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▶ Místo úvodu
Internet: www.cesky-raj.cz, www.bohemian-paradise.info
Informace: Sdružení Český ráj, Dvořákova 335, Turnov

Český ráj se rozkládá v trojúhelníku, který tvoří města 
Turnov, Sobotka a Jičín. Jedná se o přírodně velice hezkou, 
pahorkovitou krajinu s malebnými lesy, skalními městy a 
zříceninami hradů. V roce 1954 byl Český ráj prohlášen 
chráněnou krajinnou oblastí. Chráněná krajinná oblast Český 
ráj se rozprostírá na území 92 km2 v nadmořské výšce 238 
až 488 metrů. Jedná se o naši nejstarší chráněnou krajinnou 
oblast.  

Kromě hezké přírody, Prachovských skal a turistiky si Český ráj 
spojujeme ještě s Jičínem, Rumcajsem a automobilkou. Proč 
vlastně ráj? Protože je to země malých vesnic s červenými 
střechami, žlutavých pšeničných lánů, zelených ovocných sadů, polí 
a remízků. Je to země skalních měst, romanticky vypadajících 
hradních zřícenin, zámků a hradů. Je to oblast, která přesto, že 
patří k turisticky atraktivním regiónům si dokázala zachovat svou 
přirozenost. Český ráj nebyl zatím naštěstí naplno zasažen tím co se 
nazývá turistický průmysl. 

Největší atrakcí tohoto malebného regiónu jsou bizarní 
pískovcová skalní města a zejména romantický ráz krajiny s 
četnými hrady a zámky. Polovinu území zaujímají lesy, jsou 
tady také bažiny, rašeliniště a uměle založené rybníky. V 
oblasti, která je obydlená od pravěku, bylo na vysokých 
skalách ve středověku postaveno několik hradů. Patří k nim 
Bradlec, Frýdštejn, Valdštejn, Potštejn a další. 

Jak vznikl Český ráj?
Označení Český ráj se v první polovině 19. století používal pro 
označení Litoměřic a oblasti Českého středohoří. Vzhledem k tomu, 
že se jednalo o oblast osídlenou německy mluvícím obyvatelstvem, 
někteří čeští buditelé nesli toto s nelibostí. Koncem 19. století se na 
české straně vyskytly snahy „český ráj“ přestěhovat. Kraj mezi 
Trutnovem a Jičínem označil jako Český ráj poprvé Václav Durych,  
otec spisovatele Jaroslava Durycha, v roce 1886. Po něm to 
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zopakovala řada dalších autorů turistických průvodců a tak se Český 
ráj přestěhoval z Litoměřic do okolí Trutnova. 

Nejvyšší hora Českého ráje

Symbolem Českého ráje je přírodní památka Trosky, dvojice 
vedle sebe stojících skal s pozůstatky středověkých hradů. 
Další atrakci tvoří Prachovské skály severozápadně od 
Jičína, skalní město s bohatou sítí turistických stezek. 
Ideálním východiskem pro návštěvu je Jičín nebo Turnov. 

▶ Jičín
Internet: www.mujicin.cz
Počet obyvatel: 17 000 

Město nazývané bránou Českého ráje zažilo svůj rozkvět v 
17. století, kdy bylo hlavním městem frýdlantského knížectví. 
Albrecht z Valdštejna nechal v tomto období postavit 
obdélníkové náměstí s měšťanskými domy s podloubím a  
zámek. Stavební práce na náměstí začaly v roce 1623, o 
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dva roky později se začal stavět zámek, který stojí na jižní 
straně náměstí. Zámek v 18. století vyhořel a následně byl 
přestavěn, jeho dnešní empírová fasáda je z 19. století. V 
roce 1813 se na zámku setkal rakouský císař se svou 
generalitou s ruskými generály a radili se o společném 
postupu proti Napoleonovi. Výsledkem jednání byl 
protinapoleonský pakt  zvaný  Svatá aliance. Dnes je na 
zámku umístěna galerie, muzeum a několik institucí. 

Tip pro cykloturisty - Půjčovny kol ČD
Na vybraných železničních stanicích Českých drah v turistický 
atraktivních oblastech si můžete půjčit kolo. V Českém ráji si kolo 
můžete půjčit v Turnově, Jičíně a Tanvaldu. 

Internet: www.cd.cz/pujcovnykol

Vedle zámku stojící kostel sv. Jakuba se začal stavěl v 
roce 1627. Po zavraždění Valdštejna v roce 1634 byla 
stavba zastavena a pokračovalo se v ní až asi o 100 let 
později. Vedle kostela stojí symbol Jičína, kterým je 
Valdická brána postavená  v letech 1568-78. Brána byla ve 
středověku součástí městských hradeb. Na 52 metrů vysoké 
věži se dnes nachází vyhlídka s hezkým pohledem do okolí 
města. Většina domů na náměstí vznikla v době 
hospodářského rozkvětu v 17. století. Nejstarší stavbou 
města je gotický kostel sv. Ignáce stojící západně od 

náměstí. Dalšími památkami této doby jsou 
Valdická brána a kostel sv. Jakuba. 

Příjezd a doprava
Autem z Prahy přes Turnov nebo ve směru z východu 
přes Hradec Králové. Autobusem z Prahy, Turnova 
nebo Krkonoš nebo přímým vlakem 3x denně z Prahy. 
Autobusové a železniční nádraží se nachází nedaleko 

centra města. 

Informace
Městské informační centrum, Valdštejnovo nám. 1, otevřeno po-pá od 
9.00-18.00 hod., so, ne od 9.00-16.00 hod. Centrum se nachází ve dvoře 
Valdštejnova paláce. Zprostředkování ubytování, prodej map a průvodců.

PRAKTICKÉ
INFORMACE
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Náměstí v Jičíně

Muzea a galerie
Okresní muzeum a galerie, Valdštejnovo nám. 1, otevřeno út-ne od 9.00-
17.00 hod. Expozice muzea je věnovaná dějinám a přírodě Českého ráje.
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▶ Turnov
Internet: www.turnov.cz
Počet obyvatel: 15 000

Druhé nejdůležitější město Českého kraje je známé 
především produkcí šperků z českého granátu. Tradice 
broušení drahých kamenů sahá do 17. století, první písemná 
zmínka o broušení pochází z roku 1631. Koncem 17. století 
tady působilo již 164 brusičů kamenů. 

Více o broušení a drahokamech se dozvíte v místním Muzeu 
Českého ráje, které má vzácnou sbírku polodrahokamů. 
Druhým důležitým průmyslovým odvětvím byla v minulosti 
výroba skla. Sklo bylo také základním materiálem pro výrobu 
skleněných „šperků“, které byly populární koncem 19. a 
začátkem 20. století a to obzvláště mezi  méně majetnými 
vrstvami obyvatel. V roce 1884 byla ve městě dokonce 
otevřená odborná škola, která vychovávala odborníky pro 
sklářský průmysl. 

Jedna z mála architektonických památek města se nachází 
na jeho severním okraji. Je to zámek Hrubý 
Rohozec, který vznikl kolem roku 1600 
přestavbou původního gotického hradu. 
Počátkem 19. století byl zámek opět 
přestavěn do gotického stylu. Expozice nám 
přibližuje způsob života lidí od dob 
renesance až po 20. století. 

Příjezd a doprava
Turnov leží na silnici z Liberce do Prahy odkud je vzdálen asi 75 km. 
Železniční nádraží se nachází asi 15 minut od centra u výpadovky na 
Prahu. Autobusy z Prahy a Liberce zastavují také u železničního nádraží, 
autobusové nádraží se nachází nedaleko centra města. Dobré a časté 
spojení vlakem a autobusem do Prahy a Liberce. 

Informace
Informační centrum, nám. Českého ráje 26, tel. 481366256, internet: 
www.turnov.cz, otevřeno po-pá od 8.00-18.00 hod., so 9.00-16.00, ne 9.00-
14.00 hod., mimo sezónu v so od 9.00-12.00 hod., v ne zavřeno.

PRAKTICKÉ
INFORMACE
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Muzea a galerie
Muzeum Českého ráje, Skálova ulice, otevřeno út-pá od 9.00-18.00 hod., 
so, ne od 9.00-12.00 a 13.00-18.00 hod. Příroda a dějiny oblasti. 
Mineralogická část expozice disponuje hezkou sbírkou polodrahokamů.

Zámek Hrubý Rohozec, Turnov, otevřeno duben, říjen so, ne od 9.00-
16.00 hod., květen-září denně kromě po od 9.00-17.00 hod. 

Festivaly a slavnosti
Turnovské staročeské trhy s ukázkami lidových řemesel a 
přehlídkou místních folklorních souborů se pořádají každoročně v 
květnu.

Jižně od Turnova leží ruiny hradu Valdštejn podle něhož byl 
pojmenován významný šlechtický rod Valdštejnů. Hrad byl 
založen kolem roku 1260 a v následujících staletích patřil 
několika majitelům. V 16. století vyhořel a pak patřil nějakou 
dobu Albrechtovi z Valdštejna. V dalším období zpustl a až v 
19. století byl částečně přestavěn v tehdy oblíbeném 
romantizujícím stylu.

Hrad Valdštejn, Turnov, otevřeno duben, říjen v so, ne od 
9.00-16.00 hod., květen-září denně od 9.00-16.30 hod.

▶ Trosky
Trosky, ruiny hradu, který je symbolem Českého ráje, leží 
přibližně uprostřed mezi Jičínem a Turnovem. Původní hrad, 
který byl tady postaven v 14. století se skládal z dvou 
obytných věží stojících na protilehlých kopcích. Většímu z 
nich se říká Panna, menší je zase Baba. Mezi oběma 
věžemi byly hospodářské budovy a nádvoří. 

Posledním z majitelů hradu byl Albrecht z Valdštejna. Po 
jeho smrti byl hrad opuštěn,  postupně chátral a změnil se na 
zajímavou ruinu viditelnou z dálky. Nebylo to ale pořád tak. 
Dávno předtím než tady byl postaven hrad sloužily dvě 
skalní věže pravděpodobně jako keltská svatyně a 
observatoř. Bylo to v období kolem 2. století před naším 
letopočtem. Víme to díky archeologům, kteří zde vykopali 
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zbytky keramiky a šperků a objevili valy a palisády svědčící o 
tom, že tady byli Keltové. 

Dnes je zřícenina částečně opravena a návštěvníci mohou 
vystoupat na věže, z kterých je nádherný pohled na celou 
oblast Českého ráje. Hned nedaleko hlavní silnice Jičín-
Turnov spatříte Borecké skály, o něco dále v pozadí 
Hruboskalsko a město Turnov, při dobrém počasí zahlédnete 
také vrchol Ještědu nad Libercem. 

Trosky

Trosky, Rovensko pod Troskami, otevřeno duben, říjen v 
pá, so, ne od 9.00-16.00 hod., květen-září denně kromě po 
od 8.00-17.00 hod.

Kost, největší a nejlépe zachovaný gotický hrad Českého 
ráje, si dodnes zachoval svůj původní vzhled. Hrad 
postavený v polovině 14. století byl zrekonstruován v 60. 
letech 20. století a dnes slouží jako muzeum. Hrad Kost je 
otevřen denně kromě po květen-září od 8.00-17.00 hod.
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Asi 20 km severozápadně od Mladé Boleslavi stojí na asi 
600 metrů vysokém kopci hrad Bezděz. Hrad byl postaven v 
letech 1260-78 králem Přemyslem Otakarem II. V dalším 
období byl Bezděz několikrát zastaven a to až do doby, kdy 
ho Karel IV. koupil zpět pro korunu. Ferdinand I. ho v roce 
1633 daroval mnichům pražského kláštera v Emauzích a 
hrad se následně stal oblíbeným poutním místem. Po 
zrušení mnišského řádu  koncem 18. století Josefem II. 
zůstal Bezděz neobydlen a takovým je dodnes. Nejcennější 
částí hradu je hradní kaple z 13. století. Části hradu jsou 
dnes přes probíhající rekonstrukci přístupné návštěvníkům. 

Hrad Bezděz, otevřeno duben, říjen so, ne od 9.00-16.00 
hod., květen-září denně kromě po od 9.00-17.00 hod. 
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UBYTOVÁNÍ S TENISEM

Máte rádi aktivní odpočinek?   Rádi si zahrajete 
tenis?   Chcete poznat jižní Čechy?

UBYTOVÁNÍ
Dva menší apartmány pro dvě osoby s možností přistýlky.  
Jeden větší apartmán se dvěmi lůžky v oddělené ložnici 
a třemi přistýlkami. 

Apartmány jsou vybaveny kuchyňkou s lednicí, elektrickým 
vařičem, TV se satelitem, WC a sprchovým koutem.

U domu je malý venkovní bazén a krb, možnost posezení na 
terasách.

TENIS
Součástí pozemku jsou dva tenisové kurty. 

REZERVACE
Věra Hronzová, Otín 100, 377 01 Jindřichův Hradec
Tel. 775 661 184
E-mail: hronzova@ubytovani-tenis.cz
Internet: www.ubytovani-tenis.cz
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LÉTO  S TENISEM   
A  ANGLIČTINOU

Zájemcům o dovolenou uprostřed hezké jihočeské 
přírody, kteří chtějí spojit příjemné s užitečným 

nabízíme prázdninové pobyty s intenzivním kurzem 
angličtiny ve spojení s tenisem.

Obsah kurzu přizpůsobíme požadavkům zákazníka.  

Termín: červenec, srpen, pondělí-pátek
Počet hodin: 4 vyučovací hod. denně, 20 hod. týdně
Minimální počet účastníků: 4
Cena: 2 000 Kč/osobu a týden 

REZERVACE
Jazyková škola Hallo English
Pravdova 1113/II., 377 01 Jindřichův Hradec
Tel. 776 050 082, 777 560 363 
E-mail: skola@halloenglish.cz
www.halloenglish.cz
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MÍSTO PRO VAŠI REKLAMU 

CENA REKLAMY

ROZMĚRY               cca 10x18 cm
FOTOGRAFIE        1
CENA                         1 Kč/za jedno zobrazení*
MIN. CENA              500 Kč
TEXT                          zasílejte v bežném textovém editoru
FOTO                         zasílejte ve formátu JPG
OBJEDNÁVKY         Jazyková škola Hallo English
                                     Pravdova 1113/II. 
                                     377 01 Jindřichův Hradec
                                     E-mail: skola@halloenglish.cz
                                     Tel. 777 560 363 

* jedním zobrazením je myšleno jedno stáhnutí průvodce, min. počet 
objednaných zobrazení je 500 (počet stáhnutí dokladujeme oficiální 
statistikou návštěvnosti serveru)
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Tento průvodce byl bezplatně stažen

z internetové stránky

CESTUJEME NA VLASTNÍ PĚST
www.petro.cz
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