
Turistická nabídka / Tourist offer
Pamětihodnosti / Memorials

 Boučkův statek (Malá Skála), Dlaskův statek (Dolánky)

 Frýdštejn, Pantheon (Vranov), Rotštejn, Zbirohy, Drábovna

 Hrubý Rohozec (Turnov)

 kaple sv. Vavřince / Chapel of St. Vavřinec (Malá Skála)

 Židovská synagoga / Synagogue (Turnov)

Přírodní zajímavosti / Places of Natural Interest

 Bartošova pec (Ondříkovický krasový systém) / (Ondříkovice karst system) 

 Klokočské a Betlémské skály, Suché skály, 

 Besedické skály - Chléviště (skalní bludiště) / (rock maze)

Rozhledová místa / Viewing points

 Dubecko, Kopanina, Kozákov

 Chléviště (Besedické skály), Sokol (Besedice), Zahrádka (Malá Skála),  

 Zdenčina skála (Betlémské skály)

Aktivity / Activities

 cykloturistika / cycling (Greenway Jizera)

 turistika (Zlatá stezka Českého ráje) / tourism (Golden route of the Bohemian Paradise)

 koloběžky / scooters (Dolánky, Malá Skála) 

 in-line (Dolánky)

 horolezectví / rock climbing (Suché skály)

 lanová centra / rope centres (Malá Skála)

 kanoistika / canoeing (Jizera)

 rybaření / fishing (Jizera)

 koupání / swimming

 paragliding (Kozákov)



Tipy na výlety / Tips for trips
CYKLOVÝLETY / CYCLING TRIPS
• Podkozákovská cyklostezka / Podkozákovská cycling route: 
 Sychrov – Jenišovice – Frýdštejn – Malá Skála – Koberovy –  
 Mírová pod Kozákovem (24 km)
• Greenway Jizera: 
 - Turnov, Dolánky – Rakousy – Malá Skála – Frýdštejn – 
  Ondříkovice – Dolánky (19 km)

 - Turnov – Klokočí – Besedice – Malá Skála – Rakousy – Turnov (25 km)

KOLOBĚŽKY (KOLA) / SCOOTERS (BIKES)
• Pěší turistika + koloběžka / Hiking + scooter: 
 Pěšky na kopec, sjezd na koloběžce. Stanoviště (půjčovny) 
 Malá Skála, Dolánky, Frýdštejn, Besedice, Kopanina. 
 Walking uphill, scooter downhill. Starting point (hire shop) Malá Skála, 
 Dolánky, Frýdštejn, Besedice, Kopanina.
• Lodě + koloběžka / Vessels (canoe, raft) + scooters: 
 Lodí z Líšného či Malé Skály do Dolánek, na koloběžce zpět po stezce. 
 By vessel from Líšný or Malá Skála to Dolánky, on scooters back.
• Autobus + koloběžka / Bus + scooter: 
 Turistickým autobusem z Malé Skály na Kozákov a poté dlouhým sjezdem 
 z Kozákova (např. přes Besedice či Dubecko a Klokočí). 
 Tourist bus from Malá Skála to Kozákov and then long downhill ride from 
 Kozákov (e.g. via Besedice or Dubecko and Klokočí).
• Vlak + koloběžka / Train + scooter:  
 Vlakem z Turnova, Dolánek na Malou Skálu či do Líšného a odtud 
 po stezce zpět do Dolánek (Turnova). / By train from Turnov, Dolánky 
 to Malá Skála or to Líšný and then on route back to Dolánky (Turnov).

PĚŠÍ VÝLETY / HIKING
• Zlatá stezka Českého ráje (červená značka) 
 Golden route of the Bohemian Paradise (red sign)

- Malá Skála – Vranovský hřeben – Frýdštejn (dále po modré na Kopaninu 
a po zelené zpět na Malou Skálu, nebo po červené na Drábovnu a do Dolá-
nek či zpět na Malou Skálu. / Then blue sign to Kopanina and green back 
to Malá Skála, or red to Drábovna and to Dolánky or back to Malá Skála)
- Malá Skála – Besedice – Chléviště – Zbirohy – Malá Skála.

• Z Líšného na Suché skály po zelené a po modré zpět. 
 Green route from Líšný to Suché Rocks and blue route back.

LETNÍ TURISTICKÉ AUTOBUSY / SUMMER TOURIST BUSES
• Trasa IV – zelená, provoz: červenec–srpen / route IV – green; July – August : 
 Semily – Kozákov – Radostná pod Kozákovem – Karlovice – Hrubá Skála 
 – Vyskeř – Turnov – Rakousy – Malá Skála – Koberovy – Kozákov – Semily.

VLAK / TRAIN 
• Železniční trať / railway route 030, Liberec – Pardubice: Turnov – Dolánky 
 – Malá Skála – Líšný – Železný Brod.
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Partneři projektu jsou město Turnov a obce Líšný, Malá Skála a Rakousy.

Turnov – Rakousy – 
Malá Skála – Líšný

ÚSEK / SECTION

Greenway Jizera – úsek Dolánky – Líšný
Stezka Greenway Jizera propojuje Turnov s atraktivní oblastí Maloskalska. 
Tento úsek ukazuje i hlavní cíl celého projektu – vytvoření stezky pro bez-
pečnou bezmotorovou dopravu a rekreaci s lepší dostupností kulturní, his-
torické a přírodní nabídky regionu.

Maloskalsko nabízí výjimečnou koncentraci přírodních zajímavostí, pamá-
tek i možností sportovního a rekreačního vyžití. Jsou tu chráněná území, 
skalní města, rokle a jeskyně, vyhlídky a rozhledny, zbytky hradů i zámky, 
a k tomu cenná lidová architektura. Osu oblasti tvoří Jizera – řeka, která své 
jméno získala již od Keltů. 

Toto soustředění atraktivit sem přivedlo i bohatou nabídku půjčoven spor-
tovního vybavení a hřišť, občerstvení i ubytování. Jsou tu pestré možnosti 
aktivního odpočinku i relaxace, a to nejen pro řadové návštěvníky, ale i oso-
by se sníženou pohyblivostí (rodiny s kočárky, senioři, tělesně postižení).

Pro pěší turistiku je k dispozici hustá síť značených cest, cykloturistům po-
slouží řada cyklotras, spojujících údolí Jizery s okolní krajinou. Řeka Jizera 
nabízí splutí na lodích pro začátečníky i zkušené vodáky. Na zpáteční cestu 
proti toku si můžete vybrat mezi cestou vlakem, autobusem, pěšky, na kole 
či koloběžce.

Koordinátor přípravy a realizace projektu Greenway Jizera – Sdruže-
ní Český ráj – vám přeje příjemný den!

Greenway Jizera – section Dolánky – Líšný
The route Greenway Jizera connects Turnov with the attractive region of 
Maloskalsko. This route indicates also the main target of the whole project 
– creating the route for motor-free transport and recreation with improved 
availability of cultural, historical, and natural offer of the region.

Maloskalsko offers exceptional concentration of interesting countryside 
spots, memorials, and the options of sporting and recreation enjoyments. It 
includes nature resort, rocks towns, ravines and caves, viewing points and 
towers, remains of castles and mansions, and valuable rural architecture. 
The axis is formed by Jizera – river which was named by the Celts.

The concentration of the attractive points resulted in a large offer of hire 
shops with sporting equipment and playgrounds, refreshment, and accom-
modation. The location includes the options of active leisure and relaxation, 
for all visitors including people with limited access potential (families with 
prams, seniors, physically challenged).

Hiking is suitable in a rich network of sign posted routes, the cyclists will 
enjoy many cycling routes connecting Jizera valley with the countryside. The 
Jizera River offers the navigation on vessels for the beginners and experien-
ced sportsmen. On the way back against the river flow, you can pick a train 
trip, bus journey, walk, cycle or use a scooter.

The coordinator of the preparation and implementation of the pro-
ject Greenway Jizera – the Bohemian Paradise Association – wishes 
a successful day!

www.greenway-jizera.cz


