GREENWAY JIZERA

www.greenway-jizera.cz

Katalog
turistické
nabídky

Kam vyrazíte
příště?
Inspirujte se nejlepšími
tipy na výlety na kole,
bruslích i pěšky.

www.ceskojede.cz

Vážení čtenáři,
do rukou se Vám dostává katalog, který je věnován stezce Greenway Jizera (GWJ). Řeka Jizera byla odedávna osou, podle níž procházel
život. Svůj název nese již z dob Keltů. I přes veškerý pokrok, který
s sebou přineslo dávné osídlování okolí řeky, zůstalo její údolí nádherným koutem přírody.
Sdružení Český ráj spolu s partnery přišli s projektem Greenway Jizera, jehož cílem je vytvoření turisticky atraktivního koridoru podél
řeky. V katalogu Vám představíme jednotlivé úseky stezky téměř
od pramene řeky Jizery po její soutok s Labem, tedy od Jizerských hor
přes západní Krkonoše, Český ráj a Polabí a dále až do Prahy. Celkem
8 úseků je zde obecně prezentováno z hlediska přírodních i kulturně-

-historických atraktivit včetně přehledné mapky jednotlivých částí,
uvedení délky v km a náročnosti terénu.
Cyklotrasy v těchto regionech vás povedou někde po zpevněných cestách, jinde po klidných silnicích. Dnes jsou v některých úsecích koridoru vybudovány nové cyklostezky, přes řeku byly postaveny lávky,
fungují zde půjčovny lodí, koloběžek i kol a přibyly i další služby pro
turisty.
Odhalte kouzlo několika svérázných krajin a poznejte jejich přírodní,
historické a technické památky i lidovou architekturu! Přejeme Vám
krásné zážitky!
Sdružení Český ráj, z.s., koordinátor projektu GW Jizera
www.cesky-raj.info, www.greenwayjizera.cz
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Děkujeme zaměstnancům informačních center v regionu Český ráj a všem našim partnerům z regionů Jizerské hory, Krkonoše a Polabí za spolupráci při přípravě katalogu!

Krkonoše

Kořenov

Kramářova vila

Stezka Greenway Jizera Vás na své trase provede územím
čtyř regionů, kterými jsou Jizerské hory, Krkonoše, Český
ráj a Polabí. Rozvoj cestovního ruchu a s ním související
propagaci v tuzemsku i zahraničí v těchto regionech koordinují, ve spolupráci s kraji, tyto destinační společnosti:

TURISTICKÝ REGION JIZERSKÉ HORY
Malá Skála
Malá
Skála

Liberecko, Jablonecko, Frýdlantsko a Tanvaldsko
468 11 Janov nad Nisou 520
tel. +420 606 077 440, e-mail: info@jizerky.cz
www.jizerky.cz

KRKONOŠE - SVAZEK MĚST A OBCÍ

Zámek 1, 543 01 Vrchlabí
tel. +420 499 405 732, e-mail: svazek@krkonose.eu
www.krkonose.eu
Svijany

SDRUŽENÍ ČESKÝ RÁJ, z.s.
Zámek Svijany

Antonína Dvořáka 335, 511 01 Turnov
tel. +420 481 540 253, e-mail: info@cesky-raj.info
www.cesky-raj.info, www.greenwayjizera.cz

ZLATÝ PRUH POLABÍ, o.p.s.

Loučeň 1, 289 37 Loučeň
tel. +420 602 341 361, e-mail: zlatypruh@polabi.com
www.polabi.com

Mnichovo Hradiště

ČESKO JEDE

Česká krajina

Česko jede je projekt České centrály cestovního ruchu CzechTourism, který je zaměřen na komplexní podporu cykloturistiky
a dalších sportů v ČR. Jeho cílem je zejména poskytnout přehledné a kvalitní informace českým a zahraničním cyklistům o možnostech aktivní turistiky v České republice. Jedná se o cykloturistiku, pěší a vodní turistiku, in-line bruslení, terénní cyklistiku, ale
i běžeckou turistiku. Více informací na www.ceskojede.cz.

NADACE PARTNERSTVÍ
Hlavním koordinátorem globálního projektu Greenways, který
podporuje šetrnou turistiku a cykloturistiku především rozvojem
zelených stezek a tematických cyklotras, je Nadace Partnerství.
Nadace je také koordinátorem certifikace Cyklisté vítáni, která
hlídá kvalitu služeb pro cyklisty. Více informací o jejích dalších
aktivitách najdete na www.nadacepartnerstvi.cz.

REGIONY JIZERSKÉ HORY A KRKONOŠE

Délka úseku: 22 km

Osada Jizerka – Kořenov – Vysoké nad Jizerou
Řeka Jizera pramení na polském území Jizerských hor. Výchozím bodem stezky Greenway Jizera je bývalá sklářská osada Jizerka,
dnes významné letní i zimní středisko. Četné
turistické cíle v jejím okolí jsou dobře dostupné sítí značených pěších i cyklistických
tras. Navštívit lze tamní muzeum, vydat se
k rašeliništi nebo vyšlápnout na vrchol Bukovec (vyvřelá čedičová kupa), který dohlíží
z výšky 1005 m n. m. na celou osadu.
Jizerské hory

Z centrálního parkoviště na Jizerce sjíždíme
do údolí Jizery a dále podél řeky do Kořenova, kam se lze dopravit vlakem a trasu začít zde. Na nádraží
v Kořenově je možno navštívit Muzeum ozubnicové dráhy. Podél řeky dojedeme na Mýto, kde se do Jizery
zleva vlévá Mumlava. Za kamenným mostem na Mýtě trasa pokračuje po cestě zvané Planýrka až do Pasek
nad Jizerou, vesnice Raisových Zapadlých vlastenců (muzeum – v roce 2018 v rekonstrukci).
Kdybychom odtud pokračovali skalnatým údolím podél řeky, nezbylo by nám než jet převážně po silnici
první třídy nebo po krkonošských cyklotrasách (viz mapa č. 2 - alternativní trasa). Z Pasek tedy vystoupáme na hřeben, po kterém přes Sklenařice dojedeme až do Vysokého nad Jizerou.
Odměnou po zdolání stoupání nám budou výhledy na Krkonoše, Ještěd či Kozákov. Na kraji Vysokého nad
Jizerou se nachází impozantní vila prvorepublikového československého ministerského předsedy Karla
Kramáře, jež nese vliv ruské architektury a velikostí
připomíná zámek. Dnes slouží jako hotel. Pro zpestření můžeme ve Vysokém n. Jizerou navštívit místní
muzeum, případně se zde zdržet a využít nový informační a navigační systém města, který vás provede nejzajímavějšími místy v blízkém okolí.
Vysoké nad Jizerou

Informační centrum Kořenov
Kořenov 480, 468 49
tel. +420 725 805 266
ic@jizerkyprovas.cz
www.jizerkyprovas.cz

TIC Harrachov
č.p. 150, 512 46 Harrachov
tel. +420 481 529 600
tic@harrachov.cz
http://info.harrachov.cz

IC Správy KRNAP
- Paseky nad Jizerou
(v roce 2018 uzavřeno-rekonstrukce)

Paseky nad Jizerou 121, 512 47
tel. +420 481 523 609
muzeumpaseky@krnap.cz
www.krnap.cz

Turistické informační centrum
Vysoké nad Jizerou 165, 512 11
tel. +420 481 540 278
http://info.vysokenadjizerou.cz

NÁŠ TIP
Vydejte se na menší okruh
Jizerskými horami podél
rašeliniště Jizery.

ATRAKTIVITY NA TRASE
Muzeum Jizerských hor

www.csopjizerka.cz

Rašeliniště Jizerky

www.jizerky.cz

Rozhledna Štěpánka

https://stepanka.ceskehory.cz/

Maják a muzeum Járy Cimrmana, Kořenov

http://ucapa.eu/cz/muzeum/prehledne-informace.html

Rašeliniště Jizerky

Muzeum ozubnicové dráhy, Kořenov

www.zubacka.cz

Památník zapadlých vlastenců – Paseky nad Jizerou

V roce 2018 probíhá rekonstrukce
http://www.krnap.cz/pamatnik-zapadlych-vlastencu-paseky-nad-jizerou/

Vlastivědné muzeum pro Vysoké nad Jizerou a okolí

www.vysokenadjizerou.cz

Jizerské hory nejsou obyčejným pohořím. Svými rozlehlými lesy, seversky drsnou a přitom malebnou přírodou, i krajinnou rozmanitostí,
si dokážou podmanit své návštěvníky, z nichž mnozí se sem trvale
vracejí. Pro svoji přírodní cennost byly na přelomu let 1967–1968
prohlášeny za chráněnou krajinnou oblast. Dnes jsou Jizerské hory
protkány hustou sítí značených turistických cest a na své si zde
přijde opravdu každý. V létě proudí po hlavních trasách zejména
cyklisté, v zimě běžkaři, vyznačené trasy tu však najdou i vozíčkáři.

www.jizerky.cz

Nabídka turistických možností je v Jizerských horách více než
pestrá. Můžete navštívit skály, vodopády, horské louky i rozhlehlá

rašeliniště. Jizerky jsou místem dalekých rozhledů nejen z rozhleden, ale i z „obyčejných“ skalních vyhlídek. Najdete zde hustou síť
značených tras, na kterých vás budou provázet horské chaty i malé
kiosky.
Jizerské hory jsou krajem hornatým, přesto zde najdete cyklostezky
a cyklotrasy vhodné pro náročné cyklisty i začátečníky. Můžete jezdit po Jizerské magistrále, po výjimečné Cyklostezce Járy Cimrmana, do tajemných míst vás zavede Krakonošova stezka, mezinárodní
cyklotrasa Odra-Nisa vás bude lákat překročit hranice a Singltrek
pod Smrkem nabídne maximální prožitek z jízdy na kole.

OBEC KOŘENOV

www.korenov.cz www.jizerkyprovas.cz

Obec Kořenov patří svou rozlohou 56,6 km2 mezi největší horské obce České republiky. Zajímavostí je, že Kořenov nemá
ani jediný m2 katastrálního území, neboť se skládá z katastrálních území Jizerka, Polubný, Příchovice a Rejdice. V posledních letech se obec stala významným turistickým centrem.
V letní sezóně zde lze využít množství cyklotras, které jsou
propojeny se všemi okolními obcemi. V osadě Jizerka, která
je jednou z nejvýše položených osad v České republice, se
na parkovišti u Bukovce nachází nástupní místo cyklotrasy
Greenway Jizera.
K zajímavým turistickým atraktivitám patří dvě rozhledny

– Štěpánka a Muzeum a maják Járy Cimrmana, obě se nachází
v Příchovicích. Pod rozhlednou Štěpánka se nachází muzeum
lehkého opevnění z druhé světové války. Atraktivní je také Muzeum ozubnicové dráhy na nádraží ČD v Kořenově. Opomenout nelze ani Tesařovskou kapli, kostel sv. Víta v Příchovicích
a kostel Narození sv. Jana Křtitele v Polubném.
V zimě je zde k dispozici zhruba 50 km upravovaných běžeckých tratí. V centru Kořenova je propojena známá Jizerská
magistrála s tratěmi projektu „Krkonoše – lyžařský běžecký
ráj“. V obci se nachází pět lyžařských vleků a dva zimní lyžařské areály – U Čápa a v Rejdicích.

Vysoké nad Jizerou
město

nejkrásnějších

v ýhledů

www.vysokenadjizerou.cz

Ubytování
Ve Dvorku

603 893 611

Apartmány Fišerovi

604 571 383

Penzion Aktiv

736 546 862

775 718 310

Využijte možnost ubytování přímo ve Vysokém nad Jizerou
Pension Maty II.

REGIONY KRKONOŠE A ČESKÝ RÁJ

Délka úseku: 34 km

Vysoké n. Jizerou – Loukov – Semily – Železný Brod
Z Vysokého nad Jizerou
vede trasa po hřbetu
hor. Před Roprachticemi se stezka stáčí doprava, okolo rozhledny
U Borovice a dále vede
do osady Škodějov. Zde
se kdysi dobývala měděná ruda. Odtud nás
čeká sjezd polními ces-

Turistické informační
centrum Semily
Husova 2
513 01 Semily
tel. +481 624 721
info@semily.cz
www.semily.cz

Turistické informační
centrum Železný Brod
nám. 3. května 1
468 22 Železný Brod
tel. +483 333 999
info@zelbrod.cz
www.zeleznybrod.cz

tami do osady Loukov,
kde milovníci techniky
mohou navštívit místRiegrova stezka

ní muzeum, majitelem

zvané Kryštofovy strojní lázně. Léčí zde moto– i autoveterány, sbírky však obsahují i fotoaparáty či šicí stroje.
Z Loukova sleduje trasa GWJ řeku až pod město Semily (muzeum), které bývalo v minulosti centrem textilní
výroby, a to především díky energii řeky, kterou v minulosti využívalo velké množství továren. Od Bítouchova se Jizera prodírá hlubokým kaňonem s Riegrovou stezkou (pouze pro pěší). Cyklotrasa zde řeku opouští
a stoupá přes Moravu na Cimbál, odtud klesá do údolí Vošmendy a na Podspálově se opět vrací k Jizeře. Podél
ní pak dojedeme do Železného Brodu – města skla a lidové architektury. Ten byl v minulosti jedním z center
místního železářství a později sklářství. Umění sklářů je zde možné obdivovat dodnes v muzeích či při návštěvě některých místních sklářů a na různých městem pořádaných akcích.

NÁŠ TIP
Navštivte Bozkovské jeskyně
s největším podzemním
jezerem v Čechách.

ATRAKTIVITY NA TRASE
Rozhledna U borovice

http://uborovice.cz/

Muzeum techniky Háje nad Jizerou – Loukov

www.hajenadjizerou.cz, www.cesky-raj.info

Bozkovské dolomitové jeskyně

www.caves.cz/jeskyne/bozkovske-dolomitove-jeskyne

Muzeum a Pojizerská galerie Semily

www.muzeumsemily.com

Riegrova stezka, Via ferrata

www.semily.cz

Rozhledna U borovice

Minimuzeum Skleněných betlémů, Železný Brod

www.minimuzeum.wix.com/betlemy

Městská galerie Vlastimila Rady

www.zeleznybrod.cz

Městské muzeum v Železném Brodě, národopisná expozice Běliště

www.muzeumzb.cz

Glass shop, muzeum, galerie Detesk

www.detesk.cz

Muzeum a Pojizerská galerie Semily, p.o.

OTEVÍRACÍ DOBA:
září – červen – út – ne: 9:00 – 12:00 13:00 – 16:00
červenec – srpen – po – ne: 9:00 – 17:00
Více informací o muzeu a konaných akcích najdete na:

www.muzeumsemily.cz

Muzeum a Pojizerská galerie Semily
prezentuje region horního Pojizeří
se zaměřením na etnografii, oblast
společenskovědní a uměleckou. V jeho
sbírkách najdete malovaný nábytek, předměty
denního užití podkrkonošských domácností,
lidové kroje, městské a venkovské oděvy z 19.
a 20. století, lidové betlémy, Maiznerovy
a Dolenského loutky, památky na zdejší
řemeslníky.
Kromě etnografické části prezentované
v expozici v půdních prostorách tvoří

významnou část činnosti i výstavní program
Pojizerské galerie prezentující výtvarná díla
nejen pojizerských umělců (např. Vladimíra
Komárka, Josefa Jíry, Jiřího Salaby a dalších),
ale dává prostor umělcům z celé republiky.
Značnou pozornost věnuje muzeum
i regionální historii a osobnostem Semilska,
například Pavlu Tigridovi, Františku Ladislavu
Riegrovi a dalším. Několik výstav bude v roce
2018 věnováno i osudovým osmičkám
na Semilsku.

Kromě budovy v Husově ulici spojené
s působením spisovatelů Antala Staška a jeho
syna Ivana Olbrachta, provozuje Muzeum
a Pojizerská galerie Semily také přes letní
sezónu turistické prohlídky na vyhlídkové
věži semilského kostela sv. Petra a Pavla
a pilníkářskou expozici s lidovou světničkou
v tzv. Červené roubence.
Na Vaši návštěvu se těší
Miroslav Šnaiberk
ředitel Muzea a Pojizerské galerie Semily,
příspěvkové organizace

MISAMO
autorské šperky
z ručně vinutých perlí

AYAKO

sklářská dílna, Jirchářská 50,
468 22 Železný Brod

Exkurze do výroby s možností vlastní tvorby vinutých perlí a workshopy, více
na www.misamo.cz, nebo T: +420 720 936 606 E: misamo@misamo.cz.

www.darkove-sklo.com

PRODEJNA DT GLASS s.r.o. GLASS SHOP
PŘEDVÁDĚNÍ
DEMONSTRATION
VÝROBY
ŽELEZNÝ BROD OF MANUFACTURING
ULICE NÁBŘEŽÍ OBRÁNCŮ MÍRU, VEDLE RESTAURACE U ZVONICE

Tel.:483 389 819

info@dtglass.cz

www.dtglass.cz

Navštivte i s dětmi

MINIMUZEUM SKLENĚNÝCH BETLÉMŮ
Železná 103, Železný Brod, 777 168 470
www.minimuzeum.wix.com/betlemy

na poznávacím okruhu
památkové rezervace
Trávníky

Náměstí 3. května č.p. 20
Železný Brod

Otevírací doba
po–ne: 9.00–17.00

prodejna@detesk.cz | +420 731 518 351 | www.galerie.detesk.cz

• s prodejnou místního skla a šperků
• s korálkovou dílničkou pro děti

O prázdninách:
PO–SO od 10 do 17 hodin
Zbytek roku:
volejte 777 168 470,
bydlím vedle.

prodejna

muzeum

galerie

vinotéka

to p
r

avé
z Če
skéh
o rá
je….

REGIONÁLNÍ PRODUKT

ZNAČKA REGIONÁLNÍ PRODUKT ČESKÝ RÁJ ZARUČUJE:
• původ výrobku v regionu
• kvalitu a originalitu
• podíl ruční práce
• šetrnost k životnímu prostředí

www.regionalniprodukt.cz

Výhodné rodinné cestování
na nejkrásnější místa v ČR
● v Libereckém kraji od 229 Kč
● max. 2 cestující starší 15 let a až 3 děti
● platí v sobotu nebo v neděli a o svátcích

bez omezení kilometrů
● lze zakoupit i pro další kraje
a celostátní cestování

REGION KRKONOŠE

Délka úseku: 24 km

Alternativní trasa: Paseky nad Jizerou – Loukov
Z Pasek nad Jizerou sjedeme po cyklotrase č. 22
do Rokytnice nad Jizerou.

MIC Rokytnice nad Jizerou
Horní Rokytnice 197,
512 44 Rokytnice n. Jizerou
tel. +420 481 522 001
infocentrum@mesto-rokytnice.cz

Pokračování po silnici I/14

www.mesto-rokytnice.cz

nelze doporučit, zvláště

Informační centrum Jilemnice

pokud jedeme s dětmi.
Možností je tedy pokračovat například po cyklotrase č. 22 přes Rezek
až do Jilemnice (muze-

Masarykovo náměstí 140
514 01 Jilemnice
tel. +420 481 541 008
info@jilemnice.cz
http://ic.mestojilemnice.cz/cz/

um, památkové objekty)
a odtud po č. 4207 a 4206
k Peřimovskému mostu,
Paseky nad Jizerou

který je technickou památkou. Případně můžeme odbočit a sjet přes Jestřabí do Poniklé, kde se v horní části obce nachází
Muzeum krkonošských řemesel a firma
Rautis s tradiční výrobou vánočních ozdob z foukaných skleněných perel. Mezi
Poniklou a Horní Sytovou, kde odbočuje
silnice na Semily, však není jiná varianta
než 2,5 km po silnici I. třídy. Dále po silnici
II/292 do Dolní Sytové k Peřimovskému
mostu. Od něj pak pokračujeme podél Ji-

Peřimovský most

zery do Loukova (mapa č. 2).

NÁŠ TIP
Z Rokytnice lanovkou Horní domky
(přeprava kol zdarma) k chatě
Lovčenka a odtud dlouhý sjezd
přes Ručičky a Studenov zpět
do Rokytnice.

ATRAKTIVITY NA TRASE
Muzeum Krkonošských řemesel, Poniklá

www.krkonose-muzeum.cz

Zámek Jilemnice

Rautis Poniklá – exkurze, kreativní dílna

www.rautis.cz

Krkonošské muzeum v Jilemnici

www.kmjilemnice.cz

KRKONOŠE - hory zážitků...

Bydlete
u nás

Hrajte si
s námi

Vyvezte se
nahoru

Sjíždějte
z kopců

Potěšte se
dalekými výhledy

Vyzkoušejte nový rezervační
a ubytovací systém při kterém
budete v kontaktu přímo s ubytovatelem. Stačí, když vyplníte
poptávkový formulář s cca osmi
kritérii služeb, které žádáte. Podle
nich bude objednávka přeposlána ubytovatelům, kteří ji obdrží
na vlastní e-mailové adrese. Mezi
ubytovatelem a vámi není žádný
zprostředkovatel.

Pohádkové Krkonoše vznikly
pro vás a vaše děti. Společně
poznáte nová místa, zajímavé
lokality a jejich obyvatele. Krakonoš, Hančí, sojka a Pan lesní
vás budou „provázet“. Nejvyšší
české hory se vám představují razítkovací hrou „Po stopách
Krakonoše“. Mapku a další informace získáte v krkonošských
informačních centrech nebo na
www.pohadkove.krkonose.eu

Krkonošské cyklobusy křižují
hory patnáct let. Výrazně vám
usnadní možnosti přesunu s koly
z jedné části lokality do druhé. Do
vleku cyklobusu se dá naložit 15 30 jízdních kol.
Jízdní řády na webových stránkách budou zveřejněny koncem
května. V té době je získáte také v
krkonošských informačních centrech. Cyklobusy začnou jezdit od
2. června 2018.

Vyvezte se cyklobusy do vrcholových partií hor. V mapách naleznete možnosti, kudy bezpečně
sjíždět pohodlnými cestami bez
náročných stoupání. Krkonoše
– svazek měst a obcí připravuje
tištený materiál, který vám poradí
„dlouhé sjezdy“ do míst, do kterých se orientačně potřebujete
dostat „kudy kam“.

Krkonoše – svazek měst a obcí
obohatil svoji knihovničku publikací o tištěný materiál určený
vám všem, kteří máte rádi přírodu, panoramatické výhledy a
kouzelnou členitou krajinu hor.
Materiál „Krkonošské výhledy“ s
vybranými výlety získáte od května v krkonošských informačních
centrech.

Více se dozvíte na www.krkonose.eu a www.pohadkove.krkonose.eu

Paseky nad Jizerou

k aždoročně v srpnu

www.paseckehudebnislavnosti.cz

– magické místo na rozhraní Jizerských hor a Krkonoš. Jeho výraznou dominantou je klasicistní
kostel sv. Václava, v jehož blízkosti se nachází Krkonošské muzeum
– Památník zapadlých vlastenců
(do prosince 2018 v rekonstrukci). Návštěvníkům doporučujeme
zastavit se na prostranství mezi
kostelem a farou a potěšit se
krásným výhledem na panorama západních Krkonoš. Návštěva
obce je zážitkem v každém ročním období. Každý, kdo vystoupá
od řeky Jizery (475 m n.m.) na nejvyšší bod Pasek Bílou skálu (964 m
n.m.), bude za svou námahu odměněn mnoha výhledy do údolí
řeky Jizery, na panorama Krkonoš,
Český ráj či Černostudniční a Ještědský hřeben.

www.paseky.cz

REGION ČESKÝ RÁJ

Délka úseku: 21 km

Železný Brod – Malá Skála – Turnov
V této oblasti přechází řeka Jizera z hluboce zaříznutého údolí do údolí širšího
a ztrácí svůj spád i dynamiku. Z podhorského území se tak řeka dostává do oblasti pískovců, které jsou pro Český ráj
tolik typické.
Od Železného Brodu GWJ opět opouští
údolí a v Líšném navazuje na vybudovanou cyklostezku (od obce Líšný a v jarních měsících již od Spálova začíná úsek
Jizery, který je ideálním terénem pro vodáky a pokračuje až k soutoku s Labem).
Zámek Hrubý Rohozec
Po cyklostezce se dostáváme do obce
Malá Skála (středisko sportovního vyžití), v jejímž centru lze od břehu spatřit skalní stěnu Vranovského
hřebene (Pantheon).
Dále vás stezka povede již poměrně širokým údolím přes obec Rakousy až do Dolánek u Turnova, kde
se nachází Dlaskův statek (národní kulturní památka) a Dům přírody Českého ráje. K návštěvě těchto
atraktivit není nutno sjíždět ze stezky, neboť se nacházejí
přímo u ní.
Z Dolánek pokračuje stezka podél náhonu až k vodní
elektrárně v Turnově. Cestou do Turnova míjíme na druhé straně řeky Státní zámek Hrubý Rohozec. Město Turnov, nesoucí přívlastek „srdce Českého ráje“, má svým
návštěvníkům z hlediska historie a atraktivit rozhodně co
nabídnout. V Turnově se dostáváme také nejblíže k fenoménu Českého ráje – k pískovcovým skalním městům.

Infoshop Vejměnek
– Infocentrum Malá Skála
Vranové 1. díl 12
468 22 Malá Skála
tel. +420 773 877 550
infocentrum.malaskala@email.cz
www.infocentrum-malaskala.cz

Regionální turistické
informační centrum Turnov
nám. Českého ráje 26
511 01 Turnov
tel. +481 366 255, 481 366 256
info@turnov.cz
www.infocentrum-turnov.cz

Informační místa
společnosti Sundisk
Dolánky u Turnova,
Malá Skála, Líšný
tel. +420 775 580 388, 485 100 500
info@sundiskfamily.cz
www.sundiskfamily.cz

NÁŠ TIP
Maloskalsko

Sjezd Jizery z Malé Skály
na kanoi či raftu s možností
návratu na koloběžce.

ATRAKTIVITY NA TRASE
Zřícenina hradu Vranov – Pantheon

www.vranov-pantheon.cz

Zřícenina hradu Frýdštejn

www.frydstejn.cz

Dlaskův statek, Dolánky u Turnova

www.muzeum-turnov.cz

Dům přírody Českého ráje

www.dumprirody.cz/ceskyraj

Zřicenina hradu Vranov - Pantheon

Státní zámek Hrubý Rohozec

www.hruby-rohozec.cz

Muzeum Českého ráje v Turnově

www.muzeum-turnov.cz

Synagoga Turnov

www.synagoga-turnov.cz

Zákaznické centrum - Galerie Granát, Turnov

www.granat.eu

Informační centrum na Malé Skále.
Poskytujeme informace, půjčujeme koloběžky,
lodě a zařizujeme možné i nemožné. Prodáváme
produkty se značkou Regionální produkt Českého
ráje. A vaříme nejlepší kávu v Českém ráji.

PŮJČOVNA LODÍ A KOLOBĚŽEK
MALÁ SKÁLA | DOLÁNKY | KOZÁKOV
FRÝDŠTEJN | JIČÍN | BESEDICE

Malá
Skála

tel.: +420 773 233 550
www.kolobezky-ceskyraj.cz

Síť sportovně-rekreačních
zařízení a ubytování
pro rodiny s dětmi.

tam na lodi

z Malé Skály do Dolánek

www.sundiskfamily.cz

zpět na koloběžce

z Dolánek na Malou Skálu

přírodní mýdla z rostlinných, éterických olejů
a bylin, vyráběná ručně s ohledem na životní prostředí
dílnička s ukázkou tradiční výroby mýdla a domácí kosmetiky
rodinný penzion s využitím přírodních mýdel a bylinek v praxi

Kontakt: tel. 777 320 489, maloskalskamydlarna@email.cz, www.maloskalskamydlarna.cz

Malá Skála 69
468 22 Malá Skála

Hotel Skála

Rekreační zařízení ARA Malá Skála

www.hotelskala.cz

LEVNÉ UBYTOVÁNÍ - PŮJČOVNA LODÍ
Firemní akce a pořádání konferencí, rodinné dovolené, seniorské pobyty. Ubytování s outdoorovými aktivitami pro skupiny i rodiny s dětmi v Českém ráji. Hotel s 84 lůžky nabízí kvalitní
ubytování na Malé Skále s restaurací a terasou nabízející českou i mezinárodní kuchyni,
pestré snídaně a večeře, otevřeno denně.

skupinové pobyty, oslavy, školy v přírodě, školní výlety, tábory

Kontakty: +420 603 54 72 72, ales@ara-agentura.cz

www.ara-agentura.cz

HRAD ROTŠTEJN

KAŽDOU SOBOTU OD 10:00 HODIN

EXKURZE V PIVOVARU
Info a rezervace na www.pivorohozec.cz

Zřícenina raně středověkého hradu
s prohlídkami a řadou kulturních akcí.
www.hradrotstejn.info

Dům přírody
Českého ráje
Interaktivní expozice o Českém
ráji, kavárnička, regionální
suvenýry, zábavné i naučné akce
pro děti i dospělé
+420 775 899 459
ceskyraj@suchopyr.cz
dumprirody.cz/ceskyraj

ČESKÝ RÁJ – ZNÁMÝ A NEZNÁMÝ
DLASKŮV STATEK V DOLÁNKÁCH
Národní kulturní památka Dlaskův statek je
vyjímečná ukázka lidové architektury Pojizeří.
Byl postaven v roce 1716 rodinou Dlasků.
Dnes se v jeho areálu nacházejí často obměňované
expozice zachycující život našich předků.
Návštěvní doba:
denně kromě pondělí
duben – říjen 9.00-16.00 h.
červen – srpen 9.00-17.00 h.
prosinec 9.00-16.00 h.

www.muzeum-turnov.cz
Dolánky čp. 12, 511 01 Turnov
Tel.: 481 322 954

Dům přírody Českého ráje, Dolánky u Turnova

ČERVENEC – SRPEN – PONDĚLÍ – 18.00 HOD.
Multimediální projekce a vyprávění Pavly Bičíkové. Velkoplošné fotografie
známých i neznámých míst. Příběhy o lidech, kteří zde žijí a vytváří „ráj“.
Příběhy o tajemných zákoutích. Dozvíte se, kam na výlet.

www.bicikova.czdumprirody.cz/ceskyraj

Elektrokola
KTM, GIANT, TREK

Přijďte si vyzkoušet výrobu granátového šperku.
Tradiční výrobce originálních šperků s českými
granáty Granát, d.u.v., Turnov Vás zve do vlastní
expozice - Galerie Granát.

SERVIS DIAGNOSTIKA
TESTOVACÍ KOLA

NEJLEPŠÍ CENY
Chtějte to nejlepší na trhu!
Staněk Sport, Hluboká 140, Turnov
Tel. 481 313 192, 603 828 374
www.stanekturnov.cz

Navštivte eshop.stanekturnov.cz

V galerii vám průvodce přiblíží jak se český granát v přírodě utvářel,
popíše způsoby jeho těžby a představí jednotlivé kroky výroby šperku
s českými granáty v historii.
Přijďte se podívat, jak vzniká granátový šperk, nebo si vyzkoušet
některou ze zlatnických technik.
• 1. patro – Zákaznické centrum - Galerie Granát
Prodejna dárků a skla s českým granátem
• přízemí – Firemní prodejna šperků s českým granátem

ZIMNÍ STADION / KOUPALIŠTĚ / SKATEPARK / IN-LINE STEZKA / DĚTSKÁ HŘIŠTĚ
www.maskova-zahrada.cz / 722 195 222 / Vojtěcha Maška 2300, 511 01 Turnov

Galerie Granát, Turnov
Zákaznické centrum
Náměstí Českého ráje 4
511 01 Turnov

tel.: +420 481 325 989
tel.: +420 737 206 691
galerie@granat.cz
www.granat.cz
www.granat-shop.cz

Synagoga Turnov
srdce Českého ráje
Vydejte se společně s námi
po stopách Židů v Turnově.

www.synagoga-turnov.cz
Krajířova 2199, 511 01 Turnov, tel.: +420 484 803 041, e-mail: info@turnov.cz

Zažij a poznej pohádkový Valdštejn, jeden z nejstarších hradů v Českém ráji.
V areálu hradu je pro vás připravena řada zajímavých kulturních akcí.
Město Turnov leží na řece Jizeře uprostřed unikátní krajiny Českého ráje. Nejstarší
zmínky o městě pocházejí již z poloviny 13. století. Město je kamenářským a šperkařským centrem. Šperky s českými granáty proslavily Turnov po celém světě. Toto
půvabné město nabízí po celý rok bohaté kulturní i sportovní vyžití a nepřeberné
možnosti k výletům a aktivitám pro všechny věkové kategorie.
Regionální turistické informační centrum Turnov
náměstí Českého ráje 26, 511 01 Turnov
tel.: +420 484 803 041, +420 484 803 042, info@turnov.cz

www.turnov.cz, www.infocentrum-turnov.cz

Hrad Valdštejn, Kadeřavec 18, 511 22 Turnov
tel.: +420 739 014 104, +420 733 565 254, e-mail: info@hrad-valdstejn.cz

CYKLOBUSY

• 6 autobusových linek kolem nejznámějších atraktivit

Cyklobusy Český ráj jsou projektem Mikroregionu Český ráj
ve spolupráci s městy a obcemi turistického regionu Český ráj.

• v provozu od června do srpna
• možná přeprava až 15 kol
• oblíbené sjezdy z Kozákova a Kopaniny na kole či koloběžce

www.craj.cz

GEOPARK

•
•
•
•
•

globální geopark UNESCO
unikátní kombinace živé a neživé přírody s kulturními a historickými památkami
skalní města, vyhaslé sopky, jeskyně
naleziště drahých kamenů a zkamenělých dřev
komentované prohlídky s geoprůvodcem

www.cesky-raj.info

REGION ČESKÝ RÁJ

Délka úseku: 24 km
Infocentrum zámek Svijany

Turnov – Svijany – Mnichovo Hradiště

Svijany 26
463 46 Svijany
tel. +420 481 770 703
info@zameksvijany.cz
www.zameksvijany.cz

MIC Mnichovo Hradiště
Masarykovo náměstí 299
295 01 Mnichovo Hradiště
tel. +420 326 776 739
infocentrum@mnhradiste.cz
www.mnhradiste.cz

Drábské světničky

V této oblasti se řeka poprvé dostává do měkkých usazených hornin a krajina kolem ní se výrazně mění. Od Turnova začíná Jizera volněji meandrovat.
Na levé straně toku najdeme známá skalní města – např. Hruboskalsko
u Turnova či Drábské světničky u Mnichova Hradiště.
Z Turnova tedy pokračujeme dále do Svijan, kde je možno navštívit nově
zrekonstruovaný zámek a místní pivovar. Trasa pokračuje přes obec Loukov
s řadou památkových usedlostí a dále se přes Březinu a Podolí dostaneme
až do Mnichova Hradiště k areálu kláštera s hrobkou Albrechta z Valdštejna. V jeho těsné blízkosti se nachází Státní zámek Mnichovo Hradiště s dobovými zámeckými interiéry a empírovým divadlem. V prostorách zámku je
možno navštívit i místní muzeum.

NÁŠ TIP
Putujte s dětmi po stopách
Albrechta z Valdštejna
s aplikací „Skryté příběhy“
v Mnichově Hradišti.
Mohelnice nad Jizerou

www.albrechtzvaldstejna.cz

ATRAKTIVITY NA TRASE
Zámek Svijany

www.zameksvijany.cz

Pivovar Svijany

www.pivovarsvijany.cz

Hruboskalsko, Drábské světničky

www.cesky-raj.info

Zřícenina hradu Valečov

http://www.bosen-obec.cz/valecov/

Zámek Mnichovo Hradiště

Zřícenina hradu Zásadka

http://www.cesky-raj.info/dr-cs/3478-zricenina-hradu-zasadka.html

Státní zámek Mnichovo Hradiště

www.mnichovo-hradiste.cz

Muzeum Mnichovo Hradiště

http://muzeum.mnhradiste.cz

Prohlídka zámku a pivovaru
Ubytování ve výjimečném prostředí
Pivovarská restaurace s výborným pivem
Dobrodružná zámecká hra Arcana

www.zameksvijany.cz

PLÁŽ U JIZERY

MNICHOVO HRADIŠTĚ
Posezení s výhledem na barokní zámek
Dobrý přístup do vody
Veřejný gril a ohniště

www.mnhradiste.cz

Hrad Valečov
Otevřeno celoročně, možné noční prohlídky
po předchozí dohodě.

HRAD ROTŠTEJN

www.bosen-obec.cz, tel. 603 837 024

Vesnické dobroty
RODINNÁ FARMA Z JIVINY U MNICHOVA HRADIŠTĚ
ZPRACOVÁVÁME OVOCE, ZELENINU A BYLINKY Z VLASTNÍ PRODUKCE.
Vyrábíme džemy i se špetkou koření, bylinkové a ovocné sirupy, mošty,
chutney, omáčky, sušené byliny a bylinkové směsi.
NAŠE PRODUKTY KOUPÍTE:
v Dolánkách u Turnova, v Mnichově Hradišti, Bakově nad Jizerou a Mladé Boleslavi.

Koupíte v eshopu: www.vesnickedobroty.cz

mObIlNí hRa pRo zVíDaVé dětI
a hRaVé rOdIčE

IOS

ANDROID

Stáhněte si aplikaci Skryté příběhy do vašeho telefonu
a vydejte se za dobrodružstvím s českým vévodou
a vojevůdcem Albrechtem z Vladštejna.

REGION ČESKÝ RÁJ

Délka úseku: 19 km
TIC Zvířetice

Mnichovo Hradiště – Mladá Boleslav
Od Mnichova Hradiště pokračujeme po stezce směrem na Mladou
Boleslav. Za městem Mnichovo
Hradiště se na pravém břehu řeky
nachází obec Klášter Hradiště
nad Jizerou. Dominantou obce je
původní klášter pobořený husity,
který byl přebudován na zámek
a později na pivovar (možnost
exkurze či návštěva krypty).

Podhradí 14
294 01 Bakov nad Jizerou
tel. +420 326 210 230
info@zviretice.cz
www.zviretice.cz

Infocentrum Mladá Boleslav
Železná 107
293 01 Mladá Boleslav
tel. +420 326 109 402
infocentrum@kulturamb.eu
www.mladoboleslavsko.eu

Dále se po proudu řeky dostáváme k obci Bakov nad Jizerou, jejíž
historickou dominantou je morový sloup sv. Trojice, kostel sv. Bartoloměje a kostel sv. Barbory. Na pravém břehu řeky se nachází zřícenina hradu a zámku Zvířetice.
Zřícenina Michalovice

V obci Debř již vstupujeme na území města Mladá Boleslav. V pravém svahu od řeky stojí puklá věž zříceniny Michalovice. Hlavním turistickým magnetem
města, jež je úzce spjato s automobilovým průmyslem,
je Škoda muzeum. Kromě prohlídky expozice automobilů je možné podívat se v rámci exkurze i do výrobních prostor (nutno objednat). Město se může rovněž pochlubit zajímavou architekturou a řadou muzeí
a církevních staveb. Za pozornost stojí také Metalová
stezka Mladou Boleslaví, která zavede návštěvníka
do historických zákoutí města a upozorní na významné pamětihodnosti, které běžně zůstávají oku turisty
zcela neprávem skryty.
Bakov nad Jizerou
Debř

NÁŠ TIP
Navštivte kapli sv. Stapina
s pramenem léčivé vody
- z Kláštera Hradiště nad Jizerou
jeďte po cyklotrase 241
přes Klokočku až ke kapli.

ATRAKTIVITY NA TRASE
Pivovar Klášter

Zřícenina Zvířetice

Loreta, Kosmonosy

www.pivovarklaster.cz

www.kosmonosy.cz

Skalní sruby Jizery

Zřícenina hradu Michalovice

www.mnhradiste.cz

Přírodní památka Klokočka

www.mladoboleslavsko.eu

Škoda muzeum

www.mladoboleslavsko.eu

http://museum.skoda-auto.cz/

Muzeum Bakovska

Metalová cesta Mladou Boleslaví

http://www.knihovnabakov.cz/o-muzeu/

www.metalovacesta.cz

Zřícenina hradu a zámku Zvířetice

Ekocentrum Zahrada - Minizoo

www.zviretice.cz

www.mb-eko.cz

Areál volnočasových aktivit
v podzemí Mladé Boleslavi
www.mladoboleslavsko.eu

Městský palác Templ,
Mladá Boleslav

www.kulturamb.cz/templ

Muzeum Mladoboleslavska

www.muzeum-mb.cz

Letecké muzeum Metoděje Vlacha

www.lmmv.cz

FARMA PTÝROV
u

m n i c h o v a

h r a d i š t ě

jedinečný volnočasový areál na okraji Českého ráje
www.farmaptyrov.cz | www.koneptyrov.cz

ubytování
užívejte si společně rodinné chvíle na veNkově
v jedinečné atmosféře farmy ptýrov
dvoulůžkové pokoje
apartmány
zázemí pro turistiku
stanování / kempování

restaurace
Poškádlete Vaše chuťové pohárky jídly připravenými
z čerstvých regionálních surovin
nekuřácká restaurace
dětský koutek
venkovní letní terasa
kvalitní kuchyně

jízda na koni
zažĳte krásný pohled na svět z koňského hřbetu
v jakémkoli věku
svezení dětí i dospělých
jezdecká škola
hiporehabilitační pobyty
ustájení koní

sauna

půjčovna kol

dětské hřiště

Pivovar Klášter dostal své jméno podle kláštera řádu Cisterciáků,
který byl založen ve druhé polovině 12. století, pravděpodobně
už v roce 1177. Velkolepý klášter tehdy patřil k nejvýznamnějším
církevním objektům ve střední Evropě. Do dnešních dní se ovšem
z kláštera, vystavěného ve stylu francouzské gotiky, zachovala pouze brána s překrásným portálem, která stojí na nádvoří
současného pivovaru. Pivovarský sklep vytesaný do skály 18 m
pod pivovarem. Už od středověku vznikaly ve skále pod pivovarem téměř dvě desítky metrů hluboké sklepy, které posléze
začaly sloužit pivovarské výrobě. Pivo v nich kvasí a dozrává
dodnes. V části sklepních prostor se také nachází proslulá Restaurace Skála, kde se čepuje klášterské pivo.
Přijďte na prohlídky pivovaru: www.pivovarklaster.cz/exkurze

LETECKÉ MUZEUM
MLADÁ BOLESLAV
Otevřeno denně
9 - 17 hod
včetně svátků

www.lmmv.cz, tel. 326 211 080

MLADÁ BOLESLAV
www.mladoboleslavsko.eu

Mladou Boleslav, její historické památky, místní architektonické
skvosty i přírodu uprostřed města, nejlépe poznáte prostřednictvím
naučné stezky s názvem METALOVÁ CESTA. Stezka měří cca 7 km
a na cestě čeká návštěvníky 16 audiovizuálních panelů s uměleckými
motivy, odkazujícími k zajímavým místům.
Jedním z těchto míst je bezesporu Staré Město. Staroměstskému
náměstí dominuje renesanční budova staré radnice s bohatou
sgrafitovou výzdobou, vyhlídkovou věží a galerií. A protože město
samotné leží nad meandrující řekou Jizerou, zmenšené koryto řeky
Jizery s interaktivními prvky přenesl architekt přímo na náměstí.

Pulzující fontána v sousedství „hraje“ po setmění pestrými barvami.
Nad stavbou podzemního parkovacího domu i v jeho sklepení se
nachází volnočasový areál pro nejmenší návštěvníky města.
Trojúhelníkový půdorys náměstí je obestavěn domy, které jsou
v jeho dolní části opatřeny dodnes zachovanými podloubími. Úzká
ulička, tzv. Myší díra, nás zavede k nejkrásnějšímu domu Starého
Města, k paláci Templ. Pozdně gotická stavba skrývá ve svých
klenutých prostorách archeologické expozice města, výstavní
síň a na parkánu hřiště pro děti. Na samém konci Staroměstského
náměstí v útrobách hradu dnes sídlí regionální muzeum.

ŠKODA MUZEUM
A VÝROBNÍ ZÁVODY ŠKODA AUTO
Zveme Vás na prohlídku ŠKODA Muzea i na exkurzi do výrobních provozů
ŠKODA AUTO. Individuální prohlídka muzea je možná kdykoliv v rámci
otevírací doby.
Prohlídky muzea s průvodcem, exkurze do výrobních provozů
ŠKODA AUTO a cizojazyčný výklad po předchozím
objednání.
Otevírací doba: Po–Ne, 9–17 hodin.

ŠKODA Muzeum, Tř. Václava Klementa 294, Mladá Boleslav
T +420 326 832 038, muzeum@skoda-auto.cz
muzeum.skoda-auto.cz

ZLATÁ STEZKA

• 118 km značené pěší trasy (červená)
• spojení nejznámějších přírodních krás a památek regionu
• možnost jednodenních výletů nebo 6denního přechodu celé trasy
• nabídka průvodcovských služeb

www.zlatastezka.info

Mladá
Boleslav

REGIONY ČESKÝ RÁJ A ZLATÝ PRUH POLABÍ

Délka úseku: 17 km

Mladá Boleslav – Benátky nad Jizerou
Charakter trasy pod Mladou Boleslaví se příliš nemění. Stezka
od Mladé Boleslavi do Benátek
nad Jizerou vede převážně po polních nezpevněných cestách a silnicích s malým provozem. Úsek
je nevhodný pro silniční kola
a mimo hlavní sezonu problematicky sjízdný. Zavede vás k osadě
Krnsko, nad kterou se klene jeden
z nejmohutnějších železobetonových viaduktů v Čechách, jehož
délka činí 152 m a do výšky měří
27 m (kulturní památka). V údolí za viaduktem je skrytý zámek
Zámek Benátky nad Jizerou
Stránov. Z církevních památek pak
doporučujeme navštívit kostely sv. Mikuláše ve Vinci, kostel v Sýčině či
v Horkách nad Jizerou. Zajímavá jsou i tzv. mrtvá ramena Jizery s vlhkomilnou vegetací.

Zřícenina Dražice

Infocentrum Mladá Boleslav
Železná 107
293 01 Mladá Boleslav
tel. +420 326 109 402
infocentrum@kulturamb.eu
www.mladoboleslavsko.eu

IS Benátky nad Jizerou

Zámek 50
294 71 Benátky nad Jizerou
tel. +420 326 316 102
infocentrum@benatky.cz
www.is.benatky.cz

TIC Milovice

nám. 30. června 508
289 23 Milovice
tel. +420 325 517 110
ticmilovice@seznam.cz
http://tic-milovice.wbs.cz

Informační centrum Dobrovice
Palackého náměstí 28
tel. 294 41 Dobrovice
+420 326 398
info@dobrovice.cz
www.dobrovice.cz

V Dražicích si lze prohlédnout zříceninu hradu a v Benátkách nad Jizerou
zámek, ve kterém sídlí regionální muzeum a Muzeum hraček.

NÁŠ TIP

Z bývalé železniční vlečky, která vedla k dnes již zrušenému cukrovaru,
je dnes cyklostezka a dráha pro in-line bruslení. Přibližně 7 km od stezky
(směr Lysá nad Labem) se nachází bývalý vojenský areál – Tankodrom
Milovice, propojený úzkorozchodnou železnicí se zábavním parkem Mirakulum a Česká krajina (obora se zubry a pratury).

V Krnsku odbočte proti proudu
Strenického potoka do Skalska.
Nachází se tam zahradní
železnice a parostrojní muzeum
(nutno předem domluvit
na tel. čísle 608 818 990).

ATRAKTIVITY NA TRASE
Dobrovická muzea

www.dobrovickamuzea.cz

Viadukt Krnsko

www.krnsko.cz

Zámek Stránov

www.zamekstranov.cz

Viadukt Krnsko

PP Stará Jizera

www. mladoboleslavsko.eu

Zřícenina hradu Dražice

Muzeum Benátky

www.benatky.cz

Mirakulum

ht tp://w w w.mladoboleslavsko.eu/
dr-cs/13396-hrad-drazice.html

www.mirakulum.cz

Zámek Benátky nad Jizerou

www.ceska-krajina.cz

www.benatky.cz

Česká krajina

3 prohlídkové okruhy
sezónní exkurze
do cukrovaru
a lihovaru
otevřeno celoročně
po – ne 9 – 12, 13 – 17 h
tel. 326 374 211
Muzeum cukrovarnictví, lihovarnictví, řepařství a města Dobrovice

www.dobrovickamuzea.cz

Benátky nad Jizerou
Město Benátky nad Jizerou (7500 obyvatel) leží v Dolním Pojizeří. Historické
město, založené před r. 1346, má výjimečné panorama a řadu památek. Opravený
zámek, kostel, hospodářské budovy spolu s nově upraveným parkem, vinicí a celou
památkovou zónou jsou obdivovány všemi návštěvníky.
V zámku je regionální muzeum se zajímavými interaktivními expozicemi, soukromé
muzeum hraček, ve sklepě jsou v lapidáriu originály benáteckých soch. Je možné
navštívit věž zámeckého kostela a rozhlédnout se po okolí města. V zámeckém areálu
se nachází informační centrum a veřejná toaleta.
Na Husově náměstí, v centru Městské památkové zóny, ve funkcionalistické budově
bývalého okresního domu, se nachází expozice architekta Jiřího Krohy a galerie
moderního umění.
Na severovýchodním okraji města je zřícenina hradu Dražice a nedaleký kostelík
sv. Martina se vzácnými gotickými malbami.
Příroda v okolí města zve k procházkám, houbaření, rybaření, k cyklistice. Město
nabízí bohaté kulturní a sportovní vyžití. Z města vychází 4,5km dlouhá in-line
a cyklostezka. Poblíž lávky přes řeku Jizeru byl obnoven a rozšířen areál s přírodním
koupáním, odpočivnou loukou, pláží, beachvolejbalovým kurtem a workoutovým
hřištěm.
Zajímavý je projekt návratu velkých kopytníků do volné přírody. Stáda zubrů
a divokých koní jsou chována na rozlehlé pastvině Traviny u městské části Kbel,
v bývalém vojenském výcvikovém prostoru, kde je možno je pozorovat.


Přijeďte se podívat.

www.benatky.cz , www.is.benatky.cz

Park Mirakulum, Topolová 629, 289 24 Milovice
+420 734 154 484, facebook.com/ParkMirakulum

PARTNER
PARKU

REGION ZLATÝ PRUH POLABÍ

Délka úseku: 21 km

Benátky n. Jizerou – Lázně Toušeň
Od Benátek vede trasa po pravém břehu řeky až do obce Kochánky. Za obcí se
dostáváme z nivy opět do svahů, ve kterých jsou místy cesty se sypkým pískem.
Za osadou Sobětuchy přejedeme po mostě dálnici D10 a sjedeme do Tuřic. Odtud
se již údolí otevírá a volně přechází do polabské roviny. U obce Káraný na levém
břehu Jizery se nacházejí zdroje kvalitní pitné vody pro Prahu, které se využívají
od roku 1913. Zde se nacházíme v nejnižším bodě trasy (170 m n.m.), poblíž ústí
řeky Jizery do Labe. Po lávce přejedeme přes Labe do Lázní Toušeň. Zde se křížíme
s Labskou stezkou, více než 1200 km dlouhou trasou vedoucí podél toku Labe
od Krkonoš až po jeho ústí do Severního moře.

Soutok Jizery a Labe

Lázně Toušeň

REGIONY ZLATÝ PRUH POLABÍ A PRAHA

Délka úseku: 14 km + (4,5 km)

Lázně Toušeň – Zeleneč – (Praha - Černý Most metro)
Z Lázní Toušeň vede cyklostezka GW
Jizera do Zelenče, kde končí a navazuje na trasy do Horních Počernic.
Případně z ní lze odbočit do Vinoře
či Letňan.
Nebo se lze vydat směrem k Praze
a pokračovat druhou, delší a pamětihodnostmi bohatou cestou podél Labe přes starobylé dvojměstí
Brandýs nad Labem–Stará Boleslav.
Toto nejznámější české dvojměstí, jež
rozděluje řeka Labe, je zapsáno v seznamu českých zeměpisných rekorStará Boleslav
dů jako město s nejdelším názvem.
Brandýs s renesančním zámkem leží na levém břehu řeky, Stará Boleslav s nejstarším českým poutním
místem na pravém. Brandýs nad Labem je spojen s císařskými a královskými tradicemi českých zemí
a stejnojmenný zámek v jeho centru, jedna z nejvýznamnějších renesančních památek středních Čech, je
pevně spjat s hlavním proudem českých
dějin. Stará Boleslav je místem počátků české státnosti a staroboleslavské
chrámy, zasvěcené křesťanské tradici
svatováclavské a mariánské, mají statut
národních kulturních památek.
Odtud pak lze pokračovat přes Podolanku, Přezletice až na severovýchodní
okraj Prahy.

Zámek Brandýs nad Labem

Kostel, St. Boleslav

IC Brandýs nad Labem
Masarykovo náměstí 1
250 01 Brandýs nad Labem
–Stará Boleslav
tel. +420 326 909 188
infocentrum@brandysko.cz
www.infocentrum-brandysko.cz

Turistické informační
centrum Oblastní muzeum
Praha-východ Brandýs n. L.
Masarykovo náměstí 97
250 01 Brandýs nad Labem
–Stará Boleslav
tel. +420 326 396 599
ompv.reditel@seznam.cz
www.muzeumompv.cz

Infocentrum Čelákovice
Na Hrádku 464/9
250 88 Čelákovice
tel. +420 315 558 937
infocentrum@celmuz.cz
www.celmuz.cz

NÁŠ TIP
Navštivte Strarou Boleslav
a Brandýs nad Labem, města
spjatá se starými českými
dějinami a svatováclavskou tradicí.

ATRAKTIVITY NA TRASE
Zámek Brandýs nad Labem
Židovský hřbitov a synagoga
Bazilika sv. Václava
Poutní chrám Nanebevzetí Panny Marie
www.brandysko.cz

Bazilika sv. Václava, Stará Boleslav

Městské muzeum v Čelákovicích

www.celmuz.cz

Zřícenina hradu Jenštejn

http://www.jenstejn.cz/volny-cas-a-kultura/hrad/

Zámek Ctěnice

http://www.muzeumprahy.cz/zamecky-areal-ctenice/

VÁS SRDEČNĚ ZVE NA

NYMBURK / 4. – 6. 5. 2018
břeh Labe u mlýna / 10:00 – 18:00

ukázky lodí / plavby výletní lodí Blanice
slalomové jízdy na motorových člunech
řemeslné trhy a díly pro děti / soutěže

R E G I O N Á L N Í K A RTA H O STA

•
•
•
•
•

slevy na ubytování
zvýhodněné vstupné na památky, do sportovních zařízení ad.
k dostání za poplatek v informačních centrech v regionu
zdarma jako bonus k pobytu v některých ubytovacích zařízeních
přes 50 zapojených subjektů poskytujících různé benefity

www.cesky-raj.info

Kam vyrazíte
příště?
Inspirujte se nejlepšími
tipy na výlety na kole,
bruslích i pěšky.

www.ceskojede.cz

RODNÝ DŮM
FERDINANDA PORSCHEHO
Zveme vás na prohlídku nově
zrekonstruovaného domu, ve kterém se v roce
1875 narodil Ferdinand Porsche, automobilový
konstruktér a tvůrce vozu Volkswagen. Na
autentickém místě jsou představeny zásadní
momenty vývoje inženýrského
a konstrukčního umění, jehož součástí je
životní dílo Ferdinanda Porscheho.
Otevřeno pátek–neděle 9:00–17:00
Využijte kombinovaného vstupného do
Rodného domu i ŠKODA Muzea v Mladé
Boleslavi v ceně 100 Kč/50 Kč

Rodný dům Ferdinanda Porscheho
Tanvaldská 38, Liberec – Vratislavice nad Nisou, T: +420 326 832 028, +420 326 832 038
E: vratislavice@skoda-auto.cz, rodnydumporsche.cz
muzeum.skoda-auto.cz

