GREENWAY JIZERA

www.greenway-jizera.cz

Katalog
turistické
nabídky

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

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

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

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

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

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

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

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/

