
Pyšnit se názvem, jehož součástí je slovo ráj, je 
vzácné privilegium. Region Český ráj si ale své po-
jmenování rozhodně zaslouží! Kraj, v němž můžete 
obdivovat překrásnou a rozmanitou přírodu stejně 
jako starobylé památky a cenné ukázky lidové archi-
tektury, vám učaruje jako našim předkům v 19. sto-
letí, kteří začali oblasti na středním toku řeky Jizery 
takto říkat.
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S  objevováním Sobotky začněte na  pod-
loubím lemovaném náměstí s  empírovou 
radnicí a  rodným domkem básníka Fráni 
Šrámka. Nahlédněte do dominanty města, 
kostela sv. Máří Magdalény. Pohádkovou 
iluzi dokreslují roubené domy, kterým je 
také Šolcův statek s  galerií. Na celé ma-
lebné městečko jako strážce hledí lovecký 
zámeček Humprecht, ve kterém navštivte 
oválný sál. Přes romantické údolí Plaká-
nek se dostanete k  hradu Kost známému 
z řady českých pohádek. Jen přes silnici na-
jdete skalní byt Barušky. Půvab venkova 
Českého ráje dotvářejí roubené vsi jako jsou 
Střehom či Vesec, který je znám svým al-
ter egem – Cimrmanovým Liptákovem.

4. SOBOTKA

Pohádkové město Jičín je spojeno pře-
devším  s osobností Albrechta z  Valdštej-
na.  Otisky jeho stop zde najdete doslova na 
každém kroku. Začněte prohlídkou  Vald-
štejnské lodžie. Barokní stavba ožívá při 
nejrůznějších akcích. Ve sklepení si pak za-
hrajete rébusovou hru Ve  stínu Valdštej-
na. Pokračujte Valdštejnovou lipovou alejí 
k  Valdštejnskému zámku s  Muzeem hry. 
Interaktivní prohlídka vás přesvědčí,  že  mu-
zejní sbírky nejsou žádná nuda. Děti potěšíte 
návštěvou Rumcajzovy ševcovny. Za výhledy 
a  skalními masivy se vydejte do nedalekých 
Prachovských skal. Nejen se skalní krajinou 
se seznámíte v Muzeu přírody Český ráj.

2. JIČÍN

Prohlídku města začněte v  historickém cen-
tru s  muzeem, Valdštejnským zámkem 
a  novogotickou radnicí. Součástí Lomnice 
je také  vesnická rezervace Karlov, která re-
prezentuje typickou podkrkonošskou lidovou 
architekturu. Ochutnejte tradiční cukrovinku 
–  Lomnické suchary. Za  netradičním zážit-
kem se vydejte ke  skokanským můstkům. 
Na vrcholu můstku se rozhlédněte z originál-
ní rozhledny. Nebo se projděte k  vrchu Tá-
bor, ke kterému vás dovede křížová cesta. Na 
vrcholku naleznete kostel Proměnění Páně 
a Tichánkovu rozhlednu s restaurací. Z Tábora 
pokračujte k Alainově věži, romantické stav-
bě ukryté v lese, nebo k jezírku pod Táborem 
s pramenem řeky Cidliny.

10. LOMNICE 
NAD POPELKOU8.

Skalní útvary a dechberoucí výhledy – to jsou 
Příhrazské skály. Jejich nejnavštěvovanější 
část tvoří skalní hrad Drábské světničky, na 
jehož jižním okraji se nachází pozůstatky hra-
diště a  skalního hradu Klamorna. Sledujte 
značení Zlaté stezky Českého ráje, která vás za-
vede do úzké soutěsky Studený průchod, na 
Krásnou vyhlídku, ke Starým Hradům u Pří-
hraz nebo k  vytesané modlitebně Hynšta. 
Na jih od Příhrazských skal se můžete v  létě 
osvěžit u  Komárovského rybníka, druhého 
největšího rybníka Českého ráje. Za pohádkou 
Lotrando a Zubejda se vydejte ke zřícenině 
hradu Valečov. V  přírodním amfiteátru pod 
hradem navštivte jednu z mnoha  akcí Vale-
čovského kulturního léta.

PŘÍHRAZSKÉ SKÁLY6. HRUBOSKALSKO

Prožijte společné romantické chvíle v  hotelu 
na zámku Hrubá Skála. Využijte hotel jako vý-
chozí bod do části zvané Hruboskalsko. Užij-
te si výhledy z Mariánské a Zámecké vyhlídky 
nebo z vyhlídky Na Kapelu. Přes Myší díru do-
jděte k  bývalým vodoléčebným lázním Sed-
mihorky. Procházkou mezi skalami se dosta-
nete až k hradu Valdštejn, který je považovaný 
za nejstarší hrad v Českém ráji. V okolí Kopico-
va statku naleznete plno skalních reliéfů tvoří-
cí volně přístupnou galerii. Malé výletníky od-
měňte návštěvou Šťastné země v Karlovicích.

Vydejte se na prohlídku zrekonstruované-
ho zámku, který se veřejnosti otevřel v roce 
2016. Kromě tradiční prohlídky nabízí zá-
mek i  speciální exkurze pro všechny malé 
dobrodruhy. Rodičům je na ně vstup přísně 
zakázán, a  tak si můžete zatím od  malých 
neposedů odpočinout při prohlídce soused-
ního Svijanského pivovaru. Vyřešte záhadu 
zámku při netradiční zámecké hře Arcana, 
nebo si vypůjčte herní batoh a  s  pomocí 
zábavné hry prozkoumejte zámecké okolí. 
Kulinářské speciality ochutnáte v  pivovar-
ské restauraci. Jezera Malý a Velký Písečák 
lákají k ochlazení v parných letních dnech.

5. SVIJANY  

Město Turnov je díky své poloze nazýváno 
srdcem Českého ráje. S  historií a geologií 
oblíbené skalní oblasti se seznámíte v  tur-
novském Muzeu Českého ráje, kde nalezne-
te také interaktivní expozici o  fenomenální 
horolezecké tradici. Historii zdejší židovské 
obce vám představí v  Synagoze Turnov. 
Expozice zámku Hrubý Rohozec přibližuje 
způsob bydlení šlechtického rodu Des Fours. 
Naopak život venkovského obyvatelstva po-
znáte při prohlídce Dlaskova statku. Z Tur-
nova se vydejte na průzkum Klokočských 
skal se zříceninou hradu Rotštejn. Nebo vy-
stoupejte na nedaleký Kozákov, který je nej-
vyšší horou Českého ráje.

9. TURNOV 

Dominantou města je Mladoboleslavský 
hrad, ve kterém navštivte zajímavé expozi-
ce Muzea Mladoboleslavska. Blízký palác 
Templ nabízí ke zhlédnutí multimediální ex-
pozici. Z věže renesanční Staré radnice se 
rozhlédněte po historickém jádru královské-
ho města. Žádnou zajímavost neminete, vy-
dáte-li se po Metalové cestě s  16 audiovizu-
álními  panely. Automobiloví nadšenci ocení 
výstavu ŠKODA muzea i prohlídku výrobních 
linek české automobilky. Vynechat byste ne-
měli ani Letecké muzeum Metoděje Vlacha. 
V  nedalekých Kosmonosech si prohlédněte 
loretánskou kapli s bohatou reliéfní fasádou. 
Romantické duše potěší výhled ze zříceniny 
hradu Michalovice nad řekou Jizerou.

1. MLADÁ BOLESLAV

Projděte se komnatami slavného vojevůdce 
Albrechta z Valdštejna na zámku v Mnicho-
vě Hradišti. Barokní zámek v  sobě ukrývá 
vzácné sbírky, divadlo i  různé zajímavé di-
vadelní rekvizity. Hrobku císařského gene-
ralissima hledejte v  kapli sv. Anny bývalé-
ho kapucínského kláštera. V  druhém patře 
zámku navštivte Muzeum města Mnicho-
vo Hradiště s  unikátním obřím modelem 
Drábských světniček. V zámecké zahradě se 
pak nacházejí další budovy jako konírna či 
sala terrena. Adrenalin vyplavíte ve Wake-
parku Veselý Vlek v  pískovně Veselá, kde 
si vyzkoušíte vodní lyžování, wakeboarding 
nebo slackline. Procházka k ukryté kapli sv. 
Stapina u obory Klokočka bude příjemným 
zpestřením dne.

7. MNICHOVO HRADIŠTĚ

Při prohlídce romantické zříceniny zám-
ku Zvířetice vystoupejte na vrchol věže, 
odkud se  otevírá výhled do širokého okolí. 
V podhradí se ukrývá malá zahradní želez-
nice, která pobaví malé i velké návštěvníky. 
V Hrnčířském domě Zvířetice se seznámí-
te s místní lidovou keramikou. V nedalekém 
Bakově nad Jizerou najdete malé vlastivěd-
né muzeum i pivovar Garp. Poblíž nedale-
ké obce Kněžmost si z  rozhledny Čížovka 
vychutnejte výhled na skály Českého ráje, 
hrad Trosky nebo vrcholky Krkonoš.

3. ZVÍŘETICE
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