
Kam s dětmi
Turnov nabízí, především v hlavní turistické sezóně, mnoho mož-
ností trávení volného času pro rodiny s dětmi. Připraveny jsou pro 
vás dětské prohlídky zámku Hrubý Rohozec. Hradem Valdštejn vás 
provede loupeživý rytíř nebo princezna.

Na loutkovou pohádku zavítejte na Dlaskův statek nebo do zahradní 
restaurace B&Bejby s prima dětským hřištěm a dalším programem 
pro děti. Pohádky na vás čekají i při jízdě parním vlakem Českým 
rájem. Řemeslné dílny a zábavně-naučný program s geologickou 
tematikou je pro vás připraven v Muzeu Českého ráje v Turnově. Pro 
rodiny s dětmi jsou rovněž určeny turistické hry Za pověstmi Českého 
ráje a Pacltův drahokam.

Další tipy: Výstava panenek a kočárků, koupaliště Maškova zahrada, 
krytý zimní stadion, krytý plavecký bazén, řada pěkných dětských hřišť, 
skatepark, in-line okruh, výletní restaurace Zrcadlová koza s dětským 
hřištěm, vyhlídkový vláček Zrcadlová koza – Malá Skála a zpět...

Tipy na výlety do okolí 
V blízkosti města se rozprostírá Hruboskalské skalní město s více 
než čtyřmi sty pískovcovými věžemi. Na jeho okrajích se nachází 
skalní rozhledna Hlavatice, jeden z nejstarších hradů Českého ráje 
– hrad Valdštejn a zámek Hrubá Skála. Na výlet můžete vyrazit 
také do nedalekých Betlémských a Klokočských skal, do skalního 
bludiště u Besedic, na maloskalskou Drábovnu nebo navštívit zámek 
Sychrov, hrad Frýdštejn, Rotštejn či Vranov.

Turnovem prochází řada značených cyklotras a turistických tras včet-
ně Zlaté stezky Českého ráje. Cykloturisté jistě uvítají cyklostezku 
Greenway Jizera a Turnovský cyklookruh. Během hlavní turistické 
sezóny je možné využít turistických autobusů s přepravou kol. 

Zajímavosti o městě
Tradice kamenářství a šperkařství 

Turnov je známý svou brusičskou a šperkařskou tradicí. Ve světě město 
proslavila zejména současná výroba šperků s českými granáty. S místní 
tradicí se můžete blíže seznámit v Muzeu Českého ráje, které vlastní 
druhou největší sbírku drahých kamenů v Čechách nebo v Zákaznickém 
centru družstva umělecké výroby Granát Turnov. Střední uměleckoprů-
myslová škola a Vyšší odborná škola Turnov, jejíž studijní obory jsou 
zaměřeny také na výtvarné zpracování kovů a drahých kamenů, patří 
svým rokem založení mezi nejstarší umělecké školy v Čechách (1884).

Procházka po městě
Naučné stezky

Městem Turnov a nejbližším okolím vás provedou tyto naučné stezky:
 y Kamenářská stezka, Významné osobnosti Turnova – 5 zastavení
 y Po stopách židovství v Turnově – 3 zastavení
 y Zámecká naučná stezka – 7 zastavení, 3,5 km
 y Pojďme za vodou – 8 zastavení, 6 km

V letních prázdninových měsících jsou pro vás k dispozici pravidelné 
prohlídky s průvodcem: 

 y Prohlídka turnovských kostelů
 y Prohlídka synagogy, židovské čtvrti a židovského hřbitova
 y Za kamenem a šperkem
 y Do ulic Turnova se můžete vydat také s hrou Pacltův drahokam, 

která je součástí mobilní aplikace Skryté příběhy.

Regionální turistické informační 
centrum Turnov

náměstí Českého ráje 26, 511 01 Turnov 
tel.: 484 803 041–042 
e-mail: info@turnov.cz

www.infocentrum-turnov.cz

Město Turnov leží při středním toku řeky Jizery v malebném regionu Český ráj.

Počtem obyvatel kolem 14.500 je Turnov čtvrtým největším městem Libereckého 
kraje. Pro svou tradici broušení drahých kamenů a šperkařství je také často nazýván 
městem drahých kamenů.

Ve městě se nachází řada kulturně-historických památek. Doporučujeme navštívit 
například Muzeum Českého ráje, zámek Hrubý Rohozec nebo Synagogu Turnov.

Panorama města tvoří věže kostelů, z nichž nejvýraznější dominantou je věž chrámu 
Narození Panny Marie. 

Město Turnov nabízí svým návštěvníkům bohaté kulturní a sportovní vyžití. K dis-
pozici je sportovně-rekreační areál Maškova zahrada s venkovním koupalištěm.

Pro svou polohu je Turnov ideálním výchozím bodem pro vaše výlety po Českém 
ráji. V okolí města se nachází velké množství přírodních zajímavostí i historických 
památek - skalní města, jeskyně, hrady, zámky i lidová architektura. 

Historie
Město bylo založeno kolem roku 1250 Jaroslavem a Havlem z rodu Markvarticů. První 
písemná zmínka o Turnovu pochází z roku 1272. Život města byl ovlivňován jeho 
polohou na obchodní cestě do Žitavy. Během historie mělo město několik majitelů, 
mezi které patřili Vartemberkové, Valdštejnové, Desfoursové a Aehrenthalové.

Hospodářský rozkvět byl poznamenán několika zhoubnými požáry města (v roce 
1538, 1643 a 1707). Z pohrom třicetileté války se Turnov dlouho vzpamatovával. Ke 
konci 17. století se zde začalo rozvíjet kamenářství. Místní řemeslníci zpracovávali 
drahokamy z okolí i vzdálenějších míst. Od 18. století vznikaly sklářské hutě pro-
dukující tzv. skelnou kompozici, ze které se poté brousily dokonalé napodobeniny 
přírodních drahokamů.

Turnov 
– srdce Českého ráje

Osobnosti
Z Turnova pochází řada osobností vynikajících v různých oborech. 
Mezi nimi jsou např. zakladatel moderní slavistiky Václav Fortunát 
Durych (1735–1802), jazykovědec Antonín Marek (1785–1877), histo-
rici Josef Pekař (1870–1937) a Josef V. Šimák (1870–1941), významný 
český filozof Jan Patočka (1907–1977), malíři Josef Jíra (1929–2005), 
Jan Prousek (1857–1914) a  Karel Vik (1883–1964)… Z  osobností 
současnosti jmenujme např. spisovatele Jaroslava Rudiše, zpěváka 
Michala Hrůzu, operní pěvkyni Marcelu Machotkovou, skladatele 
a klavíristu Martina Hyblera nebo politologa Jana Kubáčka. 
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Každoročně  
pořádané akce
Modrý kocour (únor) – divadelní festival

Turnovský drahokam (březen) – regionální loutkář-
ská přehlídka

Český ráj dětem (poslední dubnová sobota) – zaháje-
ní turistické sezóny na Turnovsku se soutěžním puto-
váním pro děti a s bohatým doprovodným programem

Memoriál Ludvíka Daňka (květen) – mezinárodní 
atletický mítink

Staročeské řemeslnické trhy (poslední víkend v květ-
nu) – tradiční řemeslné trhy s  bohatým kulturním 
programem

Turnovské léto (červenec a srpen) – zajímavý program 
s nabídkou na každý den

Vánoční řemeslnické trhy (prosinec) – tradiční ře-
meslné trhy s doprovodným programem

Folklórní akce na Dlaskově statku v Dolánkách 
u  Turnova: Masopust, Velikonoce, Svatováclavské 
posvícení

Akce na hradě Valdštejn: Valdštejnská pouť, Rytíři 
na hradě, Středověký víkend, Hradozámecká noc, 
Svatohubertská slavnost

Hlavní turistické cíle
Muzeum Českého ráje a Kamenářský dům
Expozice Muzea Českého ráje nabízí jedinečnou pří-
ležitost k poznání Turnova a celého regionu. Unikátní 
expozice jsou věnovány drahým kamenům a šperkům. 
Doplňují je oddělení archeologie, historie, národopisu 
a nově i expozice horolezectví.

www.muzeum-turnov.cz

Zákaznické centrum a Galerie Granát
Expozice družstva umělecké výroby Granát Turnov 
seznamuje návštěvníky s českým granátem a s gra-
nátovými šperky včetně ukázky jejich výroby. 

www.granat.cz/galerie-granat

Synagoga a židovský hřbitov
Židovská synagoga z počátku 18. století je jedinou sy-
nagogou v Libereckém kraji, která přečkala nacistickou 
okupaci. Od roku 2008 je přístupná návštěvníkům.

www.synagoga-turnov.cz

Zámek Hrubý Rohozec
Zámek Hrubý Rohozec patří k nejstarším stavebním 
památkám Turnovska. Návštěvníci zde mohou absol-
vovat tři prohlídkové okruhy.

www.zamek-hrubyrohozec.cz

Dlaskův statek v Dolánkách u Turnova
Dlaskův statek je typickou ukázkou pojizerského 
domu. Národopisná expozice zahrnuje ukázku vesnic-
kého obydlí a zemědělského a řemeslnického nářadí.

www.muzeum-turnov.cz

Dům přírody Českého ráje
Interaktivní expozice, která prostřednictvím smyslové-
ho vnímání představuje fenomény nejstarší chráněné 
krajinné oblasti České republiky.

www.dumprirody.cz/ceskyraj

Hrad Valdštejn
Hrad Valdštejn je jedním z nejstarších hradů Českého 
ráje. Dominantu hradu tvoří zdaleka viditelná kaple 
sv. Jana Nepomuckého. Návštěvníci si mohou hradní 
areál projít buď samostatně nebo s průvodcem.

www.hrad-valdstejn.cz

"A

"A

"A

"A

"A

"A

"A

^

^

Å

^

Å

^

^

Å Å
Å

^

e

Zámek Hrubý Rohozec

Granát

Radnice

Sv. Matěj

Husův sbor

SUPŠ a VOŠ

Galerie BBart

Sv. František

Výstava panenek

Synagoga Turnov

Česká spořitelna

Narození P. Marie

Židovský  hřbitov

Sv. Mikuláš

Muzeum Českého ráje, Kamenářský dům

MÚ

MÚ

kino

sokolovna

policie ČR

letní kino

koupaliště

Správa CHKO

smuteční síň

KC Střelnice

tenisová hala

zimní stadion

sportovní hala

plavecký bazén

Havlíčkovo nám.

městská policie

Městské divadlo

Nemocnice Turnov

Městská knihovna

nám. Českého ráje

atletický stadion

sportovně rekr. areál Maškova zahrada

2

6

9

1

4

3

5

8
7

14

15

11

10

12

13

© ČÚZK

0 100 200 300 400 500m

_
Nádraží ČD

Autobusový terminál

_ Dlaskův statekDům přírody Českého ráje
_

Rozhledna Hlavatice

_

Hrad Valdštejn

1:8 000

LEGENDA
Turistické cíle

e Infocentrum

Å Pomník

^ Socha

"A Parkoviště

Kašna

Kaple

Čerpací stanice

Železniční zastávka

1

Turistické cíle:

Novorenesanční radnice1

2 Zákaznické centrum a Galerie Granát
3 Novogotický chrám Narození Panny Marie
4 Klášterní kostel sv. Františka z Assisi
5 Novorenesanční budova České spořitelny
6 Výstava panenek a kočárků
7 Děkanský kostel sv. Mikuláše
8 Muzeum Českého ráje a Kamenářský dům
9 Secesní budova SUPŠ a VOŠ Turnov
10 Kostel Československé církve husitské
11 Galerie BBart
12 Synagoga Turnov
13 Židovský hřbitov

15 Kostel sv. Matěje na Hruštici

14 Zámek Hrubý Rohozec

Regionální turistické 
informační centrum 
Turnov nabízí

 y informace o městě a regionu Český ráj, o možnos-
tech ubytování a stravování

 y informace o kulturních akcích a sportovním vyžití
 y tipy na pěší výlety i cyklovýlety
 y informace o vlakových a autobusových spojích
 y mnoho propagačních materiálů
 y předprodej vstupenek – Ticketportal, Ticketmas-

ter, Ticketlive, Ticketstream a Evstupenka
 y wifi zdarma, PC s internetem za poplatek
 y velký výběr pohlednic, map, sběratelských před-

mětů a suvenýrů


