Frýdštejn
Zřícenina středověkého hradu ze
14. století, marně obléhaného husity. Z Vranovského hřebene ční velká
válcová věž o průměru devět metrů,
která se stala sídlem čarodějnic ve
známé české pohádce.
Hrad Frýdštejn
463 42 Hodkovice nad Mohelkou
OÚ Frýdštejn; Tel.: 483 393 060
E-mail: oufrydstejn@iol.cz
www.frydstejn.cz

INFORMAČNÍ STŘEDISKA REGIONU ČESKÝ RÁJ
Infocentrum Dolní Bousov

Kostelní ulice 141, 294 04 Dolní Bousov, tel. 322 312 001, infocentrum@dolni-bousov.cz
www.infocentrum.dolnibousov.cz

Infocentrum Mladá Boleslav

Železná 107, 293 01 Mladá Boleslav, tel. 326 109 402, 326 322 173, infocentrum@kulturamb.eu
www.mladoboleslavsko.eu

Informační turistické centrum Autocamp Sedmihorky

Sedmihorky 72, 511 01 Turnov, tel. 481 389 162, camp@campsedmihorky.cz, www.campsedmihorky.cz

Informační středisko Města Lomnice nad Popelkou

Husovo náměstí 44, 512 51 Lomnice nad Popelkou, tel. 481 673 107, 739 568 347, info@kislomnice.cz
www.kislomnice.cz, www.lomnicenadpopelkou.cz

Městské informační centrum Jičín

Valdštejnovo náměstí 1, 506 01 Jičín, tel. 493 534 390, mic@jicin.org, www.kzmj.cz, www.jicin.org

Městské informační centrum Mnichovo Hradiště

Svijany

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

Rotštejn
Romantické pozůstatky skalního
hradu z poloviny 13. století. Ještě
dnes můžeme prolézat skalními místnostmi, vytesanými přímo do skály
v několika patrech nad sebou.
Hrad Rotštejn, o. s. OKS
Klokočí, 511 01 Turnov
Tel.: 721 195 471
E-mail: hrad.rotstejn@seznam.cz
www.hradrotstejn.info

Městské informační centrum Sobotka

nám. Míru 3, 507 43 Sobotka, tel. 493 571 587, mic@sobotka.cz, www.sobotka.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

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

Zbirohy
Malebná zřícenina hradu ze 14. století založeného pány z Lemberka na
třech skalách pískovcového ostrohu.
Michovka, 468 22 Koberovy

S CYKLOBUSY
za krásami Českého ráje

Vranov – Pantheon
Hrad na úzkém strmém skalním
hřebeni nad Malou Skálou zde stál
již v 15. století. Na počátku 19.
století byl přeměněn na romantický
Pantheon a přistavena kaple
v novogotickém stylu, která sloužila
jako lovecký zámeček. Po cestičkách, schodech a můstcích v areálu
se dostaneme na nejvyšší skálu
vyčnívající přes 130 metrů nad hladinu protékající řeky Jizery.
468 22 Malá Skála
Tel.: 734 264 226, 777 013 497
E-mail: info@vranov-pantheon.cz
www.vranov-pantheon.cz

Nezapomeňte na kola,
umíme je převézt.
D

Mikroregion Český ráj
tel. +420 602 104 700
www.craj.cz
Jízdní řády turistických autobusů zdarma v informačních střediscích
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Dětenice – zámek
Původní tvrz byla koncem 16. století přestavěna na renesanční zámek.
Rozsáhlou přestavbu do dnešní podoby v pozdně barokním slohu prodělal
zámek v letech 1762 až 1765 za hraběte Kristiána Clam-Gallase. Na konci
19. století získal zámek Řád maltézských rytířů a Dětenice se staly jediným
zámkem, který tento řád v Čechách vlastnil. Prostory zámku je možno
pronajmout pro rauty, bankety, recepce a plesy, jsou využívány i ke svatebním obřadům.
Zámek Dětenice, 507 24 Dětenice; Tel.: 493 596 132
E-mail: info@detenice.cz; www.detenice.cz
Mladoboleslavský hrad
Počátky hradu spadají do 2. poloviny 10. století. Jsou spojeny se vznikem
hradiště, které zaujímalo prakticky celou plochu dnešního Starého Města.
Hrad sloužil jako sídlo kastelánů, později vrchnostenských úředníků
i samotné vrchnosti. Po třicetileté válce se dostal do majetku města a značně zpustl. V polovině 18. století byl celý objekt přestavěn na kasárna
a armádě pak sloužil až do roku 1953.
V současné době v objektu sídlí Muzeum Mladoboleslavska.
Muzeum Mladoboleslavska, Staroměstské náměstí - Hrad
293 01 Mladá Boleslav
Tel.: 326 325 616
E-mail: info@muzeum-mb.cz
www.muzeum-mb.cz

Kost - hrad
Hrad Kost je jedním z nejkrásnějších, největších a nejzachovalejších hradů
v Čechách. Byl založen Petrem z Vartenberka ve 14. století na samostatné pískovcové skále v místě mezi třemi močálovitými údolími a rybníky. Nejpevnější
částí hradu je hlavní tzv. Bílá věž, která má nepravidelnou lichoběžníkovou
základnu, proto z určitého místa můžeme spatřit všechny její čtyři hrany najednou. Hrad má zajímavou historii a vystřídal mnoho majitelů. Dnes je v majetku
rodu Kinských. Prohlédnout si můžeme většinu hradního areálu, velmi atraktivní je černá kuchyně s bohatým vybavením.
Hrad Kost, 507 43 Sobotka; Tel.: 493 571 144
E-mail: kost@kinsky-dal-borgo.cz, www.kinskycastles.com, www.kost-hrad.cz
Valečov
Hrad ze 14. století, přebudován a rozšířen ve
století 16., patří k našim nejkrásnějším skalním
hradům. Můžeme vystoupat úzkým schodištěm
ve skále do věže hradního paláce a rozhlédnout
se po celém areálu a okolí. Během roku se zde
pořádá řada kulturních akcí, tradicí se staly
Valečovské slavnosti s bohatým kulturním programem zahajující na počátku května návštěvnickou sezónu.
Hrad Valečov, OÚ Boseň
295 01 Mnichovo Hradiště
Tel.: 326 784 204, 603 837 024
E-mail: bosen@volny.cz, www.bosen-obec.cz
Hrubá Skála - zámek
V areálu zámku je v současnosti hotel a restaurace. Můžeme si však prohlédnout
nádvoří a po točitých schodech vystoupit na vrchol věže s nádherným rozhledem
na skalní město a hrad Trosky. Zámek, původně hrad ze 14. stol., stojí na mohutných pískovcových skalách. K zámku vede přes skalní
rozsedliny spojovací most s cennými barokními
sochami. Se zámkem je spojeno velké množství
pověstí a legend. Natáčela se zde známá pohádka Princ Bajaja. V zámeckém hotelu se
konají akce pro širokou veřejnost,
místo lze využít pro konference
a svatby.
EA Zámecký hotel Hrubá Skála
Hrubá Skála 1, 511 01 Turnov
Tel.: 481 659 111
E-mail: hrubaskala@eahotels.cz
www.hrubaskala.cz

V Českém ráji, krajině s tím nejkrásnějším jménem, se jedinečným způsobem spojují krásy přírody s tisíciletým působením člověka. Lesnaté vrchy
a údolí s fantasticky modelovanými útvary pískovcových skal doplnil člověk
sítí cest, plochami polí, luk a rybníků, stavbami monumentálních hradů
a zámků i prostou lidovou architekturou. Na každém kroku nacházíme
svědky historie a dávných příběhů. Vydejme se tedy po
nejzajímavějších hradech,
zámcích a zříceninách
Českého ráje.

Valdštejn - hrad
Rodový hrad Valdštejn byl založen v polovině 13. století na třech nestejně
vysokých pískovcových blocích v Hruboskalském skalním městě. Na nějaký
čas se stal pevností husitů a hnízdem loupežníků. V 15. století se rozdělil
na zajímavý dvojhrad. Koncem 16. století vyhořel. Po stavovském povstání
získal panství Albrecht z Valdštejna. Příslušníci tohoto rodu vybudovali
v přední části barokní poutní místo s kaplí sv. Jana Nepomuckého a unikátní sochařskou výzdobou mostů. Dnešní vzhled je výsledkem romantických
úprav v 19. století z doby Aehrenthalů. Zajímavostí je domnělý portrét Karla
Hynka Máchy ve výklenkové kapli na prvním nádvoří.
V rámci prohlídek je zpřístupněn rozsáhlý areál hradu včetně vybavených
interiérů. V areálu hradu je pořádáno velké množství kulturních akcí, koncertů, šermířská vystoupení a sezónní výstavy. K tradicím patří vánoční a novoroční akce. Prostory je možno využít ke svatebním obřadům. K zajímavým
akcím patří Svatohubertské slavnosti či Středověký víkend na hradě.
Hrad Valdštejn, 511 22 Turnov
Tel.: 739 014 104, 733 565 254, E-mail: info@hrad-valdstejn.cz
www.hrad-valdstejn.cz

Sychrov - zámek, národní kulturní památka
Zámek Sychrov je perlou regionu Český ráj a patří k nejnavštěvovanějším
objektům v Čechách. Původně poplužní dvůr získal po bitvě na Bílé hoře
Albrecht z Valdštejna. Roku 1669 se stávají majiteli panství Lamottové z Frintroppu, kteří zde v letech 1690 až 1693 postavili barokní zámek s věží a kaplí.
Od roku 1820 patří významnému francouzkému šlechtickému rodu Rohanů.
Ve druhé polovině 19. století byl celý zámek rozšířen a přestaven v romantické gotice. K zámku patří rozsáhlý anglický park s exotickými dřevinami.
Bohaté zámecké interiéry můžeme navštívit v několika okruzích. Za prohlídku
stojí největší sbírka francouzského portrétního
malířství ve střední Evropě - Rohanská galerie.
Zámek pronajímá svoje
interiéry k pořádání sympózií, konferencí a rautů,
konají se zde koncerty,
divadelní představení,
noční prohlídky, šermířská vystoupení a komponované programy (sokolnické ukázky, dobové
tržiště a hostiny). Velmi
zajímavou akcí jsou Skotské hry. V areálu zámku
se natáčelo několik filmů
a pohádek. Provoz zámku
je celoroční.
Státní zámek Sychrov
463 44 Sychrov
Tel.: 482 416 011
E-mail: sychrov@npu.cz
www.zamek-sychrov.cz

Hrubý Rohozec – zámek
Zámek stojí na opukové skále tyčící se nad údolím řeky Jizery. Raně gotický hrad
z konce 13. století, který střežil obchodní stezku, byl několikrát přestavován –
pozdně goticky, renesančně a empírově. Mezi nejkrásnější prostory zámku patří
barokní kaple, knihovna a novogotická jídelna. V současné době jsou interiéry
zámku prezentovány v původní podobě ze 30. let 20. století, kdy na zámku bydlel
jeho předposlední majitel hrabě Mikuláš Vladimír Des Fours Walderode se svou
manželkou Gabrielou Karolínou (a jejich syny Maxmiliánem a Ludvíkem). V prostorách zámku se konají zajímavé akce. Prostředí zámku dotváří přírodně-krajinářský
park se sochami světců pocházející z 18. a 19. století a romantickou umělou jeskyní nad skalním srázem, od které je krásný výhled na údolí řeky Jizery.
Státní zámek Hrubý Rohozec, 511 01 Turnov, Tel.: 481 321 012, 725 181 569
E-mail: hrubyrohozec@npu.cz, www.hruby-rohozec.eu
Trosky - zřícenina hradu
Zřícenina tohoto hradu, vystavěného na dvou sopečných vrcholcích ve 14. století
Čeňkem z Vartenberka, je charakteristickou dominantou kraje a jedním ze symbolů Českého ráje. Na okolní krajinu shlíží zbytky dvou věží, nazývané Baba
a Panna. Pro návštěvníky jsou zpřístupněny vyhlídky na obou věžích. Můžeme se
zúčastnit také velkého množství pořádaných
akcí (dobové trhy, šermířská vystoupení).
Státní hrad Trosky
512 63 Rovensko pod Troskami
Tel.: 481 313 925
E-mail: trosky@npu.cz
www.hrad-trosky.eu

Mnichovo Hradiště - zámek, národní kulturní památka
Původně renesanční zámek, postavený Václavem Budovcem z Budova na
místě původní tvrze z 15. století, získal po Bílé hoře Albrecht z Valdštejna.
Na přelomu 17. a 18. století byl přebudován nejvyšším císařským hofmistrem Arnoštem Josefem z Valdštejna na reprezentativní barokní sídlo se
salou terrenou, jízdárnou, konírnami a rozsáhlým francouzským parkem. Ve
vlastnictví Valdštejnů byl zámek až do roku 1946. Součástí barokního areálu se stal i kapucínský klášter s kostelem Tří králů a kaplí Sv. Anny, kde jsou
uloženy ostatky samotného Albrechta z Valdštejna.
Pro návštěvníky jsou připraveny tři prohlídkové okruhy. První nabízí původní
dobové interiéry s rozsáhlou sbírkou delfské fajáns, čínského, japonského
a míšeňského porcelánu. K nahlédnutí je i jedinečná valdštejnská knihovna
z Duchcova, kterou spravoval v 18. století světově proslulý G. Casanova.
V druhém návštěvnickém okruhu můžeme shlédnout autentické zámecké
empírové divadlo. Nakonec můžeme navštívit kostel Tří Králů s kaplí Sv.
Anny, kde se nachází lapidárium barokních pískovcových soch a již zmíněná
Valdštejnova hrobka. Zámek nabízí zajištění koncertů, divadelních představení a pronájem prostor k pořádání sympozií, koncertů a rautů.
Státní zámek Mnichovo Hradiště, 295 01 Mnichovo Hradiště
Tel.: 326 773 098, E-mail: mnichovohradiste@npu.cz
www.mnichovo-hradiste.cz

Humprecht - zámek, národní kulturní památka
Barokní lovecký zámeček na místě tvrze dal vystavět v letech 1667 až 1672
podle projektu známého italského architekta C. Luraga Jan Humprecht Černín z Chudenic. Byl postaven jako napodobenina Galatské věže v Istanbulu
na elipsovitém půdorysu. Černínský oválný sál vysoký 16 metrů s nádhernými
nástěnnými malbami je pozoruhodný svou akustikou - setkáme se zde
s několikanásobnou ozvěnou. Kouzelný pohled na město Sobotka a široké
okolí budeme mít z dřevěného ochozu kolem střední části zámku. Během
sezóny je zde pořádána celá řada zajímavých akcí, obzvláště výjimečný zážitek přinášejí koncerty v Černínském sále.
Zámek Humprecht, 507 43 Sobotka
Tel.: 493 571 583, E-mail: info@humprecht.cz, www.humprecht.cz
Staré Hrady – hrad a zámek
Původně gotický hrad ze 14. století s rukopisem petroparléřské huti s přistavěným renesančním zámkem a předzámčím. V dobách své slávy jej vlastnil
i vévoda Albrecht z Valdštejna. Od roku 2008 je objekt po opravách nově
otevřen veřejnosti. V hradní a zámecké části vede prohlídkový okruh Jak se
žilo za císaře pána F. Josefa I. Novinkou zde je Dračí královská komnata. Další
dva okruhy Zámecké pohádkové sklepení a Hradní pohádková půda jsou
věnovány především dětem, i když laskavý humor a nadsázku pohádek čaroděje Archibalda I. rádi ocení i dospělí. Pohádkové a historické akce se tu
konají po celý rok. Výlet pro děti i dospělé. Otevřeno je celoročně.
Staré Hrady čp. 1, 507 23 Libáň
Tel. 602 302 265, e-mail: info@starehrady.cz, www.starehrady.cz

Jičín - zámek
Jičínský zámek v jihovýchodním rohu náměstí, původní sídlo Mikuláše Trčky
z Lípy, bylo po roce 1608 přestavěno Zikmundem Smiřickým na dvoupatrový renesanční zámek s arkádami. Stavba byla těžce poškozena výbuchem
střelného prachu v roce 1620. Za Albrechta z Valdštejna, v letech 1624 1633 došlo k výstavbě nového, raně barokního zámku za účasti významných italských architektů – A. Spezzy, M. Sebregondiho a G. B. Pieroniho.
Průčelí zámku bylo do roku 1775 jednotně upraveno pozdně barokně
J. Thomou. Zachován je empírový konferenční salonek z doby před rokem
1813 s portréty představitelů protinapoleonské koalice. V prostorách
zámku sídlí Regionální muzeum a galerie. Rozsáhlá expozice s mnoha
cennými nálezy zachycuje v muzejní části vývoj a historii okresu. Zpřístupněna je i panská oratoř svatého Jakuba Většího a nově i muzeum hry.
Samotné město a okolí patří mezi unikátní ukázku městské barokní architektury a komponované barokní krajiny.
Regionální muzeum a galerie, Valdštejnovo náměstí 1, 506 01 Jičín
Tel.: 493 532 204, E-mail: muzeumhry@muzeumhry.cz, www.muzeumhry.cz

