
Informační mapa turistické oblasti

BORECKÉ SKÁLY (A1 – A2) – menší pískovcové skalní 

město poblíž Rovenska pod Troskami, pozoruhodné neobvykle 

strukturovanými skalními stěnami s  množstvím převisů a  skalních 

oken. Čechova vyhlídka s výhledem na hrad Trosky.  

BRADA (B2) – vrch se skrovnými zbytky hradu. V r. 1866 

zde měla jedno z  dělostřeleckých postavení rakouská 

armáda bránící Prusům v přístupu k Jičínu. Na vrcholu je 

kříž a sochy sv. Petra a sv. Pavla, patronů této bitvy. Z téže 

doby pochází i kamenný kříž věnovaný obětem této války, 

umístěný vedle barokní dřevěné hranolovité zvonice, vzniklé v závěru 13. stol. spolu 

s  raně gotickým kostelem. Nedaleko je volně přístupná Rumcajsova jeskyně, 

věnovaná památce nejznámějšího pohádkového hrdiny. Kolem vede Rumcajsova 

stezka, pro rodiny s dětmi je tu Cipískův okruh. 

BUKVICE (C2) – řada památek z  poloviny 18. stol. – 

součástí barokní krajinné kompozice Schliků (kaple 

sv. Jana Nepomuckého, socha sv. Jana Nepomuckého, 

kaplička se sochou Piety, sousoší Kalvárie). Výtvarná 

galerie „Na Špejcharu“. 

ČEŠOVSKÉ VALY (D3) – opevnění z  počátku letopočtu, s  nejmohutnějšími 

dochovanými valy v  Čechách, vysokými až 12 m, při patě širokými až 55 m, které 

doplňovaly příkopy, částečně vysekané ve skále (zastávka naučné stezky Češov – 

Veselí). 

HUMPRECHT (B1) – barokní zámeček na eliptickém půdorysu 

(návrh C. Lurago), vystavěný v  letech 1666–1672 Janem 

Humprechtem Černínem podle istanbulské Galatské věže. Plnil funkci 

loveckého zámečku. Středem budovy prostupuje 16 m vysoký sál se 

zajímavou akustikou. Rozhled z ochozu věže. 

JIČÍN (B3) – Albrecht z Valdštejna z  něj učinil centrum 

svého panství, město si dodnes zachovalo historický 

ráz (městská památková rezervace) a  je rovněž součástí 

evropsky ojedinělé barokní krajinné kompozice. Historické 

centrum tvoří náměstí lemované podloubím. Řada 

historických památek, barokní zámek (dnes muzeum, ), kostel sv. Jakuba 

Většího, oblíbené vyhlídkové místo Valdická brána. Děti mají město spojeno 

s pohádkovou postavou loupežníka Rumcajse – navštívit lze Rumcajsovu ševcovnu 

či expozici Rumcajsův svět Radka Pilaře. K dalším zajímavostem patří synagoga, 

židovský hřbitov a výšina Čeřovka s vyhlídkovou věží Milohlídkou. Dnes je zarostlá 

a není z ní tak velký rozhled. Koupaliště Kníže. 

JINOLICKÉ RYBNÍKY (B2) – skupina tří rybníků SV od Prachovských skal. Oborský 

rybník (11,4 ha) má travnatou pláž a  písčité dno. Koupání umožňuje také rybník 

Němeček (5,2 ha). U obou rybníků jsou veřejná tábořiště, autokempy, chatové osady, 

převlékárny, sprchy, stánky s občerstvením, možnost parkování. Nejmenší z rybníků je 

rybník Vražda (2,1 ha), který je vyhlášen přírodní památkou. 

OSENICE (C1) – v bývalé škole J. B. Foerstra je Památník Foerstrova rodu. U školy 

stojí procesní oltář M. B. Brauna z r. 1715. 

PAŘEZ (B2) – skála, na které stojí zřícenina skalního hradu, je rozsedlinou 

rozdělena na dvě části. Na západním okraji hradu stála věž s  branou, do níž vedl 

dřevěný most. Objekt je volně přístupný. 

PODTROSECKÁ ÚDOLÍ (A1) – třetí největší rezervace 

Českého ráje, území mimořádné krajinářské i přírodovědné 

hodnoty. Kaňonovitá údolí lemovaná kvádrovými pískovci 

s  osmi dochovanými rybníky (Rokytňák, Hrudka, 

Vidlák, Krčák, Věžák, Dolský, Nebák a Podsemínský 

rybník). Jsou zde zajímavá společenstva mokřadních rostlin a  vodního ptactva. 

O  přírodě, geologii a  historii oblasti informuje 13 zastavení naučné stezky mezi 

Borkem pod Troskami a Troskami. Sezónní  u rybníka Věžák. 

PRACHOVSKÉ SKÁLY (B2) – jedna z nejstarších přírodních 

rezervací u  nás. Unikátní skalní město s  vysokými 

skalními věžemi a  hlubokými stržemi vzniklo erozí 

vyzdvižené pískovcové tabule (kvesty). Dva prohlídkové 

okruhy s  vyhlídkami, Císařskou chodbou, pohádkovým 

skřítkem Pelíškem. Naučná stezka Prachovské skály s 11 zastaveními. U jednoho 

ze vstupů je Muzeum přírody Český ráj.  

MARKVARTICE (B1) – název obce odvozen od jména 

rodu Markvarticů, kteří zde měli tvrz. Roubený patrový 

statek čp. 1 s lomenicí a otevřenou pavlačí z r. 1809. Dále 

kostel sv. Jiljí a  fara z  18. století, proslulá návštěvou 

J. Jungmanna. V  části Hřemín se dochovaly roubené 

patrové chalupy a lidové plastiky z 18. století. 
 

ROVENSKO POD TROSKAMI (A2) – na náměstí je 

novorenesanční radnice, u  kostela sv. Václava největší 

pamětihodnost města – osmiboká dřevěná zvonice z r. 

1630 – tři „rebelantské“ zvony pod šindelovou střechou 

jsou v  klidu obráceny srdcem vzhůru a  uvádějí se do 

pohybu šlapáním. Cenné jsou i  roubené chaloupky ve městě a  sousoší „Rozhovor“ 

na náměstí. Tradice broušení drahých kamenů a českých granátů, blízký Kozákov je 

znám výskytem polodrahokamů, zejména achátů a  ametystů. Pobýval zde básník 

Svatopluk Čech (v parku jeho busta od B. Suchardy). Městské muzeum s expozicí 

drahých kamenů, výstava panenek, sezónní  . 

SOBOTKA (B1) – město s výraznou historií a kulturní tradicí – jižní brána Českého 

ráje (festival českého jazyka a  literatury Šrámkova Sobotka, Sobotecký jarmark 

a festival uměleckých řemesel, městská památková zóna), lidová architektura (Šolcův 

KOPIDLNO (D2) – barokní kostel sv. Jakuba z  r. 1705 

a původně renesanční zámek vystavěný po r. 1533. Při 

zámku (sídlo zahradnické školy) anglický park (8 ha) 

a rybník. Zimní zahrada, fíkovna, oranžérie a skleníky. 

LIDOVÁ ARCHITEKTURA NA JIČÍNSKU – roubené stavby ponejvíce 

pojizerského typu stojí v Kyjích, Markvarticích, Sobotce, Stéblovicích, 

Střevači, Štidlech (VPZ), ve Studeňanech (VPZ). Dřevěné zvonice se 

dochovaly v Kozojedech, Oseku, Nepřívěci. 

LIBÁŇ (C1) – barokní kostel sv. Ducha, ve kterém se dochovaly 

vzácné barokní varhany. Z  památek dále mariánský sloup z  r. 1738, 

na náměstí pomník Jana Husa od Fr. Bílka podle návrhu L. Šalouna, 

v  části Psinice původně gotický kostel sv. Jiří (kolem r. 1870 

přestavěn), u něj dřevěná zvonice z r. 1600. 

LOMNICE NAD POPELKOU (A3) – leží mezi Českým rájem a  Podkrkonoším. 

Lidová architektura (památková rezervace Karlov, dřevěná zvonice). Zajímavosti: 

novogotická radnice, pomník Mistra Jana Husa, barokní kašna, morový sloup, barokní 

kostel sv. Mikuláše z Bari, nově restaurovaný barokní zámek z 18. stol. Městské 

muzeum a  galerie s  více expozicemi. Tradice turistiky a  lyžařství. V  okolí v  zimě 

upravované běžecké tratě (Lomnická lyžařská magistrála), skokanské můstky (jeden 

s vyhlídkovým ochozem) i dva lyžařské vleky.  

MARIÁNSKÁ ZAHRADA (B2 – C2 – C3 – D2) – na  JZ 

od Jičína hrabě Fr. Jos. Schlik na přelomu 17. a  18. stol. 

vytvořil barokní krajinnou kompozici, sestávající z drobných 

sakrálních staveb, povětšinou ukrytých v  lesích. Kdysi 

k nim vedly aleje a průseky, jimiž chodívala procesí. U obce 

Podhradí stojí Loreta – volná kopie tzv. Svaté chýše. Na Z od Ostružna 

byla postavena r. 1620 barokní Kaple Nejsvětější Trojice na půdorysu 

trojúhelníku se segmentovými rizality a s dveřmi uprostřed všech stran, 

vrcholící trojdílnou kupolí s lucernou, podle návrhu J. Santiniho. Na vrchu 

vulkanického původu je kruhová Kaple sv. Anny. Kostel Povýšení sv. 

Kříže v Ostružně je jednou z nejvýznamnějších staveb pozdního baroka 

v  regionu. Mezi Loretou a  Vokšicemi ukrytá kaple Andělů Strážců (tzv. „Andělíčci“) 

s  šestiúhelníkovým půdorysem a  opakujícím se motivem kopule s  šestibokou lucernou. 

Barokní třípatrový zámek čtvercového půdorysu je v Jičíněvsi, v jeho parku, upraveném 

v  anglickém stylu, je empírový pavilón z  19. století. Dominantou Milíčevsi je zámek, 

postavený na místě tvrze v letech 1677–78 jičínskými jezuity (dnes ústav sociálních služeb, 

volně přístupný anglický park). Za povšimnutí stojí empírová oranžérie a sýpka z roku 1679. 

NAUČNÁ STEZKA 1866 BITVA U  JIČÍNA (B3) je věnována bitvě, 

která se zde odehrála 29. 6. 1866. Vede po nejvýznamnějších 

památkách na tuto bitvu. Na 22 zastávkách informuje o  příčinách, 

průběhu a  následcích prusko-rakouské války. Nad obcí Kbelnice se 

nalézá vojenský hřbitov vojáků padlých v  této bitvě, uprostřed se 

secesní budovou ossaria (místo s přenesenými pozůstatky). 

statek, Gansův dům atd.), klasicistní i funkcionalistická 

architektura, urbanisticky hodnotné náměstí (s  rodným 

domem a  Muzeem Fráni Šrámka), chrám sv. Maří 

Magdaleny, sobotecký hřbitov s  hroby významných 

soboteckých rodáků, básníků Fráni Šrámka a  Václava 

Šolce. Nad hřbitovem v lesoparku lovecký zámek Humprecht ze 17. století, městské 

koupaliště.  

STARÉ HRADY (C1) – hrad a  zámek, první písemná 

zmínka z  r. 1340. K  původně gotickému hradu byl 

přistavěn renesanční zámek s fi gurálními sgrafi ty. Gotická 

kaple s renesančním oltářem. Prohlídkový okruh hradem 

a zámkem „Jak se žilo za císaře pána Fr. Josefa I.“ s dračí 

komnatou. Dva pohádkové okruhy. Historické a pohádkové akce po celý rok. Hrad je 

evropsky významnou lokalitou netopýra vrápence malého (Natura 2000). V  zámku 

na pracovišti Památníku národního písemnictví je stálá expozice pracoven Elišky 

Krásnohorské, Aloise Jiráska a Jaroslava Vrchlického. 

STŘEVAČ (C2) – raně barokní sýpku z r. 1690 projektoval významný architekt J. B. Mathey. 

Na rohu sýpky dochován tesaný znak rodu Šporků. V obci dochovány 4 barokní sochy – 

Kalvárie, Neposkvrněné panny Marie, sv. Jana Nepomuckého a sv. Floriána.  

ŠTIDLA (B2) – část obce Střevač, v osadě je zachována lidová roubená architektura, 

zejména obecní náves je ve stylu z přelomu 19. a 20. století.  

TÁBOR (A3) – barokní kostel Proměnění Páně 

z  období protireformace, kdysi cíl procesí – v  severním 

úbočí křížová cesta se zastaveními s  litinovými reliéfy. 

Nově rekonstruovaná turistická chata s  rozhlednou. 

Sezónní  . 

TROSKY (A1) – zřícenina hradu na dvou čedičových 

sopouších, dominanta a  symbol regionu. Kruhový 

rozhled. V Troskovicích rozsáhlá sbírka exponátů v Muzeu 

panenek a medvídků. 

ÚJEZD POD TROSKAMI (A2) – pseudorománský kostel sv. Jana Křtitele 

z r. 1874. Válečné muzeum (expozice: prusko-rakouská válka, první světová válka, 

prvorepublikové Československo, druhá světová válka). 

VALDŠTEJNSKÁ LODŽIE A  LIBOSAD (B3) – dvě části 

mimořádného experimentu Valdštejnovy krajinné 

kompozice z  první třetiny 17. stol. Osově založená 

zahrada s  oborou, budovy čestného dvora, lodžie – 

salla terrena. Druhou osou je stromořadí s 1000 lípami, 

spojující město, lodžii a Libosad s kartuziánským klášterem ve Valdicích, určeným 

za místo panovníkova posledního odpočinku. Koncem 19. stol. byl park necitlivě 

přeťat železniční tratí. Dnes je chráněným územím. Naučná stezka nabízí informace 

o fl óře a fauně tohoto areálu. V lipové aleji je zřízena „planetární stezka“ – názorný 

model sluneční soustavy – kamenné bloky s bronzovými disky znázorňujícími planety 

rozmístěné ve stejných vzájemných vztazích jako ve vesmíru. (Po dobu revitalizace 

lipové aleje jsou kamenné bloky dočasně umístěny v Čestném dvoře lodžie). 

VELIŠ (B2 – C2) – na vrchu Veliš nad obcí Podhradí byl 

kolem r. 1300 postaven hrad, který byl na císařský rozkaz 

r. 1677 rozbořen. Kruhový rozhled. V obci je barokní kostel 

sv. Václava z  let 1747–52, s venkovním schodištěm, po 

jehož stranách jsou umístěny perspektivně se zmenšující 

sochy světců. Na hřbitově je hrobka rodu Schliků. 

VESEC U  SOBOTKY (B2) – vesnická památková 

rezervace se zachovanou českou okrouhlicí – souborem 

18 staveb různých typů usedlostí, povětšinou soboteckého 

typu pojizerského roubeného domu. 

VOKŠICE (B2) – raně barokní zámek (z  r. 1660), dvě křídla, areál doplňuje park, 

zelinářská zahrada a hospodářské budovy. V prostorách bývalé hospodářské budovy 

v sousedství vznikla Galerie J. B. SPEKTRUM. Poblíž pozoruhodná sýpka se salla 

terrenou. 

ZÁMEK DĚTENICE (C1) – původně gotická tvrz ze 

14.  století, v  16. stol. renesančně upravena a  v  18. stol. 

přestavěna na pozdně barokní zámek. Na zámku Dětenice 

se konají prohlídky, historické programy, rokokové plesy 

a středověké hostiny. V nabídce jsou i služby zámeckého 

pivovaru, Středověké krčmy a Středověkého hotelu. 

ZÁMEK HRUBÁ SKÁLA (A1) – původně hrad ze 

14. stol., postavený na mohutných pískovcových skalách. 

Romantickou podobu získal v  polovině 19. stol. Dnes 

v  zámku hotel a  restaurace, přístupné je nádvoří 

a vyhlídková věž. Zámek se vypíná nad Hruboskalskem, 

jedním z nejznámějších skalních měst, charakteristickým 

impozantními věžemi a strmými kaňony. 

ZEBÍN (B3) – výrazný čedičový kužel (rozhled, chráněná 

přírodní památka) s  barokní kapličkou sv. Maří 

Magdalény. Na úpatí vrchu stojí kostelík ze 14. století se 

dřevěnou zvonicí. 

ŽELEZNICE (B3) – nálezy dokládají prehistorické 

železářství. Po velkém požáru byla obnovena v klasicistním 

stylu. Empírový urbanistický celek je městskou 

památkovou zónou. Muzeum s  expozicí kupeckého 

krámu s původním zařízením. Na okraji města lze navštívit 

funkční Prášilův mlýn. 

Městské informační centrum Jičín, Valdštejnovo náměstí 1, 506 01 Jičín

tel.: +420 493 534 390, e-mail: mic@jicin.org, www.jicin.cz, www.kzmj.cz

KIS Lomnice nad Popelkou 
+420 481 673 107, info@kislomnice.cz 
www.kislomnice.cz

Městské informační centrum Sobotka
 +420 493 571 587, mic@sobotka.cz 
www.sobotka.cz

Informační středisko Správy CHKO Český ráj 
u rybníka Věžák

Městské informační středisko Rovensko 
pod Troskami
+420 481 381 050, inforovensko@tiscali.cz
www.rovensko.cz

Sezónní informační středisko na hoře Tábor
+420 739 568 347, info@kislomnice.cz
www.kislomnice.cz

Oblast, v  níž se stýkají krajiny čtyř tváří – krajina 

pískovcových skal, krajina vulkanických kuželů, krajina 

Podkrkonoší a krajina polabských rovin. Jičínskem také 

poprvé do regionu přišla turistika. Za úvodní kapitolu 

turistiky v  Českém ráji lze považovat výlet Vojty 

Náprstka s přáteli do Prachovských skal a na Kumburk 

v r. 1879. Také v organizovaném horolezectví má tato 

oblast prvenství. To jsou důvody, které dávají Jičínu 

právo být Bránou Českého ráje. Tato oblast je bohatá i  historií. Valdštejnovo období 

tu zanechalo nesmazatelné stopy v rozvoji města i v komponované krajině – barokní 

Valdštejnově zahradě. O sto let mladší Mariánská zahrada je druhým pozoruhodným 

konceptem duchovní interpretace zemědělské krajiny, realizovaným rodem Schliků na 

přelomu 17. a 18. století. Četné stopy tu zanechala i prusko-rakouská válka v r. 1866. 

Neodmyslitelná je role Jičína jako města pohádky – loupežník Rumcajs s  Mankou 

a Cipískem je zde usazen natrvalo.
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