Informační mapa turistické oblasti
vedle litiny vyráběla i ocel. Omezené dopravní možnosti a nekvalitní surovina vedly
r. 1866 k zastavení výroby. V místním zatopeném lomu se pořádají kurzy potápění
a potápěčské akce.
KITTELOVO MUZEUM (A2) – nachází se v Krásné, části
obce Pěnčín. Jan Josef Antonín Eleazar Kittel (1704–1783),
slavný lékař a léčitel, zvaný Faust Jizerských hor, nechal
postavit v Krásné Burk a kostel sv. Josefa. V muzeu lze
spatřit jeho tajemnou pracovnu, čarodějné knihy i expozici lidového léčitelství.

Železnobrodsko
Oblast, pozoruhodná zejména svou geologickou stavbou,
nejpestřejší z celého regionu. Železnobrodským krystalinikem je oddělen granitový masiv Krkonoš a Jizerských hor
od České křídové tabule. V oblasti se nalézají krystalické
břidlice, křemenec, dolomit, vulkanity a nakonec i pískovce. Geologická pestrost našla svůj odraz i v mnohotvárnosti zdejší krajiny. Osou celého území je řeka Jizera, která
v minulosti svedla s geologickým podložím tvrdý zápas.
Železnobrodsko není velkou oblastí, ale jeho přínos světovému uměleckému sklářství byl
mimořádný. Na počátku 20. století zde převažovala sklářská výroba bižuterního charakteru,
ale brzy se začalo rozvíjet umělecké sklářství. Založení železnobrodské umělecko-průmyslové
sklářské školy v r. 1920, špičkově vybaveného institutu, prvního toho druhu v českých zemích,
spojilo mladé a ambiciózní pedagogy. Železnobrodské umělecké sklářství dalo vzniknout
skleněným výrobkům vysoké hodnoty s funkcionalistickým uměleckým pojetím, s odlišným
přístupem ke hmotě samé i jejímu opracování. Železný Brod, centrum oblasti, je kromě sklářství a pestrých geologických poměrů pozoruhodný i svou rázovitou lidovou architekturou.
Tipy na cyklovýlety a pěší výlety na Železnobrodsko najdete na www.cesky-raj.info
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BARTOŠOVA PEC (B1) – Ondříkovický pseudokrasový
systém – 30 m dlouhá puklinová jeskyně zaplavená
vodou, z níž vyvěrá 15–20 l/s vody. Křídové horniny
v nadloží jsou napájeny z Ondříkovického propadání.
BESEDICKÉ SKÁLY (B2) – nad obcí Besedice je vrch
Sokol, na jehož úbočích jsou skalní bludiště Kalich
a Chléviště. Vyznačený okruh dlouhý 4,5 km i naučná
stezka (pouze pro pěší!) zahrnují i sedm vyhlídek (některé
dnes zarostlé). V obci parkoviště, občerstvení.
BOZKOV (B4) – kostel Navštívení Panny Marie se 49 m vysokou vyhlídkovou
věží a se vzácnou gotickou plastikou madony. Sezónní .
BOZKOVSKÉ DOLOMITOVÉ JESKYNĚ (B4) – největší
a nejnavštěvovanější jeskynní systém v SV Čechách,
charakteristický hojným výskytem křemenných lavic,
říms a lišt. Jeskyně byly objeveny r. 1947 při odstřelu
v dolomitovém lomu.
BZÍ (A2) – obec založená ve 13. stol., barokní chrám Nejsvětější Trojice
s mohutnou věží, dominanta obce, byl vystavěn v závěru 17. stol. na místě někdejšího
roubeného kostela. Po požáru staré fary dala hraběnka Des Fours pod kostelem
postavit novou faru. Rozložitá budova s valbovou střechou a širokým průjezdem do
dvora byla skutečnou duchovní a hospodářskou pevností při staré cestě od Železného
Brodu do Jablonce.
DLASKŮV STATEK (C2) – bývalá svobodnická usedlost
a rychta postavená r. 1716 v Dolánkách, typická ukázka
pojizerského domu. V objektu jsou stálé expozice a výstavy
Muzea Českého ráje, vztahující se k venkovskému bydlení
a zemědělskému nářadí. Dolánky leží v údolí řeky Jizery
při jejím soutoku s Vazoveckým potokem. Možnost koupání v Jizeře. V letní sezóně
občerstvení, parkoviště, půjčovna lodí.
DRÁBOVNA (Maloskalsko) (B2) – menší pískovcové skalní město
s romantickými zákoutími. Ve výklencích objeveny stopy osídlení
z mladší doby kamenné. Skromné zbytky středověkého skalního
hrádku.
DUBECKO (C2) – na věži mobilního operátora je rozhledna. U osady pod kopcem byla
v jedné z pískovcových skalek nedávno vytesána kaplička a zasvěcena sv. Eustachovi.
Kaplička sv. Anděla Strážného.
FRÝDŠTEJN (B2) – zřícenina skalního hradu na výrazném pískovcovém ostrohu.
Jeho dominantou je okrouhlá věž. Tato pohádková kulisa posloužila k natáčení
několika pohádek.
JESENNÝ (A4) – v 16. stol. obec součástí návarovského panství. V obci i v okolí
se v 18 stol. těžila železná ruda, huť tu byla založena r. 1799. Dříví pro vysokou pec
se plavilo po Kamenici z Jizerských hor. Za K. A. Rohana byla huť zmodernizována,

KLOKOČSKÉ A BETLÉMSKÉ SKÁLY (C2) – souvislá
skalní hradba 1600 m dlouhá, rozčleněná do izolovaných
skalních věží a rozsedlin (např. Klokočské průchody).
Velké množství jeskynních dutin, nejznámější je volně
přístupná jeskyně Postojná. V JV části Klokočských skal
stojí zřícenina skalního hrádku Rotštejn.
KOPANINA (A2) – na stejnojmenném vrchu vybudoval KČT jednu
z prvních rozhleden (v r. 1894). Je 18 m vysoká a má krytou
vyhlídkovou plošinou. Kruhový rozhled regionem, do Pojizeří,
k Bezdězu a Ralsku. V dolní části JZ hřbetu se nachází Mandlová hora
s nalezištěm drahých kamenů.
KOZÁKOV (C3) – „strážná hora Českého ráje“, nejvyšší bod
regionu (744 m n. m), rozhledna a turistická chata. Kromě
výhledu na Český ráj a Pojizeří nabízí kruhový pohled
od Českého středohoří přes Polomené hory s Bezdězem
a Ralskem, Lužické hory, Jizerské hory, Krkonoše, Orlické
hory až k výběžkům Českomoravské vrchoviny. Středisko paraglidingu. Lyžařský vlek.
Oblast je známa výskytem polodrahokamů.
KOZINEC U ŽELEZNÉHO BRODU (B3) – v místě zvaném Záskalí,
asi 200 m za městským koupalištěm je skalní stěna z bělavého
křemence. Útvar je příkladem mrazového zvětrávání v minulých
dobách ledových. Křemenná zeď dosahuje výšky až 20 m.
KRKAVČÍ SKÁLA (B3) – skalní blok na levém břehu
Jizery, 100 m nad její hladinou. Výhled do romantického
kaňonu Jizery a na protilehlý vrch Medenec. Vyhlídkové
místo bylo zpřístupněno a opatřeno kovovým zábradlím
již před více než 100 lety.
LIDOVÁ ARCHITEKTURA ŽELEZNOBRODSKA –
v oblasti je zastoupena v mnoha obcích a osadách (Železný
Brod, Jesenný, Koberovy, Besedice, Frýdštejn, Loučky,
Malá Skála, Tatobity, Dubecko atd.), převážně roubenými
domy pojizerského typu.
MALÁ SKÁLA (B2) – letovisko na březích Jizery pod svahy Vranovského hřbetu
a Sokola, možnost koupání v řece, půjčovny lodí, lanové parky, výběr občerstvení
i ubytování, parkoviště, vlak, bus. Nad Malou Skálou se na úzkém
a vysokém skalním hřebenu tyčí zbytky strážního hradu Vranov,
opuštěného v 15. stol. V r. 1802 koupil zdejší panství se zbytky hradu
podnikatel Fr. Z. Römisch, vysoko nad Jizerou vybudoval neogotický
letohrádek, vyhlídku a ve zbytcích hradu dal umístit množství
náhrobků, pomníků, kamenných uren a letopočtů připomínajících
bájné i historické osobnosti a události. Upravenému areálu hradu se začalo říkat
Pantheon. V obci je kaple sv. Vavřince s výzdobou od malířů J. Jíry a V. Komárka
a také řada statků pojizerského typu – nejznámější je Boučkův statek, ve kterém je
umístěna stálá expozice o historii Maloskalska a galerie výtvarných děl, v přízemí
stylová hospoda. Sezónní .
MĚSÍČNÍ ÚDOLÍ (C2) – na západním svahu Kozákova je
Měsíční údolí se dvěma velkými jeskynními převisy, pod
nimiž byly nalezeny stopy po pravěkém osídlení. Nejvýše
položený bod této pískovcové kry s vylámanou místností
je Drábovna. Jihozápadní část hory je od roku 1985
chráněna jako národní přírodní památka.
NÁVAROV (A4) – zbytky nedobytného hradu z pol. 14. stol. nad
soutokem potoka Zlatníka s Kamenicí, středu rozsáhlého panství. Byl
rozbourán za třicetileté války. Zbylo obdélné jádro, čelo předhradí
se štítovou zdí a dvěma polookrouhlými baštami. Návarovem podle
Kamenice vede Palackého stezka. Je zde také jedno z devíti
zastavení Cyklostezky Járy Cimrmana, připomínající mistrovo
působení v kraji.
PODSPÁLOV (B3) – nad soutokem Jizery s Kamenicí
stojí vodní elektrárna vybudovaná v letech 1921–
1926, do níž je voda přiváděna raženou štolou (dlouhou
1323 m) a zděným kanálem (437 m). Elektrárna prošla
citlivou rekonstrukcí, stále slouží svému účelu, je cenná
i architektonicky a je příkladem toho, jak může technika existovat v symbióze
s přírodou. Je přístupná veřejnosti. Technickou památkou je také silniční most
přes Kamenici, který byl v r. 1938 jako první v republice postaven šikmo na tok řeky.
Je unikátní i způsobem zmenšení rozponu, dosaženého vzájemným posunutím
děleného oblouku.
RADOSTNÁ POD KOZÁKOVEM (C3) – obec na jižním
úbočí hory. Je pověstná nalezištěm polodrahokamů. V létě
se ve škole konají pravidelné výstavy drahých kamenů.
Na jižním úbočí byl ve výchozu melafyru založen známý
Votrubcův lom, nedaleko je expozice drahých kamenů. Opodál pramení potok
Stebenka, ve studánce zvané Radostná, od níž byl odvozen název obce.

RAUBÍŘSKÉ SKÁLY (A1) – skalní stěna, resp. skalní hřeben na okraji Hodkovic nad
Mohelkou, na levém břehu Mohelky, přímo nad rychlostní silnicí do Liberce. Součást
přerušovaného pásu kvádrových pískovců, táhnoucích
se po J okraji Lužického zlomu od Tatobit po Proseč
pod Ještědem, jehož součástí jsou např. Suché skály,
Vranovské skály, Bezděčínské skály. Prostorná jeskyně
v nich se nalézající a název skal svědčí o dávném obývání
loupežníky.
RIEGROVA STEZKA (B3) – vznikla r. 1909, vede údolím
Jizery ze Semil do Podspálova (přírodní rezervace). Zajímavostí
je 77 metrů dlouhá visutá galerie, vybudovaná nad původní
hladinou řeky, skalní tunel i vodní elektrárna, kam voda proudí
podzemní štolou. Naučná stezka seznamuje s geologií,
faunou a flórou, turistikou a ochranou přírody i s technickými zajímavostmi údolí.
ROTŠTEJN (C2) – zřícenina skalního hrádku, založeného nad obcí Klokočí před
r. 1300. Hrad byl z větší části dřevěný, částečně vytesaný do okolních pískovcových
skal. Dominantou byla věž se skalní branou, ke které se vstupovalo skalní soutěskou.
Lze vidět i zbytky zděného paláce, několik skalních světnic, pozůstatky kuchyně, zeď
se střílnami a hradní studnu vytesanou ve skále.
ROZTOCKÝ MLÝN (A4–B4) – pod Roztoky u Semil je starý potoční mlýn s původním
mlýnským zařízením (veřejnosti přístupný od května do září). Na katastru obce leží
i PR Údolí Vošmendy, krasové území s jeskyněmi, ponory a vývěry podzemních vod,
s krasovými propady a paleontologickými nálezy.
SEMILY (C4) – k zajímavostem patří Mariánský sloup
z r. 1738, novorománský kostel sv. Petra a Pavla
z poč. 20. stol. (výhled), nová budova Městského úřadu,
vzniklá přestavbou továrny (Stavba roku 2006), Muzeum
a Pojizerská galerie, kostel sv. Jana Křtitele na
Koštofranku (původně dřevěný, r. 1723 přestavěn na kamenný). Původní zástavbu
města připomínají tři roubené chalupy z přelomu 19. a 20. stol. v Jílovecké ulici. Dvě
jsou přístupné veřejnosti, z toho v jedné z nich lze navštívit unikátní pilníkářskou
dílnu. Všechny tři domy jsou pojizerského typu a pro svou neporušenost jsou kulturní
památkou.
SMRČÍ (B3) – galerie se stálou expozicí výtvarných děl prof. Miroslava Hrachy
(v budově OÚ). Pod osadou velké čedičové lomy.
SUCHÉ SKÁLY (B2) – ostrý skalní hřeben z cenomanského pískovce, na konci
třetihor vyzdvižený, pootočený do svislé polohy, vytváří charakteristickou siluetu
krajiny Maloskalska. Oblíbený horolezecký terén, národní přírodní památka.
TATOBITY (C3) – kostel sv. Vavřince z r. 1753 (rekonstruovaný
s pomocí Nadace J. B. Horáčka), „Tisíciletá lípa“ s obvodem kmene
9 m, do jejíhož vykotlaného kmene se vejde více jak 10 lidí, Malířova
zahrada – geologická prezentace hornin z regionu, informační texty
o malíři Janu Dědinovi (1870–1955) a pamětní obelisk.
TURNOV (C1–C2) – leží na křižovatce dávných obchodních stezek. V 17. stol. začaly počátky kamenářství, později
se rozvíjí výroba a zpracování skelné kompozice, napodobující drahé kameny. Město je rodištěm osobností českého
obrození i pozdější české politiky. Z historických památek: novorenesanční radnice,
děkanský kostel sv. Mikuláše, na náměstí bývalý klášterní kostel sv. Františka
z Assisi, novogotický kostel Narození P. Marie, kostelík sv. Jana Křtitele z poč.
13. stol. v Nudvojovicích (původně románský, goticky přestavěný), zámek Hrubý Rohozec, synagoga (jedna z nejstarších dochovaných v Čechách), židovský hřbitov,
Muzeum Českého ráje s historickými, etnografickými a geologickými sbírkami a Kamenářským domem. Galerie Granát. Nedaleko hrad Valdštejn i Dlaskův statek
s expozicemi a výstavami o venkovském bydlení a zemědělském nářadí. Turnov je jednou ze vstupních bran do Hruboskalského skalního města.
VÝLETNÍ AREÁL PĚNČÍN (A2–A3) – zahrnuje brusírnu skleněných perlí, korálkovou
dílnu, kozí farmu a sýrárnu, zemědělské muzeum, restauraci s kozími specialitami
i možnost projížďky vyhlídkovým vláčkem (Pěnčín – Krásná – Černá Studnice – Pěnčín).
ZÁMEK HRUBÝ ROHOZEC (C1) – jedna z nejstarších památek
Turnovska. Byl založen ve 2. polovině 13. století, v minulosti několikrát
přestavěn. Byl sídlem Vartenberků, Krajířů a rodu Des Fours. Státní
zámek Hrubý Rohozec je ve správě Národního památkového ústavu
a nabízí návštěvníkům na třech prohlídkových okruzích bohatě
zařízené místnosti, které sloužily jako reprezentační a obytné pokoje
příslušníků francouzské hraběcí rodiny Des Fours Walderode.
ZBIROHY (B2) – zbytky hradu z první pol. 14. stol., pobořeného v r. 1442. Dochovaly
se zbytky zdiva obytných místností ve vnitřním hradu, sklepení a základy obranné
věže, zbytek bašty a cisterna na vodu.
ŽELEZNÝ BROD (B3) – leží v sevřeném údolí Jizery,
založen byl ve 12. stol. u někdejších zemských stezek
při brodu přes řeku. V okolí se od 14. stol. těžila železná
ruda a břidlice, v 19. stol. vyniklo sklářství a rozvinula se
textilní výroba. V r. 1920 vznikla sklářská škola (expozice
přístupná během prázdnin), Železný Brod se stal městem skla a skleněné bižuterie.
Z památek: kostel sv. Jakuba Většího, z r. 1649, ve 2. pol. 18. stol. upravený,
také vedle postavená dřevěná zvonice, na náměstí kašna se sochou Panny Marie
Immaculaty, kostelík sv. Jana Nepomuckého na Poušti, dále staré roubené domy,
zejména v oblasti Trávníky (památková rezervace, naučná stezka). Nejcennější
roubený objekt je Běliště – národopisná expozice Městského muzea, sídlícího
na náměstí v budově, vzniklé r. 1936 zapojením neporušeného průčelí roubeného
objektu Klemencovsko do moderní budovy spořitelny. Je zde také sklářská expozice
a galerie světoznámých sklářských výtvarníků J. Brychtové a S. Libenského. V budově
radnice je Městská galerie Vlastimila Rady, na nábřeží koupaliště, .
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