
Národní kulturní památka získala svou dnešní podobu během 
několika přestaveb a stavebních úprav, poslední ve stylu empíru 
proběhla v 19. století. Jestliže se vydáte na prohlídku zámku, čeká 
vás seznámení s více než 20 bohatě zařízenými místnostmi, které 
jsou prezentovány v podobě z 30. let 20. století, kdy sloužily jako 
reprezentační a obytné pokoje příslušníků hraběcí rodiny Des Fours 
Walderode.
 Během cesty po Zámecké naučné stezce si můžete vyplnit kvíz 
na další straně letáku. Stačí správně odpovědět na otázky týkající 
se rostlin a živočichů, kteří zde žijí, a získáte drobnou odměnu v Re-
gionálním turistickém informačním centru v Turnově. 
 
 Kromě popsaných naučných stezek najdete v Turnově ještě dal-
ší. Naučná stezka Pojďme za vodouPojďme za vodou vás seznámí se základními 
principy vodárenství. V Dolánkách u Turnova začíná naučná stezka 
Průlom JizeryPrůlom Jizery a zároveň se zde nachází poslední zastavení naučné 
stezky Jany a Josefa V. ScheybalovýchJany a Josefa V. Scheybalových. Po stopách cestovatele 
a turnovského rodáka Čeňka Paclta se můžete vydat s pátrací hrou 
Pacltův drahokamPacltův drahokam v rámci mobilní aplikace Skryté příběhy.
 
 Přejeme příjemné putování po naučných stezkách!
 

á k í k l d š í d b běhí

evropského geoparku UNESCO v Čes-
ké republice. Dozvíte se zde zajímavé 
informace o geologickém charakteru 
oblasti, zdejším rostlinstvu včetně tak 
zvaných invazních druhů, za jejichž 
rozšířením stojí především činnost 
člověka. Dále i to, že vody a bře-
hy řeky Jizery s přilehlými lučními 
porosty jsou domovem pro mnoho 
živočišných druhů, například pro ce-
lou řadu bezobratlých živočichů, ryb, 
vzácného mloka skvrnitého nebo pro 
ptáky, kteří zde nacházejí přirozená 
hnízdiště. 
 Řeka Jizera nabízí na celém svém 
toku množství turistických zajíma-

vostí. Dvě z nich se nacházejí nedaleko odtud. Máte-li čas a chuť, 
přerušte na chvíli putování po Zámecké naučné stezce a vypravte 
se k nim. Určitě nebudete litovat. Po krátké vycházce proti proudu 
řeky dojdete k proslulé restauraci Zrcadlová koza, která byla a je 
vyhledávaným cílem turistů, cyklistů i vodáků plujících po řece Ji-
zeře. Typickou a vzácnou ukázkou roubené architektury Pojizeří je 
Dlaskův statek z roku 1716 v Dolánkách u Turnova, ve kterém je 
umístěna národopisná expozice Muzea Českého ráje v Turnově. 
Hned v sousedství statku se nachází Dům přírody Českého ráje 
s jedinečnou interaktivní expozicí představující fenomény nejstarší 
chráněné krajinné oblasti Český ráj.
 Právě v Dolánkách byla v roce 1924 zřízena jedna ze zastávek 
železniční trati Pardubice–Liberec, vystavěné v letech 1856–1859. 
Tato industriální památka, vedoucí po úbočí údolí řeky Jizery, se 
stane vaší pomyslnou společnicí v závěrečném úseku Zámecké 
naučné stezky. Až stanete u tří ojedinělých rybníčků napájených 
vodou z puklinových pramenů z nedalekých skal, bude se již nad 
vašimi hlavami monumentálně tyčit zámek Hrubý Rohozec, který 
do údolí Jizery a na okolní zástavbu shlíží od počátku 14. století. 

VYDRA ŘÍČNÍ

PRVOSENKA JARNÍ
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UŽOVKA OBOJKOVÁ

CESTA Z MĚSTA ZA PŘÍRODOU
 Třetí, nejdelší naučná stezka, nazvaná Zámecká, spojuje Turnov 
s nedalekým zámkem Hrubý Rohozec. Na okruhu o délce asi 4 km 
se setkáte s tabulemi zelené barvy.

Kvíz:
 1. Který volně žijící pták je v Čechách považován 

  za nejlepšího pěvce? ..............................................................

 2. Čím se liší borovice vejmutovka od borovice lesní?  

 .....................................................................................................

..................................................................................................

 3. Kolik kilometrů měří řeka Jizera? ...........................................

 4. Jaké původní druhy ryb žijí v Jizeře v okolí Dolánek (napiš alespoň tři)? 

...........................................................................................................................

............................................................................................................................

 5. Který z uvedených druhů živočichů (mlok, morčák, lipan) je jedovatý?

............................................................................................................................

 6. Jaký je zásadní rozdíl v hnízdění ledňáčka a skorce?....................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................

 8. Co to jsou invazní rostliny a které rostou v okolí řeky Jizery?.............................

............................................................................................................................

 9. Kolik rybníčků se nachází pod zámkem Hrubý Rohozec? .............................

 10. Co je to potočnice lékařská? ........................................................................

 11. Kdy byla vystavěna železniční trať vedoucí v blízkosti zámku 

  Hrubý Rohozec? ...........................................................................................

:

...

.....

..

.......

 Putování zahájíme na náměstí Českého ráje, které je srdcem 
i tváří Turnova. Jistě nepřehlédnete novorenesanční budovy radni-
ce a spořitelny a kopii původní kašny z poloviny 19. století, insta-
lovanou v roce 1998. Navštívit můžete také Regionální turistické 
informační centrum. Stezka pokračuje Skálovou ulicí, která byla 
v 19. století korzem do příměstských sadů. V Metelkových a Rý-
vových sadech, založených ve 30. letech 20. století, se ocitnete 
v království rozmanitých druhů listnatých i jehličnatých stromů, 
vzácných bylin, pramenů dobré vody i ptačího zpěvu. Oddychový 
areál je tvořen francouzským parkem s geometricky uspořádanými 
tvary záhonů a parkem anglickým s loukami a navazující částí volné 
přírody.
 Zajímavým úsekem Zámecké naučné stezky je údolí řeky Jize-
ry v Dolánkách. Vodní tok dlouhý okolo 165 km, nejvýznamnější 
pravostranný přítok Labe, byl odjakživa osou, podél níž prochá-
zel život. Lemovaly ho důležité obchodní cesty, v jeho sousedství 
vznikaly osady a města, lidé se naučili sílu řeky účelně využívat 
v nejrůznějších průmyslových odvětvích. 
 Údolí Jizery v Dolánkách patří mezi významné krajinné celky. Toto 
území se v roce 2005 stalo stejně jako Český ráj součástí prvního 
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CESTY MĚSTEM 
ZA POZNÁNÍM
 Turnov, známý jako město dra-
hých kamenů, ve světě proslavila 
zejména výroba šperků s českými 
granáty. O tradici kamenářství 
a šperkařství v Turnově a o osob-
nostech, z nichž většina je se zpra-
cováním drahých kamenů spojena, 
pojednává první naučná stezka, po-
jmenovaná Kamenářská stezka, 
významné osobnosti Turnova. 
 Na tabulích červenovínové 
barvy, symbolizující karmínovou 
barvu českých granátů, se může-
te seznámit s pamětihodnostmi 
ve Skálově ulici, spojující střed 
města s parkovou zónou. V 18. sto-
letí se na jejím konci nacházela 
městská čtvrť Sklenařice, z níž se 
do dnešních dnů dochovala pouze 
budova tzv. Pacltovy huti, ve které 
se až do roku 1864 pálila skelná 
kompozice, což je výroba umělých 
drahých kamenů. Na místě původ-
ní zástavby Sklenařic dnes stojí 
Střední uměleckoprůmyslová škola 

a Vyšší odborná škola, založená v Turnově již v roce 1884 jako 
speciální odborná škola pro výchovu odborníků v oblasti zpraco-
vání drahých kamenů. Z jejích dílen i dnes vycházejí nové gene-
race znamenitých brusičů a šperkařů. 
 Muzeum Českého ráje v Turnově již od roku 1886 shromažďuje 
doklady o přírodním bohatství Českého ráje a jeho dějinách. Jedi-
nečné expozice kamenářství a zlatnictví, mineralogie, archeologie, 
národopisu, historie i nová expozice horolezectví si právem zaslou-
ží vaši pozornost. Stejně tak jako unikátní panoramatický obraz 
Mikoláše Alše „Pobití Sasíků pod Hrubou Skálou“ o rozměrech 8,5 
x 10 m z roku 1895 nebo Kamenářský dům, replika jednoho z po-
sledních roubených domů, který ve městě stál. 
 Na cestě po stopách historie a současnosti zpracování drahých 
kamenů budete míjet i dům Na Sboře s pamětní deskou k poctě 
duchovního a učence Antonína Marka (1785–1877), přítele mnoha 
osobností českého národního obrození. Kolorit zrekonstruované 
Skálovy ulice s dalšími reprezentativními veřejnými budovami do-
tvářejí plochy okrasné zeleně a několik pomníků. 
 Z jaspisů z nedalekého Kozákova (744 m n. m.), nejvyšší hory 
Českého ráje, Pojizeří a Podkrkonoší a známého naleziště drahoka-
mů, vytvořili turnovští brusiči kamenů obložení svatostánku Chrá-
mu Narození Panny Marie, dominanty města Turnova. I historii této 
monumentální stavby z poloviny 19. století, stojící na Mariánském 
náměstí, vám přiblíží naučná Kamenářská stezka. Ke kostelu při-

léhá hřbitov s umělecky cennými náhrobky, z nichž mnohé nesou 
jména významných osobností Turnovska. Místa posledního odpo-
činku řady z nich mapuje informační plánek u vchodu hřbitova.
 Na tabulích Kamenářské stezky v Sobotecké ulici se můžete 
seznámit se jmény řady turnovských rodáků, kteří významným 
přínosem obohatili českou vědu a kulturu, a s historií města sa-
motného. 

 Po stopách židovství v Turnově – tak zní název druhé naučné 
stezky vedoucí ulicemi Turnova. Pojednává o historii židovské po-
pulace ve městě a zároveň je pozvánkou k návštěvě zdejších židov-
ských památek. I když v současné době již ve městě židovská obec 
neexistuje (byla zrušena v roce 1961), upomínkou na ni zůstává 
do dnešních dní dochovaná synagoga a židovský hřbitov, tedy mís-
ta, která si dodnes v našich představách udržela nádech tajemna 
a magické atmosféry.
 Vydáte-li se stezkou Po stopách židovství v Turnově, vaše kro-
ky nejprve povedou do Krajířovy ulice. Je pojmenována po Jo-
hance z Krajku, osvícené představitelce šlechtického rodu Krajířů 
a ochránkyni Jednoty bratrské, které patřilo i panství mladobo-
leslavské s rozvíjejícím se židovským centrem. A byli to právě 
Krajířové, kteří dovolili Židům usídlit se v 1. polovině 16. století 
v Turnově a oživit ekonomiku a obchod. Naleznete zde první dvě 
informační tabule naučné stezky. Jejich barva je modrá, v odkazu 
na židovskou náboženskou tradici a modrou šesticípou Davidovu 
hvězdu na izraelské vlajce. 
 Naučné tabule jsou umístěny v bývalé židovské čtvrti, která se 
tady, na levém břehu Malé Jizery, mezi ulicemi Krajířovou, Palac-
kého a Trávnicemi, začala formovat již ve 2. polovině 17. století. 
Zajímavostí je, že židovské domy zde postavené byly až do roku 
1875 označeny římskými popisnými čísly. 
 Nejpozoruhodněji zachovanou stavbou ale zůstává barokní sy-
nagoga z roku 1719, která svému účelu sloužila až do druhé světo-
vé války, kdy byli turnovští Židé deportováni do Terezína a násled-
ně do Osvětimi. Od roku 1951 se její prostory na dlouhá desetiletí 
proměnily ve skladiště. Původní starobylý ráz památce navrátila až 
rozsáhlá rekonstrukce v letech 2007–2008. V současné době je sy-
nagoga ve vlastnictví Města Turnova a je využívána jako turistický 
cíl a pro kulturní a výstavní účely. 
 Za třetí tabulí naučné stezky se vydejte do Sobotecké ulice 
k židovskému hřbitovu. Stojí naproti hřbitovnímu domu z počátku 
19. století a seznámí vás se zvyky a rituály tzv. Pohřebního bra-
trstva a zásadami pohřbívání Židů. 
 Na židovském hřbitově, který je jedinou zachovalou památkou 
tohoto druhu v celém semilském okrese, se nachází 560 zajíma-
vých náhrobků a jejich torz s hebrejskými, německými, ale i český-
mi nápisy. Nejstarší dochované náhrobky pocházejí ze 17. století, 
nejmladší pak z doby krátce po druhé světové válce. 

TURNOV – NAUČNÉ STEZKY
 Chcete blíže nahlédnout do historie města Turnova, které je prá-
vem nazýváno „srdcem“ Českého ráje? Máte zájem poznat jeho 
ducha a seznámit se s osobnostmi, které v něm žily a tvořily? Obdi-
vujete místní řemeslnou tradici a lidskou tvořivost? Láká vás zdejší 
krásná příroda? Připravili jsme pro vás tři naučné stezky (doplňují je 
dvě zvukové tabule, jedna u vlakového nádraží, druhá na náměstí 
Českého ráje), které vám Turnov představí a přiblíží. Dvě naleznete 
přímo v centru města, procházka po třetí z nich vás vyvede z měst-
ských ulic do blízkého okolí až k zámku Hrubý Rohozec.

 Pojďte a putujte s námi, budeme vám vyprávět příběh města, 
které je poprvé písemně zmiňováno již roku 1272, příběh lidských 
osudů, které ho rozvíjely a utvářely, příběh Turnova jako místa ta-
jemného a magického… 

mu Narození Panny Marie, dominanty města Turnova. I historii této 
monumentální stavby z poloviny 19. století, stojící na Mariánském 
náměstí, vám přiblíží naučná Kamenářská stezka. Ke kostelu při-
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Pseudogotická stavba chrámu 
Narození Panny Marie

Ještě dnes je možno v okolí Turnova nalézt české granáty. 
Pro zlatnickou výrobu se však v Turnově brousily především 
granáty těžené ve velkém na Litoměřicku.

Židovské náhrobky 
a příprava pohřbu 
členy Pohřebního bratrstva. 
Na náhrobky židovských hřbitovů se kladou 
kamínky, nikoliv květiny.

Regionální turistické informační centrum
náměstí Českého ráje 26, 511 01 Turnov
www.infocentrum-turnov.cz 
tel.: 484 803 041-2
e-mail: info@turnov.cz

Vydaly Turnovské památky a cestovní ruch, 
příspěvková organizace, 2019

Foto: Pavel Charousek, kresby: akademická malířka Barbora Kyšková,
grafi cké zpracování: Rejman Fine Arts, s.r.o., tisk: Unipress, spol. s r.o.
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