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De stad Turnov was opgericht aan de rivier Jizera om en bij 1250 door 
Jaroslav en Havel uit de afstamming van Markvartice. De eerste schrifte-
lijke vermelding over de stad komt uit het jaar 1272. Hier ontwikkelde het 
traditioneel ambacht en de handel. Dankzij de rijkdom van de locale vind-
plaatsen zijn hier vele slijpers van edelstenen werkzaam geweest. Vanaf 
de 18de Eeuw onstonden glasfabrieken die de zogenaamde glascompositie 
produceren. Van hieruit slepen zij perfecte imitatie van natuurstenen. 
Het product van sierraden met de Tsjechische granaten maakte Turnov 
beroemd over de hele wereld. De stad is de vertrekplaats voor uitstapjes 
door een uniek landschap van het zgn. Boheemse Paradijs, welk in 2005 bij 
het netwerk van de Europese geoparken van de UNESCO is ingedeeld. 

Het panorama van de stad vormt de toren van de kerken. De dominant 
is erg typisch, eigenlijk de onvoltooide toren van de Hl. Mariakerk. 
Een enorme driescheepje nieuw-gotische basiliek was gebouwd in de 
jaren 1825-53 op de plaats waar een gotische klooster stond, opgericht 
in de 13de Eeuw en waarschijnlijk door Zdislava uit Lemberk. Door het 
dal van de rivier Jizera is ook de barokke toren van de St. Nicolaaskerk 
goed zichtbaar. De kerk, van  oorsprong een gotische kerk uit de 
14de Eeuw, was na de brand verbouwd in renaissancistische stijl en later 
in het jaar 1722 verbouwd in barokke stijl. In de kathedraal zijn stenen 
grafstenen  van de afstamming van Vartemberk.

De St. Franciscukerk van Assisi staat op het bovenste gedeelte van het 
“náměstí Českého ráje” (het Boheemse paradijsplein). Hij was samen met 
het klooster gebouwd in het midden van de 17de Eeuw door Maximilaan 
uit Valdštejn. De kerk was tweemaal afgebrand. Zijn hedendaagse 
gelijkenis  verkreeg hij dank zij zijn verbouwing in de jaren 1803 - 1825. 
Het oudste bouwwerk in Turnov is de St. Jan Køtitelkerk in het 
stadsgedeelte Nudvojovice. Hij is gebouwd in de jaarwisseling van de 12de 
en 13de Eeuw. In 1894 was hij in de nieuw - gotische stijl gerestaureerd, 
behouden bleef het oorspronkelijk portaal. Boven de stad is van verren uit 
de St. Matthiaskerk te Hruštice zichtbaar. Het oorspronkelijk bouwwerk 
was voor het laatst gerestaureerd in 1894. Aan de Krajíř-straat bevindt 
zich de Joodse synagoge, die hier als enige de nazistische occupatie van 
Tsjecho-Slowakije heeft doorstaan. In de buurt, overschaduwd door het 
bouwwerk van de rondweg, ligt de Joodse kerkhof met daar de oudste 
grafstenen uit de 17de Eeuw. Het informatiecentrum van de stad biedt zich 
aan voor het begeleiden bij het bezichtigen van de kerken en andere 
bezienswaardigheden van de stad. In het Zomerseizoen worden 
regelmatig op ieder Maandag in de middag bezichtigingen georganiseerd.

Synagoge Turnov, in beheer van de Stad Turnov
tel.: +420 481 366 255 – 6 
e-mail: info@turnov.cz
www.synagoga-turnov.cz

Edelstenen - jaspissen en agaten van de Kozákov-hellingen werden door 
inwoners van dit gebied al in de oertijd voor verschillende gereedschappen 
gebruikt. In de tijd van de koning Rudolf II zochten de Italiaanse 
edelstenenzoekers in de heuvels aan de voet van het Reuzengebergte 
vooral de kleurrijke jaspissen en ook de groene olivijn, die destijds slechts 
hier vandaan bekend was. De eerste slijperijen ontstonden in de 17de Eeuw 
en bewerkten vooral glazen imitaties van edelstenen, daarna vanaf de 
18de Eeuw ook de vanuit andere vindplaatsen gebrachte stenen. Naast de 
Tsjechische granaat werden in de regio Turnov in de loop van de tijd alle 
soorten edelstenen uit de hele wereld geslepen, inclusief diamanten. Het 
eerste Midden - Europese school voor de opvoeding van vakmannen op 
het gebied van het verwerken van Edelstenen ontstond in het jaar 1884 
in Turnov.
De huidige Middelbare kunstnijverheidsschool 
(SUPŠ) heeft vijf studievakken, slijpen en graveren 
van edelstenen, goudsmederij en zilversmederij,
vlakgrif en plasticgrif op metalen,
kunstsmederij en slotenmakerij
en kunstgieterij.

De school heeft vele binnenlandse en buitenlandse erkenning gekre-
gen. De hier opgeleide vakmannen werken particulier en ook in coö-
peratiewerkplaatsen en in werkplaatsen, de grootste van deze 
werkplaatsen is traditioneel de DUV Granát Turnov. Unieke expositie 
biedt het museum Museum van het Boheemse Paradijs (MÈR) die 
door zijn betekenis bekend staat buiten de grenzen van zijn gebied. 
Een verzameling op het vakgebied van archeologie, mineralogie,  
bewerking van stenen en het produceren van sieraden en ook van de 
volkenkunde vormen de aanvullingen van de tentoonstellingszalen en 
ook de panoramaethische schilderij van“ Pobití Sasíků pod Hrubou 
Skálou” (Doodslaan van de Saksen onder Hrubá Skála)  van Mikuláš 
Aleš en nog andere kunstenaars. Met zijn  afmetingen van 8,5 x 10 m 
behoort hij tot de grootste schilderijen van Midden - Europa. Het laat-
ste weekend in mei worden elk jaar de Oud-Tsjechische markten van 
Turnov georganiseerd, met een keur aan ambachten en culturele evene-
menten, en in juli een bijzondere cyclus van evenementen genaamd De 
Steen en de Sieraad in het Boheemse Paradijs (waar wij kennis kunnen 
maken met de bewerking van edelstenen en productie van sieraden – ver-
der festiviteiten in de stad met als achtergrond historische gebeurtenissen, 
tentoonstellingen, excursies, internationale sieradensymposium of rondlei-
dingen in het bezoekerscentrum Granát.)

MÈR, Skálova 71, 511 01 Turnov
tel.: +420 481 322 106,  fax: +420 481 325 277
e-mail: mail@muzeum-turnov.cz
www.muzeum-turnov.cz
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De leerpad  “Kasteelpad” maakt  de bezoekers kennis met interessante 
dingen van Turnov.  Hij gaat door  het vernieuwd Boheemse paradijsplein 
met de Maria bron, het raadhuis uit 1526, het nieuw renaissancistisch 
gebouw van de Tsjechische Spaarbank. In de straat van “Skálova ulice“ 
ziet U behalve de gebouwen van MČR en SUPŠ ook het beeld en het 
monument van prof. Josef Drahoňovský en de gewezen hoogoven van 
Paclt, die Turnov zo bekend heeft gemaakt in heel Europa met zijn 
producten van glascompositie. De moeite waard is ook om de parken 
in Turnov zoals „Rývovy sady“ opgericht in de stijl van een Engels park, 
„Metelkovy sady“ gedeeltelijk in de geest van Franse tuinen. In het dal 
van de rivier Jizera is een unieke uitgebreid plattelandsbouwwerk 
genoemd „Dlaskův  statek“ in de gemeente Dolánky, die  typisch het 
beeld is van de architectuur van het timmerwerk uit jaarwisseling van 
de 18de en 19de Eeuw. Op de kalkmergelrots,  boven het dal van Jizera 
is van veruit het kasteel „Hrubý Rohozec“ zichtbaar. Hij ontstond als 
een gotische burcht en rond 1280, achtereenvolgens met de wisseling 
van eigenaren, werd hij verbouwd - het meest uigebreide in het begin 
van de 17de Eeuw - in de renaissancistische stijl door de afstamming van 
Vartemberk. Na de slag op Bílá Hora gaf Albrecht uit Valdštejn 

de burcht over aan zijn kolonel Mikuláš Des Fours. Deze 
afstamming bouwde het barok kapel af en voerde de 

empireverbouwing uit. Het interessante interieur 
heeft 23 ruimten die toegankelijk is voor het publiek.

Dlaskùv statek
Dolánky u Turnova 12, 511 01 Turnov
beheert door MČR
tel.: +420 481 322 954
 

Staatskasteel Hrubý Rohozec
Hrubý Rohozec 1, 511 01 Turnov
tel.: +420 481 321 012,
e-mail: hrubyrohozec@npu.cz
www.hruby-rohozec.eu

Direct in de nabijheid van de stad begint de rotsstad “Hruboskalské 
skalní mìsto” met zijn meer dan 400 zandsteentorens, dalletjes en 
bossen. Aan het begin van zijn gebied ligt burcht Valdštejn uit medio 
van de 13de Eeuw en in het centrum het kasteel Hrubá Skála en de 
badplaats Sedmihorky en aan de Zuidkant ligt de ruìne van het kasteel 
Trosky. De rotsen “Klokočské skály” en “Betlémské skály”, de 
reusachtige Kozákov, de rotsdoolhof bij Besedice en Opzichtersverblijf 
boven Malá Skála, het kasteel Sychrov en het dorpje met zijn 
volksarchitectuur uit het gebied van de rivier Jizera, kan vanuit Turnov 
bezocht worden in halve dagtrips.

Burcht Valdštejn, in beheer van de Stad Turnov
tel.: +420 739 014 104, +420 733 565 254
e-mail: info@hrad-valdstejn.cz
www.hrad-valdstejn.cz
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 1. Stadshuis
 2. De kerk “Kostel Narození 
  Panny Marie” 
 3. De kerk “Kostel sv. Františka 
  z Assisi”
 4. De kerk “Kostel sv. Mikuláše” 
 5. De kerk “Kostel sv. Jana
   Křtitele  v Nudvojovicích”
 6. De kerk “Kostel sv. Matěje”
 7. Joodse kerkhof
 8. Synagoge 
 9. Museum “Muzeum 
  Českého ráje” 
 10. Middelbare 
  kunstnijverheidsschool 
 11. Hoogoven van Paclt 
 12. Galerie Granát
 13. Boerderij “Dlaskův statek”  
 14. Kasteel “ Hrubý Rohozec”
 15. Burcht  Valdštejn
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P  Postkantoor 
S  Sportareaal
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Informatie
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beheer van het 
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Landschapsgebied
Joodse monumenten
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BIJ DE RUPS
U WORDT VERWEND, ZOALS IN DE PARADIJS
WE HEBBEN VOOR U EEN PRACHTIGE ACCOMMODATIE IN HET HART VAN HET 
BOHEEMSE PARADIJS INCLUSIEF EEN TOUR DOOR DE KLOKOCSKE ROTSEN

DE PLEK WAAR U NOOIT MEER WEG WILT…

Nadere informatie over het Boheemse Paradijs, 
reservatie van logies, gidsdiensten, Stadsbezichtiging 
van Turnov, programma’s voor de vrije tijd, 
de verkoop van toegangskaarten voor culturele 
acties, de verkoop van mappen, gidsboeken worden 
aangeboden door:
Stadsinformatie centrum
nám. Českého ráje 26, 511 01 Turnov
Tel./fax: +420 481 366 256,
tel.: +420 481 366 255, e-mail: info@turnov.cz
www.turnov.cz, www.cesky-raj.info, 
www.infocentrum-turnov.cz
Uitgegeven door de TPCR, p. o. Města Turnova, 2015.


