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Mìsto Turnov bylo založeno nad øekou Jizerou kolem roku 1250 
Jaroslavem a Havlem z rodu Markvarticù. První písemná zmínka o  mìstì 
pochází z roku 1272. Rozvíjela se tu tradice øemesel a obchodu. Díky 
bohatství místních nalezišť zde pùsobila øada brusièù drahých kamenù. 
Od 18. století vznikaly skláøské hutì produkující tzv. skelnou kompozici. 
Z ní se pak brousily dokonalé napodobeniny pøírodních drahokamù. 
Výroba šperkù s èeskými granáty proslavila Turnov po celém svìtì. 
Mìsto je východiskem pro výlety unikátní krajinou Èeského ráje, který 
byl v r. 2005 zaøazen do sítì evropských geoparkù UNESCO.

Panorama mìsta tvoøí vìže kostelù. Dominantou je typická, vlastnì 
nedostavìná vìž chrámu zasvìceného Pannì Marii. Mohutná 
trojlodní novogotická bazilika byla stavìna v období 1825-53 na místì, 
kde stával gotický klášter založený ve 13. stol. údajnì Zdislavou 
z Lemberka. Pøes údolí Jizery je dobøe viditelná též barokní vìž kostela 
svatého Mikuláše. Kostel pùvodnì gotický ze 14. století, byl 
po požáru pøestavìn renesanènì a pozdìji roku 1722 baroknì. Uvnitø 
chrámu jsou kamenné náhrobky rodu Vartemberkù. 

Kostel sv. Františka z Assisi stojí v horní èásti námìstí Èeského ráje. 
Byl spolu s klášterem postaven v polovinì 17. století Maxmiliánem 
z Valdštejna. Kostel dvakrát vyhoøel. Svou nynìjší podobu získal díky pøe-
stavbì v letech 1803-1825. Nejstarší stavbou na Turnovsku je kostel sv. 
Jana Køtitele v mìstské èásti Nudvo jovice. Byl postaven na pøelomu 
12. a 13. století. V roce 1894 byl novogoticky upraven, zachován zùstal 
pùvodní románský portál. Nad mìstem je zdaleka viditelná stavba kos-
tela sv. Matìje na Hruštici. Pùvodnì gotická stavba byla naposledy 
upravena v r. 1894.
V Krajíøovì ulici se nachází synagoga, jediná v Libereckém kraji, která 
pøežila nacistickou okupaci. V roce 2008 byla dokonèena její rekonstruk-
ce. Poblíž, stísnìn stavbou silnièního prùtahu, je židovský høbitov
s nejstaršími náhrobky ze 17. století.
Regionální turistické informaèní centrum nabízí prohlídky turnovských 
kostelù, které probíhají v letní sezónì každé pondìlí a støedu odpoledne.

Synagoga Turnov, spravují Turnovské památky a cestovní ruch, 
pøíspìvková organizace
tel.: 484 803 041-2, e-mail: info@turnov.cz
www.synagoga-turnov.cz

Drahé kameny - jaspisy a acháty - ze svahù Kozákova používali na své 
nástroje již obyvatelé zdejšího území v pravìku. Za Rudolfa II. sbírali 
v Pod krkonoší italští hledaèi drahokamù hlavnì pestrobarevné jaspisy 
a také zelený olivín, který byl tehdy známý jen odsud. První brusièské 
dílny vznikaly od 17. století a zpracová valy pøedevším sklenìné imitace 
drahých kamenù a od 18. století i kameny dovážené z jiných nalezišť. 
Kromì èeského granátu se na Turnovsku postupnì brousily všechny 
drahé kameny z celého svìta vèetnì diamantù. První støedoevropská 
škola pro výchovu odborníkù v oblasti zpracování drahých kamenù vznik-
la v Turnovì v roce 1884. Dnešní Støední umìleckoprùmyslová 
škola a Vyšší odborná škola (SUPŠ a VOŠ) má pìt studijních oborù - 
broušení a rytí drahých kamenù, zlatnictví  a støíbrnictví, plošné a plas-
tické rytí kovù, umìlecké kováøství a zá meè nictví a umìlecké odlévání. 
Škola dosáhla mnoha domácích i svìtových ocenìní a uznání. Zde vychova-
ní odborníci pracují soukromì i v družstvech a dílnách, z nichž nejvìtší 
tradici má Družstvo umìlecké výroby Granát Turnov.
S výrobou šperkù s èeskými granáty je možné se seznámit 
v celoroènì pøístupné expozici zákaznického centra 
Galerie Granát.

Galerie Granát, nám. Èeského ráje 4, 
511 01 Turnov, tel.: 481 325 989,
e-mail: galerie@granat.cz
www.granat.cz

Expozice Muzea Èeského ráje jsou vìnovány pøedevším drahým 
kamenùm a šperkùm. Doplòují je oddìlení archeologie, historie a náro-
dopisu. V roce 2019 byla v muzeu otevøena nová stálá expozice vìnovaná 
horolezectví, jejíž souèástí se stal i pùvodní panoramatický obraz 
Mikoláše Alše „Pobití Sasíkù pod Hrubou Skálou“, který patøí mezi nej-
vìtší evropské obrazy. Souèástí areálu muzea je také Kamenáøský 
dùm, který slouží jako prostor pro výstavy a workshopy.

Mìsto Turnov nabízí svým návštìvníkùm bohaté kulturní a sportovní vyži-
tí. V letech 2015 – 2016 byl vybudován sportovnì rekreaèní areál 
Maškova zahrada s venkovním koupalištìm a zimním stadionem.

Muzeum Èeského ráje, Skálova 71, 511 01 Turnov
tel.: 481 322 106, 481 321 148
e-mail: mail@muzeum-turnov.cz
www.muzeum-turnov.cz

Sportovnì rekreaèní areál Maškova zahrada
Vojtìcha Maška 2300, 511 01 Turnov, tel.: 722 195 222, 
e-mail: info@maskova-zahrada.cz, www.maskova-zahrada.cz
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V Turnovì jsou vyznaèeny tøi nauèné stezky: Kamenáøská stezka, 
vý znamné osobnosti Turnova je vìnována tradici kamenáøství 
a šper kaø ství a významným regionálním osobnostem. Nauèná stezka 
Po sto pách židovství v Turnovì pojednává o historii židovské popu-
lace ve mìstì. Tøetí, Zámecká nauèná stezka, seznámí návštìvníky 
s pøírod ními zajímavostmi, øekou Jizerou, geologií i pamìtihodnostmi. 
Jednou z nich je i zá mek Hrubý Rohozec tyèící se na opukové skále 
nad øekou. Vznikl jako gotický hrad kolem roku 1280, postupnì se støí-
dáním majitelù docházelo k pøestavbám - nejrozsáhlejší na poèátku 17. 
století v renesanèním slohu provedli Vartemberkové. Po Bílé hoøe pøedal 
Albrecht z Valdštej na hrad svému plukovníku Mikuláši Des Foursovi. Tento 
rod dostavìl barokní kapli a provedl empírovou pøestavbu.
V údolí Jizery v Dolánkách stojí unikátní rozložitá venkovská stavba 
Dlaskova statku, která je typickou ukázkou roubené architektury z pøelo-

mu 18. a 19. století. Dlaskùv statek je nyní souèástí Muzea 
Èeského ráje v Turnovì a konají se zde rùzné folklórní akce. 

Hned v sousedství statku se nachází Dùm pøírody 
Èeského ráje s jedineènou interaktivní expozicí 

pøedstavující fenomény nejstarší chránìné krajinné 
oblasti Èeský ráj.

Zámek Hrubý Rohozec
Hrubý Rohozec 1, 511 01 Turnov
tel.: 481 321 012, e-mail: hrubyrohozec@npu.cz
www.zamek-hrubyrohozec.cz

Dlaskùv statek
Dolánky u Turnova 12, 511 01 Turnov, 
tel.: 481 322 106, 481 322 954

www.muzeum-turnov.cz/dlaskuv-statek/

Dùm pøírody Èeského ráje
Dolánky u Turnova 9, 511 01 Turnov
tel.: 775 899 459
e-mail: ceskyraj@suchopyr.cz
www.dumprirody.cz/ceskyraj/

V bezprostøední blízkosti mìsta zaèíná Hruboskalské skalní mìsto 
se svými více než 400 pískovcovými vìžemi, údolíèky i lesními komplexy. 
Na jeho území se nachází hrad Valdštejn z poloviny 13. století, zámek 
Hrubá Skála a láznì Sedmihorky. V dosahu pùldenních vycházek jsou 
z Turnova též Klokoèské a Betlémské skály, mohutný Kozákov, zøícenina 
hradu Trosky, skalní bludištì u Besedic a Drábovna nad Malou Skálou, 
zámek Sychrov a øada vesnièek s lidovou pojizerskou architekturou.

Hrad Valdštejn, spravují Turnovské památky a cestovní ruch, 
pøíspìvková organizace 
tel.: 739 014 104, 733 565 254
e-mail: info@hrad-valdstejn.cz
www.hrad-valdstejn.cz

Dlaskùv
statek hrad

Valdštejn

Hrubá
Skála

Hrubý Rohozec

Turistické informace o Turnovì a Èeském ráji, pøedprodej vstupenek na kulturní akce, prodej 
suvenýrù, map, prùvodcù nabízí:

Regionální turistické informaèní centrum
nám. Èeského ráje 26, 511 01 Turnov, tel.: 484 803 041-2, e-mail: info@turnov.cz
www.infocentrum-turnov.cz
Vydaly Turnovské památky a cestovní ruch, pøíspìvková organizace, 2019
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