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Miasto Turnov zosta³o za³o¿one nad rzek¹ Izer¹ oko³o 1250 roku przez 
Jaros ³awa i Hawla z rodu Markwarticów. Pierwsza wzmianka pisemna o mie-
ście pochodzi z 1272 roku. Rozwija³a siê tutaj tradycja rzemios³a i handlu. 
Dziêki bogactwu naturalnemu tych terenów ju¿ od XVI wieku pracowa³a tu 
du¿a grupa ludzi zajmuj¹ca siê szlifowaniem kamieni szlachetnych. Od XVIII 
wieku powstawa³y huty szk³a produkuj¹ce tzw. zestaw szklarski, z którego 
potem szlifowano doskona³e imitacje naturalnych kamieni szlachetnych. 
Produkcja bi¿uterii z czeskimi granatami rozs³awi³a Turnov na ca³ym świecie. 
Miasto jest doskona³a baz¹ wypadow¹ do wyj¹tkowych zak¹tków Czeskiego 
Raju, który zosta³ w 2005 roku wpisany na listê europejskich geoparków 
UNESCO.

W panoramie miasta dominuj¹ wie¿e kościo³ów, a przede wszystkim niedo-
budowana wie¿a kościo³a pw. Maryi Panny. Monumentalna trójnawo-
wa neogotycka bazylika zosta³a zbudowana w latach 1825-1853 w miejscu, 
w którym wcześniej znajdowa³ siê klasztor gotycki za³o¿ony w XIII wieku 
rzekomo przez Zdzis³awê z Lemberka. Przez dolinê Izery jest równie¿ bardzo 
dobrze widoczna wie¿a barokowa kościo³a pw. św. Miko³aja. Ten 
pocz¹tkowo gotycki kośció³ zosta³ po po¿arze w XIV wieku przebudowany 
w stylu renesansowym a nastêpnie w 1722 roku w stylu barokowym. 
Wewn¹trz kościo³a znajduj¹ siê kamienne nagrobki rodu Wartemberków.

Kośció³ św. Franciszka z Asy¿u stoi w górnej czêści rynku (námìstí 
Èeského ráje). Zosta³ zbudowany razem z klasztorem w po³owie XVII wieku 
przez Maxmiliana z Valdštejna. Kośció³ dwukrotnie uleg³ zniszczeniu w wyniku 
po¿aru. Swój obecny kszta³t zawdziêwcza przebudowie w latach 1803 - 1825. 
Najstarsz¹ budowl¹ na terenie Turnova jest kośció³ św. Jana Chrzciciela
w dzielnicy Nudvojovice. Zosta³ zbudowany na prze³omie XII i XIII wieku. 
W 1894 roku zosta³ odnowiony w stylu neogotyckim, jednak zachowano 
pierwotny romañski portal. Nad miastem góruje, widoczna z daleka, 
sylwetka kościo³a pw. św. Macieja, stoj¹cego w dzielnicy Hruštice. 
Pocz¹tkowo gotycka budowla zosta³a poddana przebudowie po raz ostatni 
w 1894 roku.
Przy ulicy Krajíøova stoi synagoga, jedyna w kraju libereckim, która 
przetrwa³a czasy nazistowskiej okupacji. W 2008 roku zakoñczono jej remont 
generalny. Przy nowo zbudowanej drodze w Turnovie znajduje siê cmentarz 
¿ydowski z nagrobkami, z których najstarsze pochodz¹ z XVII wieku.
Regionalne centrum informacji turystycznej oferuje zwiedzanie kościo³ów 
oraz innych zabytków miasta. W okresie letnim regularnie organizowane jest 
zwiedzane w ka¿dy poniedzia³ek i środê w godzinach popo³udniowych.

Synagoga Turnov,
zarz¹dca: Turnovské památky a cestovní ruch, pøíspìvková organizace
tel.: +420 484 803 041-2 
e-mail: info@turnov.cz
www.synagoga-turnov.cz

Kamienie szlachetne - jaspisy i agaty - ze zboczy wzgórza Kozákov 
wykorzystywane by³y do produkcji narzêdzi ju¿ przez pierwszych mieszkañ-
ców tych terenów. W czasach panowania Karola IV a szczególnie Rudolfa II 
w³oscy poszukiwacze kamieni szlachetnych zbierali na przedgórzu Karkonoszy 
wyj¹tkowo kolorowe i barwne jaspisy, które wykorzystywano do tworzenia 
mozaikowych obrazów. Pierwsze warsztaty szlifierskie powstawa³y w XVI 
wieku, od XVIII wieku przetwarzano tak¿e kamienie przywo¿one z innych 
terenów. Pierwsza w Europie środkowej szko³a kszta³c¹ca fachowców 
w dziedzinie obróbki kamieni szlachetnych powstawa³a w Turnovie w 1884 
roku. Obecna Średnia Szko³a Rzemios³ Artystycznych i Policealna 
Szko³a Zawodowa kszta³ci na piêciu kierunkach: szlifowanie i grawerowanie 
kamieni szlachetnych, z³otnictwo i srebrnictwo, p³askie i plastyczne rytowa-
nie metali, kowalstwo i ślusarstwo artystyczne oraz odlewanie artystyczne. 
Szko³a jest wysoko ceniona w kraju i za granic¹. Tutaj wykszta³ceni fachowcy 
pracuj¹ w zak³adach prywatnych, w spó³dzielniach i pracowniach, spośród 
których najwiêksz¹ tradycjê ma Spó³dzielnia Produkcji Artystycznej 
Granát Turnov. 
Z produkcj¹ bi¿uterii z czeskimi granatami mo¿na siê zapoznaæ na czynnej 
przez ca³y rok ekspozycji centrum obs³ugi klientów Galerii Granát. 

Galeria Granát,
nám. Èeského ráje 4,
511 01 Turnov
Tel.: +420 481 325 989
e-mail: galerie@granat.cz
www.granat.cz

Ekspozycje Muzeum Czeskiego Raju przedstawiaj¹ w wiêkszości 
kamienie szlachetne i bi¿uteriê. Uzupe³nia je oddzia³ archeologii, historii 
i etnografii. W 2019 roku w muzeum otwarto now¹ sta³¹ ekspozycjê 
poświêcon¹ wspinaczce górskiej, której elementem jest tak¿e oryginalny 
panoramiczny obraz Mikoláša Alša „Pobití Sasíkù pod Hrubou Skálou“, 
zaliczaj¹cy siê do najwiêkszych obrazów w Europie. Obiektem nale¿¹cym 
do muzeum jest tak¿e Dom Kamieniarski, wykorzystywany do celów 
organizacji wystaw i warsztatów.

Oferta turystyczna miasta Turnov w zakresie kultury i sportu jest bogata. 
W latach 2015-2016 zbudowano ośrodek sportu i rekreacji 
Maškova zahrada z otwartym k¹pieliskiem i stadionem zimowym.

Muzeum Czeskiego Raju, Skálova 71, 511 01 Turnov,
tel: +420 481 322 106, +420 481 321 148
e-mail: mail@muzeum-turnov.cz
www.muzeum-turnov.cz

SRA Maškova zahrada (Ośrodek sportu i rekreacji 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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W Turnovie znajduj¹ siê trzy oznakowane ście¿ki edukacyjne. Ście¿ka 
ka mie ni i s³ynnych osobistości Turnova poświêcona jest tradycjom 
obróbki kamieni szlachetnych i produkcji bi¿uterii oraz wa¿nym postaciom 
regionu. Ście¿ka Śladami wiary ¿ydowskiej w Turnovie traktuje o his-
torii ¿ydowskich mieszkañców miasta. Trzecia, Zamkowa ście¿ka eduka-
cyjna, zapoznaje turystów z ciekawostkami świata przyrody, rzek¹ Izer¹, 
geologi¹ i zabytkami. Jednym z nich jest te¿ zamek Hrubý Rohozec 
wznosz¹cy siê na skale nad rzek¹. 
Powsta³ jako obronny zamek gotycki oko³o w 1280 roku. Zmieniaj¹cy siê 
w³aściciele poddawali do licznym przebudowom. Najwiêksz¹ przeprowadzili 
na pocz¹t  ku XVII wieku w stylu renesansowym Wartemberkowie. Po bitwie 
pod Bia³¹ Gór¹ Albrecht von Wallenstein przekaza³ zamek swojemu 
pu³kownikowi Miko³ajowi des Fours. Ród ten dobudowa³ kaplicê barokow¹ 
i przeprowadzi³ przebudowê w stylu empire. Ciekawe wnêtrza posiadaj¹ 
23 pomieszczenia udostêpnione dla zwiedzaj¹cych. 
W dolinie Izery w Dolankach znajduj¹ siê zabudowania unikatowego wiejskie-
go folwarku zwanego Dlaskùv statek. To typowy przyk³ad architektury 
zrêbowej z prze³omu XIX i XX wieku. Dlaskùv statek stanowi dziś czêśæ 

Muzeum Czeskiego Raju w Turnovie, odbywaj¹ siê tu ró¿ne 
imprezy folklorystyczne.

W bezpośrednim s¹siedztwie folwarku znajduje siê Dom 
Przyrody Czeskiego Raju z interaktywn¹ ekspozycj¹ 
przedstawiaj¹c¹ ciekawostki najstarszego w Czechach 
Parku Krajobrazowego Czeski Raj.

Zamek Hrubý Rohozec
Hrubý Rohozec 1, 511 01 Turnov
Tel.: +420 481 321 012 
E-mail: hrubyrohozec@npu.cz
www.zamek-hrubyrohozec.cz

Folwark Dlaska
Dolánky u Turnova 12, 511 01 Turnov
Tel.: +420 481 322 106, +420 481 322 954
www.muzeum-turnov.cz/dlaskuv-statek/

Dom Przyrody Czeskiego Raju
Dolánky u Turnova 9, 511 01 Turnov
tel.: +420 775 899 459
e-mail: ceskyraj@suchopyr.cz
www.dumprirody.cz/ceskyraj/

W bezpośrednim pobli¿u miasta znajduje siê miasto skalne Hruboskalské 
skalní mìsto ze swoimi oko³o 400 wie¿ami piaskowcowymi, ma³ymi 
dolinami oraz kompleksami leśnymi. Na jego terytorium znajduje siê zamek 
Valdštejn z po³owy XIII wieku, zamek Hrubá Skála i uzdrowisko 
Sedmihorky. W okolicach Turnova warto równie¿ zwiedziæ ska³y Klokoèské 
skály oraz Betlémské skály, monumentaln¹ wzgórze Kozákov, ruiny zamku 
Trosky, labirynt skalny ko³o miejscowości Besedice i Drábovna nad Malou 
Skálou, pa³ac Sychrov oraz wioski z poizersk¹ architektur¹ ludow¹.

Zamek Valdštejn,
zarz¹dca: Turnovské památky a cestovní ruch, pøíspìvková organizace
Tel.: +420 739 014 104, +420 733 565 254
E-mail: info@hrad-valdstejn.cz
www.hrad-valdstejn.cz
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Informacje turystyczne o Turnovie i Czeskim Raju, przedsprzeda¿ biletów 
na imprezy kulturalne, sprzeda¿ pami¹tek, map, przewodników oferuje:

Regionalne Centrum Informacji Turystycznej
Regionální turistické informaèní centrum
nám. Èeského ráje 26, 511 01 Turnov, Tel.: +420 484 803 041-2
E-mail: info@turnov.cz
www.infocentrum-turnov.cz
Wydawca: Turnovské památky a cestovní ruch, pøíspìvková organizace, 2019
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