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Turistický region Český ráj

Mírně zvlněná krajina s charakteristickými skalními městy v okolí Turnova a Jičína získala statut
chráněné krajinné oblasti. Díky výjimečnosti v celosvětovém měřítku je Český ráj zahrnut i mezi
geoparky UNESCO.
Zámek Hrubá Skála – romantické středověké sídlo, kde se natáčela česká filmová pohádka Princ Bajaja.
Hrad Trosky – zdaleka viditelná dominanta a symbol Českého ráje, ruiny gotického hradu ze 14. století
na vrcholech bizarní čedičové vyvřeliny. Dvě věže s vyhlídkami se jmenují Panna (57 m) a Baba (47 m).
Hrad Kost – jeden z nejzachovalejších českých gotických hradů, perla středověkého stavitelství
(www.czechtourism.cz).
Chráněná krajinná oblast Český ráj - Českým rájem byla v druhé polovině devatenáctého století
nazvána krajina, kde jsou přírodní hodnoty umocněny historickými památkami. O jedinečnosti a
neopakovatelnosti přírody Českého ráje svědčí fakt, že se stal první chráněnou krajinnou oblastí
tehdejšího Československa (v roce 1955).
Besedické skály – skalní město s četnými vyhlídkami do údolí Jizery a na Suché skály.
Rovensko pod Troskami – u kostela stojí starobylá dřevěná čtyřboká zvonice ze 17. století se třemi
zvony, obrácenými srdcem vzhůru. Zvony se do pohybu uvádějí šlapáním.
Riegrova stezka – nejodvážněji vedený turistický chodník Českého ráje vede ze Semil do Železného
Brodu podél řeky Jizery. Cesta je zčásti vylámaná ve skále, prochází čtyřmi tunely a po 77 m dlouhé
visuté lávce 6 m nad řekou.
Prachovské skály – jedna z nejstarších přírodních rezervací v České republice, skalní město s mnoha
vyhlídkami, schodišti tesanými ve skále a chodbami mezi mohutnými skalními bloky.
Valdštejnská lodžie – architektonický skvost z počátku 17. století obklopený Libosadem, centrum
barokní komponované krajiny, založené architekty Albrechta z Valdštejna.
Valdická brána v Jičíně – 52 m vysoká věž nabízí pěkný pohled na město i okolí, na vyhlídkový ochoz
vede 156 schodů.
Jičín – město s památkovou rezervací, zámkem a šachovnicovou sítí ulic kolem obdélníkového náměstí,
někdejší centrum panství Albrechta z Valdštejna. Řada míst, například Rumcajsova ševcovna a Valdická
brána, připomíná spisovatele V. Čtvrtka a jeho příběhy, každoročně v září se tu koná festival Jičín –
město pohádek.
Turnov – město s renesanční radnicí, centrum šperkařství s dlouholetou tradicí broušení drahých
kamenů, stejnému tématu se věnují i některé expozice Muzea Českého ráje.

Lidová architektura – v řadě míst objevíte půvabné roubené chalupy z 18. a 19. století. Veřejnosti
přístupný je například Dlaskův statek v Dolánkách u Turnova, národopisná expozice Městského muzea
v Železném Brodu v roubené stavbě z roku 1807 zvané Běliště anebo Maloskalská galerie v Boučkově
statku v Malé Skále (www.czecot.cz).

Výňatek z Pracovních listů a testů:
Lázně a lázeňský místopis:
1. Za jakým účelem přijíždějí hosté do lázní?
2. Z kterých cizích států se především rekrutuje mezinárodní klientela?
3. Největší rozkvět zažilo lázeňství ...............................................................................................
4. Největší útlum po roce .................................. a z jakého důvodu?
5. Co je to privatizace?
6. V současné době je v ČR přibližně .................... lázeňských míst.
7. 43 % všech lázeňských zařízení je situováno v kraji?
8. Co je to lázeňský trojúhelník?
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