
15 výletů 
nejen za sakrálními památkami
Libereckého kraje II.





15 výletů 
nejen za sakrálními památkami
Libereckého kraje II.

Societas Amicuum Liberec (SAL), z.s.

Projekt: VIA SACRA a další duchovní památky jako nová osa 
turistického ruchu Libereckého kraje

 (II. etapa - Turnov, Maloskalsko, Hruboskalsko, Mnichovo 
Hradiště a okolí)



Autoři foto: V. Fialová (VFi), Z. Maťátková (ZM), H. Pecinová (HP),  
H. Perná (Haper), J. Vančatová (JV), L. Vedralová (LV)

Autoři textu: V. Fialová, Z. Maťátková, H. Pecinová, H. Perná, J. Vančatová, L. Vedralová, 
T. Breň

Korektura: L. Vítová, T. Breň
Grafika: T. Varnuška
Mapa: SHOCart, spol. s r. o.
Tisk: Geoprint, s. r. o.

Projekt byl podpořen Dotačním fondem LK z progamu 7.6 Podpora cestovního ruchu 
v LK 2019 a z dotačního programu Podpora rozvoje cestovního ruchu z fondu města 
Turnov pro podporu cestovního ruchu.



5

Obsah

Úvod . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6

Trasa č. 1: Z Mnichova Hradiště do obce Klášter Hradiště nad Jizerou . . . . . . .8

Trasa č. 2: Z Březiny do Mohelnice nad Jizerou . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12

Trasa č. 3: Příhrazskými skalami kolem Mužského . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16

Trasa č. 4: Z Turnova do Všeně . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18

Trasa č. 5: Z Dolánek do Klokočí . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20

Trasa č. 6: Z Turnova do Rovenska pod Troskami . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .22

Orientační mapa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .24

Trasa č. 7: Z Dolánek do Voděrad a Jenišovic . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .26

Trasa č. 8: Za nejstarším kostelem Turnova v Nudvojovicích . . . . . . . . . . . . . . . .28

Trasa č. 9: Ze Sedmihorek za skalními reliéfy u Kopicova statku  . . . . . . . . . . . .30

Trasa č. 10: Nejen za sakrálními památkami Turnova . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .32

Trasa č. 11: Z Troskovic Podtroseckými údolími na Hrubou Skálu . . . . . . . . . . .36

Trasa č. 12: Z Malé Skály za úkryty českých bratří  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .38

Trasa č. 13: Z Malé Skály k lesnímu hřbitovu a na Frýdštejn . . . . . . . . . . . . . . . . .40

Trasa č. 14: Z Hodkovic nad Mohelkou na Sychrov . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .42

Trasa č. 15: Podtroseckými údolími do Vyskeře  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44



6

ÚVOD
Druhý díl našeho průvodce vydáváme rok poté, co vyšel průvodce po drobných sakrál-

ních památkách Liberecka, Jablonecka, Jizerských hor, Ještědu a Podještědí. Tento svazek se 
věnuje nejenom sakrálním, ale i lidovým památkám Turnovska a částečně Mnichovohradišťs-
ka. Naše motivace pro vznik textu tohoto typu je stejná, jako byla před rokem. Domníváme 
se, že v dnešní době ztrácíme pocit kontinuity s našimi předky a že to není dobrý trend. Byli 
bychom tedy rádi, kdyby tento text čtenáře povzbudil k poznávání nejen hmotného, ale i du-
chovního odkazu našich předků.

Při tvorbě průvodce se nám zdálo, že potřebu iniciovat návrat k duchovním hodnotám 
našich předků si uvědomují i odpovědní tohoto regionu, ať se jedná o lokální politické před-
stavitele, nebo spolky občanů, kterým stojí za to věnovat svůj čas i peníze opravám drob-
ných sakrálních památek – kapliček, soch, křížků apod. Je opravdu chvályhodné, že vzdor 
skutečnosti, že se jedná o velmi turisticky atraktivní lokalitu, kde magnetem pro turisty jsou 
především velké turistické cíle, se zde najdou i  tací, kteří dělají vše pro podporu renovace 
drobnějších památek, které se nikdy nestanou diamanty cestovního ruchu.

První díl byl velmi ovlivněn skutečností, že Liberec byl tehdy nově zařazen jako další místo 
novodobé poutní cesty Via Sacry. Tento díl se na oficiální památky Via Sacra nezaměřuje, a to 
z toho prostého důvodu, že ve zpracovávaném regionu oficiální zastavení Via Sacry zatím jed-
noduše nejsou. S jedinou, o to však cennější, výjimkou – kostelem sv. Tří králů s kaplí sv. Anny 
v Mnichově Hradišti, kde v původně renesančním kostele přilehlého kapucínského kláštera 
je pochována jedna z největších postav našich dějin – Václav Albrecht Eusebius z Valdštejna.

Jenom pro úplnost připomínáme, že v Čechách mezi zastavení Via Sacry patří sakrální 
památky v Hejnicích, Českém Dubu, Jablonném v Podještědí, Rumburku, Horní Polici, Brou-
mově a Liberci.

Absence oficiálních zastavení Via Sacry v popisovaném regionu nám umožnila dát o to 
větší prostor méně známým památkám.

V prvním díle našeho průvodce byly pověstnou červenou linkou, která se táhla většinou 
zpracovávaných tras, křížové cesty. V předkládaném průvodci je řeč pouze o dvou – o křížo-
vé cestě na Vyskeři a v Hodkovicích nad Mohelkou. Spojujícím prvkem tras předkládaného 
druhého dílu jsou pískovcové sochy, kterými byla krajina zdobena především v době baroka. 
Ponejvíce se jedná o sochy sv. Jana Nepomuckého, sv. Václava, Madony a Piety, ale najdeme 
samozřejmě i sochy jiných světců, ať již se jedná o sv. Annu, sv. Floriana či sousoší Víry. Autory 
soch byli jak neznámí řemeslníci, tak přední umělci typu Matyáše Bernarda Brauna.

Pro nás, jakožto autory průvodce, byly zajímavé postavy donátorů soch a jejich motivace. 
Donátory byli jednak prostí lidé, jednak šlechtici, přičemž častějšími donátory byli pochopi-
telně příslušníci šlechty, kteří financovali nejenom vznik a umístění soch, ale rovněž stavby 
velkých svatostánků, ať již z toho důvodu, že v nich chtěli umístit rodovou hrobku (např. Ro-
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hanovská hrobka v Loukově), nebo z důvodu prostého přesvědčení o nutnosti takovéhoto 
kroku.

Motivací pro prostého člověka bylo nejčastěji pravděpodobně poděkování za uzdravení, 
za záchranu v nelehké životní situaci nebo narození potomka. Umístění soch bylo dáno mož-
ností donátorů, sochy se stavěly nejenom na donátorově pozemku, kdy postava světce měla 
krom náboženské role i úlohu dekorativní, ale třeba i na místě záchrany či na dominantním 
místě krajiny nebo třeba na návsi obce, v níž donátor žil, který tak financováním vzniku sochy 
a jejím následným umístěním prezentoval svůj sociální status. V případě šlechty se pocho-
pitelně mohlo jednat, vedle vypsaných důvodů, i o snahu vytvořit barokně komponovanou 
krajinu, kdy umístění soch a kapliček bylo pečlivě plánováno, aby byla vytvořena esteticky 
dokonalá krajinná kompozice.

Výběr světců, kterým byla socha postavena, byl v zásadě ovlivněn jednak dobovou mó-
dou, jednak osobními důvody. Na jedné straně je patrný vliv kultu Panny Marie a Jana Nepo-
muckého, ale na straně druhé se potkáváme např. i s úctou ke světci, jehož jméno donátor 
nosil.

Většina církevních staveb je přístupná v  době mší, případně se do nich dostanete po 
předchozí dohodě s držitelem klíčů. Část kostelů je opatřena mříží, přes níž je možno nahléd-
nout dovnitř. Návštěva kostelů v Turnově je pro širší veřejnost omezena z důvodu neochoty 
turnovského vikariátu. Kostely jsou zpřístupněny v rámci prohlídek s průvodcem pořádaných 
Regionálním turistickým informačním centrem v prázdninových měsících v určených časech.

Ani v tomto díle pochopitelně nelze vynechat památky židovské, neb bez nich by prů-
vodce byl velmi nekompletní.

Přijměte proto pozvání k  objevování známějších i  pozapomenutých památek starých 
i nedávno vzniklých. Ať již se jedná o románský kostel Nanebevzetí Panny Marie v Mohelnici 
nad Jizerou, gotické a renesanční stavby, nebo v baroku vzniklé statky v Loukově. Vychut-
nejte si nádherné západy slunce nad novodobým křížem Bene ambula u Všeně a zároveň se 
zamyslete nad absurdními událostmi, které vedly k tomu, že část našich židovských spoluob-
čanů, jejichž předci současně s našimi tvořili společnou historii po staletí, již mezi námi není. 
Po Židech zůstali velmi často pouze opuštěné sakrální stavby a pusté hřbitovy.

Publikace je určena širokému spektru výletníků, ale primárně je cílena na rodiny s dětmi 
a zájemce o převážně půldenní výlety.

Východiskem i cílem všech tras je Turnov, vycházeli jsme z aktuálních dopravních mož-
ností veřejné dopravy, přestože jsme si vědomi dočasnosti daného stavu.

Na závěr bychom rádi poděkovali těm, kteří přispěli ke vzniku a vydání této publikace, 
a popřáli všem rozšíření obzorů a bene ambula, tedy šťastnou cestu.
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Z Mnichova Hradiště do obce Klášter
Hradiště nad Jizerou, do největšího  
českého cisteriáckého kláštera

Délka trasy: 11 km

Čas: cca 6 hodin

Doprava: z Turnova (železniční stanice Turnov; směr Mladá Boleslav), výstupní stanice 
Mnichovo Hradiště; zpět vlakem z Mnichova hradiště (železniční stanice; směr Turnov)

Náročnost: lehká, vhodná pro kočárky

Jedinou zastávkou novodobé poutní cesty Via Sacra, jež propojuje nejvýznamnější du-
chovní místa Euroregionu Nisa, je v  zpracovaném regionu kaple sv.  Anny s  kostelem 
sv. Tří králů a zámkem v Mnichově Hradišti. A to zejména proto, že kaple je zároveň hrob-
kou výjimečné postavy nejen regionálních, ale i evropských dějin – vévody Albrechta 
z Valdštejna, jehož životu je zde věnována rozsáhlá expozice. V prostorách kostela i kap-
le se také nachází lapidárium barokních soch, které jsou rovněž specifikem tohoto re-
gionu. Druhá část trasy nás zavede do nedaleké obce Klášter Hradiště nad Jizerou. Je 
paradoxem, že z místa, kde se kdysi nacházel jeden z největších cisteriáckých klášterů na 
našem území, se, navzdory cisterciácké touze „otiskování Boží pečeti do země jim svěře-
né“, dochovalo do současnosti tak málo. Ale i přesto místo, odkud se šířilo od 12. století 
křesťanství dále na sever, určitě stojí za návštěvu. Minimálně i proto, že se hradišťští cis-
terciáci kdysi zasloužili o vznik řady dalších sakrálních staveb, jež jsou zmíněny v tomto 
průvodci.
Od rozcestníku před železniční stanicí Mnichovo Hradiště se vydáme po červené uli-
cí Jana Švermy, za pomníkem obětem světových válek a obětem komunismu (0,2 km) 
odbočíme vpravo do ulice Ivana Olbrachta. Na následující křižovatce zahneme vlevo 
do Jiráskovy (0,5 km), poté vpravo do Turnovské a  následně ještě jednou vpravo do 
Hřbitovní (0,6 km), která nás dovede ke hřbitovu, kde za pozornost stojí kruhová kaple 
a několik velmi zajímavých náhrobků. Od hřbitova se vrátíme zpět na Turnovskou uli-
ci (0,9 km), odbočíme vlevo a dojdeme k turistickému rozcestníku na náměstí (1,1 km) 
a  zahneme vpravo, mineme budovu novorenesanční radnice a  morový sloup se 
sochou Panny Marie. V pravotočivé zatáčce odbočíme na zelenou značku k barokní-
mu kostelu sv. Jakuba (1,4 km). Od kostela pokračujeme po zeleném značení Svato-
jakubské cesty ulicemi Na Studních, 1. Máje, Nigrinovo návrší až k rozcestníku u mni-
chovohradišťského zámku (1,8  km). Zde se dáme vpravo a  značka nás ulicí V  Lípách 

1
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dovede až k  bývalému kapucínskému 
klášteru a  klášternímu baroknímu kos-
telu sv. Tří králů s kaplí sv. Anny (2 km). 
Před kostelem se nachází barokní socha 
sv.  Anny, patronky Mnichova Hradiště. 
Sochu nechal zhotovit v  roce 1714  hrabě 
František Josef z Valdštejna jako poděko-
vání za to, že se městu vyhnula morová 
epidemie (opodál se nachází barokní so-
cha sv. Antonína Paduánského). O vznik 
kaple sv. Anny se přičinila hraběnka Ma-
rie Markéta Valdštejnová. Kaple se stala 
přístavbou již dříve postaveného klášter-
ního kostela. Koncem 18. století sem byly 
přeneseny ostatky Albrechta z Valdštej-
na a  jeho manželky Lukrécie Nekšovny 
z  Landeka, a  stala se tak jejich hrobkou. 
Valdštejnovým životním osudům je dnes 
v kapli věnována rozsáhlá expozice. Mimo 
to však jak kaple, tak kostel samotný slouží 
jako lapidárium barokních soch z blízkého 
i  vzdálenějšího okolí. Kapucínský klášter 
zanikl, po necelých sto letech své existen-
ce, v r. 1785, v době josefinských reforem, 
a byl přestavěn na byty pro panské úřed-
níky. Z jedné z původně renesančních bu-
dov kláštera byl následně vybudován ba-
rokní zámek. Kaple sv. Anny s kostelem 
sv. Tří králů a zámkem jsou jedinou za-
stávkou Via Sacry ve Středočeském kraji. 
Od areálu kaple a kostela se vrátíme zpět 
k rozcestníku u zámku (2,3 km), kde využi-
jeme modrou značku, po níž se vydáme – 
odbočíme doprava a prokračujeme podél 
zámku, dále ulicemi Arnoldovou (2,5 km) 
a Klášterskou, přes most přes Jizeru (3 km) 
až do obce Klášter Hradiště nad Jizerou 
(4,1 km). Vpravo mineme sochu sv. Jana 
Nepomuckého (4,2 km) a okolo goticko-

Kostel sv. Jakuba, VFi

Socha sv. Anny před kaplí sv. Anny, JV

Lapidárium v kapli sv. Anny, JV
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-renesančního kostela Narození Panny Marie (4,3  km) dojdeme až k  turistickému 
rozcestníku. Předchůdce tohoto kostela pravděpodobně sloužil již od 12.  století jako 
laický kostel a byl součástí někdejšího obrovského cisteriáckého klášterního komple-
xu, který byl vystavěn mezi 13. a 15. stoletím. Zmíněný klášterní komplex patil k nej-
větším na našem území. Na počátku 15.  století byl klášter vypálen husitskými vojsky 
a již nebyl obnoven. Na jeho místě později vznikl zámek, který však zničil v 19. století 
požár. Později byl v tomto areálu vybudován pivovar, jenž zde působí dodnes. Udělá-
me-li si malou odbočku od rozcestníku za 
kostel Narození Panny Marie, můžeme se 
projít upravenou částí někdější klášterní 
zahrady, cesta nás dovede až ke kryptě, 
jednoho z  mála pozůstatků klášterního 
areálu (klíče od ní je možno si zapůjčit na 

Kaple sv. Anny, Valdštejnova hrobka, JV Valdštejnova hrobka v kapli 
sv. Anny, detail, JV

Klášter Hradiště nad Jizerou   – krypta, ZM
Klášter Hradiště nad Jizerou, portál bývalého 
kláštera, JV
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obecním úřadu vedle kostela). Přes plot můžeme zahlédnout ve dvoře pivovaru také 
torzo gotického portálu původního klášterního kostela. Podle jeho velikosti lze jen 
tušit, jak obrovských rozměrů klášter i kostel byly. Jeden z bočních portálů někdejšího 
klášterního kostela byl přenesen a vezděn do zdi kostela Narození Panny Marie. Z kláš-
terní zahrady se vrátíme zpět k rozcestníku před kostelem a pokračujeme po červené, 
která nás vede ulicí K Pivovaru a okolo restaurace Skála (část interiérů je vybudována ve 
skalních prostorách, které téměř 40 let hloubili právě cisterciáčtí mniši) (4,5 km). Dále 
pokračujeme k rozcestníku Klášter Hr.-Zábrdka, ulicí Dürichovou a Na Habru. U pomníku 
obětem války 1866 (5,1 km) odbočíme po červené vlevo a dojdeme až ke křižovatce 
(5,6 km), kde červenou značku opustíme a zahneme opět vlevo – na trasu cyklostezky 
Greenway Jizera č. 17B, po níž se dostaneme do obce Braňka. Zde u obecního úřadu 
(6,4 km) odbočíme vlevo a na následující křižovatce, u pomníku obětem 1. světové války 
(6,6 km), opět vlevo na cyklotrasu Greenway Jizera 17. Trasa nás vede okolo kapličky 
v Ptýrovci (7,7 km) a následně přes most přes Jizeru (8,2 km), za mostem ostře odbo-
číme vlevo a dojdeme po pravém břehu Jizery k dalšímu mostu, tentokrát u jezu Ptýrov 
(8,5 km). Za mostem zahneme doprava a cyklotrasa nás povede mezi řekou a skalními 
bloky až k hlavní silnici (9,4 km), kde zatočíme vpravo. Poté odbočíme do první ulice 
vlevo, do ulice Na Úvoze (9,7 km), a pokračujeme po ní až ke křížení s ulicí Na Kamenici 
(10,2 km). Dále půjdeme v přímém směru ulicemi Svatopluka Čecha (10,5 km) a Jana 
Švermy (10,7 km) až k vlakovému nádraží v Mnichově Hradišti (11 km).

Kostel Tří králů, JVSousoší sv. Jana Nepomuckého s anděly, 
sv. Floriánem a sv. Barborou, JV
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Z Březiny do Mohelnice nad Jizerou,
za nejstarším kostelem regionu,  
a do Mnichova Hradiště

Délka trasy: 15,5 km (8,5 km)

Čas: 7 hodin

Doprava: z Turnova (železniční stanice Turnov; směr Mladá Boleslav), výstupní stanice 
Březina nad Jizerou; zpět z Mnichova Hradiště (železniční stanice; směr Turnov)

Náročnost: lehká, pouze krátký výstup na Zásadku a Káčov není vhodný pro kočárky

Jak názvy obcí, kterými vede tato trasa, napovídají (Březina, Loukov, Loukovec…), na-
vštívíme malebná místa ležící podél řeky Jizery v okolí Mnichova Hradiště. Tato lokalita 
byla obývána již před mnoha staletími, což také dokazuje řada kostelů, které navštíme. 
Nejstarší a nejcennější z nich – románský kostel v Mohelnici nad Jizerou – pochází z kon-
ce 12. století a dochoval se v téměř původní podobě. Řadu kostelů zdobí řezbářské umě-
ní slavné rodiny Bušků, kteří často pracovali pro šlechtický rod Rohanů, jen v našem kraji 
sídlil na Sychrově. Velmi ojedinělá hrobka rodiny Rohanů je součástí kostela v Loukově.
Od rozcestníku před železniční stanicí v Březině se vydáme po zelené směrem na Lou-
kov a Mohelnici nad Jizerou. Nedaleko nádraží mineme, vlevo stojící, sochu sv. Václa-
va (0,5 km) a pokračujeme okolo výklenkové kaple sv. Jana Nepomuckého (0,7 km) 
až ke kostelu sv. Vavřince s polodřevěnou věží zvonice (0,9 km). Od kostela jdeme, 
stále po zelené, proti proudu Jizery ke křižovatce, na níž zahneme vlevo na most 
v  Loukově (2,1  km). Za mostem stojí kostel Nejsvětější Trojice s  hrobkou šlech-

Březina, kostel sv. Vavřince, JVBřezina, kaplička se sv. Janem Nepomuckým, JV

2
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Loukov, kostel Nejsvětější Trojice, JV Loukov, kostel Nejsvětější Trojice, interiér, JV

Loukov, kostel Nejsvětější Trojice, kazatelna, JV

Loukov, kostel Nejsvětější Trojice,  
erb Rohanů, JV

tického rodu Rohanů (2,3 km). Zde ze-
lenou značku opustíme, vrátíme se mírně 
vlevo na křižovatku pod kostelem, nepo-
kračujeme však zpět k mostu, ale vydáme 
se přímo, cestou mezi venkovskými stave-
ními nad řekou Jizerou. Cca 100 metrů za 
posledním stavením odbočíme na úvo-
zovou cestu vpravo (2,5  km), která nás 
vede sady a lukami až do Loukovce. Ces-
tou se můžeme kochat krásnými výhledy 
na Český ráj a  Ještěd. Dnes je tato cesta 
nenápadná, ale dříve byla hojně využívá-
na, o čemž svědčí i dvě sochy světců, jež 
ji lemují  – socha sv.  Josefa s  Ježíškem 
(3,2 km) a socha sv. Jana Nepomucké-
ho (3,8  km). Po chvíli opět narazíme na 
zelenou značku (4  km), po které pokra-
čujeme do centra Loukovce ke kostelu 
Povýšení sv. Kříže (4,2 km) a k budově 
bývalého zámku (dnes nepřístupný, je 
součástí hospodářského dvora). Od zám-
ku a kostela se vrátíme cca 200 metrů zpět 
a  pokračujeme vpravo po zelené okolo 
středního odborného učiliště (4,8  km) 
k jezu a skalním útvarům na břehu Jizery. 
Jdeme podél řeky vpravo, stále po zele-
né, až k rozcestníku na návsi v Mohelnici 
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nad Jizerou (8,3 km). Nedaleko rozcest-
níku se nalézá socha Krista a za ní se již 
tyčí nejstarší památka této trasy – román-
ský kostel Nanebevzetí Panny Marie 
z konce 12. století. Od kostela se vrátíme 
cca 100  m  zpět na hlavní silnici a  kráčí-
me, opět po zelené, vpravo k mostu přes 
Jizeru (od tohoto místa se zelená značka 
zároveň stává i  součástí žitavské větve 
Svatojakubské poutní cesty vedoucí do 
Santiaga de Compostella). Za mostem nás 
zelená značka vede vlevo přes soukromý 
statek (8,9km) a  do mírného kopce až 
ke zřícenině středověké tvrze Zásadka 
(9,3 km). Od tvrze se vrátíme k turistické-
mu rozcestníku (9,4 km), od něhož se vy-
dáme vpravo směrem k Sychrovu a vrchu 

Loukov, kostel Nejsvětější Trojice, hrobka Rohanů, JV

Loukov, kostel Nejsvětější Trojice, hrobka 
Rohanů, JV



15

Káčov. Cestou mineme kapličku a sochu sv. Jana Nepomuckého (9,7 km) a dojdeme 
k rozcestníku Sychrov (10 km) a odbočce k čedičovému vrchu – Přírodní památka 
Káčov (10,1 km). Z vyhlídky se vrátíme zpět na zelenou značku, která nás dovede až 
k železniční stanici v Mnichově Hradišti (15,5 km).
Poznámka: Trasu lze ukončit v Mohelnici nad Jizerou (8,5 km) a do Mnichova Hradiště 
se dopravit autobusem.

Loukovec, socha sv. Josefa s Ježíškem, JV Loukovec, socha sv. Jana Nepomuckého, JV

Loukovec, kostel Povýšení sv. Kříže, JV Mohelnice n/J, kostel Nanebevzetí Panny Marie, JV
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Příhrazskými skalami kolem Mužského,
skalními hrady a světničkami  
za nejstarším osídlením na Klamorně

Délka trasy: 14 km

Čas: 7 hodin

Doprava: z Turnova (železniční stanice Turnov; směr Mladá Boleslav), výstupní stanice 
Březina nad Jizerou; zpět vlakem z Březiny (železniční stanice; směr Turnov)

Náročnost: lehká, ve skalních terénech (Valečovské skalní světničky, výstup na Mužský, 
výstup a sestup z Příhrazských skal) nevhodná pro kočárky

Trasa, která vede přírodní rezervací Příhrazské skály není jen turisticky vděčnou lokalitou 
jednoho z pískovcových měst Českého ráje s mnoha skalními útvary a vyhlídkami, na-
bízí rovněž exkurzi do pestré historie pojizerského regionu. V minulém a předminulém 
století se na vrcholu Mužského konaly mohutné tábory lidu, kupř. na podporu českého 
národního uvědomění či na podporu Lužických Srbů. Ještě dříve vznikla nezvyklá osada 
valečovských skalních obydlí. Středověké dějiny připomínají zříceniny skalních hradů – 
Drábských světniček, Valečova a  Klamorny. Klamorna vznikla dokonce na základech 
prehistorického hradiště z dob před počátkem našeho letopočtu.
Od železniční stanice Březina-žst. se vydáme vpravo po žluté značce k  rozcestní-
ku Olšina (1,1  km), kde žlutou značku opustíme a  pokračujeme dále po cyklotrase 
č. 4009 směrem na Dneboh, na konci Olšiny stojí za pozornost, vpravo stojící, socha 
sv.  Jana Nepomuckého (1,4  km). Před cyklistickým 
rozcestníkem u  parkoviště Dneboh-Drábské světnič-
ky si po levé straně povšimneme velkého balvanu 
s otvorem (2,1 km), jediné připomíny osady Kavčina, 
jejíchž 11  obydlí se zřítilo v  roce 1926  po velkém se-
suvu půdy. Zde odbočíme vlevo a po modré značce 
vystoupáme vzhůru k  rozcestníku u  skalního hradu 
Drábské světničky (2,7 km). Po červené značce dora-
zíme k rozcestníku Klamorna-odbočka (3,2 km), od 
něhož nás odbočka vpravo dovede ke zřícenině skal-
ního hradu Klamorna (3,6 km), který je pozůstatkem 
prehistorického hradiště, jež leželo na ostrohu vybí-
hajícím od plošiny zvané Hrada. Místo bylo osídleno 

Drábské světničky, Haper

3
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už kolem roku 3000 před naším letopočtem. Dodnes jsou patrné obranné valy a zbyt-
ky staveb středověkého skalního hradu. Stejnou cestou se vrátíme zpět na červenou, 
vlevo mineme zbytky Píčova statku, jednoho z největších statků v kraji, pocházejícího 
ze 16. století. Po červené se dostaneme k rozcestníku Skalka (5,6 km), kde zahneme 
vpravo a pokračujeme po silnici, mineme cyklorozcestník Zásadka a vpravo kapličku 
v Zásadce (6,4 km), zde se opět napojíme na červenou turistickou značku. Společné 
značení naučné stezky a červené nás dovede až pod zříceninu skalního hradu Vale-
čov (6,9 km). Po červené značce pokračujeme do Valečovských skalních světniček 
(7,1 km), což bylo zřejmě původně obydlí poddaných z hradu. Od 18. století však tuto 
neobvyklou „vesnici“ obývala chudina, a to až téměř do konce 19. století. Držíme se zna-
čení naučné stezky (společně s červenou značkou), která nás dovede k rozcestníku Skal-
ka (8,5 km), kde se napojíme na zelenou. Mineme rozcestník Skalka-vrch (8,7 km), drží-
me se vlevo a u dalšího rozcestníku Mužský-osada (9,5 km) si uděláme malou odbočku 
vlevo na náves Mužského (9,7 km), obce středověkého původu, která díky velmi dobře 
zachovalým roubeným chalupám kolem návsi byla v roce 1995 prohlášena vesnickou 
památkovou rezervací. Za pozornost stojí nejen malebná stavení, ale také zrenovova-
ná dřevěná zvonička a kříž na kamenném podstavci s reliéfy světců. Z návsi se vrátí-
me zpět k rozcestníku a pokračujeme po zelené vlevo až k rozcestníku Pod Mužským 
(10,5  km), kde odbočíme vpravo a  vystoupáme na 
vrchol Mužského (463 m n. m.). Z vrcholu se vrátíme 
zpět na zelenou a po ní pokračujeme k rozcestníku Na 
krásné vyhlídce (11,8  km). Odtud po modré k  roz-
cestníku Studený průchod (12,5  km), od něhož po 
žluté značce sestoupíme cestou mezi skalními věžemi 
ke křížení žluté s neznačenou cestou (12,9 km), odbo-
číme na ni vpravo a dojdeme na křižovatku s modrou 
značkou (13,1 km), jež nás dovede Olšinou k železnič-
ní stanici Březina nad Jizerou (14 km).

Mužský, roubenka, Haper

Olšina, socha sv. Jana 
Nepomuckého, Haper

Valečov, JV
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Z Turnova do Všeně,
cestou tradičních i novodobých  
duchovních památek

Délka trasy: 12,5 km

Čas: 6 hodin

Doprava: z Turnova (pěšky od železniční stanice Turnov město); zpět vlakem z Příšovic 
(železniční stanice; směr Turnov)

Náročnost: lehká, pouze úvodní výstup na Hlavatici a k rozcestníku U Konic je strmější, 
tedy nevhodný pro kočárky, ale většina trasy vhodná i pro kočárky

Je chvályhodná snaha obcí, církví, spolků či jednotlivců o záchranu a renovaci velkých či drob-
nějších sakrálních památek. Jak snahu samotnou, tak její výsledky dokumentuje řada objektů, 
ke kterým nás zavede dnešní okruh, ať již to je obnovená kaple Navštívení Panny Marie v Ma-
šově, kostel sv. Filipa a Jakuba ve Všeni, socha sv. Jana Nepomuckého či kříž na návsi v Pohoří. 
Na této trase však nalezneme i zajímavá duchovní zastavení, o jejichž vznik se přičinili naši sou-
časníci a budou odkazem teprve pro budoucí generace. Duchovní brána Českého ráje, Sluneč-
ní kaple Pohoří anebo kříž Bene ambula budou svědectvím o tom, jak může vypadat dnešní 
chápání duchovních „svatostánků“ a jejich úzké sepětí s přírodou.

Od rozcestníku Turnov-město, železniční stanice se vydáme doleva ulicí Sobotecká, z níž od-
bočíme druhou odbočkou vlevo do ulice Mašovská (0,7 km), která nás dovede ke křižovatce 
několika cest, my odbočíme doleva ke kapli Navštívení Panny Marie v Mašově (1 km). V jejím 
oltáři jsou uloženy ostatky katakombálních světců Pia a Boniho, kteří přišli o život při prvním 
pronásledování křesťanů ve starém Římě. Od kaple pokračujeme cestou do mírného kopce až 
k  rozcestníku Mašov-bus (1,4 km), kde odbočíme vpravo a napojíme se na červenou značku, 
mineme dřevěné sochy Duchovní brány Českého ráje (1,7 km) a v jabloňovém Sadu poznání 
nad nimi sochu Madony s děťátkem a archanděla Gabriela, ochránce tuláků. Červená značka 
nás dovede ke skalní vyhlídce Hlavatice (1,9 km), pokračujeme po červené dále k rozcestníku 
U Konic (2,7 km), kde odbočíme vpravo na žlutou značku a lesní cestou dojdeme k rozcestníku 
Kacanovy (4,7 km). Po žluté vpravo doputujeme ke kamennému sloupu se sochou sv. Jana 
Nepomuckého (patrně nejstarší v regionu) (4,8 km) a následně pokračujeme k rozcestníku Pod-
pohoří (5,6 km). Od něj jdeme vlevo po zelené, mineme další sochu sv. Jana Nepomuckého 
(5,7 km) a přijdeme na křižovatku v Pohoří, kde u zvoničky a pomníku obětem světových válek 
odbočíme vpravo (6  km). Vpravo na návsi se nachází kříž na kamenném podstavci zdobený 
postavami sv. Anny, sv. Václava a sv. Františka Serafinského (6,1 km). Následně se držíme trasy 

4
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cyklostezky č. 4012, jež nás přivede k dalšímu zajímavému, nedávno vzniklému, místu – stromo-
vé Sluneční kapli Pohoří (6,8 km). Od netradiční kaple kráčíme po cyklostezce až k rozcestníku 
Všeň (7,9 km). Zde uděláme malou odbočku, po žluté vpravo, ke zdaleka viditelné dominantě 
nejen obce, ale i celého Pojizeří – novogotickému kostelu sv. Filipa a Jakuba (8 km). Za pozor-
nost též stojí dvouramenné schodiště před kostelem, které je obestavěné barokními sochami 
sv.  Judy Tadeáše, sv. Václava, sv. Vojtěcha, sv. Prokopa, sv. Floriána a sv.  Josefa. Od kostela se 
vrátíme zpět k  rozcestníku, vydáme se směrem k autobusovým zastávkám a dále až k used-
losti č. p. 14 (8,2 km), která je kulturní památkou a pochází již ze 16. století. Na rozcestí za rou-
benou stavbou obočíme vpravo, po levé straně mineme opět sochu sv. Jana Nepomuckého 
(tentokrát v netradičním pojetí, kdy jednou rukou bojácně ukazuje na ústa a ve druhé drží kříž) 
a dojdeme k dalšímu současnému duchovnímu objektu zvanému Bene ambula (9 km), kříži ne-
soucímu latinský název, jenž v překladu znamená Štastnou cestu nebo Jdi v dobrém. Krása kříže, 
který byl osazen v roce 2010 a je zhotoven ze skla a kovu, vyniká zejména při západu slunce. Zde 
odbočíme vpravo na cestu vedoucí poli a lukami s mnoha krásnými výhledy na Pojizeří a Ještěd-
sko-kozákovský hřbet. Na první odbočce za letištěm zahneme vpravo (9,5 km) a dorazíme až ke 
křižovatce s cyklistickým rozcestníkem (10,1 km), kde odbočíme vlevo a zároveň se napojíme 
na žlutou značku, jež nás dovede přes most přes Jizeru (10,7 km), okolo Formánkova křížku 
(11,8 km) až k železniční stanici Příšovice (12,5 km).
Pozn: více o Příšovicích naleznete v  informacích uvedených 
v popisu trasy č. 8, více o Kacanovech v popisu trasy č. 9.

Brána Českého ráje, sochy pod Hlavaticí, Haper

Bene ambula, ZMVšeň, usedlost č.p. 14, Haper

Všeň, kostel sv. Filipa a Jakuba, LV
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Z Dolánek do Klokočí 
ke skalní Husově kapli, na hrad Rotštejn  
a rozhlednu Dubecko

Délka trasy: 15 km (8,5 km)

Čas: cca 7 hodin

Doprava: z Turnova (železniční stanice Turnov; směr Stará Paka), výstupní stanice Dolánky; 
zpět ze Sedmihorek (železniční stanice Sedmihorky-Karlovice, směr Turnov)

Náročnost: lehká, ale díky několika stoupáním a klesáním ve skalním terénu nevhodná pro 
kočárky

Klokočí není jen plod stejnojmenného keře, z  něhož se dříve vyráběly růžence, ale také 
název malé obce nedaleko Turnova. Obec a  její okolí neoplývá pouze touto zajímavou 
rostlinou  – krom mohutných masivů pískovcových skal je zde i  řada dalších zajímavostí, 
třeba několik drobných duchovních památek, ať již těch, při jejichž vzniku bylo využito, 
tak jako na mnoha dalších místech regionu, pískovcového kamene, nebo i těch, které byly 
přímo do pískovcových bloků vytesány.
Od rozcestníku u  železniční zastávky Dolánky se vydáme vpravo po červené značce, 
u  sochy Panny Marie na rozcestí před Dlaskovým statkem (0,1  km) pokračujeme po 
červené vpravo k  Ábelovu mlýnu (0,3  km), kde odbočíme mírně vlevo k  rozcestníku 
Dolánky-rozcestí, kde červenou značku opustíme, vlevo mineme Hřbitov odpadků 
a  pokračujeme po modré přes Jizeru až k  rozcestníku Turnov-náhon (0,7  km), od nějž 
se dáme vlevo po neznačené cestě Novým parkem vzhůru, až se napojíme na červenou 
značku (0,9  km). Projdeme okolo Kopalovy vyhlídky (s  výhledy na Dolánky a  dolánský 

jez) a odbočky k prameni Boží vody (1,2 km) a stále po 
červené dojdeme postupně až k rozcestníkům U Šlejfírny 
(2,3  km), Záholice (2,7  km) a  Zdenčina skála-odbočka 
(3,4 km). V tomto místě se k červené značce připojuje také 
značení NS Klokočské skály, částí této stezky, jež disponuje 
mnoha krásnými výhledy z temen skalních bloků, budeme 
nyní procházet. Společné značení (s  červenou značkou) 
nás dovede až k rozcestníku Klokočské průchody (5,3 km), 
sestoupíme po schodech průrvou mezi skalami po červené 
až k silnici v obci Klokočí (5,5 km), kde si uděláme krátkou 
odbočku po silnici vlevo k  místu zvanému Na mezírce, 

Klokočí, boží muka Fialník, Haper
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kde se nalézá skalní Husova kaple (5,7 km). Od Husovy 
kaple se vrátíme zpět do obce, napojíme se na červenou 
značku, jež nás povede okolo výklenkové kapličky se 
sochou sv.  Václava k  rozcestníku Klokočí-bus (6  km). 
Červená značka nás dále směřuje mezi domy a  sady 
až k rozcestníku u božích muk – Fialník (6,6 km). Zde 
se napojíme na modrou značku a pokračujeme vpravo 
polní cestou s mnoha výhledy na mohutný, 1600 metrů 
dlouhý, rozeklaný masiv Klokočských skal. Po modré 
dojdeme do osady Rotštejn, kde u  cyklistického 
rozcestníku (7,5 km) opět změníme barvu turistického 
značení a  vystoupáme vpravo po žluté ke zřícenině 
hradu Rotštejn (7,6  km). Od rozcestníku Rotštejn-
zřícenina půjdeme vlevo pěšinou, jež nás dovede zpět 
ke žluté (značena také jako cyklostezka č. 4015). Na konci 
pěšiny si povšimneme vytesané skalní kapličky se 
sochou sv. Jana Nepomuckého. Napojíme se na žlutou 
vpravo a klesáme až ke křížení s hlavní silnicí (8,5 km). 
Přejdeme silnici a mostek přes potok Stebenka, dále nás 
již povede zelená značka (zároveň také stále značení 
cyklostezky č. 4015). Po krátkém stoupání přijdeme ke 
kapli sv.  Jana Nepomuckého (9,5  km), jež stojí pod 
mohutnou lípou. V  usedlosti naproti lze vyzvednout 
klíče od nedaleké rozhledny Dubecko (9,6  km). Od 
rozcestníku Dubecko-rozhledna směřujeme po zelené 
k  rozcestníku Dubecko-odbočka (10,3  km). V  tomto 
místě změníme barvu turistické značky a vyrazíme po 
modré. Projdeme Kvítkovicemi k cyklistickému rozcestníku (10,7 km), dále Svatoňovicemi 
(12,7 km) až do Karlovic k barokní soše sv. Jana Nepomuckého vytesané do skalní niky 
(13,8 km) a k nedalekému baroknímu kostelu sv. Jiří (14 km). Tento kostel je kromě svého 
vzhledu zajímavý také tím, že až do roku 1850 se zde v dřevěné zvonici nacházely šlapací 
zvony (podobně jako ještě dnes v nedalekém Rovensku pod Troskami). Dřevěná zvonice 
však byla však zbourána a  nahrazena kamennou. Od kostela nás modrá značka dovede 
k rozcestníku Sedmihorky-železniční stanice a železniční stanici Sedmihorky (15 km). Vedle 
současného rozcestníku se též nachází zajímavá technická památka – kamenný rozcestník 
pyrám.
Poznámka: Trasu lze zkrátit a ukončit pod hradem Rotštejnem, kde po klesání k hlavní silnici 
(8,5 km) odbočíme po zelené vlevo k nedaleké autobusové zastávce (směr Turnov).

Husova kaple u Klokočí, JV

Sedmihorky – Karlovice, kostel 
sv. Jiří, ZM

Rotštejn, Haper
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Z Turnova ke kalvárii pod Valdštejnem,
cestou pramenů a studánek  
do Rovenska pod Troskami

Délka trasy: 15,5 km (11 km)

Čas: 7,5 hodiny

Doprava: z Turnova (pěšky od železniční stanice Turnov město); zpět vlakem z Rovenska 
pod Troskami (železniční stanice; směr Turnov)

Náročnost: lehká, úvodní výstup (a sestup) na Valdštejn je strmější, zbytek trasy je 
vhodný i pro kočárky

Ani v dnešní trase nebudeme ochuzeni o další zajímavosti a „nej“. Na počátku navští-
víme Kalvárii a Boží hrob u hradu Valdštejn, odlehlé místo se třemi kříži. Nedaleký zre-
konstruovaný hrad Valdštejn patří k nejstarším hradům Českého ráje. Zajímavá je taká 
cesta podél několika pramenů, které využívaly dříve k vodoléčebným procedurám láz-
ně Sedmihorky. Byly jedinými lázněmi v regionu, ale dnes již bohužel nefungují. Méně 
známé, avšak rovněž turisticky atraktivní, jsou Borecké skály. Poslední „nej“ dnešní trasy 
nalezneme v Rovensku pod Troskami – dřevěnou zvonici s obrácenými zvony, známý-
mi jako „rebelantské“. Připomínají místní protestanty, kteří se v období třicetileté války 
bránili rekatolizaci.
Od rozcestníku Turnov-město, u stejnojmenné železniční stanice, se vydáme po zelené 
ulicí U Zastávky a kolem cyklorozcestníku Pelešany (0,8 km). Projdeme Pelešany, vpra-
vo mineme hřbitov (1,6 km) a vydáme se vzhůru. Na první odbočce vpravo (2,5 km) 
pokračujeme lesní cestou ke Kalvárii u Valdštejna (2,7 km), kde je ze skalní plošiny se 
třemi kříži krásný výhled do okolí. Zpět na zelenou značku se vrátíme stejnou cestou, 
pod kalvárií ještě můžeme nahlédnout do vytesané skalní jeskyňky, která představu-
je Boží hrob, a pokračujeme ve stoupání až k hradu Valdštejn (3 km). Před hradem 

naši pozornost upoutá barokní kamenný 
most se sochami osmi českých patronů. 
Další most, rovněž se sochami, nalezneme 
uvnitř areálu, stejně jako kapličku s údaj-
ně jediným dochovaným portrétem K. H. 
Máchy (na obraze sv. Jana Křtitele) a také 
nepřehlédnutelnou dominantu hradu  – 
kapli sv.  Jana Nepomuckého. Od hra-

Kalvárie u Valdštejna, Haper
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du přejdeme k rozcestníku Valdštejn-hrad (3,1 km) a dále po žluté k rozcestníku Pod 
majákem (4,3 km), u dalšího rozcestníku Smíchousův rybník-rozcestí (5 km) se připo-
jíme k modrému značení vedoucímu lesní cestou okolo několika pramenů – Felixova 
(5,2 km), Josefova (5,3 km), Antonínova a Barbořina (5,4 km). U rozcestníku Sedmi-
horky-lázně (6,2  km) se dáme vpravo, projdeme areálem bývalých lázní k  pramenu 
Karla Ferdinanda (6,3 km), kde se připojíme k zelenému značení naučné stezky Hru-
boskalsko, které využijeme až k rozcestníku Osudová (7 km). Zde se napojíme na mod-
rou značku vlevo, jež nás dovede k cyklorozcestníku Hrubá Skála-Doubravice (8,4 km), 
kde opět změníme značení a pokračujeme vpravo po cyklotrase č. 4010 k turistickému 
rozcestníku Rokytnický rybník (10,4 km), u něhož odbočíme vlevo a kráčíme stále po 
žluté až do Borku pod Troskami k železniční stanici (11,2 km). Od nádraží v Borku 
využijeme modrou značku, jež nás zavede do Boreckých skal (11,8 km) – vpravo na 
vyhlídku Svatopluka Čecha (12,4 km), vlevo mineme skálu Želva (12,5 km), nedaleko 
za ní modrá značka odbočuje vpravo (12,7 km), my se však vydáme neznačenou polní 
cestou mírně vlevo a dojdeme až k silnici (13,3 km). Zde odbočíme doprava a přijdeme 
ulicí Na Týně do Rovenska pod Troskami. Vlevo mineme hřbitov (13,7 km) a dojdeme 
k dřevěné zvonici s obrácenými zvony a gotickému kostelu sv. Václava (14,1 km). 
Od kostela kráčíme po modré, ulicí Revoluční (vpravo), vpravo mineme pomník Svato-
pluka Čecha (14,5 km) a přijdeme na náměstí Profesora Drahoňovského (14,9 km), 
kterému dominuje budova novorene-
sanční radnice a  mariánský sloup. Od 
rozcestníku na náměstí nás zelená značka 
vede Tyršovou ulicí okolo sochy sv. Václa-
va až k železniční stanici Rovensko pod 
Troskami (15,3 km).
Poznámka: Trasu lze zkrátit u  železniční 
stanice v  Borku pod Troskami (11,2  km), 
kde můžeme nastoupit na vlak.

Valdštejn – most se sochami českých patronů, LV

Rovensko p/T, kostel sv. Václava, HP
Borecké skály, Želva nedaleko vyhlídky S. Čecha, 
LV
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Z Dolánek do Voděrad a Jenišovic
přes jedinečné památky krasového  
systému u Ondříkovic

Délka trasy: 13,0 km

Čas: cca 6 hodin

Doprava: z Turnova (železniční stanice Turnov; směr Stará Paka), výstupní stanice Do-
lánky; zpět z Dolánek (železniční stanice; směr Turnov)

Náročnost: lehká, vhodná i pro kočárky

Krajina Českého ráje je tak rozmanitá, že na každém výletu určitě objevíme něco no-
vého, s čím jsme se doposud nepotkali. To potvrzuje i dnešní trasa, jejíž jedinečnost je 
však ukrytá z části pod povrchem. Bartošova pec je vývěrová jeskyně, na niž v podzemí 
navazuje labyrint podzemních chodeb, puklin, vývěr a kanálů, což je však jen součást 
rozsáhlého krasového podzemí. Potěší nás i krásné zachovalé lidové stavby, stejně jako 
citlivě zrekonstrouvané místní kapličky, křížky a další pískovcové sochy světců.
Od rozcestníku u  železniční zastávky Dolánky se vydáme vpravo po červené znač-
ce k soše Panny Marie, umístěné na rozcestí, a k Dlaskovu statku (0,1 km), národní 
kulturní památce, typické ukázce pojizerské lidové architektury s unikátní trámcovou 
hradbou. Od statku pokračujeme ještě chvíli po červené vlevo, u  Ábelova mlýna 
(0,3 km) ji však opustíme a jdeme stále rovně na křižovatku (0,3 km), kde odbočíme 
vpravo a napojíme se na modrou značku. Modrá značka nás vede údolím proti proudu 
Vazoveckého potoka až k turistickému rozcestníku Bartošova pec (3,3 km), od tohoto 

Bartošova pec, Haper
Jenišovice, kostel Sboru krále Jiřího z Poděbrad, 
LV
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místa budeme procházet územím Ondříkovického pseudokrasového systému s ně-
kolika (nepřístupnými) jeskyněmi, vyvěrajícími a ponornými prameny. Za vývěrovou 
jeskyní Bartošova pec a bývalým mlýnem narazíme na studánku v Ondříkovicích 
(3,8  km), kde shodně s  modrou značkou odbočíme vlevo, po pravé straně mineme 
ondříkovickou kapličku (3,9 km) a dojdeme až ke křižovatce u kaple ve Voděradech 
(5,1 km). Zde zahneme vpravo, stále se držíme modré, k Mužákovu statku (5,3 km). 
Po zhlédnutí této památky lidové architektury se vrátíme zpět na křižovatku, kde se 
dáme neznačenou cestou vpravo (5,7 km), na další křižovatce, u křížku, se připojíme na 
cyklotrasu č. 3051 a po ní rovně přes Roudný a okolo další místní kaple (6,3 km) až do 
centra Jenišovic (8,2 km), zde se nachází několik sakrálních památek. Přímo na návsi 
je sloup se sochou Panny Marie, my však z cyklotrasy odbočíme k jednomu z prvních 
kostelů Československé církve husitské na území Československé republiky – ke Sboru 
krále Jiřího z  Poděbrad. Následně se dáme vlevo a  dojdeme k  baroknímu koste-
lu sv. Jiří (8,5 km). V parku před vchodem do kostela se nalézají sochy sv. Václava 
a sv. Antonína Paduánského. Od kostela půjdeme mezi domy vpravo cestou, která 
se postupně promění v lesní a polní a přivede nás až na křižovatku k soše sv. Josefa 
(10,2 km). Odbočíme vpravo a vydáme se k dalšímu křížení cest, tentokrát u dětského 
hřiště (10,7 km), poté pokračujeme stále rovně, až se napojíme na značení cyklotrasy 
č. 3049 (11,2 km). Zde se již vracíme do okrajové části Turnova, ulicí Na Vápeníku do-
jdeme až k mostu přes hlavní silnici, vedoucí do Železného Brodu, za mostem (12 km) 
ostře odbočíme vpravo a kráčíme po cestě dolů souběžně se silnicí k železničnímu pře-
jezdu (12,5 km) a dále k Ábelovu mlýnu, odkud nás červená značka dovede k železnič-
ní stanici Dolánky (12,8 km), kde náš výlet ukončíme.

Jenišovice, socha sv. Antonína 
Paduánského, HP

Jenišovice, socha sv. Václava, HPJenišovice, sloup se sochou 
Panny Marie, LV
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Za nejstarším kostelem Turnova
v Nudvojovicích, za malebnými roubenými  
statky a barokními sochami

Délka trasy: 13,0 km

Čas: 6 hodin

Doprava: z Turnova (pěšky od železniční stanice Turnov město); zpět z Loukova u Mni-
chova Hradiště (železniční stanice; směr Turnov)

Náročnost: lehká, vhodná i pro kočárky

Dnešní trasa nás zavede do míst, která patří k  nejstarším osídleným na Turnovsku, 
svědčí o tom i řada archeologických nálezů dokumentujících přítomnost obyvatel již 
v dobách předkřesťanských. Toto období mapuje také nová archeologická expozice na 
zámku ve Svijanech. A právě kostely (nebo jejich předchůdce), které dnes navštívíme, 
zakládali cisterciáčtí mniši z Mnichova Hradiště ve 12. a 13. století se záměrem dalšího 
rozšířování křesťanské víry do severních oblastí okolo Jizery. Ve většině kostelů se opět 
setkáme s řezbářskou dovedností rodiny Bušků ze Sychrova. 
Od turistického rozcestníku před železniční stanicí Turnov město se vydáme po červené 
značce vlevo (směrem zpět k městu, ke sportovním areálu a koupališti), následně přejde-
me most přes Jizeru, okolo tenisových kurtů. Za nimi u železničního podjezdu (0,8 km) 
z červené značky odbočíme vlevo do Nudvojovic, do ulice Koškova. Na následujicím 
rozcestí zahneme vpravo (1 km), po mírném stoupání zabočíme vlevo (1,2 km), obkrou-
žíme budovu rozlehlé bývalé sýpky (dnes sklady) a zatočíme znovu vlevo (1,3 km). Před 
námi, pod několika mohutnými jasany a lípami, se již tyčí zřejmě nejstarší kostel Turnova 

Svijany, kaple sv. Jana a Pavla, ZMNudvojovice, kostel sv. Jana Křtitele, JV
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a  jeho okolí – raně gotický kostelík sv. Jana Křtite-
le, nedávno zrestaurovaná kulturní památka, pochá-
zí přibližně z  roku 1250.  Nejenže má zajímavý interiér 
s malovaným deskový stropem, ale také kříži ukonče-
né štíty střechy kostela. Na přilehlém malém hřbitůvku 
nalezneme jeden z  nemnoha smírčích křížů tohoto 
regionu, tento je z roku 1788, nebo je na něm alespoň 
tento letopočet uveden. Od cyklorozcestníku u kostela 
(1,6 km) se vydáme vpravo po trase cyklostezky č. 14 
(Nudvojovická ulice), mírně klesáme a na nejbližším roz-
cestí (1,8 km) se držíme stále vpravo, pokračujeme po 
trase cyklostezky nad řekou Jizerou až k napojení stezky 
s hlavní silnicí v Přepeřích (3,1 km). Po pravé straně naši 
pozornost upoutá budova novogotické fary (3,3 km), následně po levé straně pozdně 
gotická stavba kostela sv. Jakuba (3,5 km). Od kostela se vrátíme zpět k hlavní ulici, po 
níž pokračujeme dále. Po chvíli, na začátku obce Příšovice, vlevo, mineme sochu svaté 
Agáty (4,5 km). Pak nás již čeká procházka starou částí obce, na které se nachází několik 
významných památek a staveb lidové architektury: Maškova chalupa (5,2 km) – jeden 
z největších dochovaných statků v Pojizeří; novogotická kaple sv. Václava a naproti ní 
socha sv. Jana Nepomuckého (5,6 km), Bičíkův statek (5,7 km) a další památka lidové 
architektury – bývalá kovárna (5,8 km). Stále kráčíme v přímém směru a mineme další 
roubenou kulturní památku Příšovic – Holánův statek (6,2 km). Od Holánova statku 
kopírujeme cyklotrasu Greenway Jizera č. 17. U křižovatky s železnicí odbočíme vlevo, 
mineme vojenský hřbitov vojáků padlých r. 1866 (6,9 km) a jdeme dále až k odbočce 
vpravo, jež vede pod železniční a dálniční most (7,3 km). Po té, co podejdeme dálniční 
most, odbočíme vpravo (7,5 km) a napojíme se na zelenou značku První naučné stezky 
Svijany, po které dojdeme až k nedávno obnovenému Svijanskému zámku (8,3 km), 
před nímž se nalézá barokní socha sv.  Antonína Paduánského. Na zámku stojí za 
zhlédnutí zámecká kaple sv. Jana a Pavla s bohatě zdobeným barokním oltářem a re-
nesanční výmalbou na stropech. Od zámku se dáme vpravo, u rozcestí s barokní so-
chou sv. Jana Nepomuckého (8,4 km) odbočíme vlevo směrem na Loukov (zároveň 
cyklotrasa Greenway Jizera č. 17), po levé straně mineme boží muka (9,7 km) a přijde-
me do Loukova (10,2 km). Část obce je vesnickou památkovou zónou, takže mineme 
řadu rozlehlých roubených statků, jejichž největší koncentrace je okolo návsi se sochou 
sv. Jana Nepomuckého (10,7 km). Za turistickým rozcestníkem (10,8 km) vlevo stojí 
kostel Nejsvětější trojice (více viz trasa č. 1), pokračujeme přes most a jdeme dále až 
k rozcestí se sochou Panny Marie (11,6 km), kde odbočíme vpravo, následně pokraču-
jeme po mostku přes dálnici. Za železniční tratí (12,2 km) odbočíme vlevo a dojdeme 
k vlakové stanici Loukov u Mnichova Hradiště (13 km).

Přepeře, kostel sv. Jakuba, ZM
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Ze Sedmihorek za skalními reliéfy
u Kopicova statku, do Kacanov  
a Modřišic

Délka trasy: 14,0 km

Čas: cca 7 hodin

Doprava: z Turnova (železniční stanice Turnov; směr Jičín), výstupní stanice Karlovice-
-Sedmihorky; trasa končí u železniční stanice Turnov město

Náročnost: lehká, zejména počáteční výstup v skalním terénu a ke zřícenině hradu Koz-
lov nevhodný pro kočárky

Největší zajímavostí této trasy je originální sochařská galerie Vojtěcha Kopice (1909–
1978) – naivního sochaře samouka, který žil v nedalekém malebném statku. Kopic byl 
rovněž velkým milovníkem historie, díky čemuž vznikly desítky reliéfů, které bezmála 
čtyřicet let tesal do skalních bloků za statkem. Jejich náměty jsou například výjevy z čes-
kých bájí a pověstí (kněžna Libuše) nebo významné postavy české historie (sv. Václav, 
mistr Jan Hus, Cyril a Metoděj…). Většinu reliéfů doplňují osobité citáty, rčení z lidové 
moudrosti a verše.
Od turistického rozcestníku Sedmihorky-žst., bus se vydáme po modré značce vpravo 
alejí k bývalým lázním Sedmihorky, na konci aleje modrá odbočuje vlevo, my však po-
kračujeme rovně po zeleném značení lesní Dětské naučné stezky Sedmihorky (0,7 km), 
po chvíli se opět značení spojí s modrou značkou (1,1 km). Po modré stoupáme vzhůru 
cestou podél pramenů (Antonínův, Barbořin, Josefův a Felixův) až k poslednímu z nich, 
ke Kořenského prameni (2,4 km), dále pokračujeme mezi skalami k rozcestníkům Pod 
Čertovou rukou (3,1 km) a Janova vyhlídka (3,4 km). U Kavčin (3,8 km) odbočíme po 

Kopicův statek, VFi Kopicův statek, skalní reliéfy, Haper
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modré ostře vlevo. Dále jdeme po mod-
ré okolo rozcestníku Jižní sedlo-rozcestí 
(4,2  km) a  pokračujeme až k  rozcestníku 
Kopicův statek-rozcestí (4,9  km), kde 
odbočíme vlevo na značení Naučné stez-
ky Kopicův statek. NS nás dovede okolo 
vytesaných skalních reliéfů (5,2  km) 
a sochy sv. Jiří až k rozcestníku před Ko-
picovým statkem (5,5 km), kde se znovu 
napojíme na modrou značku a dokráčíme 
po ní až na rozcestí do Kacanov (6,5 km). Zde se vyplatí udělat si malou odbočku ze 
značené cesty, a to vlevo podél hřbitova ke geologické expozici v přírodě a dalšímu 
venkovskému roubenému stavení č. p. 57 (6,6 km), k  výklenkové kapličce se so-
chou Panny Marie a naproti stojící dřevěné zvoničce (6,7 km). Od zvoničky se vrátíme 
zpět na modrou značku (6,9 km) a po ní pokračujeme ke křižovatce, na níž je pomník 
padlým ve světových válkách, zde odbočíme doprava a kráčíme po neznačené cestě až 
k rozcestníku Kacanovy (7,3 km), kde zatočíme vlevo a napojíme se na žlutou značku. 
Za hotelem Králíček, u sloupu se sochou sv. Jana Nepomuckého (7,5 km), odbočíme 
vpravo a jdeme po neznačené cestě mezi stromy, na nejbližší křižovatce zahneme vlevo 
(7,7 km) a dorazíme k dalšímu křížení cest, zde odbočíme doprava a napojíme se opět na 
žlutou značku (8,4 km). Žlutá nás dovede k Raisově vyhlídce (9,2 km) a následně i k po-
zůstatkům někdejšího rozsáhlého skalního hradu Kozlov (Chlum) (9,4 km). Sejdeme 
od Kozlova, odbočíme ze značené cesty na druhé odbočce vpravo (9,6 km) a přijdeme 
do Modřišic-Podháje, k restauraci Hospoda Na Podháji (10 km). Tady přejdeme přes 
hlavní silnici a jdeme po cestě vlevo mezi domy směrem do Modřišic. Zanedlouho mi-
neme vlevo stojící sochu sv. Jana Nepomuckého (10,7 km). Směřujeme stále rovně až 
do Modřišic, kde po levé straně nalezneme obecní úřad a vpravo křížek. Za potokem, 
který teče za křížkem, odbočíme vpravo (11,1  km), dojdeme na náves s  kamennou 
zvonicí a křížkem (11,4 km), u zvoničky odbočíme vlevo, na následujícím rozcestí vpra-
vo a tato cesta nás dovede až k valu protipovodňové hráze (11,8 km), po níž je příjemná 

procházka (cyklotrasa č. 4012, 17). Na hrázi 
zahneme vpravo a dojdeme do Turnova, 
Sobotecké ulice (13,7 km), kde odbočíme 
vlevo a  pokračujeme rovně k  železniční 
stanici Turnov město (14,2 km).
Poznámka: více o  lázních Sedmihorky 
a  pramenech naleznete v  informacích 
uvedených v popisu trasy č. 6.

Chlum – Kozlov, Haper

Modřišice, kamenná zvonice, Haper
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Nejen za sakrálními památkami 
Turnova

Délka trasy: 12,5 km

Čas: 6 hodin

Doprava: z Turnova (pěšky od železniční stanice Turnov)

Náročnost: lehká, vhodná i pro kočárky

Turnov je centrem Českého ráje a východiskem mnoha turistických tras. Město samotné 
však nabízí řadu památek a pozoruhodných míst, které rozhodně stojí za návštěvu. Tato 
trasa má ambici představit většinu těch nejvýznamnějších z nich, ale zároveň je propo-
jit jak s drobnými, tak velkými turnovskými sakrálními památkami, zavést návštěvníky 
z centra do okrajových čtvrtí, upozornit je na jedinečnost některých sakrálních staveb 
a doporučit návštěvu jejich interiérů v rámci pravidelných prázdninových vycházek po-
řádaných informačním centrem. Mimo bohoslužeb, adventních koncertů a  prohlídek 
pořádaných informačním centrem je návštěva kostelů bohužel prakticky nemožná. Zá-
roveň také trasa představuje turnovské židovské památky – synagogu, bývalou židov-
skou čtvrť a také židovský hřbitov, jehož vzhled velmi necitlivě poznamenala výstavba 
silničního mostu na přelomu 80. a 90. let 20. století..
Od rozcestníku Turnov-žst. se vydáme po žluté až ke kruhovému objezdu (0,5 km), kde 
značku opustíme a pokračujeme v původním přímém směru ulicí Bezručova, vlevo mi-
neme kapli sv. Václava a nedaleko za ní sochu sv. Jana Nepomuckého (1,4 km). Bez-
ručovou ulicí, která v určitém okamžiku změní název na U Lip, dojdeme až k parkovišti 

před zámkem Hrubý Rohozec (2 km), za 
parkovištěm odbočíme vpravo do zámec-
kého parku (2,1  km), při jehož prohlídce 
projdeme okolo několika soch světců: 
sv.  Barbory, sv.  Josefa, Panny Marie, 
sv. Václava, ale také Panny Marie a dcer 
Doldovských. Následně se vrátíme zpět ke 
vchodu do parku (2,7 km) a pokračujeme 
před vchod do zámku, kde odbočíme do 
uličky vpravo a po schodech sejdeme k roz-
cestníku Pod Hrubým Rohozcem (2,8 km), 

Turnov, kašna se sochami sv. Václava, Antonína 
Paduánského a Jana Nepomuckého, JV
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zde se napojíme na červenou značku, po níž se vydáme 
vpravo. Po červené, podél řeky Jizery, se vrátíme zpět do 
centra města, až k rozcestníku Turnov-u mostu (4,1 km). Dále po žluté doleva přes most, 
ulicí Na Lukách okolo autobusového nádraží až k ulici Trávnice (4,6 km), kde je malé ná-
městíčko s plastikou Kancelářské krysy. Opustíme žlutou a jdeme vlevo ulicí Trávnice, z níž 
odbočíme do Jiráskovy ulice, první ulice vpravo, kráčíme vzhůru ke schodům u kostela 
sv.  Mikuláše (5  km), vystoupáme po nich a  vydáme se vlevo ulicí Děkanskou. Za kos-
telem se nachází barokní budova fary, naproti ústí Děkanské ulice se nalézá kašna se 
sousoším sv. Václava, sv. Jana Nepomuckého a sv. Antonína Paduánského (5,1 km). 
Následně odbočíme vlevo do Skálovy ulice a napojíme se na červenou značku. Po pravé 
straně se nachází Muzeum Českého ráje, uděláme-li malou odbočku před jeho budovou 
vpravo, můžeme zde navštívit Kamenářský dům (repliku roubeného městského domu, 
jaké bývaly v Turnově na přelomu 18. a 19. století). Skálovou ulicí pokračujeme dále kolem 
Šimákovy vily, vlevo mineme pomník Josefa Pekaře (5,3 km), významného historika 
a turnovského rodáka, za kterým můžeme obdivovat novorenesanční budovu základní 
školy s dominantními sochami Mravnosti a Pilnosti na průčelí. Další zajímavou historic-
kou budovou je sokolovna. Naproti jejímu vchodu přes ulici je bývalá Pacltova huť. Na 
konci ulice se nachází secesní budova Střední uměleckoprůmyslové školy (5,4 km). 
Ze Skálovy ulice odbočíme vpravo a úzkou uličkou přejdeme do ulice Husovy (5,5 km). 
Zajímavou stavbou na levé straně je funkcionalistický kostel Československé církve 
husitské. Dále mírně stoupáme ulicí Komenského až ke křižovatce s ulicí Zelená cesta, 
kde odbočíme vpravo k nejstarší sakrální památce dnešního Turnova – kostelu sv. Ma-
těje (6,2 km). Původní gotická stavba ze 13. století byla barokně přestavěna a na konci 
19. století upravena. Od kostela sejdeme k hlavní ulici Hruštice a odbočíme na ni vpravo, 
následně zahneme vlevo, směrem k nemocnici (6,8 km). Před nemocnicí se dáme opět 

Hr. Rohozec, pomník Panny 
Marie a sester Doldovských, LV

Hr. Rohozec, socha sv. Barbory, 
LV

Hr. Rohozec, zámek, Haper
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vlevo a pokračujeme ulicí Benátky (zároveň 
cyklotrasy č. 4099, 4172), na třetí křižovatce, 
u  výklenkové kaple Chloumek (7,7 km), 
zatočíme vpravo na neznačenou cestu, po 
níž kráčíme k horní stanici lyžařského vle-
ku Struhy, zde odbočíme vpravo (8,2  km) 
a  vracíme se okolo vrchu Vrchůra zpět 
k městu. Na následující křižovatce se vlevo 
napojíme na ulici Jaspisovou (8,8 km) a do-
jdeme po ní až ke křižovatce s ulicí U Tří sva-
tých (též cyklorozcestník Výšinka) (9,5 km), 
kde odbočíme vlevo a přijdeme k sousoší 
Kalvárie (9,7 km). Barokní sousouší Panny 
Marie s mrtvým Ježíšem Kristem, sv. Petrem 
a sv. Janem Evangelistou se nachází na mís-
tě bývalého popraviště. Od sousoší se vrá-
tíme zpět a zahneme vlevo (9,8 km) na ne-
značenou cestu vedoucí okolo hvězdárny 
a napojující se na ulici Rubínovou (10 km), 

na další křižovatce opět zatočíme vlevo, a to do ulice Jana Palacha (10,3 km), pokračujeme 
třetí odbočkou vpravo (10,4 km) do ulice Hruboskalská, jež nás dovede k barokní soše 
Panny Marie Immaculaty (Neposkvrněné) (10,7 km). U sochy odbočíme vpravo do uli-
ce Antonína Dvořáka, dále okolo kulturního centra Střelnice stoupáme ulicí Markovou, na 
první křižovatce odbočíme vpravo (11 km) na Mariánské náměstí, jehož dominantou je 
jedna z největších novogo-
tických staveb v  Evropě, 
kostel Narození Panny 
Marie (11,1  km). Současný 
kostel pochází z  polovi-
ny 19.  století. Stojí však na 
místě původní stavby ze 
13. století. V interiéru koste-
la zaujme novogotický oltář 
vykládaný českými draho-
kamy z  turnovského okolí. 
Před kostelem se nachází 
socha sv. Jan Nepomucké-
ho. Od kostela se vrátíme 
zpět do ulice Markovy, po-

Synagoga, interiér, ZM

Kostel sv. Františka z Assisi, interiér, ZM
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kračujeme rovně na náměstí Českého ráje, přejde-
me hlavní silnici a dojdeme před empírový kostel 
sv. Františka s Assisi (11,2 km). Původně byl kostel 
postaven v  17.  století jako součást františkánského 
kláštera. Po požáru, který kostel i  klášter zachvátil 
v roce 1803, byl kostel přestavěn v empírovém slo-
hu. Ve vedlejší budově bývalého kláštera se dnes 
nachází pošta. Součástí kostela je novorománská 
zvonice z  19.  století. Od kostela, od něhož máme 
pěkný výhled na celé náměstí, odbočíme vpravo, 
mineme honosnou novorenesanční budovu spo-
řitelny (před ní stojí kašna se sochou Panny Marie) 
a naproti vidíme novorenesanční budovu radnice. 
Za budovou spořitelny odbočíme vpravo (11,3 km), 
napojíme se na žlutou značku, která nás provede 
průchodem pasáží vlevo, a scházíme ulicí Ladislava 
Petrnouška, okolo městského divadla k ulici Trávnice 
(11,5 km). Zahneme na ni vpravo, následně hned od-
bočíme vlevo přes parkoviště a přijdeme do bývalé 
židovské čtvrti – do ulice Krajířova a k turnovské 
synagoze (11,6 km). Židovská čtvrť v Turnově se za-
chovala na přibližně původním půdorysu z poloviny 
17. století. Zástavba dvaadvaceti domů byla vymeze-
na trojúhleníkem dnešních ulic Krajířova, Palackého 
a Trávnice. Od ostatních domů čtvrť odlišovalo řím-
ské číslování domů. Za synagogou odbočíme vlevo 
do ulice Palackého, po levé straně mineme poslední 
dům ze židovské čtvrti, č. p. 457, který si jako jediný 
uchoval římské označení, což bylo typické pro ži-
dovské domy (11,8 km). Pokračujeme ke kruhovému 
objezdu, kde se prvním výjezdem do ulice Sobotec-
ké připojíme k zelené značce, jež nás dovede k dal-
šímu kruhovému objezdu. Za ním se pod mostem 
nachází židovský hřbitov s  náhrobky i  z  konce 
16. století (12,1 km). Do jeho vzhledu velmi necitli-
vě zasáhla výstavba silničního průtahu. Po prohlídce 
hřbitova pokračujeme po zelené Soboteckou ulicí až 
k železniční stanici Turnov město (12,5 km).

Kostel Narození Panny Marie, JV

Turnov, židovský hřbitov, ZM

Kostel Narození Panny Marie, JV
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Z Troskovic Podtroseckými údolími 
na Hrubou Skálu 

Délka trasy: 13,0 km

Čas: cca 6,5 hodin

Doprava: z Turnova (autobusového terminálu u vlakového nádraží Turnov; směr Jičín), 
výstupní stanice Troskovice, Svitačka (turistický autobus červen – září); zpět vlakem 
z Hrubé Skály (železniční stanice; směr Turnov)

Náročnost: lehká, pouze výstup kaňonem Čertoryje a krátký sestup z Hrubé Skály les-
ním terénem je méně vhodný pro kočárky

Tato trasa nás nejdříve provede částí Podtroseckých údolí, v kterých již v 16. století vznik-
la pozoruhodná soustava rybníků, jež jsou dnes součástí přírodní rezervace. Mimo krás-
né přírody poznáme i několik pozoruhodných stavebních památek, z nichž některé jsou 
velmi známé díky filmovému plátnu. Ale i v těchto místech, uprostřed skal, nalezneme 
drobnější sakrální památky.
Od turistického rozcestníku Svitačka-tábořiště, rozc. se vydáme po společném znače-
ní červené a zelené značky vlevo. Od rozcestníku Troskovice-Křenovy, bus (0,4 km) po-
kračujeme vpravo po červené značce směrem k rybníku Nebákov, který se nachází na 
toku Žehrovky a který je zároveň nejdelším z Podtroseckých rybníků. Těsně před hrází 
rybníka mineme, po pravé straně, budovy barokního vodního Vikova mlýna (2,3 km), 
jehož počátky se datují až od poloviny 15.  století. Velmi nezvyklé je těsné spojení 
stavby se skalním masivem, před mlýnem se ve skalním výklenku nachází polychro-
movaná soška sv. Jana Nepomuckého. Po červené pokračujeme okolo rozcestníku 

Podsemínský most, VFiVikův mlýn u Nebáku, VFi
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U Nebákova (2,6 km). Sledujeme tok Žehrovky, který nás dovede k dalšímu z rybní-
ků Podtroseckých údolí  – Podsemínskému rybníku, u  jehož hráze je další z  vodních 
mlýnů – Podsemínský mlýn (3,5 km). Za hrází, v místě, kde červená značka odbočuje 
doprava, určitě nepřehlédněme jednoobloukový Podsemínský kamenný most přes 
Žehrovku, vpravo, v zahradě mlýna, pak sošku sv. Vinoka, který je patronem mlynářů. 
Červená značka stále kopíruje Žehrovku podél řady studánek až k rozcestníku U Při-
byla (4,3 km), kde odbočíme doprava na zelenou a pokračujeme proti proudu potoka 
Jordánka k dalšímu rozcestníku, čímž je Věžický rybník-rozc. (5 km). Před rozcestníkem 
vlevo vyvěrá jeden z nejvydatnějších místních pramenů – Prdlavka. Jdeme stále po 
zelené k rozcestníku Čertoryje (5,9 km), odtud po cestě vpravo okolo Pohádkového 
domku (6,4 km) až na náves obce Krčkovice (6,9 km) s kaplí Andělů strážných a bo-
žími mukami. Z návsi se vydáme polní cestou mezi domy mírně vlevo, cesta nás lesem 
dovede zpět na zelenou značku (7,3 km) vedoucí kaňonem Čertoryje. Pokračujeme 
k rozcestníku Nad Čertoryjí (9,4 km), kde ze zelené značky odbočíme vpravo a stoupá-
me po cestě vzhůru, po chvíli se k nám připojí červená a žlutá značka (10,5 km). Spo-
lečné značení vpravo nás dovede k rozcestníku Hrubá Skála-zámek (10,8 km). Vlevo 
před vstupem do zámku se nachází klasicistní kostel sv. Josefa, který zdobí novogo-
tický oltář z řezbářské dílny rodiny Bušků ze Sychrova. Naše trasa dále vede od rozcest-
níku úzkou rozsedlinou mezi skalami, Myší dírou, po schodech dolů do Zámecké rokle. 
Na konci schodiště odbočíme vpravo a napojíme se na modrou značku (11 km), z ní po 
chvíli (11,2 km) odbočíme na neznačenou cestu vpravo, která nás dovede do obce Hru-
bá Skála (11,3 km), za rybníkem, jenž leží vlevo, odbočíme opět doprava, mineme další 
rybník vpravo a přijdeme k soše sv. Jana Nepomuckého (11,6 km). Za ní odbočíme 
vlevo, napojíme se na cyklotrasu č. 4015 a kráčíme směrem k obecnímu úřadu, kte-
rý sídlí v novorenesanční Řezníčkově vile (11, 9 km). Značení cyklotrasy nás dovede 
k železniční stanici Hrubá Skála (12,9 km).

Podsemínský mlýn, socha 
sv. Vinoka, Haper

Hrubá Skála, interiér kostela 
sv. Josefa, HP

Krčkovice, kaple Andělů 
strážných, Haper
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Z Malé Skály za úkryty českých bratří,
přes Zbirohy a Rakousy do Turnova 

Délka trasy: 13,5 km
Čas: cca 6,5 hodin
Doprava: z Turnova (železniční stanice Turnov; směr Stará Paka), výstupní stanice Malá 
Skála; zpět z Dolánek (železniční stanice Dolánky; směr Turnov)
Náročnost: většina trasy náročnější, ve skalním terénu, vhodná pro kočárky až od obce 
Zbirohy
Turnov a  jeho okolí jsou spojené s působením Českých bratří již od 15. století, turnovský 
sbor patřil v Čechách k těm větší a představoval téměř pětinu populace. Ale v okolí to již byly 
spíše jednotlivé rodiny. Po roce 1620, v době protireformace se Bratři potají scházeli v blíz-
kosti Turnova v bludišti Chlévišti a ve skalách na Kalichu. A právě do těchto míst uprostřed 
Besedických skal nás zavede tato trasa.
Od rozcestníku před železniční stanicí Malá Skála se vydáme po žluté značce k Boučkově 
statku (0,3 km), typické pojizerské roubené venkovské usedlosti. V Boučkově statku nalez-
neme galerii malíře Josefa Jíry. Dále pokračujeme k rozcestníku Malá Skála (kap.) (0,4 km), 
kde odbočíme doprava a připojíme se na červenou značku, kterou strmě vystoupáme k roz-
cestníku Pánovo pole (1,6 km). Zde zahneme vpravo na žlutě značený okruh dr. E. Beneše, 
projdeme skalním bludištěm Chléviště a okolo vyhlídek Kinského, Kde domov můj, Hus-
níkova a Hořákova dokráčíme ke křižovatce s červenou značkou (2,3 km), zde odbočíme 
vlevo na červenou a dorazíme cestou lesem ke křížení se žlutým okruhem, na něj odbočíme 
ostře vpravo. Okruh nás dovede k nejvyššímu vrcholu Besedických skal – Sokolu (3,2 km) 
a vyhlídce na protilehlé straně ležící atraktivní hřeben Suchých skal – „českých Dolomit“. Od 
vyhlídky pokračujeme po okruhu dále k rozcestníku U Kalicha (3,8 km), kde okruh dr. E. Be-

Kalich, skalní bludiště, Sluj českých bratří, JVMalá Skála, Boučkův statek, ZM
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neše změní své značení na modré. Okruh vede okolo 
Besedické vyhlídky (3,9 km), skal Malého a Hrubého 
kostela (4,1 km) ke skalnímu bludišti Kalich (4,3 km). 
Po jeho projití dojdeme ke Sluji českých bratří 
(4,4 km) – skalní modlitebně, kde se ukrývali po bitvě 
na Bílé hoře čeští bratři a pořádali zde své bohoslužby. 
O tom svědčí také oltář z roku 1634 a do skály vytesaný 
kalich s týmž letopočtem. Za modlitebnou pokračujeme dále po modré a sestoupíme ze 
skal k vodojemu a rozcestníku U tůňky (4,8 km). Zde se odpojíme od modré a po několika 
metrech odbočíme po zelené vpravo a jdeme dále rovně. Nepřehlédněme odbočku zelené 
vlevo (5,4 km), kterou vystoupáme ke zřícenině hradu Zbirohy (5,7 km). Od hradní zříce-
niny klesáme i nadále po zelené obcí Zbirohy. Zároveň se napojíme na cyklotrasu č. 4006, 
cestou mineme několik vesnických roubených stavení s  obnovenou zvoničkou či božími 
mukami. Po kilometru zelená značka odbočuje ostře vlevo (6,7 km), my však pokračujeme 
po cyklotrase až k cyklorozcestníku Rakousy-Nad tunelem (6,8 km) a dále rovně až do le-
votočivé zatáčky, kde odbočíme druhou odbočkou vpravo (7 km). Po pravé straně mineme 
hřbitov a přijdeme do nejmenší obce Libereckého kraje – Rakous. I zde jsou k vidění další 

roubené památky lidové architektury. Na nejbližší 
křižovatce (7,3 km) odbočíme vlevo, napojíme se zna-
čení NS Průlom Jizery u Rakous a dojdeme k železnič-
nímu mostu přes Jizeru (7,6 km), přes který také vede 
trasa naučné stezky. Za mostem, u křížku v osadě Lou-
žek (8,1 km), odbočíme vpravo a lesní cestou dojdeme 
ke kapli sv.  Václava v  Bukovině (9,5  km). Následně 

okolo křížku před kaplí dále k rozcestníku Bukovina (9,7 km), kde se napojíme na červenou 
značku, po níž pokračujeme vlevo okolo železniční stanice 
Dolánky (10,2 km) k rozcestníku Dolánky rozc. (10,5 km). 
Přejdeme přes most po modré k dalšímu můstku přes Ma-
lou Jizeru (10,8 km), před ním však odbočíme vpravo a po 
pravém břehu Malé Jizery dojdeme k místu, kde se potká-
vá s širším ramenem Jizery (11,3 km), odtud dále kopíru-
jeme levý břeh Jizery až k  turnovskému autobusovému 
nádraží a ulici Na Lukách, kde se napojíme na žlutou znač-
ku (12,6 km). Žlutá nás dovede k mostu a doprava na ulici 
Palackého, následně projdeme pod železničním přejez-
dem, vpravo mineme kruhový objezd (13,2 km) a ulicemi 
Nádražní a U nádraží se dostaneme k vlakovému nádraží 
a autobusovému terminálu v Turnově (13,6 km).

Zbirohy, hrad, LV

Dolánky, Dlaskův statek, Haper

Bukovina – kostel sv. Václava, 
Haper
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Z Malé Skály k zapomenutému lesnímu
hřbitovu, na Pantheon a Frýdštejn 

Délka trasy: 14,5 km

Čas: cca 7 hodin

Doprava: z Turnova (železniční stanice Turnov; směr Stará Paka), výstupní stanice Malá 
Skála; zpět ze Sedlejovic (železniční stanice Sedlejovice; směr Turnov)

Náročnost: většina trasy vhodná pro kočárky, pouze část mezi hrady Vranov a Frýdštejn 
prochází lesním terénem mezi skalami

Přírodní památky Maloskalska, jedinečná vyhlídka na Pantheon nebo rozeklaný masív 
Suchých skal, to jsou turistické magnety pro desítky tisíc turistů navštěvujících každoročně 
tento kout Českého ráje. Avšak za pozornost zde stojí i  místa téměř neznámá, jako 
například lesní hřbitůvek založený v  roce 1813  majitelem zdejšího panství Františkem 
Zachariášem Römischem, zakladatelem vranovského Pantheonu, nebo řada božích muk, 
kapliček a křížků lemujících turistické trasy z Malé Skály na Frýdštejn a Sychrov.
Od rozcestníku před železniční stanicí Malá Skála se vydáme po žluté značce k Boučkově 
statku (0,3 km) a pokračujeme k rozcestníku Malá Skála-kaplička (0,4 km), kde se při-
pojíme na zelenou značku, maloskalskou kapličku mineme vpravo a jdeme proti proudu 
Jizery až k rozcestníku Malá Skála – V Teplicích (1 km), přejdeme lávku přes řeku a stále 
pokračujeme po zelené až ke kapli sv. Vavřince (1,6 km), socha světce (sv. Vavřince) se 

nachází před kaplí. Kaple kdysi bývala součástí nedalekého 
zámeckého areálu a dnes ji zdobí díla významných novodo-
bých výtvarníků – Vladimíra Komárka, Josefa Jíry a Mileny 
Baudysové. Od kaple se držíme stále zelené, kráčíme oko-
lo někdejšího zámku až k nedalekému lesnímu hřbitovu 
(2  km), tvoří jej několik kamenů, kolem nichž se nachází 
několik hrobů a pietních míst. Dominuje jim Römischova 
hrobka s alegorickou sochou Víry, místo posledního od-
počinku Františka Zachariáše Römische a jeho bratra Jana 
Karla Emanuela, ale i  dalších majitelů panství, Oppenhei-
merů, Medingerovů, a  úředníků z  maloskalského zámku. 
Pochována je tu i spisovatelka Jarmila Glazarová. Z lesního 
hřbitůvku se po zelené vrátíme zpět k  rozcestníku Malá Malá Skála, Rõmischův hrob 

se sochou Víry, LV
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Skála – Pod Pantheonem (3 km), zde odbočíme vpravo na 
červenou značku a  vystoupáme k  rozcestníku Pantheon 
(3,3 km) a následně i na zříceninu středověkého skalního 
hradu Vranov (3,4 km), který byl na začátku 19. století ro-
manticky přestavěn na ojedinělý skalní památník různých 
historických osobností a je nazýván Pantheon. Po prohlíd-
ce se vrátíme zpět na červenou značku a pokračujeme po ní 
vlevo až ke zřícenině dalšího středověkého hradu – Frýd-
štejnu (5,1  km). Od rozcestníku Frýdštejn-zřícenina nás 
červená značka zavede až k frýdštejnské kapličce Krista Tr-
pitele (5,5 km). Zde u rozcestníku odbočíme z turistického 
značení vpravo a pokračujeme mírně klesající cestou smě-
rem na Sestroňovice. V Sestroňovicích, za božími mukami 
vlevo (7,5 km), můžeme odbočit k místní kapličce (7,7 km). Poté se vrátíme zpět na cestu 
a kráčíme dále až ke křižovatce do Bezděčína (8,6 km), držíme se vlevo směrem na Jílové, 

po chvíli vpravo mineme další boží muka 
(9,1  km). Pokračujeme stále mírně vlevo 
až do Jílového, kde na křižovatce (10,1 km) 
odbočíme ostře vpravo a dojdeme k ruině 
někdejší barokní kaple Anděla Strážce 
(10,3 km). I přesto, že právě v  turnovském 
regionu je dokumentovatelná téměř pří-
kladná péče a snaha o záchranu a obnovu 
velkých i  drobných sakrálních památek, 
jílovská kaple je tou výjimkou, která potvr-

zuje pravidlo. Její devastace započala v roce 1945 a pokračuje až do současnosti. My se vrá-
tíme zpět na křižovatku a zahneme vpravo, kde se také při-
pojíme na cyklotrasu č. 3047, po níž dojdeme až do Žďárku 
(12 km). Za křížkem na pískovcovém podstavci (12,3 km) 
odbočíme z  cyklotrasy vpravo k  pozdně klasicistní kapli 
sv. Cyrila a Metoděje (12,4 km), od kaple, po mírném kle-
sání, se opět napojíme vpravo na cyklotrasu č. 3047 a po-
kračujeme po ní až k restaruaci Zlatá hvězda, na křižovatce 
za restaurací odbočíme vpravo (13 km), podejdeme silniční 
most a za ním pokračujeme rovně po cyklotrase č. 14B až 
k mostku přes Mohelku v Sedlejovicích, kde obočíme vpra-
vo na žlutou značku (14,1 km), ta nás dovede k železniční 
stanici Sedlejovice (14,3 km).

Frýdštejn, Haper

Sestroňovice, kaplička, Haper

Jílové, zbytky kaple Anděla Strážce, Haper
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Z Hodkovic nad Mohelkou na Sychrov

Délka trasy: 16,5 km (7,5 km)

Čas: 7,5 hodiny (3,5 hodiny)

Doprava: z Turnova (železniční stanice Turnov; směr Liberec), výstupní stanice Hodkovi-
ce nad Mohelkou; zpět vlakem ze Sychrova (železniční stanice; směr Turnov

Náročnost: lehká, výstup okolo křížové cesty je trochu strmější, zbytek trasy je vhodný 
pro kočárky

Hodkovice nad Mohelkou, druhá největší obec v Podještědí, nabízí řadu drobných sa-
králních památek, které v relativně nedávné době byly citlivě zrenovovány. Zajímavá je 
zejména křížová cesta z 19. století, o jejíž výstavbu se zasloužil hodkovický občan Fran-
tišek Ignác Planner. Je jednou ze dvou křížových cest, která se v regionu zpracovaném 
v této publikaci, nachází. A co více – je jedinou s výklenkovými kapličkami. Ve druhé 
části trasy nás pak čeká, mimo malebných výhledů, několik krásných roubených staveb 
lidové architektury.
Od rozcestníku před železniční stanicí v  Hodkovicích nad Mohelkou vyrazíme po čer-
vené značce, u kruhového objezdu (0,6 km) odbočíme vlevo a napojíme se na modrou 
značku, po níž pokračujeme dále ulicemi Rychnovská a Poštovská. Za křižovatkou mineme 

barokní sochu sv. Anny (0,8 km) a po modré kráčíme 
ulicí K. H. Borovského, kterou dojdeme na náměstí T. G. 
Masaryka. Zde, u rozcestníku Hodkovice nad Mohelkou 
nám. (0,9  km), odbočíme z  modré doprava, projdeme 
náměstím, vpravo mineme barokní sloup se sochou 
Panny Marie obklopenou sochami sv.  Václava, An-
děla Strážce, sv.  Prokopa, sv.  Vojtěcha, sv.  Jana 
Nepomuckého a  sv.  Floriána, dále pomník T.  G. Ma-
saryka a  novorenesanční budovu radnice. Z náměstí 
vyjdeme ulicí Libereckou, souběžně s naučnou stezkou 
Zastav se poutníče, a pokračujeme na křižovatku s ulicí 
J. A. Komenského, kde se nachází barokní sousoší Víry 
z dílny Matyáše Bernarda Brauna z poloviny 18. století 
se sv. Luitgardou, světicí cisterciáckého řádu, a sv. Ja-Sousoší Víry se sochami sv. Jana 

a svatého Pavla, LV
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nem a Pavlem (1,4 km). (Další dvě identická sousoší se 
nacházejí v Osečné a Českém Dubu – viz první díl to-
hoto průvodce.) Pokračujeme ulicí J. A. Komenského, 
ze které odbočíme vlevo do ulice J. Hory (1,5 km), za 
křižovatkou využijeme ulici Zahradní (1,6 km), jež nás 
přivede k baroknímu kostelu sv. Prokopa (1,8 km). 
Zde se napojíme na žlutou značku, jdeme vpravo ulicí 
Kostelní vrch, vlevo mineme hřbitov a za ním nás již 
žlutá značka provede okolo kapliček zastavení křížo-
vé cesty až na vrch Kalvárie, ke stejnojmenné kapli 
a třem dřevěným křížům (2,3 km). Od kaple Kalvá-
rie kráčíme stále po žluté, okolo hodkovického letiš-
tě (3,2 km) až k  rozcestníku Vrchovina (4,4 km). Zde 
zaměníme žlutou značku za červenou a pokračujeme 
rovně okolo pamětního kříže z roku 1852 k rozhled-
ně Vrchovina (4,9 km). Od rozhledny se vrátíme zpět 
ke křížku a odbočíme vlevo na neznačenou cestu, kte-
rou klesáme okolo malého hřbitova do obce Třtí, kde 
u  autobusové zastávky zahneme doprava na cyklos-
tezku č. 14 (7,1 km). Trasa kopíruje tok říčky Mohelky 
a dovede nás do obce Klamorna, kde je u autobusové 
zastávky další nedávno zrestaurovaný kříž (9,5  km). 
Nedaleko za zatáčkou, vlevo u  Mohelky, stojí bývalý 
Beranův mlýn (10 km) a na dosah od něj, v Trávníčku, 
roubený hostinec Antonína Berana (10,4 km). U roz-
cestníku před hostincem se připojíme vlevo k modré 
značce, po níž dojdeme do obce Sedlíšťka (11,5 km). 
Za první křižovatkou odbočíme vlevo a projdeme obcí 
s několika roubenými lidovými stavbami, cesta nás 
vede zpět k modré značce (12 km), po které pokraču-
jeme vlevo do obce Vlastibořice (12,7 km), v  jejímž 
centru jsou ještě patrné zbytky tvrze ze 14. století. Stá-
le po modré pokračujeme dále, okolo hřbitova se zají-
mavou barokní dřevěnou zvonicí ze 17. století a pů-
vodně románským kostelem sv. Kateřiny (13,4 km), k rozcestníku Radimovice (15,8 km). 
Dále jdeme již po červené, směr Sychrov, železniční stanice (16,3 km).
Poznámka: Trasu lze zkrátit a od rozhledny Vrchovina dojít po červené do Radostína 
(6,5 km) a dále k železniční stanici Sychrov (7,5 km).

Hodkovice n/M, kostel sv. Prokopa 
a sochy sv. Petra a Pavla, Haper

Trávníček, Beranův mlýn, Haper

Sedlíšťka, červený statek, Haper
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Podtroseckými údolími do Vyskeře

Délka trasy: 13,0 km

Čas: cca 5 hodin

Doprava: z Turnova (železniční stanice Turnov; směr Jičín), výstupní stanice Borek pod 
Troskami; zpět autobusem z Vyskeře (autobusové zastávky; směr Turnov), výstupní sta-
nice Turnov, Terminál u žel. st.

Náročnost: lehká, pouze výstup na vrch Vyskeř není vhodný pro kočárky

Tato trasa nás povede romantickou krajinou Podtroseckých údolí a okolím malebných 
rybníků do obce Vyskeř. Zdaleka viditelnou dominantou obce je stejnojmenný vrchol, 
na němž se nachází kaple sv. Anny a Boží hrob. Cestu z obce k nim lemuje třináct zasta-
vení křížové cesty zakončené třemi kamennými kříži. Společně s dřevěnou zvonicí a no-
vorománskou stavbou kostela Nanebevzetí Panny Marie, jež jsou v obci, tvoří vyskeřská 
křížová cesta již téměř dvě stě let harmonický komplex sakrálních památek a jedinečné 
krajiny Českého ráje. Podobný komplex na jiném místě tohoto regionu nenaleznete.
Od turistického rozcestníku před železniční stanicí Borek pod Troskami se vydáme po 
žluté značce (zároveň také značení NS Podtrosecká údolí) vlevo, první rybník, který bude-
me míjet, Rokytnický rybník (1 km), je zároveň prvním ze soustavy Podtroseckých ryb-
níků. Na něj navazuje rybník Hrudka (1,3 km), dále mineme studánku Čtyřlístek (1,6 km) 
a pramen Hrudka (1,7 km), po značce dojdeme k hrázi třetího rybníku – Vidláku (2,7 km). 
Zde u rozcestníku Vidlák-ryb., rest. odbočíme vpravo a stále po žluté pokračujeme ces-
tou mezi mokřady. Za první studánkou vlevo uvidíme další ze soustavy rybníků Podtro-

Rokytnický rybník, Haper Vidlák, JV
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seckých údolí – Krčák (3,2 km). Žlutá značka vede 
dále podél dalších dvou studánek k rozcestníku Vě-
žické údolí-rozc., pokračujeme stále po žluté okolo 
pramene Jordánka (4,3 km), za nímž se již budeme 
moci kochat výhledy na největší z Podtroseckých 
rybníků  – Věžický neboli Věžák. Kromě největší 
rozhlohy (9  hektarů) má nezaměnitelnou scenerii 
skalních věží vystupujících přímo z  hladiny. Žlutá 
značka nás zavede k  rozcestníku Věžický rybník-
-rozc. (5,2  km), my pokračujeme (stále po žluté) 
vlevo údolím Žehrovky k  rozcestníku Pleskotský 
mlýn (6,9 km). Zde se vyplatí udělat malou odboč-
ku vpravo po neznačené cestě k Pekařově bráně 
(7,3 km), skalnímu oblouku, který byl vytesán do 
skály v  roce 1914, kdy těmito místy vedla původ-
ní turistická stezka z hradu Kost na hrad Valdštejn. 
Dnes je pojmenovaná po českém historikovi Jose-
fu Pekařovi. Od brány se vrátíme zpět k rozcestní-
ku a  pokračujeme po žluté značce k  rozcestníku 
Podvyskeřský mlýn-rozc. (9,6 km), kde odbočíme 
doprava na modrou značku, která nás dovede do 
nejvýznamnější zastávky této trasy – do Vyskeře. 
Na okraji obce, u retenční nádrže, mineme moder-
ní sochu Vodníka (10,7  km) a  posléze barokní 
sochu sv.  Jana Nepomuckého (10,9  km). Okolo 
rozcestníku Vyskeř-bus (11,1 km) přijdeme k novo-
románskému kostelu Nanebevzetí Panny Marie 
a dřevěné zvonici (11,5 km) z poloviny 18. století, 
jež se jako jediná dochovala z původního sakrální-
ho areálu. Za kostelem modrá značka ostře odbo-
čí vlevo a my spolu s ní stoupáme podél čtrnácti 
zastavení křížové cesty až na vrchol sopečného 
kopce Vyskeř ke třem kamenným křížům, empí-
rové kapli sv.  Anny a  Božímu hrobu (11,8  km). 
Vrátíme se zpět k rozcestníku a po modré pokra-
čujeme vlevo až ke křížení se silnicí (12,2 km). Zde 
odbočíme vpravo a dojdeme až ke kostelu, kde se 
opět napojíme na modrou značku, která nás dove-
de do centra Vyskeře k autobusové zastávce u rozcestníku Vyskeř-bus (12,9 km).

Věžák, JV

Vyskeř, křížová cesta a kaple sv. Anny, HP

Pekařova brána, Haper

Kostel Nanebevzetí Panny Marie 
se zvonicí, Haper
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