
ZLATÁ STEZKA

www.cesky-raj.info

 den: MLADÁ BOLESLAV – Michalovice – Josefův Důl – Bakov nad 
Jizerou – Klokočka – Klášter Hradiště nad Jizerou – MNICHOVO HRA-
DIŠTĚ (25 km)
Putování začneme v Mladé Boleslavi. Město se pyšní zajímavou architekturou, 
řadou muzeí a církevních staveb. Hlavním turistickým magnetem města je ŠKO-
DA MUZEUM.
Na pravém břehu Jizery můžeme navštívit zříceninu hradu Michalovice a dále 
pokračujeme do Debře, kde přejdeme na levý břeh řeky Jizery. Přes Josefův Důl 
po  červené turistické značce jdeme směrem Bakov nad Jizerou. Na protějším 
břehu uvidíme zříceninu hradu Zvířetice. Z Bakova nad Jizerou stezka prochází 
kolem národní přírodní památky Rečkov. 
Dále pokračujeme přes Klokočku, kde se nachází kaple sv. Stapina. Můžeme se 
zastavit v Klášteře Hradiště nad Jizerou se zbytky cisterciáckého kláštera (dnes 
pivovar). Po necelých 3 km dojdeme do Mnichova Hradiště, kde doporučujeme 
navštívit zdejší zámek. V jeho blízkosti se nachází kaple sv. Anny s ostatky Al-
brechta z Valdštejna.  den: LIBOŠOVICE – rozcestí U Přibyla – Podsemínský mlýn – Ne-

bákov – Troskovice – Vidlák – zámek Hrubá Skála – hrad Valdštejn – 
TURNOV (23 km)
Z Libošovic červená značka klesá do údolí Žehrovky. Proti jejímu proudu přes 
Podsemínský mlýn dojdeme na  Nebákov. Po  kamenné cestě vystoupáme 
na plošinu, nad kterou se vypíná symbol Českého ráje – zřícenina hradu Trosky. 
Mineme tábořiště Svitačka a vystoupáme k restauraci pod zříceninou. 
Pak pokračujeme po  červené opět přes Podtrosecká údolí k  rybníku Vidlák. 
Další zastávkou je zámek Hrubá Skála. 
Zlatá stezka pokračuje přes Arboretum Bukovina a vyhlídky na Hruboskalské 
skalní město až k hradu Valdštejn a odtud na rozhlednu Hlavatice, která se 
nachází již na okraji města Turnov (muzeum Českého ráje, synagoga, galerie 
Granát ad.).

 den: MALÁ SKÁLA – Pánovo pole – Besedice – Koberovy – Ham-
štejnský hřeben – Vzdychánek – KOZÁKOV (10 km) 
Alternativní trasa: MALÁ SKÁLA – Besedice – Vrát – Železný Brod – Podspálov  – 
Semily – Krkavčí skála – Záhoří – KOZÁKOV (23 km) 
Z Malé Skály vystoupáme na rozcestí Pánovo pole. Zlatá stezka vede přímo. My 
však odbočíme vpravo po žluté do skalního města Chléviště, které stojí za krát-
kou zacházku a  dále se vydáme přes Modlitebnu a  Besedické skály (modrá 
značka, pozor schody!) do Besedic.  
Odtud pokračujeme přes Koberovy a Hamštejn na nejvyšší horu Českého ráje – 
Kozákov. Nebo lze z Besedic sejít po zelené značce do Železného Brodu – města 
skla a lidové architektury (sklářské dílny, muzea, sbírka skleněných betlémů). 
Ze Železného Brodu půjdeme po silnici na Podspálov (neznačený úsek) a dále 
po Riegrově stezce (náročný terén, v zimě led) kaňonem Jizery do Semil – Bí-
touchova. 
V Semilech – Řekách se napojíme na modrou značku a dále na žlutou, která nás 
dovede na Krkavčí skálu. Zelená značka nás pak provází až na Kozákov. V Semi-
lech lze navštívit místní muzeum.

 den: MNICHOVO HRADIŠTĚ – Zásadka – hrad Valečov – Drábské 
světničky – Krásná vyhlídka – Příhrazy – Srbsko – hrad Kost – LIBO-
ŠOVICE (22 km)
Z Mnichova Hradiště vyrážíme po červené na zříceninu hradu Valečov. Za ním 
si podél stezky můžeme povšimnout skalních obydlí, která vznikla patrně jako 
zimní tábořiště husitských vojsk a byla používána pro bydlení až do konce 19. 
století. Po vystoupání na plošinu Hrada uvidíme vpravo zbytky Píčova statku. 
Vlevo je odbočka na Klamornu (bývalý skalní hrad).
Po 1 km se dostaneme na Drábské světničky. Po dřevěném hradu tu zbyly jen 
místnosti vytesané do pískovce a trámové kapsy. Odtud pokračujeme přes Stu-
dený průchod a Krásnou vyhlídku Příhrazskými skalami (úsek se schody a žeb-
říky!) až do  osady Srbsko a  dále ke  křižovatce U  Pomníků (připomínka bitvy 
1866). 
Dalším cílem je hrad Kost vzdálený asi 1 km. Odtud dojdeme Prokopským údo-
lím do vsi Libošovice.

 den: TURNOV – naučná stezka Zámek Hrubý Rohozec – Dolánky 
u Turnova – Bukovina – Drábovna – hrad Frýdštejn – Pantheon – MALÁ 
SKÁLA (12 km)
V Turnově vede stezka pod státním zámkem Hrubý Rohozec. Zámek je v letních 
měsících ze Zlaté stezky přístupný po schodišti (Zámecká naučná stezka). Ne-
daleko odsud, v Dolánkách u Turnova, stojí národní kulturní památka Dlaskův 
statek. 
Dále pokračujeme přes Bukovinu na Drábovnu (křížení silnice I. třídy!) – menší 
skalní město. Další zastávkou je zřícenina hradu Frýdštejn. Odtud trasa klesá 
po Vranovském hřebenu k Pantheonu.
Poslední zastávkou je vyhlídka Zahrádka (výhledy na Maloskalsko), a pak už nás 
čeká jen sestup do letoviska Malá Skála.

 den: KOZÁKOV – Komárov – Bačov – Zelený Háj – Bezděčín – Skuh-
rov – Rváčov – Morcínov – Košov – Tábor – Kyje – Železnice – Valdice 
– JIČÍN (26,5 km)
Alternativní trasa: KOZÁKOV – Komárov – Bačov – Zelený Háj – Bezděčín – Skuh-
rov – Rváčov – Morcínov – Košov – Tábor – Klepanda – Bradlec – Železnice – Val-
dice – JIČÍN (36 km)
Z Kozákova pokračujeme po červené přes Bačov a křižovatku Zelený Háj. Dále 
sestoupíme po lesní cestě do údolí Černá rokle a přes Košov dojdeme k Alaino-
vu kříži a na vrch Tábor. Odtud lze pokračovat buď přímo do památkové zóny 
Železnice (muzeum), nebo si mírně prodloužit cestu po  červené značce přes 
Klepandu. 
Z Klepandy jdeme po modré značce přes Bradlec (zřícenina hradu) do Železnice, 
kde se opět napojíme na Zlatou stezku. Cesta kolem vrchu Zebín nás dovede 
k Valdštejnské lodžii, odkud se dostaneme přes čtyřřadou lipovou alej až k Ji-
čínu. 
Pohádkové město Jičín je městskou památkovou rezervací. Zde doporučujeme 
navštívit místní památky (např. Valdštejnský zámek s Muzeem hry, synagogu, 
Valdickou bránu, Rumcajsovu ševcovnu ad.).  

 den: JIČÍN – Holín – Prachov – Turistická chata – Horní Lochov – 
Brada – Kbelnice – JIČÍN (16 km)
Prachovské skály dnes, na rozdíl od minulosti, neleží na Zlaté stezce. Abychom 
je ale na  Zlatou stezku alespoň pomyslně vrátili, připravili jsme alternativní 
trasu. Pokračujme tedy z Jičína po červené značce do osady Prachov a dále až 
k Turistické chatě. V Prachovských skalách je několik okruhů (schody a úzké 
průchody!). Zpět se vrátíme po modré či zelené přes Bradu a Kbelnici do Jičína.
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SEZONNÍ INFORMAČNÍ CENTRA
Tato informační centra jsou otevřena v letních měsících.

PŘEHLED TURISTICKÝCH INFORMAČNÍCH CENTER

Infocentrum Dolní Bousov
Kostelní ulice 141, 294 04 Dolní Bousov
Tel. 322 312 001, infocentrum@dolni-bousov.cz
www.infocentrum.dolnibousov.cz
Infocentrum Mladá Boleslav
Železná 107, 293 01 Mladá Boleslav
Tel. 326 109 402, 326 322 173, 
infocentrum@kulturamb.eu
www.mladoboleslavsko.eu
Informační turistické centrum 
Autocamp Sedmihorky
Sedmihorky 72, 511 01 Turnov
Tel. 481 389 162, camp@campsedmihorky.cz
www.campsedmihorky.cz
Informační středisko 
Města Lomnice nad Popelkou
Husovo náměstí 44, 512 51 Lomnice nad Pop.
Tel. 481 673 107, 739 568 347, info@kislomnice.cz
www.kislomnice.cz, www.lomnicenadpopelkou.cz
Městské informační centrum Jičín
Valdštejnovo náměstí 1, 506 01 Jičín
Tel. 493 534 390, mic@jicin.org
www.kzmj.cz, www.jicin.org

Městské informační centrum Mnichovo Hradiště
Masarykovo náměstí 299, 295 01 Mnichovo Hradiště
Tel. 326 776 739, infocentrum@mnhradiste.cz
www.mnhradiste.cz
Městské informační centrum Sobotka
nám. Míru 3, 507 43 Sobotka
Tel. 493 571 587, mic@sobotka.cz
www.sobotka.cz
Regionální turistické informační centrum Turnov
nám. Českého ráje 26, 511 01 Turnov
Tel. 481 366 255, 481 366 256, info@turnov.cz
www.infocentrum-turnov.cz
Turistické informační centrum Semily
Husova 2, 513 01 Semily
Tel. 481 624 721, info@semily.cz
www.semily.cz
Turistické informační centrum Železný Brod
nám. 3. května 1, 468 22 Železný Brod
Tel. 483 333 999, info@zelbrod.cz
www.zeleznybrod.cz

Infocentrum Nová Paka
F. F. Procházky 70, 509 01 Nová Paka
Tel. 493 721 943, klenotnice@muzeum.cz, 
kuldova@muzeum.cz, www.muzeum.cz
Infocentrum Zámek Svijany
Svijany 26, 463 46 Svijany
Tel. 481 770 703, info@zameksvijany.cz
www.zameksvijany.cz 
Informační středisko Kněžmost
U střediska 24, 294 02 Kněžmost
Tel. 326 210 334, infocentrum.knezmost@seznam.cz 
www.knezmost.cz

Informační středisko 
Správy CHKO Český ráj u rybníku Věžák
Hrubá Skála - Krčkovice

Informační středisko 
Správy CHKO Český ráj v Arboretu Bukovina
Hrubá Skála
www.dumprirody.cz
Infoshop Vejměnek - Infocentrum Malá Skála
Vranové 1. díl 12, 468 22 Malá Skála
Tel. 773 877 550, infocentrum.malaskala@email.cz
www.infocentrum-malaskala.cz

Městské informační středisko 
Rovensko pod Troskami
Komenského 107, 512 63 Rovensko pod Troskami
Tel. 724 195 959, 606 882 057, 
inforovensko@tiscali.cz
www.rovensko.cz
Sezonní informační středisko na hoře Tábor
hora Tábor, 512 51 Lomnice nad Popelkou
Tel. 481 673 107, 739 568 347, info@kislomnice.cz
www.kislomnice.cz
Turistické informační středisko Bozkov
512 13 Bozkov 40
Tel. 724 012 659, tis.bozkov@obecbozkov.cz
www.obecbozkov.cz
Turistické informační centrum Kopidlno
Hilmarova 86, 507 32 Kopidlno
Tel. 776 080 190
www.kopidlno.cz 
Turistické informační centrum Zvířetice
Podhradí 14, 294 01 Bakov nad Jizerou
Tel. 326 210 230, info@zviretice.cz
www.zviretice.cz

Zlatá stezka Českého ráje
Zlatá stezka je nedílnou součástí Českého ráje již od konce třicátých let mi-
nulého století. Nejednalo se při tom o nějakou novou a objevenou trasu, ale 
o propojení dosavadních stezek a  jejich jednotné označení. Zásluhu na  jejím 
zpřístupnění, obdobně jako na značení tras, měl Klub Českých turistů (KČT). Cí-
lem bylo propojit nejzajímavější lokality Českého ráje spolu s ubytovnami a re-
stauracemi, které byly ve vlastnictví či správě KČT.
Ačkoliv pozdější doba dalšímu rozvoji Zlaté stezky jako turistického produktu 
moc nepřála, trasa propojovala a dodnes spojuje perly zdejší krajiny, ať již pří-
rodní či historické.
Původní koncept Zlaté stezky i dnes odpovídá současným trendům. Například 
v  západní Evropě jsou dálkové pěší trasy, kdy putujete atraktivním regionem 
od hotelu k hotelu, velmi oblíbené a vyhledávané. 

V tomto propagačním materiálu Vám představujeme Zla-
tou stezku rozdělenou na několik denních etap, které Vás 
provedou krajinou od Mladé Boleslavi až do Jičína.
V sezoně můžete při putování využít i letních cyklobusů, 
jejichž jízdní řády najdete na www.cesky-raj.info.

Celé putování lze rozdělit na několik úseků:
 Mladá Boleslav – Bakov nad Jizerou – Mnichovo Hradiště
 Mnichovo Hradiště – Drábské světničky – Kost – Libošovice 
 Podtrosecká údolí – Trosky – Hruboskalsko – Turnov 
 Turnov – Malá Skála
 Malá Skála – Kozákov (alternativní trasa přes Železný Brod a Semily)
 Lomnicko – Jičínsko (alternativní trasa přes Bradlec) 
 Alternativní výlet Jičín – Prachovské skály – Jičín

Další tipy na výlety na www.zlatastezka.info

ZNAČENÍ TRASY: červená turistická značka
DÉLKA ZNAČENÉ ZLATÉ STEZKY ČESKÉHO RÁJE: 119 km 
DÉLKA ALTERNATIVNÍ TRASY: 141 km + okruh do Prachovských skal 16 km
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