
 

 

 

 

 

 



Bozkovské dolomitové jeskyně 
Vzdálenost od Staré Paky: 30 km 

Doprava: autobusem 

 

Bozkovské dolomitové jeskyně byly poprvé spatřeny krátce po druhé světové válce. Objeveny 
byly náhodně při těžbě vápence v malém dolomitovém lomu v roce 1947. 

 

Jeskynní systém je 1 100 m dlouhý, 
prohlídkový okruh je dlouhý 350 m. Nalézá 
se zde také největší podzemní jezero 
Čechách. Průměrná teplota v jeskyních je 
kolem 7,3 stupňů Celsia. 

 

 

 

Pro veřejnost byly jeskyně zpřístupněny v roce 
1969. 

V roce 1999 byly Bozkovské jeskyně prohlášeny 
Národní přírodní památkou. 

 

 
 
 
 



Vstupné 

Dospělí: 100,- Kč 

Děti: 60,- Kč 

 

 

 

 

 

Otevírací doba 

 

 

Ubytování: 

 

Hotel Obecní dům – Semily                                            Sportcentrum Semily 

 pondělí úterý-pátek sobota-neděle 

leden-březen zavřeno 8.00 - 15.00 zavřeno 
duben, květen, červen  8.00 - 16.00 8.00 - 16.00 8.00 - 16.00 
červenec-srpen zavřeno 9.00 -17.00 9.00 -17.00 
září-říjen 9.00 - 15.00 8.00 - 16.00 8.00 - 16.00 
listopad-prosinec zavřeno 8.00 - 15.00 zavřeno 



Dětenice 
 
Zámek Dětenice se nachází v okrese Jičín na 
okraji Českého ráje. 

Vzdálenost od Staré Paky: 38 km 

 

 

 

Návštěvníci si na zámku mohou prohlédnout 14 plně 
zařízených pokojů. Zámecký interiér ukazuje 
návštěvníkům životní styl šlechty v 18. století. 

 

 

V zámku Dětenice mají své místo 
historické programy, bály a 
středověké hostiny. 

 

Vstupné: dospělí: 120,- Kč 

děti do 11 let: 50,- Kč 

mládež do 18 let: 80,- Kč 

 

Zámecký pivovar 

Zámecký pivovar má bohatou historii. První 
zmínka o vaření piva v dětenickém panství je z 
roku 1307. 

Návštěvníci si mohou prohlédnout originální  
muzeum a nádherné sklepní prostory. Pivo je 
vyráběno podle původní starodávné receptury 
z tradičních surovin. 

Vstupné: dospělí: 95,- Kč 

děti do 11 let: 40,- Kč 

mládež do 18 let: 60,- Kč 

 



Středověká krčma 

 

 

V hospodě se sedí u kamenných stolů a na dřevěných lavicích. Specialitou je maso pečené na 
otevřeném ohni. Každý den (kromě pondělí) může návštěvník zhlédnout program s kejklíři, 
fakíry, tanečnicemi a středověkou hudbou. 

 

 

Program ve středověké krčmě začíná 
v 19 hodin a končí ve 22 hodin. 

Vstupné: 155,- Kč 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ubytování 

Středověký hotel 

 



Harrachov 
 

Vzdálenost od Staré Paky: 43 km 
Doprava: autobus 
 

 
 

 
Harrachov je významné horské středisko v Krkonoších. Rozkládá se pod Čertovou horou v údolí říčky 
Mumlavy. 
 

Zimní sporty se v Harrachově začaly provozovat brzy poté, 
co hrabě Jan Harrach přivezl do Čech první lyže (v 19. 
století). 
První skokanské můstky, které Harrachov tolik proslavily, 
vznikly v roce 1920. V roce 1923 se v Harrachově konaly 
první mezinárodní lyžařské závody, kterých se zúčastnili 
nejlepší lyžaři z mnoha zemí Evropy, i z USA. V roce 1980 
byl skokanský a běžecký areál zrekonstruován, přičemž byl 
postaven nejvyšší lyžařský můstek - mamutí můstek K-185. 
 
 

 
Mumlavský vodopád 
Nachází se poblíž rekreačního střediska 
Harrachov. Vodopád je 10 metrů vysoký. 
Jedná se o přírodní zajímavost, která se 
nachází v ochranném pásmu Krkonošského 
národního parku. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Krkono%C5%A1e
https://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Certova_hora
https://cs.wikipedia.org/wiki/Mumlava
https://cs.wikipedia.org/wiki/Zimn%C3%AD_sporty
https://cs.wikipedia.org/wiki/Hrab%C4%9B
https://cs.wikipedia.org/wiki/Jan_Harrach
https://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Cechy
https://cs.wikipedia.org/wiki/Ly%C5%BEe
https://cs.wikipedia.org/wiki/19._stolet%C3%AD
https://cs.wikipedia.org/wiki/19._stolet%C3%AD
https://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Cer%C5%A5%C3%A1k
https://cs.wikipedia.org/wiki/1920
https://cs.wikipedia.org/wiki/1923
https://cs.wikipedia.org/wiki/Evropa
https://cs.wikipedia.org/wiki/Spojen%C3%A9_st%C3%A1ty_americk%C3%A9
https://cs.wikipedia.org/wiki/1980
https://cs.wikipedia.org/wiki/Krkono%C5%A1sk%C3%BD_n%C3%A1rodn%C3%AD_park
https://cs.wikipedia.org/wiki/Krkono%C5%A1sk%C3%BD_n%C3%A1rodn%C3%AD_park


Sklárna a muzeum skla 

Dnešní harrachovská sklárna Novosad byla 
založena již v roce 1712 a je druhou nejstarší 
sklárnou v Česku. 
 
Během prohlídky sklárny může návštěvník 
sledovat práci sklářů a shlédnout kompletní 
postup zpracování skla. Součástí exkurze je i 
unikátní 100 let stará historická brusírna skla. 

 

 

 

 

Otevírací doba: 

pondělí – neděle, 9.00 – 17.00 

Vstupné: 

Dospělí: 180,- Kč 

Děti: 120,- Kč 

 

 
 
Ubytování 

              

Penzion Aspen                                                                            Penzion Svatý Jan 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Skl%C3%A1rna
https://cs.wikipedia.org/wiki/1712
https://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Cesko


Hospital Kuks 

 

Vzdálenost od Staré Paky: 43 km 

Doprava: vlakem 60 minut 

 

 

Národní kulturní památka z období baroka. Hospitál byl určen pro vojenské vysloužilce. Součástí 
areálu je kostel Nejsvětější Trojice a původní lékárna, která byla založena v 17. století.  

Vstupné: 

Dospělí: 110,- Kč 

Děti: 70,- Kč 

 

 

Lékárna 
 

 

 

Kostel Nejsvětější Trojice 



K nejvýznamnějším uměleckým dílům patří alegorie 
Ctností a neřestí od Matyáše Bernarda Brauna. 

 

 

 

 

Zajímavá výletní místa v okolí 

 

 

             Betlém od M. B. Brauna                                                        Přehrada Les Království  

 

 

 

Ubytování 

Jeschkeho vila 



Hrad Pecka 
 

Vzdálenost od Staré Paky: 12 km 
Doprava: autobus, 27 minut 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Původně gotický hrad byl v 16. století 
přestavěn na renesanční zámek. 
Nejznámějším a nejvýznamnějším 
majitelem zámku byl Kryštof Harant 
z Polžic a Bezdružic, cestovatel, 
spisovatel a hudebník. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V roce 1830 zámek vyhořel a postupně se změnil ve 
zříceninu, která připomíná původní hrad. V současné 
době je zpřístupněn veřejnosti. 

 

 

 

 

 



Prohlídka zahrnuje 7 místností, dále mučírnu a 
sklepení. 

 

 

Vstupné 

Dospělí: 80,- Kč 

Děti a studenti: 50,- Kč 

 

 

V červenci a v srpnu se na hradě konají šermířské a 
divadelní představení. 

 

 

 

 

 

 

Ubytování 

Hotel Roubal 

 



Hruboskalsko 
Hrad Valdštejn 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hrad Valdštejn se nachází v okrese Semily nedaleko Turnova, v Českém ráji. Hrad leží na západním 
okraji skalního města Hrubá Skála. Byl založen v polovině 13. století rodem Markvarticů. Hrad byl od 
16. století opuštěný. V barokním čase se stal známým poutním místem. 

Hrad patří k nejstarším hradům v oblasti. Na hradě se konají pravidelné kulturní akce – koncerty, 
šermířská a divadelní představení. 

 

Otvírací doba: duben – říjen 

Vstupné 

Dospělí: 80,- Kč 

Děti: 50,- Kč 

Vzdálenost od Staré Paky: 45 km 

Hrad je dostupný autem, autobusem. 

Občerstvení: Hospůdka U Hradu 

 

 



Zámek Hrubá Skála 

Renesanční zámek byl postaven na vápencových skalách na místě středověkého hradu ze 14. století. 
V roce 1804 zde byla vytvořena anglická zahrada a v roce 1859 byl zámek přestaven v gotickém stylu. 
 

 

Zámek stojí na dvou skalách, které se vypínají 
do výšky 60 metrů nad údolím říčky Libuňka. 
Zámek slouží jako hotel. Přístupné je nádvoří a 
věž s nádherným výhledem na Hruboskalsko, 
Trosky a Kozákov. 

 

 

 

Zajímavostí je, že zde byla natočena 
      pohádka Princ Bajaja.                                                Západní část zámku uzavírá kostel svatého Josefa 
 

 

Otvírací doba: duben- říjen 

Vstupné 

Dospělí: 40,- Kč 

Děti: 20,- Kč 

 

Vzdálenost od Staré Paky: 40 km 

Zámek je dostupný autem, autobusem. 

 



Chlumec nad Cidlinou 
 
 
 
Město Chlumec nad Cidlinou leží 49 km od Staré 
Paky. 
 
Dopravní spojení: 

Autem: 60 minut 

Vlakem: 80 minut 

Autobusem: 90 minut 

 
 
 

 
Zámek Karlova Koruna 
Zámek byl postaven v letech 1721 – 1723 je 
nejvýznamnější dominantou města Chlumec 
nad Cidlinou. Barokní zámek má jedinečný 
půdorys, který připomíná královskou korunu. 
U zámku se nachází rozlehlý park 
s ušlechtilými dřevinami a francouzskou 
barokní zahradou. 
 
Vstupné: 

Dospělí: 110,- Kč 

Děti: 70,- Kč 
 
 
Městské muzeum Loreta 

 
Muzeum se nachází na místě dřívějšího 
kláštera. Expozice je věnována historii města, 
historické zemědělské technice, školství, sportu 
a dalším regionálním tématům. 
 
Vstupné: 30,- Kč / osoba 
 
 



Fajnpark 
Zábavní park pro trávení volného času. 
 
Vstupné: 240,- Kč / osoba 
 
 
 
 
 
 
 
Koupaliště a kemp 

 
 
 
 
Koupaliště – vstupné: 

Dospělí: 80,- Kč 

Děti: 50,- Kč 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Ubytování 
Kemp – chatky, stany. 
 
 



Jičín 
Vzdálenost od Staré Paky: 20 km 

Město Jičín bylo založeno v letech 1297 – 1304. Do roku 
1337 bylo královským městem. 

Díky své poloze je Jičín často nazýván bránou do Českého 
ráje. 

 

 

Regionální muzeum a galerie Jičín 
Regionální muzeum a galerie se nachází v zámku. Jedinečná interaktivní expozice je věnována 
dějinám města, především období spojeném s Albrechtem z Valdštejna. 

 

Vstupné 

Dospělí: 60,- Kč 

Děti: 40,- Kč 

 

 

 

 

Rumcajsova ševcovna 
Všechny děti v Česku znají Jičín. O tomto městě se vypráví 
v pohádce o loupežníku Rumcajsovi. Ten žil nejdříve v Jičíně a 
později se svojí ženou Mankou a synkem Cipískem v lese 
Řáholci. Turisté mohou v Jičíně navštívit jeho dům Rumcajsovu 
ševcovnu. 

 

Vstupné 

Dospělí: 20,- Kč 

Děti: 10,- Kč 

 

 

 

 



Valdická brána 
 

Valdická brána je dominantou města. Nachází se v centru Jičína. 
Z věže je nádherný výhled. 

 

 

Vstupné 

Dospělí: 25,- Kč 

Děti: 15,- Kč 

 

 

 

 

Libosad 
Libosad je park s barokním letohrádkem. Libosad leží 
na severovýchodním okraji Jičína. S městem ho 
spojuje 2 km dlouhá lipová alej. Letohrádek s lodžií 
nechal postavit Albrecht z Valdštejna. 

 

 

 

 

Ubytování 

 

 

 

 

 

 

 

Grandhotel Praha 



Hrad Kost 
Hrad Kost se nachází v okrese Jičín 
v centru Českého ráje. 

Vzdálenost od Staré Paky: 38 km 

Doprava: autobus 

 

 

 

Hrad Kost byl postaven ve 14. 
století a patří k nejvýznamnějším a 
nevíce zachovalým gotickým 
hradům v Čechách. 

V současné době je hrad v držení 
rodu Kinských. 

 

 

Při návštěvě můžete vybírat z několika prohlídkových okruhů: 

1) Rodina Kinských v Čechách – rodinné portréty a malby jednoho z nejstarších šlechtických 
rodů (50 - 60 minut) 

2) Mučírna – 60 minut 
3) Kompletní prohlídku hradu – 90 minut 
4) Princezna Karolína – 30 minut 

Okruh s princeznou Karolínou je určený pro menší děti. 

Vstupné podle jednotlivých okruhů. 

 

Otevírací doba 

duben - říjen středa - neděle  10:00 - 16:00  

květen - červen - září úterý - neděle  9:00 - 17:00  

červenec - srpen denně 9:00 - 18:00  

 

 



Zámek Humprecht 

Vzdálenost od Staré Paky: 35 km 

Doprava: autobus 

 

 

 

 

 

Lovecký zámek Humprecht je dominantou kraje a 
jedním ze symbolů České ráje. Byl postaven v letech 
1666-1668.  Zámek se nachází nedaleko města 
Sobotka. 

 

Prohlídka zámku zahrnuje celkem 17 místností a trvá 
50 minut. 

Z ochozu zámku je krásná vyhlídka na Český ráj. 

Vstupné: 

Dospělí: 70,- Kč 

Děti: 40,- Kč 

 
Otevírací doba 

duben - říjen sobota, neděle  9:00 - 15:30  

květen - červen  úterý - neděle  9:00 - 16:30  

červenec -  srpen denně 9:00 - 17:00  

září  úterý - neděle 9:00 – 16:00  

 

Ubytování 
Hotel Pošta – Sobotka 



Liberec 
Liberec se nachází na severu Čech. Je to krajské město. Má přes 100 tisíc 
obyvatel a je pátým největším městem v České republice. 

Vzdálenost od Staré Paky: 70 km 

 

 

Zoo Liberec 

ZOO Liberec je nejstarší ZOO v Čechách. Zahrada vznikla v roce 1919. Raritou je chov 
bílých tygrů. V ZOO najdeme více než 170 druhů zvířat v počtu 825 zvířat. 

 

Vstupné 

Dospělí: 90,- Kč 

Děti: 60,- Kč 

Otevřeno denně od 9 do 17 hodin. 

Stravování 

bistro Gibon v ZOO 

cukrárna Čapí hnízdo v ZOO 

restaurace Formanka (asi 100 m od ZOO) 

 

Botanická zahrada 
Botanická zahrada v Liberci je nejstarší botanická zahrada v Čechách. Skládá z 10 pavilonů, ve kterých 
můžeme obdivovat masožravé květiny, orchideje, kamélie, kaktusy a jiné rostliny. 

Vstupné 

Dospělí: 140,- Kč 

Děti: 70,- Kč 

 

Otevírací doba: v zimě denně od 8 do 16 hodin 

v létě denně od 8 do 18 hodin 

 

 

 

 



IQ Landia 

Vstupné: pro školy 100,- Kč 

V šesti patrech nalezneme různé exponáty, ale je možné také zhlédnout originální doprovodné 
programy, science show a workshopy. 

 

 

 

Ještěd 
Hotel Ještěd patří k symbolům regionu a díky 
své poloze ve výšce 1012 m nad mořem je 
současně dominantou Severních Čech. 

 

 

 

Ubytování 

Hotel Babylon 



Maloskalsko 

 
Hrad Frýdštejn 

Hrad Frýdštejn je zřícenina hradu u Malé Skály v Českém 
ráji.  

Zachovalá zřícenina skalního hradu ční nad údolím řeky 
Jizery. Tento typický strážní hrad je nádhernou 
dominantou oblasti Maloskalsko. 

 

 

 

 

Zajímavostí je, že část pohádky O princezně Jasněnce a létajícím ševci byla 
natočena na hradě Frýdštejn, konkrétně scény z hradu čarodějnic. 

 

Otvírací doba: květen-říjen, úterý – neděle. 10.00 – 17.00 

Vstupné 

Dospělí: 50,- Kč 

Děti: 20,- Kč 

 

Občerstvení 

Restaurace Kovárna Frýdštejn 

 



Hrad Vranov 

Na strmých skalách vysoko nad řekou Jizerou byl začátkem 15. století postaven hrad Vranov, jeden 
z posledních hradů v této oblasti. Je to největší skalní hrad. 

 

Vstupné 

Dospělí: 50,- Kč 

Děti: 30,- Kč 

Otevírací doba: květen – září, každý den, 
9.00 – 18.00 

 

 

 

 

Malá Skála nabízí turistům různé aktivity: 

rafting, kanoe, kajak, turistika, cykloturistika, 
horolezectví, bowling, lanové centrum 

 

Turisté si mohou prohlédnout Suché skály. 

 

Ubytování 

Hotel Skála 

 



Nová Paka 
 

Nová Paka leží v Podkrkonoší mezi dvěma 
významnými turistickými centry – Českým 
rájem a Krkonošemi. 

Město se nachází 3 km jihovýchodně od 
Staré Paky. 

Doprava ze Staré Paky: autobus, vlak 

 

Klášter Nanebevzetí Panny Marie 
Klášterní kostel v barokním stylu z počátku 18. století je 
dominantou Nové Paky. Za autora je považován jeden ze 
žáků významného barokního stavitele Kryštofa 
Dietzenhofera. 

 

Kostel sv. Mikuláše 
Farní kostel svatého Mikuláše se nachází na náměstí. První zpráva o 
kostele pochází z roku 1357. Současná podoba kostela pochází z roku 
1872, kdy byl přestavěn v novogotickém slohu. 

 

 

 

 

Klenotnice - muzeum minerálů  
Nejstarší zprávy o sběru drahých kamenů a 
jejich zpracovávání v Podkrkonoší pocházejí již 
ze 14. století, z doby vlády Karla IV. 

V současné době se zde můžeme seznámit s 
vyvřelými horninami, se zkamenělinami a 
drahými kameny. 

Vstupné: 

Dospělí: 35,- Kč 

Děti: 20,- Kč 



Suchardův dům 

Dům byl postaven v novorenesančním stylu v letech 
v letech 1895 – 1896 architektem Antonínem Suchardou, 
novopackým rodákem. Nyní je v domě regionální 
muzeum.  

V zahradě Suchardova domu je ve vitríně místěn araukarit 
– zkamenělý strom, jehož délka je 8,2m. Zkamenělina byla 
nalezena ve městě při stavbě sportovního areálu. 

Vstupné 

Děti: 20,- Kč 

Dospělí: 35,- Kč 

 

Sportování v Nové Pace 

Bowling 

Plavecký bazén a sauna 

Zimní stadion 

Sjezdovka a běžecké tratě 

Atletický a fotbalový stadion 

Tenisové kurty 

 

 

 

Ubytování 

 
Restaurace a penzion „Novopacké sklepy“                           Restaurace a penzion „Ježkův statek“ 

 

 



Pec pod Sněžkou 
 
 
 
 
Vzdálenost od Staré Paky: 50 km 
 
Doprava: autobusem 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Pec pod Sněžkou je v Královéhradeckém kraji 
na severovýchodě Čech. Leží v Krkonoších na 
řece Úpě a Zeleném potoku. Má přibližně šest 
set obyvatel a rozlohu 5 214 ha. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Pec pod Sněžkou je významným horským 
střediskem zimní i letní rekreace a významným 
centrem cestovního ruchu. Přímo ve městě se 
nachází lyžařský areál, který je součástí největšího 
lyžařského resortu v Česku SkiResortu ČERNÁ 
HORA – PEC. 
 
 
 
 
 
 
 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Kr%C3%A1lov%C3%A9hradeck%C3%BD_kraj
https://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Cechy
https://cs.wikipedia.org/wiki/Krkono%C5%A1e
https://cs.wikipedia.org/wiki/%C3%9Apa
https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Zelen%C3%BD_potok_(p%C5%99%C3%ADtok_%C3%9Apy)&action=edit&redlink=1
https://cs.wikipedia.org/wiki/Cestovn%C3%AD_ruch
https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=SkiResortu_%C4%8CERN%C3%81_HORA_-_PEC&action=edit&redlink=1
https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=SkiResortu_%C4%8CERN%C3%81_HORA_-_PEC&action=edit&redlink=1


Sněžka 

 

Sněžka je nejvyšší hora v České republice 1 603 m. Vrcholem prochází česko-polská hranice. 
 
 
 
 
Ubytování: 
 

 
Hotel Bouda Jana                                                                           Hotel Horizont 

 

 
Hotel Hořec 



Výletní areál Pěnčín 
Vzdálenost ze Staré Paky: 37km 

Doprava: autobus 

 

 

 

 

 

Exkurze do sklárny 
 

 

Provozní doba: pondělí – pátek 

začátek vždy 10, 11, 12, 13, 14 hod 

Vstupné: děti 70 Kč 

dospělí 120 Kč 

 

 

Korálková dílna 

Návštěvníci si mohou vytvořit svoji vlastní bižuterii. 

Provozní doba: pondělí – pátek, 10:00 – 15:00 

 

Kozí farma a sýrárna 

Návštěvníci při prohlídce uvidí: 

výrobnu sýrů (sýrárnu), která je spojena s prodejnou kozích sýrů a velký 
kozí výběh v blízkosti areálu se stádem chovaných koz 

 

 



Zemědělské muzeum 
V zemědělském muzeu je pro návštěvníky připravena expozice zemědělských strojů. 

Provozní doba: leden - prosinec: 8:00 - 16:00 

Vstupné dobrovolné 

 
Vyhlídkový vláček 

 

Vyhlídkový vláček nabízí možnost vychutnat si krásu přírody 
a památek trochu jinak. 

Trasa vláčku: Pěnčín – Krásná - Pěnčín 

Cena jízdného: děti 90 Kč 

dospělí 130 Kč  

 

 

Výletní areál Pěnčín je převážně bezbariérový. 

 

Ubytování 

 

Holiday home Dolni Cerna Studnice, Pěnčín 



Prachovské skály 

Prachovské skály patří k nejvýznamnějším lokalitám Českého ráje. Tvoří jednu z nejstarších 
chráněných přírodních oblastí. 

Prachovské skály je možné označit jako kolébku českého horolezectví. 

Malý prohlídkový okruh vede úzkou, 35 cm širokou skalní štěrbinou. Tento okruh trvá 45 minut. 

Velký prohlídkový okruh vede přes 7 vyhlídek, je dlouhý 3,5 km a trvá jeden a půl hodiny. 

 

 
Provoz 

duben – říjen: 

všechny dny v týdnu 

 
Vstupné 

Dospělí: 70,- Kč 

Děti: 30,- Kč 

 

 

 

 

 

 

 



Burgruine Pařez 

 

 

Nedaleko Prachovských skal se nachází 
zřícenina skalního hradu Pařez. 

 

 

 

 

V historických pramenech je poprvé uváděn v roce 
1403, kdy byl jeho majitelem Jan z Pařezu. 

Na povrchu skály jsou dodnes viditelné stopy 
obvodových hradeb a základy čtyřhranné věže. 

Objekt je volně přístupný celoročně. 

 

 

 

Ubytování 
 

 

 

 

 

 

 

 

Parkhotel Skalní město                                                                       Turistická chata Prachov 

 



Stará Paka 
Stará Paka je malá vesnice v Podkrkonoší. První zmínka o obci pochází ze 14. století. Nejstaršími 
budovami v obci jsou kostel sv. Vavřince a Stará škola. Nedaleko obce se nachází zřícenina hradu 
Kumburk. 

 
Pamětihodnosti ve Staré Pace 

 

Knihovna 

Místní knihovna se nachází ve staré roubené škole 
z roku 1790. Kromě půjčování knih se zde konají 
v průběhu roku různé výstavy, přednášky a besedy. 

 

 

 

Obecná škola 

Budova školy byla otevřena v roce 1877 a měla 
pouze šest tříd. Nyní je v budově obecní úřad. 

 

 

 

 

 

Masarykova základní škola 

Škola byla slavnostně otevřena v roce 1932. 
V současné době je ve škole deset tříd, ve 
kterých studuje kolem dvou set žáků. 

 

 

 

 

 

 

 



Kostel Sv. Vavřince 

Barokní kostel z konce 18. století se nachází 
v centru obce. V kostele se konají pravidelné 
mše a koncerty, v předvánočním čase je 
oblíbený adventní koncert. Zajímavostí je 
iluzorní oltář namalovaný na zdi kostela. 

 

 

 

 

Zřícenina hradu Kumburk 

Zřícenina gotického hradu ze 17. století se 
nachází asi 5km jihozápadně od Staré Paky. 
Místo je ze Staré Paky dobře přístupné po 
zelené turistické značce nebo je možné dojet 
pod hrad autem. Z vyhlídkové plošiny hradu 
jsou krásné výhledy do kraje. Na hradě se 
každý rok koná akce „Kumburské svítání“ na 
podporu záchrany hradu. Návštěvníci mohou 
zhlédnout ukázky starých řemesel a 
poslechnout si středověkou hudbu. 

Vstupné: dobrovolné 

 

 

Ubytování 

Staropacká sokolovna 
 



Staré Hrady u Jičína 
 
 

Vzdálenost od Staré Paky: 33 km 
Doprava: autobus 

 

 
 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

První písemná zmínka o 
hradu je z roku 1340. 
Komplex se skládá 
z původního gotického 
hradu s přistavěným 
renesančním zámkem. 

 

 
 

 

Od roku 2007 je zámek v soukromém vlastnictví. V roce 
2008 byl objekt znovu otevřen veřejnosti. 

 

 

 

 

Každý den po celý rok můžete navštívit tři prohlídkové 
okruhy, kterými Vás provedou krásné princezny, 
upovídané čarodějnice, rozpustilé vodnice, popletení 
čertové, rytíři a čarodějové. 

 

 

 



I. okruh: HRAD a ZÁMEK s Dračí královskou komnatou - Jak se žilo za císaře pána Františka Josefa I. 

II. okruh: ZÁMECKÉ POHÁDKOVÉ SKLEPENÍ - Pohádka I. 

III. okruh: HRADNÍ POHÁDKOVÁ PŮDA - Pohádka II. 

 

Otevírací doba 

leden, únor, březen, duben 10:00 – 17:00 soboty, neděle, svátky, prázdniny 
květen, červen, září 09:30 – 17:00 denně mimo pondělí 
červenec, srpen 09:30 – 18:00 každý den 
říjen, listopad, prosinec 10:00 – 17:00 soboty, neděle, svátky, prázdniny 
Vstupné 

Dospělí: 115,- Kč 

Mládež 12-18 let: 85,- Kč 

Děti 2-11 let: 65,- Kč 

 
 
 
Ubytování 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hotel Praha - Jičín                                                             Hotel Paříž - Jičín 



Špindlerův Mlýn 
Špindlerův Mlýn leží ve východních 
Čechách, v Krkonoších. Leží 
v nadmořské výšce 714 – 850 m a 
byl založen před více než 200 lety. 
V současné době je Špindlerův 
Mlýn nejvýznamnější zimní 
sportovní středisko v České 
republice. 

Vzdálenost od Staré Paky: 42 km 

Spojení: autobus 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nejznámější lyžařské areály se nazývají Svatý Petr a 
Medvědín. 

 



 

Turisté nezažijí ve Špindlerově Mlýně dlouhou chvíli. 
Jsou zde adrenalinové druhy sportu, aquapark, bazén, 
svět vitality, lyžařské tratě, vysokohorská turistika v létě. 

 

 

 

 

Ubytování 

Ve Špindlerově Mlýně je mnoho možností ubytování. Např. hotely všech kategorií, pensiony, horské 
chaty nebo ubytování v privátech. 

 



Trosky 
 
 
Vzdálenost od Staré Paky: 38 km 
Doprava: autobus 
 
Zřícenina hradu Trosky se nachází na 
vrcholu stejnojmenné hory (488 m n. 
m.), na území obce Troskovice v okrese 
Semily. 
Původně gotický hrad byl založen ve 14. 
století na vrcholech čedičové vyvřeliny. 
Vybudování hradu na dvou strmých 
čedičových skaliscích učinilo z Trosek 
nedobytný hrad. 
 
 

 
 
 
Trosky tvoří dvě věže se jmény Baba 
(47 m) a Panna (57 m). Při prohlídce 
má návštěvník možnost seznámit se 
nejen s bohatou historií hradu a jeho 
stavebním vývojem, ale může také 
vystoupat na obě hradní věže, které 
skýtají jedinečné výhledy na široké 
okolí. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Vstupné 

Dospělí: 80,- Kč 

Děti 6 - 15 let: 60,- Kč 

 
Provozní doba 

Duben, říjen: sobota, neděle, svátek od 9:00 do 16:00 
Květen až srpen: denně kromě pondělí od 9:00 do 17:30 
Září: denně kromě pondělí od 9:00 do 16:00 

Hradem se můžete projít samostatně bez průvodce. 
 
 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Trosky_(hora)
https://cs.wikipedia.org/wiki/Nadmo%C5%99sk%C3%A1_v%C3%BD%C5%A1ka
https://cs.wikipedia.org/wiki/Nadmo%C5%99sk%C3%A1_v%C3%BD%C5%A1ka
https://cs.wikipedia.org/wiki/Troskovice
https://cs.wikipedia.org/wiki/Okres_Semily
https://cs.wikipedia.org/wiki/Okres_Semily


Troskovice – Muzeum panenek 
 
 
Muzeum se nachází asi 500 m od hradu Trosky v obci Troskovice. 
V rozsáhlé expozici můžete vidět více než 2000 exponátů, které 
představují vývoj panenek a medvídků od roku 1840 až po současnost. 
K vidění jsou i mnohé kočárky z doby mezi roky 1850 a 1920. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Otevírací doba 

květen, červen, červenec, srpen, září 
celý týden mimo pondělí: 10:00 hod – 16:00 hod 

 
Vstupné 

Dospělá osoba: 100,- Kč 

Dítě do 15 let: 70,- Kč 

 
 

 

 

Ubytování: 
 

 

 

 

 

 

 

Turnov – Penzion Svatý Jan                                                  Kacanovy - Hotel Králíček 



ZOO Dvůr Králové 
Vzdálenost od Staré Paky: 27 km 

Doprava: autem, autobusem 

Zoo ve Dvoře Králové je zajímavá 
tím, že se zde můžete nechat 
unést iluzí Afriky při pozorování 
velkých skupin zvířat. 

 

Rozkládá se na ploše 78 ha, 
prezentuje 2 700 kusů zvířat ve 
290 druzích. Zvířata je možné 
pozorovat v tradičních výbězích i 
v Safari Parku. 

 

 
 

Otevírací doba: 

leden - březen 
pondělí - pátek 09:00 - 16:00 
sobota - neděle 09:00 - 19:00 

 
duben - září  

pondělí - neděle 9:00 - 18:00  
 
říjen 

pondělí - neděle 09:00 - 17:00 
 
listopad - prosinec 

pondělí - pátek 09:00 - 16:00  
sobota - neděle 09:00 - 19:00 

Vstupné: 195,- Kč 
 

ZOO – Park 

 

 

 

 

 

 



Zážitkové programy 

Zahradníkem v ZOO 

Ošetřovatelem v ZOO 

Lví safari 

ZOO zadními vrátky 

Večerní safari – komentovaná prohlídka 

Kuchařem v ZOO 

Fotosoutěž 

 

 

Ubytování 

 
Hotel safari                                                               Luxusní stany v korunách stromů 

 

 

Stravování 

Restaurace U lemura 

Stánky s občerstvením 

 

javascript:;
https://www.bing.com/images/search?q=zoo+dvur+kralove+restaurant&view=detailv2&&id=0D46C452A435708010F8454F4A8FB0C5F741D0D3&selectedIndex=14&ccid=DneJAe/9&simid=608024618629399803&thid=OIP.DneJAe_9MFN1J8p3uN743wEsDI
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