
 

 

 

 

 

 



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 

 

   Luxusní stany v korunách stromů  

Hotel safari 

 

Stravování 

Restaurace U lemura 

Stánky s občerstvením  
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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 

 

 

 

 

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 



Liberec 
Liberec se nachází na severu Čech. Je to krajské město. Má přes 100 tisíc 
obyvatel a je tak 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 a 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.                                                                                       
Botanická zahrada se skládá z 10 pavilonů, v 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: 
Děti: Kč 20,-  
Dospělí: Kč 35,-  
 



 

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: Kč 20 
Dospělí: Kč 35 
 

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“ 

 

 



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, 
poslechnout si středověkou hudbu. 

Vstupné: dobrovolné 

 

 

 

 

Ubytování 

Staropacká sokolovna 

 



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. 
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