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Všestranné sportovní vyžití 
ve městě

Tradiční regionální akce
(výběr)

www.lomnicenadpopelkou.cz
Přijďte a vychutnejte si báječnou atmosféru 

místních tradičních akcí.

Lomnice
nad Popelkou

Letovisko a zimní středisko ležící v atraktivní oblasti pod 
horou Tábor (678 m n. m.) v širokém úvalu říčky Popelky 
na pomezí Českého ráje a Krkonoš zve návštěvníky k pobytu.

• Kulturní vyžití • Sportovní vyžití • Tradiční akce •
• Památky • Atraktivní okolí • Cyklotrasy • Pěší trasy • 

• Ubytovací zařízení • Volnočasové aktivity • Lyžování • 

Zimní stadion
lední hokej, veřejné bruslení,

letní in-line plocha

Sokolovna
umělá horolezecká stěna

Lyžařský areál
skoky na lyžích, běžecké tratě,
Lomnická lyžařská magistrála

Sportovní hala
squash, basketbal, volejbal,

spinning, stolní tenis, florbal

Závody veteránů

Bikové závody

Sportovní letiště

Další možnosti sportování
bowling, posilovna, solárium, sauna 
Další informace na 
www.lomnicenadpopelkou.cz 

Mikulášské slavnosti
(prosinec)

Lomnické kulturní léto
(červenec)

Mezinárodní festival Lomnické 
hudební jaro (duben)

Zámecké hudební soboty
(červen)

Krajský den koně – Já mám koně
(červen)



Další kulturní stánky
• kino
• Základní umělecká škola, Středisko volného času Sluníčko (Miniplanetárium)

Ve městě aktivně působí také řada spolků, klubů a umělců. Veškeré akce jsou 
pravidelně zveřejňovány v tištěném a internetovém Kalendáři akcí na strán-
kách města.
www.lomnicenadpopelkou.cz  a  www.kislomnice.cz

Lomnicko
— kraj netušených možností

Bohaté kulturní a společenské 
vyžití ve městě

Turistické cíle pěšky, na kole, 
autem nebo vlakem

Atraktivní region ležící na rozhraní Českého ráje
a Krkonoš, který se může pochlubit dalekými rozhledy,
lákavými přírodními a turistickými cíli, hustě protkanou
sítí cyklotras a ideálními lyžařskými terény.

Nejvyšším vrcholem Lomnicka je hora 
Tábor (678 m n. m.) s  Tichánkovou 
rozhlednou, která je bezesporu jednou 
z dominant Ještědsko – Kozákovského 
hřbetu.
Lomnicko dnes také díky začlenění do 
Evropského geoparku Český ráj, zapsa-
ného na seznamu UNESCO, přitahuje 
mezinárodní pozornost.
Pod horou Tábor se v  širokém úvalu 
říčky Popelky v nadmořské výšce 478 
m n. m. rozprostírá s necelými šesti ti-
síci obyvatel město Lomnice nad Po-
pelkou.
Nejstarší zmínku najdeme v  Dalimilo-
vě kronice z r. 1232. Začátkem 19. stol. 
zde započala tradiční výroba proslulých 
lomnických sucharů, oplatek a kulatek.
V  současné době město nabízí svým 
návštěvníkům bohaté kulturní a spor-
tovní vyžití (Tylovo divadlo, kino, Zá-
mek, městská knihovna, Městské muze-
um a galerie, loutkové divadlo, sportov-
ní hala, zimní stadion, letní stadion, ho-
rolezecká stěna, Lyžařský areál V Popel-
kách s  volně přístupným vyhlídkovým 
ochozem na skokanském můstku K-70, 
sportovní letiště, koupaliště).
Typické pro město a okolí jsou stavby 
lidové architektury (vesnická památ-
ková rezervace Karlov, roubené domy, 
dřevěná zvonice), historické, církevní 
a kulturní památky (městská památko-
vá zóna).
Každý, kdo jednou pozná neopakova-
telný půvab krajiny Lomnicka, se poz-
ději rád vrací.

Zámek (raně barokní z 18. století)
Kulturní a informační středisko,

městská knihovna,
společenské sály a salónky,

minigalerie (výstavy),
zámecké sklepení,

loutkové divadlo
Festivaly: Zámecké hudební soboty (červen),

Tylovo divadlo
divadelní představení a přehlídky,
koncerty nejrůznějších žánrů,
přednášky, besedy a výstavy
Divadelní spolek J. K. Tyl
Festivaly: Lomnické hudební jaro (duben),
Lomnické kulturní léto (červenec – srpen),
Krajská divadelní přehlídka ochotnického 
divadla (březen)

Městské muzeum a galerie
expozice: národopisná, mineralogická, 

přírodovědecká,
stálé expozice k historii Lomnicka,

Historie a tradice sportu na Lomnicku,
Expozice myslivosti a loveckých trofejí,

galerie obrazů výtvarníků Lomnicka,
Památník rodu Šlechtů,

výstavní síň, 
přednášky, besedy, koncerty, výstavy

Alainova věž
neogotický lovecký posed z dílny 
architekta rodu Rohanů Josefa 
Pruvota z roku 1862,
jednopatrová kamenná stavba 
s vyhlídkovým ochozem

Husovo náměstí
novogotická radnice,

pomník Mistra Jana Husa,
barokní kašna, morový sloup,

barokní kostel sv. Mikuláše z Bari,
Městské muzeum a galerie,

zámek

Vesnická památková 
rezervace Karlov
lidová architektura (roubené domy)

Tábor
Tichánkova rozhledna, 

restaurace, 
penzion, 

křížová cesta, 
barokní kostel Proměnění Páně,

Sezónní informační středisko

Přírodní areál Obora
koupaliště,
Lovecký zámeček alpského stylu,
arboretum, 
rybník Vyhlídkový ochoz

v Lyžařském areálu V Popelkách
na skokanském můstku K-70

Další zajímavosti v okolí
Jezírko pod Táborem, Košov, 
Hrádka, Ředice, Smetanova vyhlídka,
zříceniny hradů:
Kumburk, Bradlec, Kozlov

cyklus kulturních akcí Léto na zámku (červen – srpen)


