
Naučná stezka s názvem Údolím Šembery je
dlouhá přibližně 11 Km a stihnete ji projít zhruba
za 3 hodiny. Na cestě potkáte celkem 12 naučných
tabulí, které Vás seznámí s lesním hospodařením,
místní historií a přírodou. Stezka Vás zavede do
různých prostředí. Od městské zástavby k chovným
rybníkům, lužním lesem až po kaňonovité údolí.
Trasa je středně náročná a občerstvit se můžete
v kempu Podviňák.
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Stezka začíná u budovy bývalého pivovaru. Z ná-
městí se k němu dostanete po červené značce.  Dále
trasa pokračuje podél starého koupaliště, které obe-
jdete zleva, podél sportovního areálu až k podchodu
pod hlavní silnicí. 
Cestou kolem jezdecké školy se dostanete k rybníku
Podviňák, kde na Vás čeká další informační tabule.
Trasa poté pokračuje kolem kempu Podvniňák po čer-
vené turistické značce do obce Zahrady, kde se nad
Mlýnským rybníkem tyčí tvrz Tuchorazy.

Tvrz Tuchorazy byla vy-
budována ve 14. století
za vlády Václava IV.,
hlavní obytná věž (1)
pak vznikla v 15. století.
V roce 1639 byla tvrz
málem dobyta Švédy,
nebýt dvou bílých paní,
které vyděsily velitele
vojsk k smrti, že s celou
armádou odtáhli pryč.
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Od ní cesta klesá dolů po červené turistické značce
k meandrům řeky Šembery. Zde se rozprostírá lužní
les (2). Více o něm se dozvíte na informační tabuli. 
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Lužní les je vhodné navštívit na jaře, kdy je celý po-
krytý kobercem rozkvetlých sasanek hajních (3).
Opustíte lužní les a půjdete kousek po asfaltové silnici, 
na křižovatce odbočíte doleva směrem k chatové osadě.
Odtud pak přes louku až k pamětnímu kameni (4). 

Od rozcestí Pod Šemberem na Vás čeká stoupání ka-
ňonem Šembery, podél trempské osady Colorado až
ke zbytkům hradu Šember. Obloukem se vrátíte na
rozcestí Pod Šemberem, odkud se můžete vydat po
zelené turistické značce do obce Doubravčice, odkud
jezdí autobus zpět do Českého Brodu.
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Naučnou stezku vytvořila 
01/71 ZO ČSOP Koniklec, p. s. 
ve spolupráci s městem Český Brod. 


