
 Pravidla se vztahují na všechny lezecké objekty v pískov- Pravidla se vztahují na všechny lezecké objekty v pískov-
cových oblastech v Čechách a jsou závazné pro všechny lez-cových oblastech v Čechách a jsou závazné pro všechny lez-
ce, kteří podnikají v těchto oblastech lezecké výstupy nebo ce, kteří podnikají v těchto oblastech lezecké výstupy nebo 
podnikají výcvik ve sportovním lezení. podnikají výcvik ve sportovním lezení. 

 Provozovat horolezectví je povoleno pouze organizova- Provozovat horolezectví je povoleno pouze organizova-
ným horolezcům a dále adeptům horolezeckého sportu, ným horolezcům a dále adeptům horolezeckého sportu, 
kteří sice nejsou členy níže uvedených organizací, ale mu-kteří sice nejsou členy níže uvedených organizací, ale mu-
sejí být provázeni alespoň jedním členem Č. H. S. (Českého sejí být provázeni alespoň jedním členem Č. H. S. (Českého 
horolezeckého svazu), majícím horolezeckou kvalifikační horolezeckého svazu), majícím horolezeckou kvalifikační 
třídu cvičitel, instruktor nebo lektor. Tito všichni jsou dále třídu cvičitel, instruktor nebo lektor. Tito všichni jsou dále 
označeni jako horolezci. Horolezcům je lezení na Hrubo-označeni jako horolezci. Horolezcům je lezení na Hrubo-
skalsku povoleno v období od 1. 4. do 31. 10.skalsku povoleno v období od 1. 4. do 31. 10.

» Prokázat se oprávněným kontrolním orgánům » Prokázat se oprávněným kontrolním orgánům 
platným členským průkazem Č. H. S. platným členským průkazem Č. H. S. 

nebo Mezinárodní horolezecké organizace U. I. A. A. «nebo Mezinárodní horolezecké organizace U. I. A. A. «

» Užívat k přístupu ke skalám turistické cesty » Užívat k přístupu ke skalám turistické cesty 
nebo cesty vyznačené se souhlasem CHKO. «nebo cesty vyznačené se souhlasem CHKO. «

» Chovat se šetrně ke všem složkám přírodního prostředí » Chovat se šetrně ke všem složkám přírodního prostředí 
a zachovávat klid. «a zachovávat klid. «

» Vzhledem k malé pevnosti horniny platí přísný zákaz » Vzhledem k malé pevnosti horniny platí přísný zákaz 
lezení na vodou nasáklém (48 hodin po dešti), lezení na vodou nasáklém (48 hodin po dešti), 

zasněženém a zledovatělém pískovci. «zasněženém a zledovatělém pískovci. «

» Platí zákaz lézt v obuvi s tvrdou podrážkou poškozující » Platí zákaz lézt v obuvi s tvrdou podrážkou poškozující 
pískovec (např. vibram) a používat stoupacích želez. «pískovec (např. vibram) a používat stoupacích želez. «

» Platí zákaz používat jistící pomůcky poškozující pískovec » Platí zákaz používat jistící pomůcky poškozující pískovec 
a používat při lezení magnezium. «a používat při lezení magnezium. «
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 Přirozeným centrem kouzelné krajiny, kterou její ctitelé začali  Přirozeným centrem kouzelné krajiny, kterou její ctitelé začali 
v polovině 19. století výstižně nazývat Českým rájem, je Turnov. v polovině 19. století výstižně nazývat Českým rájem, je Turnov. 
Městem protéká řeka Jizera, která tu vytváří malebná zákou-Městem protéká řeka Jizera, která tu vytváří malebná zákou-
tí, například v Dolánkách, kde se můžete podívat do známého tí, například v Dolánkách, kde se můžete podívat do známého 
Dlaskova statku s národopisnou expozicí. V Turnově láká turisty Dlaskova statku s národopisnou expozicí. V Turnově láká turisty 
Muzeum Českého ráje a Galerie Granát. Zájemcům o židovskou Muzeum Českého ráje a Galerie Granát. Zájemcům o židovskou 
tématiku (ale nejen jim) doporučujeme navštívit místní synago-tématiku (ale nejen jim) doporučujeme navštívit místní synago-
gu a židovský hřbitov. Na okraji města se nachází zámek Hrubý gu a židovský hřbitov. Na okraji města se nachází zámek Hrubý 
Rohozec, který je od roku 2009 obohacen o další zpřístupněné Rohozec, který je od roku 2009 obohacen o další zpřístupněné 
interiéry. Na území Turnova jsou také zajímavé církevní památ-interiéry. Na území Turnova jsou také zajímavé církevní památ-
ky. V městské části Nudvojvice leží kostelík sv. Jana Křtitele s tisí-ky. V městské části Nudvojvice leží kostelík sv. Jana Křtitele s tisí-
ciletou historií, další kostely najdete v centru města. Za návštěvu ciletou historií, další kostely najdete v centru města. Za návštěvu 
stojí zejména ten největší, zasvěcený Panně Marii, který nedáv-stojí zejména ten největší, zasvěcený Panně Marii, který nedáv-
no prošel rozsáhlou rekonstrukcí interiéru a patří ke skvostům no prošel rozsáhlou rekonstrukcí interiéru a patří ke skvostům 
regionu. Prohlídky turnovských kostelů s průvodcem se konají regionu. Prohlídky turnovských kostelů s průvodcem se konají 
v červenci a srpnu každé pondělní odpoledne. v červenci a srpnu každé pondělní odpoledne. 

 Český ráj je kromě hradů a zámků známý především svými  Český ráj je kromě hradů a zámků známý především svými 
skalními městy. Těch je zde hned několik. Nejznámější jsou Pra-skalními městy. Těch je zde hned několik. Nejznámější jsou Pra-
chovské skály a Hruboskalské skalní město, je tu ale i mnoho men-chovské skály a Hruboskalské skalní město, je tu ale i mnoho men-
ších skalních skupin, například Klokočské a Betlémské skály, Suché ších skalních skupin, například Klokočské a Betlémské skály, Suché 
a Příhrazské skály. Fenomén skalních měst ocenila i významná a Příhrazské skály. Fenomén skalních měst ocenila i významná 
celosvětová organizace, Český ráj je Geoparkem UNESCO.celosvětová organizace, Český ráj je Geoparkem UNESCO.

  V blízkosti Turnova najdete atraktivní Hruboskalské skalní V blízkosti Turnova najdete atraktivní Hruboskalské skalní 
městoměsto, kterému horolezci neřeknou jinak než , kterému horolezci neřeknou jinak než „Skalák“„Skalák“. Hrubo-. Hrubo-
skalské skalní město je tvořeno asi 400 pískovcovými věžemi, skalské skalní město je tvořeno asi 400 pískovcovými věžemi, 
z nichž některé dosahují výšky až 60 metrů. Jeho centrum tvoří z nichž některé dosahují výšky až 60 metrů. Jeho centrum tvoří 
oblast severovýchodně od červeně značené „Zlaté stezky České-oblast severovýchodně od červeně značené „Zlaté stezky České-
ho ráje“, spojující hrad Valdštejn a zámek Hrubá Skála. ho ráje“, spojující hrad Valdštejn a zámek Hrubá Skála. 

Poslední období přineslo do „Skaláku“ velký nárůst Poslední období přineslo do „Skaláku“ velký nárůst 
počtu návštěvníků – turistů, cyklistů i horolezců,počtu návštěvníků – turistů, cyklistů i horolezců,

z nichž řada nezná zásady chování v tak vzácné lokalitě, z nichž řada nezná zásady chování v tak vzácné lokalitě, 
jakou Český ráj je. Dodržujme zásady správného chování jakou Český ráj je. Dodržujme zásady správného chování 

v celé CHKO (a v rezervaci zejména). v celé CHKO (a v rezervaci zejména). 

 O přírodní ceně této oblasti svědčí i to, že v roce 1998 byla vy- O přírodní ceně této oblasti svědčí i to, že v roce 1998 byla vy-
hlášena Přírodní rezervací, a že je také nejvíce chráněnou hlášena Přírodní rezervací, a že je také nejvíce chráněnou první první 
zónou CHKO Český rájzónou CHKO Český ráj. Skoro každá výraznější skála zde dostala . Skoro každá výraznější skála zde dostala 
postupem let své jméno.postupem let své jméno.

  HorolezectvíHorolezectví proniklo do Českého ráje ze Saska na přelomu  proniklo do Českého ráje ze Saska na přelomu 
devatenáctého a dvacátého století. První český lezecký kroužek devatenáctého a dvacátého století. První český lezecký kroužek 
Prachov vznikl v roce 1907 a do začátku první světové války za-Prachov vznikl v roce 1907 a do začátku první světové války za-
znamenali jeho členové 136 výstupů v Prachově a na Hruboskal-znamenali jeho členové 136 výstupů v Prachově a na Hruboskal-
sku. Od dvacátých let minulého století začíná postupný rozvoj sku. Od dvacátých let minulého století začíná postupný rozvoj 
českého horolezectví, vycházejí první průvodce a příručky. Počet českého horolezectví, vycházejí první průvodce a příručky. Počet 
horolezců se rozrostl hlavně po druhé světové válce, kdy se častěji horolezců se rozrostl hlavně po druhé světové válce, kdy se častěji 
začaly objevovat nové technické pomůcky pro zajištění větší bez-začaly objevovat nové technické pomůcky pro zajištění větší bez-
pečnosti lezců. Pískovec je snadno drolivým materiálem, nevydrží pečnosti lezců. Pískovec je snadno drolivým materiálem, nevydrží 
takové namáhání otěrem, jako pevnější skály (žula, rula, vápenec) takové namáhání otěrem, jako pevnější skály (žula, rula, vápenec) 
a zejména za vlhka je velmi křehký. Stopy po stahování lana a ne-a zejména za vlhka je velmi křehký. Stopy po stahování lana a ne-
citlivých zásazích jsou pak už nevratně patrné na řadě skal. Měli citlivých zásazích jsou pak už nevratně patrné na řadě skal. Měli 
bychom si vážit atraktivity tohoto území a chovat se tak, aby jedi-bychom si vážit atraktivity tohoto území a chovat se tak, aby jedi-
nečné krásy našeho kraje zůstaly zachovány i pro generace příští. nečné krásy našeho kraje zůstaly zachovány i pro generace příští. 

Turnov a Hruboskalské
skalní město

Jak se chovat
v Chráněné krajinné oblasti Český ráj

Své zvířecí Své zvířecí 
společníky mějte společníky mějte 

na vodítku, na vodítku, 
neohrozíte tak neohrozíte tak 

volně žijící volně žijící 
živočichy.živočichy.

Nevstupujte Nevstupujte 
do jeskyní do jeskyní 

a pod převisy, a pod převisy, 
rušíte jejich rušíte jejich 
obyvatele.obyvatele.

Chovejte se tiše, Chovejte se tiše, 
vychutnáte si krajinu vychutnáte si krajinu 
v celém jejím půvabu v celém jejím půvabu 

a kráse.a kráse.

Odpadky Odpadky 
do přírody nepatří. do přírody nepatří. 

Co si do přírody Co si do přírody 
donesete, zase si donesete, zase si 

z přírody odneste.z přírody odneste.

Stanujte a bivakujte Stanujte a bivakujte 
pouze ve vyhrazených pouze ve vyhrazených 

kempech, kempech, 
oheň rozdělávejteoheň rozdělávejte

na vyhrazenýchna vyhrazených
ohništích. Tábořeníohništích. Táboření
a rozdělávání ohňůa rozdělávání ohňů

mimo vyhrazenámimo vyhrazená
místa je zakázáno.místa je zakázáno.

Na kole jezděte Na kole jezděte 
po cestách po cestách 

a značených a značených 
cyklotrasách. cyklotrasách. 

Mimo poškozujete Mimo poškozujete 
přírodu.přírodu.

Na koních jezděte Na koních jezděte 
jen po cestách jen po cestách 
a vyhrazených a vyhrazených 

místech. místech. 
Mimo poškozujete Mimo poškozujete 

přírodu.přírodu.

Při svých výletech Při svých výletech 
používejte cesty používejte cesty 

a turisticky a turisticky 
značené stezky. značené stezky. 

Mimo poškozujete Mimo poškozujete 
přírodu.přírodu.

Automobily Automobily 
parkujte pouze parkujte pouze 
na označených na označených 
parkovištích. parkovištích. 
Vjíždět mimo Vjíždět mimo 

vyhrazená místa vyhrazená místa 
je zakázáno.je zakázáno.

Lezení pouze Lezení pouze 
pro horolezce pro horolezce 
podle pravidel podle pravidel 

pískovcového lezení.pískovcového lezení.

Nerušte zvířata,Nerušte zvířata,
nechejte nechejte 

rostliny růst, rostliny růst, 
kameny ležet kameny ležet 
a skály stát.a skály stát.

Nevyrývejte Nevyrývejte 
své pozdravy své pozdravy 

do skal a stromů, do skal a stromů, 
využijte soudobých využijte soudobých 

komunikačních komunikačních 
možností.možností.

Výběr z hlavních zásad
„Pravidel lezení 

na pískovcových skalních 
oblastech v Čechách“

Horolezci jsou zejména povinni:

HříbekHříbek

Anebo

Zelený háj Zelený háj 
(477 m)(477 m)

KozákovKozákov
(744 m)

TrůnTrůn
ZelenáčZelenáč

Ředice (648 m)Ředice (648 m)Manon
za ní Tábor (678 m)za ní Tábor (678 m)

Julie
Velikonoční

Č e r t o v a  r u k aČ e r t o v a  r u k a

Jenovefa

vyhlídka „U Lvíčka“

Velká bašta

Šourkova věž

Malá baštaMalá bašta

GaleonGaleon

Maják

BlatníkBlatník
MnichMnich

Brána

Zámek Hrubá SkálaZámek Hrubá Skála

Zámecká Zámecká 
roklerokle

Kostelní kamenyKostelní kameny

kostel sv. Josefakostel sv. Josefa

MaskaMaskaPřátelskáPřátelská

KorálKorál

Maják

PradědPraděd

ZelenáčZelenáčVečerní

Sfinga

LaviceLavice

LvíčekLvíček Mravenčí

vyhlídka „U Lvíčka“

C i k á nC i k á n

Harryho věžička

BránaBrána Julie
JenovefaJenovefa

VelikonočníVelikonoční

Zlatá vyhlídka
Cikáně

Kapelník

Útesy

Podmokelská
TaktovkaTaktovka

á
VřesováVřesová

Svéhlavička
KavčíKavčí

www.cesky-raj.infowww.cesky-raj.info

Z Turnova
do „Skaláku“

Na Mariánské vyhlídce a vyhlídce U lvíčka 
jsou umístěny rozhledové mapky s názvy skal.

Vyhlídka Na kapeluJanova vyhlídka

Zámecká vyhlídka
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A

B

C
D

E

F
G

H

I
J

K

L

M

N

O

P

HrubáHrubá
SkálaSkála
(obec)(obec)

VěžickéVěžické
údolíúdolí

VyskeřVyskeř

KacanovyKacanovy

RadečRadeč

KopicůvKopicův
statekstatek

KacanovyKacanovy

sv. Annasv. AnnaPodhájíPodhájí

PřepeřePřepeře

OhrazeniceOhrazenice

PrahaPraha

LiberecLiberec

Malá SkálaMalá Skála

JenišoviceJenišovice

Malá SkálaMalá Skála

Karlovice - SedmihorkyKarlovice - Sedmihorky

Karlovice - Sedmihorky (ČD)Karlovice - Sedmihorky (ČD)

Bažantník

Pilský rybník

Židlík

Smíchouzův 
rybník

Autokemp 
Sedmihorky

Krokodýl

vyhlídka 
U Lvíčka

Janova 
vyhlídka

Čertova ruka

Ci
ká

n

Valdštejn

Hlavatice

Konice

Nudvojovice

Lázně Sedmihorky

Mariánská 
vyhlídka

symbolický 
hřbitov 

horolezců

Hrubá Skála Hrubá Skála 
(zámek)(zámek)

Zámecká 
vyhlídka

Myší díra

Adamovo lože

Prachovna

Bukovina

Arboretum

vyhlídka 
Na Kapelu

Jizera
Jizera

Pohledová mapa Turnova a Hruboskalského skalního městaPohledová mapa Turnova a Hruboskalského skalního města

 informační centrum informační centrum

 pramen vody pramen vody

 vyhlídka na Skalní město vyhlídka na Skalní město

Turisticky zajímavé objekty v Turnově
A   zámek Hrubý Rohozeczámek Hrubý Rohozec

B   sportovní hala, atletický stadionsportovní hala, atletický stadion

C   kostel Církve čsl. Husitskékostel Církve čsl. Husitské

D   kostel sv. Matějekostel sv. Matěje

E   Městská nemocnice TurnovMěstská nemocnice Turnov

F   kostel sv. Františka z Assisikostel sv. Františka z Assisi

G   kostel Narození Panny Mariekostel Narození Panny Marie

H   kostel sv. Mikulášekostel sv. Mikuláše

I   autobusové nádražíautobusové nádraží

J   židovská synagogažidovská synagoga

K   Městský úřad Turnov (radnice)Městský úřad Turnov (radnice)

L   Kulturní dům „Střelnice“Kulturní dům „Střelnice“

M   židovský hřbitovžidovský hřbitov

N   zastávka ČD Turnov – městozastávka ČD Turnov – město

O   nádraží ČD Turnovnádraží ČD Turnov

P   kostel sv. Jana Křtitele  kostel sv. Jana Křtitele  

51   SkautSkaut

52   LebkaLebka

53   DurangoDurango

54   ÚnorováÚnorová

55   12 apoštolů12 apoštolů

56   VětrníkVětrník

57   OrlojOrloj

58   ListList

59   KruťasKruťas

60   OsudováOsudová

61   Dračí zubDračí zub

62   Dračí věžDračí věž

63   DaliborkaDaliborka

64   KnihaKniha

65   Velký KapucínVelký Kapucín

66   Strubichova věžStrubichova věž

67   MamutMamut

68   DoubravkaDoubravka

69   Úzká neznámáÚzká neznámá

70   PlesnivecPlesnivec

71   PařátPařát

72   OcúnOcún

73   OhradaOhrada

74   MaskaMaska

75   Kostelní kamenyKostelní kameny

76   BráničkaBránička

77   PřátelskáPřátelská

78   PrskavkaPrskavka

79   ZámeckáZámecká

80   OštěpOštěp

81   ŠtítŠtít

82   FlašinetářFlašinetář

83   SkořápkaSkořápka

84   MihulkaMihulka

85   Strážce Strážce MalebnéhoMalebného
 údolí údolí

Skály v oblasti Dračích skal
a Zámecké rokle

1   Kočičí hlavaKočičí hlava

2   PřevisláPřevislá

3   ZatracenecZatracenec

4   SněžnáSněžná

5   HříbekHříbek

6   BlatníkBlatník

7   MnichMnich

8   ZelenáčZelenáč

9   MajákMaják

10   ManonManon

11   TrůnTrůn

12   AneboAnebo

13   BránaBrána

14   Ottova věžOttova věž

15   GaleonGaleon

16   DívčíDívčí

17   KavčíKavčí

18   LouskáčekLouskáček

19   MariášMariáš

20   Čertova Čertova věžvěž

21   Šourkova Šourkova věžvěž

22   SypkáSypká

23   OpomenutáOpomenutá

24   Chroustova Chroustova věžvěž

25   StojanStojan

26   PašerákPašerák

27   SvéhlavičkaSvéhlavička

28   VřesováVřesová

29   TaktovkaTaktovka

30   PaličákPaličák

31   PodmokelskáPodmokelská

32   LvíčekLvíček

33   MravenčíMravenčí

34   SfingaSfinga

35   Smítkova věž Smítkova věž 
 (Dominstein) (Dominstein)

36   Lengáčova Lengáčova věžvěž

37   Zlatá Zlatá vyhlídkavyhlídka

38   CikáněCikáně

39   KapelníkKapelník

40   JenovefaJenovefa

41   JulieJulie

42   VelikonočníVelikonoční

43   PradědPraděd

44   BivakováBivaková

45   PannyPanny

46   FaraonFaraon

47   KřemenováKřemenová

48   Kořenského Kořenského 
 věžička věžička

49   TrpaslíkTrpaslík

50   SmutnáSmutná

Skály v oblastech Valdštejn, Maják a Kapelník

Kavčiny


