
K  nejznámějším  skalním  městům  patří  nepochybně 
Hruboskalské skalní město, které je charakteristické 
impozantními věžemi dosahujícími výšky až 55 m a strmými 
kaňony,  vedoucími  z  okrajových  skalisek  do  hlubokých 
romantických údolí. Putujeme-li Hruboskalskem, máme mož-
nost postupně nahlédnout do nitra  skalních měst, můžeme 
procházet značenými cestami v těsné blízkosti skalních veliká-
nů, které tak přitahují horolezce. K nejvyhledávanějším mís-
tům  patří  Mariánská  vyhlídka,  vyhlídka  U  lvíčka  a  Janova 
vyhlídka. Jednotlivá skalní uskupení a útvary si lidé pojmeno-
vali a váže se k nim řada pověstí a příběhů. Můžeme projít 
kolem Čertovy ruky, Kapelníka, Majáku, Sahary, Dračích skal 
nebo  se  protáhnout  65  metrovou  Myší  dírou.  Neobyčejně 
atraktivní  je pohled na  skupinu  skal,  vyrůstajících  z hladiny 
Věžického rybníka. Hruboskalsko se stalo nejnavštěvo-
vanějším z celého Českého ráje, fenoménem, který je magne-
tem  lákajícím  k  opakovaným  návštěvám.  Zajímavými  místy 
jsou i zámek Hrubá Skála a zřícenina hradu Valdštejn. „Srdce 
Českého ráje“ – město Turnov – obohatí návštěvu o prohlíd-
ku expozic Muzea Českého ráje, Dlaskova statku nebo zámku 
Hrubý Rohozec.

Turisticky atraktivní je i skupina Boreckých skal s vyhlíd-
kou  Svatopluka  Čecha,  ze  které  je  pěkný  pohled  na  hrad 
Trosky, dominantu Českého ráje.

Nejvýchodněji jsou v oblasti Českého ráje položeny Prachovské 
skály. Nezapomenutelné skalní město vzniklo jako pozůstatek 
pískovcové plošiny,  rozčleněné stržemi a  roklemi s převahou 
štíhlých věží a pilířů, s nápadnými vertikálními spárami a kouty 
s množstvím skalních ostrohů. Patří k návštěvnicky atraktiv-
ním oblastem především díky husté síti značených turistických 
cest s četnými vyhlídkami, které odkryjí interiér skalních měst. 

K nejvyhledávanějším místům patří Americká  sluj,  jedinečná 
Císařská chodba, a především Vyhlídka Českého ráje s pohle-
dem na skalní věže Prachovskou jehlu a Prachovskou čapku. 
K Prachovským skalám patří na  jejich severozápadním okraji 
ve skále vytesaný pozoruhodný hrad Pařez.
Nedaleké Jinolické rybníky a město Jičín s řadou zachovalých 
renesančních  a  barokních  památek  do  oblasti  Prachovských 
skal přivádí každoročně velké množství návštěvníků.

U  města  Sobotky  leží  údolí  Plakánek.  Jeho  dva  kilometry 
dlouhé hlavní údolí s řadou bočních údolíček zdobených skal-
ními útvary má podobu hlubokého kaňonu s bohatým lesním 
porostem  s  typickou  florou.  Spolu  s  dochovaným  gotickým 
hradem Kost má pro návštěvníky neopakovatelné kouzlo.

MaloskalskoPrachovské skály
Perlou Českého ráje je Maloskalsko. Výrazný Vranovský 
hřeben a Suché skály jsou pozůstatkem obrovské kry, 
kterou  alpsko-karpatské  vrásnění  vyzdvihlo  a  postavilo 
do kolmé polohy. Úzký skalní masiv na pravém břehu Jizery 
byl ve středověku využit jako základ obranných hradů Vranov 
a Frýdštejn. Vyhlídka nad Jizerou poskytuje neopakovatelný 
panoramatický pohled na meandr Jizery v místech, kde voda 
prorazila  skalní  kru.  Nad  osadou  Záborčí  najdeme  menší  
skupinu skal s pozůstatky skalního hradiště, zvanou malo-
skalská Drábovna.

Nezapomenutelný  je  pohled  na  rozeklaný  hřeben  Suchých 
skal (známé jako „České Dolomity“) na protější straně řeky, 
hojně využívaný milovníky horolezectví. Skály u Besedic 
se  skalním  bludištěm  Kalich  a  Chléviště  nabízejí  několik 
atraktivních  výhledů  na  celé  maloskalské  údolí.  Besedické 
skály a skály na Sokolu s četnými slujemi, průchody a soutěs-
kami,  mnohde  tvořenými  zřícenými  skalními  bloky,  byly 
v  časech  náboženského  útlaku  útočištěm  Českých  bratří. 
Kolem této modlitebny vede jedna ze značených turistických 
stezek. Celá tato oblast přechází u vesnice Rakousy ve vápni-
té  pískovce  s  mnoha  puklinovými  jeskyněmi  a  nalezišti 
fosilií. Za pozornost stojí zřícenina středověkého hradu Zbirohy.

Hruboskalsko

Český ráj – pojem, který  vyvolává představu mohutných 
pískovcových  věží  a  skalních  bloků,  vytvářejících  skupiny 
s  přiléhavým  názvem  skalní  města.  Jejich  původ  musíme 
hledat hluboko v geologické minulosti naší planety, v době 
před necelými 100 miliony lety, kdy tvrdý podklad Severočeské 
tabule zalilo subtropické moře.

Ze sedimentů, po miliony let usazovaných na jeho dně, vznik-
la křídová  tabule, kterou ve  třetihorách  rozrušily  tektonické 
pohyby. Klimatické podmínky a eroze postupně vymodelovaly 
skalní města do podoby, ve které je známe.
V roce 1955 byla na tomto území vyhlášena Chráněná krajin-
ná oblast Český ráj,  jejíž území bylo v roce 2002 rozšířeno. 
Český  ráj  je  i Globálním geoparkem UNESCO,  vyhlášen byl 
v roce 2005.



Na  jihozápadě  jsou  jednou  z  nejvyhledávanějších  oblastí 
Drábské světničky.  Spolu  s  Příhrazskými skalami 
patří k tzv. Žehrovické tektonické kře, z níž vystupuje čedičo-
vý vrchol Mužského. Dominantní je zde skalní defilé s četný-
mi  soutěskami  a  komíny,  které  oddělují  jednotlivé  skalní 
bloky. Samostatné – soliterní věže  jsou ojedinělé, k nejzná-
mějším patří Kočka, Bohatýr či Minaret. Bezesporu unikátním 
útvarem  je  Kobyla,  vyhledávaná  především  horolezci. 
Pozornost zaslouží tzv. stolová hora Křinecká skála. Názornou 
ukázkou  deformace  lesního  porostu  po  sesuvu  půdy  je 
Šavlový  les. Milovníkům historie se nabízí návštěva zřícenin 
hradu Valečova a blízkého města Mnichova Hradiště s barok-
ním zámkem. 

Naše putování po skalních městech Českého ráje se uzavřelo. 
Přijete  strávit  neopakovatelnou  dovolenou  do  kouzelného 

a  jedinečného  kraje  se  jménem  Český ráj,  do  kraje 
skalních  měst,  hradů,  zámků,  bájí,  do  kraje 

pověstí…

Těšíme se na Vás! 

Dominantou  celého  kraje  a  předělem  mezi  Podkrkonoším 
a Českým rájem  je  tajemná hora Kozákov. Na  jejím vrcholu 
stojí rozhledna, umožňující kruhový výhled od Krkonoš přes 
Český ráj k Ještědskému hřebenu a Jizerským horám.
Hluboký  zářez  kozákovské Drábovny  a  Měsíčního 
údolí je  po obou  stranách  lemován pískovcovými  výchozy 
s  typickými  tektonickými  žebry.  U  úpatí  Kozákova  přechází 
do kaňonovitého údolí. Zde v Babí a Kudrnáčově peci proka-
zatelně našli první úkryt lidé již v pravěku. Nelze opomenout 
ani návštěvu Radostné studánky, Votrubcova lomu a expozici 
drahých kamenů.

Do  oblasti  Klokočských skal,  na  které  plynule  navazují 
Betlémské skály, můžeme vstoupit kolem romantického 
hradu  Rotštejn  nebo  unikátními  Klokočskými  průchody. 
Mohutné skalní bloky, z nichž vystupuje jen několik osamo-
cených  věží,  dávají  nahlédnout  na  způsob  ukládání  hornin 
na dně křídového moře. Geologickou pozoruhodností těchto 
skal je soustředění většiny geomorfologických tvarů známých 
z pískovců na území cca 3 km čtverečních. Zdejší pseudokra-
sová  jeskyně  Postojna  poskytla  útočiště  prvním  lovcům 
v horním Pojizeří. 

Drábské světničky 
a Příhrazské skály

Kozákov, 
Klokočské 
a Betlémské skályVydalo Sdružení Český ráj v roce 2017.

Foto: L. Antoš, B. Jakoubě. Tisk: Profi-tisk group, s. r. o.
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Infocentrum Mladá Boleslav
Železná 107, 293 01 Mladá Boleslav, tel. 326 109 402, 326 322 173
infocentrum@kulturamb.eu, www.mladoboleslavsko.eu

Informační středisko Města Lomnice nad Popelkou
Husovo náměstí 44, 512 51 Lomnice nad Popelkou, tel. 481 673 107, 739 568 347
info@kislomnice.cz, www.kislomnice.cz, www.lomnicenadpopelkou.cz

Městské informační centrum Jičín
Valdštejnovo náměstí 1, 506 01 Jičín, tel. 493 534 390, mic@jicin.org
www.kzmj.cz, www.jicin.org

Městské informační centrum Mnichovo Hradiště
Masarykovo náměstí 299, 295 01 Mnichovo Hradiště, tel. 326 776 739
infocentrum@mnhradiste.cz, www.mnhradiste.cz

Městské informační centrum Sobotka
nám. Míru 3, 507 43 Sobotka, tel. 493 571 587, mic@sobotka.cz, www.sobotka.cz

Regionální turistické informační centrum Turnov
nám. Českého ráje 26, 511 01 Turnov, tel. 481 366 255, 481 366 256, info@turnov.cz
www.infocentrum-turnov.cz

Turistické informační centrum Semily
Husova 2, 513 01 Semily, tel. 481 624 721, info@semily.cz, www.semily.cz

Turistické informační centrum Železný Brod
nám. 3. května 1, 468 22 Železný Brod, tel. 483 333 999, info@zelbrod.cz
www.zeleznybrod.cz

INFORMAČNÍ STŘEDISKA REGIONU ČESKÝ RÁJ

ZÁŽITKOVÉ POHÁDKOVÉ OKRUHY:
•	 Hrad	a	zámek	s	Dračí	královskou	komnatou
•	 Zámecké	pohádkové	sklepení
•	 Hradní	pohádková	půda
•	 Zdravosvět	a	Čarodějná	Bestyjola

Staré	Hrady,	čp.	1,
507	23,	Libáň

www.starehrady.cz
telefon:	602 302 265OTEVŘENO CELOROČNĚ
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