
 Čím více se člověk přírodě vzdaluje, tím cítí větší potřebu se 
k ní vracet. Mnoho lidských generací přírodu i v Českém ráji více 
či méně uzpůsobovalo – vznikla tu cenná kulturní krajina. Je-
jím nejvzácnějším prvkem jsou skalní města. Ta byla podnětem 
ke vzniku první chráněné krajinné oblasti u nás. Skalní oblasti 
jsou jiné na severu a jiné v jižní části regionu. Pískovcové skalní 
kry jsou rozbrázděny roklemi, údolími s rybníky a mokřady, které 
udržují podmínky k životu cenným rostlinám i živočichům. 

Podobu zdejší krajiny vždy spoluvytvářela řeka Jizera s příto-
ky. Kolem ní do regionu přicházel život. Zemědělsky obdělávaná 
půda se tu střídá s loukami a pastvinami. Pestrá geologická mi-
nulost výrazně poznamenala vzhled severnějších oblastí za ost-
rým rozhraním mezi druhohorními pískovci a staršími hornina-

mi, táhnoucím 
se od Ještědu 
přes Kozákov 

a Tábor k Jičínu. Na něm také leží řada míst dalekých rozhledů, 
z nichž některá si člověk ještě přizpůsobil stavbou rozhleden 
a vyhlídkových věží. Na pískovcovém podloží rostou převážně 
borové lesy, kolem vodních toků i lesy smíšené.

Exkluzivitu krajině dodaly výrazné geomorfologické procesy, 
které zvýraznily pozůstatky sopečné činnosti jako dominanty 
regionu. Lidským zrakům tak vyzvedly ze zemských útrob pestré 
horniny, minerály i drahé kameny. Český ráj má řadu geologic-
kých zajímavostí, představuje přímo geologickou učebnici, proto 
byl v říjnu 2005 přijat do prestižní sítě evropských a světových 
geoparků UNESCO.

Romantická příroda Českého ráje má mnoho tváří a láká k pu-
tování krajinou. V Českém ráji je k němu připravena udržovaná 
a promyšlená síť značených turistických tras i cyklotras.

 Přijďte se o tom přesvědčit!

Zpátky k  přírodě.. .

Hruboskalské skalní město

www.cesky-raj.info



The more we move away from nature, the 
stronger our need is to go back. Many generations 
have more or less shaped nature, including the 
nature of Český ráj (Bohemian Paradise), creating 
a rare cultural landscape. The most unique 
elements of the landscape are its rock formations. 
These were responsible for the location to be 
declared the first protected landscape area in 
the Czech Republic. The rock formations in the 
north differ from those in the southern part of 
the region. Sandstone blocks are pockmarked 
by ravines and valleys with ponds and wetlands 
that provide the optimal living conditions for rare 
plants and animals. 

The landscape of the region has also been 
shaped by the Jizera River and its tributaries. 
Along the river, life comes to the region. Cultivated 
land is alternated by meadows and pastures. The 
area’s rich geologic past has significantly affected 
the appearance of the northern areas behind 
the distinctive boundary between the Mesozoic 
sandstone and older rocks spreading from Ještěd to 
Kozákov and Tábor Hills towards the town of Jičín. 
This is also where many far-looking viewpoints 
are located. Some of these have been helped by 
people who built lookout and observation towers 
here. The sandstone subsoil is covered largely 
by pine forests; we can also find mixed forests 
growing along the various water courses.

The local landscape owes its unique nature 
to geomorphological processes that made the 
remains of volcanic activity stand out as the 
region’s dominant features, bringing various 
unique rocks, minerals and precious stones to light. 
Bohemian Paradise is abundant in geological 
curiosities, being a geology textbook by itself. As 
a result, in October 2005 it became part of the 
prestigious UNESCO Global Geoparks Network.

The romantic nature of Bohemian Paradise has 
many faces and invites you to wander around 
and explore. For that reason, Bohemian Paradise 
offers a well-maintained and elaborate network 
of marked hiking and cycling trails.

 Come see it for yourselves!

Back to Nature ...
Je weiter sich der Mensch von der Natur entfernt, um so 

größer wird sein Bedürfnis, zu ihr zurückzukehren. Zahl-
reiche Generationen haben die Natur in der Region Český 
ráj (Böhmisches Paradies) mehr oder weniger verändert 
- es entstand hier eine wertvolle Kulturlandschaft. Deren 
kostbarstes Element sind die Felsenstädte. Und gerade ihr 
Vorhandensein war Anlass für die Entstehung des ersten 
Landschaftsschutzgebietes in der Tschechischen Republik. 
Die Felsenstädte im Norden sind anders als die im südlichen 
Teil der Region. Die Sandsteinschollen sind durch Schluchten, 
Täler mit Weihern und Moore zerfurcht, welche zum Erhalt 
der Lebensbedingungen für wertvolle Pflanzen und Tiere 
beitragen.

Die Gestalt der hiesigen Landschaft wurde stets vom Fluss 
Jizera (Iser) und von den Zuflüssen mitgestaltet. Entlang 
des Flusses kam das Leben in die Region. Die mannigfaltige 
geologische Vergangenheit prägte wesentlich die Gestalt 
der nördlicheren Regionen hinter dem schroffen Übergang 
von den Sandsteinformationen des Mesozoikum und den 
noch älteren Gesteinsformationen. Diese erstrecken sich von 
den Bergen Ještěd (Jeschken) und Kozákov bis zu den Städten 
Tábor und Jičín. Hier befinden sich zahlreiche Aussichtsor-
te mit einem weiten Ausblick, von denen einige der Men-
sch zusätzlich mit dem Bau von Aussichtsplattformen und 
Aussichtstürmen umgestaltete. Auf dem Sandsteinunter-
grund wachsen überwiegend Kiefernwälder, entlang der 
Wasserläufe auch Mischwälder.

Die Einzigartigkeit der Landschaft beruht auf den aus- 
drucksvollen geomorphologischen Prozessen, die von den 
Überresten der Vulkanausbrüche zu Dominanten der Regi-
on hervorgehoben wurden. Für den Anblick der Menschen 
wurden aus dem Erdinneren bunte Gesteine, Mineralien 
und Edelsteine hervorgehoben. Das Böhmische Paradies 
verfügt über eine Reihe geologischer Sehenswürdigkei-
ten, es stellt ein geologisches Lehrbuch dar und es wurde 
deshalb im September 2005 in das prestigeträchtige Netz 
der europäischen und weltweiten Geoparks der UNESCO 
aufgenommen.

Die romantische Natur des Böhmischen Paradieses hat 
viele Gesichter und lockt zu Wanderungen durch die Land-
schaft. Im Böhmischen Paradies steht ein gepflegtes und 
durchdachtes Netz von markierten Wander- und Fahrrad-
wegen hierzu bereit.

Kommen Sie sich davon überzeugen!

Zurück zur Natur ...
Czym więcej się człowiek oddala od natury, tym 

więcej odczuwa potrzebę do niej powracać. Wiele 
ludzkich generacji więcej czy mniej przystosowy-
wało przyrodę również i w Czeskim Raju (Český 
ráj) – powstał tu cenny krajobraz. Jego najcen-
niejszą częścią są skalne miasta. Te były impulsem 
do powstania pierwszego chronionego obszaru 
krajobrazowego w Republice Czeskiej. Obszary ska-
lne są inne na północy i inne w południowej części 
regionu. Skalne porwaki piaskowcowe są rozdarte 
wąwozami, dolinami ze stawami i mokradłami, 
które utrzymują warunki do życia dla cennych roślin 
i zwierząt.

Kształt tutejszego krajobrazu zawsze formowała 
rzeka Jizera (Izera) ze swoimi dopływami. Wzdłuż 
niej przychodziło do regionu życie. Rolniczo upra-
wiany grunt się tu zamienia z łąkami i pastwiskami. 
Kolorowa geologiczna przeszłość, wyraźnym spo-
sobem wpłynęła na wygląd obszarów położonych 
na północ za ostrą granicą, pomiędzy mezozoiczny-
mi piaskowcami i starszymi skałami, które biegną 
od Ještědu poprzez Kozákov i Tábor do Jičína. Na nim 
jest również położony szereg miejsc z dalekim wi-
dokiem, z których niektóre sobie człowiek jeszcze 
przystosował budową wieży obserwacyjnych i wi-
dokowych. Na podłożu ze skały piaskowcowej rosną 
w przeważnej mierze lasy sosnowe, wokół cieków 
wodnych również lasy mieszane.

Ekskluzywność krajobrazowi dostarczyły wyraźne 
procesy  geomorfologiczne, które  uwidoczniły pozo-
stałości po aktywności wulkanicznej, jako dominan-
ty całego regionu. Wydźwigły tak ludzkim oczom 
z wnętrza ziemi zróżnicowane skały, minerały, jak 
również i kamienie szlachetne. Czeski Raj ma szereg 
interesujących miejsc geologicznych, przedstawia 
bezpośrednio podręcznik geologiczny, dlatego został 
w październiku 2005 roku włączony do prestiżowej 
sieci europejskich i światowych geoparków UNESCO.

Romantyczna przyroda Czeskiego Raju posiada 
wiele twarzy i pociąga do wędrówki krajoznawczej. 
W Czeskim Raju jest dla niej przygotowana i utr-
zymywana przemyślana sieć oznakowanych tras 
turystycznych i rowerowych.

Przyjdź się o tym przekonać!

Powrót do przyrody ...

 Rozhledna, vyhlídková věž
 Lookout tower / Aussichtsturm/
 Wieża widokowa i obserwacyjna

 Rozhledové místo
 View point / Aussichtsort/
 Miejsce widokowe

 Skalní město, skály
 Rock formations, rocks / 
 Felsenstadt, Felsen /
 Skalne miasto, skały

 Geologická zajímavost, expozice
 Geological curiosity, exposition / 
 Geologische Sehenswürdigkeit, Ausstellung /
 Geologicznie ciekawe miejsce, ekspozycja

 Údolí
 Valley / Tal / Dolina



Základem jedinečnosti Českého ráje jsou skalní města, tvo-
řená kvádrovými pískovci, a vrchy vulkanického původu. Zdejší 
krajina je jemnou mozaikou, na které se střídají suché výslunné 
stráně s mokřady na dnech údolí, stinné rokle a rozpálené skal-
ní stěny s prosluněnými bory na pískovcových plošinách, pole, 
sady a také rybníky. I skalní útvary jsou tvarově velice pestré, se 
spoustou dutin, které slouží za úkryt některým dravcům, neto-
pýrům nebo třeba i hmyzu. Jeskyně využívají za úkryt lišky a je-
zevci a drobní hlodavci. Existuje i několik druhů, se kterými se lze 
setkat výhradně v šeru či tmě podzemních prostor. Díky chlad-
ným stinným údolím je možno se na pár kilometrech přenést 
z vysušených teplomilných stepních společenstev mezi typicky 
horské druhy. 

Tyto přírodní hodnoty, umocněny historickými památkami, 
vedly v roce 1955 k vyhlášení první Chráněné krajinné oblasti 
v republice. Ta byla v roce 2002 podstatně rozšířena a plocha 

chráněných území tak činí 181,5 km2. Cílem je ochrana geomor-
fologických hodnot, zachování typického vzhledu krajiny a udr-
žení celkové biologické rozmanitosti. 

Péči o chráněnou krajinnou oblast vykonává Správa CHKO. 
Pomáhá udržovat podmínky, bez kterých by některé ohrožené 
druhy nebyly schopny přežít, a dbá na dodržování pravidel da-
ných zákonem o ochraně přírody a krajiny. Stará se také o eko-
logickou výchovu, mimo jiné i budováním naučných stezek (NS 
Hruboskalsko, NS Podtrosecká údolí ad.), turistických chodníků, 
vyhlídek nebo informačních tabulí. Provozuje také sezonní infor-
mační centra (u rybníka Věžák a v Arboretu Bukovina).

Pro chování návštěvníků chráněných území platí:
»» Parkování automobilů pouze na označených parkovištích. Je 
zakázáno vjíždět mimo vyhrazená místa.

»» Lezení pouze pro horolezce podle pravidel pískovcového lezení.

»» Při výletech používat cesty a značené turistické stezky. Mimo 
ně poškozujete přírodu.

»» Nevstupovat do jeskyní a pod převisy – nerušit jejich obyvatele.

»» Stanovat a bivakovat lze jen ve vyhrazených kempech. Rozdě-
lávat ohně mimo vyhrazená místa je zakázáno.

      Chráněná krajinná
oblast Český ráj

»» Na kole lze jezdit po cestách a značených cyklotrasách. Mimo 
ně poškozujete přírodu.

»» Na koních lze jezdit jen po cestách a vyhrazených místech. 
Mimo ně poškozujete přírodu.

»» Nevyrývejte své nápisy do skal a stromů, využijte soudobých 
komunikačních možností.

»» Odpadky do přírody nepatří. Co si do přírody donesete, zase si 
z přírody odneste.

»» Nerušte zvířata, nechte rostliny růst, kameny ležet a skály stát.

»» Své zvířecí společníky mějte na vodítku, neohrozíte tak volně 
žijící živočichy.

»» Chovejte se tiše, vychutnáte si krajinu v celém jejím půvabu 
a kráse.

Správa Chráněné krajinné oblasti Český ráj
Antonína Dvořáka 294, 511 01 Turnov
Tel.: +420 481 321 900, 
Fax: +420 481 321 578
ceskyraj@nature.cz
www.ceskyraj.nature.cz

Věžický rybník

Orel mořský Růže šípkováPrstnatec májový

www.cesky-raj.infoA1



What makes Český ráj (Bohemian Paradise) so 
unique is its rock formations that were made by 
sandstone blocks and hills of volcanic origin. The 
local landscape is a fine mosaic where dry and sun-
kissed hillsides alternate with wetlands located at 
the bottom of valleys, shady ravines and hot rock 
faces with sunny pine groves on sandstone plateaus, 
fields, orchards and ponds. These natural values, 
enhanced by historic sites, resulted in the decision to 
proclaim the location the first Protected Landscape 
Area in the Czech Republic in 1955. The original 
protected area was substantially enlarged in 2002. 
Its purpose is to protect geomorphologic values 
while maintaining the typical face of the landscape 
and general biodiversity. 

The Protected Landscape Area is administered 
and cared for by the Administration of Protected 
Landscape Areas. It helps maintain the conditions 
essential for the survival of endangered species 
and ensures legal regulations on nature protection 
and landscape conservation are observed. It is also 
responsible for environmental awareness. 

When visiting the area, please follow these rules:

 » Cars can be park only in designated parking lots. 
Do not enter outside designated locations.

 » Climbing is allowed only with appropriate 
equipment, following sandrock climbing rules.

 » Use roads and marked hiking trails when hiking. 
Stepping outside these boundaries damages 
nature.

 » Do not enter caves or walk under overhangs – 
do not disturb animals that live there.

 » Camping and bivouacking is allowed only in 
designated campsites. Building fires outside these 
locations is forbidden.

 » Use roads and marked cycling trails when riding 
your bicycles. Riding outside them damages 
nature.

 » Use roads and designated locations when riding 
horses. Riding outside them damages nature.

 » Do not engrave inscriptions into rocks or trees; use 
modern day communication means.

 » Do not litter. Pack out what you bring in.

 » Do not disturb animals, let plants grow and rocks lie.

 » Keep your pets on leash; do not threaten wildlife.

 » Keep quiet and enjoy nature in its all charm and 
beauty.

Bohemian Paradise Protected Landscape Area

Podstawą do wyjątkowości Českého ráje (Cze-
skiego Raju) są skalne miasta, tworzone blokami ze 
skały piaskowcowej i wierzchołki górskie pochodze-
nia wulkanicznego. Tutejszy krajobraz jest delikatną 
mozaiką, na której zmieniają się suche, słoneczne 
zbocza górskie z mokradłami na dnach dolin, cienis-
te wąwozy i rozpalone słońcem ściany skalne z lasa-
mi sosnowymi, przejaśnionymi słońcem na płaszczy-
znach piaskowcowych, pola, sady i również stawy. 
Te walory naturalne, wzmocnione pamiątkami his-
torycznymi, prowadziły w 1955 roku do ogłoszenia 
pierwszego Chronionego Obszaru Krajobrazowego 
w Republice Czeskiej. Ten został w 2002 roku istot-
nym sposobem poszerzony. Celem jest ochrona wa-
lorów geomorfologicznych, zachowanie typowego 
wyglądu krajobrazu i utrzymanie biologicznej róż-
norodności.

Opiekę nad chronionym obszarem krajobrazowym 
sprawuje Zarząd CHKO (Chronionego Obszaru Kra-
jobrazowego). Pomaga utrzymywać warunki, bez 
których by niektóre z zagrożonych gatunków nie 
były zdolne przeżyć i dba o dotrzymywanie reguł 
danych ustawą o ochronie natury i krajobrazu. Opie-
kuje się również edukacją ekologiczną.

Warunki zachowania zwiedzających obszar kra-
jobrazowy:

 » Parkowanie samochodów jest dozwolone wyłącz-
nie na oznakowanych parkingach. Zabrania się 
wjeżdżać poza wskazane miejsca.

 » Wspinaczka tylko dla alpinistów zgodnie z warun-
kami dla wspinaczki na skałach piaskowcowych.

 » Podczas wycieczek używać drogi i oznakowane 
szlaki turystyczne. Poza nimi nie niszczyć przyrodę.

 » Nie wchodzić do jaskiń i pod występy skalne – nie 
przeszkadzać ich mieszkańcom.

 » Rozbijanie namiotów i biwakowanie jest możliwe 
tylko w wyznaczonych kempingach. Rozpalać og-
niska poza wyznaczonymi miejscami jest wzbro-
nione.

 » Na rowerach można jeździć tylko po drogach 
i oznakowanych trasach rowerowych. Poza nimi 
nie niszczyć przyrodę.

 » Na koniach można jeździć tylko po drogach i w 
wyznaczonych miejscach. Poza nimi nie niszczyć 
przyrodę.

 » Nie rzeźb swoje napisy do skał i drzew, wykorzystaj 
współczesne możliwości komunikacji.

 » Odpady do przyrody nie należą. Co do przyrody do-
niesiesz, ponownie sobie zabierz.

 » Nie nękaj zwierząt, pozostaw rośliny, żeby sobie 
rosły, kamienie leżały i skały stały.

 » Swoich zwierzęcych towarzyszy prowadź na smyc-
zy, nie zagrozisz tym wolno żyjące zwierzęta.

 » Zachowuj ciszę, użyjesz sobie krajobraz w całym 
jego powabie i pięknie.

Die Grundlage für die Einzigartigkeit des Český ráj 
(Böhmischen Paradies) sind die Felsenstädte, die aus 
Quadersandsteinen und Hügeln vulkanischen Ur-
sprungs gebildet werden. Die Landschaft hier ist ein 
feines Mosaik, auf dem sich trockene und sonnige 
Hänge mit Moorlandschaften in den Talsenken, 
schattige Schluchten und erhitzte Felswände mit 
lichtdurchfluteten Kiefernwäldern auf Sandsteinü-
berhängen, Felder, Gärten und Weihern abwech-
seln. Diese Naturreichtümer, von historischen 
Denkmälern verstärkt, führten im Jahr 1955 zur 
Gründung des ersten Landschaftsschutzgebietes in 
der Tschechischen Republik. Dieses wurde im Jahr 
2002 erheblich erweitert. Die Ziele sind der Schutz 
der geomorphologischen Werte, die Erhaltung des 
typischen Landschaftscharakters und die Erhaltung 
der gesamten biologischen Vielfalt.

Die Pflege des Landschaftsschutzgebietes nimmt 
die Verwaltung des Landschaftsschutzgebietes 
(CHKO) wahr. Sie hilft solche Bedingungen aufrecht 
zu erhalten, ohne welche manche bedrohten Arten 
nicht in der Lage wären zu überleben und sie sorgt 
für die Einhaltung der Regeln, welche durch die 
Gesetze über den Schutz der Natur und der Land-
schaft gegeben sind. Sie kümmert sich gleichzeitig 
auch um eine ökologisch orientierte Erziehung.

Für das Verhalten der Besucher der Schutzgebiete gilt:
 » Das Parken von Autos ist nur auf den gekenn-
zeichneten Parkplätzen gestattet. Es ist verboten, 
außerhalb der gekennzeichneten Plätze zu fahren.

 » Das Klettern für Bergsteiger ist nur gemäß der Re-
geln des Sandsteinkletterns erlaubt.

 » Bei Ausflügen ausschließlich Wege und markierte 
Wanderwege zu nutzen. Über diese hinaus beschä-
digen Sie die Natur.

 » Nicht die Höhlen betreten oder unter die Über- 
hänge treten – deren Bewohner nicht stören.

 » Zelten und Biwakieren ist nur an den ausgewie-
senen Campingplätzen möglich. Das Feuermachen 
ist außerhalb der ausgewiesen Plätze verboten.

 » Mit dem Fahrrad nur auf den Wegen und marki-
erten Fahrradwegen fahren. Über diese hinaus be-
schädigen Sie die Natur.

 » Auf Pferden darf nur auf den Wegen und aus-
gewiesenen Plätzen geritten werden. Über diese 
hinaus beschädigen Sie die Natur.

 » Ritzen Sie keine Botschaften in die Felsen und Bäu-
me, nutzen Sie moderne Kommunikationsmittel.

 » Abfälle gehören nicht in die Natur. Was Sie in die 
Natur mitbringen, nehmen Sie bitte auch wieder 
mit.

 » Stören Sie die Tiere nicht, lassen Sie die Pflanzen 
wachsen, die Steine liegen und die Felsen stehen.

 » Führen Sie Ihre Haustiere stets an der Leine - damit 
gefährden Sie nicht die frei lebenden Tiere.

 » Verhalten Sie sich still, genießen Sie die Landschaft 
in ihrem gesamten Liebreiz und ihrer Schönheit.

Landschaftsschutzgebiet Böhmisches Paradies

Chroniony obszar krajobrazowy Czeski Raj

Besedické skály

Lilie zlatohlavá

Voštiny

Ledňáček říční

Jaterník podléška



Skalní oblasti vznikly dlouhotrvajícím působením zemských sil 
a trvalou erozní činností z kvádrových pískovců, uložených zde 
v druhohorách na okrajích tehdejšího moře. Pískovcové skalní ob-
lasti na severu regionu jsou vesměs poznamenány blízkostí ho-
rotvorných procesů tzv. lužického zlomu.

K atraktivním skalním partiím patří dva ostré hřebeny poblíž 
Malé Skály. Oba geomorfologicky unikátní masivy jsou tvořeny 
pevnými cenomanskými pískovci, které byly horotvornými pro-
cesy na konci třetihor postaveny do svislé polohy. Od Malé Skály 
na západ se vypíná Vranovský hřeben se zbytky hradu Vranov – 
Pantheon. Na skalním výběžku 55 m nad řekou Jizerou je vyhlídka 
na Jizeru a na protilehlé Suché skály. Ty zdálky připomínají dračí 
hřbet nebo varhany a vytvářejí charakteristickou siluetu Malo-
skalska. Jsou oblíbeným horolezeckým terénem.

Od Malé Skály na jih leží Drábovna, menší pískovcové skalní 
město s romantickými zákoutími a zbytky středověkého skalního 
hrádku. Ve výklencích, tzv. pecích, byly objeveny stopy osídlení z 
mladší doby kamenné. Úbočím traverzuje silnička s výhledy na 
Maloskalsko.

Okraj plošiny mezi Jizerou a obcí Klokočí tvoří Betlémské skály. 
Výhled nabízí Zdenčina skála nad řekou. V sousedství jsou Klokoč-
ské skály – souvislá, 1,6 km dlouhá skalní hradba z druhohorních 
pískovců o síle až 60 metrů. Stěna je rozčleněna do skalních věží 
a rozsedlin s mnoha jeskynními dutinami. Jsou tu krásné rozhle-
dy ke Kozákovu a k Jizerským horám. Na okraji Klokočských skal 
je zřícenina hradu Rotštejn. Na dohled od Betlémských skal jsou 
Besedické skály (Kalich, Chléviště) – pískovcové skalní oblasti na 
vrchu Sokol, tvořící specifickou oblast s pestrým reliéfem. Na sva-
zích Sokola, vysoko nad Jizerou, se tyčí skalní skupina Chléviště 

Skalní oblasti
na severu regionu

a skalní bludiště Kalich. Vyznačený pěší okruh i naučná stezka 
u Besedic vede romantickými bludišti, jejichž součástí jsou sluje, 
skalní útvary připomínající zvířata, bývalá modlitebna a útočiš-
tě pronásledovaných nekatolíků. Okruh dlouhý 4,5 km zahrnuje 
i sedm vyhlídek (některé zarostlé).

Na úpatí Kozákova je kaňonovité Měsíční údolí – pískovcová 
kra lemovaná skalními výchozy s typickými tektonickými žebry. 
V dolní části leží jeskynní převisy Babí, Kudrnáčova a Zemanova 

pec, kde byly objeveny zbytky po opracování kamene, pocháze-
jící již z období neolitu. Výše leží Drábovna – pískovcové bradlo 
s uměle vytesanou komorou, která ve středověku sloužila snad 
jako hláska.

U Železného Brodu v místě zvaném Záskalí je skalní zeď Kozi-
nec, tvořená bělavým křemencem, vzniklým z písčitých sedimen-
tů. Skalní útvar je příkladem mrazového zvětrávání.

Klokočské skály

Suché skály

Besedické skály Klokočské skályMěsíční údolí
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The local rock formations are the result of 
the long-term activity of geological forces and 
permanent erosion from sandstone blocks, 
deposited on the site of a former seashore that 
existed during the Mesozoic era. Sandstone rock 
formations in the northern part of the region 
are largely affected by orogenic processes in the 
Lužický Fault.

Attractive rock areas include two steep ridges 
near Malá Skála. Both of these geomorphologically 
unique massifs are made of strong Cenomanian 
sandstone and were horizontally shaped by 
orogenic processes at the end of the Tertiary era. 
From Malá Skála to the west is the Vranovský 
hřeben Ridge with the remains of the Vranov 
– Panteon Castle. A view point overlooking the 
opposite Suché skály rocks looms on a promontory 
55 meters above the Jizera River. From a distance, 
the rocks remind us of a dragon’s back or an organ, 
one of the typical features of the Malá Skála area. 

South of Malá Skála is Drábovna, a small group 
of rock formations with romantic coves and the 
remains of a little medieval rock castle. 

The border of the plateau between the Jizera 
River and the village of Klokočí is made up by the 

Betlémské skály Rocks. There is a good view from 
Zdenčina skála Rock above the river. Next to it is the 
Klokočské skály Rocks, a continuous 1.6 km long 
rock wall made of Mesozoic sandstone that is up to 
60 meters thick. The wall is divided into rock towers 
and clefts with many cavities. There are beautiful 
views towards Kozákov Hill and the Jizerské hory 
Mountains. At the end of the Klokočské skály Rocks 
is the Rotštejn castle ruins. Within sight from 
Betlémské skály rocks, you can see Besedické skály 
(Kalich, Chléviště) – sandstone formations on top 
of Sokol Hill, a specific area with a varied relief. 
The Chléviště rock group and the Kalich rock maze 
are found on Sokol hillsides, high above the Jizera 
River. A marked hiking nature trail near Besedice 
passes through romantic mazes that also include 
caves, a former prayer room and a retreat used by 
persecuted Catholics. 

In the Kozák foothills is the Měsíční údolí Canyon, 
a sandstone block lined with outcrops and typical 
tectonic ribs. Do not miss the Babí, Kudrnáčova and 
Zemanova pec overhangs in its lower part, as well 
as the sandstone nape with a cutout chamber that 
probably once served as a watchtower.

Rock Formations in the North of the Region

Die Felsengebiete sind durch langjähriges Wir-
ken von Erdkräften und der andauernden Erosion-
stätigkeit aus den Quadersandsteinen entstanden, 
welche hier im Mesozoikum an den Rändern des 
damaligen Meeres abgelagert wurden. Die Sand-
steinfelsengebiete im Norden der Region sind alle 
durch die gebirgsbildenden Prozesse der geomor-
phologischer Verwerfung Lužický zlom (Lausitzer 
Verwerfung) gekennzeichnet. 

Zu den attraktiven Felsenpartien gehören zwei 
schroffe Rücken in der Nähe der Sandsteinformati-
on Malá Skála. Die zwei geomorphologischen ein-
zigartigen Massive werden aus zwei festen Sand-
steinfelsen des Cenomans gebildet, welche durch 
gebirgsbildende Prozesse am Ende des Tertiärs in 
eine senkrechte Lage gestellt wurden. In westlicher 
Richtung der Ortschaft Malá Skála ragt der Ber-
grücken Vranovský hřeben, mit der Ruine der Burg 
Vranov – Panteon empor. Auf einem Felsausläufer 
55 m oberhalb des Flusses Jizera (Iser) befindet sich 
ein Aussichtsort auf den Fluss Jizera und auf die ge-
genüberliegende Felsformation Suché skály. Diese 
erinnert von der Ferne an einen Drachenrücken 
oder Orgelpfeifen und sie schafft die charakteristis-
che Silhuette der Region Malá Skála. 

Südlich der Region Malá Skála befindet sich die 
Sandsteinformation Drábovna, eine kleine Sand-
steinfelsenstadt mit romantischen Winkeln und 
den Resten einer kleinen mittelalterlichen Felsen-
burg.

Die Ränder des Plateaus zwischen dem Fluss Ji-
zera und der Gemeinde Klokočí werden von der 
Felsenformation Betlémské skály gebildet. Einen 

Ausblick in die Landschaft bietet der Felsen Zdenči-
na skála über dem Fluss. In der Nachbarschaft be-
findet sich die Felsformation Klokočské skály – ein 
zusammenhängender, 1.600 m langer Felsenwall, 
bestehend aus Sandstein aus dem Mesozoikum 
und bis zu 60 m breit. Die Wand ist in einzelne 
Felsentürme und Klüfte mit zahlreichen Felshohl-
räumen zergliedert. Von hier aus bieten sich wun-
derschöne Ausblicke auf den Berg Kozákov und 
zum Gebirge Jizerské hory. Am Rande der Felsenfor-
mation Klokočské skály steht die Ruine der kleinen 
Felsenburg Rotštejn. In Sichtweite von der Felsfor-
mation Betlémské skály befindet sich die Felsfor-
mation Besedické skály (Kalich, Chléviště) – Sand-
steinfelsformation auf dem Hügel Sokol, welche 
eine spezifische Region mit einem mannigfaltigen 
Relief darstellt. An dem Hängen des Hügels Sokol, 
hoch über dem Fluss Jizera, erhebt sich die Felsen-
gruppe Chléviště und das Felsenlabyrinth Kalich. 
Ein markierter Rundwanderweg und ein Lehrpfad 
bei der Ortschaft Besedice führt durch romantische 
Labyrinthe, zu denen Grotten sowie ein Betraum 
und gleichzeitig eine Zufluchtsstätte der verfolgten 
Nicht-Katholiken, gehören.

Am Fuß des Berges Kozákov befindet sich das 
canyonartige Tal Měsíční údolí – eine Sandstein-
scholle, die von Felsausgängen mit typischen tekto-
nischen Rippen gesäumt wird. Im unteren Bereich 
befinden sich die Höhlenüberhänge Babí, Kudrná-
čova und Zemanova pec. Weiter oberhalb befindet 
sich ein Sandsteigebilde mit der künstlich in den 
Fels gehauenen Kammer Drábovna, welche im Mit-
telalter wohl als Wachposten diente.

Felsformationen im Norden der Region

Obszary skalne powstały z bloków piaskow-
cowych, położonych tutaj w okresie mezozoiku 
na obrzeżach byłego prehistorycznego morza, i to 
przez długotrwałe działanie sił ziemskich i trwałe 
działanie erozyjne. Piaskowcowe obszary skalne 
położone na północy regionu ponoszą przeważnie 
oznaki obecności pobliskich procesów górotwórc-
zych tzn. łużycki zrąb tektoniczny.

Do atrakcyjnych elementów skalnych należą 
dwa ostre grzbiety w pobliżu Malé Skály. Oby dwa 
geomorfologiczne unikatowe masywy tworzone 
są mocnymi cenomańskimi piaskowcami, które zo-
stały na końcu trzeciorzędu postawione do pozycji 
pionowej, poprzez procesy górotwórcze. Na zachód 
od Malé Skály wznosi się Vranovský hřeben (Grzbi-
et) z ruinami zamku Vranov – Panteon. Na skalnym 
występie 55 m ponad rzeką Jizera (Izera), znajduje 
się miejsce widokowe na Izerę i na Suché skály po 
stronie przeciwnej. Te z odległości przypominają 
grzbiet smoka albo organy i wytwarzają charakte-
rystyczną sylwetkę Maloskalska.

Na południe od Malé Skály rozkłada się Drábovna, 
mniejsze piaskowcowe miasto skalne z romantycz-
nymi zaułkami i ruinami średniowiecznego zamku 
skalnego.

Brzeg skalnej platformy, położonej pomiędzy 

Izerą i miejscowością Klokočí, tworzy Betlémské 
skály – jednolita, 1,6 km długa masa skalna z dru-
gorzędowego piaskowca o mocy aż 60 metrów. 
Ściana jest podzielona do wieży skalnych i szczelin z 
wieloma otworami jaskiń. Znajdują się tu przepięk-
ne widoki na Kozákov i na Jizerské hory (Góry Izer-
skie). Na obrzeżu Klokočských skal znajdują się ruiny 
zamku Rotštejn. W zasięgu wzroku od Betlémských 
skal znajdują się Besedické skály (Kalich, Chléviště) 
– piaskowcowe obszary skalne na wierzchołku So-
kol, tworzą specyficzny obszar z urozmaiconym re-
liefem. Na zboczach Sokola, wysoko nad rzeką Izerą, 
wznosi się masyw skalny Chléviště i labirynt skal-
ny Kalich (Kielich). Oznakowana droga okrężna dla 
pieszych i szlak edukacyjny koło Besedic, prowadzi 
romantycznymi labiryntami, których elementem 
są groty, byłe miejsce modlitewne i miejsce schronu 
prześladowanych niekatolików.

U podnóża Kozakova znajduje się wąwóz Měsíční 
údolí – piaskowcowy porwak otoczony wychod-
niami skalnymi z typowymi tektonicznymi żebra-
mi. W dolnej części rozkładają się występy jaski-
niowe Babí, Kudrnáčova i Zemanova pec. Powyżej 
nich rozkłada się Drábovna – urwisko piaskowca ze 
sztucznie wydrążoną komorą, która w średniowiec-
zu służyła może, jako obserwatorium.

Obszary skalne na północy regionu

Sokol

Chléviště

Klokočské skály



Nejvýznamnější a nejznámější skalní oblasti Českého ráje leží 
v jeho jižní části. Mocné desky kvádrových pískovců, uložené 
na okrajích druhohorního moře, zde leží povětšinou v původní po-
loze, pozdější horotvornou činností jsou jen mírně pozdvihnuty.

Jednou z nejstarších přírodních rezervací v České republice 
jsou Prachovské skály nedaleko Jičína. Jsou zbytkem pískovcové 
kry o síle asi 130 m, dnes rozčleněné četnými stržemi, roklemi 
a soutěskami. Skalní věže zde dosahují výšky až 40 m. Od sklon-
ku 19. stol. jsou skály cílem horolezců i turistů. V oblasti jsou čet-
né skalní vyhlídky.

Borecké skály jsou malé pískovcové skalní město poblíž Ro-
venska pod Troskami. Má neobvykle strukturované skalní stěny 
s množstvím převisů a skalních oken. Přírodní památkou byly vy-
hlášeny v r. 1985. Z vyhlídky Svatopluka Čecha je pěkný výhled 
na hrad Trosky.

Poblíž hradu Trosky leží skalní město Apolena, jedinečný geo-
morfologický útvar z velmi měkkého pískovce. Vzniklo erozními 
procesy po rozpukání pískovcové tabule. Přírodní rezervace Apo-
lena je od roku 2010 pro veřejnost uzavřena.

Četné skalní útvary jsou v údolích potoků Žehrovky a Jordánky 
a v navazujících bočních údolích. Tato oblast tvoří přírodní re-
zervaci Podtrosecká údolí. V některých údolích jsou skalní stěny 
méně členité, v okolí rybníků Vidlák, Věžák a Hrudka jsou i četné 
věže. Nad hladinou Věžáku vytvářejí věže atraktivní skalní skupi-
nu. Podobné skalní defilé je i v údolí Plakánek.

Skalní oblasti 
na jihu regionu

Jižně od Turnova se rozkládá nejrozlehlejší skalní oblast 
Českého ráje – Hruboskalské skalní město. Představuje im-
pozantní věže s nejúplněji vyvinutými znaky skalního města. 
Pískovcová kra zde má mocnost asi 120 m a některé skalní vý-
chozy dosahují výšky 80 m. Poměrně malá odolnost pískovce 
způsobila bohatství tvarů na skalních stěnách. I proto jsou 
horolezci nejvíce oblíbeny. Oblast je přírodní rezervací. Po hře-
benové cestě vede Zlatá stezka Českého ráje s řadou vyhlíd-
kových míst, pod Mariánskou vyhlídkou je symbolický hřbitov 
horolezců.

Nad obcí Všeň se zvedá hřeben, na jehož temeni je vrch se 
zbytky středověkého skalního hrádku Kozlova (či Chlumu) a také 
pozoruhodné skalní defilé s bloky, posunutými či nakloněnými 
gravitačním odsedáním po slínovcovém podloží.

V okolí vrchu Mužský a v přilehlém Žehrovském lese se rozklá-
dají Příhrazské skály (přírodní rezervace) s množstvím skalních 
věží. V jejich západní části jsou Drábské světničky. I zde jsou pa-
trné stopy po sesuvech a na okrajích se vyskytují hluboké převisy 
a jeskyně. Na jižní straně oblasti jsou osamocené věže a dva vý-
razné skalní masivy Sokolka a Křinecká skála.

Prachovské skály Drábské světničky, Příhrazské skály

Příhrazské skályBorecké skályHruboskalské skalní město
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The most important and best-known rock 
formations of Český ráj (Bohemian Paradise) 
are found in its southern part. Massive plates 
of sandstone blocks, located at the Mesozoic 
seashore, have remained mostly in their original 
positions and have only been slightly lifted by later 
orogenic processes.

One of the oldest nature reserves in the Czech 
Republic is the Prachovské skály rocks near the town 
of Jičín. These are the remains of a 130-meter-thick 
sandstone block, today divided by numerous gorges, 
ravines and passes. Rock towers reach as high as 40 
meters here. Since the end of the 19th century, the 
rocks have been a tourist and climber destination. 
There are many view points in the area.

The Borecké skály Rocks are small sandstone 
rock formations near the town of Rovensko pod 
Troskami. They have unusually structured rock 
faces with many overhangs and rock windows. The 
rocks were declared a natural monument in 1985. 
There is a beautiful view of the Trosky Castle from 
the Svatopluk Čech View Point.

South of the town of Turnov is the largest rock 
area of Bohemian Paradise, the Hrubá Skála 
Rock Formations. It features very impressive rock 

towers. The sandstone block is about 120 meters 
thick here and some outcrops reach as high as 80 
meters. The relatively low durability of sandstone 
has resulted in a rich variety of shapes on the rock 
faces. Therefore, they are also very popular with 
mountain climbers. The area is a nature reserve. 
You can take Zlatá stezka Českého ráje (Golden 
Path of Bohemian Paradise) across the ridge with 
many viewpoints; there is a symbolic cemetery 
dedicated to mountain climbers below the 
Mariánská vyhlídka view point.

A ridge rising above the village of Všeň bears 
the remains of the medieval Kozlov (also called 
Chlum) rock castle and a remarkable rock display 
with blocks that both shift and slope because of the 
gravitational forces along the marlstone subsoil.

Near the top of Mužský Hill and the nearby 
Žehrov Forest is the Příhrazské skály Rocks 
(a nature reserve) with many rock towers and 
Drábské světničky in the western part. This location 
also shows signs of landslides and features deep 
overhangs and caves at the borders. In the south 
end are two standalone isolated rock towers and 
two distinct massifs, called Sokolka and Křinecká 
skála.

Rock Formations in the South of the Region

Die bedeutendsten und bekanntesten Felsen-
formationen des Český ráj (Böhmisches Paradies) 
erstrecken sich in dessen Süden. Die mächtigen 
Sandsteinquaderplatten, welche an den Rändern 
eines Meeres im Mesozoikum abgelagert wurde, 
liegen hier in ihrer ursprünglichen Lage, durch die 
spätere gebirgsbildende Tätigkeit wurden sie nur 
leicht angehoben.

Eines der ältesten Naturschutzgebiete der Tsche- 
chischen Republik ist die Sandsteinfelsformation 
Prachovské skály unweit der Stadt Jičín. Sie beste-
hen aus dem Rest einer Sandsteinscholle mit einer 
Dicke von 130 m, die heute durch zahlreiche Schlu-
chten zerfurcht ist. Die Felsentürme erreichen hier 
eine Höhe von bis zu 40 m. Ab dem Ende 19. Jahr-
hundert sind die Felsen das Ziel von Bergsteigern 
und Touristen. In der Region (Naturschutzgebiet) 
befinden sich auch Felsaussichtsorte.

Die Felsenformation Borecké skály ist eine klei-
ne Felsenstadt, westlich der Stadt Rovensko pod 
Troskami gelegen. Sie hat ungewöhnlich geformte 
Felswände, mit einer Vielzahl von Überhängen und 
Felsenfenstern. Sie wurde im Jahr 1985 zum Na-
turschutzgebiet erklärt. Von dem Svatopluk Čech 
Aussichtsturm bietet sich ein schöner Ausblick auf 
die Burg Trosky.

Südlich der Stadt Turnov erstreckt sich die 
weitläufigste Felsenregion des Böhmischen Para-
dieses – die Felsenstadt Hruboskalské skalní město. 
Sie stellt imposante Türme mit den vollkomme-

nen Anzeichen einer Sandsteinfelsenstadt dar. Die 
Sandsteinscholle ist hier bis zu 120 m dick und man-
che Felstürme erreichen eine Höhe von 80 m. Die 
verhältnismäßig geringe Widerstandsfähigkeit des 
Sandsteins bewirkte eine Vielzahl von Formationen 
in den Felswänden. Auch deswegen sind sie am 
meisten von Bergsteigern beliebt. Die Region ist ein 
Naturschutzgebiet. Entlang des Bergkammes führt 
der Wanderweg Zlatá stezka Českého ráje (Gold-
steig des Böhmischen Paradieses) mit einer Reihe 
von Aussichtsorten, unterhalb des Aussichtsortes 
Mariánská vyhlídka befindet sich der symbolische 
Bergsteigerfriedhof.

Oberhalb der Ortschaft Všeň erhebt sich ein 
Bergrücken, an dessen Scheitel sich Überreste der 
kleinen Bergburg Kozlov (auch Chlum genannt) 
befindet sowie ein bemerkenswertes Defilee von 
Blöcken, welche gravitätisch verschoben oder ge-
neigt auf dem Mergeluntergrund stehen.

In der Umgebung des Hügels Mužský und im 
angrenzenden Waldgebiet Žehrovský les liegen 
(Naturschutzgebiete) mit zahlreichen Felsforma-
tionen. In deren westlichen Teil befindet sich die 
Felsnischenformation Drábské světničky. Auch hier 
sind die Spuren von Bergrutschen offensichtlich 
und an den Rändern befinden sich tiefe Überhänge 
und tiefe Höhlen. An der Südseite der Region be-
finden sich frei stehende Felstürme und die zwei 
ausdrucksvollen Felsmassive Sokolka und Křinecká 
skála.

Felsformationen im Süden der Region

Najbardziej znaczący i znany obszar skalny České-
ho ráje (Czeskiego Raju) rozkłada się w jego połud-
niowej części. Mocne deski piaskowcowych bloków, 
ułożone na obrzeżach mezozoicznego morza, leżą 
tu przeważnie w oryginalnym położeniu, póź-
niejsze procesy górotwórcze je tylko nieznacznie 
podniosły.

Jednym z najstarszych rezerwatów przyrodnic-
zych w Republice Czeskiej są Prachovské skály, 
leżące niedaleko od Jičína. Są pozostałością pias-
kowcowego porwaku o mocy około 130 m, dzisiaj 
podzielonego licznymi rozpadlinami i wąwoza-
mi. Wieże skalne tu osiągają wysokości do 40 m. 
Od schyłku 19 wieku są skały celem alpinistów 
i turystów. W rejonie są liczne skalne miejsca wi-
dokowe.

Borecké skály jest małe piaskowcowe miasto 
skalne w pobliżu Rovenska pod Troskami. Posiada 
niezwykłe strukturyzowane skalne ściany z wie-
loma skalnymi występami i skalnymi oknami. Za-
bytkiem przyrody zostały ogłoszone w 1985 roku. 
Z miejsca widokowego Svatopluka Čecha jest pięk-
ny widok na zamek Trosky.

Na południe od Turnova rozkłada się najbardziej 
rozległy obszar Czeskiego Raju – Hruboskalské 
skalní město (miasto skalne). Przedstawia impo-
nujące wieże z najbardziej rozwiniętymi oznakami 

skalnego miasta. Piaskowcowy porwak o grubości 
120 m w tym oto miejscu, i niektóre wychodnie 
skalne, osiągają wysokości 80 m. Relatywnie mała 
oporność piaskowca była przyczyną powstania bo-
gactwa kształtów ścian skalnych. Dlatego i z tego 
powodu są przez alpinistów najbardziej lubiane. 
Obszar jest rezerwatem przyrodniczym. Po szlagu 
grzbietowym prowadzi Zlatá stezka Českého ráje 
(Złoty szlak Czeskiego Raju) z szeregiem miejsc wi-
dokowych, pod Mariánskou vyhlídkou (Maryjnym 
miejscem widokowym) znajduje się symboliczny 
cmentarz alpinistów.

Nad miejscowością Všeň wznosi się grzbiet, 
na którego wierzchołku znajdują się ruiny śred-
niowiecznego zamku Kozlov (czy Chlum) i również 
nadzwyczajna skalna defilada z blokami, przesu-
niętymi albo pochylonymi poprzez grawitacyjne 
odsiadywanie po podłożu marglowym.

W okolicy wierzchu Mužský i w przylegającym 
do niego Žehrovském lese (lasu) leżą Příhrazské ská-
ly (rezerwat przyrodniczy) z dużą ilością skalnych 
wieżyczek. W ich zachodniej części znajdują się 
Drábské světničky. Również tutaj są widoczne ślady 
po osuwach i na obrzeżach znajdują się głębokie 
występy skalne i jaskinie. Po stronie południowej 
znajdują się pojedyncze wieżyczki i dwa wyraźnie 
widoczne masywy skalne Sokolka i Křinecká skála.

Obszar skalny na południu regionu

Apolena

Borecké skály

Příhrazské skály

Hruboskalské skalní město



Pískovcové kry, tvořící v Českém ráji skalní města, jsou rozbráz-
děny četnými stržemi a roklemi, rozšiřujícími se v údolí vesměs 
s mimořádnou krajinářskou i přírodovědnou hodnotou. Taková 
jsou Podtrosecká údolí, třetí největší rezervace regionu. Kaňo-
novitá údolí jsou lemována pískovcovými skalami a leží v nich 
osm rybníků (Rokytňák, Hrudka, Vidlák, Krčák, Věžák, Dolský, 
Nebák a Podsemínský). O společenstvech mokřadních rostlin, 
vodního ptactva a o přírodě, geologii a historii oblasti informuje 
naučná stezka. U rybníka Věžák je i sezonní informační centrum. 
Podstatnou částí Podtroseckých údolí protéká Žehrovka, jejíž 
tok ve své délce 26 km roztáčel kdysi kola osmnácti mlýnů. Před 
soutokem s Jizerou dává Žehrovka vodu ještě Žabakoru – jedno-
mu z největších rybníků regionu, který je chráněným  hnízdištěm 
vodního ptactva. Vyskytuje se zde i orel mořský.

Z Libošovic ke hradu Kost vede Prokopské údolí, v jehož zá-
věru jsou rybníky Černý a Bílý. Měly i obrannou funkci. Další ro-
mantické údolí vede od hradu Kost. Plakánek a z něj odbočující 
Vesecký Plakánek jsou skalnatá údolí obklopená borovými lesy. 
Potok Klenice ještě v údolí napájí rybník Oboru, u obce Stře-
hom se zachoval i vodní mlýn. Následují čtyři rybníky jako po-
zůstatek někdejší soustavy 30 rybníků kolem Dolního Bousova, 
z nichž Červenský o rozloze 44 ha je třetím největším v Českém 

ráji. Kousek západněji pramení Kněžmostka, napájející nejprve 
rybník Komárovský, potom Drhlenský. Oba leží uprostřed skal 
a jehličnatých lesů a jsou rekreačně využívány. Také tři Jinolické 
rybníky poblíž Prachovských skal nabízí rekreaci. Jeden z nich je 
chráněnou přírodní památkou. Podobnou kombinací přírodních 
hodnot a koupání je v blízkosti autokempu Sedmihorky rybník 
Bažantník. Zdejší přírodní rezervace chrání lipové doubravy, 
na ně navazující olšiny a mokřady. Také u Ostruženských rybníků 
západně od Jičína se nabízí koupání vedle chráněných břehových 
porostů s  mokřadními loukami.

Údolí a rybníky

Mezi velké vodní plochy patří v regionu ještě Malý a Velký 
Písečák u Příšovic. Velká přirozená vodní plocha byla v dávné 
minulosti také v údolí Libuňky u Turnova. Zbyly po ní jen vlh-
ké louky. Malou, ale zajímavou vodní plochou je rybník Vústra, 
ležící na okraji Hruboskalska pod zbytky skalního hradu Kozlov. 
I zde jsou předmětem ochrany zejména břehové porosty s mo-
křadními loukami.

Další zajímavou oblastí je přírodní památka Ondříkovický pse-
udokrasový systém, který navazuje na Vazovecké údolí. U Bozko-
va, mimo pískovcovou oblast, leží údolí Vošmendy s naučnou 
stezkou a zachovalým potočním mlýnem. Poblíž Lomnice nad Po-
pelkou na úbočí Tábora je Jezírko pod Táborem, kde se vyskytuje 
řada chráněných druhů vodních a bahenních rostlin. Rašelinové 
jezírko má ale umělý původ.

Podsemín

Střehomský mlýn

Věžický rybník

Rybník BažantníkÚdolí Plakánek
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Sandstone blocks shaped into rock formations in 
Český ráj (Bohemian Paradise) are interrupted by 
many gorges and ravines, opening into valleys with 
a high landscape and natural history value. One 
of them is Podtrosecká údolí (valley), where you 
can find eight ponds (Rokytňák, Hrudka, Vidlák, 
Krčák, Věžák, Dolský, Nebák and Podsemínský) 
and a nature trail. A seasonal information centre 
can be found at Věžák pond. The Žehrovka River 
passes through Podtrosecká údolí, whose 26 km 
long stream used to provide power to several mills. 
Before its confluence with the Jizera River, the 
Žehrovka supplies water to Žabakor, one of the 
region’s largest ponds – a protected nesting location 
of waterfowl where you can even spot an eagle.

Prokopské údolí (valley) with Černý and Bílý ponds 
goes from Libošovice to Kost Castle. They once played 
a defensive role. The romantic Plakánek valley 
that stretches from Kost Castle and the branching 
Vesecký Plakánek are rocky valleys surrounded by 
pine forests. The Klenice River passes through here, 
supplying water to Obora pond. Only 4 out of the 
30 ponds from a former pond system are all that 
remain near Dolní Bousov; one of them, the 44 
hectare Červenský pond, is the third largest pond in 

Bohemian Paradise. Further to the west you can find 
the spring of the Kněžmostka River, which supplies 
water to Komárovský and Drhlenský ponds. Both of 
them are located in the middle of rocks and evergreen 
forests and are used for recreational purposes. Three 
Jinolické rybníky ponds near the Prachovské skály 
rocks also offer recreational opportunities; one 
of them is a natural monument. Bažantník pond 
combines natural values with swimming at the 
Sedmihorky campsite. Swimming is also possible in 
the Ostruženské rybníky ponds west of Jičín.

Large bodies of water also include Malý and Velký 
Písečák ponds near Příšovice. An interesting body of 
water is the small Vústra pond, located next to the 
Kozlov rock castle ruins. Its banks with wetlands are 
protected.

Another interesting area is the Ondříkovický 
pseudokrasový systém (a pseudo-karst system and 
a natural monument), followed by Vazovecké údolí 
(valley). Near Bozkov, outside the sandstone region, 
you can find the valley of Vošmendy with a nature 
trail and a well preserved mill on a brook. Near the 
town of Lomnice n. Pop. is Jezírko pod Táborem 
(pond) with many protected water and mud plants. 
However, this peat pond is man-made.

Valleys and Ponds

Die Sandsteinschollen, welche im Český ráj (Böhmis-
chen Paradies) die Felsenstädte bilden, sind durch 
Schluchten zerfurcht, die sich in einem Tal mit einem 
hohen landschaftlichen und naturkundlichen Wert, 
ausbreiten. Ein solches ist das Tal Podtrosecká údolí. 
Im Tal liegen 8 Weiher (Rokytňák, Hrudka, Vidlák, 
Krčák, Věžák, Dolský, Nebák, Podsemínský) sowie ein 
Wanderlehrpfad. Am Weiher Věžák befindet sich ein 
saisonales Informationszentrum. Durch die Talland-
schaft Podtrosecká údolí fließt der Fluss Žehrovka, 
dessen Flusslauf in seiner Länge von 26 km früher 
eine Reihe von Wassermühlrädern drehte. Vor dem 
Zusammenfluss mit dem Fluss Jizera führt der Fluss 
Žehrovka Wasser dem Weiher Žabakor zu, einem der 
größten Weiher in der Region – ein Schutzgebiet für 
Brutstätten von Wasservögeln, wo auch der Adler 
vorkommt.

Von der Ortschaft Libošovice zur Burg Kost führt 
das Tal Prokopské údolí mit den Weihern Černý und 
Bílý. Sie besaßen auch eine Wehrfunktion. Das ro-
mantische Tal Plakánek ab der Burg Kost und das 
von ihm abzweigende Tal Vesecký Plakánek sind fel-
sige Täler, umgeben von Kiefernwäldern. Hierdurch 
fließt der Fluss Klenice, welcher den Weiher Obora 
speist. Die Hinterlassenschaft eines ehemaligen 
Bestandes von 30 Weihern in der Umgebung der 
Ortschaft Dolní Bousov sind vier Weiher, von denen 
der Weiher Červenský mit seiner Fläche von 44 ha 
der drittgrößte im Böhmischen Paradies ist. Weiter 

westlich entspringt der Fluss Kněžmostka, welcher 
die Weiher Komárovský und Drhlenský speist. Beide 
Weiher liegen inmitten von Felsen und Nadelwäl-
dern und sie werden als Erholungsgebiet genutzt. 
Auch die drei Weiher Jinolické rybníky unweit des 
Felsengebietes Prachovské skály bieten Erholung an, 
einer von ihnen ist ein Naturdenkmal. Eine Kombi-
nation aus natürlichem Reichtum und Baden ist der 
Weiher Bažantník am Campingplatz Sedmihorky. 
Auch die Weiher Ostruženské rybníky westlich der 
Stadt Jičín bieten Bademöglichkeiten an.

Zu den großen Wasserflächen in der Region ge-
hören die Badeseen Malý und Velký Písečák bei der 
Ortschaft Příšovice. Eine interessante Wasserfläche 
ist der kleine Weiher Vústra, welcher in der Nähe der 
Ruine der Felsenburg Kozlov liegt. Auch hier sind der 
Uferbewuchs und die Moore Gegenstand des Na-
turschutzes.

Eine weitere interessante Region ist das Naturdenk- 
mal Ondříkovický pseudokrasový systém (Karst-
landschaft), welches zum Tal Vazovecké údolí führt. 
Bei der Ortschaft Bozkov, außerhalb des Sandstein-
gebietes, liegt das Tal Vošmendy mit einem Wander-
lehrpfad und einer erhalten gebliebenen Bachwa-
ssermühle. Unweit der Stadt Lomnice nad Popelkou 
befindet sich der kleine See Jezírko pod Táborem mit 
einer Reihe geschützter Wasser- und Moorpflanzen. 
Der Moorsee wurde jedoch künstlich angelegt.

Täler und Weiher

Piaskowcowe bloki skalne, które tworzą skalne 
miasta w Českém ráji (Czeskim Raju), są porozcina-
ne licznymi wąwozami i parowami, które stopnio-
wo przechodzą w szerokie doliny o wielkiej wartości 
krajobrazowej i przyrodniczej. Tak wyglądają Pod-
trosecká údolí (Doliny Podtrosieckie). Znajduje się w 
nich osiem stawów Rokytňák (Rokitniak), Hrudka 
(Gródka), Vidlák (Widlak), Krčák (Karczak), Věžák 
(Wieżowiec), Dolský (Dolski), Nebák (Niebak) i Podse-
mínský (Podsiemiński) i szlak naukowy. Nad stawem 
Věžák znajduje się sezonowe centrum informacyjne. 
Przez Podtrosecká údolí przepływa rzeka Žehrovka 
(Żegrówka), której bieg na całym swoim odcinku 26 
km, rozkręcał koła młyńskie w wielu młynach. Pr-
zed miejscem zbiegu z rzeką Jizera (Izerą) dostarcza 
Žehrovka jeszcze wodę do stawu Žabakor (Żabakór), 
jednego z największych stawów w regionie – chroni-
one miejsce gnieżdżenia się ptaków wodnych, gdzie 
znajduje się również orzeł.

Z Libošovic (Liboszowic) do zamku Kost (Kość) pro-
wadzi Prokopské údolí (Prokopska Dolina) ze sta-
wami Černý (Czarny) i Bílý (Biały). Stawy te miały 
również charakter obronny. Romantyczna dolina 
Plakánek od zamku Kost i od niej odbiegający Ve-
secký Plakánek (Wesecki Plakanek) to doliny skalne, 
otoczone sosnowymi lasami. Biegnie tędy rzeka Kle-
nice (Klenica), która zasila staw Obora (Zwierzyniec). 
Pozostałością dawnego systemu 30 stawów wokół 
Dolního Bousova (Bousowa Dolnego) są cztery sta-
wy, z których Červenský (Czerwieński) o powierzchni 
44 ha, jest trzecim największym stawem w Czeskim 
Raju. Bardziej na zachód wypływa strumień rzeki 

Kněžmostka (Kniażmostka), zasilająca staw Komá-
rovský (Komarowski) i Drhlenský (Drhleński). Oby-
dwa stawy leżą w śród skał i iglastych lasów i są 
wykorzystywane do rekreacji. Również trzy Jinolické 
rybníky (stawy Jinolickie) v pobliżu Prachovských 
skal (Prachowskich skał) oferują odpoczynek, jeden 
z nich to zabytek przyrody. Kombinacją walorów 
natury i kąpania się, jest również staw Bažantník 
(Bażantnik) koło kempingu samochodowego Sed-
mihorky (Siedmiogórki). Również w Ostruženských 
rybnících (stawach Ostrużeńskich), na zachód od Ji-
cina, można się kąpać.

Do rozległych obszarów wodnych w regionie na-
leży jeszcze Malý (Mały) i Velký (Wielki) Písečák 
(Piaskownik), koło Příšovic (Przyszowic). Interesują-
cym obszarem wodnym jest również staw Vústra 
(Wustra), znajdujący się pod ruinami zamku Kozlov 
(Kozłów). Do przedmiotów ochrony należą również 
zarośla brzegowe z mokradłami.

Następnym interesującym obszarem jest zabytek 
przyrody Ondříkovický pseudokrasový system (On-
drzykowicki system pseudokrasowy), nawiązujący 
na Vazovecké údolí (Dolinę Wazowiecką). Koło Bo-
skova, poza obszarem piaskowcowym, rozlega się 
dolina Vošmendy (Woszmendy), razem ze szlakiem 
edukacyjnym i dochowanym młynem wodnym na 
strumyku. W pobliżu Lomnice nad Popelkou (Łomni-
cy nad Popelką) znajduje się Jezírko pod Táborem 
(Jeziorko pod Taborem), z szeregiem chronionych 
gatunków roślin wodnych i bagiennych. Jeziorko tor-
fowe jest wszak nienaturalnego pochodzenia.

Doliny i stawy

Rybník Žabakor

Rybník Vidlák

Rybník Rokytňák

Jinolické rybníky



Jizera je osou, podle níž vždy do regionu přicházel život. Už 
nejméně před sedmi stoletími vedla jejím údolím zemská stez-
ka do Lužice a Slezska. Na místě stezek vznikaly cesty, pak silni-
ce a v 19. století i železnice. Rozvíjelo se využití řeky jako zdroje 
energie – do cesty vodě se postavily jezy, vznikly továrny a elek-
trárny. Dnes se k Jizeře vrací i funkce koridoru pro pěší, cyklisty 
a bezmotorovou dopravu – Greenway Jizera.

Jizera pramení na úbočí Smrku v Jizerských horách, vodu z Kr-
konoš do ní přivádí Mumlava, níže v Horní Sytové ještě Jizerka. 
Tam se Jizera stáčí do Českého ráje a protéká nejprve horním 
Pojizeřím – krajem dalekých rozhledů a hlubokých údolí s tech-

nickými památkami. V Semilech řeka přibírá s Oleškou vody 
z červených půd od Lomnice a Staré Paky. Pak překonává hluboký 
kaňon (přírodní rezervace), jímž vede pouze železnice a stoletá 
turistická Riegrova stezka. Na jeho konci je zajímavá vodní elek-
trárna. Zde přibírá Jizera říčku Kamenici a za dobrého vodního 
stavu se stává splavnou pro turistické lodě. S Kamenicí přitéká 
i čistá voda potoka Vošmendy. Následuje Železnobrodsko, Jize-
ra znovu kličkuje mezi skalními ostrohy Maloskalskem, a pak už 
následuje zvolnění toku, který začíná meandrovat Turnovskem. 
Tam přitéká od Trosek Libuňka a od Kozákova Stebenka. Z Pod-
troseckých údolí k Březině nad Jizerou přitéká Žehrovka, která 
poháněla kdysi 18 mlýnů. U Mnichova Hradiště přijímá Jizera dal-
ší pravostranný přítok – ze severu sem přitéká Mohelka, v jejímž 
povodí vedou četné cyklotrasy. U Mnichova Hradiště vytvořila 
Jizera pozoruhodnou přírodní památku Skalní sruby Jizery. K Ba-
kovu nad Jizerou přitéká od Bezdězu říčka Bělá kolem národní 
přírodní památky Rečkov (slatinné louky a mokřadní olšiny). 

Řeka Jizera
a další vodní toky

Jizera pak začíná meandrovat Mladoboleslavskem. Tam se připo-
jí od Bousova Klenice, která tam dříve napájela desítky rybníků. 
Krajina se mění na mírně zvlněnou, řeka opouští region a krajina 
se otevírá do Polabí. 

Jihovýchodní cíp Českého ráje odvodňuje řeka Cidlina prame-
nící pod horou Tábor, tekoucí přes bojiště prusko-rakouské války. 
Protéká Jičínem a do Labe ústí před Poděbrady. Na jihu regionu, 
na okraji barokní komponované krajiny Mariánská zahrada pra-
mení u Příchvoje poblíž Markvartic říčka Mrlina. Brzy opouští re-
gion a do Labe se vlévá v Nymburce.

Řeky začínají prameny a studánkami, tady jsou některé z nich: 
Nejvýše položenou studánkou regionu je Radostná studánka – 

pramen s kapličkou z roku 1841 ve výšce 630 m n. m. Sloužil pro 
chatu na Kozákově, dnes zásobuje přilehlé obce a tvoří jeden ze 
zdrojů potoka Stebenka. Nejnavštěvovanější jsou prameny ko-
lem Lázní Sedmihorky. Na turistické stezce je jich v řadě za se-
bou sedm. Ve Vazoveckém údolí u Dolánek u Turnova je pramen 
Bezednice, na jejímž dně víří písek hnaný vodou z puklin ve skále. 
Pověst tvrdí, že se v tom písku kdysi utopil dragoun i s koněm. 
Nejteplejším pramenem je Teplice v Malé Skále na levém bře-
hu Jizery. Zajímavé jsou Jordánka a Prdlavka – dva puklinové 
prameny v kvádrových pískovcích u rybníka Věžák. Ke studánce 
Roubenka v údolí Plakánku chodíval prý ze Sobotky meditovat 
básník Fráňa Šrámek.

Řeka Cidlina Řeka Jizera

Malá Skála, řeka JizeraRadostná studánka, KozákovRiegrova stezka, řeka Jizera
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Life has always come to the region along the Jizera 
River. Seven centuries ago, a path to Lusatia and Silesia 
ran along the Jizera. The path was replaced by roads 
and eventually also a railroad. The river has served as 
a source of energy – the water was forced to run though 
weirs and plants were built. Today, the Jizera has become 
a hiking and cycling corridor.

The Jizera springs in the Jizerské hory (Mountains); 
water is brought from the Krkonoše Mountains by 
the Mumlava River, and lower, also the Jizerka River. 
The river turns towards Český ráj (Bohemian Paradise) 
and passes the upper Pojizeří region. In the town of 
Semily, it interflows with the Oleška River, which 
brings water from Lomnice and Stará Paka. Next, it 
runs through a deep canyon (a nature reserve) that can 
be accessed only by railroad and the hundred-year- old 
Riegrova stezka trail. Then, the Jizera meets with the 
Kamenice River and passes through the Železný Brod 
area, avoiding the buttresses of the Malá Skála area 
and meandering through the Trutnov region, where it 
merges with the Libuňka River coming from the Trosky 
castle ruins and the Stebenka River from Kozákov Hill. 
The Žehrovka River, which once powered 18 different 
mills, connects Podtrosecká údolí (valley) and Březina 
nad Jizerou. Near the town of Mnichovo Hradiště, 
another right-hand tributary, the Mohelka, meets 
the Jizera. The river created a very interesting natural 
monument here, Skalní sruby Jizery (a rock formation). 

The Bělá River flows in towards the town of Bakov nad 
Jizerou, along the Rečkov natural monument (boggy 
meadows and wetland alder groves). After that, the 
Jizera passes through the Mladá Boleslav area where 
it merges with the Klenice near Bousov; this smaller 
river once used to feed several tens of ponds. The 
countryside becomes slightly undulating, opening into 
the Polabí lowland, and the river leaves the region. 

Water from the south-east tip of Bohemian Paradise 
is conducted away by the Cidlina River that springs 
below Tábor Hill. It passes through the town of Jičín 
and flows into the Labe near Poděbrady. In the south, 
the little Mrlina River springs near the village of 
Markvartice. It soon leaves the region and flows into 
the Labe near Nymburk.

Some of the rivers start as springs and wells: the 
highest is Radostná studánka – a spring with a little 
chapel from 1841 at 630 m above sea. The most 
frequented are the springs around the Sedmihorky spa 
– where you can find seven of them. In the Vazovecké 
údolí valley near Dolánky not far from the town of 
Turnov, you can find Bezednice (a spring) with a sand 
whirl on the bottom, driven by water from cracks. 
The warmest spring is Teplice in Malá Skála on the 
left bank of the Jizera River. Other interesting springs 
are Jordánka and Prdlavka – two fissure springs near 
Věžák Hill. The Czech poet Šrámek used to come to 
Roubenka (a natural well) in the Plakánek valley.

The Jizera River and Other Water Courses

Entlang des Flusses Jizera (Iser) kam seit jeher das 
Leben. Vor sieben Jahrhunderten führte ein Pfad in 
die Lausitz und nach Schlesien entlang des Flusses. Der 
Fluss diente als Quelle zur Energiegewinnung – in den 
Flusslauf wurden Wehre gesetzt, Fabriken entstanden. 
Heute kommt dem Fluss Jizera wieder die Stellung eines 
Korridors für Fußgänger und Radfahrer zu.

Der Fluss Jizera entspringt dem Mittelgebirge Jizerské 
hory (Isergebirge), das Mittelgebirge Krkonoše (Rie-
sengebirge) führt dem Fluss die Wässer des Flüsschens 
Mumlava, und weiter unterhalb das Flüsschen Jizerka, 
zu. Der Fluss dreht ins Český ráj (Böhmische Paradies) ab 
und fließt durch  das obere Vorisergebirge. In der Stadt 
Semily übernimmt er mit dem Wasserlauf des Flusses 
Oleška die Wässer an der Strecke zwischen den Städten 
Lomnice und Stará Paka. Danach fließt er durch einen 
tiefen Canyon (Naturschutzgebiet), durch den nur die 
Eisenbahn und der hundertjährige Pfad Riegrova stezka 
führen. Er übernimmt das Flüsschen Kamenice, es folgt 
die Region Železny Brod, der Fluss Jizera weicht den Fel-
sausläufern in der Region Malá Skála aus und danach 
beginnt sein Lauf in der Region Turnov zu mäandern. 
Dort fließen von der Region Trosky das Flüsschen Libuň-
ka und von der Region Kozákov das Flüsschen Stebenka 
zu. Aus der Talregion Podtrosecká údolí bis zur Orts-
chaft Březina nad Jizerou fließt das Flüsschen Žehrov-
ka zu, welches 18 Wassermühlen antrieb. Bei der Stadt 
Mnichovo Hradiště übernimmt der Fluss am rechten 
Arm einen weiteren Zufluss – das Flüsschen Mohelka. 
Bei der Stadt Mnichovo Hradiště schuf der Fluss ein be-
merkenswertes Naturdenkmal, die Felsenhöhlen des 

Flusses Jizera. Bei der Stadt Bakov nad Jizerou fließt das 
Flüsschen Bělá entlang des Naturdenkmals Rečkov (Mo-
orwiesen und Sumpferlenwälder). Der Fluss Jizera fließt 
weiter durch die Region Mladá Boleslav, wo ab der Ort-
schaft Bousov der Fluss Klenice zufließt, welcher Dut-
zende Teiche speiste. Die Landschaft nimmt einen leicht 
welligen Charakter an, der Fluss verlässt die Region und 
die Landschaft öffnet sich in die Elbregion.

Der südöstliche Zipfel der Region Český ráj (Böhmisches 
Paradies) wird vom Fluss Cidlina entwässert, welcher 
unterhalb des Berges Tábor entspringt. Er fließt durch die 
Stadt Jičín und er mündet bei der Stadt Poděbrady in die 
Elbe. Im Süden der Region unweit der Ortschaft Markvarti-
ce entspringt das Flüsschen Mrlina. Es verlässt bald darauf 
die Region und fließt in der Stadt Nymburk in die Elbe. 

Die Flüsse beginnen an Quellen und Brunnen, von 
denen es einige gibt: Der höchstgelegene ist der Bru-
nnen Radostná studánka – eine Quelle mit einer Ka-
pelle aus dem Jahr 1841 und in einer Höhe von 630 m. 
ü.nN. Die Meistbestbesuchten sind die Quellen in der 
Umgebung des Kurbades Lázně Sedmihorky – es sind 
insgesamt sieben, die aufeinanderfolgen. Im Tal Vazo-
vecké údolí bei Dolánky bei der Stadt Turnov befindet 
sich die Quelle Bezednice, an deren Grund Sand auf-
gewirbelt wird. Die wärmste Quelle ist Teplice in der 
Ortschaft Malá Skála am linken Ufer des Flusses Jizera. 
Interessant sind die Quellen Jordánka und Prdlavka – 
zwei Felsquellen bei der Ortschaft Věžák. Zum Brünn-
lein Roubenka im Tal des Flüsschens Plakánek wander-
te angeblich öfters der Dichter Šrámek.

Der Fluss Jizera und weitere Wasserläufe

Wzdłuż rzeki Jizery (Izera) od dawna przychodziło ży-
cie. Przed siedmioma stuleciami wzdłuż niej prowadziła 
ścieżka handlowa do Łużyc i Śląska. W zamiast ścieżek nade- 
szły drogi, i w końcu i drogi kolejowe. Rzeka służyła, jako 
źródło energii – w drogę im stanęły wybudowane jazy, 
zostały wybudowane zakłady przemysłowe. Dziś do Izery 
wraca funkcja korytarzu dla pieszych i rowerzystów.

Izera ma swoje źródło w Jizerských horách (Górach 
Izerskich), wodę z Karkonoszy do niej doprowadza rzeka 
Mumlava a niżej również rzeka Jizerka (Izerka). Rzeka 
skręca do Českého ráje (Czeskiego Raju) i płynie poprzez 
górne Pojizeří (Poizerze). W Semilach przyjmuje razem 
z Oleškou (Oleszką) wody od Lomnice (Lomnicy) i Staré 
Paky (Starej Paki). Potem płynie głębokim wąwozem 
(rezerwat przyrody), przez który prowadzą tylko drogi 
kolejowe i stuletnia Riegrova stezka (Ścieżka Riegra). 
Przyjmuje wody z rzeczki Kamenice (Kamienica) i na-
stępuje Železnobrodsko, Izera omija ostrogi skalne 
na Maloskalsku, i potem jej nurt zaczyna przechodzić w 
meandry w rejonie Turnova (Turnowa). Tu przypływa w 
kierunku od Trosek rzeczka Libuňka i w kierunku od Ko-
zakova rzeczka Stebenka. Od Podtroseckých údolí (Dolin 
Podtroseckich) w kierunku Březině nad Jizerou (Brzezyni 
nad Izerą) płynie rzeczka Žehrovka (Żehrówka), która 
napędzała aż 18 młynów wodnych. W okolicach Mni-
chova Hradiště (Mnichowego Grodziska) Izera przyjmu-
je następny prawostronny dopływ – rzeczkę Mohelkę. 
W okolicach Mnichova Hradiště (Mnichowa Grodziska) 
rzeka stworzyła godny uwagi zabytek przyrody skalní 

sruby Jizery. Do Bakova nad Jizerou (Bakowa nad Izerą) 
przypływa rzeczka Bělá w okolicach zabytku przyrody 
Rečkov (grzęzawiska i podmokłe lasy olchowe). Izera 
potem płynie przez obszar Mladoboleslavska, gdzie się 
do niej wlewa w kierunku od Bousova rzeczka Klenice, 
która wcześniej nasycała dziesiątki stawów. Krajobraz 
się zmienia na lekko sfalowany, rzeka opuszcza region 
i krajobraz otwiera się do rejonu Polabi.

Z południowo – wschodniego cypla Czeskiego Raju 
odprowadza wodę rzeczka Cidlina, wypływająca z pod 
góry Tabor. Przepływa przez Jicin i do Labe (Łaby) wlewa 
się w okolicach Poděbrad. Na południu regionu, w pobliżu 
Markvartic wypływa rzeczka Mrlina. Wcześnie opuszcza 
region i do Łaby wlewa się w okolicach Nymburka.

Rzeki wypływają ze strumieni i studzienek, i oto 
niektóre z nich: Najwyżej położona z nich jest Radostná 
studánka (Radosna studzienka) – strumień z kapliczką 
z roku 1841 na wysokości 630 m n. p. m.. Najbardziej 
zwiedzane są strumienie w okolicach Lázní Sedmihorky 
– siedmioro, położonych kolejno po sobie. W Vazoveckém 
údolí (Wazowieckiej dolinie), w okolicach Dolánek koło 
Turnova, wywiera  źródło Bezednice, w którym na dnie 
wiruje piasek, pędzony wodą, wywierającą z pęknięć w 
skale. Najbardziej ciepła jest rzeczka Teplice (Cieplica) w 
Malé Skále na lewym brzegu rzeki Izery. Interesujące są 
źródła Jordanka i Prdlavka – dwa źródła szczelinowe w 
okolicach Věžáku. Nad studzienkę Roubenka w dolinie 
Plakánku przychodził podobno poeta Šrámek.

Rzeka Izera i inne cieki wodne

Pramen Antala Staška

Řeka Mrlina

Řeka Kamenice

Řeka Jizera



Krajina Českého ráje díky své členitosti a geomorfologické 
pestrosti nabízí téměř sto přírodních výhledových bodů s ne-
čekanými a nezvyklými pohledy, mnohdy i kruhovými. Z ně-
kterých výšin je možno se rozhlédnout opravdu do daleka, jiné 
zase nabízejí výhled užší, ale romantičtější. K těm patří zejména 
vyhlídky ve skalních městech regionu, kde jich najdeme řadu, 
jednu zajímavější než druhou. V Prachovských skalách např. vy-
hlídku Českého ráje či Hakenovu, na Hruboskalsku např. vyhlíd-
ku Na Kapelu nebo Mariánskou vyhlídku. V Boreckých skalách 
je Čechova vyhlídka, v Besedických skalách je na značeném pě-
ším okruhu také řada vyhlídek, z některých z nich je však výhled 
zakryt vzrostlými stromy. Betlémské a Klokočské skály nabízejí 
také vzdušná vyhlídková místa, stejně jako Příhrazské skály ko-
lem vrchu Mužský. Ten sám je rozhledovým místem prvého řádu 
s kruhovým rozhledem, jaký lze nalézt jen zřídkakdy. A patří už 
vlastně do trochu jiné kategorie – rozhledových míst na vrcho-
lech z vyvřelé horniny. Mezi ně patří např. vyhlídky z Vyskře, Ká-

čova, Hamštejnského hřebenu, z vrcholu Kozákova, nebo na Ji-
čínsku z vrchů Brada, Přivýšina, Veliš či Zebín a Železný, na nichž 
dnes jen těžko uvěříme, že zde stály hrady.

Další vyhlídková a rozhledová místa lze navštívit na turistic-
kých stezkách. Na Riegrově stezce je to známá Böhmova vy-

Místa dalekých
rozhledů

hlídka, proti níž je vyhlídka Krkavčí skála. V této oblasti jsou 
zajímavé vyhlídky i z oblasti vrchu Medenec na Kamenického 
stezce u Spálova, např. Myší skála. Také Zlatá stezka Českého ráje 
na více než 100 km nabízí řadu vyhlídek, z nichž většina už byla 
zmíněna výše, nebo je zahrnuta v části Rozhledny a vyhlídkové 
věže. Ještě stojí za zmínku např. Smetanova vyhlídka u Lomnice 
n. Pop., vyhlídka Zahrádka pod Pantheonem na Malé Skále nebo 
nedaleká Jizerská vyhlídka z Drábovny. Kolem linie lužického zlo-
mu, který vyzvedl terény někde i o stovky metrů, lze nalézt řadu 

rozhledových bodů. Na Železnobrodsku např. výhled ze Šibeníku 
či z návrší Poušť, na Lomnicku jsou nádherné kruhové rozhledy 
z vrchu Ředice v oblasti Košova.

I ve volné krajině Českého ráje nejednou návštěvníka udiví široký 
rozhled – známé jsou rozhledy od někdejší Semtinské lípy, z hře-
bene nad Syřenovem, od kostela ve Všeni, od Sejkorské kapličky 
nad městem Semily. Překvapí však nečekaný rozhled např. z vr-
cholu silnice mezi Dobšínem a Dolním Bousovem nebo z mostů 
nad R10 u Paceřic nebo u Hoškovic.

Besedické skály

Vyhlídka Zahrádka, Malá Skála Hlavatice

Betlémské skályVyhlídka U Lvíčka, Hruboskalské skalní městoKrkavčí skála
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Thanks to its diversity and geomorphologic 
richness, the landscape of Český ráj (Bohemian 
Paradise) features almost one hundred natural 
lookout points with unexpected and unusual views, 
many of them panoramic. Some of the places offer 
really far-reaching views. Other views are narrower, 
but also more romantic. Many of them, one more 
interesting than the other, can be found in the 
Prachovské skály rocks (Vyhlídka Českého ráje – 
the Bohemian Paradise Lookout and others) and 
in the Hrubá Skála area (the Mariánská vyhlídka 
and Hlavatice lookouts and others). Do not miss 
Čechova vyhlídka (lookout) in the Borecké skály 
(rocks) and many others in the Besedické skály 
(rocks). Both Betlémské and Klokočské skály (rocks) 
offer airy lookout points, as do the Příhrazské skály 
(rocks) around Mužský Hill. The hill itself is a first-
class lookout point that offers a panoramic view 
that is rarely found. Mužský Hill also belongs to 
another category of lookout points – those located 
on top of igneous rock hills that also include Vyskeř 
and Káčov Hills, the Hamštejnský hřeben (ridge), 
the top of Kozákov Hill and the hills in the Jičín area, 
such as Brada, Přivýšina, Veliš, Zebín and Železný; 

today, it is hard to believe that castles used to stand 
on their tops.

Other viewing points and lookout places can be 
found along hiking trails. On the Riegrova stezka 
(trail) is the famous Böhmova vyhlídka (lookout), 
with the opposite standing Krkavčí skála (rock) 
lookout. You can also find other interesting lookout 
points in this area, such as from the top of Medenec 
Hill on the Kamenického stezka trail, and near 
Spálov, such as Myší skála (rock). The 103 kilometres 
of Zlatá stezka Českého ráje (the Golden Path of 
Bohemian Paradise) offers numerous lookouts, 
most of which have been mentioned above or are 
included under lookout towers. It is important to 
mention the Smetanova vyhlídka (lookout) near 
the town of Lomnice nad Popelkou, the Zahrádka 
lookout below Pantheon in Malá Skála and the 
nearby Jizerská vyhlídka (lookout) at the Drábovna 
rock formation. Many lookout points can also 
be found along the Lužice fault that elevates the 
terrain by hundreds of metres. In the Železný Brod 
area, there is a view form Šibeník Hill and from Poušť 
(hillock) while in the Lomnice area, you can find 
panoramic views from Ředice Hill around Košov.

Places with Far-Reaching Views

Die Landschaft des Český ráj (Böhmischen Para-
dieses) bietet dank ihrer Mannigfaltigkeit und geo-
morphologischen Vielfältigkeit nahezu Einhundert 
natürlicher Aussichtspunkte mit unerwarteten und 
ungewöhnlichen Ausbliken, oft auch mit Rund- 
blick. Von einigen Höhen kann man wirklich weit 
in die Ferne blicken, andere wiederum bieten einen 
engeren Blick, dafür einen romantischeren. Zu die-
sen gehören insbesondere die Aussichtsorte in den 
Felsenstädten der Region.

In der Felsenformation Prachovské skály (Vy-
hlídka Českého ráje – Aussichstort des Böhmischen 
Paradieses) sowie in der Felsenregion Hrubá Skála 
(Aussichtsturm Mariánská vyhlídka, Hlavatice u. A.) 
finden wir eine ganze Reihe Aussichtsorte, ein in-
teressanter als der andere. In der Felsenformation 
Borecké skály befindet sich der Aussichtsturm Če-
chova vyhlídka, in der Felsenformation Besedické 
skály befinden sich entlang des markierten Wan-
derrundgangs ebenfalls zahlreiche Aussichtstürme. 
Die Felsenformationen Betlémské und Klokočské 
skály bieten ebenfalls luftige Aussichtsorte, eben-
so wie die Felsenregion Příhrazské skály rund um 
den Hügel Mužský. Dieser selbst ist ein erstklassi-
ger Aussichtsort mit Rundblick, den man nur ganz 
selten angeboten bekommt. Und er gehört eigent-
lich zu einer etwas anderen Kategorie – zu den 
Aussichtsorten auf den Hügeln aus erkalteter Lava. 
Zu diesen gehören z. B. die Aussichtstürme auf den 
Hügeln Vyskeř, Káčov, Hamštejnský hřeben, am 

Hügel Kozákov oder in der Region Jičín von den 
Hügeln Brada, Přivýšina, Veliš, oder Zebín und Že-
lezný, und man kann es heute fast nicht glauben, 
dass auf diesen Hügeln Burgen standen. Weitere 
Aussichtsorte kann man entlang der Wanderwege 
besuchen. Auf dem Wanderweg Riegrova stezka ist 
es der bekannte Aussichtsturm Böhmova vyhlídka 
und gegenüber befindet sich der Aussichssturm 
Krkavčí skála. In dieser Region befinden sich auch 
interessante Aussichtsorte vom Hügel Medenec am 
Pfad Kamenická stezka bei der Ortschaft Spálov, 
z. B. der Aussichtsturm Myší skála. Auch der Wan-
derweg Zlatá stezka Českého ráje bietet auf seiner 
Länge von 103 km eine Reihe von Aussichtsorten, 
von denen die meisten bereits oben, bzw. im Ka-
pitel Aussichtsorte und Aussichtstürme angeführt 
sind. Erwähnenswert jedoch ist der Aussichtsturm 
Smetanova vyhlídka bei der Stadt Lomnice nad 
Popelkou, der Aussichtsturm Zahrádka unterhalb 
des Pantheons in der Region Malá Skála oder der 
nahegelegen Aussichsturm Jizerská vyhlídka am 
Ort Drábovna. Entlang der Linie des Lausitzer Bru-
ches, welcher das Gelände an manchen Orten in 
mehrere Hundert Meter anhob, kann man eine Re-
ihe von Aussichtsorten finden. In der Region Železý 
Brod z. B. den Blick vom Hügel Šibeník oder von der 
Anhöhe Poušť, in der Region Lomnice befinden sich 
wunderschöne Rundblicke vom Hügel Ředice in der 
Umgebung der Ortschaft Košov.

Orte mit Fernsicht

Krajina Českého ráje (Czeskiego Raju) dzięki 
swojemu ukształtowaniu i geomorfologicznej 
różnorodności, oferuje prawie sto przyrodni- 
czych punktów widokowych z nieoczekiwanymi 
i niezwykłymi widokami, często również i koło- 
wymi. Z niektórych wyżyn można się rozglądać 
naprawdę daleko, inne zaś oferują nie tak szerokie 
widoki, ale tym bardziej romantyczne. Do tych na-
leżą zwłaszcza miejsca widokowe w rejonowych 
miastach skalnych. W Prachovských skalách 
(Skałach Prachowskich) (Vyhlídka Českého ráje – 
Miejsce widokowe Czeskiego Raju itd.), jak również 
na Hruboskalsku (Mariánská vyhlídka – Maryjne 
miejsce widokowe, Hlavatice itd.) ich znajdziemy 
wiele, jedno bardziej interesujące od drugiego. W 
Boreckých skalách (Skałach Boreckich) znajduje 
się Čechova vyhlídka (Miejsce widokowe Czecha), 
w Besedických skalách (Skałach Besedickich) znaj- 
duje się na oznakowanym okręgu turystycznym 
również szereg miejsc widokowych. Betlémské 
i Klokočské skály (Skały Betlejemskie i Klokoczskie) 
oferują również przewiewne miejsca widokowe, 
również jak w Příhrazských skalách (Skałach Przy-
hrazskich) w okolicach wierzchu Mužský (Mężczy-
zna). Ten sam o sobie jest miejscem widokowym 
pierwszej kategorii z panoramatycznym widok- 
iem, jaki można rzadko znaleźć. I właściwie należy 
już do trochę innej kategorii – miejsc widokowych 
na wierzchołkach ze skał wylewnych. Między takie 
wierzchołki należą na przykład miejsca widokowe 
z Vyskře (Wyskrze), Káčova (Kaczowa), Hamštejn-
ského hřebenu (Grzbietu Hamsztejnskiego), z wie- 
rzchołku Kozákova, albo w rejonie Jicina z wie- 

rzchołku Brada (Broda), Přivýšina (Przywysina), Ve-
liš (Wielisz), czy Zebín (Zebin) a Železný (Żelazny), 
na których dzisiaj już ciężko uwierzymy, iż na nich 
znajdowały się zamki.

Następne widokowe miejsca można odwie- 
dzić na szlakach turystycznych. Na Riegrově stezce 
(Szlaku Riegra) chodzi o znaną Böhmovou vyhlíd-
ku (punkt widokowy Böhma), naprzeciwko której 
znajduje się punkt widokowy Krkavčí skála (Kru- 
cza Skała). W tym rejonie znajdują się interesujące 
widoki również z obszaru wierzchołka Medenec 
na Kamenického stezce (Szlaku Kamenickiego) w 
okolicach Spálova (Spalowa), na przykład Myší ská-
la (Mysia Skała). Również Zlatá stezka Českého ráje 
(Złoty Szlak Czeskiego Raju) na swoich 103 km ofe-
ruje szereg miejsc widokowych, z których większość 
już została opisana powyżej, albo jest zawarta w 
części Punkty widokowe i wieże widokowe. Jeszcze 
są warte uwagi na przykład Smetanova vyhlídka 
(Punkt widokowy Smetany) w okolicach Lomnicy 
nad Popelkou, punkt widokowy Zahrádka (Ogró-
dek) pod Pantheonem na Malé Skále (Małej Skale) 
albo pobliski punkt widokowy Jizerská vyhlídka 
(Izerski punkt widokowy) z Drábovny (Drabowni). 
Wokół linii uskoku łużyckiego, który w niektórych 
miejscach wyniósł tereny nawet o setki metrów, 
można odnaleźć szereg punktów widokowych. W 
rejonie Železnobrodska (Żelaznego Brodu) na przy- 
kład widok z Šibeníku (Szubieniczniku) albo ze 
wzgórza Poušť (Pustynia), w rejonie Lomnicy nad 
Popelkou znajdują się panoramatyczne punkty 
widokowe z wierzchołka Ředice (Rzedice) w rejonie 
Košova (Koszowa).

Miejsca dalekich widoków

Vyskeř

Vrch Zebín

Prachovské skály

Vrch Brada



V  Českém  ráji  opravdu  stojí  za  to  se  rozhlédnout! 
Nabízejí se k tomu nejen přirozené vyhlídky v krajině, 
ale i rozhledová místa, stvořená lidskou rukou na vhod-
ných lokalitách. V prvé řadě jsou to rozhledny. Např. Ti-
chánkova rozhledna na Táboře (678 m n.m.). V r. 1888 
zde byla zřízena věž dřevěná, která dlouho nevydržela, 
a tak v r. 1911 byla postavena nová, zděná, 35 m vyso-
ká.  Z  rozhledny  lze  přehlédnout  čtvrtinu  země  a  na-
počítat  prý  na  50  chrámových  věží  a  12  rozhleden. 
Nejširší rozhledy nabízí rozhledna na Kozákově (744 m 
n.m.). Na této „strážné hoře“ Českého ráje je přístupný 
vyhlídkový ochoz v mezipatře ocelové věže s anténami. 
Lze z něj obhlédnout údajně až čtvrtinu Čech, nabízí se 
kruhový pohled od Českého Středohoří přes Polomené 
hory  s  Bezdězem  a  Ralskem,  okraje  Českého  středo-

hoří,  Lužické  hory,  Ještědský 
hřbet,  Jizerské  hory,  Krkono-
še,  Broumovskou  vrchovinu, 
Orlické  hory  až  k  výběžkům 
Českomoravské  vrchoviny. 
Za pěkného počasí odtud lze 
dalekohledem  zahlédnout 
na  obzoru  i  nejvyšší  budovy 
Prahy.  U  nejvýchodnějšího 
okraje  regionu  je  rozhled-
na  na  vrchu  Kozinec  (600 m 
n.m.)  u  Nové  Paky,  u  Jičína 
na kopci Čeřovka je Milohlíd-
ka, nejstarší rozhledna v Čes-
kém  ráji,  vystavěná  v  roce 
1843.  Nad  Malou  Skálou  je 
vrch  Kopanina  (657 m  n.m.), 
na  němž  stojí  18  metrů  vy-
soká  rozhledna  z  pálených 
cihel  na  konci  s  ochozem, 
otevřená r. 1894. Pro úplnost 
připomeňme  ještě  nejniž-

Rozhledny
a vyhlídkové věže

ší  rozhlednu  Járy Cimrmana  v  Nouzově  u  Semil.  Dvě  další  roz-
hledny jsou na zcela odlišných stavbách, první na 28 m vysokém 
vyhlídkovém ochozu ve tvaru prstence na skokanském můstku 
v lyžařském areálu V Popelkách u Lomnice n. Pop., druhá ve výši 
33 m na ocelové věži mobilního operátora u Dubecka. Obě nabí-
zejí bohatý kruhový rozhled.

Také  některé  věže  v  městech  a  obcích  nabízejí  zajímavé  roz-
hledy. Veřejnosti přístupná je Valdická brána v Jičíně, Stará rad-
nice v Mladé Boleslavi, věž kostela sv. Petra a Pavla v Semilech 

nebo kostelní věž v Bozkově. Konečně i hrady a zámky jsou často 
dobrými výhledovými lokalitami – např. vyhlídková věž na zám-
ku Hrubá Skála,  vyhlídkový  ochoz  Humprechtu  u  Sobotky,  věž 
na hradě Frýdštejn, skalní ochoz na hradě Valdštejn či věž Putna 
v  Michalovicích  u  Mladé  Boleslavi.  Dalšími  známými  vyhlídko-
vými  místy  na  památkách  v  regionu  jsou  Kumburk,  Pantheon, 
Drábské světničky, Rotštejn i Zvířetice. Nejnavštěvovanějším vy-
hlídkovým místem v regionu jsou věže někdejšího hradu Trosky, 
odkud je rozhled opravdu jedinečný.

Dubecko

Skokánský můstek K-70, Lomnice nad Popelkou Tábor Kozákov

Zřícenina hradu Trosky
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It is definitely worth taking a look around 
when in Český ráj (Bohemian Paradise)! There are 
many natural lookouts in the countryside and 
viewing points built in suitable locations, such as 
Tichánkova rozhledna (lookout tower) on Tábor 
Hill (678 m above sea level). The wooden tower 
from 1888 was replaced by a 35-metre-tall brick 
one in 1911. You can see the entire country and 
count some 50 spires and 12 lookout towers 
from there. The widest panoramic views can be 
seen from Kozákov Hill (744 m above sea level). 
A gallery on a steel TV tower is accessible on top 
of this Bohemian Paradise’s “watch hill”. When 
the weather is nice, you can reportedly see as 
much as one-quarter of Bohemia, a panoramic 
view of the České Středohoří (Central Bohemian 
Uplands) borders across the highest building in 
Prague all the way to the tips of Českomoravská 
vrchovina (Bohemian-Moravian Highlands). 
Near the town of Nová Paka is a lookout tower 
on top of Kozinec Hill; near the town of Jičín, 
on top of Čeřovka Hill, you can find Milohlídka, 
the oldest lookout tower in Bohemian Paradise 
built in 1843. There is an 18-metre-tall lookout 
brick tower with a gallery that was built in 1894 
above Malá Skála on the top of Kopanina Hill. 
Do not forget about the lowest lookout tower 

in Nouzov near the town of Semily named by 
the fictitious character Jára Cimrman. Two 
other lookout points can be found in two very 
different structures: one is a lookout terrace on 
a 28-metre ski jump in the V Popelkách ski resort 
near the town of Lomnice nad Popelkou and 
the other is at 33 m on a cell phone tower near 
Dubecko. They both offer panoramic views.

The towers found in some towns and villages 
also offer interesting views. Valdická brána 
(a town gate) in Jičín, the Old Town Hall in 
Mladá Boleslav, the towers of St. Peter and 
Paul Church in Semily and a church tower in 
Bozkov are all open to the public. Castles and 
chateaux are also very good lookout places, 
such as the lookout tower of Hrubá Skála 
Chateau, the lookout gallery of Humprecht 
Castle near Sobotka, the tower of Frýdštejn 
Castle, a rock gallery at Valdštejn Castle and 
the Putna Tower in Michalovice near Mladá 
Boleslav. Other interesting lookout points in the 
region include Kumburk, Pantheon, Drábské 
světničky, Rotštejn and Zvířetice. However, 
the most frequented lookout in the area is the 
former Trosky Castle (only ruins today) with its 
truly unique view.

Lookout Towers

Im Český ráj (Böhmischen Paradies) lohnt es 
sich, sich umzusehen! Dafür bieten sich von der 
Natur geformte Aussichtsorte in der Landschaft 
an, sowie Aussichtsorte, welche an geeigneten 
Stellen geschaffen wurden, z. B. der Aussicht-
sturm Tichánkova rozhledna auf dem Hügel Tá-
bor (678 m. ü. n.N.). Nach dem Holzturm aus dem 
Jahr 1888 wurde im Jahr 1911 ein gemauerter, 
35 m hoher Turm erbaut. Von diesem aus kann 
ein viertel des Landes überblickt, sowie angeblich 
50 Kirchtürme und 12 Aussichtstürme gezählt 
werden. Die weitläufigsten Ausblicke bietet 
der Aussichtsturm am Hügel Kozákov (744 m ü 
n.N.). Auf diesem „Schutzberg“ des Böhmischen 
Paradieses ist der Aussichtsrundgang entlang 
eines Stahlmasten mit Antennen zugänglich. Bei 
schönem Wetter kann man von hier aus angeb-
lich bis zu einem Viertel der Landesfläche Tsche-
chiens überblicken, es bietet sich ein Rundblick an 
die Ränder des České středohoří (Böhmischen Mi-
ttelgebirges) über die höchsten Gebäude Prags 
bis hin zu den Ausläufern der Českomoravská 
vrchovina (Böhmisch-Mährischen Höhe).

Bei der Stadt Nová Paka befindet sich der 
Aussichtsturm auf dem Hügel Kozinec, bei Ji-
čín auf dem Hang Čeřovka befindet sich der 
Aussichtsturm Milohlídka, der älteste Aussich-
sturm im Böhmischen Paradies, erbaut im Jahr 
1843. Oberhalb der Stadt Malá Skála befindet 
sich der Hügel Kopanina, auf dem der 18 m 

hohe Aussichsturm aus gebranten Ziegeln mit 
einem Rundgang steht und der im Jahr 1894 
erbaut wurde. Erwähnen sollten wir auch den 
niedrigsten Aussichtsturm, dem des Jára Cimr-
man in Nouzov bei der Stadt Semily. Zwei wei-
tere Aussichtstorte befinden sich an völlig ver-
schiedenen Gebäuden – der erste auf dem 28 m 
hohen Rundgang der Skisprungschanze im Ski-
gebiet V Popelkách bei Lomnice nad Popelkou, 
der zweite, 33 m hohe auf dem Turm des Mo-
bilfunkmasten bei der Ortschaft Dubecko. Von 
beiden aus bietet sich ein Rundblick.

Interessante Ausblicke bieten ebenfalls ei-
nige Türme in Städten und Gemeinden. Für die 
Öffentlichkeit zugänglich ist der Turm Valdická 
brána in Jičín, das Alte Rathaus in Mladá Bole-
slav, der Turm der Kirche hl. Peter und Paul in Se-
mily oder der Kirchturm in Bozkov. Burgen und 
Schlösser sind ebenfalls oft gute Aussichtsorte 
– z. B. der Turm auf dem Schloss Hrubá Skála, 
der Aussichtsrundgang auf der Burg Humprecht 
bei der Stadt Sobotka, der Turm auf der Burg 
Frýdštejn, der Felsumgang auf der Burg Vald-
štejn oder der Turm Putna in Michalovice bei 
Mladá Boleslav. Weitere bekannte Aussichtsor-
te an Denkmälern in der Region sind Kumburk, 
Pantheon, Drábské světničky, Rotštejn und Zví-
řetice. Der meistbesuchte Aussichtsort der Re-
gion ist die ehemalige Burg Trosky, von wo aus 
sich ein wirklich einzigartiger Ausblick bietet.

Aussichtsorte und Aussichstürme

W Českém ráji (Czeskim Raju) warto się poroz-
glądać. Namawiają do tego naturalne punkty 
i miejsca widokowe, wybudowane w odpowied-
nich miejscach. Na przykład Tichánkova rozhled-
na na Táboře (Wieża obserwacyjna Tichanka w 
rejonie Tabora) (678 m n.p.m.). Po drewnianej 
wieży z roku 1888 została wybudowana w roku 
1911 wieża murowana, 35 m wysoka. Z niej 
można zobaczyć jedną czwartą kraju i naliczyć 
ponoć aż 50 wieży kościelnych i 12 wieży obser-
wacyjnych. Najbardziej szerokie widoki oferuje 
wieża obserwacyjna na Kozákově (Kozakowie) 
(744 m n.p.m.). Na tej „wieży warownej” Cze-
skiego Raju jest udostępniona galeria widokowa 
wieży stalowej z antenami. Przy ładnej pogodzie 
z niej można zobaczyć ponoć aż jedną czwartą 
Czech, przedstawia się widok dookoła poczyna-
jąc od krańców Českého Středohoří (Czeskiego 
Średniogórza) poprzez najwyższe budynki Pragi, 
aż po cyple Českomoravské vrchoviny (Wyżyny 
Czesko-Morawskiej). W okolicach Nové Paky 
(Nowej Paki) znajduje się na wierzchu Kozinec 
(Koziniec) wieża obserwacyjna, w okolicach Jičí-
na (Jicina) na górce Čeřovka (Czerzówka) wieża 
obserwacyjna Milohlídka, najstarsza wieża 
obserwacyjna w Czeskim Raju, wybudowana 
w 1843 roku. Nad Malou Skálou (Małą Skałą) 
wznosi się wierzch Kopanina, na którym została 
wybudowana wieża obserwacyjna z wypala-

nych cegieł z galerią widokową, która została 
otwarta dla zwiedzających v 1894 roku. Należy 
przypomnieć również najniższą wieżę obserwa-
cyjną Járy Cimrmana w Nouzově u Semil. Dwa 
następne punkty obserwacyjne zostały zbu-
dowane odmienne, pierwszy na 28 m wysokiej 
galerii na skoczni narciarskiej w ośrodku narci-
arskim V Popelkách u Lomnice nad Popelkou, 
drugi na wysokości 33 m na wieży operatora 
mobilnego w okolicach Dubecka. Obydwa ofe-
rują widok panoramatyczny.

Interesujące widoki oferują również niektóre 
z wieży w miastach i miejscowościach. Udostęp-
niona dla zwiedzających jest Valdická brána 
(Brama Waldicka) w Jicinie, Stary Ratusz w 
Mladé Boleslavi (Młodej Bolesławi), wieża koś-
cioła św. Piotra i Pawła w Semilach albo wieża 
kościelna w pałacu Hrubá Skála (Gruba Skała), 
galeria widokowa w Humprechcie koło Sobotky 
(Sobótki), wieża zamku Frýdštejn (Frydsztejn), 
galeria skalna na zamku Valdštejn (Waldsz-
tejn) albo wieża Putna (Putnia) w Michalovicích 
u Mladé Boleslavi (Michalowicach koło Młodej 
Boleslawi). Następnymi znanymi miejscami 
widokowymi na zabytkach w rejonie są Kum-
burk, Pantheon, Drábské světničky, Rotštejn 
i Zvířetice. Najwięcej zwiedzanym punktem wi-
dokowym w rejonie są ruiny zamku Trosky, skąd 
rozlega się naprawdę niesamowity widok.

Wieże obserwacyjne i widokowe

Valdická brána, Jičín

Zámek Hrubá skála

Kopanina



Na území mezi Jičínem, Mnichovým Hradištěm, Železným Bro-
dem,  Bozkovem,  Jilemnicí  a  Novou  Pakou  se  rozprostírá  krajina 
s výjimečným geologickým, přírodním i kulturním dědictvím. Pro 
svoji jedinečnost a aktivity byl region zapsán v r. 2005 do prestižní-
ho seznamu sítě evropských a globálních geoparků UNESCO. Geo-
park Český ráj je oblastí s velmi pestrým geologickým vývojem. 

Horotvorné procesy variského vrásnění probíhaly během pr-
vohor a  přeměnily  mořské  usazeniny  a  vyzdvihly  je.  Vyklenuly 
hory a oblast se stala poprvé souší. Podkrkonošská pánev se pl-
nila vrstvami usazenin sedimentů, vznikaly slojky černého uhlí 
a probíhala sopečná činnost. V dutinách vyvřelin vznikly acháty 
a  jiné drahokamové odrůdy křemene, na Novopacku byly pro-
křemeněny kmeny stromů. V období křídy došlo znovu k pokle-
su, vznikla pánev s jezery a postupně byla zaplavena mořem. To 
zde vydrželo zhruba 10 milionů let a poté se již krajina natrvalo 
vynořila. Během alpského vrásnění kry popraskaly a puklinami 
na  mnoha  místech  pronikla  čedičová  láva.  O  zbytek  se  posta-

rala voda a vítr. Dotvořila údolí, skalní města, zvýraznila sopeč-
né  kupy.  Zajímavé  lokality,  na  nichž  lze  pozorovat  geologické, 
a zejména geomorfologické zvláštnosti, jsou uvedeny na dalším 
listu. Pískovcové skalní oblasti  jsou popsány na dvou předních 
listech této části.

Geologické a mineralogické zvláštnosti regionu je možno spa-
třit i ve speciálních expozicích v některých zdejších muzeích. Nej-
bohatší jsou v tomto směru sbírky Městského muzea Nová Paka 
– Klenotnice drahých kamenů. Expozice geologického vývoje je 
zaměřena především na rostlinstvo permokarbonu („zkamenělá 
dřeva“ – typu Dadoxylon, psaronius a další). Vulkanologická ex-
pozice seznamuje se sopkami (typy sopek i erupcí, „interaktivní 
sopka“)  a  Klenotnice  obsahuje  sbírku  drahých  kamenů  (přede-
vším achátů). Městské muzeum a galerie Lomnice nad Popelkou 
vystavuje v přírodovědné části muzea zkameněliny fauny a flóry 
prvohor a druhohor, z drahých kamenů acháty a  jaspisy, a dále 
ukázky pektolitů z největšího naleziště na světě. V Muzeu Čes-
kého ráje Turnov  jsou  unikátní  expozice  věnovány  drahým  ka-
menům  a  šperkům. V  Turnově  je  také  zajímavá  Galerie Granát 
s expozicí o výrobě šperků uměleckého družstva Granát Turnov. 
Expozice  v  Městském muzeu Rovensko – muzeu drahých ka-
menů je zaměřena především na broušení kamenů. Jsou zde tři 
brusičské  stoly,  kotouče,  vybroušené  kameny,  cechovní  prapor 

Geopark
Český ráj

a další exponáty. Výstavu drahých kamenů  lze během prázdnin 
navštívit také v Radostné pod Kozákovem, nebo v Muzeu drahých 
kamenů – Votrubcův lom, kde je výstava drahých kamenů z ce-
lého světa i možnost návštěvy lomu a hledání drahých kamenů.

Geopark Český ráj je úplnou přírodní učebnicí, nabízí poznání 
základů geologie Českého ráje např. i s doprovodem zkušeného 

geoprůvodce.

Geopark Český ráj o.p.s.
Skálova 71, Turnov 511 01
Tel.: +420 481 540 111
info@geopark-ceskyraj.cz
www.geopark-ceskyraj.cz

Informační centrum geoturismu
Vejrichova 539, 511 01 Turnov

Klenotnice drahých kamenů, Nová Paka Muzeum Českého ráje, Turnov

Zkamenělý strom – dadoxylon, Nová Paka Ametystová geoda Prožitkový geopark, Šťastná země, Radvánovice.
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A landscape full of unique geological, natural and 
cultural features spreads between the towns of Jičín, 
Mnichovo Hradiště, Železný Brod, Bozkov, Jilemnice and 
Nová Paka. Because of its uniqueness and activities, 
the region was listed in the UNESCO European and 
global Geoparks Network in 2005. The Bohemian 
Paradise Geopark  is an area with a very rich geological 
development. 

The orogenic Variscan folding processes that occurred 
during the Paleozoic era transformed and elevated 
marine deposits. Mountains were raised and Bohemian 
Paradise became a dry land for the first time in history. 
The Podkrkonošská pánev basin filled with sediment 
layers and coal seams were formed and the area became 
a site of volcanic activity. Agates and other precious 
varieties of quartz were formed in volcanic rock cavities;  
and trees silificated and petrified in the Nová Paka area. 
During the Cretaceous era, another fault occurred. A basin 
with lakes was formed and the area was slowly flooded 
by the sea. This lasted for about 10 million years, after 
which the landscape rose forever. During Alpine folding, 
blocks cracked and basalt lava penetrated the cracks. 
Water and wind took care of the rest. These processes 
shaped valleys, rock formations and volcanic mounds.  
Locations that are interesting from the geological 
and geomorphologic perspectives are provided in the 
following sheet. Sandstone rock formations are described 
in the first two sheets of this section.

The geological and mineralogical uniqueness of the 
region can also be explored in specialised expositions 
organized by some of the local museums. The richest 
source is the collections at the Municipal Museum of 
Nová Paka – the Treasury of Gem Stones. The geological 
development exposition focuses on vegetation of the 
Anthracolithic system (“petrified wood”– Dadoxylon, 
Psaronius and other). The volcanological exposition 
covers volcanoes and the Treasury contains a collection of 
precious stones (mostly agates). The Municipal Museum 
and Gallery in Lomnice nad Popelkou includes a section 
dedicated to natural sciences that contains animal and 
plant fossils, agates and jaspers, as well as an example 
of pectolites. The Museum of Bohemian Paradise in 
Turnov houses expositions dedicated to precious stones 
and jewels. While in Turnov, do not miss the renowned 
Granát Gallery specializing in stone grinding. You will 
see grinder’s desks and other exhibits. During summer 
vacations, an exhibition of precious stones can also be 
seen in Radostná pod Kozákovem and in the Museum of 
Precious Stones – Votrubcův lom (quarry) where you can 
also look for precious stones.

The Bohemian Paradise Geopark is like a comprehensive 
textbook that will teach you the geological basics of 
the region. If you wish, you can be accompanied by an 
experienced geo-guide.

The Bohemian Paradise Geopark

Zwischen den Städten Jičín, Mnichovo Hradiště, Železný 
Brod, Bozkov, Jilemnice und Nová Paka liegt eine Land-
schaft mit einem außergewöhnlichen geologischen, Na-
tur- und Kulturreichtum. Aufgrund seiner Einzigartig-keit 
und seine Aktivitäten wird der Geopark Český ráj (Böhmis-
ches Paradies) seit dem Jahr 2005 auf dem  prestige-
trächtigen Verzeichnis der europäischen und weltweiten 
Geoparks der UNESCO geführt. Der Geopark Böhmisches 
Paradies in Europa und weltweit ist eine Region mit einer 
sehr mannigfaltigen geologischen Entwicklung.

Die gebirgsbildenen Prozesse der Variszischen Oroge-
nese (Gebirgsbildung) verlief zur Zeit des Paläozoikums 
und sie verwandelte und erhob die Meeresablagerungen. 
Es erhoben sich die Berge entlang des Grenzgebietes und 
das Böhmische Paradies wurde erstmals zu Festland. Das 
Becken unterhalb des Riesengebirges füllte sich mit Se-
dimenten, es entstanden Schwarzkohlelagerstätten und 
es fanden vulkanische Aktivitäten statt. In den Magma-
eruptionen entstanden Edelsteine, in der Region Nová 
Paka versteinerten die Bäume. Im Kreidezeitalter kam 
es wieder zu einem Absinken, es enstand ein Becken mit 
Seen und es wurde vom Meer überschwemmt. Dies hielt 
10 Millionen Jahre an und dann tauchte die Landschaft 
dauerhaft wieder auf. Im Verlauf der Alpidischen Oro-
genese platzten die Schollen auf und durch die Spalten 
drang Lava. Wasser und Wind besorgten den Rest. Sie 
bildete Täler, Felsenstädte und Vulkanhügel aus. Inte-
ressante Örtlichkeiten, an denen man geologische und 
insbesondere geomorphologische Besonderheiten be-
obachten kann, sind auf einem anderen Blatt beschrie-
ben. Die Sandsteinfelsengebiete werden auf den zwei 

vorderen  Blättern dieses Teils beschrieben.

Geologische und mineralogische Besonderheiten der 
Region kann man auch in besonderen Ausstellungen 
einiger hiesiger  Museen betrachten. Am reichsten in 
dieser Beziehung sind die Sammlungen des Städtischen 
Museums in Nová Paka – Schatzkammer der Edelsteine. 
Die Ausstellung der geologischen Entwicklung widmet 
sich den den Pflanzenarten im Zeitalter des Permokar-
bons („versteinerte Gehölze“ – des Typus Dadoxylon, 
Psaronius usw.). Die vulkanologische Ausstellung stellt 
die Vulkane vor und die „Schatzkammer“ beinhaltet eine 
Sammlung von Edelsteinen (vor Allem Achate). Das Städ-
tische Museum und die Galerie in Lomnice nad Popelkou 
stellt im naturwissenschaftlichen Teil des Museums Vers-
teinerungen der Fauna und Flora aus, von Edelsteinenen 
Achate und Jaspise sowie Beispiele von Pektolithen. Im 
Museum des Böhmischen Paradieses in Turnov befinden 
sich Ausstellungen, welche Edelsteinen und Schmuck 
gewidmet sind. In Turnov ist weiter die Galerie Granat 
mit ihrer Ausstellung über die Schmuckherstellung in-
teressant. Die Ausstellung in Städtischen Museum Ro-
vensko – Edelsteinmuseum widmet sich dem Schleifen 
der Steine. Hier befinden sich Schleiftische und weitere 
Ausstellungsstücke. Eine Edelsteinaustellung kann man 
auch in Radostné pod Kozákovem besuchen, oder auch 
im Edelsteinmuseum des Steinruchs Votrubcův lom, wo 
auch die Möglichkeit besteht, selbst Edelsteine zu suchen. 

Der Geopark Böhmisches Paradies ist ein umfassendes 
Lehrbuch, er bietet Erkenntnisse über die geologischen 
Grundlagen des Böhmischen Paradieses, z. B. auch in Be-
gleitung eines erfahrenen Geoführers.

Geopark Böhmisches Paradies

Pomiędzy Jicinem, Mnichovým Hradištěm, Železným 
Brodem, Bozkovem, Jilemnicí i Novou Pakou rozlega 
się krajobraz o wyjątkowym geologicznym, przyrod-
niczym i kulturowym bogactwie. Dla swojej wyjątko-
wości i działalności został region w 2005 roku zapisany 
na prestiżową listę europejskich i globalnych geoparków 
UNESCO. Geopark Czeski Raj jest obszarem o bardzo róż-
norodnej ewolucji geologicznej.

Procesy górotwórcze orogenezy Wariskiej przebiega-
jące w okresie paleozoiku, przemieniły i wydźwignęły 
osady morskie. Uformowały góry i obszar został pierws-
zy raz lądem. Zagłębie podkarkonoskie zapełniało się 
warstwami osadów, tworzyły się łożyska węgla czarne-
go i przebiegała czynność wulkaniczna. W pustkach skał 
wylewnych tworzyły się agaty a inne szlachetne odmi-
any kwarcu, w rejonie Nowej Paki skamieniały drzewa. 
W okresie kredy doszło ponownie do opadnięcia osadów, 
powstało zagłębie z jeziorami, które zostało zalane przez 
morze. To trwało w przybliżeniu 10 milionów lat i potem 
się krajobraz wynurzył na stałe. W trakcie orogenezy 
alpejskiej popękały płyty litosferyczne i szczelinami 
przedostała się lawa bazaltowa. Woda i wiatr zajęły 
się resztą. Dokończyły proces rzeźbienia dolin, miast 
skalnych, kopuł wulkanicznych. Interesujące miejsca, w 
których można obserwować geologiczne, i zwłaszcza 
geomorfologiczne ciekawostki, podane są na następują-
cej stronie. Obszary skalne z piaskowca, zostały opisane 
na dwóch pierwszych stronach części tego rozdziału. 

Osobliwości geologiczne i mineralogiczne rejonu 
można zobaczyć również w specjalnych wystawach w 
lokalnych muzeach. Najbardziej bogate są w tym kierun-
ku zbiory w Muzeum Miejskim w Nowej Pace – Skarbiec 
kamieni szlachetnych. Ekspozycja ewolucji geologicznej 
ma na celu pokazać epokę roślinność karbonu i permu 
(„skamieniałe drzewa” – typu Dadoxylon, psaronius 
i inne). Ekspozycja wulkanologiczna zapoznaje z wul-
kanami i Skarbiec zawiera zbiór kamieni szlachetnych 
(przede wszystkim agatów). Miejskie Muzeum i Galeria 
miasta Lomnicy nad Popelkou ma w oddziale przyrod-
niczym muzeum skamieniałości fauny i flory, z kamieni 
szlachetnych agaty i jaspisy, i dalej pokazy pektolitów. W 
Muzeum Czeskiego Raju w Turnowie znajdują się ekspo-
zycje poświęcone kamieniom szlachetnym i klejnotom. 
W Turnově (Turnowie) znajduje się również interesująca 
Galeria Granatów z ekspozycją o produkcji klejnotów. 
Ekspozycja w Miejskim Muzeum Rowensko – Muzeum 
kamieni szlachetnych ma na celu przedstawić historię 
szlifowania kamieni szlachetnych. Znajdują się w nim 
stoły szlifierskie i inne okazy. Ekspozycję kamieni szla-
chetnych można w wakacje zwiedzić również w Radost-
né pod Kozákovem (Radosnej pod Kozakowem), albo w 
Muzeum kamieni szlachetnych – Votrubcuv lom, w któ-
rym można poszukiwać kamienie szlachetne.

Geopark Czeski Raj jest kompleksowym podręcznikiem, 
oferuje zapoznanie się z podstawami geologii Czeskiego 
Raju, na przykład za przewodnictwa doświadczonego 
geologa.

Geopark Czeski Raj

Pekařova brána

Prožitkový geopark, Šťastná země

Exkurze, lom Hvězda

Rotštejn, Klokočské skály

Prachovské skály



Území regionu tvoří krajina s výjimečným přírodním i kultur-
ním dědictvím a s velmi pestrým geologickým vývojem. Z bloků 
české křídové tabule vznikly pískovcové skalní oblasti a další pest-
ré geologické procesy vytvořily ložiska rud železa, mědi, naleziště 
drahých kamenů, uhlí, stavebního kamene, pokrývačské břidlice, 
sklářských písků, vápenců, hrnčířských a cihlářských hlín.

Při putování regionem je možno navštívit celou řadu geologic-
ky zajímavých lokalit. Mezi městem Semily a soutokem s Kame-
nicí se Jizera zařezává do nejstarších hornin. O geologické historii 
vypráví naučné panely na Riegrově stezce. Nad ní je Myší skála – 
čedičový suk, vystupující z vrchu Medenec. Z písčitých sedimen-
tů, které byly přeměněny v křemence, vznikla kousek nad železno- 
brodským koupalištěm skalní zeď Kozinec. Na jejím dotvoření se 
pak podílelo mrazové zvětrávání. 

V geologicky pestrém území mezi břidlicemi jsou drobné os-
trůvky mramorů, vápenců a dolomitů. V jednom z nich se vyvi-
nuly Bozkovské dolomitové jeskyně, které upoutají mimo jiné 

svým podzemním jezerem, největším v Čechách. Zajímavý je 
i výskyt zkamenělých zbytků mladokarbonských zkřemenělých 
dřev, fosilních ryb a jiné fauny a flóry, nejčetnější na Novopacku, 
které je jejich světově uznávaným nalezištěm.

Český ráj a skalní města k sobě nerozlučně patří. Tektonické 
pohyby, zvětrávání a eroze se postaraly o jejich dnešní tvář. Skály 
Českého ráje oplývají rozmanitostí tvarů. Od rozměrných zbytků 
pískovcových ker po nejdrobnější útvary centimetrových rozmě-
rů. Horotvorné procesy rozlámaly kry na menší bloky, některé 
vyzdvihly a Vranovský hřeben a Suché skály přetočily tak, že 
původně vodorovné vrstvy jsou vztyčeny kolmo. Vývoj skalních 
měst není ukončený. Následky sesuvu, který se v roce 1926 ode-
hrál pod Drábskými světničkami, jsou patrné dodnes, každoroč-
ně někde dojde k menšímu skalnímu řícení. 

Především v údolí Jizery se návštěvník setká s vápnitými pís-
kovci. Netvoří se v nich voštiny a jiné drobné tvary, občas odpad-
nou celé balvany, ve kterých mohou být zachovány i zkamenělé 
organismy. V okolí zámku Hrubý Rohozec jsou k vidění zkameně-
lé amonity – hlavonožci, jejichž spirálovité ulity měří i několik de-
sítek centimetrů. V této hornině také vznikla jeskyně Bartošova 
pec, která je dlouhá 224 m a protéká jí voda.

Sopečná činnost přinesla poklady. Ta prvohorní opravdové, 
protože při nich vznikly drahokamy, které se nachází například 

Český ráj – 
učebnice geologie

ve Votrubcově lomu na Kozákově, ta mladší vytvořila krajinné 
dominanty. Trosky jsou se svými dvěma dominantními čedi-
čovými sopouchy geologickým unikátem a symbolem regionu. 
Jiným unikátem je vrch Káčov, vzniklý v třetihorách průnikem 
olivinického nefelinitu křídovými pískovci. Kontaktní metamor-

fózou se žha-

vým magmatem se vytvořil extrémně lehký, porézní pískovec. 

Ostatní vrcholy jsou mnohdy alespoň vyhlídkovými body, 
na řadě z nich stojí kaple nebo hrad, např. na sv. Anně u Ostruž-
na, na Zebíně, Vyskři či Kumburku. Kromě vrchů najdeme v kra-
jině i žíly – čedičem vyplněné pukliny v pískovci. Období vulkani-
smu ukončil Kozákov před 5 miliony let.

Bozkovské dolomitové jeskyně

Kozinec, Železný Brod

Myší skála

Vranovský hřeben

Suché skály

www.cesky-raj.infoA9



The region features a landscape with a rich 
geological variety. The Bohemian cretaceous block 
broke into sandstone formations. Later processes 
created deposits of iron ore, copper, precious 
stones, coal, building rocks, roof slate, glass sand, 
pottery and brick clays.

The region is full of interesting locations. Between 
the towns of Semily and Podspálov, the Jizera River 
cuts into the oldest rocks. The geological history is 
told by the Riegrova stezka (trail) below, with Myší 
skála (a basalt rock) rising from Medenec Hill. The 
Kozinec rock face was formed from sediment that 
turned into quartzite. 

Marble and limestone islands can be found 
in this geologically diverse region. One of them 
developed into Bozkovské dolomitové jeskyně 
(dolomite caves). We can also find petrified plants 
and animals, namely in the Nová Paka area, 
a renowned deposit.

The sandstone rocks of Český ráj (Bohemian 
Paradise) vary in form and shape, ranging from 
giant sandstone blocks to formations that are 
only several centimetres big. Due to orogenetic 
processes, the blocks broke; some of them were 
elevated and the Vranovský hřeben (ridge) and the 

Suché skály rocks were turned horizontally. The 
development of rock formations has not finished. 
The aftermath of a 1926 slide below the Drábské 
světničky castle ruins is still visible and there is 
a minor rock slide every year. 

Calciferous sandstones can be found in the 
Jizera River valley. They are free from honeycomb 
weathering and other minor formations. Petrified 
cephalopods whose shells are up to several feet long 
can be found near Hrubý Rohozec Chateau. The 
Bartošova pec cave also developed in this type of rock.

Volcanic activity brought other gems. Real ones, 
precious stones, formed during the Paleozoic era 
can be found in Votrubcův lom (quarry) on Kozákov 
Hill; later volcanic activity shaped landscape 
dominants. The Trosky castle ruins with two 
prominent basalt flues have become the region’s 
symbol. A unique feature is Káčov Hill, formed 
during the Tertiary era when olivine nephelinite 
penetrated through cretaceous sandstone. Porous 
sandstone was formed through metamorphosis.

Other hills are often used as lookout points. Many 
of them have chapels and castles on the tops, such 
as Zebín, Vyskeř and Kumburk. The volcanic activity 
ended with Kozákov Hill 5 million years ago.

Bohemian Paradise – a Geology Textbook

Die Region ist eine Landschaft mit einer man-
nigfaltigen geologischen Entwicklung. Aus der 
böhmischen Kreidetafel entstanden Sandsteinge-
biete. Weitere Prozesse schufen Eisen- und Kupfer-
lager, Fundstätten von Edelsteinen, Kohle, Baus-
teinen, Schiefer zum Decken der Häuser, Sand zur 
Glasherstellung, Kalkstein, Töpfer- und Ziegellehm.

Hier befindet sich eine Reihe interessanter Loka-
litäten. Zwischen der Stadt Semily und der Orts-
chaft Podspálov gräbt sich der Fluss Jizera (Iser) tief 
bis in die ältesten Gesteinsschichten. Über die geo-
logischen Entstehungsgeschichte erzählt der Pfad 
Riegrova stezka. Oberhalb des Pfades befindet sich 
der Fels Myší skála – ein Basaltkegel, der aus dem 
Hügel Medenec herausragt. Aus den Sedimenten, 
die in Quartz umgewandelt wurden, enstand die 
Felswand Kozinec.

In dem geologisch mannigfaltigen Gebiet befin-
den sich kleine Marmor- und Kalksteinseln. In einer 
davon entstanden die Dolomitenhöhlen Bozkov-
ské dolomitové jeskyně. Interessant ist auch das 
Vorkommen von versteinerter Fauna und Flora, am 
häufigsten in der Region Nová Paka, die eine sehr 
bekannte Fundstätte dieser Versteinerungen ist. 

Die Sandsteinfelsen des Český ráj (Böhmischen 
Paradieses) sind reich an mannigfalltigen Formen. 
Von großflächigen Sandsteinschollen bis zu Gebil-
den mit einigen Zentimetern. Die gebirgsbildenden 
Prozesse brachen die Schollen in Blöcke, manche 
hoben sie an und sie drehten die Sandsteingebilde 

Vranovský hřeben und Suché skály in eine sen-
krechte Position. Die Entwicklung der Felsenstädte 
ist nicht beendet. Die Folgen des Erdrutsches aus 
dem Jahr 1926 unterhalb der Sandsteinformation 
Drábské světničky sind heute noch augenfällig und 
jedes Jahr kommt es zu kleineren Felsabgängen.

Im Tal des Flusses Jizera befinden sich Kalksand-
steinfelsen. Darin befinden sich keine Komposite 
und keine anderen winzigen Formen. In der Nähe 
des Schlosses Hrubý Rohozec sind versteinerte 
Kopffüßler zu sehen, deren Gehäuse bis zu dutzen-
de Zentimeter groß sind. In diesem Gestein ent-
stand auch die Höhle Bartošova pec.

Die vulkanischen Aktivitäten brachten Schätze 
mit sich. Die im Paläozoikum echte – in dieser Zeit 
entstanden Edelsteine, die man zum Beispiel im 
Steinbruch Votrubcův lom am Berg Kozákov finden 
kann, die zweite Welle schuf landschaftliche Domi-
nanten. Die Hügel Trosky mit ihren zwei dominan-
ten Basaltschlackenkegeln sind das Wahrzeichen 
der Region. Ein Unikat ist weiter der Hügel Káčov, 
der während des Tertiärs mit dem Durchbruch oli-
vinischer Silikate durch die Kreidesandsteine ent-
stand. Durch Kontaktmetamorphose bildete sich 
ein poröser Sandstein aus.

Weitere Gipfel sind oftmals Aussichtsorte, auf ei-
ner Reihe von ihnen steht eine Burg oder Kapelle, 
z. B. in Zebín, Vyskeř oder Kumburk. Das Zeitalter 
des Vulkanismus beendete der Berg Kozákov vor 
5 Millionen Jahren.

Böhmisches Paradies – Lehrbuch der Geologie

Rejon ten jest krajobrazem z bogatą ewolucją 
geologiczną. Z czeskiej tafli z okresu kredy powstały 
obszary piaskowcowe. Następne procesy stworzyły 
złoża kruszcowe żelaza, miedzi, znaleziska kamieni 
szlachetnych, węgla, kamienia budowlanego, łup-
ku dekarskiego, piasków kwarcowych do produkcji 
szkła, skał wapiennych, glin garncarskich i glin do 
produkcji cegieł.

Znajduje si tu szereg interesujących obszarów. 
Między Semilami i Podspalovem się rzeka Jizera 
(Izera) wcina do najstarszych skał. O historii geo-
logicznej opowiada Riegrova stezka (Szlak Riegra). 
Nad nim wznosi się Myší skála (Mysia Skała) – nek 
bazaltowy, wznoszący się na wierzchu Medenec. 
Ze skał osadowych, które zostały przekształcone w 
kwarcyty, powstała ściana skalna Kozinec.

W geologicznie różnorodnym obszarze występ- 
ują wysepki marmurów i skał wapiennych. W jed-
nym ukształtowały się Bozkovské dolomitové jes-
kyně (Bozkowskie jaskinie dolomitowe). Interesują-
ce jest również występowanie skamieniałej fauny 
i flory, najczęściej w rejonie Nowej Paki, który jest 
ich znanym znaleziskiem.

Skały piaskowcowe Českého ráje (Czeskiego 
Raju) opływają różnorodnością kształtów. Od roz- 
ległych płyt piaskowcowych aż po formacje centy- 
metrowych rozmiarów. Procesy górotwórcze rozła-
mały płyty na bloki, niektóre z nich podniosły 
do góry i Vranovský hřeben (Grzbiet Wranowski) 
i Suché skály (Suche Skały) odwróciły do pozycji 

pionowej. Ewolucja miast skalnych nie jest jeszcze 
zakończona. Skutki obsunięcia z 1926 roku pod 
Drábskými světničkami (Izdebkami Drabskimi) są 
widoczne do dziś, corocznie dochodzi do mniej- 
szych obsunięć skał.

W dolinie rzeki Izery znajdują się piaskowce wa-
pienne. Nie tworzą się w nich tafoni i inne drobne 
kształty. W okolicach pałacu Hrubý Rohozec (Gruby 
Rohozec) można zobaczyć skamieniałe głowonogi, 
których skorupa mierzy dziesiątki centymetrów. W 
tych skałach również powstała jaskinia Bartošova 
pec (Piec Bartosza).

Aktywność wulkaniczna przyniosła ze sobą skarby. 
Paleozoik te prawdziwe – w tym okresie powstały ka-
mienie szlachetne, które można znaleźć na przykład 
w Votrubcově lomu na Kozákově (Kamieniołomie 
Votrubca w okolicach Kozakowa), młodsza epoka 
stworzyła dominanty krajobrazu. Trosky z dwoma 
dominantowymi czopami bazaltowymi są symbol- 
em całego regionu. Rarytasem jest wierzchołek Ká-
čov (Kaczów), powstały w okresie trzeciorzędu przez 
przeniknięcie nefelinitu oliwinowego poprzez piasko- 
wce kredowe. Poprze kontaktową metamorfozę zo-
stał stworzony piaskowiec porowaty.

Następne wierzchołki są w wielu przypadkach 
punktami widokowymi, na szeregu z nich jest 
wybudowana kapliczka albo zamek, na przykład 
na Zebíně (Zebinie), Vyskři (Wyskrzy) albo Kum- 
burku. Okres wulkaniczny zakończył przed 5 milio-
nami lat Kozákov (Kozaków).

Czeski Raj – podręcznik geologii

Votrubcův lom

Káčov

Trosky

Riegrova stezka



Pestrost Jičínské kotliny přispěla k započetí dvou výjimečných 
děl krajinného urbanismu – komponované Valdštejnovy krajiny, 
projektované v první polovině 17. století, a komponované kra-
jiny F. J. Schlika z přelomu 17. a 18. stol., umístěné kolem Veliš-
ského hřbetu.

Jičínsko získal Albrecht z Valdštejna po bitvě na Bílé hoře. 
Ke vznikajícímu frýdlantskému vévodství připojil panství Kum-
burk i Veliš a začal budovat z Jičína své správní a sídelní cent-
rum. Vrcholem úsilí věhlasných italských architektů bylo zalo-
žení raně barokní krajinné kompozice s cílem vnést do území 
jasný a pevný řád. Ta propojila výrazné dominanty města s širo-
kým okolím. Osou Valdštejnovy zahrady je spojnice vrchu Veliš 
s Valdicemi přes město Jičín. Linie, spojující v délce 7 km sedm 
významných míst, ukazuje na duchovní formát tohoto záměru. 
Linie měla spojovat plánovaný františkánský klášter na Veliši 
s komplexem kartuziánského Valdického kláštera. Středem je 
kostel sv. Jakuba, dominanta města s propojeným městským 
palácem, jehož obnova a dostavba byla součástí velkolepého 
záměru. Jedinou dochovanou branou městského opevnění je 
Valdická brána. Tuto linii zdůrazňuje i Valdštejnem založené 

čtyřřadé lipové stromořadí. Vede ve dvoukilometrové délce 
k Valdštejnské lodžii a jeho osa je orientována ve směru zimní-
ho slunovratu. Komplex architektonicko-urbanistických vztahů 
je kulturním dědictvím, v němž lze na pozadí třicetileté války 
cítit vůli po uspořádání pozemského světa podle vyššího řádu.

Velišský hřbet je dominantou i druhé komponované krajiny – 
Mariánské zahrady, barokní krajinné kompozice. Drobné sakrál-
ní stavby jsou ukryté v lesích a vedou k nim téměř zaniklé ale-
je a průseky. Z řady církevních staveb je třeba zmínit rokokový 
kostel Nanebevzetí Panny Marie ve Slatinách, kostel sv. Jakuba 
v Kopidlně nebo pozdně barokní chrám Povýšení svatého kří-
že v Ostružně. Ve Veliši se dochoval barokní kostel sv. Václava 

Komponovaná krajina

z let 1747–52, s venkovním schodištěm, po jehož stranách jsou 
umístěny perspektivně se zmenšující sochy světců. Na hřbitově 
je hrobka rodu Schliků, v níž jsou i pozůstatky hraběte Jáchyma 
Schlika, jednoho ze sedmadvaceti popravených v Praze po Bílé 
hoře roku 1621. Mezi významné památky Mariánské zahrady 
patří Loreta – architektonický obraz rodiště Panny Marie. Na její 
ploché střeše je ochoz, který je nejstarší vyhlídkovou terasou 
v regionu (veřejnosti nepřístupná). Na čedičové vyvřelině mezi 

O s t r u ž n e m 

a Dolním Lochovem stojí Kaple sv. Anny, u níž začíná jedna z li-
nií krajinného kříže. Poblíž Ostružna je Kaple Nejsvětější Tro-
jice. Zaujme trojúhelníkovým tvarem půdorysu a trojúhelníko-
vou kopulí s lucernou a dalšími detaily v symbolickém významu 
jejího zasvěcení. Nejvíce je ukryta Kaple Andělů Strážců. Má 
šestiúhelníkový půdorys a opakující se motiv v podobě kopule 
s šestibokou lucernou. Leží na spojnici mezi Loretou a raně ba-
rokním zámkem ve Vokšicích, poblíž něhož je i zajímavá sýpka 
z r. 1700 se zbytky saly terreny.

Vrch Zebín 

Vrch Veliš Loreta, Veliš

Kostel sv. Jakuba, JičínValdštejnská lodžie, JičínOstružno
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The variety of the Jičín basin inspired two 
exceptional works of landscape urbanism – 
Wallenstein’s composed landscape from the first 
half of the 17th century and F. J. Schlik’s composed 
landscape from around 1700.

The Jičín area fell to Albrecht von Wallenstein 
after the Battle of White Mountain and he started 
to build his administrative centre there. The efforts 
of his Italian architects culminated with a Baroque 
landscape composition, whose aim was to connect 
the town’s dominants with its wide surroundings. 
The axis of Valdštejnova zahrada (Wallenstein’s 
Garden) is the line formed between Veliš Hill 
and Valdice, spreading over 7 km and connecting 
important locations. It also shows the spiritual facet 
of the design – it was supposed to connect a planned 
Franciscan monastery in Veliš with the Carthusian 
monastery in Valdice. In the middle was St. James 
Church, a dominant feature of the town, connected 
to the municipal palace. The only gate that is 
preserved from the town’s fortification system is 
Valdická brána (a town gate). The central line is also 
enhanced by a linden alley towards Valdštejnova 
lodžie (Wallenstein Loggia). The compound holding 
the architectonic and urbanistic relationships 
together is the cultural heritage that reflects the will 
to live one’s life according to a higher order.

The dominant feature of the second composed 
Baroque landscape, Mariánská zahrada (Marian 
Garden), is the Velišský hřbet ridge. Minor 
sacral structures are hidden in forests. The most 
important of them are the rococo Church of the 
Assumption of the Virgin Mary in Slatiny, St. James 
Church in Kopidlno and the late Baroque Church 
of the Elevation of the Holy Cross in Ostružno. 
The Baroque St Wenceslas Church from 1747–52 
was preserved in Veliš. It has an outdoor staircase 
with statues of saints that get smaller along with 
the laws of perspective. In the cemetery, you can 
find a tomb of Count Jáchym Schlik, one of the 
twenty-seven estate members executed in Prague 
after the Battle of White Mountain in 1621. Major 
sites of the Marian Garden include a Loretto – an 
architectonic painting of the Virgin Mary. Between 
Ostružno and Dolní Lochov is St. Ann Chapel, where 
one of the lines of the landscape “cross” begins. The 
Holy Trinity Chapel near Ostružno has a triangular 
floor plan. The best hidden is the Chapel of the 
Guardian Angels. It has a hexagonal floor plan 
and a dome with a hexagonal lantern. It is located 
on the connecting line between the Loretto and 
an early Baroque chateau in Vokšice with an 
interesting 1700 granary and the remains of a sala 
terrena.

Composed Landscape

Die Mannigfaltigkeit des Talkessels um die Stadt 
Jičín trug zur Herausbildung zweier außergewöhn-
lichen Werke des landschaftlichen Urbanismus bei 
– der komponierten Wallensteinlandschaft aus der 
ersten Hälfte des 17. Jahrhunderts und der kom-
ponierten Landschaft von F. J. Schlik am Übergang 
vom 17. zum 18. Jahrhundert.

Die Region Jičín erhielt Albrecht von Wallenstein 
nach der Schlacht am Weißen Berg und er begann, 
hier sein Verwaltungszentrum aufzubauen. Der 
Höhepunkt der Bemühungen berühmter italienis-
cher Architekten war die Anlage einer frühbaroc-
ken Landschaftskomposition mit dem Ziel, die Do-
minanten der Stadt mit der weiten Umgebung zu 
verbinden. Die Hauptachse der Gartenanlage Vald-
štejnova zahrada (Wallensteingarten) ist die Ver-
bindungstrasse des Hügels Veliš mit der Ortschaft 
Valdice, welche auf einer Länge von 7 km sieben be-
deutende Orte verbindet. Sie zeigt auch den geistli-
che Aspekt dieses Vorhabens – sie sollte das geplan-
te Franziskanerkloster auf dem Hügel Veliš mit dem 
Areal des Kartauserklosters in Valdice verbinden. In 
der Mitte steht die St. Jakobkirche, die Dominante 
der Stadt, die mit dem Stadpalais verbunden ist. Das 
einzige erhalten gebliebene Stadttor der Befestig- 
ung ist das Stadttor Valdická brána. Diese Linie wird 
zusätzlich durch eine Lindenallee hervorgehoben, 
welche zur Anlage Valdštejnova lodžie (Wallen-
steinloggia) führt. Das durchdachte Gefüge der ar-
chitektonisch-urbanen Beziehungen ist ein Kulturer-
be, in dem der Wille nach der Ordnung der irdischen 
Welt nach der göttlichen Ordnung spürbar ist.

Der Kamm des Hügels Veliš beherrscht die zwei-
te barocke komponierte Landschaft – die Garten- 
anlage Mariánská zahrada (Mariengarten). Die 
zierlichen Sakralbauten sind in den Wäldern ver-
borgen. Aus der ganzen Reihe von Bauten muss die 
Rokkokokirche Mariä Himmelfahrt in Slatiny, die 
St. Jakobskirche in Kopidlno oder die spätbarocke 
Kirche der Erhöhung des hl. Kreuzes in Ostružno 
erwähnt werden. In Veliš ist die Barockkirche des 
hl. Wenzel aus den Jahren 1747-1752 mit ihrer 
Außentreppe mit sich perspektivisch verkleinern-
den Statuen der Heiligen erhalten geblieben. Auf 
dem Friedhof befindet sich ein Grabmal, in die 
sterblichen Überreste des Grafen Jáchym Schlik be-
finden, eines der 27 in Prag nach der Schlacht am 
Weißen Berg 1621 Hingerichteten. Zu den bedeu-
tenden Denkmälern des Mariengartens gehört die 
Lorettokapelle – ein architektonisches Abbild der 
Geburtsstätte der Jungfrau Maria. Zwischen den 
Ortschaften Ostružno und Dolní Lochovec steht 
die Kapelle der hl. Anna, an der eine der Linien 
des landschaftlichen Kreuzes beginnt. Die Kapel-
le der Allerheiligsten Dreifaltigkeit bei Ostružno 
hat einen dreieckigen Grundriss. Am meisten ver-
borgen liegt die Kapelle der Schutzengel. Sie hat 
einen sechseckigen Grundriss und eine Kuppel mit 
einer sechseckigen Luzerne. Sie liegt an der Verbin-
dungstrasse zwischen der Lorettokapelle und dem 
frühbarocken Schloss Vokšice, an dem der Korn-
speicher aus dem Jahr 1700 mit den Resten der 
Sala Terrena (ebenerdiger Saal) interessant sind.

Komponierte Landschaft

Różnorodność Kotliny Jicinskiej przyczyniła się 
do rozpoczęcia dwóch wyjątkowych dzieł pejzażu 
urbanistycznego – komponowanego pejzażu Vald-
štejna, z pierwszej połowy 17 wieku, i komponowa-
nego pejzażu F. J. Schlika, z przełomu 17 i 18 wieku.

Obszar około Jicina uzyskał Albrecht z Valdštejna 
po bitwie na Białej Górze i rozpoczął tu budowę 
swojego centrum administracyjnego. Szczytem 
starań, na szeroką skalę znanych architektów wło-
skich, było założenie wcześnie barokowej kompo-
zycji krajobrazowej, w celu połączenia dominanty 
miasta z jak najszerszą okolicą. Osią Valdštejnovy 
zahrady (Ogrodu Valdštejna) jest łącznica wierzchu 
Veliš (Welisz) z Valdicemi (Waldicami), łącząca w 
odległości 7 km siedem znaczących miejsc. Pokazu-
je również rozmiar duchowy tego przedsięwzięcia – 
miała łączyć planowany klasztor franciszkanów w 
Veliši (Weliszu) razem z kompleksem kartuzjańskie-
go Klasztoru Valdickiego. Po środku znajduje się 
kościół św. Jakuba, dominanta miasta z połączo-
nym pałacem miejskim. Jedyną zachowaną bramą 
fortyfikacji miejskiej jest brama Valdicka. Linię 
tą podkreśla również aleja lipowa prowadząca 
do Logii Valdštejna. Kompleks architektonicznie 
– urbanistycznych związków jest dziedzictwem 
kulturalnym, w którym można odczuwać wolę 
po uporządkowaniu świata ziemskiego w zgodzie 
z wyższymi zasadami. 

Velišský hřbet (Weliszski grzbiet) dominuje dru-
giemu barokowo skomponowanemu krajobraz- 
owi - Mariánské zahradě (Ogrodu Mariackiemu). 
Drobne budowle sakralne są ukryte w lasach. 
Z szeregu budowli należy wymienić rokokowy 
kościół Wniebowzięcia Maryi Panny w Słacinach, 
kościół św. Jakuba w Kopidelnie albo późno ba-
rokowa katedra Podwyższenia Świętego Krzyża 
w Ostrużnej. W Weliszu dochował się barokowy 
kościół św. Wacława z lat 1747-52 ze schodami 
na zewnątrz z perspektywicznie zmniejszającymi 
się statuetkami świętych. Na cmentarzu znajduje 
się grobowiec, w którym spoczywają ostatki hrabie-
go Jachyma Schlika, jednego z dwudziestu siedmiu 
straconych w Pradze po bitwie na Bílé hoře (Białej 
Górze) w 1621 roku. Do najbardziej doniosłych pa-
miątek Ogrodu Mariackiego należy Loreta – obraz 
architektoniczny miejsca urodzenia Maryi Panny. 
Między Ostružnem (Ostrużnem) i Dolním Lochovem 
(Lochowem Dolnym) stoi Kapliczka św. Anny, u któ-
rej rozpoczyna się jedna z linii krzyża krajobrazowe-
go. Kapliczka Najświętszej Trójcy koło Ostrużna 
stoi na planie trójkątnym. Najbardziej ukryta jest 
Kapliczka Aniołów Struży. Stoi na planie sześciokąt-
nym i kopułę z sześciokątną latarnią. Jest położona 
na linii łączeniowej pomiędzy Loretą i wcześnie ba-
rokowym pałacem w Vokšicích (Woksicach), u któ-
rego znajduje się również bardzo ciekawy spichlerz 
z 1700 roku z pozostałościami sala terreny.

Komponowany krajobraz

Kaple sv. Anny 

Kostel Nanebevzetí Panny Marie, Slatiny

Jičíněves
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