
Najbardziej w kierunku wschodnim znajdują się w obszaru Cze- 
skiego Raju Prachovské skály. Niezapomniane miasto skalne 
powstało jako pozostałość płaskowzgórza piaskowcowego, roz-
członkowanego jarami i parowami z przewagą szczupłych wież 
i filarów, z rzucającymi się w oczy szparami wertykalnymi i kątami 
z ilością urwisk skalnych. Należy do atrakcyjnych obszarów dla 
odwiedzających, przede wszystkim dzięki gęstej sieci znaczonych  

szlaków turystycznych z wielu punktami widokowymi, które odkry-
ją wnętrze miast skalnych. Do najwięcej wyszukiwanych miejsc 
należy Americká sluj (Grota Amerykańska), jedyna we swoim  
rodzaju Císařská chodba (Krużganek Cesarski), i przede wszystkim 
Vyhlídka Českého ráje (Punkt widokowy Czeskiego Raju) z wido-
kiem do wież skalnych Prachovská jehla i Prachovská čapka.  
Do obszaru Prachovské skály należy na ich północno-zachodnim 
skraju godny uwagi gród Pařez (Pień), który jest wyrąbany  
do skały. 
Niedalekie Jinolické rybníky (Stawy Jinolickie) i miasto Jičín z sze- 
regiem dochowanych renesansowych i barokowych zabytków  
przywabią do obszaru Prachovských skal co rok wielką ilość gości.
Miasta skalne postępują w kierunku zachodnim do doliny Pla-
kánku. Jej dwa kilometry długa główna dolina z całym szeregiem 
bocznych dolinek zdobionych formacjami skalnymi podoba się 
głębokiemu kanionu z bogatym porostem leśniczym z florą typo- 
wą. Wspólnie z dochowanym gotyckim grodem Kost (Kość) propo-
nuje gościom niepowtarzalny powab. 

Perłą Czeskiego Raju jest okolica około wsi Malá Skála nazywana 
Maloskalsko. Wyrazisty Vranovský hřeben (Grzebień Vrano-
vski) i Suché skály (Suche Skały) są pozostałością olbrzymiej kry, 
którą pofałdowanie alpejsko-karpackie podniosło i postawiło 
do położenia pionowego. Wąski masyw skalny na prawym brzegu 
rzeki Izery był w średniowieczu wykorzystywany jako podstawa 
grodów obronnych Vranov i Frýdštejn. Punkt widokowy nad Izerą 
daje niepowtarzalny widok panoramiczny  na meander Izery 
w miejscach, gdzie woda przebiła krę skalną. Nad osiedlem Záborčí 
znajdziemy mniejszą grupę skał z pozostałością grodziska zwanego 
maloskalská Drábovna.

Niezapomniany jest widok na rozpłatany grzebień Suchych Skał 
(znane jako Dolomity Czeskie) na przeciwległej stronie rzeki, dużo 
wykorzystywany miłośnikami alpinizmu. Skaly u Besedic (u wsi 
Besedice) z labiryntem skalnym, które się nazywają Kalich (Kielich) 
i Chléviště, proponują kilka widoków atrakcyjnych do całej doliny 
Maloskalska. Besedické skály (u wsi Besedice) i skály na Sokolu 
(skały na górce Sokół) z licznymi grotami, przejściami i jarami, 
w wielu miejscach formowane zawalonymi blokami skalnymi, były 
v czasach ucisku religijnego schronieniem Braci Czeskich. Około 
tego domu modlitwy prowadzi jeden ze znakowanych szlaków 
turystycznych. Cały ten obszar przechodzi u wsi Rakousy do wapni-
stych piaskowców z wielu szczelinowymi jaskiniami i miejscami 
występowania skamielin. Za zwrócenie uwagi ma wartość ruina 
średniowiecznego grodu Zbirohy.

Czeski Raj - pojęcie, które wywołuje wyobrażenie monumentalnych  
wież piaskowcowych i bloków skalnych, kształtujących grupy z traf-
ną nazwą miasta skalne. Ich żródło musimy szukać głęboko w geo-
logicznej przeszłości naszej planety, w dobie przed 70 aż 100 
milionami lat, kiedy twardą podstawę tablicy Północno-czeskiej 
zalało morze subtropikalne. 

Do najbardziej znanych miast skalnych należy niewątpliwie Hru-
boskalské skalní město (Miasto Skalne u Pałacu Hrubá Skála), 
które jest charakterystyczne wieżami imponującymi dosięgających 
wysokości aż 55 m i stromymi kanionami, prowadzącymi ze skrajów 
skalisk do głębokich dolin romantycznych. O ile wędrujemy okolicą 
nazywaną Hruboskalsko mamy możliwość sukcesywnie - od punktu 
widokowego do punktu widokowego - popatrzyć do wnętrza miast 
skalnych, możemy przechodzić szlakami znakowanymi bezpośred-
nie w pobliżu olbrzymów skalnych, które tak wabią alpinistów. 
Do najwięcej wyszukiwanych miejsc należy Mariánská vyhlídka 
(Punkt widokowy Mariański), punkt widokowy U lvíčka (U Lwiątka) 
i Janova vyhlídka (Punkt widokowy Jana). Pojedyncze ugrupowanie 
skalne i formacje sobie ludzie nazwali i wiąże się do nich szereg 
legend i wydarzeń. Możemy przejść około Čertovy ruky (Ręki Czar-
towskiej), Kapelníka (Kapelmistrza), Majáku (Latarni Morskiej), 
Sahary, Dračích skal (Skał Smoczych) albo się przeciągnąć 65 
metrową Myší dírou (Dziurą Mysią)… W sposób niezwykle atrak-
cyjny jest widok na grupę skał  wyrastających z lustra wody Věžic-
kého rybníka (Stawu Věžickiego). Okolica Hruboskalsko się stała 
najbardziej odwiedzaną z całego Czeskiego Raju, fenomenem, 
który jest magnesem wabiącym do powtarzających odwiedzin. 
Ciekawymi miejscami są i pałac Hrubá Skála i  ruina grodu Vald-
štejn. Serce Czeskiego Raju - miasto Turnov wzbogaci odwiedzenie 
ze zwiedzeniem ekspozycji Muzea Českého ráje (Muzea Czeskiego 
Raju), Dlaskova statku (Gospodarstwa rolnego Dlaska) albo pałacu 
Hrubý Rohozec.

Z osadów, które się osadzały podczas milionów lat na jego dnie, 
powstała tablica kredowa i ta została poruszona w trzeciorzędzie 
ruchami tektonicznymi. Warunki klimatyczne i erozja sukcesywnie 
wykształtowały miasta skalne do podobieństwa, w którym ich 
znamy. W 1955 roku był na tym terytorium ogłoszony Obszar chro-
nionego krajobrazu Český ráj - Czeski Raj, w roku 2002 jego teren 
został powiększony. W roku 2005 Czeski Raj stał się częścią 
europej skiej sieci geoparków UNESCO.
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Na północno-zachodzie jest jeden swego rodzaju najwięcej wyszu-
kiwany obszar Drábské světničky. Razem z obszarem 
Příhrazské skály należą do tak zwanej Kry Žehrovickiej tekto-
nicznej, z której występuje szczyt bazaltowy Mužský (Mężczyzna). 
Dominująca jest tutaj defilada skalna z licznymi jarami i kominami, 
które oddzielają pojedyncze bloki skalne. Niezależne - wieże jako 
solitery są wyjątkowe, do najwięcej znanych należy Kočka (Kotka), 
Bohatýr (Bohater) albo Minaret. Bezspornie unikatową formacją 
jest Kobyla (Kobyła), wyszukiwaną przede wszystkim alpinistami. 
Zwrócić uwagę zasłuży i masyw drobniutki Sokolka (Sokolica) albo 
tak zwana góra stołowa Křinecká skála. Poglądowym pokazem 
deformacji porostu leśniczego po osuwisku ziemi jest Šavlový les 
(Las szablowy). Miłośnikom historie proponuje się zwiedzenie ruiny 
grodu Valečov i bliskiego miasta Mnichovo Hradiště z pałacem 
barokowym. 

Nasza wędrówka po miastach skalnych Czeskiego Raju się skończy-
ła. Zapraszamy, przyjedżcie spędzić niepowtarzalny urlop do cza-

rującego i jedynego we swoim rodzaju kraju z nazwą Czeski 
Raj, do kraju miast skalnych, grodów, pałaców, bajek 

i legend 

Cieszymy się na Państwo! 

Dominantą całego kraju i przełomu między Pogórzem Karkonoskim 
i Czeskim Rajem jest góra tajemnicza Kozákov. Na jej szczycie stoi 
wieża widokowa, która umożliwia widok kołowy od Karkonoszy 
przez Czeski Raj do górskiego grzebienia nazywanego Ještědský 
hřeben (Grzebień Jeszczedski) i do Gór Izerskich. Głębokie zacięcie 
Kozákovská Drábovna i Měsíční údolí (Dolina Księżycowa) 
jest po obu stronach lamowane wychodniami piaskowcowymi 
z typowymi żebrami tektonicznymi. U podnóża góry  Kozákov prze-
chodzi do doliny kształtu kanionu. Tutaj we formacjach Babí i Kudr-
náčová pec możliwie do udowodnienia znależli pierwsze ukrycie 
ludzie w prehistorii. Nie można zlekceważyć ani odwiedzenie 
Radostné studánky (Żródła Radosnego), Votrubcova lomu (Kamie-
niołomu Votrubca) i ekspozycji kamieni szlachetnych.

Do obszaru Klokočské skály, do którego płynnie nawiązuje 
obszar Betlémské skály, możemy wstąpić około romantycznego 
grodu Rotštejn albo unikatowymi przejściami nazywanymi Kloko-
čské průchody. Z monumentalnych bloków skalnych, ze których 
występuje tylko parę wież samotnych, można popatrzyć na sposób 
układania skał na dnie morza kredowego. Geologiczną rzeczą 
godnej uwagi tych skał jest  koncentracja większości geomorfolo-
gicznych formacji znanych z piaskowców na obszarze około 3 km 
kwadratowych. Miejscowa jaskinia pseudokrasowa Postojná udzie-
liła schronienie pierwszym  łowcom w górnej okolicy rzeki Izery. 

Drábské světničky 
a Příhrazské skály

Kozákov, 
Klokočské 
a Betlémské skály

Geoparks

Wydalo "Sdružení Český ráj" v 2017 roku.
Foto: L. Antoš, B. Jakoubě. Druk: Profi-tisk group, s. r. o.
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Infocentrum Mladá Boleslav
Železná 107, 293 01 Mladá Boleslav, tel. 326 109 402, 326 322 173
infocentrum@kulturamb.eu, www.mladoboleslavsko.eu

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

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

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

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

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

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

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

OŚRODKI INFORMACJI W CZESKIM RAJU

WSPANIAŁE BAJECZNE SCENERIE:
•	 Zamek	rycerski	oraz	zamek	z	królewską	smoczą	komnatą
•	 Bajeczne	zamkowe	podziemia
•	 Baśniowa	zamkowa	kraina
•	 Zdrowotny	świat	oraz	Czarodziejska	Bestyjola

Staré	Hrady,	čp.	1,
507	23,	Libáň

www.starehrady.cz
telefon:	602 302 265OTWARTE PRZEZ CAŁY ROK

WYCIECZKA DLA DZIECI 
I DOROSŁYCH
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