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GEOPARK UNESCO

Název chráněné krajinné oblasti Český ráj,
která je zařazena do geoparků UNESCO, jí
právoplatně patří. Ačkoli není začleněna do
nejvyšší kategorie nejvzácnějšího přírodního a kulturního dědictví, patří k tomu nejkrásnějšímu, co můžete vidět.

ČESKÝ RÁJ

na pískovcových věžích. Místní řeky nabízejí v létě vodákům nádherná zákoutí a na jaře
poskytují divoké peřeje.
Když se krajina obleče do sněhu, vyznavači
bílé stopy se nenechají dlouho přemlouvat.
Český ráj je vlídný i k milovníkům hradů,
zámků, zřícenin a dalších kulturních památek. Zkrátka – každý si zde najde své oblíbené místo, kopec, řeku, kam se bude rád
vracet.

Uvítají vás prosluněné louky, borovicové lesy, štíhlé skalní věže, tajemné hradní
zříceniny i honosné zámky. Do Českého
ráje se můžete vydat třeba i na celý měsíc
– stejně nestihnete vidět úplně všechno.
V každém ročním období je jiný a stále je Své oblíbené místečko v Českém ráji
můžete objevit i s pomocí našeho netradičco objevovat.
ního outdoorového průvodce. Věříme, že
Pokud máte rádi pěší výlety, najdete zde v něm najdete všechny potřebné informahustou síť turistických stezek, které vedou ce, ale také inspiraci k výletům a k víkendopřes strže i romantická údolí. Na cyklis- vým pobytům. Tak se nenechávejte dlouho
ty čekají kilometry dobře značených cyk- přemlouvat a vydejte se s námi do ráje.
lotras, převážně po místních silnicích. Od
Jakub Turek
jara do podzimu si na své přijdou horolezci
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SKALNÍ LEZENÍ
1 Hurá na písek aneb vzhůru do Hruboskalska
Oblastí, kde se zrodilo pískovcové lezení,
je Saské Švýcarsko v Německu, které se
rozkládá podél Labe u hranic s Českem.
Srovnatelně legendární jako Sasko pro
Němce je pro Čechy Hruboskalsko u Turnova. Pískovec je tu sice měkčí, ale zato se
leze na mohutné osamělé věže.
Hruboskalské skalní město, často nazývané Skalák, se rozkládá v délce tří kilometrů mezi zámkem Hrubá Skála a zříceninou
hradu Valdštejn. Lezeckých lokalit tady
najdete celou řadu. Je zde evidováno čtyři
sta horolezeckých objektů o výšce od deseti do šedesáti metrů, na které vedou výstupy prakticky všech obtížností. Nejkrásnější
skupiny skal stojí přímo u frekventovaných

turistických cest. Zde uvádíme jejich přehled.

Kapelník
Nejvyšší věž Kapelník je pojmem nejen
mezi lezci, ale chodí ho obdivovat i turisté
z okolních vyhlídek. Celá oblast je ohraničena silnicemi Hrubá Skála–Valdštejn
a Sedmihorky–Valdštejn, věže stojí mezi
Bukovinou a Janovou vyhlídkou. Proti údolní stěně Kapelníka se zvedá jedna z nejvyšších stěn celého Českého ráje – Údolní
stěna Podmokelské věže. Nedaleko se tyčí
i další dominanta a geologická rarita – štíhlá věž Taktovka.

Čertova ruka
Osamocený, rozložitý masiv včetně několika přilehlých věží (Šourkova věž, Velká
Bašta, Malá Bašta) najdete mezi vyhlídkou u Lvíčka a Janovou vyhlídkou na žluté
turistické značce. Od roku 2006 zde platí
zákaz lezení.

Přední Skalák
Takto se označuje pokračování skal od
Janovy vyhlídky směrem k hradu Valdštejn
(Monastýr, Dvojče, Zapadlé věže, Figura
a další).

Maják
Hustá skupina skal je soustředěná okolo
mohutné věže Maják. Od ostatních částí
ji odděluje žlutě značená cesta ze Sedmihorek na Valdštejn. Patří sem věže jako
Blatník, Brána, Ottovy věže, Čertova věž
a další.
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Na památku horolezcům
Stranou největšího ruchu je ve Skaláku
umístěn symbolický hřbitov horolezců,
kteří na Hruboskalsku lezli a zabili se tady,
nebo se sem nevrátili z hor celého světa.
Na kovových deskách zapuštěných do skály můžete číst jména desítek málo známých
lezců i sportovních hvězd. Čestné místo tu

má expedice, jejíž všichni členové zahynuli
pod peruánským Huascaránem.

Jak se tam dostat
Vlakem, autobusem anebo autem jedete
z Turnova do Sedmihorek. Odtud se vydáte
pěšky po turistických značkách směrem
k Valdštejnu.

Vybavení
Turisté s sebou potřebují
především pití, protože pramenů v pískovcovém terénu
je málo. Horolezci si s sebou
berou lano, lezecké boty, jisticí smyčky a karabiny.

Náročnost
Turistika po Hruboskalsku je
vhodná i pro malé děti. Většinu silniček a cest lze zdolat
i s kočárkem. V létě tu však
bývá přelidněno.
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