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NAUČNÁ STEZKA HRUBOSKALSKO
ČESKÝ RÁJ, délka trasy 6 km



Naučná stezka je vedena největším pískovcovým, 
skalním městem CHKO Český ráj.  Na 16 za-
stávkách seznamuje s živou i neživou přírodou 
Českého ráje. Stezka prochází reliktními bory 
kolem zajímavých pískovcových útvarů jako je 
Adamovo lože, Myší díra a skalní věž Kapelník.

Lázně Sedmihorky
Část obce v Českém ráji, kde v polovině 19. sto-
letí založil turnovský lékař A. V. Šlechta vodo-
léčebné lázně. Název získaly podle minerálního 
pramene „Sedmihorka“, známého od roku 1702. 
Léčilo se podle lékařského předpisu studenou 
vodou, pobytem na čerstvém vzduchu, těles-
ným cvičením a dietou. Byly oblíbeným místem 
známých osobností, jako je Jan Neruda či Eliška 
Krásnohorská. Později se změnily na klimatické. 
V současnosti jsou Sedmihorky známé přede-
vším díky vyhledávanému autokempu, který vy-
hrál několikrát soutěž Kemp roku.

Zámek Hrubá Skála
Renesanční zámek byl postaven na pískov-
cových skalách na místě středověkého hradu 
ze 14. století, který postavil Hynek z Vald-
štejna. V 19. století připadl do majetku rodu 
z Aehren thalů. Je jednou z dominant Českého 
ráje. V současnosti zámek slouží jako hotelové 
a kongresové centrum. Pro návštěvníky je zpří-
stupněna vyhlídková věž, z níž se nabízí pěkný 

výhled na Hruboskalsko, hrad Trosky, vrchy Tá-
bor a Kozákov.  V letní sezóně hrad ožívá akcí 
nazvanou „Poznej středověk“. Nádvoří oživují 
rytíři, kejklíři, tanečnice, muzikanti.

Myší díra
Myší díra je rozsedlina ve skalách Hruboskalska, 
která je tak úzká, že se zde dá sotva projít. Lze jí 
projít turistickou cestou z parkoviště před zám-
kem Hrubá Skála do Zámecké rokle.

Mariánská vyhlídka
Mariánská vyhlídka je jednou z nejproslulejších 
a nejnavštěvovanějších vyhlídek v Českém ráji. 
Nabízí známé pohlednicové panorama Hrubé 
Skály, Trosek a Kozákova. Mimoto je odtud nád-
herný výhled na skupinu skal Sahara, Dvanáct 
apoštolů,  Větrník, Dračí věž a další skály. Leží 
ve výšce 360 m n. m. na skalním bloku v oblasti 
Dračích skal, asi 1,5 km od zámku Hrubá Skála. 
Pod Mariánskou vyhlídkou je symbolický hřbi-
tůvek horolezců.

Skalní útvar Adamovo lože
Skalní reliéf vytesaný do pískovce leží asi 300 m 
severně od zámku Hrubá Skála. Svým tvarem 
připomíná pohovku. Nechal jej zřídit František 
Adam, bratr posledního valdštejnského majite-
le hruboskalského panství.  Adamovo lože mělo 
symbolizovat tři Adamy:  Adama prvního člověka, 

Adama z Valdštejna – zakladatele rodové větve 
a posléze Františka Adama. Útvar je znám zejmé-
na z pohádky Princ Bajaja, která se zde natáčela.

Arboretum Bukovina
Arboretum založeno majitelem hruboskalské-
ho panství Janem Bedřichem Lexou z Aehren-
thalu. Na ploše 2,73 hektarů roste 35 druhů 
stromů především ze Severní Ameriky.  V arbo-
retu se nachází historický altán z druhé polo-
viny 19. století, postavený ve švýcarském stylu 
s expozicí a sezónním informačním střediskem 
Správy CHKO Český ráj.

Vyhlídka u Lvíčka
Jedna z vyhlídek, která ukazuje Hruboskalské 
skalní město v plné kráse. Původní vyhlídka byla 
umístěna pouze na krátkém skalním ostrohu 
s omezeným výhledem. Koncem 90. let 20. sto-
letí byla vyhlídka doplněna můstky a posunuta 
na skálu kousek od ostrohu. Na skále byla umís-
těna tabule s popisem toho, co z vyhlídky vidíme.

Janova vyhlídka
Janova vyhlídka se nachází na modré turistické znač-
ce ve směru na Sedmihorky – rozcestí u Kavčin. 
Z vyhlídky se nabízí výhledy na Kozákovský hřbet 
a do oblasti skal Majáku a Čertovy ruky.

Sedmihorské prameny
V lázeňském objektu i jeho okolí se nachází řada 
pramenů, které bývaly používány pro lázeňské 
procedury. Mezi hlavní prameny patří pramen 
Josefův, Aloisův či Herminin, Barbořin, Felixův 
či pramen Karel Ferdinand. Řada z nich leží pří-
mo na naučné stezce.
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