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Summary 

My bachelor work is focused on tourism in Český ráj. It compares and finds sufficiency of 

accommodation, restaurants. It deals with nature and with the human’s activities on it too. 

At the end of the bachelor work, my research is focused on visit rate too.  
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Anotace 

 

Má bakalářská práce se zaměřuje na cestovní ruch v Českém ráji. Porovnává a zjišťuje 

dostatek ubytování, restaurací. Také se zabývá  přírodou a tím, jak na ni působí člověk. Na 

konci se má práce zaměřuje také na návštěvnost.  
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1. Úvod 

 

 Za téma své bakalářské práce jsem si zvolila turistickou lokalitu Český ráj. Toto 

téma je vhodně zvolené, pro obor, který studuji, protoţe cestovní ruch se v dnešní stále více 

rozvíjí. Český ráj je přírodní rozmanitá oblast, která je pro nás významný jak z hlediska 

geologického, historického, tak i turistického. Jen málo míst v naší vlasti se můţe chlubit 

pískovcovými skalami. V krajině se nachází, zajímavé přírodní i kulturní lokality např. 

zámek Hrubá Skála, hrad Trosky, Prachovské skály. Právě tyto oblasti a jiné další budou 

v mé bakalářské práci zmíněny. Cílem mé práce je zjistit, jsou-li vybrané lokality 

v Českém ráji pro návštěvníky zajímavé z hlediska jejich popisu i z hlediska přístupnosti 

do nich. Dále se má bakalářská práce zabývá vybaveností a moţností ubytovacích a 

stravovacích sluţeb v dané oblasti. Zjišťuji, jaká je turistická návštěvnost v těchto 

oblastech, jestli převaţují více zahraniční či domácí turisté. Jak působí svou návštěvností 

turisté na vybrané lokality, jestli je svou přítomností nějak narušují. Vyvozuji, jaký měl 

cestovní ruch dopad na Český ráj v minulosti a jak to bude vypadat s cestovním ruchem 

v budoucnosti.  
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2. Charakteristika oblasti 

 

Český ráj je oblast, která se nachází na rozhraní krajů Středočeského, Libereckého a 

Královéhradeckého v délce 70 km a šířce 25-30  km. Fascinuje návštěvníky jiţ půldruhého 

století. Z hlediska horopisného skýtá několik celků: Jizerská tabule, Turnovská lokalita, 

Kozákovský hřbet, Ţeleznobrodská vrchovina a Podkrkonošská pahorkatina. Název Český 

ráj vznikl kolem roku 1870 v bývalých lázních Sedmihorky. K lázeňským hostům patřili 

totiţ vyznavatelé kulturního a společenského ţivota a v tehdejší době, kdy doznívalo 

národní obrození a romantismus, nazvali území Českým rájem. Svérázná krajina je 

modelována kvádrovými pískovci a prolomenými neovulkanickými tvary, sopečnými 

útvary z mladších geologických období (třetihory, čtvrtohory). Český ráj láká cestami 

vystlanými jemným pískovcovým prachem, starobylými hrady, rozsáhlými bludišti 

skalních měst, rozhlednami na dobře přístupných vrcholcích. V roce 1955 byla oblast 

Českého ráje vyhlášená jako velkoplošné chráněné území a od roku 2005 byla zařazena do 

sítě geoparků UNESCO jako součást přírodního a kulturního dědictví. Nejvýznamnějším 

místem v Českém ráji je Zlatá stezka, značená červenými turistickými značkami. Tato 

oblast se táhne v délce 99 km. V roce 1888 vznikl v Praze Klub českých turistů a o rok 

později vznikl Časopis turistů, který vycházel do roku 1948. První stezky, které byly 

vybudovány, jsou např. stezka: Riegrova, Angorova, Bundovcova, Kalousova, Pekařova a 

další. Ve 30. letech vznikl nápad stezky pospojovat a označit červeně, aby vznikla určitá 

trasa. Termín Zlatá stezka se objevil roku 1937 v publikaci vydané KČT-ţupa Českého 

ráje. V současné době je Zlatá stezka pozměněna, původně totiţ ústila mimo místa Českého 

ráje a začínala v Mladé Boleslavi. Pokračovala přes hrady Michalovice, Zvířetnice a Bakov 

nad Jizerou do Mnichova Hradiště, kde současná stezka začíná. Velká překáţka byla totiţ 

těţba písku u Hrdonovic. Úsek mezi Troskami a Prachovskými skalami byl zničen, a tak se 

Prachovské skály z trasy Zlaté stezky vyřadily, ale odbočka na ně stalé existuje.(Tůma et al 

2007) 
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2.1. Geologický vývoj 

 

 Sloţité geologické pochody Českého ráje začaly asi před sto miliony let (obr.1). V 

 průběhu druhohor v období křídy došlo k výraznému poklesu zemské kůry, vytvořily se 

podmínky pro vznik mělkého, teplého moře. Mezi Jičínem a Turnovem tak vznikla v 

období třetihor ohromná mořská zátoka s pozvolna klesajícím dnem. Geologové měly 

názory takové, ţe mít dodnes takové podmínky k rekreaci, nemělo by Česko v Evropě 

konkurenci. Řeky z hor přinášely během milionů let do moře jemný písek, zatímco hrubší 

zrna se usazovala na dně zátok a stmelovala se v kompaktní horninu-pískovec. U nás byla 

největší mořská plocha v mladším období třetihor-miocénu, zhruba před 30 miliony let, 

před 15 miliony let se naše území uţ jednou provţdy stalo souší. Kdyţ moře ustoupilo, 

obnaţená pískovcová tabule působením povětrnostních vlivů rozpraskala, dešťová voda 

jednotlivé části odnášela a tak se vytvářela skalní města. Některé skalní útvary vznikly i 

jiným způsobem, to tak, ţe se prodralo na povrch země ţhavé čedičové magma, které 

ztuhlo a vytvořilo takové útvary, jeţ převyšovaly své okolí.(Tůma et al 2007) 

 

2.3. Přírodní podmínky 

 

Podnebí 

Roční průměrná teplota se zde pohybuje mezi 7 aţ 8°C. Na dně pískovcových 

roklin bývá chladněji neţ ve vyšších polohách. Sněhová pokrývka se zde drţí 45 aţ 60 dní. 

Vodopis 

Hlavním vodním tokem Českého ráje je Jizera. Pramení v Jizerských horách a vlévá 

se do Labe. 

Rostlinstvo a ţivočišstvo 

Zhruba 30% území Českého ráje pokrývají lesy. Dřívější přirozená lesní kultura 

byla přeměněna na smrkové a borové monokultury. Mezi vzácnými chráněnými rostlinami 

můţeme najít i střevíčníky pantoflíčky nebo okrutici červenou. 
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Ţivočichové 

Jelen evropský, zvěř srnná, jezevec, veverka i ptáci kos černý, mlynařík 

dlouhoocasí. Výjimečně se můţe objevit slavík obecný. Běţní opeřenci: vrána obecná, 

straka obecná. 

 

Turisté, kteří navštíví CHKO, jsou povinni dodrţovat návštěvní řád. Řád zakazuje 

táboření, rozdělávání ohně, poškozování přírodních výtvorů, odhazování odpadků, 

narušování klidu, sběr rostlin. Je zakázáno horolezectví mimo vyznačená území. 

 

 

 

2.4.  Mapa Českého ráje 

 

 

 

Obr. 1 Geologická mapa ČR- (http://www.geologicke-mapy.cz/) 
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Obr. 2 Legenda Geologické mapay ČR- (http://www.geologicke-mapy.cz/) 
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3. Lokality Českého ráje 

 

3.1. Zámek Hrubá skála 

 

Zámek Hrubá Skála vznikl na strmých pískovcových skalách při severozápadním 

okraji Hruboskalského města (obr.3). Původně se nazýval Skála. V tomto kraji existovala 

Skála nad řekou Jizerou a v 17. století se jejich názvy odlišily na Malou a Hrubou Skálu. 

Na zámku se natočily také známé pohádky jako princ Bajka nebo česko-francouzský film 

Tělo Diany. Veřejnosti je umoţněno vstoupit na nádvoří i na velkou věţ (internet 1). 

 

 

 

 

Obr. 3 zámek Hrubá Skála (autor 2008) 

 

3.2. Zlatá stezka 

V Hruboskalsku se nachází 3 hlavní oblasti Zámecká rokle a Dračí skály, 

Kapelník, Maják a Údlička (obr.4). Vyhlídkové cesty vedou přes 

Mariánskou vyhlídku, Na Kapelu, U Lvíčka a rozhlednu Hlavatice. 
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Obr. 4 Mapa naučné stezky Zlatá stezka (www.cesky-raj-info.cz) 

 

 

Mariánská vyhlídka- je vyhlášená a zároveň nejnavštěvovanější v Českém ráji (obr.5). 

Vyhlídka leţí nad hřbitovem horolezců. Zde se přímo nabízí krásný výhled ve výšce 360 

m.n.m. na Trosky, Kozákov. Tato stezka je vyznačena červeně.  

 

 

Obr. 5 Mariánská vyhlídka (www.cesky-raj-info.cz) 
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Myší díra- je úzká skalní rozsedlina (obr.6). Tato cesta vede z parkoviště přes zámek 

Hrubá skála. Projít touto úzkou mezerou je opravdu náročné. V některých místech se totiţ 

zuţuje. 

 

Obr. 6 Myší díra (autor 2008) 

 

Adamovo lože- tento úkaz se vyskytuje ve skalní soutěsce. Jde o skalní reliéf vytesaný do 

pískvovce (obr.7). Připomíná pohovku, proto název Adamovo loţe. Vytvořil ho František 

Adam, bratr valdštejnského majitele. Toto dílo mělo zobrazovat tři Adamy. Adam jako 

první člověk, Adam z Valdštějna, zakladatele rodu Valdštejnů, a posléze i samotný 

František Adam.  

 

 

 

 

 

 

 

    

 

                                              Obr. 7 Adamovo lože (www.cesky-raj-info.cz) 
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Vyhlídka Hlavatice- je pískovcová skála, nacházející se nedaleko hradu Valdštejn ve 

výšce 380 m.n.m. se 36 ţeleznými točitými schody(obr.8). Zde nás překvapí krásný výhled 

do okolí (Internet 2). 

 

 

 

 

 

 

              

 

                

 

 

                     Obr. 8 Vyhlídka Hlavatice (www.cesky-raj-info.cz) 

 

 

Hřitov horolezců- tento do pískovce vytesaný náhrobek je věnován památce horolezců, 

kteří tragicky zahynuli při svých výpravách (obr.9). 

 

Obr. 9 Hřbitov Horolezců (autor 2008) 
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3.3. Hrad Valdštejn 

Hrad Valdštejn patří mezi nejstarší hrady v Českém ráji a náleţí do majetku města 

Turnov (obr.10). Byl zaloţen v polovině 13. století rodem Markvarticů, z jehoţ větve 

pochází Albrecht z Valdštejna. Přes 200 let tento hrad chátral. Turisté navštěvují 

Hruboskalské skalní město, které se nalézá v blízkosti (Internet 3). 

 

 

 

Obr. 10 Hrad Valdštejn (www.turistik.cz) 

 

 

3.4. Hrad Trosky 

 

Geologie 

Trosky byly vytvořeny dvěma vrcholy, vypreparovanými čedičovými sopouchy 

(488m). Hřbet, který se nachází mezi nimi, byl zastavěn obytnými budovami. Tato 

významná rarita je přírodní památkou v CHKO. 

 

Historie 

Stavba začala koncem 14. Století, kolem roku 1380. Mezi čedičovými věţemi 

vznikl vnitřní hrad. Zakladatelem hradu byl Čeněk z Vartenberka. Trosky byly několikrát 
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obléhány, dobyty byly v roce 1469 královským vojskem. Za Třicetileté války hrad pustl. 

Aţ romantismus v 19. století znovu objevil zříceninu. Trosky se staly inspirací malířů i 

básníků. Roku 1928 se staly  majetkem Klubu českých turistů. 

 

 

Současnost 

Hrad Trosky je spravován Národním památkovým ústavem Praha a patří do 

majetku státu (obr.11). Trosky tvoří dvě věţe se jmény Baba (47m) a Panna (57m). Niţší, 

mohutnější, se nazývá Baba, a vyšší, štíhlejší Panna pro svou nedostupnost. Díky výšce 

máme odtud nádherný pohled na památky v okolí. Hrad je bez průvodce, ale v případě 

skupiny více jak 25 lidí je správa hradu schopna zajistit výklad dějin brigádními silami. 

Zprávy o tom, jak hrad dříve vypadal, nejsou nikde doloţené. Jediný obraz, ve kterém byla 

zjištěna jeho podoba, je ten, který byl při válkách ukraden Švédy (Internet 4). 

 

 

 

     Obr. 11 Hrad Trosky (www.trosky.cz) 
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3.5. Prachovské skály 

Prachovské skály (obr.12) jsou jednou z nejstarších přírodních rezervací v České 

republice. Vyhlášeny byly v roce 1933, a v roce 2002 se tak připojily k CHKO Český ráj. 

 

Geologie 

Pískovcové skalní masivy jsou situovány do druhohor, neboť celá oblast byla zalitá 

mořem. Tektonickými pohyby byla oblast Prachovských skal vyzdviţena o mnoho milionů 

let později. Mořské dno se rozdělilo, a to umoţnilo vzniknout Českému ráji, Suchým 

skalám, Prachovským i Hruboskalským skalám atd. Sopečná činnost ve třetihorách po sobě 

zanechala zbytky čedičových sopek (vrchů) Velíše, Trosek, Vyskeře. Prvotním bodem pro 

prohlídku Prachovských skal by mohlo být např. město Jičín. Prachovské skály jsou odtud 

vzdálené 6 km směrem na Sobotku přes Hotín a ves Prachov. Území Prachovských skal je 

jiţ dlouho ovlivňováno lidskou činností, ta zanechala v této oblasti určité stopy: ţárové a 

kostrové hroby, mohyly, valy velkého opevnění i zříceninu hradu Pařez.  

Bludiště kaňonů a roklí skalního města a úzké průchody se slojemi a rozsedlinami i 

nespočetné útvary pískovcových věţí. Vyhlíţejí nad zvlněnou hladinou korun stromů, 

přitahují turisty neopakovatelností svých tvarů a romantickou náladou. Kaţdé roční období 

Prachovských skal je jiné, a jako by se tu zastavil čas, odměřovaný jen tichým letem rorýsů 

či poštolek. (Český ráj 2001) 

Prohlídkový okruh malý: Začíná skalní štěrbinou širokou 35 cm, následují dvě 

skalní vyhlídky, zpátky se dostaneme Císařskou chodbou. Prohlídkovou trasu je moţno 

projít přibliţně za jednu aţ dvě hodiny. 

Velký prohlídkový okruh: Ve velkém okruhu projdeme přes sedm vyhlídek, 

vyjdeme po schodištích vytesaných do skal a protáhneme se mezi balvany. Tato prohlídka 

trvá dvě aţ tři hodin (Internet 5). 
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Obr. 12 Pohled z Vyhlídky míru (www.e-dovolena.cz) 

3.6. Lázně Sedmihorky 

 

Lázně Sedmihorky (obr.13) byly zaloţeny roku 1841 MUDr. Antonínem Šlechtou. 

Jedná se o nejstarší vodoléčebný ústav v Čechách. Volba místa, kde měly lázně stát, padla 

na panství Aloise Lexy. Důvod byl ten, ţe se v této oblasti nacházelo mnoho lesních 

pramenů s velmi studenou vodou.  A tak se zde roku 1841 ubytovalo prvních sedm 

lázeňských hostů. Komplex byl pojmenován Bad Wartenberg. Oficiálně byly lázně 

otevřeny 15. 5. 1842. Ve 40. a 50. letech 19. století se název počeštil z německého názvu 

Bad Wartenberg na Sedmihorky a základní pramen nesl název Sedmihorka. Návštěvnost 

lázní zpočátku byla slabá, ale později jezdilo do lázní 500 osob ročně. Jezdili tam pacienti 

z Ruska, Německa i Turecka. Lázně měly svou kolonádu a vodotrysk s vytékající vodou. 

Léčení bylo popisováno tak, ţe se léčilo studenou vodou, vzduchem, cvičením, dietami a 

sprchami. Zevně byli lidé omýváni vodou, třeni a sprchováni. Vnitřní léčba byla podle 

stavu nemocného. Denně se pilo aţ 20 menších skleniček léčebné vody, ale někdo měl 

povoleno vypít i méně. Vzduchové lázně vypadaly tak, ţe umytý člověk si vyšel 

v prostěradle omotaném kolem těla na procházku a na hlavě měl slamák. Po smrti 

Antonína Šlechty se pouţívala i rašelina, která úspěch moc neměla. Dnes se zde nachází 

hotel, klimatické lázně, kongresové prostory (Internet 6). 
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Obr. 13 Lázně Sedmihorky (www.sedmihorky.cz) 

 

 

 

Návrh trasy pro pěší turistiku: 

Trasa je dlouhá 11,2 km a její absolvování trvá přibliţně 2 hodiny 26 min (obr.14). 

Turistická trasa zahrnuje Trosky- Troskovice – Hrubou Skálou- Sedmihorky. Trasa je 

navrţena pro fyzicky zdatné lidi, kterým nevadí chůze a jsou v dobré tělesné kondici. Pro 

danou pěší turistiku je vhodné sportovní oblečení, trekkingová, popřípadě jiná vhodná 

sportovní obuv, trakové hole, které pomáhají při chůzi. 

 

Harmonogram trasy je následující: 

Začínáme u hradu Trosky. Zde se můţeme zdrţet a prohlédnout si zříceninu hradu. Dále 

pokračujeme do obce Troskovice, můţeme tu najít přírodní zajímavost skalní město 

Apolena vytvořené velmi měkkým pískovcem. Roku 1998 bylo vyhlášeno skalní město 

Apolena (obr. 15) za přírodní rezervaci. Je zde přísný zákaz horolezecké činnosti. Nebo 

můţeme navštívit architektonickou památku Nebákova barokní Vilémův mlýn, 

připomínaný jiţ roku 1455 a do současné podoby byl upraven v r. 1743 (obr.16). Poté 

navštívíme také zámek Hrubá Skála, můţeme navštívit i hrad Valdštejn, který se nachází 

v blízkosti. Také si můţeme projít Zlatou stezku. V Sedmihorkách můţeme navštívit lázně. 

 

 

 



Martina Badová: Význam lokality Český ráj pro CR 

2010                                                                                                                                                       25 

 

Tabulka č. 1 Časový harmonogram pěší trasy Trosky-Troskovice-Hrubá Skála-Sedmihorky 

 

místo příchod odchod pauza km 

Trosky 8:00 9:00 60 minut 0 

Troskovice 10:00 11:00 60 min 3,4 

Hrubá skála 12:30 13:30 60 min 6,5 

Sedmihorky 14:00 15:00 60min 1,4 

Km celkem 11,2 

 

 

 

 

Obr. 14 Trasa pro pěší turistiku- úpravy autor (www.google.cz) 
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Obr. 15 Skalní město Apolena (www.troskovice.cz) 

 

 

 

Obr. 16 Vilémův mlýn (www.troskovice.cz) 
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4. Zajištění služeb cestovního ruchu 

 

4.1. Ubytovací a stravovací služby 

 

4. 1.1 Ubytování zámek Hrubá Skála 

Nachází se zde hotel přímo v zámku. K ubytování slouţí 50 pokojů ve dvou 

kategoriích s vlastním sociálním zařízením a společným sociálním zařízením. Restaurace 

nabízí historické originální receptury a vína přímo ze sklepení. Konají se zde svatby, 

oslavy, promoce, zahradní party, meetingy, školení. Večerní program zahrnuje vystoupení 

kejklířů, středověkou kapelou, cimbálovku. Ubytování (obr. 17) ve dvojlůţkovém pokoji 

stojí 1800 Kč za noc v období od 2.1. - 30.4 2010 a 1.10. - 21. 12. 2010. V období 1.5. - 

30.9 2010 a ještě 22.12. - 4.1 2010 cena stoupá na 2260 (Internet 7). 

 

 

Obr. 17 Ubytování na zámku Hrubá skála (www.e-hotel.cz) 

 

4.1.2Ubytování Valdštejn  

 

Chalupa se nachází přímo pod hradem Valdštejn (obr. 18). Kapacita je 18 lůţek, 

coţ vyhovuje pro ubytování i větší skupiny lidí. Stravování můţe být vlastní, nebo je zde 

nedaleko restaurace. Nachází se zde mnoho moţností sportovního vyţití: jízda na koni, 

cyklistika, pláţový volejbal, tenisové kurty. Cena je dost niţší, a to od 330/os/lůţko, děti 

do 2 let 150/lůţko. 1 aţ 2 noci 350/os/noc. Moţnost pronájmu celého objektu je 6 tisíc 

Kč/den (Internet 8). 
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Obr. 18 Chata pod Valdštejnem(www.ubytovani-

ceskyraj.com) 

  

4.1.3 Ubytovaní hrad Trosky 

 

Hotel se nachází přímo pod zříceninou hradu Trosky (obr.19). Ubytovací kapacita 

je 30 lůţek a 5 apartmánů pro rodiny s dětmi. Restaurace nabízejí více neţ 70 jídel, jsou to 

hlavně staré rodinné recepty. Konají se zde i maturitní večírky, svatby, třídní srazy. Ceny 

ubytovaní během sezony: 400/os/den, děti od 3 do 10 let 350/os/den, děti do 3 let 

80/os/den. Otevření hotelu a restaurace připadá na duben 2010 (Internet 9). 

 

 

Obr. 19 Hotel Trosky ( www.ubytovani.atlasceska.cz) 
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4.1.4  Ubytování Prachovské skály 

 

Ubytování se nachází v roubené chatě. Parkhotel skalní město byl postaven roku 

1936 uprostřed lesů Prachovských skal (obr.20). Jedná se o tříhvězdičkový hotel s dobrou 

dostupností osobním automobilem a místní dopravou. Ubytovací kapacita je 56 

návštěvníků ve 28 dvoulůţkových pokojích se sociálním zařízením. Sportovní vyţití 

poskytuje místní koupaliště, projíţďky na koních a cykloturistické stezky, je moţno vyuţít 

grilování a venkovní posezení. Hotelová restaurace nabízí místní i mezinárodní kuchyni. 

Pronájem od dubna do října: cena za pokoj/noc 1200-1600 Kč. Cena zahrnuje snídani 

(Internet 10).  

 

 

 

 

                                        

                                                                                                                                                          

 

 

 

                

            

                          Obr. 20 Parkhotel (www.in-travel.cz) 

 

 

 

4.1.5. Informační služby a střediska v Českém ráji 

 

Informačních sluţeb a středisek je v Českém ráji dostatečný počet. 

Městské informační středisko Rovensko pod Troskami se nachází nedaleko 

zříceniny hradu Trosky. Zde můţete zakoupit mapy Českého ráje, pohlednice, turistické 

známky, medaile hradu Trosky. Dále si můţeme sebou odnést informační letáky, zakoupit 

drobné předměty, např. různé přívěšky a náramky. Toto informační středisko zajišťuje také 

kulturní, společenské a sportovní akce, můţete se zde informovat o ubytování, o 

autobusovém a vlakovém spojení. Další sluţby, které středisko poskytuje, jsou internet pro 
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veřejnost, malé občerstvení, úschovnu zavazadel a WC. Otvírací doba je v těchto 

obdobích: duben-červen Út-Pá 10:00-15:30, So 9:00-14:00, červenec-srpen Po-Ne 9:00-

16:00, září Út-Pá 10:00-15.30, So 9:00-14:00, říjen- březen Út-Pá 10:00-15:30. 

Dalším informačním střediskem je Arboretum Bukovina Středisko Český ráj. Zde 

jsou k dispozici informace o CHKO Český ráj, publikace o přírodě a krajině v Českém ráji. 

Otvírací doba: červen aţ srpen- sedm dní v týdnu 

Městské informační centrum v Jičíně: 

Poskytují se zde informace o ubytování, hotelech, autobusových a vlakových 

spojích. Můţete zakoupit turistické mapy a průvodce, různé upomínkové předměty. 

V informačním centru se můţeme dozvědět i o výletech v okolí. Otvírací doba: Po-Pá 

8:00-18:00, květen-září So 9:00-16:00, Ne 10:00-17:00, Po-Pá 9:17:00, říjen-duben 9:00-

17:00, So 9:00-13:00 (Internet 11). 
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5. Vliv člověka na Český ráj 

Český ráj je turisticky vyuţíván jiţ několik desítek let. Do 2. světové války se 

oblast vyznačovala zejména turistikou a horolezectvím. Zřizovaly se turistické cesty, 

budovaly se vyhlídky v Prachovských skalách, Hruboskalských skalách. Nechyběla ani 

výstavba chat a restaurací. Cestovní ruch se tedy rozvíjel, protoţe v tom byl tvůrčí 

potenciál a také hodně peněz. Prioritní byla turistika, nikoli ochrana krajiny a přírody. 

Pouţívaný materiál, kterým stavěli např. schodnice, zábradlí vyhlídek, byly ocelové 

profily, tyče. Nejuţívanější byl pískovec. Cesty byly vysekávány do skal, aby byla 

umoţněna přístupnost turistům. 

 

5.1. Typy poškození krajiny 

Vlivem návštěvnosti vzniká: 

a) poškození skal 

Poškození skal je způsobeno zejména horolezeckou činností, protoţe je k tomu 

krajina přístupná. Škody na první pohled nejsou moc velké, ale jsou rychlé a 

nenahraditelné. Zákaz horolezecké činnosti by, ale cestovnímu ruch neprospěl. 

b) znečištění prostředí 

Jde hlavně o znečištění odpadky, které lidé odhazují podél cest. Objevují se zde 

odpadky všeho druhu. 

c) nedovolené táboření 

Velký výskyt kempů v roklích a pod převisy. 

d) rušení živé přírody 

V Hruboskalském skalním městě hnízdí chráněné druhy ptactva např. výr velký, 

v Ţehrovských lesích čáp černý i orel mořský. Chráněné rostliny jsou ohroţeny velkou 

koncentrací návštěvníků: např. bledule, střevíčník pantoflíček. 

e) škody vodou 

Voda je velmi častý škodlivý faktor. Splavuje humózní horizonty, místa poté 

zůstávají suchá a obtíţně se asanují. 
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5.2. Opatření v poslední době 

Začalo se s údrţbou cest. Jednalo se zejména o Hruboskalské skalní město, ostatní 

skalní města (Příhrany, Suché skály) byla udrţována horolezeckými spolky. V Prachově 

převzala péči po KČT rodina Schliků. V 90. letech převzala péči o skalní města správa 

CHKO. Pozornost byla věnována hlavně poškozeným úsekům. Důraz se kladl i na přístupy 

ke skalním věţím. Kromě pískovce bylo vyuţíváno i dřevo, ţelezné konstrukce se 

nahradily schodišti dřevěnými. Od 80. let byla určena pravidla pro horolezectví na 

pískovcových skalách. Vytvořily se takové techniky, aby se nepoškodil skalní povrch. 

5.3.  Nápravná opatření 

Ţivočichové 

Účinným opatřením je utajení ţivočicha a hlavně eliminace návštěvníků. To se 

osvědčilo u vyhlídky U Lvíčka, kde byla zřízena uzamykatelná vrátka, kde sídlí výr velký. 

Znečišťování okolí 

Dalším opatřením je instalace odpadkových košů a stabilních WC. Dalším řešením 

je předpoklad, ţe návštěvník odpadky vezme s sebou na místo k tomu určené. Tím se 

zajistí, ţe přírodní prostředí nebude dále poškozováno. 

 

5.4. Turistická vybavenost 

První moţností je vybudování návštěvnických center. Naučné panely je nutno 

umisťovat v místě lákavé lokality, aby se lidé mohli na místě sami informovat. U 

informačních panelů by neměly chybět také lavičky se stoly, prolézačky pro děti, WC. 

Vybudovat vyhlídky na zajímavých místech tak, aby byly dostupné z cest, a neměly by 

chybět ani rozhledny. Veškerý materiál, který by měl být na toto renovování pouţit, by měl 

být přírodní, tedy nejlépe ze dřeva. 

 

5.5. Kontrolní opatření dle cestovního ruchu 

Na území Českého ráje je zapotřebí kontrolovat a udrţovat stezky. Shromaţďovat 

informace o situaci a stavu prohlídkových tras jak místních obyvatel, tak turistů. Mělo by 

se provádět sčítání návštěvníků alespoň jednou za 3 roky. Dále je třeba omezit 

cykloturistiku a horolezeckou činnost tak, aby se vyhnula skalnímu městu. Vybudovat pro 

horolezce horolezecké stěny, nebo nabídnout lomy např. Smrčí, Ţeleznobrodsko. Neměly 
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by se zpřístupňovat jeskyně pro turisty a měl by se omezit také pohyb návštěvníků roklemi 

např. Myší dírou. 

5.6. Biologická opatření 

Zvyšovat stabilitu lesa, budovat sítě cest tak, aby nedocházelo k poškození např. 

zídkami, pevným povrchem. Zlepšovat informační a naučné systémy, realizovat 

parkoviště, vyhlídky, odpočívárny a WC. 

 

5.7. Vysoká návštěvnost 

Při vysoké návštěvnosti by měly být dodrţeny následující body: zákaz pořádání 

hromadných akcí, vyloučení cykloturistických a turistických cest, organizovat hromadnou 

dopravu autobusy. Vytvořit jeden směr cest: Myší díra, Prachovské okruhy. Pro prohlídku 

okruhů zajistit průvodce, který by v některých situacích, např. ničení, mohl zasáhnout 

(Internet 12). 

 

5.8. Návštěvnost 

Novou oblastí turismu je geoturismus. Spojení všech dříve uvedených činitelů 

přibude zajisté více návštěvníků. Ze záznamů z regionu Českého ráje z let 2001 aţ 2005 

vyplývá, ţe pohyb návštěvníků byl 1300 aţ 20 000 za den. Tuto oblast navštívilo přes 80% 

tuzemských hostů. Ze zahraničí převládali zejména Němci, Holanďané, Poláci, Rakušané a 

Belgičané. Z konečného počtu podstoupila většina z nich týdenní výlety v délce  3-7 dní. 

Malé procento, zhruba 30%, tvořili účastníci jednodenních exkurzí. 43% dotázaných, 

navštívili místo za účelem poznávání. Celkem stihli navštívit 5 aţ 7 lokalit. 91% turistů si 

organizovalo pobyt sami. Aby se i nadále geoturismus v Českém ráji rozvíjel, je zapotřebí 

vybudovat více parkovišť a sociálních zařízení. Neobvyklý je i zájem o průvodcovské 

sluţby zejména ze strany zahraničních turistů.(Internet 13) 
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Graf č. 1. Hrad Trosky počet návštěvníků 

 

 

 

 

 

Graf č. 2.  Zámek Hrubá Skála počet návštěvníků 
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Z následujících grafů můţeme vidět, ţe největší návštěvnost hradu Trosek byla v roce 

2003, kdy hrad navštívilo 1110429 turistů a naopak zámek Hrubá Skála zaznamenal svou 

největší návštěvnost a to v roce 2004 se 177798 návštěvníky. Roky 2005 jsou u obou 

památek z hlediska návštěvnosti velice slabé. Proto by se měl určitě zvýšit cestovní ruch a 

měla by se vymyslet určitá alternativa jak nalákat do Českého ráje více lidí. 
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6. Závěr 

 

Český ráj můţe nabídnout aktivní trávení volného času jak na horských kolech, tak 

pěší turistikou nebo lezením po skalách. Tyto moţnosti dávají podnět k návštěvě Českého 

ráje a sezóna se tak můţe prodlouţit i na sedm měsíců. Školní zájezdy nebo firmy přijíţdějí 

na jaře i na podzim. Tamní obyvatelé si přírody váţí a chtějí ji stále ochraňovat, jinak by 

návštěvníci zdevastovanou přírodu určitě navštívit nechtěli. V Českém ráji se jedná o 

přírodu vytvořenou člověkem, kde příroda a lidská činnost jsou v souladu. Budoucnost 

Českého ráje tkví hlavně v rozmachu turistiky a mohli bychom s tím i sladit nezbytnou 

ochranu přírody. Ovšem působením člověka na oblast Českého ráje není často jen přínosné, 

proto by se měla zavést taková opatření, aby se v Českém ráji vybudovalo to, co chybí, jak 

jiţ zmíněno v předešlých kapitolách 5.4: např. prolézačky pro děti, odpočívadla, WC, 

parkoviště. Tyto základní věci jsou neodmyslitelnou součástí, která by měla být 

vybudována všude. Kaţdý, bude spokojený, jak příroda, tak člověk. 
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