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GPS: 50°33‘43“N, 15°11‘48“E

Václav Ziegler

Čas: 4 hod.
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1. ŽST Sedmihorky  2. Lázně Sedmihorky  3. skalní okno u sv. Prokopa  4. Myší díra a zámek Hrubá Skála  5. Adamovo lože  6. aeroxysty na skalách 
 7. arboretum Bukovina  8. vyhlídka Na Kapelu  9. vyhlídka U Lvíčka  10. útvary pseudokrasu (pseudozávrty)  11. hrad Valdštejn  12. řícení skal pod Valdštejnem 

 13. útvary pseudokrasu (jeskyně a převisy)  14. U Čertovy ruky  15. rybníček s přesličkou nejvyšší (Equisetum maximum)  16. Josefův pramen 
 17. Antonínův pramen
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Úvod
 vyjdeme ze železniční stanice Sedmihorky (dříve Karlovice-Sedmihorky) a po modré 

turistické značce krásnou lipovou alejí dojdeme do lázní Sedmihorek. z nádvoří lázní nás 
povede zelená turistická značka skalním městem na Hrubou Skálu a odtud po červené 
značce po temeni skalního města dojdeme na hrad valdštejn. pod hradem stezka odbočí 
vpravo a spolu se žlutou turistickou značkou nás dovede zpět na vlakovou zastávku, odkud 
jsme vyšli.

 Vycházka vás zavede do jednoho z nejkrásnějších skalních měst Českého 
ráje, do Hruboskalského skalního města. Seznámíte se zde se vznikem skalních měst 
Českého ráje, s tvary skal a jejich povrchovým zvětráváním, určitě navštívíte místní 
arboretum, protože i to stojí za vidění, stejně jako tři významné památkové objekty (hrady 

Hrubou Skálu a valdštejn a také 
lázně Sedmihorky) a uvidíte i zdejší 
léčivé prameny, které jsou rovněž 
geologickou zvláštností. a i když 
s sebou budete mít geologické či 
jiné kladivo, asi ho tentokrát mnoho 
potřebovat nebudete. Úlomků 
pískovců je po cestě dost a navíc je 
zdejší skalní město přírodní rezervací. 
z geologického hlediska je zde 
povolen povrchový sběr 
geologických vzorků, ale spíše než 
to, budeme raději při exkurzi 
fotografovat. značnou část cesty 
půjdeme po zdejší naučné stezce.
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Vybavení
rozhodně si s sebou vezměte geologické kladívko (ne-
máte-li, poslouží i zednické či obyčejné), tužku, zápisník, 
skládací či pásmový metr, staré noviny (na zabalení ode-
braných geologických vzorků) a lupu, abyste si mohli 
prohlédnout drobné minerály na místě samém. dobré 
je s sebou mít také zabezpečenou lahvičku octa (8 %). 
a třeba také fotoaparát. Ten se vám tady bude hodit. 

Charakter krajiny   
Charakterizujte vlastními slovy krajinu a její reliéf.
Hruboskalská plošina se známým skalním městem je 
na severozápadě ohraničena údolím Jizery, na severový-
chodě údolím libuňky, a to od Turnova k Borku, na jiho-
východě, jihu a jihozápadě údolími Želejovského potoka 
a Žehrovky. Nad skalními bloky s plochými temeny vyni-
ká čedičová kupa vyskeře a okolí Hrubé Skály. Ústřední 

částí je pak rozsáhlé Hruboskalské skalní město, 
geomorfologicky nápadné nahromadění skalních 
útvarů, které vznikají ve vlhkých oblastech, dešťový ron 
se však rychle vsakuje do propustných hornin a podle 
puklin se zařezávají do skalního podkladu hluboká údolí; 
na horniny pak intenzivně působí dešťová, větrná i che-
mická a biochemická eroze, vznikají skalní věže a skalní 
stěny s dalšími průvodními jevy (voštiny, římsy a četné 

Skalní okna u sv. prokopa.

Hrubá Skála z Mariánské vyhlídky.
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topseudokrasové jevy). Charakter zdejší krajiny je nej-
lépe patrný při pohledu z okna vlaku, který vás do-
veze z Turnova do Sedmihorek.

Průzkum lokality
od zastávky vlaku v Sedmihorkách (dříve Karlovice-
-Sedmihorky) se vydáme krásnou a prastarou lipovou 
alejí do lázní Sedmihorek. Celou tu cestu procházíme 
úvalem (nivou) říčky libuňky. prý tady bývalo po skon-
čení poslední doby ledové před 12 tisíci lety protáhlé 
jezero. Nejnovější výzkumy však ukazují, že jezero to ne-
bylo, spíše bažinatá oblast. Budeme-li sledovat žlutou 
a modrou turistickou značku, dostaneme se brzy mimo 
hlavní silnici do zátiší. Ještě před vstupem do lesa je při 
pohledu k severu krásně vidět nejvyšší hora Českého 
ráje Kozákov (744 m n. m.). asi po dvou stech metrech 

dorazíme na lázeňské náměstí, na kterém vyniká přede-
vším altán. z náměstí v lázních Sedmihorkách se vydá-
me dále po zelené turistické značce, která nás povede 
zpočátku bukovým lesem do kopce směrem k Hru-
bé Skále. a nezapomeňte, že jdete po naučné stezce 
ochrany přírody, která vám také bude zdrojem cenných 
informací. Brzy se před námi objeví první skalní útvary. 

Co budeme pozorovat a fotografovat:
1. Již v lese před vstupem do skalního města se objevují 
samostatné, zřícené skalní bloky jako památka dávných 
geologických pochodů zvětrávání. ovšem nejnápad-
nějším útvarem před vstupem do soutěsky, která nás 
dovede k soše sv. prokopa, je krásné skalní okno. Skal-
ní okno je větší či menší otvor vznikající větrnou korazí 
v tenkých stěnách hornin, tady pískovců, a je obvykle 
umístěno ve stěně výše nad zemí. Soutěskou projdeme 
okolo barokní sochy sv. prokopa a po pravé straně si 
všimneme opět skalního řícení větších či menších 
balvanů. přejdeme pak lesní cestu ze Sedmihorek 
na doubravici a nad námi se objeví mohutné skalní 

věže dračích skal a o kousek dál pak i zámek Hrubá 
Skála, který je vystavěn na  mohutném skalním 
bloku. K němu se dostaneme stoupáním velice úz-
kou soutěskou, zvanou Myší díra. Soutěskou ozna-
čujeme hluboké, úzké údolí s téměř kolmými (někdy 
i převislými) stěnami, na jehož dně teče potok nebo 
řeka. Tady sice ani potok, ani řeka nejsou, ale jsou zde 
odkryty zajímavé podložní polohy pískovců, se kterými 
se na zemském povrchu setkáváme jen zřídka. Některé 
tyto polohy jsou silně prostoupeny rezavým limoni-
tem (hnědelem).  

2. z Myší díry vyjdeme na prostranství před zámkem 
Hrubá Skála. Naproti zámku je pískovcová věž Pra-
chovna, ze které je krásný pohled na zámek samotný, 
stejně jako na celé skalní město a směrem k severu 
na Kozákov. odtud pokračujeme po červené turistické 
značce po temeni skalního města. Jen místy scházíme 
mezi skalní bloky, na kterých je velmi dobře patrné 
voštinové zvětrávání povrchu pískovců. Voštiny 
neboli aeroxysty jsou jamkovité prohlubně na skal-

ních stěnách oddělené často jen tenkými mezistěna-
mi a vznikají složitými zvětrávacími pochody, obvykle 
kombinací chemického a eolického (větrného) zvět-
rávání. právě na stěnách zdejších skalních bloků jsou 
krásně vyvinuté. 
3. Cesta nás dále vede k arboretu Bukovina. To je 
název zdejší hájovny, okolo které bylo arboretum zří-
zeno. původní arboretum založil v letech 1860–1862 
majitel hruboskalského panství hrabě l. aehrenthal 
za účasti lesníka leopolda angra. Kromě našich dřevin 
jsou zde také dřeviny pocházející ze Severní ameriky 
a ze střední asie a ruska. Stromy jsou zde očíslovány 
a jsou u nich vysvětlující tabulky. za návštěvu určitě 
stojí, i když máme primární zájem o jevy geologické. 
Fotografujte, fotografujte! 

pohled ze zátiší na Kozákov.

dračí skály.

aeroxysty u Hrubé Skály.
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4. To už se blížíme k vyhlídkám na zdejší skalní město. 
ať už je to vyhlídka Na Kapelu, vyhlídka U Lvíčka či 

vyhlídka Deštivá, odevšad je vidět překrásné útvary 
zdejšího skalního města – věže, sloupy, jehly i hluboké 
rokle či seskupení skal nebo pohledy do kraje (na seve-
rovýchod) na Kozákov, Hamštejn či Kopaninu. ovšem 
na druhé straně cesty, v lese, jsou k vidění také zajímavé 
věci. Tady na temeni skalního bloku jsou dobře vyvinuty 
tvary pseudokrasu. Pseudokras je soubor povrcho-
vých i podzemních tvarů, které jsou vzhledově ob-

dobné tvarům v  krasových horninách (vápencích), 
ale vznikly jinými pochody než rozpouštěním v různých 
typech vyvřelých, usazených (hlavně pískovce a slepence) 
a přeměněných hornin. Tady jde o pseudokras pískovco-
vý. K pochodům, které vytvářejí pseudokras, patří zejména 
zvětrávání (hlavně chemické a mechanické), svahové po-
hyby, chemické vyplavování a pochody za působení mra-
zu, větru, vody a organismů. Nejčastějšími tvary jsou zde 
pseudozávrty, útvary okrouhlého tvaru, mající v průmě-
ru obvykle 20–50 m. pseudozávrty vznikají vyplavením 
materiálu po puklinách pískovců směrem do roklí. vyfoto-
grafujte či nakreslete tyto zajímavé tvary!     
5. To už se blížíme pomalu k hradu valdštejn. Ještě než 
k němu dorazíme, projdeme uměle vytvořeným záře-
zem, ve kterém je odkryta poloha slepenců. Slepenec 
je hornina vzniklá stmelením drobných i větších valou-
nů hornin nebo křemenů (tady jde výhradně o křeme-
ny) a tmelem je rezavá hmota – limonit (vodnatý oxid 
trojmocného železa). Určitě si tu polohu vyfotografujte. 
U hradu valdštejn si můžete dát v malé restauraci limo-
nádu či párek v rohlíku a od hradu Valdštejn pokra-
čujeme po žluté značce směrem k Sedmihorkám. pod 
hradem došlo nedávno k přírodnímu zřícení skály, tak si 
v té zatáčce můžete odebrat vzorek pískovce, z něhož 

je vybudováno Hruboskalské skalní město. v některých 
úlomcích se dá objevit jádro zkameněliny ústřice druhu 
Rhynchosteron suborbiculatum.   

6. opět procházíme mezi útvary skalního města a vidí-
me je tentokráte odspodu. Na některých místech jsou 
dobře vidět i jeskyně a skalní převisy, které jsou pro 
skalní město charakteristické. asi po necelém kilometru 
cesty dojdeme k mohutné skupině skalních věží Čerto-
va ruka a za dalších asi 250 m k lesnímu rybníčku. U hrá-
ze rybníčka je naleziště naší největší přesličky Equisetum 
maximum. 

Skalní řícení pod valdštejnem.

záběr ze skalního města (tzv. Kapela).

záběr ze skalního města.

přeslička Equisetum maximum.

záběr z arboreta na Bukovině.
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to7. od vzácného naleziště přesličky scházíme zpět 
do lázní Sedmihorky. po pravé straně cesty, na úpatí 
skalního města, vyvěrají zdejší léčivé prameny. známý 
je pramen Kořenského (na internetu sami zjistěte, kdo 
byl Kořenský) či pramen amélie. Tyto prameny označu-
jeme jako údolní prameny a jejich léčivé vody vzni-
kají po průtoku vody pískovcovým skalním masivem. 
Během této cesty se obohatí mineráliemi železa a také 
sirovodíkem, který vzniká rozkladem pyritu (sirník žele-
za), obsaženým v nižších polohách pískovců. i zde stojí 
za to udělat si fotografi i pramene, třeba i s pijícím spo-
lužákem.                             
Ještě chvíli půjdeme cestou mezi skalami, ale ta chvíle 
nebude dlouhá. Stojíme opět na lázeňském náměs-
tí a odtud se po modré turistické značce vydáme zpět 
na železniční zastávku.

Úkoly a otázky 
Tak už jsme zase ve škole a přinesli jsme si z vycházky 
nějaký ten materiál. Hornin mnoho nebylo a pískovec 
a slepenec už máme určené a popsané. pokud jsme na-
šli zkamenělinu, určitě to je ústřice druhu Rhynchostreon 
suborbiculatum. Teď už nám zbývá jen zjistit, kdo to byl 
Josef Kořenský, podle kterého se jmenuje jeden z léči-
vých pramenů v lázních Sedmihorkách, dokončit nákre-
sy a udělat fotografi e. a můžete připravit výstavku pro 
kamarády a spolužáky, kteří s vámi na exkurzi nebyli. Co 
by se tam mělo všechno objevit?
1. Měla by tam být mapa trasy vaší vycházky. Nejlepší 
je k tomu použít turistické mapy Českého ráje, do které 
byste trasu měli viditelně zakreslit.

2. Měl by se vám tam objevit nákres toho, jak vzniká po-
dobné skalní město. pěkný nákres jste určitě viděli ces-
tou na tabuli naučné stezky.
3. Trasu byste měli doplnit hezkými a instruktivními fo-
tografi emi z vaší vycházky a měl by se tam objevit i ob-
rázek Josefa Kořenského, a to i s vysvětlením, kdo to byl.
4. výstavku, tzv. papírovou, doplňte vzorky hornin, pří-
padně nalezených zkamenělin.
5. Možná že by neuškodila ani soutěž mezi vámi o nej-
lépe popsanou vycházku, ve které byste uplatnili nově 
nabyté znalosti i veselé příhody z vycházky. Možná že 
vám k tomu pomůže i literatura doporučená ke studiu.

další průvodce pro výlety do terénu lze stáhnout na portále o neživé přírodě Svět geologie:

http://www.geology.cz/svet-geologie/vylety/vylety


