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Vyhlídky na Liberecku a okolí 

Itinerář cesty 

- Odjezd v 9:02 z libereckého autobusového nádraží (13 nástupiště), autobus směrem do 

Lomnice nad Popelkou – sraz v 8:45 na autobusovém nádraží 

- Vystoupit v Turnově na terminálu železniční stanice, příjezd 9:27, přestoupit na vlak 

směr Libuň, odjezd v 9:40, 

- Vystoupit na Hrubé Skále v 9:53 

- po výstupu z vlaku se vydáme po modré turistické značce 

- Po 2,5 km od vlaku odbočíme doleva na zelenou a projdeme myší dírou k zámku na 

Hrubé Skále 

- Na zámku na Hrubé Skále nás čeká první vyhlídkové místo 

- Od zámku se vydáme po žluté turistické značce a asi po cca 100 metrech u křížku 

odbočíme doleva a po neoznačené cestě, dojdeme na vyhlídku Prachovka 

- Vrátíme se zpět na žlutou a po žluté narazíme nejprve na Zámeckou vyhlídku a později i 

na Mariánskou vyhlídku 

- Po žluté se vrátíme k rozcestí U Adamova lože a vydáme se doprava po modré 

- U rozcestí Arboretum Bukovina přejdeme na červenou turistickou značku, po které 

budeme pokračovat až na vyhlídku Na Kapelu 

- Vrátíme se zpět na rozcestí vyhlídka Na Kapelu odbočka a budeme pokračovat po 

červené   
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- Po cestě narazíme na další vyhlídku, a když bude pokračovat dále, dojdeme na vyhlídku 

U Lvíčka 

- Dále budeme pokračovat po červené turistické značce necelé 3 km a přes hrad Valdštejn 

dojdeme až ke skalní vyhlídce Hlavatice 

- Dále po červené dojdeme až na rozcestí Turnov město, zde odbočíme doprava na zelenou 

turistickou značku 

- Po zelené budeme pokračovat přes náměstí Českého ráje až k rozcestí Metelkovy sady 

- U Metelkových sadů odbočíme na červenou, po které dojdeme až na Kopalovu vyhlídku 

- Pak se vrátíme k Metelkovým sadům a budeme pokračovat doprava po modré přes dva 

mosty až k rozcestí Dolánky 

- Na rozcestí se dáme doprava po červené, až dojdeme k vlakovým kolejím, kde je 

zastávka Dolánky 

- Z této zastávky odjedeme vlakem zpět do Liberce na vlakové nádraží 

- Vlak z Dolánek odjíždí v 14:32-14:34 

Podobné objekty, které můžete v okolí navštívit 

- Rozhledna Kozákov 

- Zřícenina hradu Trosky 

- Rozhledna Dubecko 

- Vyhlídka Klokočí 

- Vyhlídka Svatopluka Čecha 
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Autobusová trasa 

 

 

 

 

 

Trasa výletu 

 

 

 

 

 

 

Výškový profil trasy 
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Jednotlivé vyhlídky 

Turistický průvodce obsahuje 9 vyhlídek na Hruboskalsku, které jsou spojeny krásnou 

procházky přírodou. U většiny vyhlídek jsou vypsané základní technické informace, historie a 

případně okolní objekty.  

Zámek Hrubá skála 

Zámek byl postaven na místě hradu ze 14. století. Ze zámecké věže či nádvoří se nabízí dech 

beroucí výhled na okolní krajinu. Zámek získal Albrecht z Valdštejna od vymírajícího rodu 

Smiřických. Původně gotický hrad si prošel mnoha požáry, proto byl zrekonstruován jako 

novogotický romantický zámek. V 60. letech byl však zámek přebudován na ubytovnu a byl téměř 

50 let zapomenutou památkou. 

V současnosti slouží zámek jako hotel a pro návštěvníky je zpřístupněna vyhlídková věž, některé 

interiéry a zámecké nádvoří. Z věže je krásný výhled především na Hruboskalsko, Trosky, Tábor i 

Kozákov. 

 

 

 

 

 

 

Otevírací doba 
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Vstupné 

 

 

 

 

 

Vyhlídka Prachovna 

Skalní útvar a vyhlídka se nachází nad zatáčkou u parkoviště zámku Hrubá skála. Na samotný 

zámek však vidět není, kvůli vzrostlým stromům. V kamenech jsou stále stopy po dřevěných 

konstrukcích, které sloužily jako opevnění hradu a jako skladiště střelného prachu.  

Podle pověsti nechal Jan Žižka vytesat schody na Prachovně při obléhání hradu Skála, která je 

nyní zřícenina. Poslední schod údajně vytesal sám vojevůdce. 

Z vyhlídky je rozhled na hotel Štekl, údolí Libuňky, Kozákov a Tábor.  
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Mariánská vyhlídka 

Jedná se o nejnavštěvovanější vyhlídku Českého ráje. Leží ve výšce 360 m. n. m. na skalním 

bloku Dračích skal a pod ní se nachází symbolický hřbitůvek horolezců. Je zhruba 1,5 km po 

žluté stezce od Hrubé skály. 

Vyhlídka poskytne výhled na Hrubou skálu, Kozákov, Tábor i skupinu skal jako například 

Dračí věž, Sahara a Dvanáct apoštolů.  

 

Zámecká vyhlídka 

Stejně jako Mariánská vyhlídka se nachází na žluté trase a je zde široký rozhled na Hrubou 

skálu, Trosky a okolní skalní útvary. 
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Vyhlídka na Kapelu 

K vyhlídce se dostaneme po hřebenová červené turistické značce. U vyhlídky se nachází 

informační tabule s názvy jednotlivých skalních věží. 

Vyhlídky nabízí krásný výhled na seskupení skal nazývající se Kapela a předsunutou 

samostatnou skálu Kapelník. Nazývají se tak, protože si jde i bez velké námahy představit 

skály jako kapelu s dirigentem. Na pravé straně za Kapelníkem se nachází skály s názvem 

Cikán a Maják. Nalevo od Kapelníka je vidět až na vyhlídku U Lvíčka, pod kterou lze 

zahlédnou skálu Lvíček. 
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Vyhlídka U Lvíčka 

Pokud budeme pokračovat po červeném značení, 

dorazíme k vyhlídce U Lvíčka. Tato vyhlídka 

poskytuje nejrozsáhlejší výhledy ze všech dosud 

zmíněných vyhlídek. V roce 1997 si dokonce 

prošla rekonstrukcí, protože původní výhledy 

nebyly tak rozsáhlé. Nyní však můžeme 

dohlédnout až na samotnou horu Kozákov, která 

je nejvyšší v Českém ráji. 

Abychom se dostali na nejpřednější skálu, musíme překonat tři kovové mosty, kterými jsou 

jednotlivé skály spojeny. Můžeme zde nalézt také tabulku v podobě reliéfu s popisem objekty, 

které můžeme spatřit z vyhlídky U Lvíčka. Tyto objekty jsou například skalní Sfinga, Čertova 

ruka nebo Sluneční věž.  

Vyhlídka nese jméno jednoho z objektů nacházejícího se přímo pod ní. Nazývá se skalní věž 

Lvíček. 
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Hrad Valdštejn 

Hrad Valdštejn, německy lesní kámen, z druhé poloviny 13. Století 

je zříceninou v Českém ráji a jeho zakladatelem je rod Valdštejnů. 

Během let se zde ovšem vystřídalo hned několik rodů kvůli různým 

konfliktům. Například jednou si na hrad Valdštejn přišel „vyřídit 

účty“ Jan Žižka z Trocnova. Zřícenina je ve výši 389 m n. m a 

převýšení činí 90 metrů. Mimo vyhlídky si turisté můžou 

prohlédnout i vnitřní interiér hradu. V areálu se nachází také kaple 

svatého Jana Nepomuckého. Z hradu se můžeme pokochat na celé 

hruboskalsko a trosky. 

S hradem se pojí pověst: Na hradě se dříve nacházel zajímavý obraz umístěný v kapličce s 

mřížovými dveřmi, který znázorňuje sv. Jana Křtitele. Traduje se, že se jedná o jedinou 

podobu Karla Hynka Máchy, která existuje. Zhotovil ji roku 1837 František Mašek. 

Otevírací doba 

 

Vstupné 

 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Franti%C5%A1ek_Ma%C5%A1ek_(mal%C3%AD%C5%99)
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Skalní vyhlídka Hlavatice 

Na konci hruboskalského hřebene se nachází osamocená pískovcová skála. Stojí na 

nejsevernějším výběžku hřebene nad městem Turnov. Vyhlídka zde vznikla v roce 1892. 

Dříve se skále říkalo Napoleonova hlava nebo Zub času.  

Nachází se zde také zděný stánek, ten ovšem funguje pouze za příznivého počasí. Samotná 

skála Hlavatice má 12 metrů a její plocha, která je upravena betonem, leží v nadmořské výšce 

380 m. n. m. na samotnou vyhlídku se dostaneme díky točitým schodům, které zde byly 

vybudovány pro lepší přístupnost a výhledy.  

Terén pro cyklisty není příliš příznivý, avšak u penzionu pod Hlavaticí se nachází parkoviště 

pro automobily. 

Z vyhlídky se můžeme kochat výhledem na řeku Jizeru, lze dohlédnout také na Bezděz či 

Ještěd. Vyhlídka je opět zaopatřena informační tabulí s ostatními názvy objektů, které 

můžeme vidět před sebou. 
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Kopalova vyhlídka 

Kousek od pramene Boží vody na kraji Turnova se nachází vyhlídkový altán, z kterého je 

pěkný rozhled do krajiny a na řeku Jizeru. Dovede vás k němu červená turistická značka. 

  

Technická památka 

Ve městě Turnov si přijde na své i technický nadšenec, nachází se tu totiž vodní elektrárna 

Turnov. Malá vodní elektrárna Turnov se nachází na řece Jizeře. Vodní elektrárna využívá 

spád vytvořený derivačním kanálem o délce 1660 m, který je veden z jezové zdrže. Ve 

strojovně elektrárny jsou umístěny tři turbíny, které dosahují celkového instalovaného výkonu 

430 kW. MVE ročně vyrobí průměrně kolem 1,742 GWh elektrické energie, což stačí k 

zásobení asi 600 domácností.  
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Zdroje: 

https://www.turistika.cz/mista/prachovna/detail 

https://www.ceskyraj.info/pamatka.asp?/prachovna-hruba-skala/49/ 

https://www.cesky-raj.info/dr-cs/692-marianska-vyhlidka.html 

https://www.turistika.cz/mista/zamecka-vyhlidka/detail 

https://www.interregion.cz/turistika/vyhlidky_rozhledny/na_kapelu/na_kapelu.html 

https://www.interregion.cz/turistika/vyhlidky_rozhledny/u_lvicka/u_lvicka.htm 

http://www.hrad-valdstejn.cz/ 

http://www.tv-adams.wz.cz/vodni_dila/101.html 


