
 
 

Hegyvidéki túrák a Cseh Sziklaparadicsomban  
és az Óriás-hegységben 

2022.08.08 (vagy 09) – 08.12. (hétfőtől vagy keddtől péntekig) 
 

TERVEZETT PROGRAMOK: 
Gyalogtúrák a homokkő tornyok, „sziklavárosok” vidékén és az Óriás-hegységben. 

Rövid városlátogatások (Jicín, Hradec Kárlové),  
vár- és kastélylátogatás (Hrubá Skála, Trosky, Kost, Valdstejn). 

 
Szállás: TRAUTENBERG PANZIÓ 

A hangulatos családi panzió Studenec településen található, a Krkonoše vagy Óriás-hegység lábánál. 

Elhelyezés: 2, 3, illetve igény szerint 4-ágyas szobákban 

Ellátás - félpanzió: büfé reggeli (egyszerűbb svédasztalos) és menü vacsora 

Info: https://www.trautenberk.cz/en/home-en/ 

A 22, összesen 62 férőhelyes luxusszoba közül a standard kategóriák mellett erkélyes szobák vagy családi apartmanok is 

választhatók. Minden szoba WC-vel, zuhanyzóval/káddal, műholdas TV-vel és ingyenes Wi-Fi kapcsolattal rendelkezik.  

 

Várható költségek:  

Szálláshely ára 3 éjszakára félpanzióval: 2.900 cseh korona, 

vagy 4 éjszakára félpanzióval: 3.850 cseh korona 

Utazási költség kb. 20.000 Ft (a megtett napi utazások, illetve az aktuális üzemanyagár 
függvényében)  
+ belépőjegyek, libegőzés, utasbiztosítás, költőpénz. 
 

   
   

 

https://www.trautenberk.cz/en/home-en/


  

  
 

 
TRAUTENBERG PANZIÓ – VÁLASZTHATÓ SZOBÁK 

Comfort Double Room Nr. 1 2 Persons  Double bed with balcony Villa 

Family room Nr. 2 3+1 Persons Double bed, a bed and a bunk bed on the top of a built-in wardrobe Villa 

Three bed room Standard Nr. 3 3 Persons Double bed, a bed Villa 

Family Room with balcon Nr. 4 3+1 Persons Double bed, a bed and a trundle bed Villa 

Three bed room Standard Nr. 5 3 Persons Double bed, a bed Villa 

Family Room  Nr. 6 3+1 Persons Double bed, a bed and a bunk bed on the top of a built-in wardrobe Villa 

Comfort Four bed  Room Nr. 7 4 Persons Double bed and 2 beds Villa 

Comfort Double Room Nr. 8 2 Persons Double bed Villa 

Comfort Three bed room Nr. 9 3 persons Double bed, a bed Villa 

Comfort Double Room Nr. 10 2 Persons Double bed Villa 

Comfort Double Room Nr. 11 2 Persons  Double bed Villa 

Family Room Dependance Nr. 12 2+2 Persons Double bed and 2 bunk bed on the top of a built-in-wardrobe Vydrovna 

Standart Double room Dependance Nr. 13 2 Persons Double bed Vydrovna 

Standart Three bed room Dependance Nr. 14 3 Persons Double bed, a bed with balcony Vydrovna 

Standart Double bed room Dependance Nr. 15 2 Persons Double bed Vydrovna 

Standart Four bed room Dependance Nr. 16 4 Persons Double bed,and  a 2 beds Vydrovna 

Standart Double room Dependance Nr. 17 2 Persons Double bed Vydrovna 

Standart Double room Dependance Nr. 18 2 Persons Double bed Vydrovna 

Standart Three bed room Dependance Nr. 19 3 Persons Double bed, a bed Vydrovna 

Standart Double room Dependance Nr.20 2 Persons Double bed Vydrovna 

Standart Four bed room Dependance Nr. 21 4 Persons Double bed, and 2 beds with balcony Vydrovna 

Standart Double bed room Dependance Nr. 22 2 Persons Double bed wiht balcony  
 

  



CSEH SZIKLA-PARADICSOM RÖVID ISMERTETŐ 
 
A Cseh Paradicsom (Cesky Raj) Prágától északkeleti irányban mintegy 100 km-nyi távolságra fekszik a 
Mnichovo Hradiste, Zelezny Brod, Jicin, Sobotka által határolt területen. Ezt a látványos térséget északon a 
Jizerské-hegység és az Óriás-hegység övezi, nyugaton pedig a Jizera-folyó kanyargós medre határolja. A 
mind természeti, mind történeti látnivalókban bővelkedő területet Sedmihorky fürdőhely lakói nevezték 
először Cseh Paradicsomnak a XIX. században. A táj rendkívüli változatosságának, ezen belül különösen a 
homokkő sziklaalakzatoknak, valamint értékes növény- és állatvilágának köszönheti, hogy az ország első 
természetvédelmi egysége volt, melynek területe ma 125 négyzetkilométer. 

E tájat viszonylag kis – 400-500 m közötti – tengerszint feletti magassága alapján akár dombságnak is 
tekinthetnénk. Domborzati alakzatai többségében szintén dombvidéki jellegűek, főként széles, lankás lejtők, 
lapos, elnyúlt hegytetők, széles, lapos völgyek jellemzik. E területből kis szigetekként emelkednek ki a 
hegységi formát mutató, meredekebb alakzatok, melyek számos sziklakibukkanást tartalmaznak.  

Ahol ma sziklák tornyosulnak, ott egykor tenger zúgott. A lapos öblök vastag homokrétegei kővé tömörültek, 
a néhol vékony, máshol 50 méternyi vastagságú homokkő kagylók, csigák és egyéb tengeri állatok 
lenyomatát s hullámok barázdáit őrzi. Mintegy 14 millió évvel később, a földkéreg emelkedésével a tenger 
visszahúzódott. A homokkő szárazra került, a víz – amely addig építésében segédkezett – rombolni kezdte, 
s e folyamat ma is tart. A talajtakaró fölé emelkedő sziklaalakzatok anyaga szinte kivétel nélkül homokkő, 
mely az időjárás viszontagságaival szemben kevéssé ellenálló. Éppen ennek köszönhető a sziklatömbök 
rendkívül erős tagoltsága.  A homokkő eróziója geológiai mércével mérve meglehetősen gyors folyamat. A 
csapadékvíz nem csak a sziklák felszínét pusztítja, hanem a kőzet repedésein a mélybe szivárogva azokat 
oldja, tágítja, minek során végeredményben vertikálisan szabdalja a kőzettömböket, néhol mély, szűk 
sziklahasadékokat, sziklaszorosokat, máshol tágasabb árkokat, szakadékokat hozva lére. A sziklák 
formálásában azonban nem csak a víznek van szerepe, eróziós tevékenységet fejt ki a szél is, mely 
évezredek alatt gömbölyűre koptatta a sziklák felszínét. De részt vesz a kőzet alakításában az élővilág is. A 
sziklákra telepedő primitív növények, zuzmók, harasztok és az oda látogató molyok, bogarak felpuhítják a 
kőzet felszínét, melyet azután a víz, a jég, a szél tovább pusztít. 

A terület már az időszámításunk előtti X. századtól lakott volt, amikor három évszázadon keresztül a Luzice-i 
emberek lakták, majd elnéptelenedett. A következő leletek időszámításunk szeritnti VI. és X. század közötti 
időszakból valók, melyek Stary Hradek, Novy Hradek térségében kerültek elő. 

Porladó-sziklák (Prachovské Skaly) 

A Porladó-sziklák a Cseh Paradicsom déli határán emelkednek, de ennek ellenére ez a terület egyik 
legfrekventáltabb turistaközpontja, ami annak köszönhető, hogy sziklaalakzatait még az itteni viszonyokhoz 
képest is különös változatosság és formagazdagság jellemzi. Ez egy sziklaváros telis teli magas 
sziklatornyokkal, oszlopokkal és szoborszerű alakzatokkal. A sziklák közt szakadékok tátonganak, a kis 
területet sekély és nagy mélységű árkok és völgyek szabdalják. Mindezek együtt alkotják azt a nemzeti 
természetvédelmi területet, melyben krétakori kialakulású homokkő sziklák közt erdei fenyő és luc fenyő 
növekszik mintegy 243 hektárnyi területen. 

A Porladó-sziklák nem csak a gyalogos turisták, de a sziklamászók paradicsoma is. Különösen kedvelt 
mászóhely a Holló-szikla (Krkavci Skaly), a Moor-torony (Mourenin), a Drezdai-torony (Drásdánska-) és a 
Szent Vencel tornya (Svatovaclavska-). 

A Porladó-sziklák területét sűrű turistaúthálózat tárja fel a látogatók számára. A mindössze 3 km2-es 
területen a turistautak összhossza 15 km. Itt szinte minden sziklaalakzatnak saját neve van. A Császár útja a 
Prachovi-sziklák leglátványosabb és legnagyobb sziklahasadéka, melyet függőleges homokkő falak 
öveznek. Nevét I. Ferenc uralkodóról kapta, aki 1813. június 9-én tett látogatást a hasadékban, amikor is 4 
napos Napóleon elleni koalíciós tárgyaláson vett részt Jicinben. 

Jicin 

A települést először 1293-ban említik, mint Morvaország királynőinek birtokát, de a régió múltja egészen a 
VI. századig visszanyúlik. Ekkor érkeztek ugyanis az első szláv telepesek a térségbe és kihasználva a 
környék szikláinak természetes védelmét, letelepedtek. Fénykorát a XVII. században élte, mikor az osztrák 
hadsereg generálisa, Albrecht von Wallenstein olasz építészeket hozatott a városba. Ebben az időben 
Morvaország első barokk városképét alakították itt ki. 1866. június 29-én az osztrák-porosz háborúk a város 
határában fejeződtek be. Sok neves esemény dacára a város nem bővelkedik hírességekben. Itt született 
Josef Stefan Kubin író, a leánynovelláiról ismert Stanislav Rudolf és a festő, grafikus Zdenek Rehor. A 
leghíresebb alkotó azonban kétségtelenül Vaclav Ctvrtek, akit a városban eltöltött idő ihletett a népszerű 
Rumcájsz mesék megalkotására. A mesékhez a figurákat Radek Pilar képregény rajzoló álmodta meg. 
Rumcájsz és kalandjai annyira népszerűvé tették a várost, hogy Jicint ma gyakran a mesék városaként 
emlegetik és minden év szeptemberében fesztivált is rendeznek a mesehősök tiszteletére. 

A város főterének barokk stílusú árkádsora az 1700-as években alakult ki. A tér közepén álló szökőkút az 
1800-as évek elejéről származik. A tér jellegzetessége a Valdice kapu. A Rumcájsz történetekben is 
megjelenő óratornyos kapu valaha a város bejáratát jelentette. Ma már csak a múltat választja el a jelen 
épített környezetétől. Az 1570-ben elkészült torony 52 méter magas és csodálatos kilátás nyílik erkélyéről a 
tér barokk és reneszánsz házaira, valamint a városra.  



  

Kost vára Trosky vára 

  

Vranov sziklavára Jicín 

  

Cseh-sziklaparadicsom Prachovi sziklák 

  

Óriás-hegység 


