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ADRŠPAŠSKÉ SKÁLY1. 

KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ – OKRES NÁCHOD

Jsou největším celistvým skalním městem 
České republiky, známým a významným 
i v evropském měřítku. Skalní útvary, 
jako jsou Milenci či Starosta a Starostová, 
patří k nejznámějším nejenom u nás. Roz-
lehlou přírodní rezervaci romantických, 
bizarně seskupených skalních objektů 
protíná Vlčí rokle, která území rozděluje 
na severní a jižní část. Národní přírodní 
rezervace je cenná nejen z geomorfologic-
kého hlediska, ale i svojí zvířenou a rost-
linstvem. Bylo zde zjištěno dokonce 238 
původních druhů. Skalní město je zpří-
stupněno značeným prohlídkovým okru-
hem (4 km) s placeným vstupným.

AKSAMITOVA BRÁNA2. 
STŘEDOČESKÝ KRAJ – OKRES BEROUN

Největší skalní bránu Českého krasu najdeme v přírodní rezervaci na vrchu Kotýz. 
Tento zajímavý krasový útvar vznikl prolomením stropu jeskyně, z níž zůstal jen vstup-
ní oblouk. Propast ve dně jeskyně vedla prý kdysi do rozsáhlého jeskynního systému, 
v roce 1880 však byla z bezpečnostních důvodů zavalena.

APOLENA3. 
LIBERECKÝ KRAJ – OKRES SEMILY

Skalní město a přírodní rezervace Apolena se nachází v Českém ráji, nedaleko od obce 
Troskovice. Ve skalním masivu z měkčího pískovce najdeme samostatné věže i jejich 
seskupení a také puklinovou jeskyni Sklepy, v níž zimuje jedenáct druhů netopýrů. Na 
skalních stěnách a věžích jsou značené lezecké cesty, ale z důvodu nekvalitního pískov-
ce není oblast v tomto směru příliš využívána.
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B
BABIČČINO ÚDOLÍ4. 

KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ – OKRES NÁCHOD

Mělké údolí řeky Úpy v Ratibořicích 
u České Skalice získalo název podle nej-
slavnějšího díla spisovatelky Boženy Něm-
cové. V údolí nalezneme mnoho přírod-
ních krás i památek nerozlučně svázaných 
s knihou Babička. Například klasicist-
ní ratibořický zámek, Panský hostinec, 
pomník babičky, Rudrův mlýn, vodní 
mandl, Staré bělidlo, Rýzmburský altán, 
Viktorčin splav či hospodářský dvůr zám-
ku, kde bydleli Panklovi.

BECHYNĚ6. 
JIHOČESKÝ KRAJ – OKRES TÁBOR

Bechyňský hrad založil na místě slovan-
ského hradiště po roce 1268 Přemysl Ota-
kar II. Předhradí bylo roku 1323 povýše-
no na stejnojmenné město a opevněno. Po 
smrti Přemysla Otakara II. panství získali 
Šternberkové a později páni z Kunštátu. 
Roku 1422 dobyli město husité, hrad však 
byl uhájen. 

V roce 1569 Bechyni koupil Petr Vok 
z Rožmberka. Renesanční zámek pro něj 
vybudoval v letech 1581—1584 Baltazar 
Maggi. 

Unikátní je pozdně gotický sál z let 
1510—1518, klenutý na střední sloup 
v podobě kmene stromu s žebry napodo-
bujícími větve, zachovaly se i některé rene-
sanční interiéry (Jelenice a nad ní umístě-
ná svatební síň Petra Voka).

BEČOV NAD TEPLOU5. 
KARLOVARSKÝ KRAJ – OKRES KARLOVY VARY

Královský hrad ze 14. stol. Byl za husitských válek dobyt, v letech 1502—1547 dík výno-
sům z cínových dolů v Horním Slavkově rozšířen a přestavěn do dnešní podoby. Přibyla 
druhá, větší obytná věž a spojovací křídlo, o něco později ještě malý renesanční palác. 
Dominik Ondřej z Kounic a Ritenberka dal na ostrohu mezi hradem a městem roku 
1753 vystavět barokní zámek sestávající z obdélníkové obytné budovy a přilehlé osmibo-
ké kaple na někdejší baště. Hrad prochází postupnou rekonstrukcí.
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BENÁTKY NAD JIZEROU7. 
STŘEDOČESKÝ KRAJ – OKRES MLADÁ BOLESLAV

Vznik panského sídla v Benátkách nad Jizerou souvisí s úpadkem hradu Dražice, 
k jehož panství Benátky náležely. V roce 1512 koupil dražické panství Bedřich z Doní-
na, přenesl hlavní sídlo do Benátek nad Jizerou a po roce 1526 zde zahájil stavbu 
zpočátku pozdně gotického, později už renesančního zámku. Z konce století pochází 
bohatá sgrafitová výzdoba části fasád. V roce 1599 bylo panství prodáno Rudolfu II. 
V jeho době působil na zámku astronom Tycho de Brahe. V roce 1648 získal panství 
Jan Wörth, který přistavěl nové barokní křídlo. Jihovýchodní křídlo vzniklo na konci 
17. století. Ve zdejší muzejní expozici je i pamětní síň Tycha de Brahe s jeho pracov-
ním stolem.

BENEŠOV NAD PLOUČNICÍ8. 
ÚSTECKÝ KRAJ – OKRES DĚČÍN

Malebné seskupení dvou nevelkých zámků 
na náměstí si nechali postupně vystavět 
příslušníci míšeňského rodu Salhausenů, 
kteří panství koupili roku 1515. Horní 
zámek vznikl mezi léty 1520—1524. Dis-
pozičně ještě připomíná gotické hradní 
paláce, detailem je však už renesanční. 
Pozoruhodnou ukázkou saské renesan-
ce je Dolní zámek. Starší křídlo Jana ze 
Salhausenu se štítem ve tvaru oslího hřbe-
tu bylo postaveno roku 1540, mladší Wol-
fovo křídlo s krásným dvoupatrovým arký-
řem a typicky renesančně členěnými štíty 
bylo dokončeno roku 1578.

BEZDĚZ9. 
LIBERECKÝ KRAJ – OKRES ČESKÁ LÍPA

Mohutný hrad založil roku 1264 Přemysl 
Otakar II. Jde o typ s obvodovou zástav-
bou, charakteristický pro královské hrady 
s velkými nároky na palácové i jiné pro-
story. Vyspělé opevnění provázelo až dale-
ko pod vnitřní hrad přístupovou cestu, 
která jím prostupovala postupně čtyřmi 
branami. Při třetí bráně stojí okrouhlá 
Čertova věž, skoro stejně mohutná jako 
bergfrit na nejvyšším vrcholu. Pozoruhod-
ná je však především hradní kaple z doby 
Václava II., s originálními křížovými 
kružbami v oknech. Dolní část člení sedi-
lia, podobně jako na Zvíkově a nedalekém 
hradu Houska.
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BÍLÁ LHOTA10. 
OLOMOUCKÝ KRAJ – OKRES OLOMOUC

Základ dnešního arbore-
ta, nedaleko hradu Bou-
zova, vznikl jako zámecký 
park na počátku 18. sto-
letí při stavebních úpra-
vách zámečku. Rozhodu-
jící změnu však provedl 
známý botanik a dendro-
log Quido Riedl. Po roce 
1926 začal park přetvářet 
do podoby esteticky for-
mované sbírkové zahrady. 
Na ploše necelých tří hek-
tarů soustředil téměř 500 
druhů a forem okrasných 
exotických dřevin. Z jeho 
výsadeb se do současnosti 
dochovalo asi 240 exem-
plářů. Tento soubor byl 
později doplněn o téměř 
300 dalších taxonů.

BÍLÁ OPAVA11. 
MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ – OKRES BRUNTÁL

Údolí Bílé Opavy, od pramenů na jižním svahu hory Praděd po Karlovu Studánku, pat-
ří k nejkrásnějším místům Jeseníků. Turistická stezka prochází divokou členitou roklí, 
na mnoha místech po můstcích, lávkách a žebřících. Překonává strmým klesáním skal-
ní stupně četnými vodopády, kaskádami a peřejemi mezi malebnými skalními útvary 
uprostřed smrkového pralesa. Největší vodopád je vysoký téměř 8 m. Bystřina zde překo-
nává na úseku 40 m výškový rozdíl celkem 16,5 m.

BÍLÁ STRŽ12. 
PLZEŇSKÝ KRAJ – OKRES KLATOVY

Romantické údolí s největším vodopádem 
na Šumavě leží na středním toku Bílého 
potoka, asi 10 km severozápadně od Želez-
né Rudy. Vede sem značená cesta z obce 
Hojsova Stráž. Chráněn je především 
vodopád jako mimořádný přírodní výtvor, 
jsou zde však i tzv. obří hrnce — mísy 
vymleté erozí do balvanů v řečišti poto-
ka. Na stráních nad řečištěm se dochovaly 
zbytky původního lesa, který má pralesní 
charakter.
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