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NA NEJVYŠŠÍ VRCHOL ČESKÉHO RÁJE
ČESKÝ RÁJ / Turistický výlet / 8,7 km

Průběh trasy
Km Trasa Směr Popis úseku
0,0 Klokočí

1,0 Vesec

1,9 Podhájí

3,7 Kozákov rozcestí

4,1 Kozákov

5,1 Pod Radostnou 
studánkou

6,9 Podloktuše

7,9 Rotštejnské parkoviště

8,7 Klokočí



Klokočí
V obci zajímavá lidová architektura. Vzhledem 
k tomu, že obytná stavení se přimykají ke skal-
ním stěnám, jsou skály využity a jsou v nich 
vytesány sklepy a mnohdy i části obytných 
místností. 

 Klokočské skály
Mírně nakloněná kra je ukončena asi 2 km 
dlouhou a 30–40 m vysokou skalní stěnou nad 
obcí Klokočí, z níž je vyčleněno několik samo-
statných věží. Přímo nad obcí Klokočí se táhne 
impozantní rozsedlina zvaná Klokočské prů-
chody. Je asi 70 m dlouhá a 15–20 m hluboká, 
široká pouze 1-2m.Ve středověku tudy prochá-
zela stará kupecká cesta, po které se zachovaly 
kupecké značky. Na stěnách průrvy jsou mnohé 
nápisy staré i 150 let. Plošina je rozbrázděna 
řadou roklí a kaňonů. V jižní části je Roštejnský 
důl se zříceninou skalního hradu Roštejn.

Z parkoviště v Klokočí vyjdeme na východ po červené značce přes Vesec a Podhájí na Kozákov, nejvyšší vrch Českého ráje. 
Rozhledna nabízí za dobrého počasí mimořádný kruhový výhled nejen na oblast Českého ráje a Krkonoš. K rozcestníku Pod 
Radostnou studánkou sestoupíme po modré značce, na rozcestí odbočíme vpravo na žlutou značku. Ta nás dovede přes Lok-
tuši na Rotštejnské parkoviště, odkud pokračujeme neznačeným úsekem po silnici do Klokočí.

  Kozákov  
Nejvyšší vrch Českého ráje (744 m n. m.) je 
součástí Ještědsko-kozákovského hřbetu. Je 
dominantou kraje a vynikajícím vyhlídkovým 
bodem. V horních částech západních a seve-

rozápadních svahů je starý bukový porost, 
na pískovcových stráních najdeme převážně 
borovice. V roce 1929 bylo na vrcholu vysáze-
no asi tisíc sazenic horské kleče. Na severních 
svazích jsou čedičové lomy. Kozákov je známým 
nalezištěm drahých kamenů – ametysty, jaspisy, 
acháty, křišťály a další. Ve středověku se kozá-
kovské drahokamy používaly na výzdobu chámů 
a jejich součástí. Známým nalezištěm je Votrub-
cův lom. V majitelově usedlosti si můžeme 
prohlédnout expozici. Ve vsích na úbočích Kozá-
kova najdeme řadu brusičů těchto kamenů.
V letech 1926–28 byla na vrcholu Klubem 
českých turistů postavena Riegrova chata 
a v r. 1994 telekomunikační věž s vyhlídkovou 
plošinou, ze které je vynikající kruhový rozhled. 

Terénní zlom jižně od chaty je využíván jako 
startovní rampa rogalistů.
Od roku 1958 je Kozákov chráněn jako Národ-
ní přírodní památka o rozloze 162,8 ha.
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