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1) Krásné pražské Prokopské údolí 

Jedním z míst, které stojí za to, je pražské Prokopské údolí, kterému se mimo jiné přezdívá také 
Pražská kotlina. Zde se právě zkoumalo v minulosti prvohorní naleziště, dnes je to místo klidu a 
odpočinku. Vede tudy dlouhá trasa, která vás vede krásným lesem. Z okolních skal můžete 
dohlédnout na pražský Pankrác nebo také na Kavčí hory, které jsou hned vedle. Dech beroucí je 
zdejší jezírko a také tunel, kde žijí netopýři. 

 

 Prokop Tal in Prag 

Naturschutzgebiet voll der Teiche, Steinbrüche, Felsausläufer und Raststätte 

 

Mehr über die bedeutsame Geologie, Fauna und Flora des Naturreservats erfährt der Besucher 
über die Infotafeln entlang des blau markierten Wanderwegs. Anhand der offen zu Tage tretenden 
Gesteinslagen und der in ihnen aufgefundenen Fossilien bietet das Prokop-Tal nicht nur 
Wissenschaftlern interessante Anschauungsobjekte der frühen Erdgeschichte. Der Kleine Prokop-
See (Prokopské jezírko) bietet hierbei ein Idyll, das – von Stockenten und Schwan mal abgesehen 
– ohne Weiteres der Bergwelt entstammen könnte.  

 



2) Vysočina se stepní krajinou 

Dalším krásným místem v České republice je stepní krajina na Vysočině. Je v národní přírodní 
rezervaci Mohelenská hadcová step  - skalnaté stepní svahy s extrémně suchým a teplým 

mikroklimatem nad řekou Jihlavou, oblast s unikátní flórou a faunou, která je ovlivněna podložím 
této lokality, bazickým hadcem.  

Hadec je hornina obsazující vysoký podíl oxidů hořčíku, který se snadno přehřívá a dává tak 
vzniknout teplému a suchému mikroklimatu. 

 

 Mohelno-Serpentinensteppe 

Felssteppenhänge mit extrem trockenem und warmem Mikroklima über dem Fluss Jihlava, 
einem Gebiet mit einzigartiger Flora und Fauna 

 

 

 

 

 

 

 

                         

http://www.kudyznudy.cz/Aktivity-a-akce/Aktivity/Mohelenska-hadcova-step.aspx


3)Pančavský vodopád 

Nejvyšší a nejpůsobivější vodopád České republiky, který se ukrývá v nejvyšší horách Česka. Celé 
kaskády totiž měří neuvěřitelných 250 metrů. 

 

 Pančava-Wasserfall 

Der höchste und eindrucksvollste Wasserfall in der Tschechischen Republik ist etwa 250 m hoch 

 



4) Bahenní mofety Soosu 
Prazvláštní měsíční krajina, rozbrázděná erozí a pokrytá žlutou a bílou vrstvou vysrážených 

minerálních solí. Tak vypadá národní přírodní rezervace Soos, rozlehlé rašeliniště s řadou 

minerálních pramenů. V rezervaci žije řada chráněných živočichů a roste zde množství 

mokřadních a slanomilných rostlin.  

 

 

 Soos Naturschutzgebiet 
Naturschutzgebiet mit ausgedehnten Torfmooren, Mooren und Mofets (Schlammvulkane) 

 

 

http://www.kudyznudy.cz/Aktivity-a-akce/Aktivity/Narodni-prirodni-rezervace-Soos.aspx


5) Skalní most Pravčické brány 
Pravčická brána je symbolem národního parku České Švýcarsko a zároveň jednou z 

největších přirozených skalních bran v Evropě. Rozpětí oblouku u dna je 26,5 m, výška 

otvoru 16 m, šířka 7 - 8 m, minimální tloušťka 3 m, vrcholová plošina brány je 21 m nad jejím 

dnem. Na vrchol této úctyhodné přírodní památky se sice nedostanete, ale její krásu můžete 

obdivovat z okolních vyhlídek. 

 

 Pravčická-Tor 

Das größte natürliche Felsentor Europas, 21 m hoch, 26,5 m breit und 3 m dick, Symbol des 

Nationalparks Böhmische Schweiz 

 

 

http://www.kudyznudy.cz/Aktivity-a-akce/Aktivity/Pravcicka-brana---symbol-Narodniho-parku-Ceske-Svy.aspx
https://www.kudyznudy.cz/Aktivity-a-akce/Aktivity/Narodni-park-Ceske-Svycarsko.aspx


6) Ledovcová jezera na Šumavě 
Průzračně čistá ledovcová jezera /Černé je z nich největší a nejhlubší. Černá v názvu 

neodkazuje na vodu samotnou, ale na temné lesy, které se odrážejí na hladině. Nad jezerem se 

zvedá skalní masiv Jezerní hory (1 343 m). 

Na jihovýchodním svahu Jezerní hory naleznete Čertovo jezero. Dolinu, v níž se Čertovo jezero 

nachází, vyryl podle pověsti ďábel, neboť mu dívka, kterou chtěl odnést do pekla, přivázala na 

ocas velký kámen.  

K dalším šumavským ledovcovým jezerům patří Laka, Prášilské a Plešné. 

  
 Gletscherseen im Böhmerwald 

Schwarzer See - der größte Gletschersee im Böhmerwald, benannt nach der dunklen 

Farbe des Wassers, und der größte See in der Tschechischen Republik, Wasserfläche 18,4 ha, 

maximale Tiefe 40 m 

 

Teufelssee - der zweitgrößte Karstsee im Böhmerwald, umgeben von urzeitlichen 

Fichtenbeständen, Wasserfläche 10,3 ha, maximale Tiefe 36 m 

 

http://www.kudyznudy.cz/aktivity-a-akce/aktivity/certovo-jezero.aspx
https://www.kudyznudy.cz/aktivity-a-akce/aktivity/jezero-laka.aspx
http://www.kudyznudy.cz/aktivity-a-akce/aktivity/prochazka-k-prasilskemu-jezeru.aspx
http://www.kudyznudy.cz/aktivity-a-akce/aktivity/plesne-jezero---nejsirsi-ledovcove-jezero-ceske-ca.aspx


 

7) Česká Sahara 

Jižní Čechy pokrývá hustá síť rybníků a řek. Ale právě mezi těmito vodními toky najdeme jedno z 
nejsušších míst České republiky. Náš další český poklad je písečný přesyp u Vlkova - refugium 
pískomilné květeny a fauny. 

 

 Tschechische Sahara 

Sanddünen in der Nähe von Vlkov sind eine wertvolle Zuflucht für Rennmäuse und Tiere 

 


