Globální geopark UNESCO Český ráj spravuje nezisková
společnost Geopark Český ráj, o. p. s. Posláním společnosti je
pečovat o uchování přírodního a historického dědictví, uplatňovat
poznatky výzkumu a vědy, vzdělávat veřejnost a vytvářet podmínky
pro šetrnou turistiku a udržitelný rozvoj ve spolupráci s místními
komunitami.
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Ráj českých ručiček
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Český ráj je nejen regionem s mimořádným bohatstvím přírodních
krás, historických památek a širokou nabídkou sportovního vyžití.
Najdete zde také zachovalé stavby lidové architektury, dosud žijící
tradiční zvyky a obyčeje, řemesla i kvalitní regionální produkty.
Zveme k návštěvě míst, kde na vás dýchne atmosféra dávných dob
a kde se čas na chvíli zastavil, nebo ke sledování činnosti místních
šikovných řemeslníků a ochutnávce poctivých lokálních produktů.

Votrubcův lom, Kozákov

Tři králové – Všeň

Geopark Český ráj, o. p. s.
Sídlo: Antonína Dvořáka 335
511 01 Turnov
GPS: 50.5857394N, 15.1588444E
www.geoparkceskyraj.cz
bohemianparadisegeopark
geopark_cesky_raj
http://www.narodnigeoparky.cz
www.dumprirody.cz/ceskyraj
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Prachovské skály

Lidé žijící v kraji Českého ráje byli a dodnes jsou známi svou
řemeslnou dovedností. Pečlivě vybrané výrobky místních
obyvatel kraje pod Troskami vyráběné z lokálních surovin
a šetrné k životnímu prostředí se prezentují ochrannou známkou
Regionální produkt Český ráj, kterou
získalo více než 60 nositelů.
Jsou mezi nimi pokračovatelé
tradice železnobrodského
sklářství, turnovského šperkařství
a kamenářství i řady dalších
řemesel, jako je cínařství, výroba
keramiky, oděvů, látkových hraček,
přírodních mýdel, dřevěných klik či dnes již téměř zapomenuté́
techniky pletení z orobince nebo potravinářské a zemědělské
výrobky. Tradici má v Českém ráji například ovocnářství, a tak
mezi nositeli značky Regionální produkt Český ráj najdeme nejen
pěstitele jablek či jahod, ale také producenty lahodných moštů,
džemů a marmelád.
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Vydejte se krajinou
pískovcových skal, vyhaslých
sopek a bohatého kulturního
dědictví. Český ráj
to napohled.

Geopark propojuje a hledá
harmonii mezi živou a neživou
přírodou, mezi aktivitami
místních obyvatel a jejich
kulturou.
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Vrch Káčov
je příkladem zcela
ojedinělé kontaktní
metamorfózy
křídových sedimentů.
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Zebín
50.4535064N, 15.3739144E
Hvězda
50.5279014N, 15.4958600E
Kumburk
50.4934542N, 15.4456056E
Trosky
50.5165989N, 15.2304733E
Hruboskalsko
50.5449889N, 15.1946831E

BRNO
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Kozákov
50.5943694N, 15.2631408E
7 Suché skály
50.6371533N, 15.2111278E
8 Bozkovské jeskyně
50.6475972N, 15.3385939E
9 Riegrova stezka
50.6141939N, 15.3183222E
10 Vrch Káčov
50.5507622N, 14.9854697E

JIČÍN
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429
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Kumburk, zřícenina
středověkého hradu,
neogenní vyvřeliny

Geopark Český ráj představuje území se širokou škálou geologických
a geomorfologických fenoménů, paleontologických, archeologických
i mineralogických lokalit a podává představu o vývoji Země. Setkávají
se v něm tři geologicky odlišná území, i proto je zdejší rozmanitost
neživé a živé přírody výjimečná. Krajina vyniká vysokou koncentrací
přírodních i historických památek a zároveň dokládá vliv a význam
přírodních podmínek na ekonomický a kulturní vývoj společnosti.
Území geoparku bylo v průběhu stovek milionů let opakovaně dnem
moří a jezer. Několikrát zde probíhala sopečná činnost. Výsledkem je
krajina s divokými skalami, sopkami, krasovými jevy, řekami, romantickými údolími, lesy, loukami a rybníky.
V roce 1955 zde byla jako první v republice vyhlášena Chráněná
krajinná oblast Český ráj. Geopark svou rozlohou 833 km2 toto území
výrazně přesahuje.

Trosky – zřícenina
středověkého hradu,
neogenní vulkán
s dvěma přívodními
dráhami

Pro své mimořádně cenné přírodní, geologické a krajinné hodnoty byl
Geopark Český ráj v roce 2005 zařazen do Evropské sítě geoparků

a o 10 let později se jako jediný v ČR stal členem Globální sítě
geoparků UNESCO.
Geoparky prezentují a interpretují 4,6 miliardy let starý příběh
Země a procesů, které ji formovaly, s nimi spojené geologické
a klimatické změny, a rovněž i vývoj života. Vycházejí z místního
geologického dědictví a zaměřují se na jeho ochranu, vzdělávání,
šetrné a odpovědné využívání území, zejména cestovním ruchem,
a společně s místními obyvateli také na dlouhodobě udržitelný
rozvoj daného území provázaný s místními tradicemi a řemesly.
Geoparky rozšiřují povědomí veřejnosti o geologické minulosti
konkrétního území formou geostezek a geologických expozic.
Ministerstvo životního prostředí vznik i rozvoj geoparků podporuje
jako dobrovolný nástroj ochrany přírody a krajiny. Certifikované
národní geoparky vyhlašuje na základě jejich prokázané kvality ministr životního prostředí dle doporučení Rady národních geoparků.

Broušení kamenů –
Středisko ekologické
výchovy Český ráj
Rybky rodu
Paramblypterus –
prvohory

Bledule – Podtrosecká údolí

Bozkovské dolomitové jeskyně – nejvýznamnější krasový
systém v Geoparku Český ráj a největší dolomitové jeskyně
u nás.

Drábské světničky – bývalá skalní pevnost se vypíná na okraji
plošiny pískovcového skalního masivu u čedičového vrchu
Mužský. Evropsky významná lokalita soustavy Natura 2000.

Riegrova stezka – kaňonovité údolí řeky Jizery zaříznuté
v odolných horninách krystalinika (proterozoických
metamorfitech), nejstarší hornině Českého ráje.

