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Účelem tohoto textu je seznámit stávající či potenciální geoprůvodce 
Globálního geoparku UNESCO Český ráj s přírodním bohatstvím 
tohoto území, s jeho geologickou minulostí, vývojem i současným 
stavem nejen geologických lokalit. V textu je často užívána odborná 

terminologie, která je však nezbytná k vysvětlení a popsání některých jevů 
a kterou by si měl každý průvodce osvojit a umět vysvětlit laické veřejnosti. 
K tomu účelu doporučujeme spolu s tímto textem nastudovat další, tematicky 
zaměřenou literaturu, kterou najdete v přiloženém seznamu.

Školní výuka geologických věd je v České republice značně omezená a většina 
klientů, které budete provázet, se s těmito termíny pravděpodobně nesetkala 
již řadu let. Přesto se může ve skupině vyskytnout zájemce či zájemci, kteří 
se v tematice dobře orientují. Proto jsou po průvodcích požadovány znalosti 
alespoň na úrovni tohoto textu. Doplňující texty slouží zejména případným 
zájemcům o jinou než geologickou problematiku regionu. Neživá a živá 
příroda, potažmo i historie lidského osídlení a činnosti, jsou však nerozlučně 
spjaty a navzájem se ovlivňují, což by měl průvodce po geoparku ve svém 
výkladu také zohlednit a přiblížit klientům. 
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1. GLOBáLNí GEOPARK 
UNESCO ČESKý RáJ A Síť 
GLOBáLNíCH GEOPARKů

Geopark je označení pro geologicky významné či unikátní území, kde jsou ve spoluprá-
ci s místními obyvateli a státními, neziskovými i soukromými organizacemi rozvíjeny 
aktivity na podporu udržitelného rozvoje oblasti, návštěvnosti a vzdělanosti. Hlavní 

důraz je kladen na geologické vědy, ale také na kulturní, archeologické, historické a přírodo-
vědné zajímavosti. 

Síť evropských geoparků (European Geopark Network – EGN) byla založena v roce 2000 za 
účasti čtyř geoparků (Reserve Geologique de Haute-Provence, Lesvos Petrified Forest, Geo-
park Gerolstein/Vulkaneifel a Maestrazgo) a v současnosti sdružuje 81 geoparků v 26 zemích 
Evropy (04/2021). V roce 2004 pak byla uzavřena dohoda o vzniku celosvětové sítě geopar-
ků Global Geopark Network (GGN), která má v současnosti 169 členů ve 44 zemích světa 
(04/2021). V České republice funguje na nižší úrovni též síť národních geoparků (NG), která 
má 9 řádných a 2 kandidátské členy (04/2021). Posláním těchto organizací je ochrana přírod-
ního a kulturního dědictví a podpora geoparků v jejich činnosti v oblasti šetrného cestovního 
ruchu, vědecké činnosti, udržitelného rozvoje atd. 

Pro mimořádně cenné geologické a další přírodní, historické a kulturní hodnoty byl Geopark 
Český ráj v roce 2005 zařazen do Evropské sítě geoparků, která je součástí sítě světové. 
V roce 2015 se globální geoparky staly kategorií Organizace spojených národů pro výchovu, 
vědu a kulturu UNESCO a Geopark Český ráj jako prozatím jediný v České republice získal ti-
tul Globální geopark UNESCO. Unikátní je zejména pro mimořádnou variabilitu geologických 
jevů na poměrně malém území, které zahrnuje geologické, paleontologické, mineralogické 
i archeologické lokality a historické památky, a je tak vynikající geologickou učebnicí pro 
odborníky i širokou veřejnost. V současnosti má rozlohu 833 km2 a geograficky se rozkládá 
na území 3 krajů (Středočeského, Královéhradeckého a Libereckého), resp. 5 okresů (Libe-
rec, Jablonec nad Nisou, Semily, Jičín, Mladá Boleslav). Hranice je vedená po silnicích, které 
tvoří spojnici mezi městy Jičín, Sobotka, Mnichovo Hradiště, Turnov, Železný Brod, Jilemnice 
a Nová Paka (viz obr. 1). Tato města tvoří „vstupní brány“ do geoparku.

K naplňování poslání geoparků a veškeré činnosti Geoparku Český ráj byla zřízena obecně 
prospěšná společnost Geopark Český ráj o.p.s. Hlavní činností této organizace je:

•	 péče	o	zachování	přírodního	dědictví
•	 	komunikace	a	součinnost	s	UNESCO,	Global	Geopark	Network,	European	Geopark	Network	

a sítí národních geoparků, zajišťování plnění podmínek členství ve výše uvedených sítích
•	 	spolupráce	na	odborném	vědeckém	výzkumu	území,	uplatňování	poznatků	geovědních	

výzkumů a vědy 
•	 vzdělávací	a	průvodcovská	činnost
•	 realizace	aktivit	na	podporu	udržitelného	rozvoje	oblasti	a	šetrného	cestovního	ruchu	
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Obr. 1: Geografické vymezení Globálního geoparku UNESCO Český ráj
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2. GEOLOGIE GEOPARKU

Obr. 2: Zjednodušená geologická mapa Geoparku UNESCO Český ráj.

Český ráj je území historicky známé především svými pískovcovými skalními městy či 
nálezy drahých kamenů, jeho území je však složeno z velkého množství různých typů 
hornin, které dokládají jeho dlouhou a pestrou geologickou minulost. Tato kapitola 

stručně popisuje geologii a stratigrafii geoparku dle jejího aktuálně platného (2021) dělení 
(viz tab. 1). 
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Z geologického hlediska je 
geopark tvořen třemi základ-
ními jednotkami (obr. 2). Nej-
větší plochu zaujímají svrch-
nomezozoické sedimenty 
České křídové pánve, často 
vymodelované do podoby 
skalních měst, s bohatými 
nalezišti fosilní mořské fau-
ny a s průniky neovulkanitů, 
tvořících v krajině výrazné 
morfologické útvary. Sever-
ní části geoparku dominují 
přeměněné horniny Železno-
brodského krystalinika s uni-
kátně zachovalými fosíliemi 
spodnopaleozoické mořské 
fauny a krasovými jevy. Zhru-
ba třetina území na východě 
je pokryta svrchnopaleozoic-
kými sedimenty Podkrkonoš-
ské pánve, spolu s vyvřelými 
horninami podobného stáří. 
Ty se proslavily bohatým vý-
skytem drahokamových od-
růd křemene a jiných mine-
rálů. Sedimenty jsou známé 
hojným výskytem různých 
zkamenělin. Z fauny se jed-
ná zejména o hmyz, ryby 
a další vodní zvířenu, flóra je 
zastoupena četnými otisky 
rostlin a především z okolí 
Nové Paky známými zkřeme-
nělými stonky a kmeny stro-
movitých rostlin. 

Reálná geologická situace je 
však mnohem komplikova-
nější a dobře patrná na ge-
ologických mapách větších 
měřítek. 

Tab. 1: Mezinárodní stratigrafická tabulka. 
Upraveno dle www.stratigraphy.org.
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2.1. Geologický vývoj geoparku
Následující stručný přehled geologické minulosti se týká zejména Českého masívu a území 
geoparku. V jednotlivých kapitolách je zpravidla uvedeno několik příkladů lokalit, které dané 
období a soudobé geologické procesy reprezentují. Kompletní přehled lokalit najdete v tab. 
2 a podrobný popis nejvýznamnějších z nich v kapitole 2.2.

2.1.1. prekambrium

Období prekambria je počítáno od vzniku planety před asi 4,6 miliardami let až do 542 mili-
onů let před současností, zahrnuje tedy přibližně 6/7 celkového stáří naší planety. Dělí se na 
3 podjednotky (eony): hadaikum, archaikum a proterozoikum (viz tab. 1).

Období trvání nejstaršího hadaika se udává zhruba od 4,6 do 3,8 miliardy let. Země vznikla 
zřejmě postupným zhušťováním oblaku kosmického prachu, následně se objevují první zá-
rodky zemské kůry. Mladá planeta je v hadaiku ještě velmi žhavá a její povrch je bombardován 
množstvím meteoritů. Koncem hadaika vznikají zřejmě první zárodky atmosféry a hydrosféry. 
Život z tohoto období není doložen. 

Obr. 3: Výchozy proterozoického metagranitu v údolí Jizery (Riegrova stezka). Foto L. Antoš.

Archaikum (prahory) trvalo od 3,8 do 2,5 miliardy let před současností. Země již zchladla na-
tolik, že se mohly vytvářet nejstarší dodnes dochované sedimentární horniny. Vznikala jádra 
dnešních kontinentů – kratony. Zemská kůra však byla ještě tenká a podléhala neustálým pře-
měnám. Koncem archaika je již prokazatelně doložena první atmosféra a vodní plochy, klima 
ale bylo stále velmi horké a vlhké. Nejdůležitější událostí tohoto období je pravděpodobně 
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vznik prvních živých organismů. Nejstarší jednobuněčné bakterie a sinice, které dnes zná-
me, pocházejí z hornin o stáří asi 3,5 miliardy let. V proterozoiku (starohorách) proběhlo na 
planetě několik významných horotvorných procesů – vrásnění. Vznikaly již první organismy 
s buněčným jádrem – řasy, na sklonku starohor už i některé mnohobuněčné měkkotělé orga-
nismy. Z proterozoika pocházejí i nejstarší horniny, s kterými se můžeme na území geoparku 
setkat. Jsou to granity (žuly), které vznikly v hloubi zemské kůry na sklonku prekambria před 
zhruba 540 miliony let, při tzv. kadomském vrásnění. Později (v paleozoiku) bylo během va-
riského vrásnění toto žulové těleso vyneseno blíže k povrchu a přeměněno na metagranit 
(metamorfovanou horninu na přechodu mezi granitem a ortorulou). V geoparku jej najdeme 
například v údolí řeky Jizery (Bítouchov, Galerie – Riegrova stezka – obr. 3). 

2.1.2. paleozoikum

Paleozoikum (prvohory) je éra, která trvala asi 340 milionů let. Dělí se na šest útvarů (viz 
tab. 1): kambrium, ordovik, silur, devon (starší paleozoikum), karbon a perm (mladší paleozoi-
kum). Jako celek je charakterizováno bohatým rozvojem fauny a flóry, v mladších útvarech již 
také suchozemských. Během prvohor proběhlo na Zemi několik významných vrásnění (kale-
donské vrásnění, variské vrásnění aj.). 

Horniny staršího paleozoika najdeme zejména v severní části geoparku. Území tehdejšího 
Českého masívu bylo po většinu tohoto období mořským dnem, horniny jsou tedy většinou 
sedimenty, příp. metamorfované sedimenty z mořského prostředí. 

Pravděpodobně kambrické stáří mají dolomitické horniny v okolí Bozkova, jejichž čočka byla 
vrásněním zapracována do mladších hornin krystalinika (Bozkovské dolomitové jeskyně). Fyli-
ty a svory („břidlice“) krkonošsko-jizerského krystalinika, vycházející na povrch v severní části 
geoparku, jsou podle nejnovějších výzkumů ordovického stáří. Data poskytly unikátní nálezy 
zkamenělin (obr. 4), jejichž zachování v této podobě je světovou raritou (Tlukačka). 

Období devonu reprezentují sericitické křemence vystupující u Železného Brodu (Železno-
brodské krystalinikum). Díky své vysoké odolnosti podléhají jen velmi zvolna procesům zvět-
rávání a zůstaly zde zachovány v podobě ostrohranného hřebenu (Kozinec (ŽB)). 

Obr. 4: Unikátní zachování 
trilobita ve fylitech 
Železnobrodského 
krystalinika.  
Foto M. Souček.  
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Od mladších jednotek na JV jsou horniny starších prvohor odděleny významnou geologic-
kou strukturou, tzv. lužickým zlomem, podél něhož dochází k častým pohybům zemské kůry 
a následným drobným otřesům.

Mladší paleozoikum (období karbon a perm) je v geoparku bohatě zastoupeno různými typy 
hornin, minerály i zkamenělinami, které jsou odkryty hlavně ve východní a severovýchodní 
části geoparku, na zemí tzv. Podkrkonošské pánve. V ní se v tropickém až pouštním klima-
tu ukládaly různé sladkovodní sedimenty, nejčastěji jemnozrnné jezerní jílovce a prachovce, 
nebo hrubší, řekami uložené slepence a pískovce. Místy jsou v těchto horninách vyvinuty 
drobné uhelné sloje nebo polohy bitumenních břidlic (hořlavých lupků).

Obr. 5: Rekonstrukce krajiny ve svrchních prvohorách v okolí Nové Paky. J. Svoboda 2008.  

Tehdejší vysoce diverzifikovaná flóra i fauna, jenž obývala močály i sušší části území, zůstala 
hojně zachována v podobě zkamenělin, které nacházíme na řadě lokalit. Z flóry jsou zde po-
psané otisky kapradin, přesliček a jehličnanů, z fauny zejména škeblovky, ryby (obr. 6), žra-
loci, obojživelníci a hmyz. Hojně se vyskytují též ichnofosílie a koprolity (např. Kovářův mlýn, 
Ploužnice). Hrubší pískovce a slepence v okolí Nové Paky jsou známé bohatým výskytem 
petrifikovaných (zkřemenělých) stonků různých rostlin (obr. 6) a částí rašelin (např. Pecka, 
Zlámaniny). Sedimenty pocházející ze samotného konce paleozoika jsou zde díky obsahu 
železnatých sloučenin typické výrazně oranžovou až červenohnědou barvou, která je i po 
zvětrání hornin dobře patrná v půdním profilu. 
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Obr. 6: Svrchnokarbonská ryba a zkřemenělý stonek kapradiny z Podkrkonošské pánve.  
Ze sbírek Městského muzea Nová Paka. Foto V. Mencl.  

Usazování v pánvi bylo opakovaně přerušováno sopečnými erupcemi s produkcí bazaltů (tzv. 
mandlovců, melafyrů), pyroklastik a roztoků bohatých rozpuštěným křemenem (oxidem kře-
mičitým). Ty prosytily části rostlin, vytvořily čočky karneolů v sedimentech, a také vyplni-
ly prázdné dutiny v melafyrech, kde z nich krystalizací vznikaly chalcedony, acháty (obr. 7) 
a jiné odrůdy křemene (např. Doubravice, Hvězda, Kozákov, Levín). 

2.1.3. Mezozoikum

Mezozoikum (druhohory) je éra trvající asi 
186 mil. let. Dělí se na tři útvary: trias, juru 
a křídu. Spodní hranice mezozoika velmi zhru-
ba odpovídá závěru variského vrásnění, konec 
je vázán na proslulou událost dopadu impak-
tu a následného hromadného vymírání. Celé 
mezozoikum je pak typické velkou rozmani-
tostí flóry i fauny, asi nejvýznamnější událostí 
je velká diverzifikace plazů (dinosaurů) a vznik 
prvních savců.

Obr. 7: Achát s krystalickým středem 
z naleziště Doubravice. Ze sbírek 
Městského muzea Nová Paka.
Foto V. Mencl.  
 

Obr. 8: Schránka mlže rodu Neithea. Ze sbírek 
Městského muzea Nová Paka. Foto V. Mencl.  
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První dva útvary mezozoika v geoparku zastoupeny nemáme, zato horniny období křídy, ze-
jména svrchní křídy, jsou zde velmi hojné. V tomto období byla velká část území geoparku 
zaplavena mělkým mořem a sedimenty v něm vzniklé pokrývají zejména jeho střední a jižní 
část, která zasahuje do tzv. České křídové pánve. Sled křídových sedimentů má mocnost až 
několik stovek metrů a je tvořen zejména jemnozrnnými křemennými pískovci (zpevněnými 
„plážovými písky“), vápnitými pískovci a vápenci, často s bohatým obsahem mořských zka-
menělin (obr. 8). Ukládání skončilo s ústupem moře na konci druhohor a v kenozoiku byla erozí 
v těchto sedimentech vytvořena rozsáhlá skalní města (např. Hruboskalsko, Kost, Prachovské 
skály, Vápeník). Vulkanická činnost z tohoto období není na území geoparku známa. 

2.1.4. kenozoikum

Období kenozoika zahrnuje tři periody vývoje planety: paleogén, neogén (dříve označované 
jako terciér – třetihory) a kvartér (čtvrtohory). Po vymírání na konci křídy začínají ve složení 
flóry dominovat krytosemenné rostliny, v živočišné říši pak zejména ptáci a savci, vč. před-
chůdců člověka. Z globálního hlediska je významné alpínské vrásnění, které vytvořilo mj. 
Himaláje, Alpy či Karpaty. Českého masívu se však týká jen velmi okrajově. 

Na území geoparku najdeme výrazné stopy po jiných geologických procesech tohoto obdo-
bí. Díky pohybům zemské kůry došlo před asi 17 miliony let k obnovení starších zlomových 
struktur a tím zapříčiněné intenzívní sopečné činnosti, která v několika fázích pokračovala až 
do konce třetihor před 4,5 miliony let. Produkované lávy většinou bazického složení vytvořily 
v geoparku několik výrazných dominant (obr. 9), které najdeme zejména v okolí Jičína, Nové 
Paky a Sobotky (např. Kumburk, Trosky, Zebín aj.). Některé z těchto vyvřelin jsou proslulé hoj-
ným výskytem peridotitových útržků zemského pláště, tzv. olivínovými koulemi (viz obr. 10). 
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Obr. 9: Četné pozůstatky neovulkánů tvoří v krajině výrazné morfologické prvky (př. hrad Trosky). Foto L. Antoš.  
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Kvartér (čtvrtohory), tj. přibližně posledních 2,5 milionu let, je období typické zejména rych-
lým střídáním chladnějších a teplejších období (dob ledových a meziledových). S tím je spo-
jena řada geologických procesů, které dotvářely podobu zdejší krajiny. Erozí vznikala skalní 
města (Hruboskalsko, Prachovské skály), jeskyně a závrty (Bozkovské dolomitové jeskyně, La-
žany, Ondříkovice) či kaňony a zářezy (Novopacké vodopády, Skalní sruby Jizery). Rozvětralý 
materiál byl odnášen vodními proudy či větrem a ukládán v podobě říčních teras či spraší, 
někdy s obsahem zajímavých minerálů (Střeleč, Zlatnice, viz obr. 11). V okolí meandrujících 
řek se akumulací rostlinného materiálu vytvářely slatiny a rašeliniště (Plakánek, Podtrosecká 
údolí). Jsou zde rozsáhlé rezervoáry podzemní vody, která se po puklinách v horninovém 
podloží dostává na povrch v podobě pramenů minerální či prosté vody (Myšina, Teplice). Do 
kategorie geologických jevů patří rovněž gravitační pohyby, tj. sesuvy, skalní řícení apod. 
(Dneboh, Kozinec (ŽB)). V širším pojetí patří do této kategorie v posledních několika tisících 
let i působení člověka a jeho ovlivňování geologického podloží a krajiny, tomuto tématu je 
však věnována kapitola 3.3. 

Obr. 10: Olivínové koule v bazaltu. Foto V. Mencl.  

Obr. 11: Vytříděná zrna pyropu z granátonosných sedimentů. Foto J. Bubal.  
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2.2. Významné lokality

Bacov – erozní rokle

Erozní rokle v korytě potoka, který se zařezává do sprašového pokryvu a jeho podloží, tvoře-
ného žlutými kvádrovitými pískovci teplického souvrství. Morfologicky zajímavé jsou hřibo-
vité útvary pískovců tvořící vrcholy skalek. Geologicky je profil významný z hlediska odkryvu 
nejvyšší částí teplického souvrství.

Besedické skály – skalní město

Skalní město je vyvinuto v křemenných pískovcích teplického souvrství. Sokol (Tyršova skála) 
je morfologicky velmi výrazný vrchol budovaný středně až hrubě zrnitými křemennými pís-
kovci, který byl před erozí ochráněn díky výskytům vulkanických suků a žil černého jemno-
zrnného až celistvého bazanitu, které utuhly většinou pod povrchem. Plošiny na jižním svahu 
jsou tvořeny také bazanitem, zde se však pravděpodobně jedná o zbytky lávových proudů. 
V pískovcích skalního města je místy dobře patrné šikmé zvrstvení. Na svazích Sokola jsou 
v křemenných pískovcích vyvinuty jeskyně (Matěje Krucinovského, Kalich), skalní labyrinty 
a kamenná pole. Z četných vyhlídkových míst kolem Sokola je možno severovýchodním smě-
rem dobře pozorovat hřeben Suchých skal. 

Obr. 12: Besedické skály, Tyršova věž. 
Foto L. Antoš
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Bezednice – pramen

Při ústí Vazoveckého údolí se nachází kruhovitá tůň s puklinovým pramenem prosté vody, kte-
rý vyvěrá z podložních pískovců jizerského souvrství. Zrnka písku, který voda přináší, efektně 
víří nade dnem tůně spolu s úlomky rostlinného materiálu a vytváří drobné písečné vulkánky. 
Lidová pověst praví, že tůň je bezedná a zmizel v ní husar i s koněm. 

Bítouchov – skalní výchoz

Skála nad řekou Jizerou je tvořena amfibolickým dioritem, který pronikl do světlých musko-
vitických alkalicko-živcových granitů železnobrodského krystalinika. Původní kontakty obou 
těles jsou zastřeny silnou variskou deformací, kdy z původních amfibolických dioritů vznikají 
páskované amfibolické metadiority s hojným epidotem a chloritem, z granitoidů místy až 
fylonity, detailně provrásněné jemnozrnné horniny, tvořené převážně sericitem. Obě horniny 
byly datovány pomocí zirkonů a vykazují podobné stáří 541 milionů let, což z nich činí zřejmě 
nejstarší horniny v geoparku. 

Bohuslav – skalní defilé

Skalky a skalní defilé s dobře vyvinutými sedimentárními texturami v hruboskalských pískov-
cích s charakteristickými, strměji ukloněnými vrstvami. Ty představují postupující čelo delty, 
které bylo podélným prouděním přepracováváno za vzniku tzv. backsetů šplhajících proti 
svahu.

Borecké skály – pískovcová kuesta

Kuesta (kra) Boreckých skal je součástí tzv. rovenské kuesty, vymezené rovenským zlomem na 
SV (u Rovenska) a libuňským zlomem na JZ (údolí Libuňky). Vrstva křemitých pískovců s šik-
mým zvrstvením je asi 30 m mocná. Ve spodní části přechází do jílovitých pískovců s čas-
tými biogenními texturami. Stáří pískovců i podložních jílovců je turonské (svrchní křída). 
V pískovcích v severní části skal se objevují zajímavé železité inkrustace (železivce) ve tvaru 
trubek a hrudek. Železivce jsou pravděpodobně spojené s žilou neovulkanitu, který proráží 
křídové pískovce ve směru SZ-JV, nevystupuje však na povrch. Místy jsou zřetelné stopy po 
těžbě těchto rud. Erozí vznikly v pískovcích zajímavé geomorfologické útvary, zejména jižní 
skalní stěna s několika jeskynními výklenky (např. archeologicky významná pseudokrasová 
Ludmilina jeskyně), římsami, dutinami, škrapy apod. Celá kuesta je proříznuta dvěma kaňo-
novitými údolími a dalšími roklemi se stěnami vysokými až 30 metrů. Na skalách je zachován 
typický borový les.

Bozkovské dolomitové jeskyně – krasová jeskyně

Bozkovské dolomitové jeskyně byly objeveny v r. 1947 při těžbě krystalického karbonátu na 
okraji obce Bozkov. Jsou nejrozsáhlejším krasovým systémem v oblasti severovýchodních 
Čech, vytvořeným na rozdíl od ostatních jeskyní v České republice v metamorfovaném váp-
nitém dolomitu. Jeskyně dosahují hloubky 43 m a délky 1100 m a jsou zpřístupněny v délce 
350 m. Čočka dolomitu je pravděpodobně kambrického stáří a je zavrásněna v chlorit-seri-
citických fylitech železnobrodského krystalinika. Dolomity jsou podél drobných mikrotrhlin 
silně silicifikovány; proto dochází k selektivnímu zvětrávání karbonátů za vzniku velmi ma-
lebných křemenných říms a žebroví, na některých místech s trsy jehličkovitého aragonitu. 
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Nižší části krasového systému jsou zaplaveny, a toto podzemní jezero je patrně největším 
krasovým jezerem v Čechách. Níže v údolí se vyskytují vývěry krasových vod. Na ojedinělých 
skalních výchozech ve svahu Vraštilovského potoka je možno pozorovat škrapový povrch 
a závrty o několikametrovém průměru.

Obr. 13: Bozkovské dolomitové jeskyně. Foto B. Jansa

Brada – vrchol

Skalnatý vrchol se nachází ve východní části Prachovských skal. Vystupují zde četné skal-
ky křídových křemitých pískovců, které jsou obklopeny neogenními vulkanickými bazalty. 
V těch se vzácně vyskytují dutiny s minerály zeolitové skupiny. Na vrcholu stával raně gotický 
hrad téhož jména, později byl však postupně rozebrán a dnes jsou na jeho místě patrné pou-
ze drobné terénní útvary.

Bradlec – vrchol a zřícenina

Výrazný vrchol je, podobně jako nedaleký Kumburk, tvořen neogenními nefelinickými baza-
nity a brekciemi, které pronikly do starších permských melafyrů. V obou typech hornin se vy-
skytují zajímavé minerály, např. chalcedon v dutinách melafyrů, psilomelan pokrývající stěny 
úzkých štěrbin, tenké žilky sideritu s analcimem, thomsonit či magnetit. Na vrcholu kopce se 
nachází zřícenina stejnojmenného hradu ze 14. století.

Bučiny u rakous – svahová eroze

Svah údolí Jizery je tvořen nestejně odolnými vrstvami svrchnokřídových jemnozrnných váp-
nitých pískovců jizerského souvrství a středně zrnitých křemenných pískovců mladšího tep-
lického souvrství. Svahovými a erozními procesy vznikly výrazné povrchové tvary. V severní 
části převažují tvary gravitačních svahových pohybů blokového typu (sesuvné pole, odlučná 
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skalní stěna, rozsedliny apod.) a tvary selektivního zvětrávání hornin (např. puklinová jesky-
ně, skalní výčnělky, pilíře apod.). V jižní části dominuje skalní stěna nad levým břehem Jizery 
vytvořená hloubkovou a boční erozí a procesy selektivního zvětrávání opuk. Bučiny u Rakous 
je evropsky významnou lokalitou systému NATURA-2000. Na svahu je vyvinut polopřirozený 
lesní ekosystém s převahou buku stáří 80–120 let.

Čertí kopeček – tufový kužel

Morfologicky výrazný Čertí kopeček představuje zbytek sopečného tufového kužele. Je tvo-
řen málo odolnými pyroklastiky surtseyského typu erupce. Pyroklastika jsou nevesikulované 
ostrohranné úlomky bazanitu, mají podpůrnou strukturu zrn a jsou cementována karboná-
tem. S ohledem na pouze malou erozi pyroklastik se předpokládá pliocenní stáří tohoto vul-
kánku. Pozdější aktivita vápenatého pramene však znemožnila přesné datování erupce. Na 
svazích najdeme drobné výchozy a malý opuštěný lůmek.

Dneboh – sesuvné území

Rozsáhlý sesuv, který v roce 1926 zničil velkou část obce Dneboh, včetně silnice do obce 
Olšina, zasáhl odlučnou oblastí až k patě okrajových věží Drábských světniček. Délka sesuv-
ného území byla přibližně 400 m, šířka až 500 m, průměrný sklon porušeného svahu 10° až 
12°. První známky sesuvných pohybů se údajně objevily na domech asi 14 dní před hlavní 
katastrofou. K náhlému zrychlení pohybů došlo dne 27. června v 11 hodin a k uklidnění již po 
pěti hodinách. Zákres situace postiženého území z roku 1926 se nezachoval. U skalních stěn 
a skalních věží nad sesuvem dnes často dochází i ke skalnímu řícení. Při řícení skalních bloků 
u jižního okraje plošiny Hrada vznikl pod skalní stěnou balvanový proud, který pokryl část se-
suvu v pásu asi 150 m dlouhém. Typickým projevem pohybů terénu je také zdejší „opilý les“ 
pod Drábskými světničkami. 

Obr. 14: Dneboh, “opilý les“  
na sesuvném území.  
Foto L. Antoš 
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Doubravice – lom

Činný dvouetážový (Kracíkův) lom mezi obcemi Kyje a Doubravice je založen v pásu svrch-
noprvohorního bazaltandezitu, táhnoucím se od Libuně až na Kozákov. Odkryty jsou zde 
pravděpodobně 3 různé lávové proudy. Horniny jsou místy výrazně porfyrické s melafyro-
vou strukturou a nachází se v nich velmi pestrá minerální asociace (křemen a jeho barevné 
odrůdy, kalcit, baryt, chalcedon, palygorskit, některé zeolitové nerosty, limonit, goethit aj.). 
Ve spodním lávovém proudu při bázi lomu vystupují žíly vyplněné hnědožlutými mechovými 
jaspisy, které jsou pro tuto lokalitu typické. Lom je vyhlášeným nalezištěm drahých kamenů. 
Zdejší acháty mívají zpravidla velmi krásné, tmavší barvy s vrostlicemi tvaru sluníček a krys-
talickým křemenem uvnitř. 

Drábovna nad Záborčím – skalní město

Malé skalní městečko, vytvořené po okraji menší pískovcové kry, leží na vrchu Drábovna nad 
obcí Záborčí. V četných údolích je řada skalních věží s množstvím různých dutin. Zdejší jes-
kyně a skalní převisy byly osídleny již v mladší době kamenné. Ve středověku stál na skalních 
blocích hrad s hláskou střežící starou obchodní cestu v údolí.

Drábské světničky – skalní pevnost

Skalní hrad Drábské světničky je situován na okraji pískovcové plošiny při západním okraji 
Příhrazských skal. Nedaleko leží také bývalé hradiště Hrada a ruiny hradu Klamorna, Dráb-
ské světničky jsou však zachovány nejlépe. Skalní stěny a věže tvoří hruboskalské pískovce 
teplického souvrství, okraj plošiny se místy rozpadá do samostatných skalních věží a pilířů 
oddělených puklinami. Podle puklin docházelo k intenzivnímu hloubkovému zvětrávání. Ne-
stabilitu okraje plošiny ovlivňuje i podloží pískovců tvořené měkkými vápnitými jílovci náchyl-
nými k sesouvání. Hrad představuje středověkou pevnost, vybudovanou na severozápadním 
okraji okraji náhorní planiny zvané Hrada, ve výši 86 až 141 m nad tokem tehdejší řeky Jizery 
a rozsáhlými bažinami kolem. Při stavbě byla dokonale využita skalní morfologie a systém 
bloků, puklin a komínů k posílení obranyschopnosti hradu. Na sedmi pískovcových blocích 
byla vybudována dokonalá soustava prostor, vydlabaných ve zdejším lehce opracovatelném 
pískovci, a roubených staveb, zakotvených do povrchu skal dlaby a drážkami. Zbytky kerami-
ky a jiné nálezy svědčí o tom, že oblast plošiny Hrada byla souvisleji osídlena poprvé v mladší 
době kamenné a pak střídavě až do poloviny 15. stol. Opevnění Drábských světniček vzniklo 
po r. 1430, kdy se tu husitští hejtmani začali pevně usazovat a kdy také začali mít eminentní 
zájem na tom, aby dostali pod svou kontrolu dálkovou cestu, která právě pod Hrady pro-
cházela údolím Jizery z Lužice na Prahu. V současnosti jsou Drábské světničky zpřístupněny 
prohlídkovou trasou se schodišti a můstky.
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Obr. 15: Drábské světničky. Foto L. Antoš 

Galerie – riegrova stezka – soutěska

Jizera pod Bítouchovem protíná menší masiv drcené albitické žuly a vytváří v něm soutěsku 
se skalními stěnami a pilíři až 40 m vysokými. Před začátkem soutěsky lze ve stráních na 
levém břehu Jizery vidět různé variety bítouchovského alkalickoživcového granitu (aplitické 
facie, porfyroklastické, silicifikované, mylonitizované). Nejužší část soutěsky je tvořena silně 
silicifikovanými partiemi metagranitu (viz lokalita Bítouchov). Dále po proudu řeky roste in-
tenzita deformace granitu a většina minerálů v hornině je rozmačkána až na jemnozrnnou 
kaši. Hornina tak nabývá vzhledu fylitu, proto je označována jako fylonit. Směrem ke Spálovu 
se poté střídají pruhy keratofyrů s pruhy zelených břidlic (metabazaltů) a fylitů. V roce 1909 
byla soutěska uměle rozšířena a vybudována zdejší tzv. Riegrova stezka pro pěší turisty. Z let 
1921–1926 pochází vodní elektrárna s podzemním náhonem a výkonem až 2,4 MW. Lokalita je 
proslulá výskytem lomikamene trsnatého.

Hradiště u Semil – kontakt vulkanitů a sedimentů

Skalní stěna nad silnicí ze Semil do Hájů nad Jizerou odkrývá v délce 400 m jeden z nejlépe 
zachovaných kontaktů svrchopaleozoických melafyrů a starších sedimentů. Melafyry (baza-
ltandezitoidy) s mandlemi o průměru až 10 cm, které vyplňuje zpravidla chalcedon nebo 
achát, vystupují zejména v jižní části defilé. Stejnou horninou jsou tvořeny také vysoké skály 
lemující koryto řeky Jizery. V severní části skalní stěny leží v podloží andezitoidového příkrovu 
červenohnědé, tence vrstevnaté prachovité jílovce, jílovité prachovce a prachovce, náležejí-
cí vrchlabskému souvrství. Kontakt obou hornin je ostrý, paralelní s vrstevnatostí sedimentů, 
což odpovídá charakteru efuzivního příkrovu. Teplotní přeměna sedimentů je nevýrazná, vi-
ditelná pouze jako jejich částečné odbarvení.
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Hruboskalsko – skalní město

Morfologicky jedinečné pískovcové skalní útvary a věže se zbytky reliktních borů, odkryté 
v čele Vyskeřské vrchoviny hlubokou erozí, leží mezi hradem Valdštejn, lázněmi Sedmihorky 
a obcí Hrubá Skála. Je to nejrozsáhlejší skalní město v oblasti Českého ráje. Na stěnách jsou 
často viditelné různé druhy šikmého zvrstvení lišící se úklonem vrstevních ploch, což svědčí 
o vzniku uloženin v hlubokovodních i mělkovodních písčitých deltách. Místy jsou též vlože-
ny masivní polohy pískovců, které jsou interpretovány jako sedimenty gravitačních proudů. 
Skalní město vzniklo v mladším pleistocénu, během holocénu se zde vyvinuly mikroformy 
voštin, skalních říms, dutin, oken a další tvary. Nalezneme zde řadu jeskyní, skalních tune-
lů i bran. Hruboskalsko je typovou lokalitou pro křemenné kvádrové pískovce. Celý masiv, 
a zvláště jeho okraje, jsou ovlivněny svahovými pohyby, a to díky nestabilnímu podloží, tvoře-
nému měkkými vápnitými jílovci teplického souvrství. Nejlepší pohled na skalní útvary nabízí 
vyhlídka Na Kapelu. 

Obr. 16: Hruboskalsko, vyhlídka Na Kapelu. Foto L. Antoš
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Humprecht – neovulkanický suk 

Vrchol Humprecht se stejnojmenným zámečkem tvoří výraznou dominantu krajiny na So-
botecku. Kvůli absenci vhodných geologických odkryvů je však relativně málo prozkoumán. 
Z několika drobných výchozů je však zřejmé, že kopec tvoří pyroklastika s vysokým stupněm 
fragmentace, bohatá na křídový xenolitický materiál. Taková pyroklastika odpovídají freato-
magmatické erupci. Za současného stavu odkrytí lokality ale není možné rozhodnout, jestli 
se jedná o relikt tufového kužele (jako Zebín), tufový kužel erodovaný na úroveň přívodní 
dráhy (jako Svatá Anna) nebo o erozí obnaženou přívodní dráhu freatomagmatické erupce 
vulkánu maarového typu. Datování hornin zatím nebylo provedeno, ale jejich vznik zřejmě 
spadá do období zvýšené vulkanické aktivity před zhruba 17 miliony let.

Hvězda – lom

Velký opuštěný stěnový lom založený v olivinických bazaltech (melafyrech), s výškou stěny 
více než 20 m a délkou 270 m. V lomu se střídají mandlovcovité a masívní andezitoidy polo-
hami červenohnědých tufů a tufitů. Tělesa láv a pyroklastik odkrytých v lomu patří k levínské-
mu vulkanickému poli, jež je produktem bazické eruptivní a efuzivní činnosti v období permu. 
Svrchní pyroklastická poloha lomu Hvězda spočívá na hluboce rozpukaném povrchu melafy-
ru, který má mocnost až 10 m. Trhliny v melafyru, místy hluboké až 1m, vyplňuje jemně zrnitý 
tuf s akrečními lapillami. Popisovány jsou i nálezy sopečných bomb o velikosti až 30 cm. 
V melafyrech se velikost mandlí pohybuje od několika mm až po desítky cm, v dutinách se 
často objevuje chalcedon, různobarevné acháty a další minerály. 

káčov – vulkanický vrchol

Kopec Káčov je příkladem zcela ojedinělé kontaktní metamorfózy křídových flyšových sedi-
mentů, tj. střídajícími se a navzájem ostře oddělenými polohami pískovců a vápnitých jílovců. 
Olivinický nefelinit v podobě přívodní žíly izolovaného vulkánku vytvořil teplotní přeměnou 
při kontaktu s jílovci porcelanit a z pískovců extrémně lehkou porézní horninu, kdysi proslulý 
kačovák, používaný speciálně na vodní stavby. V minulosti zde byl tento pískovec i vyvřeliny 
těženy, dnes jsou však již lomy opuštěny.

klokočské skály – skalní město 

Rozsáhlé skalní město se zbytky borových porostů je tvořeno nesouměrným hřbetem z kvá-
drových pískovců teplického souvrství, vyznačujících se velkou skalní členitostí. Zahrnuje 
dvě na sebe navazující území: na severu Betlémské skály, na jihu a východě vlastní Klokočské 
skály. Nejnápadnějším útvarem je asi 2 km široká skalní stěna v čele kuesty nad obcí Klokočí, 
z níž je vyčleněno několik samostatných pískovcových věží. Plošinu rozdělují četné skalnaté 
rokle. V jižních okrajích je zahlouben Rotštejnský důl se zříceninou hradu Rotštejn z 13. stole-
tí, osou kuesty prochází Zelený důl s řadou bočních roklí. Ve skalních stěnách vzniklo několik 
desítek různě velkých pseudokrasových výklenků a jeskyní, jeskyně Postojná patří k největ-
ším v Českém ráji. Některé jsou významné i z archeologického hlediska. Zvětráváním a od-
nosem různě odolných poloh pískovců vznikly skalní hřiby, brány, okna a tunely u Rotštejna 
a četné mikroformy, např. žlábkové škrapy, voštiny atd. Kolem zlomů, vymezujících ze dvou 
stran pískovcovou kru skal, dochází často k posunům na vrstevních plochách, zejména u Rot-
štejna a Klokočí. Místně jsou tyto zóny a trhliny nazývány průchody. Vlastní území skal není 
tektonicky porušeno a jeho členitost je dána jen různým stupněm zvětrání. 
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kost – hrad

Zachovaný gotický hrad najdeme na pískovcové skále, je však na rozdíl od většiny jiných hra-
dů ukryt v místě styku tří údolí – Plakánku, Prokopského a Černého rybníka. Podloží a okolí 
hradu je tvořeno středně zrnitými, slabě silicifikovanými křemennými a kaolinitickými pís-
kovci svrchní části teplického souvrství. V nich byla boční erozí drobných vodních toků vy-
hloubena kaňonovitá údolí se skalními defilé v délce několika kilometrů, na kterých lze dobře 
pozorovat různou litologii, klinoformy a mikroreliéfní útvary (voštiny, římsy apod.). V nadloží 
pískovců jsou zachovány mladší slínovce a vápnité jílovce březenského souvrství, díky kte-
rým se na hranách údolí vytvářejí četná pěnovcová tělesa. Severozápadně od hradu se na-
chází vrch Kozlov s nevelkým skalním městem. 

Obr. 17: Hrad Kost. Foto L. Antoš 
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kovářův mlýn – skalní výchoz

Skalky a výchoz odkrývají horniny stratigraficky náležející k tzv. rudnickému obzoru, jednotce 
ležící na samém počátku permu při hranici s karbonem. Jsou to zejména zelenošedé pra-
chovce, arkózy a bitumenní jílovce, tence vrstevnaté a lupenité, které byly ještě na počátku 
20. století těženy místními obyvateli jako palivo. Lokalita je známým nalezištěm fauny, pale-
ontologické výzkumy jsou zde prováděny již desítky let. Bylo odsud popsáno několik druhů 
flóry i fauny, zejména obojživelníků, žraloků, akantodů, ryb a konchostrak.

kozákov – vrchol a rozhledna

Kopec Kozákov (744 m n. m.) je geologicky a mineralogicky významná lokalita s mnoha vý-
chozy na svazích. Je součástí geomorfologického celku zvaného Ještědsko-kozákovský hřbet. 
Na jeho geologické stavbě se podílejí horniny tří útvarů: permu, křídy a neogénu. Nejvíc za-
stoupenou horninou jsou permské andezitoidy (melafyry). Ty jsou dnes odkryty zejména ve 
Votrubcově lomu na jižním svahu Kozákova. V žilách a mandlích se nacházejí drahokamové 
odrůdy křemene (achát, jaspis, chalcedon, ametyst, kašolong, záhněda aj.) a jiné minerály 
(zeolity, kalcit atd.). Na západním svahu jsou permské andezitoidy překryty křemitými pís-
kovci peruckých a korycanských vrstev se zbytky flóry a otisky mlžů. Tyto horniny tektonicky 
vystupují až téměř k vrcholu. Jsou v nich pozoruhodné pseudokrasové a archeologicky vý-
znamné jeskyně Babí a Kudrnáčova pec a ve skále vytesaná světnička Drábovna. Pod Drá-
bovnou je kaňonovitá rokle Měsíční údolí. Vrcholovou část Kozákova a část jeho východního 
a severního svahu tvoří neogenní čedič s četnými útržky peridotitu (tzv. olivínové koule). 
Kozákov jako mineralogickou lokalitu znali již umělci v době Karla IV., kdy se využíval zejména 
místní jaspis. Ozdoby a reliéfy z něj vyrobené nalezneme na artefaktech ve sbírkách po celé 
Evropě. 

kozinec u nové paky – vrchol a rozhledna

Nápadný vrchol patří k Levínské vrchovině a je tvořen několika lávovými proudy a tufem 
permského stáří. Fialovošedé až tmavošedé andezitoidy (melafyry) lze spatřit v několika vý-
chozech. Jsou většinou masívní, místy též mandlovcovité s chalcedonovou výplní a deles-
sitem v dutinách. Na puklinách bylo zjištěno zrudnění Au-Ag rudami. Popsán je i výskyt pří-
rodního (ryzího) zlata. Známky staré, pravděpodobně středověké kutací aktivity, jsou patrné 
v nižších částech kopce. Na vrcholu je zřízena veřejně přístupná rozhledna, z níž je možné 
přehlédnout rozsáhlou část Českého ráje, Podkrkonoší a Krkonoš.
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kozinec u Železného Brodu – skalní zeď

Téměř 500 m dlouhý, výrazný a členitý skalní hřeben s věžemi, jehlami a pilíři je tvořen velmi 
pevnými sericitickými křemenci devonského stáří. Jde o relikt obnažený selektivním zvět-
ráváním, které jej vypreparovalo z méně odolných krystalických břidlic železnobrodského 
krystalinika. Útvar byl do své morfologicky výrazné podoby později vymodelován zejména 
mrazovým zvětráváním podél puklin a vrstevních ploch, což dokládá množství ostrohran-
ných úlomků horniny v osypech na úpatí stěny. Nejvýraznějším a nejvyšším útvarem je pilíř 
Jehla s výškou 9 m. Lokalita je známým a často vyhledávaným horolezeckým terénem. 

kozlov – kopec a zřícenina

Na zalesněném hřbetu Kozlova lze na řadě přirozených výchozů a skal pozorovat 3 lávové 
proudy tvořené permským bazaltandezitoidem. Střední a svrchní proud má mandlovcovitou 
strukturu s množstvím dutin, jež jsou vyplněny chalcedonem, acháty a zejména geodami 
křemene a jeho barevných odrůd. Nejčastější je ametyst, vyskytuje se i záhněda, křemen 
a křišťál. Jaspisy jsou přítomné v podobě malých žilek s mocností několik cm. Proslulé nale-

Obr. 18: Kozinec u Železného Brodu. Foto L. Antoš
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ziště těchto minerálů jsou zejména v sutích pod výchozy. Na skalnatém ostrohu je zřícenina 
hradu, z kterého se však dochovaly jen nepatrné zbytky zdiva a šachty. 

kumburk – vrchol a hrad

Vrch Kumburk (642 m n. m.) patří k významným krajinným dominantám. Jeho vrchol je tvořen 
tělesem bazanitu s rozměry zhruba 200 × 250 m. Sloupcová odlučnost, výborně pozorova-
telná pod vrcholem, je uspořádána do milíře, což odpovídá chladnutí tělesa trychtýřovité-
ho tvaru. Místy je bazanit lemován hrubě zrnitými pyroklastiky freatomagmatických erupcí, 
které probíhají při styku horkého magmatu s podpovrchovou vodou. Charakter kumburské-
ho vulkánu zřejmě odpovídal erupci maaru, jehož kráter však posléze nebyl zaplněn vodou, 
ale lávovým jezerem. Lokalita je nalezištěm čedičů a komínových brekcií s četnými nerosty, 
v okolních svahových hlínách se nacházejí i zrna pyropů. Na vrcholu kopce je volně přístupná 
zřícenina gotického hradu.

lažany – závrty

V kvádrových pískovcích Českého ráje se nachází více než 530 zdokumentovaných závrtů. 
Voda proniká do puklin v pískovci a vytváří prohlubně zpravidla kruhovitého nebo oválného 
tvaru. Dobře vyvinuté závrty můžeme pozorovat v okolí obce Lažany, např. na severním okraji 
plošiny Na Koutech východně od Lažan. Další jsou v těsném sousedství obce. Jeden z nej-
hlubších závrtů v Českém ráji s jasně patrnou otevřenou puklinou se nachází na západním 
okraji Lažan. 

levín – vrchol

Kopec Levín, známé naleziště achátů a jaspisů, je těleso tvořené lávovými proudy a drobněj-
šími polohami tufů. Hlavní horninou je zde masívní nebo mandlovcovitý andezitoid perm-
ského stáří, v jehož dutinách se často objevují různé formy křemene. Četné nálezy těchto 
minerálů jsou také popisovány ze svahových uloženin v okolí.

libuňka – meandrující tok

Přirozené meandry řeky Libuňky ve čtvrtohorní nivě jsou v místní intenzivně obhospodařo-
vané krajině ojedinělým geomorfologickým útvarem. Řeka protéká Libuňskou brázdou, která 
dělí Turnovskou a Vyskeřskou vrchovinu a směrně sleduje zlomovou zónu tzv. libuňského 
zlomu, který zde odděluje turonské pískovce Boreckých skal od coniackých pískovců Hrubo-
skalska a Troskovicka. V okolí řeky se rovněž objevují přírodní slatiny.

Mužský – skalní útvary

Skály kolem Mužského tvoří výraznou dominantu krajiny. Vrch Mužský (463 m n. m.) je jejich 
nejvyšším bodem. Tvoří jej přívodní dráha olivinického nefelinitu, částečně obnažená erozí 
a lemovaná pyroklastiky freatomagmatických erupcí. Nižší partie hornin jsou obnaženy díky 
dvěma opuštěným lomům, v kterých jsou pozorovatelné různé struktury, např. sloupcovitá 
odlučnost hornin. Stáří sopky je odhadováno na cca 20 milionů let, což z ní činí jeden z nej-
starších vulkánů spodnomiocénního období v geoparku.
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Obr. 19: Mužský. Foto archiv Geoparku Český ráj

Myšina – krasový systém s vodopádem

Na levém břehu Jizery nad jezem v Dolánkách je vytvořen miniaturní systém propadu a vývě-
rů vody. Několik pramenů je napájeno z propadu asi 300 m nad jejich vývěrem. Při průtoku 
podložím voda rozpouští vápenaté horniny, které se u vývěrů sráží v podobě pěnovce. Ten 
zde tvoří kaskády a drobný vodopád. 

novopacké (Sýkornické) vodopády – kaňon s vodopády

Bezejmenný levostranný přítok potoka Zlat-
nice vytvořil selektivní (výběrovou) erozí 
nedaleko Nové Paky miniaturní kaňon v kar-
bonských říčních sedimentech. Díky stří-
dání různě odolných vrstev hornin vznikly 
působením vodního proudu skalní stupně 
a převis. Práh horního vodopádu s výškou 
asi 4 m je tvořen zpevněnými hrubozrnnými 
pískovci a slepenci syřenovského souvrství. 
Pod nimi leží málo odolné jemnozrnné pís-
čité a vápnité prachovce a vápence, které 
byly vodou vymlety a odneseny. Obdobná je 
situace u spodního, 8 m vysokého vodopá-
du. Voda zde teče přes další, až 7 m mocnou 
polohu hrubozrnných pískovců, která odolá-
vá zvětrávání lépe, než podložní jemnozrn-
né pískovce a jílovce. Vodopády jsou nejen 
ukázkovým příkladem působení selektivní 
eroze, ale také ukázkou ukládání sedimentů 
různého charakteru na deltové plošině v ob-
dobí svrchních prvohor. 

Obr. 20: Novopacké (Sýkornické) vodopády. Foto V. Mencl
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Ondříkovice – krasový systém

Unikátní krasový systém, vytvořený ve vápnitých pískovcích až písčitých vápencích jizerské-
ho souvrství, zahrnuje několik krasových jevů mezi obcemi Ondříkovice a Roudný. Malé vodní 
toky pronikají do puklin v podloží v podobě 3 vzájemně propojených ponorů ve slepých nebo 
poloslepých údolích se závrty (Ondříkovický ponor, ponor u Roudného, Ondříkovické pro-
padání). Následně se voda dostává na povrch mohutným vývěrem v jeskyni Bartošova pec. 
Tato vrstevní jeskyně, která vznikla rozpouštěním vápenatého tmelu v pískovcích, je dlouhá 
přibližně 30 m a patří k ní také chodba s délkou přes 200 m. Vývěr s průměrnou vydatností 
kolem 30 l/s je zároveň pramenem Vazoveckého potoka. 

pecka – vulkanity, sedimenty a zkřemenělá dřeva

V rozsáhlém stěnovém lomu v obci můžeme pozorovat částečně odtěžené těleso pyroxenic-
kého andezitu karbonského stáří. Andezity mají šedou barvu, ve zvětralých partiích červe-
nohnědou. V základní hmotě se často objevují velké krystaly křemene, na puklinách pak kře-
men, žlutý fluorit, bronzit a další minerály. Nad obcí na kopci, tvořeném svrchnokarbonskými 
fluviálními sedimenty kumburského souvrství, tzv. štikovskými arkózami, je zřícenina hradu 
ze 14. století. Výchozy pod východními hradbami hradu jsou asi 25 m dlouhé a až 7 m vysoké, 
velké valouny křemene v polohách slepenců svědčí o značné unášecí schopnosti tehdejších 
řek, zejména v obdobích vyšší hladiny vody. V štikovských arkózách se poměrně hojně vysky-
tují zkřemenělé kmeny rodu Agathoxylon, náležející prvohorním jehličnanům. Jeden z těchto 
kmenů, zachovaný v pozici svého uložení, lze spatřit ve výchozu ve sklepení hradu.

plakánek – nivní údolí

Údolí řeky Klenice s širokou nivou se rozkládá mezi hradem Kost a osadou Rašovec. Bylo 
vytvořeno během pleistocénu v kvádrových pískovcích s typickým šikmým zvrstvením, které 
zde tvoří skalní defilé s mnoha věžemi. Na povrchu skalních stěn jsou časté voštiny a různé 
dutiny nebo jeskyně. K zajímavým jevům patří také lesní pěnovcové prameniště, které se na-
chází v jednom z bočních údolí, tzv. Malém Plakánku.

ploužnice – limnické sedimenty s faunou

Na několika výchozech v okolí obce Ploužnice je odkryt sled sedimentárních hornin tzv. 
ploužnického obzoru (stáří svrchního karbonu). Jde o světle zbarvené vápnité prachovce 
a jílovce, slínovce, vápence a jemně zrnité pískovce, které byly interpretovány jako sedimen-
ty mělkého jezera a příbřežních bahenních plošin. Jsou výrazně vrstevnaté, na vrstevních 
plochách s vtisky a bahenními prasklinami, objevují se i silicifikované polohy. Z fosílií byly 
popsány úlomky rostlin, paprskoploutvé ryby a hmyz. 

podtrosecká údolí – údolí a mokřady

Koryta vodních toků Jordánky a Žehrovky západně od hradu Trosky jsou zaříznuta v kvád-
rových pískovcích teplického souvrství. Údolí vzniklo zpětnou erozí v mladším pleistocénu 
a domodelováno bylo během holocénu díky častým svahovým pohybům. Ve spodní části 
údolí dosáhla eroze až k jílovitému podloží pískovců. Vyvěrá zde několik vrstevních prame-
nů, které jsou vázány na tyto sedimenty a jsou významným zdrojem prosté podzemní vody. 
V údolích byla založena řada rybníků, které spolu s protékajícími potoky tvoří nejrozsáhlejší 
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komplex mokřadních biotopů na území Českého ráje. Mezi rybníky jsou tzv. květnaté louky, 
což jsou velmi bohaté biotopy s výskytem několika druhů chráněných motýlů. V blízkosti 
rybníku Vidlák se během čtvrtohor vytvořilo rašeliniště s charakteristickými společenstvy 
rostlin a živočichů. 

Obr. 21: Podtrosecká údolí. Foto L. Antoš  

prachovské skály – skalní město

Prachovské skály jsou nejrozsáhlejším českým skalním městem. Území tvoří sedimenty svrch-
ního turonu a coniacu, kterými pronikají drobná tělesa třetihorních vyvřelin (olivinické nefeli-
nity a nefelinické bazanity). Původně souvislá deska kvádrových pískovců byla během pleis-
tocénu zvětráváním rozrušena do charakteristických tvarů skalního města. Věže mají výšku 
až 30 m a na jejich stěnách lze sledovat nejrůznější typy zvrstvení pískovců s proměnlivou 
zrnitostí. Zkameněliny jsou v těchto horninách velmi vzácné. Celý geologický profil Prachov-
skými skalami lze dobře sledovat v Císařské chodbě. Nejlepší výhled na skály je z několika 
vyhlídek (Míru, Schlickova, Českého ráje apod.). Podloží kvádrových pískovců tvoří měkké, 
k sesuvům náchylné vápnité jílovce s vápnitými pískovci, takže při okrajích skalního města se 
projevuje množství geodynamických jevů, např. Šikmá věž. Nadloží pískovců, tvořené vápni-
tými jílovci březenského souvrství, je dobře odkryto v lomu u osady Blato. 

prackov – Sopečný kráter

Nedaleko osady Prackov leží malý, bezejmenný kopec s nápadnou sníženinou na vrcho-
lu, která pravděpodobně představuje pozůstatek sopečného kráteru. Jde zřejmě o nejlépe 
zachovanou sopku v Čechách. Na svazích kopce jsou četné výchozy pyroklastik různého 
charakteru, dle kterých lze dobře zmapovat přechod původní freatomagmatické erupce do 
erupce strombolského typu. Mezi vrstvami pyroklastik se objevují bazanitové lávy, které byly 
datovány na stáří 4,92 milionů let (pliocén).

příhrazské skály – skalní město

Příhrazská vrchovina je součástí Vyskeřské vrchoviny s nejvyšším bodem Mužský. V tektonic-
ké kře kvádrových pískovců bylo erozí vymodelováno skalní město se 178 věžemi, převážně 
v okrajových částech kry. V kaňonovitých údolích Vlčí důl a Krtola se setkáváme se skalními 
branami, oblouky a jeskyněmi. Na stěnách jsou běžně k vidění škrapy, železité inkrustace 
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a skalní hřiby. Čelo kry je náchylné k sesuvům, jeden z největších zničil v roce 1926 nedaleko 
ležící obec Dneboh. Díky rozevírání puklin při těchto pohybech je zde možné nalézt řadu 
pseudozávrtů. 

Sedmihorky – lázeňské prameny

Na okraji hruboskalského skalního města je řada hydrogeologicky významných pramenů 
prosté podzemní vody, které jsou využívány k lázeňským účelům. Jde o vrstevní prameny 
vyvěrající na rozhraní pískovců a nepropustných podložních jílovců teplického souvrství. Sa-
motné rozhraní je však většinou zakryto materiálem četných sesuvů, mnohé z pramenů proto 
vyvěrají až v čele těchto sesuvů. Teplota vody je přibližně 8,5 °C a jednotlivé prameny jsou 
pojmenovány podle zakladatelů lázní, jejich manželkách či významných osobností. 

Obr. 22: Příhrazské skály. Foto L. Antoš
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Skalní sruby jizery – skalní defilé s převisy

Rozsáhlé skalní sruby vzniklé boční erozí řeky Jizery v slínitých pískovcích jizerského souvrs-
tví. Selektivní erozí vznikla řada převisů, vyskytujících se ve 2 patrech nad sebou. Sruby jsou 
vytvořeny na obou březích Jizery, nesouvisle zhruba od obce Březina po Ptýrov.

Slap u Semil – lom

Velký opuštěný stěnový lom odkrývá těleso pliocénního bazanitu překryté pliocénními flu-
viálními sedimenty, tvořící amfiteátr s plochým, vegetací zarostlým dnem. Ve výchozech 
lze dobře pozorovat lávový proud se sloupcovitou odlučností čediče (kamenné varhany) 
i nadložní jíly a štěrky. 

Obr. 23: Slap u Semil. Foto L. Antoš 
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Strážník – mineralogické naleziště

Výrazný vrchol u Jilemnice je proslulým nalezištěm vzácné formy křemene, tzv. hvězdovce. 
Na severním svahu jsou několikametrové skály tvořené tmavošedými masivními bazaltandez-
ity permského stáří s mandlovcovou strukturou. Horniny jsou odhaleny i v několika malých 
lůmcích a starých výkopech na jihovýchodní části vrcholu. Zde se v mandlovcích vyskytují 
dutiny, které obsahují běžné formy křemene, na několika puklinách se však vyskytuje modrý 
rohovcovitý chalcedon s tzv. hvězdovým křemenem, tedy paprsčitě uspořádanými krystaly 
o velikosti až několika cm. Úlomky hvězdovce bylo možné hledat i v suti na svazích kopce. 
Dnes je však již lokalita díky nelegálním sběrům vybrakována a je velmi obtížné najít byť jen 
malé kousky této vzácné odrůdy.

Střeleč – lom

Zářez lomu představuje téměř 80 m vysoký profil, v kterém jsou odkryty spraše a vápnité jí-
lovce březenského souvrství, žluté „slévárenské“ pískovce a nejníže ležící bělošedé „sklářské“ 
písky, které lom těží. Na stěnách jsou často patrné sedimentární struktury, např. různé typy 
šikmého zvrstvení. Místy jsou hojné ichnofosílie i pravé fosílie, zejména mlži. Mezi jedineč-
né jevy patří vznik podzemních kanálů a pseudokrasových prostor dosahujících výšky 15 m 
a délky 300 m, což je řadí k největším v Českém ráji. Na tyto podzemní kanály navazují sufozí 
a podpovrchovou erozí vzniklé propady (pseudozávrty) a prvotní stádia roklí na lomových 
stěnách. Na písčitých osypech lomových stěn či odvalech je možné po dešti spatřit malé 
zemní pyramidy a provazce pískotoků, za větru se tvoří čeřinová pole. Voda, vytékající z pod-
zemních kanálů, vynáší písčitý materiál, který se usazuje ve formě delt. Je tak možné přímo 
v lomu modelově studovat vznik křídových deltových těles Českého ráje.

Střelečská hůra – vrchol a lom

Krajinná dominanta Střelečská hůra (Velká hora) skrývá na svém západním svahu velký opuš-
těný lom. V něm je dobře odkryt kontakt bazanitové přívodní dráhy žilného tvaru a vulka-
nické brekcie, kterou proráží. Bazanit i brekcie obsahují hojné xenolity (úlomky) křídových 
sedimentů. Brekcie je tvořena až 1 m velkými bloky nevesikulovaného bazanitu a její textura 
neumožňuje určit, zda se jedná o výplň přívodní dráhy freatomagmatické erupce (diatremu), 
nebo nevytříděnou a nezvrstvenou facii uvnitř tufového kužele. 

Studenec – lom

Rozsáhlý dvouetážový činný kamenolom leží v obci Studenec. Je ho možné považovat za 
okno do geologické historie uložení různých forem bazického vulkanismu. Kromě povrcho-
vých lávových proudů a intruzí zde byly popsány lávové proudy vtékající do jezera s textu-
rami polštářových láv, spečeniny havajského typu erupcí i pyroklastika s útržky strusky, skla, 
vulkanitů a sopečnými bombami. Lokalita je známá především pro své bohaté mineralogické 
nálezy. Různé odrůdy křemene a kalcit se nacházejí v mezerní hmotě pyroklastik nebo mand-
lích melafyrů. Z ostatních minerálů se zde objevuje ryzí měď, kuprit, chalkotrichit a chryzokol, 
méně malachit a vzácně azurit. Nalezeny zde byly i minerály s obsahem vanadu – vésigniéit 
a volborthit.
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Suché skály – skalní útvar

Při tektonických pohybech kolem lužického zlomu došlo během třetihor a čtvrtohor ke vzty-
čení a až mírnému překocení kry cenomanských pískovců. Původně vodorovné vrstvy se tak 
ocitly v téměř svislé poloze a staly se méně odolnými vůči zvětrávání. To následně vytvořilo 
morfologicky výrazný rozeklaný skalní hřbet. Na pískovcích lze pozorovat ohlazy, tektonic-
ká zrcadla a jiné stopy pohybu, místy obsahují hojné zkameněliny. Suché skály jsou jednou 
z turisticky nejnavštěvovanějších lokalit v Českém ráji a jsou též populární mezi horolezci. 
To má za následek porušení skalních svahů a občasné, velmi nebezpečné pády uvolněných 
horninových bloků.

Svatá Anna – tufový kužel

Nápadný, pravidelný kužel nedaleko Dolního Lochova není tufový kužel v pravém slova smys-
lu, leč pouze jeho pozůstatek, erodovaný na úroveň své přívodní dráhy. Je jedním z několika 
podobných vulkanických útvarů zachovaných mezi Sobotkou a Jičínem, které byly aktivní 
během neogénu, např. Zebín, Humprecht, Veliš aj. Horniny lze pozorovat v několika drob-
ných výchozech na východním svahu. Na vrcholu kopce stojí kaple Svaté Anny z roku 1670, 
podle které získal vrchol své jméno. 

Obr. 24: Suché skály. Foto L. Antoš
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Tábor – vrchol s rozhlednou

Výrazný vrchol Tábora (687 m n. m.) tvoří odolná hornina dolerit. Je to tmavošedá až čer-
nošedá, středně až hrubě zrnitá vyvřelina, která odpovídá spodnopermskému bazaltickému 
andezitu. Tvoří ji plagioklas, augit, olivín a rudní minerály. Na vrcholu se nachází barokní 
kostel s křížovou cestou a rozhledna, z které je možné přehlédnout velkou část Českého ráje 
a Krkonoš, Bezděz, Ještěd, Zvičinu aj.

Teplice – pramen

Puklinový pramen nevelkého vodního toku leží v pásmu Lužického zlomu, kde se podzemní 
voda dostává hlouběji než v jiném geologickém prostředí. Při svém vývěru má díky tomu 
teplotu až 14,5 °C, což je asi o 6 °C více, než je běžná teplota podzemních vod. Přístřešek nad 
pramenem a kamenná vana sloužily v minulosti k praní a máchání prádla.

Trosky – struskový kužel a hrad

Trosky jsou jedním z neznámějších symbolů a atraktivit Českého ráje. Představují erozní zby-
tek struskového kužele. Eroze odnesla převážnou část pyroklastik a obnažila dvojitou přívod-
ní dráhu (dvě věže – suky) tvořené kompaktním bazanitem. Ten má výraznou sloupcovitou 
odlučnost se subhorizontálně orientovanými sloupci. Přívodní dráhy jsou lemovány pyroklas-
tiky s vřetenovitými sopečnými bombami. Charakter erupce odpovídá strombolskému typu 
a horniny byly datovány na 16,5 milionů let (miocén). Centrem sopečné aktivity byla nejprve 
západní věž (jménem Baba), poté se erupce přesunuly poněkud na východ a vytvořily sester-
skou přívodní dránu (Panna). Na vrcholech věží a mezi nimi se rozkládá středověký hrad. 

Tlukačka – lomy

Několik opuštěných, zarostlých a částečně zatopených lomů se nachází nedaleko Železné-
ho Brodu. V minulosti se v nich těžily fylity krkonošsko-jizerského krystalinika, označované 
jako pokrývačské břidlice. Jsou obvykle šedozelené či nafialovělé, místy s čočkami křemene. 
Vrstevnatost je totožná s břidličnatostí, proto se zde zachovaly četné ichnofosílie, v nedávné 
době byly nalezeny i pravé fosílie, což z lokality činí světový unikát. Dle obsahu zkamenělin je 
možné jednotku řadit do ordoviku. Jde o jedinou lokalitu krkonošsko-jizerského krystalinika, 
která poskytla podobné důkazy. Zdejší fylity byly v minulosti hojně využívány coby střešní 
krytina a nejdeme je na řadě budov v blízkém i vzdálenějším okolí.

Valečov – skalní byty v pískovci

Rozsáhlé skalní výchozy u hradu Valečov s výškou až 6 m a délkou asi 20 m jsou tvořeny 
šedými až nažloutlými, většinou jemnozrnnými křemennými pískovci teplického souvrství. 
Na stěnách je dobře patrné planární šikmé zvrstvení, svědčící o převážně jižním proudění. 
Z hlediska historického se jedná o jedinečnou lokalitu, neboť v horninách je vytesán kom-
plex 28 skalních bytů (světniček), sloužících jako obydlí hradní čeledi a jako opevněný úkryt 
v dobách husitství. Po opuštění hradu na počátku 18. století se světničky staly obydlím místní 
chudiny, tzv. skaláků. Podlahy světniček byly původně dřevěné, okénka zasklená a většina 
místností měla kamna s komínem vyvedeným nad skály. Některé výklenky skaláci používali 
jako chlévy pro domácí zvířata. Světničky byly obývány až do roku 1892.
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Vápeník – skalní defilé

Západně od obce Dolánky vycházejí na zhruba 20 m vysokém a 350 m dlouhém defilé podél 
silnice a podél železnice na povrch pískovce svrchní části jizerského souvrství. Tyto jemno-
zrnné horniny se usazovaly v mělkém mořském prostředí, kde docházelo ke karbonátové 
sedimentaci. Jsou proto v čerstvém stavu silně vápnité, což zapříčiňuje jejich větší odolnost 
vůči zvětrávání a tvorbu relativně strmých svahů. Takovéto pískovce jsou obvykle označová-
ny jako kalianasové, pro výskyt drobného mořského raka Callianassa antiqua. Nacházejí se 
v nich však i jiné zkameněliny, např. schránky nebo úlomky schránek měkkýšů.

Obr. 25: Valečov. Foto L. Antoš
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Veliš – neogenní vulkán

Relikt drobné neogenní sopky je pravděpodobně nejjižnější výspou tzv. Jičínského vulkanic-
kého pole. Skládá se převážně z nefelinického bazanitu, tufů a brekcií, jeho velká část však 
byla v minulosti odtěžena a v horninách byly vytvořeny četné chodby a soutěsky. V krajině 
tvoří výrazný vrcholek, na němž do konce třicetileté války stával jeden z největších českých 
hradů. Jeho drobné pozůstatky zde najdeme dodnes. Z vrcholku je pěkný výhled na východní 
část Českého ráje, Krkonoše, ale např. i Polabí.

Votrubcův lom – lom

Lom s celkovou výškou stěny asi 40 m byl založen v bazických lávách při rozhraní vrchlabské-
ho a prosečenského souvrství. Mají mandlovcovitou stavbu s velikostí dutin až 10 cm. Vypl-
ňuje je achát, chalcedon, ametyst, jaspis, analcim, chlorit, hematit, kalcit aj. Místy tyto mine-
rály tvoří též žilky, klíny nebo čočky. Acháty a jaspisy mají drahokamovou kvalitu a sbírány zde 
byly už ve 14. století. Mnohé z nich jsou chloubou muzejních sbírek např. Národního muzea, 
novopacké Klenotnice, muzea v Turnově a dalších. V lomu se však již delší dobu netěží.

Obr. 26: Votrubcův lom. Foto L. Antoš

Vyskeř – sopečný vrchol

Drobný, ale nápadný vrchol Vyskeř, své křídové okolí převyšující asi o 65 metrů, je zbytkem 
miocénního vulkánku, resp. jeho přívodní drahou obnaženou erozí. Skalky ve vrcholové partii 
tvoří pikrit, což je v oblasti Českého ráje hornina vzácná a výjimečná. Pikrit je nápadný hojný-
mi velkými vyrostlicemi olivínu (až 7 mm), z nichž některé uzavírají zrnka chromitu. Horniny 
přívodní dráhy jsou lemovány pyroklastiky, dobře odkrytými v opuštěném lůmku na jihozá-
padním úpatí. Jsou výrazně fragmentována, což odpovídá prudkému zchlazení při jejich vzni-
ku. Vyskeř je tedy příkladem erupce tufových kuželů v mokřadním až mělce jezerním prostře-
dí. Na vrcholu kopce byla vystavěna empírová kaple, která je známým poutním místem.
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Zebín – tufový kužel

Nápadný vrchol Zebín nedaleko Jičína je erozí vypreparovaný zbytek tufového kužele, který 
vznikl freatomagmatickou erupcí při kontaktu vystupujícího magmatu s povrchovou vodou. 
Pyroklastiky proniká žíla celistvého bazanitu s hojnými útržky pláště (peridotitu), která však 
byla z větší části odtěžena v bývalém lomu na jihovýchodním svahu kopce.

Zlámaniny – lom

Drobný lůmek dnes již netěží, horninový profil je však stále dobře zachován. Původně se zde 
zřejmě nacházelo malé těleso neogenního čediče, který pronikl staršími sedimenty kumbur-
ského souvrství. Čedič byl však v minulosti téměř kompletně odtěžen. Stěny lomu jsou tvo-
řeny hrobozrnnými arkózami a arkózovitými pískovci a slepenci narůžovělé barvy, na kterých 
jsou dobře patrná jednotlivá tělesa a proudové struktury, např. šikmé i horizontální zvrstvení. 
V profilu jsou též zachovány 3 zkřemenělé kmeny prvohorních jehličnanů rodu Agathoxylon, 
kterých je Novopacko proslulým nalezištěm. Jejich zachování v původním uložení (po trans-
portu říčním proudem) lze jinde pozorovat jen velmi vzácně. U dna lomu najdeme zbytky ne-
ogenních čedičů, které sem pronikly a svou teplotou částečně přeměnily původní usazeniny. 
Změna je dobře patrná na kontaktu obou hornin. 

Zlatnice – zlatonosný potok

V miniaturním kaňonu, vyhloubeném potokem Zlatnice u Vidochova, je odkryt profil perm-
ských červených jílovitých pískovců, hnědých arkózovitých pískovců a červených prachovců 
vrchlabského souvrství. Místy horniny obsahují vložky šedých karbonátů, které tvoří drobné 
vodopády. V minulosti byl potok proslulý rýžováním zlata, dodnes jsou v terénu patrné stopy 
po této činnosti, např. zarostlé pinky apod. Původ zdejšího zlata není znám.

Obr. 27: Zebín. Foto L. Antoš
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lokalita GpS

Pecka 50.4789472N, 15.6045044E 

Plakánek 50.4803100N, 15.1272097E 

Ploužnice 50.5037583N, 15.3822992E 

Podtrosecká údolí 50.5113569N, 15.1748111E 

Prachovské skály 50.4673142N, 15.2932228E 

Prackov 50.6057228N, 15.2464539E 

Příhrazské skály 50.5237111N, 15.0656269E 

Sedmihorky 50.5528925N, 15.1886717E 

Skalní sruby Jizery 50.5175794N, 14.9515564E 

Slap u Semil 50.6169008N, 15.2946161E 

Strážník 50.6077453N, 15.4386722E 

Střeleč 50.4941442N, 15.2469381E 

Střelečská hůra 50.4838900N, 15.2649625E 

Studenec 50.5553297N, 15.5575553E 

Suché skály 50.6371533N, 15.2111278E 

Svatá Anna 50.4485600N, 15.2836717E 

Tábor 50.5091839N, 15.3684053E 

Teplice 50.6418000N, 15.1948994E 

Tlukačka 50.6670958N, 15.2845997E 

Trosky 50.5165447N, 15.2311350E 

Valečov 50.5107389N, 15.0262211E 

Vápeník 50.6037300N, 15.1662089E

Veliš 50.4168053N, 15.3146969E 

Votrubcův lom 50.5897083N, 15.2609658E 

Vyskeř 50.5319389N, 15.1596794E 

Zebín 50.4535183N, 15.3742272E 

Zlámaniny 50.4841272N, 15.5014181E 

Zlatnice 50.5125647N, 15.5849058E 

lokalita GpS

Bacov 50.4920456N, 15.2232239E

Besedické skály 50.6277675N, 15.2002686E

Bezednice 50.6048181N, 15.1671419E 

Bítouchov 50.6172039N, 15.3083103E 

Bohuslav 50.5216244N, 15.1983953E 

Borecké skály 50.5372417N, 15.2423708E 

Bozkovské dolomitové  
jeskyně 50.6475972N, 15.3385939E 

Brada 50.4672867N, 15.3290433E 

Bradlec 50.4892478N, 15.4138572E 

Bučiny u Rakous 50.6199133N, 15.1934239E 

Čertí kopeček 50.6181067N, 15.2302778E 

Dneboh 50.5319831N, 15.0298347E 

Doubravice 50.4944872N, 15.3671969E 

Drábovna nad Záborčím 50.6295819N, 15.1748861E 

Drábské světničky 50.5313406N, 15.0321611E 

Galerie – Riegrova stezka 50.6141939N, 15.3183222E 

Hradiště u Semil 50.5974294N, 15.3797956E 

Hruboskalsko 50.5512011N, 15.1793767E 

Humprecht 50.4703072N, 15.1698008E 

Hvězda 50.5282161N, 15.4960000E 

Káčov 50.5528483N, 14.9828350E 

Klokočské skály 50.5993283N, 15.2135867E 

Kost 50.4901828N, 15.1350694E 

Kovářův mlýn 50.5734694N, 15.3957594E 

Kozákov 50.5938336N, 15.2632069E 

Kozinec Vidochov 50.5173369N, 15.5492214E 

Kozinec Železný Brod 50.6438714N, 15.2759528E 

Kozlov 50.5099878N, 15.3388400E 

Kumburk 50.4934542N, 15.4456056E 

Lažany 50.5176000N, 15.1756000E 

Levín 50.5198289N, 15.5280261E 

Libuňka 50.5280739N, 15.2351364E 

Mužský 50.5276631N, 15.0460272E 

Myšina 50.6006758N, 15.1789386E 

Novopacké vodopády 50.4937617N, 15.5634586E 

Ondříkovice 50.6294322N, 15.1594197E 
Tab 2: Geografické pozice lokalit geoparku.
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prekambrium
Bítouchov

kenozoikum

Bacov

Galerie - Riegrova stezka Bezednice

Starší paleozoikum

Bozkovské dolomitové jeskyně Borecké skály

Kozinec (ŽB) Bozkovské dolomitové 
jeskyně

Tlukačka Brada

Mladší paleozoikum

Bradlec Bučiny u Rakous

Doubravice Čertí kopeček

Hradiště u Semil Dneboh

Hvězda Humprecht

Kovářův mlýn Káčov

Kozákov Kost

Kozinec (NP) Kozákov

Kozlov Kozinec (ŽB)

Levín Kumburk

Novopacké vodopády Lažany

Pecka Libuňka

Ploužnice Mužský

Strážník Myšina

Studenec Novopacké vodopády

Tábor Ondříkovice

Votrubcův lom Plakánek

Zlámaniny Podtrosecká údolí

Zlatnice Prachovské skály

Mezozoikum

Bacov Prackov

Besedické skály Sedmihorky

Bohuslav Skalní sruby Jizery

Borecké skály Slap u Semil

Brada Střeleč

Bučiny u Rakous Svatá Anna

Drábovna nad Záborčím Teplice

Drábské světničky Trosky

Hruboskalsko Veliš

Káčov Vyskeř

Klokočské skály Zebín

Kost Zlatnice

Kozákov

Prachovské skály

Příhrazské skály

Skalní sruby Jizery

Střeleč

Suché skály

Valečov

Vápeník

Tab. 3: Stratigrafický přehled lokalit Geoparku 
Český ráj. Pozn.: Je-li lokalita zařazena do více 
stratigrafických pozic, lze na ní pozorovat několik 
geologických fenoménů z různých období.   
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2.3. Vysvětlivky některých geologických pojmů

achát – forma chalcedonu s proužky (v. chalcedon)

akreční lapilli – drobné kuličkovité útvary vznikající akrecí (nabalováním) částeček vyvrže-
ného sopečného popelu. Mívají velikost od několika mm do cca 1 cm. Větší tělesa se označují 
jako sopečné bomby (v. pyroklastika).

alpínské vrásnění – horotvorný proces, který začal v křídě a pokračuje dodnes. Dal vznik-
nout horstvům alpsko-himálajského systému, mezi nimiž jsou nejvyšší pohoří světa. 

ametyst – krystalická odrůda křemene zbarvená do fialové barvy působením radioaktivního 
záření v zemské kůře (v. křemen).

amfiboly – skupina významných horninotvorných minerálů, složením křemičitanů Ca, K, Fe, 
Mg, Al. Tvoří obvykle sloupcovité, vláknité nebo jehličkovité krystaly tmavé barvy.

analcim – minerál – vodnatý křemičitan sodno-hlinitý ze skupiny foidů. Vyskytuje se v někte-
rých alkalických lávách (bazalt, bazanit, fonolit), dále v slabě metamorfovaných horninách 
i sedimentech (pískovce, vulkano-detritické horniny).

andezit – výlevná magmatická hornina s častými porfyrickými vyrostlicemi minerálů. Častý 
produkt explozívních erupcí.

aplit – jemnozrnná magmatická hornina vázaná na granity a mající podobné složení. Větši-
nou světlé barvy, skládá se z křemene, mikroklínu a kyselého plagioklasu. 

aragonit – minerál – uhličitan vápenatý krystalující v kosočtverečné soustavě. Má stejné che-
mické složení jako kalcit (v. kalcit), liší se však od něho větší tvrdostí i hmotností. Obvykle 
vzniká za vyšších teplot a snadno rekrystalizuje ve stabilnější kalcit.

archaikum – období geologické minulosti Země trvající od cca 4000 do 2500 mil. let před 
současností (v. stratigrafie a tab. 1).

arkóza/arkózový pískovec – sedimentární hornina obsahující zvýšený podíl nestabilních mi-
nerálů (živců).

asfalt – přírodní uhlovodík tmavé barvy, obvykle tvrdý a impregnující sedimentární horniny.

augit – horninotvorný minerál ze skupiny jednoklonných pyroxenů, složením silikát Ca, Na, 
Mg, Fe, Al, Ti, běžný v bazických horninách (gabro, čedič, diabas, melafyr, tuf).

azurit – minerál a drahý kámen (zásaditý uhličitan měďnatý) nápadně modrozelené barvy, 
charakteristický minerál oxidačních zón měďných ložisek.

bahenní praskliny – polygonální struktury vzniklé smršťováním vysychajícího jemnozrnného 
sedimentu.

balvanový proud – akumulace zpravidla podobně velkých úlomků hornin, která má protáhlý 
tvar a je typická pro svahy s menším úklonem.
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baryt – síran barnatý, důležitý minerál hydrotermálních žil, vyskytuje se i v sedimentech v po-
době hlíz. 

bazalt (čedič) – nejhojnější výlevná magmatická bazická hornina na povrchu Země, Měsíce 
a patrně i jiných těles sluneční soustavy. Na Zemi tvoří více než 90 % výlevných hornin. Je 
jemnozmný, šedočerný, složený převážně z plagioklasů a pyroxenů.

bazaltandezit – v. melafyr 

bazanit – olivinický alkalický bazalt (v. bazalt).

bitumenní jílovec/břidlice – hornina s obsahem přírodních uhlovodíků, které jsou produk-
tem rozkladu organické hmoty.

brekcie – sedimentární hornina tvořená převážně málo vytříděnými, ostrohrannými úlomky, 
které signalizují jejich obvykle krátký transport před uložením.

bronzit – minerál – hořečnato-železnatý kosočtverečný ortopyroxen (v. pyroxen).

čeřiny – stopy po vlnění vodní hladiny způsobené větrem nebo proudící vodou, které se 
zpravidla zachovávají v jemnozrnných sedimentech vzniklých v mělkém prostředí.

Česká křídová pánev – je asi 300 km dlouhá, sahá od Děčína přes Polabí až k Blansku u Brna. 
Celková mocnost uloženin činí max. 600 až 700 m. Sedimenty jsou svrchnokřídového stáří 
a vznikly v jediném sedimentačním cyklu (cenoman až santon). Naspodu jsou jezerní a bra-
kické uloženiny, výše i mořské, převážně v pískovcovém vývoji, méně často se objevují i jí-
lovce a slínovce (místy až vápence). Pískovce křídové pánve jsou největší zásobárnou pitné 
vody v Českém masívu.

Český masív – součást (troska) evropského variského (dříve hercynského) horstva (v. variské 
vrásnění), zahrnuje území Čech a západní Moravy až po linii Znojmo-Přerov-Karviná, dále 
okrajové části ležící na území Polska, Německa a Rakouska. Hlavními složkami jsou krystalini-
kum a varisky postižené paleozoikum. 

delessit – minerál ze skupiny chloritu (v. chlorit).

delta/deltová plošina – náplav trojúhelníkovitého tvaru při ústí řek do jezera nebo moře.

diatrema – vulkanický přívodní kanál (sopouch), obvykle vyplněný pyroklastiky (v. pyroklas-
tika).

diorit – hrubozrnná hlubinná vyvřelina složená hlavně z plagioklasu a jednoho nebo více Fe-
Mg minerálů (biotit, amfibol, augit).

dolerit – žilná forma bazaltu (v. bazalt).

dolomit – sedimentární hornina podobná vápenci (uhličitan vápenatý), v které je vápník na-
hrazován hořčíkem.

efuze – povrchový výlev sopečné lávy, horniny většinou bazaltového složení jsou zachovány 
v podobě lávových proudů nebo příkrovů (v. příkrov).



MANUáL PRO TERéNNí LEKTORy EVVO v Globálním geoparku UNESCO Český ráj

44 2. GeOlOGie GeOpArkU

epidoty – skupina kosočtverečných a jednoklonných minerálů. Jsou to složité, zásadité kře-
mičitany, které vznikají za nižších teplot .

eroze (zvětrávání) – rozklad hornin, způsobený různými vnějšími faktory, mechanickými či 
chemickými, např. prouděním vody, střídáním mrazu a tání, gravitační silou, větrem, biotou, 
chemickým rozkladem minerálů apod. Vznikají tak různé útvary (kaňony, jeskyně, údolí, skal-
ní města, zbrázděný povrch skal apod.). Dle charakteru eroze rozlišujeme více typů, např. 
hloubková eroze (prohlubování koryta řeky), boční eroze (odchylka proudění od přímého 
směru – vznik meandrů), zpětná eroze (proti proudu řeky), selektivní eroze (méně odolné 
složky/vrstvy podléhají erozi rychleji, mohou tak vznikat skalní hřiby, římsy, voštiny a další 
tvary mikroreliéfu). 

erupce – prudký explozivní výron lávy, plynů nebo vody.

facie – jednotný znak nebo soubor znaků, který charakterizuje vlastnosti a způsob vzniku 
horniny.

fluorit – hydrotermální minerál (fluorid vápenatý), využívaný zejména v chemickém a hutním 
průmyslu. 

fluviální – říční, proudový.

flyš – komplex vrstev mořského původu, zpravidla tvořený rytmicky se střídajícími vrstvami 
jemnozrnných sedimentů.

freatomagmatická erupce – zvláštní druh sopečné erupce, během které se dostává vystu-
pující magma či láva do kontaktu s podzemní či povrchovou vodou, což způsobuje vznik 
extrémně explozivních erupcí a maarů (v. maar). 

fylit – nízkoteplotně metamorfovaný jílovitý sediment, na přechodu mezi velmi slabě me-
tamorfovanými jílovými břidlicemi neboli fylitickými břidlicemi a svorem. Obvykle obsahují 
křemen, sericit, chlorit a biotit, častá je příměs grafitu a karbonátu. Některé fylity se těží jako 
pokrývačské břidlice (v. pokrývačská břidlice).

fylonit – hornina, druh mylonitu (v. mylonit).

geoda – dutina v hornině pokrytá krystaly křemene nebo jiných minerálů.

geodynamické jevy – hlubinné geologické jevy působící na pevný povrch Země.

goethit  – velmi rozšířený minerál (hydroxid železa) vznikající zvětráváním a rozkladem mine-
rálů obsahujících železo. Někdy tvoří celá ložiska, která jsou těžena jako hodnotná železná 
ruda.

granit (žula) – kyselá hlubinná magmatická hornina, složená z křemene, živců a menšího 
množství tmavých minerálů (do 20%). Struktura bývá středně zrnitá až hrubozrnná, někdy též 
porfyrická nebo drobnozrnná, obvykle s kvádrovitou odlučností. Granity jsou vždy intruzívní 
a může tvořit rozsáhlá podpovrchová tělesa, která jsou základem některých pohoří (např. 
Krkonoš).

gravitační pohyby – pohyb hornin směrem po svahu dolů vyvolaný gravitací. Mezi gravitační 
pohyby patří např. sesuvy, skalní řícení, bahnotoky i proudění vody.
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hadaikum – období geologické minulosti Země trvající od cca 4600 mil. let (vznik Země) do 
začátku archaika před 2500 mil. let (v. stratigrafie a tab. 1).

havajská erupce – produkuje řídce tekuté bazaltové lávy a tvoří ploché sopky o velkém prů-
měru. Sopečné exploze nejsou hojné, vzniká málo pyroklastik, v kráteru někdy bývá lávové 
jezero.

hematit (krevel) – minerál, oxid železnato-železitý, součást některých magmatických hornin 
a hydrotermálních žil, významná složka sedimentárních železných rud. 

chalcedon – mikroskopicky vláknitý křemen (v. křemen). Vzniká za nízkých teplot v sedimen-
tech, hydrotermálních žilách nebo jako výplň dutin – mandlí (v. melafyr). Často tvoří celé 
sedimentární horniny (v. silicit) nebo různé hlízy a konkrece (rohovec, pazourek). Některé 
odrůdy chalcedonu patří mezi drahé kameny a mají svá specifická označení: karneol (červe-
ný), chryzopras (jasně zelený), heliotrop (zelený s červenými skvrnami), jaspis (žilná forma) 
a achát (jemně páskovaná odrůda nejrůznějších barev).

chalkotrichit – v. kuprit

chlorit – skupina minerálů (hořečnato-železnatých hydratovaných fylosilikátů). Chlority jsou 
lupínkovité, většinou zelené minerály a tvoří např. zelené břidlice (v. zelená břidlice). 

chromit – minerál – oxid obsahující kolem 50 % oxidu chromitého, jediný zdroj chromu. Tvoří 
smouhovité, hnízdovité i vrstevnaté akumulace v serpentinitu a peridotitech.

chryzokol – minerál – křemičitan mědi, často s příměsí Al nebo Fe. Tvoří modrozelené celist-
vé, zemité, ledvinité agregáty, povlaky a kůry. Jedná se o málo významnou rudu mědi.

ichnofosílie – stopy po životních projevech organismů (otisky končetin, vrtby, prožerky 
apod.).

inkrustace – vznik povlaků, kůr a výkvětů.

jaspis – minerál – žilná forma chalcedonu (v. chalcedon).

jeskyně – podzemní dutina různého původu. Dle jejich vzniku je možné rozlišit několik typů: 
krasové (v. kras), vrstevní, puklinové, blokové, umělé (vytvořené člověkem) apod.

Jičínské vulkanické pole – skupina neovulkanických (v. neovulkanity) útvarů soustředěných 
zejména kolem města Jičín, které vznikaly před 17 až 25 miliony let (např. Veliš, Loreta, Čeřov-
ka, Zebín, Železný, Kumburk, Svinčice, Střelečská hůra či Trosky).

jíl/jílovec – nezpevněná/zpevněná klastická hornina, může být laminovaná, složená převáž-
ně z jílových minerálů (kaolinit, halloysit, illit). Nemetamorfní rekrystalizací přechází v jílové 
břidlice (řada jíl – jílovec – jílová břidlice – fylitická břidlice – fylit). Jíl je častou složkou jiných 
klastických hornin, zvláště pískovců a vápenců.

kadomské vrásnění – horotvorná událost Země na rozhraní prekambria a paleozoika. Probí-
hala od středního neoproterozoika až do sp. kambria. Vrásnění postihlo i staré jednotky na 
území České republiky, vedlo k ústupu moře, vrstevním deformacím a metamorfózám (tla-
kovým i teplotním), které provázely intruze hlubokých hornin. Byla poslední událostí, která 
utvářela krystalinický podklad hornin Evropy. 
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kalcit – minerál – uhličitan vápenatý různých hexagonálních krystalových tvarů. Je velmi běž-
ný v sedimentech (tvoří vápence (v. vápenec) a většinu organických zbytků) a v odvozených 
metamorfovaných horninách. Bouřlivě reaguje s kyselinou chlorovodíkovou. Hexagonálnímu 
kalcitu je velmi blízký kosočtverečný aragonit (v. aragonit).

kaledonské vrásnění – probíhalo od svrchního kambria (542 mil. let) až po spodní devon 
(416 mil. let – v. stratigrafie). Vzniklá horská pásma se nazývají kaledonidy a leží po obou stra-
nách Atlantského oceánu. 

kaňon – protáhlá prohlubeň s kolmými stěnami vznikající často v málo odolných horninách 
(v. kras).

kaolin/kaolinizace – kaolin je nezpevněná bělavá hornina, využívaná na výrobu porcelánu, 
žáruvzdorného zboží, plnidel apod. Vzniká kaolinizací, tj. zvětráváním hornin bohatých živ-
cem (granity, kyselé ortoruly, arkózy).

karneol – odrůda křemene obvykle oranžové nebo žlutohnědé barvy tvořící hlízy v sedimen-
tech (v. chalcedon).

kašolong – minerál – křídově bílá, matná odrůda chalcedonu a opálu, vyskytující se v podo-
bě křehké kůry nebo tenké vrstvy na chalcedonech.

kenozoikum – éra geologické minulosti Země trvající od konce druhohor (66 mil. let) dodnes 
(zahrnuje původní „terciér“ („třetihory“) a kvartér – čtvrtohory současností (v. stratigrafie)).

keratofyr – velmi nejednotně definovaný paleovulkanit (např. sodný trachyt s albitem nebo 
trachytický a ryolitický spilit).

klinoforma – deskovité až čočkovité těleso v sedimentu (vrstva).

kontakt – styk dvou hornin rozdílného stáří a zpravidla i původu (např. průnik vulkanitu do 
staršího sedimentu), které se navzájem ovlivňují a při kontaktu mohou být částečně přemě-
něny nebo jinak postiženy. 

koprolit – zkamenělý výkal

kras/krasové jevy – území tvořené vápenatými horninami (vápencem, dolomitem, sádrov-
cem), jejichž snadné rozpouštění vodou způsobuje vznik mnoha typických útvarů, projevují-
cích se i na povrchu terénu. Podzemní erozí vznikají rozsáhlé jeskyně, komíny a chodby, často 
s krasovou výzdobou (krápníky, závěsy apod.). Na povrchu se podzemní odnos materiálu 
projevuje škrapy, závrty, propady, kaňony či slepými údolími, typické jsou vodní ponory a vý-
věry, polje atd.

kraton – velká stabilní jednotka zemské kůry tvořená pevnými horninami.

krkonošsko-jizerské krystalinikum – patří k němu především ještědská, krkonošská a že-
leznobrodská část, tvořené metamorfovanými sedimenty a vulkanity (prekambrium až silur), 
dále jizerské a krkonošské ortoruly a krkonošsko-jizerský žulový pluton.

krystalický vápenec – hornina – metamorfovaný vápenec, skládá se z kalcitu a obsahuje 
příměs různých silikátů. Často těžen jako ozdobný kámen pod označením mramor.

krystalinikum – komplex krystalických hornin, tj. hlavně vulkanitů a metamorfitů.
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křemen – minerál – oxid křemičitý, patří k nejrozšířenějším minerálům jak v krystalických, 
tak sedimentárních horninách. Vytváří nejčastěji šesterečné krystaly, bývá však i kryptokrys-
talický nebo amorfní (v. chalcedon). Různě zbarvené odrůdy křemene mají vlastní jména – 
např. růženín (růžový), ametyst (fialový), záhněda (hnědá), citrín (žlutý), mléčný křemen (bílý), 
křišťál (bezbarvý). Barevné odrůdy jsou hledanými drahými kameny, čiré krystaly (přirozené 
i umělé) slouží v optice a elektronice, avšak největší praktický význam mají křemenné písky 
(výroba skla, abrazív, užití ve stavebnictví aj.). 

křemenec (silicit) – hornina tvořená křemenem (v. chalcedon).

křišťál – čirá krystalická odrůda křemene (v. křemen). 

kuesta (kra) – geomorfologický útvar tvořený mocnou vrstvou hornin obvykle s malým úklo-
nem. Plošina je obvykle zakončena prudkým svahem napříč vrstevnatostí – čelo kuesty.

kuprit – minerál – oxid měďný. Je to méně významná ruda mědi, která vzniká především oxi-
dací sulfidů mědi. Je tmavě červený až černý, nejčastěji zrnitý a celistvý, vzácněji tvoří dobře 
omezené krystaly ve tvaru osmistěnu či krychle. Někdy vytváří také jehlicovité, jasně červené 
krystaly (tzv. chalkotrichit).

láva/lávový proud – roztavené horniny v podobě magmatu, které vystupuje ze zemského 
nitra na povrch. Zde se kolem jícnu sopky roztéká do okolí ve formě lávových proudů, které 
mohou v případě nízké viskozity lávy dosáhnout značné vzdálenosti a rozlohy.

limonit – minerál – směs hydratovaných oxidů a hydroxidů železa, většinou amorfní. Charak-
teristická je žlutá, červená, hnědá nebo černá barva. Limonit je typickým produktem zvětrá-
vání.

litologie – popis charakteru hornin, zejména sedimentů.

lužický zlom – rozsáhlá zlomová struktura fungující od svrchního paleozoika, která probíhá 
od Drážďan (na SZ) přes Ještědský hřbet k Jičínu a Jaroměři. 

maar – jícen sopky vznikající při explozivní erupci, postrádající tufový kužel a mající zpravidla 
kruhovitý tvar.

magnetit – minerál – směs oxidů železa, průmyslově významná ruda.

malachit – minerál – zásaditý uhličitan měďnatý nápadně zelené barvy; spolu s azuritem 
charakteristický minerál oxidačních zón měďných ložisek a drahý kámen.

mandle – dutina po plynech vyplněná minerály, nejčastěji odrůdami křemene (v. křemen).

meandr – zákrut vodního toku vzniklý boční erozí (v. eroze).

melafyr (bazaltandezit, mandlovec) – hornina bazaltového složení s četnými mandlemi (v. 
mandle), které jí dávají typickou strukturu.

metagranit – hornina – metamorfovaný granit (v. granit, metamorfity). 

metamorfity – horniny, které prodělaly přeměnu (metamorfózu). Ta je způsobena různými 
fyzikálními faktory (např. teplotou, tlakem apod.) a zpravidla podstatným způsobem mění 
vlastnosti i složení původní horniny (protolytu).
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mezozoikum (druhohory) – éra geologické minulosti Země trvající od konce paleozoika (252 
mil. let) až po začátek kenozoika (66 mil. let) – v. stratigrafie.

mikroformy – menší útvary na povrchu hornin pozorovatelné pouhým okem.

mineralizace – v. petrifikace

mylonit – hornina vzniklá dlouhodobým a intenzívním drcením, především magmatitů a me-
tamorfitů.

nefelín  – minerál ze skupiny foidů (zástupců živců). Foidy jsou tektosilikáty obsahující Na 
nebo K a vznikající místo živců při nedostatku křemene v magmatu.

neovulkanity – produkty vulkanické aktivity vzniklé po období křídy.

niva – rovné údolní dno vzniklé ukládáním sedimentů.

odval – skládka horninového odpadu lomu nebo dolu.

olivín (peridot) – minerál – hořečnato-železnatý silikát obvykle výrazně zelené barvy. Běžná 
složka mnohých bazických magmatitů (v. peridotit). Čiré krystaly olivínu jsou hledaným dra-
hým kamenem.

ortorula – hornina. Ruly vznikají intenzívní metamorfózou, většinou jsou výrazně páskované. 
Je-li původní horninou, z které rula vznikla, metamorfit, označuje se hornina jako ortorula. 
Rula vzniklá ze sedimentů pak jako pararula.

osyp – horninová suť pokrývající svahy pod skalními hřbety.

otisky – druh zkameněliny zpravidla se zachovávající v jemnozrnných horninách a vzniklý 
otiskem části těla organismu do měkkého substrátu.

paleozoikum – éra geologické minulosti Země trvající od cca 541 do 252 mil. let před sou-
časností (v. stratigrafie).

palygorskit – minerál s řetězcovou strukturou patřící mezi jílové minerály (v. jíl).

pěnovec – hornina – vápenec vysrážený a ukládáný ve vodních tocích (v. vápenec). 

peridotit – hlubinný tmavý magmatit, obsahující více než 90 % olivínu (v. olivín).

petrifikace – zkamenění – může probíhat různými způsoby. Jedním z nejběžnějších je mi-
neralizace, tj. prosycení části těla organismu minerálním roztokem, který vykrystalizuje a za-
chová původní morfologii organismu částo do nejmenších detailů. Typickým příkladem jsou 
stonky rostlin z Novopacka, prosycené křemenem (silicifikované).

pikrit – hornina – černý, ultrabazický magmatit obsahující nejméně 90 % olivínu nebo po-
dobných minerálů.

pinky (obvaly) – trychtýřovité prohlubně vzniklé jako pozůstatek hornické činnosti (propa-
dem štol apod.).
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pískotok – směs vody a písku, která má vlastnosti roztoku a vlivem gravitace se pohybuje po 
spádnici.

pískovec – hornina – zpevněný klastický sediment, který se skládá převážně ze zrn pískové 
frakce. Kromě toho obsahuje různé příměsi zohledňované v jeho názvosloví (př. vápenatý 
pískovec apod.). Podle zrnitosti je možné rozlišovat pískovce jemnozrnné, středozrnné a hru-
bozrnné.

plagioklas – minerál – sodno-vápenatý živec.

podkrkonošská pánev – rozsáhlá struktura pokrývající severovýchodní část ČR, je vyplněna 
kontinentálními uloženinami karbonu, permu a triasu.

pokrývačská břidlice – druh slabě metamorfovaného sedimentu, jehož odlučnost v tenkých 
destičkách kopíruje původní vrstevnatost. Díky slabé metamorfóze se mohou velmi vzácně 
na vrstevních plochách zachovávat i zkameněliny.

polštářová láva – láva pronikající do vodního prostředí je prudkým ochlazením formována 
do typických bochníkovitých a polštářovitých útvarů.

ponor – vtok vodního proudu do podzemních dutin, často tvořící slepá údolí (v. kras).

porcelanit – rohovcovitá, tvrdá a odolná hornina různého původu, jsou to např. některé kon-
taktně (teplotně) metamorfované jílovité a slínité sedimenty. 

porfyr/porfyrická struktura – struktura horniny charakteristická nápadně velkými vyrostli-
cemi minerálů v jemnozrnné základní hmotě.

prachovec – jemnozrnná hornina tvořená převážně zrnky siltové (prachové) frakce.

pramen puklinový – vývěr podzemní vody vázané na rozpukání horniny – voda proniká puk-
linami.

pramen vrstevní – vývěr podzemní vody vázané na vnitřní stavbu honiny – voda zpravidla 
proniká lépe propustnými vrstvami mezi těmi nepropustnými.

proterozoikum (prekambrium) – období geologické minulosti Země zahrnující dlouhý ča-
sový úsek od vzniku planety (4600 mil. let) po začátek paleozoika před 542 mil. let (v. strati-
grafie).

příkrov – horninové těleso přemístěné tektonickými nebo gravitačními pohyby na těleso 
jiné.

pseudokras – území s jevy připomínající jevy krasové, ale mimo krasová území. Vznikající 
útvary (jeskyně, ponory, pseudozávrty) mají jiný původ vázaný např. na puklinatost a vrstev-
natost hornin.

pseudozávrt – útvar připomínající závrt, ale mající jiný původ vzniku (v. pseudokras).

psilomelan – směs minerálů – oxidů a hydroxidů manganu, bývá šedý, hnědočerný až čer-
ný.
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pyroklastika – obecně horniny složené z úlomkovitého materiálu vyvrženého sopkou na po-
vrch. Kromě samotných úlomků pevné horniny může materiál také obsahovat sopečné bom-
by (v. sopečná bomba), akreční lapilli (v. akreční lapilli) a tuf (v. tuf).

pyrop (český granát) – minerál – silikát Mg a Al. Obvykle tvoří zaoblená zrna v peridotitech, 
potažmo v jejich přeměnou vzniklých serpentinitech (hadcích), v eklogitech a dalších vyvře-
linách. Je tmavě červený, méně často fialový či oranžový. Je často průmyslově těžen a využí-
ván jako drahý kámen.

pyroxeny – skupina horninotvorných minerálů příbuzných amfibolům. Vyskytují se zejména 
v bazických a ultrabazických magmatitech, některé druhy jsou hojné i v metamorfitech.

rašelina (petrifikovaná) – označení pro zkamenělý materiál obsahující různé části rostlin, ať 
už podzemní (kořeny), nebo nadzemní (šištice, semena, listy atd.).

rašeliniště – místo akumulace organogenního materiálu, kde probíhá jeho přeměna pod vo-
dou za nedostatku kyslíku, která je první fází vzniku uhlí. 

rohovec – hornina vzniklá kontaktní metamorfózou (kontaktní rohovec) nebo sedimentací (v. 
chalcedon), obvykle všesměrné stavby a velmi odolná.

římsa – útvar vzniklý selektivním zvětráváním (v. eroze).

sedimenty – sedimentární horniny vznikají rozrušením, přemístěním nebo vyloužením star-
ších hornin a usazením v gravitačním stínu.

sericit – minerál – velice jemnozrnná světlá slída, bělošedé až žlutavé barvy, vzniká při slabší 
regionální metamorfóze.

sesuv – přemístění hornin po svahu dolů působením gravitace.

siderit – minerál – žlutavě hnědý uhličitan železnatý, na povrchu často oxidovaný a ztmavlý. 
Bývá sedimentárního původu jako některé železné rudy.

skalní defilé – rozsáhlejší skalní stěny vzniklé většinou erozí vodním tokem.

skalní hřib – útvar vzniklý selektivním zvětráváním (v. eroze).

skalní město – pískovci tvořená krajina postižená vodní erozí (v. eroze).

skalní sruby – zpravidla označení pro skalní stupeň ve svahu vzniklý mrazovým zvětráváním 
horniny. Neoficiálně se však užívá i pro některé typy skalních defilé (v. skalní defilé).

skalní řícení – v. gravitační pohyby

sklářský písek (tavný písek) – světlá až bílá křemičitá hornina, obvykle křemičitý písek, pří-
padně pískovec, který se používá jakožto primární surovina pro výrobu skla nebo pro výrobu 
dekoračních stavebních materiálů.

sklo (sopečné) – vzniká rychlým utuhnutím sopečného materiálu, které nedovolí růst krysta-
lů. Výsledkem je amorfní hmota.
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slatina – organický sediment vznikající při zarůstání vodních ploch s 50 až 95% rostlinného 
materiálu.

slepenec – klastická hornina vzniklá zpevněním štěrku, tj. částic větších než 2 mm, které 
jsou zaoblené (ostrohranné částice tvoří brekcii – v. brekcie). Podle velikosti částic se rozli-
šují slepence balvanové, hrubozrnné, drobnozrnné, další typy podle příměsí (např. arkózové 
apod.).

slínovec – jemnozrnná sedimentární hornina  složená převážně z jílových minerálů (v. jíl/
jílovec), většinou tmavě až světle šedé barvy. Na rozdíl od jílovce obsahuje kalcit, takže rea-
guje s kyselinou chlorovodíkovou. Vzniká zpevněním slínu.

sloj – ložisko horniny sedimentárního původu, většinou deskovitého tvaru.

sloupcová odlučnost – dělitelnost vyvřelých hornin je podmíněna jejich plochami dělitel-
nosti, které jsou důsledkem smršťování chladnoucího magmatu. Čedičové horniny mají ty-
pickou odlučnost do tvaru šestibokých vertikálních sloupců. Vzniklé útvary se někdy označují 
jako kamenné varhany.

sopečná bomba (puma) – útržky magmatu, které při sopečné erupci vyletují z kráteru v po-
loplastickém stavu a mohou dopadat do značné vzdálenosti. Mají většinou kulovitý nebo 
vřetenovitý tvar.

stratigrafie – vědní obor studující sledy sedimentárních hornin, jejich vztahy a stáří. Výsled-
kem je mezinárodně platná stratigrafická tabulka, která rozděluje geologickou minulost na 
jednotlivá období (tab. 1).

strombolská erupce – výsledkem je pravidelný stratovulkán, tj. vrstevnatý sopečný kužel 
složený ze střídajících se lávových proudů a vrstev pyroklastik (sopečné bomby, lapilli, so-
pečný písek a popel).

struska – hrubozrnný materiál černého zabarvení s ostrými hranami a skelným leskem. Vzni-
ká při vulkanické činnosti.

sufoze – rozpouštění hornin nebo jejich složek, které vede k povrchovým projevů (v. kras).

suk (monadnok) – osamělý vrchol nebo hřbet vyčnívající z roviny, jehož vrchol je v původní 
úrovni terénu.

surtseyská erupce – typ sopečného výbuchu, který probíhá v mělkých mořích či jezerech za 
vzniku maarů (v. maar) a polštářových láv (v. polštářová láva).

svor – metamorfovaná hornina vzniklá středně silnou regionální metamorfózou, a to nejčas-
těji jílovitých sedimentů. Svor jeví výraznou foliaci díky množství lupínkovité slídy (většinou 
muskovitu), hojně obsahuje též křemen. 

svrchní/spodní – ve stratigrafii užívané pojmy, které jsou založeny na principu superpozice, 
tedy předpokladu, že horniny vzniklé (uložené) dříve se nacházejí pod horninami vzniklými 
(uloženými) později, tj. spodní = starší, svrchní = mladší. V praxi však princip superpozice ne-
platí vždy, např. díky pozdějším deformacím zemské kůry, redepozicí sedimentů apod. 

škrapy – protáhlé hřbítky na povrchu terénu vzniklé selektivním rozpouštěním vápenců (v. 
kras).
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opilý les – déležijící rostliny zarůstající sesuvné území mohou mít netypické zakřivení kmenu 
v důsledku pohybů podloží a snahy rostlin růst kolmo k zemskému povrchu.

tektonické zrcadlo – dobře vyvinuté, souvisle vyleštěné ohlazové plochy. Vznikájí zejména 
na zlomech, kde se vůdči sobě pohybují bloky hornin a jejich vzájmeným třením dochází ke 
vzniku ohlazů. Kvalita ohlazení je závislá zejména na typu horniny. 

textura/struktura sedimentů – textura je vnitřní uspořádání horniny a jejich částeček mak-
roskopických rozměrů. Struktura hornin vyjadřuje vlastnosti a uspořádání krystalů minerálů 
v hornině zejména na mikroskopické úrovni.

thomsonit – minerál – hydratovaný alumosilikát sodíku a vápníku, zástupce skupiny zeolitů 
(v. zeolit).

tuf/tufový kužel – sopečný popel, který je při erupcích vyvrhován ze sopky a hromadí se ve 
formě tufového kuželu kolem kráteru. Může být zpevněn, vzniklá hornina se označuje jako 
tufit (v. tufit).

tufit – hornina tvořená drobnějšími částečkami pyroklastik (zejména popelu), která bývají 
často vodou přemísťována a míšena s jiným sedimentárním materiálem. 

vápenec – usazená hornina, jejíž hlavní složkou je uhličitan (karbonát) vápenatý, tj. klencový 
kalcit a jeho kosočtverečná modifikace aragonit (v. kalcit). Podle zrnitosti a příměsí rozlišu-
jeme mnoho druhů vápenců, např. slínovec (v. slínovec), písčitý vápenec, křemitý vápenec, 
dolomitický vápenec (v. dolomit) apod. Metamorfózou se vápence mění na krystalické vá-
pence (v. krystalický vápenec). Největší množství vápenců se ukládá v teplých mořích, méně 
často vznikají v sladkovodním prostředí, většinou vysrážením z minerálních vod (travertin), 
z vodních toků (v. pěnovec), v půdě (sintr), jeskyních (pěnitec) aj. Podle původu rozlišuje-
me vápence organogenní (složený z částí těl organismů), chemogenní (vysrážené z roztoku) 
a detritické (složené z jemné drti). 

varhany – v. sloupcová odlučnost

variské vrásnění – též hercynské vrásnění (orogeneze) je vyvrcholení paleozoického oro-
genního cyklu. Probíhalo v devonu až permu a vytvořilo soustavu pohoří nazývaných varisci-
dy. V Evropě se mezi ně řadí např. Centrální francouzský masív, Vogézy, Harc a Český masív 
(v. Český masív).

vésigniéit – vzácný minerál ze skupiny fosforečnanů a příbuzných minerálů, obvykle tvoří 
šupinky výrazně zelené barvy.

vesikulace – uvolňování plynů z magmatu a tvorba bublinek, probíhá při výlevu na povrch 
a poklesu tlaku.

voda minerální – podzemní voda s vyšším obsahem minerálů nebo plynů než 1g/l, teplotou 
vyšší než 20°C, zvýšenou radioaktivitou nebo jinými zákonem definovanými vlastnostmi.

voda prostá – podzemní voda, která nesplňuje žádná z kritérií pro minerální vodu (v. voda 
minerální).

volborthit – minerál – vodnatý hydroxid mědi a vanadu, obvykle zelené nebo žlutozelené 
barvy.
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voštiny – nepravidelná, více či méně hustá síť drobných, zpravidla 1–10 cm hlubokých pro-
hlubní či jamek na povrchu skal. Jsou typické zejména pro pískovce. Vznikají chemickým 
rozpouštěním horniny.

vrásnění (orogeneze) – proces vedoucí ke vzniku pásemných pohoří. Proces je to dlouhodo-
bý (může trvat stovky milionů let) a zahrnuje množství doprovodných jevů.

vrostlice – krystaly minerálů vrostlé do původní hmoty rozdílného složení.

vrstevní plocha – plocha zřetelně oddělující vrstvu od okolních těles.

vrstva/souvrství – deskovité těleso tvořené různým typem horniny, na spodní s svrchní stra-
ně je zřetelně odděleno od okolních jednotek. Jako souvrství se označuje soubor vrstev, které 
mají podobné vlastnosti, složení, stáří apod.

vulkanity – horniny vzniklé vulkanickou (sopečnou) činností.

výchoz (odkryv) – místo, kde horninové podloží vychází na povrch terénu a není zakryto 
pláštěm zvětralin, půdy a rostlinstva.

vymírání – rychlý a nápadný úbytek živých organismů v sedimentárním záznamu. Může být 
různě rychlé, různě plošně rozsáhlé a postihovat různé skupiny organismů. Je způsobeno 
změnou životních podmínek (např. ochlazením), náhlou událostí (např. dopadem meteoritu), 
predací apod. Záznam hromadných globálních vymírání lze použít k časové korelaci hornin.

vývěr – výtok vodního proudu z podzemních dutin (v. kras).

xenolit – útržek (uzavřenina) cizorodé horniny v magmatické hornině, např. staršího magma-
tu nebo horniny z okolí sopky.

záhněda – kouřově hnědá odrůda křemene (v. křemen).

závrt – trychtýřovitá prohlubeň vzniklá coby povrchový projev rozpouštění karbonátů (v. 
kras).

zelená (chloritická) břidlice – hornina – skládá z chloritu (v. chlorit) a vznikla epizonální me-
tamorfózou ultrabazických vyvřelin.

zemní pyramida – kuželovitý nebo jehlanovitý útvar vzniklý erozí měkkých hornin, zpravidla 
krytý balvanem nebo úlomkem odolnější horniny.

zemská kůra – nejsvrchnější pevná vrstva Země, sahající do hloubky 7 km (pod oceány) až 
70 km (pod pohořími).

zemský plášť – vrstva Země ležící pod zemskou kůrou a sahající do hloubky 2900 km. Skládá 
se z hornin peridotitového složení (v. peridotit).

zeolity – skupina minerálů – alumosilikátů obsahujících zejména Ca, K, Na a Ba. Charakte-
ristickým znakem je přítomnost krystalické vody unikající při vyšších teplotách a možnost 
opětné rehydratace. Z toho důvodu se zeolity využívají jako molekulární síta, termokolektory 
a filtrátory. 
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zirkon – akcesorický (vzácný) minerál – křemičitan zirkoničitý, běžný v některých rulách, 
granitech a pegmatitech. Je mimořádně odolný vůči zvětrávání a lze jej dobře využít pro da-
tování.

zlom – puklina (dislokace) v hornině, podél které nastal zřetelně zdokumentovaný pohyb. 
Zlomy mohou dosahovat délek od několika cm do stovek kilometrů a pohyb na nich od něko-
lika mm až po několik kilometrů.

zvětrávání – v. eroze

zvrstvení – zvrstvení je uspořádání materiálu uvnitř vrstvy, který se skládá z jednotlivých 
vrstviček (lamin). Nejběžnější typy zvrstvení jsou horizontální (laminy uspořádané rovnoběž-
ně s vrstevnatostí), čočkovité (laminy rychle vykliňují na všechny strany), proudové (široká 
skupina, jejímž studiem lze určit směr a intenzitu proudění. Patří sem zvrstvení planární, ko-
rytovité, šikmé aj.).

žíla – deskovité těleso tvořené minerálem nebo více minerály, které vnikly do pukliny v hor-
nině.
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3. DoplňUjíCí texty

3.1. Fenomén jeskyní v geoparku
Na území geoparku se nacházejí jak pseudokrasové, tak i krasové jeskyně. Největší zastoupe-
ní mají jeskyně vytvořené v sedimentech České křídové pánve. V těchto horninách většinou 
pískovcového charakteru najdeme zejména pseudokrasové jeskyně, nejčastěji vytvořené 
zvětráváním málo odolných hornin, či jejich sesuvem nebo řícením. Některá souvrství těchto 
sedimentů však obsahují také vápnité složky (prachovce, slínovce až vápence), jejichž podíl 
může dosahovat až 80%, vzácně se zde tedy mohou vytvářet i krasové jeskyně, nebo alespoň 
jeskyně s krasovou výzdobou, která vzniká rozpouštěním vápenatého nadloží. Pseudokraso-
vé jeskyně v geoparku jsou však jeskyně známé i v jiných typech hornin, např. v údolí Jizery 
pod Železným Brodem je pseudokrasová jeskyně vyvinuta také ve fylitech, další drobné jes-
kyně najdeme i v údolí Kamenice v metabazitech.

Krasová výzdoba Bozkovských dolomitových jeskyní. Foto Geopark Český ráj.

Krasové jevy v geoparku jsou vázány zejména na čočky vápenatých hornin zavrásněných 
do krystalinika. Asi nejznámější je jeskynní systém u Bozkova, který je vyvinut v zdejším do-
lomitickém vápenci (viz seznam lokalit). Bozkovské jeskyně jsou jedinými zpřístupněnými 
krasovými jeskyněmi v geoparku. V jejich okolí můžeme pozorovat další krasové jevy a další 
menší jeskyně se nachází nedaleko v údolí Vošmendy, u Železného Brodu či těsně za hranicí 
geoparku v Poniklé. 
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Skalní byty (světničky) u Valečova. Foto V. J. Linhart.

Pravděpodobně největší krasovou jeskyní v geoparku je jeskyně Bartošova pec, která je sou-
částí rozsáhlého krasového systému u Ondříkovic (viz seznam lokalit). Je cca 225 m dlouhá 
a při jejím ústí je vývěr s průměrnou vydatností cca 30 l /s, který je napájen z ponorů u Pod-
horčí a Roudného a v minulosti byl zdrojem pitné vody pro město Turnov.

Mezi jeskyně sensu lato můžeme řadit také jeskyně umělé, vytvořené činností člověka. V ge-
oparku si je můžeme prohlédnout u hradu Valečov, kde jsou označovány jako valečovské 
světničky. Jedná se o skalní vesničku, která je svou rozlohou raritní v rámci celé střední Evro-
py. Místnosti jsou vytesány v pískovcových skalách kolem hradu a svým obyvatelům sloužily 
nejen jako obydlí, ale i chlévy pro domácí zvířata, dílny nebo skladiště. Vznik světniček není 
přesně datován, předpokládá se, že je obývala hradní čeleď a stráže. V husitských dobách 
zde také bývalo opevněné zimoviště vojsk. Když byl hrad na počátku 18. století opuštěn, 
nastěhovala se do skalních obydlí místní chudina. Okolní obyvatelé tyto nové usedlíky na-
zývali „skaláci“. Obytné světničky byly relativně dobře vybavené, měly dřevěné podlahy, do 
skalních otvorů byly osazeny dveře a okna, uvnitř byla běžná kamna a pece na pečení chle-
ba. Celkem zde žilo sedm několikačlenných rodin, asi 30 lidí. V roce 1892 však byli všichni 
obyvatelé vesničky pod záminkou šíření epidemie cholery nuceně vystěhováni a umístěni do 
chudobince v nedaleké obci Boseň. Obydlí byla následně značně poničena. Dnes je v lepším 
či horším stavu zachováno asi 28 objektů a celý komplex je volně přístupný. Často se s celým 
okolím hradu Valečov stávají cílem filmařů, natáčel se zde například film „Poklad hraběte 
Chamaré“ nebo pohádka „Rumplcimprcampr“.
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3.2. Živá příroda Geoparku Český ráj
Z hlediska geomorfologie je území rozdělené na 2 poloviny: jihozápadní část leží v Jičínské 
pahorkatině (České tabuli) a severovýchodní část v Krkonošsko-jesenické soustavě. Jičín-
skou pahorkatinu odděluje úzký pás Ještědsko-kozákovského hřbetu, který na sever přechá-
zí v Krkonošské podhůří. Pestré geologické a geomorfologické členění krajiny podmiňuje 
i biogeografické členění geoparku, do jehož území zasahují 3 bioregiony – Hruboskalský, 
Železnobrodský a Podkrkonošský. Území všech tří bioregionů leží v mírně teplé až chladné 
oblasti, jižnější Hruboskalský bioregion je o něco teplejší než zbylé dva. Průměrná roční tep-
lota se pohybuje okolo 7º C. Podnebí je poměrně teplé s dostatečným množstvím srážek, 
jejichž úhrn se pohybuje od cca 650 do 800 mm/rok. Mezo- a mikroklima jsou silně ovlivně-
né reliéfem a množstvím slunečního osvitu, které vedou k teplotním a vlhkostním zvratům 
v kaňonech (studené a vlhké mezoklima, např. Studený průchod v Příhrazských skalách) a na 
skalních hranách (extrémní teplo a sucho).

Typickými půdami jižní části regionu jsou spraše a sprašové hlíny, na zbytku území převa-
žuje zejména kambizemě. Ve vlhkých údolích se běžně vyskytují slatiny a rašeliniště (např. 
Podtrosecká údolí, Vidlák). Na vápencích a dolomitech v okolí Železného Brodu najdeme též 
odvápněné rendziny.

3.2.1. Flóra

Flóra na území geoparku je většinou chudá, s převahou acidofilních druhů. Její složení před-
stavuje přechod mezi teplomilnou a chladnomilnou květenou. V severní části se vyskytuje 
i řada horských druhů splavených z vyšších poloh Krkonoš a Jizerských hor (např. prstnatec 
májový). Přirozené složení vegetace tvoří doubravy s původní borovicí lesní, v severní části 
doubravy přecházejí do bučin, na vulkanitech a vápnitých pískovcích jsou přirozené dubo-
habrové háje a ve vyšší nadmořské výšce květnaté bučiny a jedliny. 

Prstnatec májový. Foto L. Šoltysová.
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Na hranách pískovcových skal se vyskytují ostrůvky reliktních borů. V hluboce zaříznutých 
údolích na prudkých svazích rostou suťové a skalní lesy s výskytem javoru klenu. Podél vod-
ních toků jsou přítomny údolní jasanovo-olšové luhy, vzácně s výskytem bledule jarní (např. 
údolí Žehrovky), a mokřadní olšiny (např. Bažina u Přibyla). Přirozenou náhradní vegetací po-
dél vodních toků jsou společenstva vlhkých luk, kolem rybníků je vyvinuta vegetace vyso-
kých ostřic, na suchých místech jsou velmi běžné ovsíkové a kostřavové louky, které jsou 
pravidelně sečeny nebo i paseny. Vzácnější jsou podhorské a horské smilkové trávníky. Ve-
getace křovin (zejm. trnka obecná a bez červený) tvoří neprostupné porosty na okraji lesů 
a mezí. V Českém ráji je typická i vegetace skal, která se musí vyrovnat s nedostatkem půdy, 
extrémními teplotami a rychlým vysycháním. Nejčastěji je zastoupena štěrbinová vegetace 
silikátových skal (např. kapradiny sleziník, osladič). Díky vlivu člověka zabírají dnes asi jednu 
třetinu území lesy s druhotným složením borovice a smrku, cíleně zde pěstovaným od konce 
18. století. V bezlesí převažuje orná půda, v menší míře louky a pastviny, většinou pravidel-
ně koseny či paseny. Místy byly vybudovány rybniční soustavy (Podtrosecká údolí, Žabakor, 
Údolí Plakánek, Ostruženské rybníky). Krajinářsky nejcennějším územím je vyhlášená CHKO 
Český ráj.

Jasanovo-olšový luh. Foto J. Višinský.

3.2.2. Fauna

Složení fauny je obrazem geografických, geologických, geomorfologických, klimatických 
a vegetačních poměrů a změn charakteru původního prostředí činností člověka. V geoparku 
převažuje běžná fauna hercynské zkulturnělé krajiny se západními vlivy, místy s podhorský-
mi formami. Počet druhů v Českém ráji se odhaduje na 20 000–30 000, z toho je více než 
100 druhů ohrožených až kriticky ohrožených. Naopak, v některých lokalitách jsou problémy 
s přemnožením, zejména spárkaté zvěře. V posledních letech se sem vrací druhy, které díky 
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činnosti člověka v minulosti vymizely, mezi nejznámější patří sokol stěhovavý či vydra říční. 
Králem Českého ráje je jelen evropský, avšak vyskytuje se tu poměrně vzácně a jen ve vyšších 
polohách. 

Výskyt živočichů a životaschopnost jejich populací jsou úzce závislé na zachování vhodných 
biotopů, vhodného prostředí včetně zachovalosti rostlinných společenstev. I přes někte-
ré poměrně novodobé pozitivní trendy v hospodaření ohledně druhové skladby, jsou lesní 
společenstva nadále ohrožena hlavně úbytkem starých stromů, stromů s dutinami, mnohdy 
zmenšováním plochy starých porostů, malou rozrůzněností a tedy pestrostí lesních porostů, 
celkovým nedostatkem tlejícího dřeva. Na lučních biotopech lze v současné době jen ob-
tížně nahradit tradiční hospodaření původních vlastníků managementem ochrany přírody. 
Mnohé louky a pastviny nejsou udržované a dochází k jejich zarůstání dřevinami. Mokřadní 
a vodní společenstva byla hlavně v minulosti ohrožována a degradována odvodňováním, 
zavážením, ukládáním odpadů, vápněním, přirozenou sukcesí, zanášením koryt vodních toků 
usazeninami a tím snižováním jejich průtočnosti. Některé z těchto důvodů ohrožení přetrvá-
vají dodnes. Rybářské hospodaření se zaměřuje především na hospodářky významné druhy, 
které jsou pravidelně vysazovány a později slovovány.

Sokol stěhovavý. Foto J. Šťastný.

3.2.2.1. Fauny různých ekosystémů v geoparku

Lesní ekosystémy na písčitých půdách s převahou borovice lesní a borovice vejmutovky jsou 
biotopem druhů písčin a skalních masivů a druhů vázaných způsobem života na borovici. 
Z brouků tu žijí například svižníci a tesaříci. 

Smíšené a listnaté lesy obývají brouci roháček bukový, tesaříci a střevlíci. Z ptáků toto pro-
středí charakterizují datel černý, lejsek černohlavý, čáp černý, puštík obecný, krahujec obec-
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ný, káně lesní nebo plšík lískový, pro lesní okraje je typický kalous ušatý. Z dalších obratlovců 
běžně narazíme na naše typické zástupce lesní fauny, mezi které patří např. srnec obecný, 
kuna lesní, veverka obecná, liška obecná, ježek západní, lasice kolčava, jezevec lesní či sle-
pýš křehký. Zdejší listnaté nebo smíšené lesy obývá také muflon, který byl vysazen v České 
republice již v 19. století jako lovné zvíře. Mufloní zvěř však často spásá a poškozuje přiroze-
nou obnovu buku a jedle a z hlediska ochrany přírody je žádoucí, aby se její stavy dále nezvy-
šovaly. Permanentní problémy s přemnožením má také prase divoké. 

Pozoruhodná je fauna jeskyní, jejich stálým obyvatelem je křižák temnostní, který byl poprvé 
v Čechách nalezen na Hrubé Skále. Z motýlů tu lze pozorovat sklepnici obecnou, otakárka 
fenyklového, vřetenušku obecnou a lišaje svlačcového. Žije zde také několik druhů letounů, 
např. netopýr velký, netopýr ušatý a vrápenec malý. Česká společnost pro ochranu netopý-
rů na území Českého ráje činí každoroční dlouhodobý monitoring netopýřích populací ve 
spolupráci s AOPK ČR, zejména na zimních stanovištích. Ze savců často nachází v jeskyních 
úkryt liška obecná, kuna skalní, kuna lesní nebo jezevec lesní.

Pro skalní města a pískovcové plošiny jsou typičtí zejména ptáci, např. výr velký, puštík obec-
ný, kulíšek nejmenší, poštolka obecná, kavka obecná, a od 80. let 20. století i krkavec velký. 
Dutiny ve skalách jsou často obývány jestřábem lesním, krahujcem obecným, kání lesní, dat-
ly, strakapoudy a žlunami.

Z fauny rybníků a vodních toků jsou k vidění motýli: otakárek fenyklový, batolec duhový a ba-
bočka síťkovaná, ostatní hmyz reprezentují vážky, šídla či mravkolev. Vzácností je spatření 
škeble rybničné a kriticky ohrožených velevruba malířského a raka říčního. Z plazů jsou čas-
tými druhy okolí vodních toků a rybníků ještěrka živorodá a užovka obojková. Malé tůňky obý-

Vrápenec malý. Foto J. Šťastný.
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vají čolek horský, kuňka ohnivá, a také zvláště chráněná ropucha krátkonohá. Z ptáků kolem 
potoků žijí ledňáček říční, konipas horský a skorec vodní, rybníky obývají potápka malá, labuť 
velká, polák chocholačka, moták pochop, chřástal vodní i kropenatý a rákosníci. Mezi savci 
mokřadů nalezneme rejsce černého, myšku drobnou či hranostaje. Některé tekoucí vody 
patří do pstruhového až lipanového pásma, ve kterých se, pokud jsou čisté, velmi vzácně 
objevuje i rak kamenáč nebo mihule potoční. 

Fauna křovišť a remízků, v minulosti dosti redukovaná, se v poslední době opět navrací. Patří 
do ní zejména zajíc polní, bažant obecný nebo křepelka polní, z ptáků sedmihlásek hajní, 
drozd zpěvný, čížek lesní, stehlík obecný, dlask tlustozobý, pěnkava obecná.

Jeřáb popelavý. Foto J. Šťastný.

3.3. Geopark Český ráj ve světle archeologických nálezů
Páteř celé oblasti geoparku tvoří řeka Jizera, která se nejenom podílela na modelaci terénu, 
ale zároveň představovala již od pravěku významný komunikační prvek. Osídlení na takto 
rozsáhlém území, s tolika geografickými a geomorfologickými specifiky, nemohl mít přímo-
čarý vývoj. V rámci oblasti docházelo nejenom k progresům, ale též k regresům osídlené 
plochy v různých obdobích. Svou roli hrály samozřejmě přírodní podmínky, včetně těch kli-
matických, které významnou měrou determinovaly život soudobých obyvatel. Další důležitou 
premisou pro osídlení v různých obdobích dějinného vývoje od pravěku do konce středověku 
byly přírodní zdroje (např. nerostné suroviny, vodní zdroje, vegetační pokryv atd.). 

Nejstarší doklady o osídlení a činnosti člověka pocházejí již ze starší doby kamenné, kdy byly 
lovci a sběrači osídleny skalní dutiny a převisy (např. Bělá u Rozumova, 80 000 př. n. l.). O pří-
tomnosti člověka v našem regionu před třemi sty tisíci lety může svědčit nález pěstního klínu, 
který byl vyroben z jaspisu z výchozů na Ještědu (Český Dub). Další středopaleolitické nálezy 
pocházejí z Turnova-Vrchhůry, Lestkova, Chloumecka, ale kupříkladu i z Javorku u Jilemnice. 
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Jeskyně Babí pec. Foto J. Prostředník.

Doklady pro přítomnost člověka v mladším a pozdním paleolitu (40 000–9 000 př. n. l.) 
pocházejí z lokalit Horní Lochov, Janovice, Pařezská Lhota, Hodkovice, Hradčany u Českého 
Dubu, Přepeř, Klokočí u Turnova, Daliměřic a Jičína. Za do jisté míry unikátní lokalitu lze po-
kládat mladopaleolitickou stanici v Jilemnici u kaple sv. Isidora. 

V poslední letech se objevilo několik dokladů o lidské aktivitě v závěru starší doby kamen-
né. Ve střední době kamenné (mezolitu, 9 000–5 500 př. n. l.) došlo k výraznému nárůstu 
osídlení ve skalní oblasti Českého ráje jak nad staroholocénním Pelešanským jezerem, tak 
i nad vodními plochami v Podtroseckých údolích a Žabakoru. V této době došlo též k masívní 
těžbě drahokamů z vrchu Kozákova, které sloužily zejména jako surovina pro výrobu štípa-
né industrie. Jako dílny na výrobu štípaných nástrojů byly využívány skalní dutiny na úpatí 
Kozákova. Mezolitická štípaná industrie prozatím pochází z následujících lokalit: Babí pec, 
Zemanova pec (k. ú. Loktuše), Kudrnáčova pec (k. ú. Vesec pod Kozákovem), Ludmilina jesky-
ně, Abri pod Těhníkovou skálou (k. ú. Hnanice pod Troskami), abri v oblasti Pánvička, Dvojitá 
brána u Rohlin, Kristova jeskyně (k. ú. Bělá u Turnova), Abri nad Markovým koutem, Abri pod 
Pradědem (k. ú. Karlovice), Vesec pod Kozákovem, Hlavatá skála (k. ú. Hrubá Skála). 
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Dílna navýrobu seker v Nudvojovicích. Foto J. Prostředník.

Na přelomu šestého a pátého tisíciletí před naším letopočtem (mladší doba kamenná – neolit, 
cca 5 500–4 200 př. n. l.) přišli do Pojizeří první skuteční osadníci – zemědělci, kteří obsadili 
úrodný pás nivních půd podél Jizery. S ohledem na výsledky nových výzkumů se jako velmi 
pravděpodobná hypotéza jeví možný příchod nového „etnika“ z oblasti Slezska. Radiokarbo-
nová data, která pocházejí ze sídliště na lokalitě Turnov – Maškovy zahrady, přinášejí doklady 
o nejstarším zemědělském osídlení na celém území Čech vyjma Moravy.

Tento lid s sebou přinesl znalost broušení kamene a výroby keramiky (nížinná sídliště prvních 
zemědělců: Turnov – Nudvojovice, Pěnčín, Přepeře, Příšovice, Turnov – Maškovy zahrady). Ze 
závěru mladší doby kamenné pocházejí nálezy malované keramiky, jejíž původ je hledán na 
Moravě (Čertova ruka na Hruboskalsku). S nálezy broušených kamenných nástrojů prvních 
zemědělců se setkáváme i v oblasti horního toku Jizery. K jejich výrobě byl využíván meta-
bazit, jehož výchozy těžené od střední doby kamenné se nalézají v Jizerských horách v linii 
mezi Jabloncem nad Nisou a Tanvaldem. Vytěžená surovina byla hrubě opracována již v mís-
tě těžby, k výrobě nástrojů pak docházelo níže po toku Jizery (např. Ohrazenice u Turnova, 
Nudvojovice nebo Příšovice). Podle současných znalostí víme, že v mladší době kamenné 
byla metabazitem typu Jizerské hory zásobována rozsáhlá oblast čítající Čechy, Moravu, zá-
pad Slovenska, jih Polska, Německo včetně Bavorska a Rakouska, Maďarsko a Nizozemí.

Vedle sídlišť pod otevřeným nebem známe i lokality pod převisy a ve skalních dutinách (Abri 
pod Pradědem, Ludmilina jeskyně aj.). O různých aktivitách lidí v mladší době kamenné svěd-
čí i nálezy broušených kamenných nástrojů, které pocházejí z povrchových sběrů v rámci 
regionu (např. Karlovice, Klokočí, Mokrý, Olešnice u Turnova, Volavec, Tatobity, Všeň, Kaca-
novy, Bělá u Staré Paky, Libštát).

Co se týče osídlení jičínské části geoparku, sídlištní areály mladší doby kamenné se koncen-
trují na Sobotecku, v Jičínské a Železnické kotlině a v areálu Prachovských skal a výrazně 
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na jižních, jihozápadních a jihovýchodních svazích pod okrajem skalních útvarů. Dalším in-
tenzivně v neolitu osídleným územím jsou jižní svahy Velišského hřbetu a pás území odtud 
jihozápadním směrem do vnitrozemí na Libáňsko.

Na přelomu mladší a pozdní doby kamenné (eneolit, cca 4 200–2 000 př. n. l.) se zde, prav-
děpodobně v souvislosti s počínající sociální diferenciací, objevila první hradiště (např. Čer-
tova ruka u Mašova, Mužský u Mnichova Hradiště). Z Pojizeří známe i nálezy kultury řivnáčské 
(Mužský – Klamorna, Pěnčín ad.) a kultury s kulovitými amforami (Pěnčín ad.). V závěru pozdní 
doby kamenné osídlil naši oblast lid kultury se šňůrovou keramikou (Turnov, Svijanský Újezd 
ad.). Ze starší a střední doby bronzové (2 000–1 250 př. n. l.) nemáme téměř žádné archeo-
logické nálezy, které by dokládaly osídlení Českého ráje. Ovšem celá řada radiokarbonových 
dat, která pocházejí z archeologických výzkumů pravěkých sídlišť v Turnově -Maškových za-
hradách nebo Daliměřicích, již do střední doby bronzové spadají a svědčí tak o pokračujícím 
osídlení z period předchozích. V mladší a pozdní době bronzové (1 250–700 př. n. l.) bylo 
Turnovsko obydleno lidem popelnicových polí, pro který byl charakteristický žárový pohřeb 
(např. Sovenice, Svijanský Újezd, Svijany, Turnov, Lháň ad.). Tento trend pokračuje i v násle-
dující starší době železné, kdy vývoj osídlení pokračuje plynule kulturou slezskoplatěnickou 
(750–500 př. n. l.). Lid popelnicových polí osídlil náš region v takové hustotě, jaká je srov-
natelná se středověkým osídlením. V poslední době proběhly rozsáhlé výzkumy v lokalitě 
Turnov-Maškovy zahrady nebo na Vesecku, které odkryly opakované až soustavné osídlení 
právě z mladší doby kamenné až po raný středověk.

Sekera z metabazitu, Kaskovice. Foto J. Prostředník.

V období, kdy byla naše země zasažena vpádem Keltů (500–0 př. n. l.), zachoval si lid popel-
nicových polí na Turnovsku po dlouhou dobu svou specifickou kulturu (tzv. turnovský typ byl 
pojmenován dle žárového pohřebiště v Turnově – Aehrentalově cihelně). Ale nakonec i tato 
část Pojizeří byla postižena keltskou expanzí (3.–2. stol. př. n. l.). Počátek našeho letopočtu 
zůstává pro náš region prozatím nejasný; v období římského císařství (0–4. stol. n. l.) i v době 
stěhování národů (4.–5./6. stol. n. l.), ačkoli poslední výzkumy tento stav poněkud pozměňují. 
Na počátek tohoto období náleží žárové pohřebiště u Kobyl; etnická příslušnost nositelů této 
kultury je však dosud nejasná. V roce 1995 proběhl záchranný archeologický výzkum u želez-
niční stanice Turnov – město. Bylo zde nalezeno sídliště z doby římské ležící ve vrcholu dnes 
zaplněného meandru pravěké Jizery. O pět let později byl odkryt další germánský dvorec, da-
tovaný však do 3. století n. l. Z hruboskalské skalní oblasti z hradiště na Čertově ruce pochází 
unikátní soubor luxusních předmětů z 5. století, které však nesvědčí o běžném sídlištním 
využití. Jejich místa původu dokážou obsáhnout celou soudobou Evropu.
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V 6. století k nám přišlo nové etnikum – Slované, kteří podobně jako první zemědělci v mladší 
době kamenné, osídlili úrodné meandry Jizery (Turnov-Maškovy zahrady, Přepeře, Svijany). 
V následujících staletích vystupují do popředí opevněné lokality, položené na jih a na východ 
od Turnovska (Mužský, Hradec u Podolí, Chlum u Mladé Boleslavi, Prachovské skály). Při utvá-
ření přemyslovského státu ve druhé pol. 10. století vznikla síť nových mocenských opor. Teh-
dy ovládl Pojizeří hrad v Mladé Boleslavi. Turnovsko ovšem dlouho zůstávalo při okraji sídelní 
mozaiky, až do 13. století začínaly v blízkém sousedství lesy.

Ve spojitosti s vlastními turnovskými počátky přisuzujeme značný význam sídlišti při břehu 
Jizery mezi přítoky Libuňkou a Stebenkou. Zdejší osídlení zaniklo v době kolem poloviny 13. 
století ve zřejmé souvislosti se založením města Turnova. Po tomto aktu došlo v Pojizeří i k bu-
dování středověkých hradů (Dolánky, Hrubý Rohozec, Valdštejn, Rotštejn, Hrubá Skála).

3.4. počátky zděné architektury v geoparku
Mírné klimatické podmínky, které zaručují bohatý stromový porost a tedy dostatek dřeva, 
způsobily, že kámen se ve střední Evropě začal jako stavební materiál používat poměrně 
pozdě. Dříve se začal uplatňovat na jih od Dunaje a na západ od Rýna, tedy v zemích bezpro-
středně ovlivněných římskou kulturou. Do Čech se zděná architektura začala dostávat spolu 
s křesťanstvím, jež se konstituovalo rovněž v Římské říši. Proto na dlouho první kamenné 
stavby u nás byly pouze chrámy. Na území Geoparku Český ráj jsou nejstaršími stavbami dva 
vrcholně románské kostely – Nanebevzetí Panny Marie v Mohelnici nad Jizerou a sv. Jiljí v Že-
leznici. Oba shodně pocházejí ze třetí čtvrtiny 12. století, avšak z železnického se dochovala 
pouze věž.

Ve stejné době byl založen i Mohelnici n. J. blízký cisterciácký klášter Hradiště, nicméně ten 
byl s největší pravděpodobností na svém počátku dřevěný. Do výstavné zděné podoby začal 
být budován v pozdně románském stylu, do kterého spadá východní krypta chrámu (počátek 
výstavby můžeme rámcově klást přibližně do 20.–30. let 13. století), přičemž dokončen byl až 
v průběhu zbytku 13. století ve slohu raně gotickém. Celý klášterní komplex byl však zničen 
vojsky orebitů již na počátku husitské revoluce. Zkázu na konec v 16. století dokonala přestav-
ba trosek areálu na zámek a v 19. století na pivovar. Do dnešních dnů se tak kromě zmíněné 
krypty dochoval nádherně zpracovaný severní portál kdysi mohutného pětilodního konvent-
ního chrámu a zejména pak různé konstrukční prvky (klenební žebra, svorníky) uchovávané 
v různých paměťových institucích. Vše bylo zhotoveno z pečlivě opracovaného pískovce.

Krátce před polovinou 13. století bylo založeno město Turnov a spolu s ním dominikánský 
klášter v místech dnešního novogotického chrámu Panny Marie a hřbitova. Jeho osud vzal 
rovněž za své za husitské revoluce, avšak z něho se nám do dnešních dnů nedochovalo vů-
bec nic. Další kamennou stavbou v Turnově (zbytek byl dřevěný), se kterou můžeme počítat 
již od počátku města, byl kostel sv. Mikuláše, který měšťanům sloužil jako farní. Původní loď 
je zachována ve spodní části mohutné věže. Zbytek kostela je však barokní.

Z téže doby jako Turnov pochází i několik dalších vesnických kostelů – sv. Bartoloměje v Bra-
dě u Jičína a sv. Jana Křtitele v Nudvojovicích, o němž víme, že měl minimálně jednoho před-
chůdce, ovšem dřevěného. Starší předchůdce, ať již také dřevěné, nebo přímo zděné, měla 
jistě celá řada dalších kostelů v regionu, ale na rozdíl od Nudvojovic nejsou zatím potvrzeny 
archeologickým výzkumem. Z konce 13. století pak pocházejí další chrámové stavby – kostel 
sv. Vavřince v Březině a sv. Jiří v Přáslavicích.

Druhá polovina 13. století je již čas, kdy se kámen začíná více uplatňovat i v obytných stav-
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bách. Je to totiž doba, kdy u nás vznikají kamenná sídla nobility – zejména hrady (tvrze často 
byly stále dřevěné). Pokud ne nejstarším, tak určitě jedním z nejstarších v regionu je hrad 
Valdštejn, s jehož počátky můžeme počítat někdy kolem třetí čtvrtiny 13. století.

Specifickým typem těchto sídel jsou skalní hrady, přičemž díky velkému množství pískovco-
vých skal je území Geoparku Český ráj jednou z lokalit s jejich největší koncentrací. Skalními 
hrady nazýváme taková sídla, která nejsou pouze na skále postavená, ale skálu přímo orga-
nicky zapojují do stavebních článků, jako je vstupní prostor (častým prvkem skalních hradů je 
využití úzké skalní soutězky jako vstupu, který se dal v případě ohrožení jednoduše zatarasit 
a bránit) a provozní, ale někdy i obytné místnosti. To je jejich nejtypičtější prvek, kdy jsou celé 
místnosti, nebo alespoň jejich části přímo zasekané do skal. Zbytek hradního areálu, kde ne-
bylo možné nebo vhodné skály využít, doplnily zděné, ale častěji dřevěné konstrukce. 

Zámek Hrubá Skála. Foto L. Antoš.

Příkladnou ukázkou skalního hradu jsou Drábské světničky, u nichž však není přesně jasné, 
jak vypadaly ve svém počátku na konci 13. století, jelikož není pochyb, že byly průběžně 
(nejspíš až do raného novověku) rozšiřovány o další místnosti vytesávané do skály. Neznámo 
přesně z jaké doby (patrně až z počátku 14. století) je hrad Frýdštejn, který je příkladem apli-
kace zejména mezi šlechtou oblíbeného bergfritového typu hradu na skalní hrad. Ze stejné 
doby je bezvěžový Valečov, Chlum-Kozlov a o něco málo starší (patrně přelom 13. a 14. sto-
letí) je hrad Rotštejn.
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Mezi skalní hrady je počítána i celá řada lokalit, jejichž účel často není zcela jasný. Jsou to 
menší opevněná místa, která právě hojně využívala skalní útvary, které byly doplněné pouze 
dřevěnými konstrukcemi. Tyto objekty často nezachycují žádné písemné materiály (výjimkou 
jsou Kavčiny u Valdštejna), tak zpravidla ani nevíme, jak byly původně nazývány. Tím, že se 
nedochovala jejich jména v přídomku nějakého šlechtice, se u nich často hledá jiná funkce 
než sídelní. Vzhledem k tomu, že se zpravidla nacházejí v blízkosti starých cest, je jejich 
funkce zpravidla interpretovaná jako strážní či mýtná. Kromě Kavčin mezi tyto lokality dále 
patří Klamorna, Hynšta, Staré hrady u Příhraz, bezejmenný hrádek mezi Novou Vsí a Branžeží, 
Čertova ruka, Drábovna, Pařez a nejspíš i Zbiroh.

Do 30.–40. let 14. století nejspíš spadá založení hradů (Hrubá) Skála a (Hrubý) Rohozec, kte-
rý měl svého předchůdce v hradu přechodného typu na nedaleké ostrožně na Vápeníku 
(k němu se také nejspíš váží první zmínky z doby krátce po roce 1320). Středověká podoba 
obou těchto staveb byla takřka úplně setřena pozdějšími přestavbami na zámek.

V závěrečném období vlády Karla IV. (vládl 1346–1378) byly postaveny kostely sv. Václava na 
Týně (Rovensko pod Troskami) a sv. Filipa a Jakuba na Všeni. Oba ale nepochybně měly své 
předchůdce, jejichž podobu však neznáme.

Skalní pevnost Drábské světničky.  Foto P. Charousek.

Také na sklonku vlády tohoto panovníka, nebo spíš již v první polovině vlády jeho syna Vác-
lava IV. (vládl 1378–1419) byl založen na čedičových sopouchách hrad Trosky – nejznámější 
stavba Českého ráje – a pochází z ní i zástavba jádra hradu Kost. Jeho předchůdce, z něhož 
se prakticky nic nedochovalo, byl založen, jak odhalil nedávný archeologický průzkum, již 
v poslední třetině 13. století.

Husitská revoluce přinesla stavební útlum a do značné míry, jak už bylo naznačeno, zkázu. Na 
druhé straně ale požáry motivovaly lidi, aby více používali na stavbu svých obydlí nespalného 
materiálu, kterým často byl místo cihel v Českém ráji dobře dostupný pískovec. Proto i v Tur-
nově po vypálení katolickými vojsky ze Slezska a Lužice v roce 1468 a dalším požáru (již bez 
návaznosti na válečný konflikt) v roce 1538 se začíná stavět z kamene. V roce 1526 tak byla 
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vybudována nová kamenná radnice a zejména archeologie již postupně zjistila řadu zděných 
městských domů, které měly svůj počátek v renesanci (v průběhu 16. století) a některé sklepy 
v centrální části města mají dokonce svůj původ pozdně gotický (patrně ještě závěr 15. stole-
tí). Menší města a vesnice však zůstávala dřevěná ještě dlouho do novověku.

Renesance je také období, kdy se kamene, kterým je opět dobře opracovatelný pískovec, 
začíná v Českém ráji více využívat nejen jako stavebního materiálu, ale také k výrobě specific-
kých architektonických prvků – na náhrobníky. I když nejstarší dochovaný náhrobník pochází 
z roku 1369 z kláštera v Hradišti, právě až 16. století přineslo větší rozvoj výroby této funerální 
architektury. Renesanční náhrobníky, vesměs druhotně zazděné ve zdech, tak máme docho-
vané např. v kostele sv. Mikuláše v Turnově, nebo kostele sv. Jana Křtitele v Nudvojovicích.

3.5. kamenářské řemeslo v geoparku
Pod pojmem kamenářství se skrývá sběr a opracování drahých kamenů. První sběrači a zpra-
covatelé byli pravěcí lidé, kteří osidlovali skalní převisy a jeskyně na Turnovsku. Zachovaly se 
nám po nich nástroje a zbraně, které zde vyráběli odštěpováním kozákovských jaspisů. Byly 
nalezeny právě na svazích Kozákova, v jeskyních Babí a Kudrnáčova pec. 

Nejstarší zmínky o sběru drahých kamenů a jejich zpracování v Podkrkonoší pocházejí již ze 
14. století, z doby vlády Karla IV. Údajně sám císař Karel IV. roku 1357 přijel do oblasti Českého 
ráje, aby se na místě seznámil s podkrkonošskými drahými kameny. Roku 1576 se stává řím-
ským císařem Rudolf II. Tento panovník sbíral obrazy, drahé kameny i předměty jimi zdobené, 
starožitnosti a také minerály. Jeho mineralogická sbírka byla pravděpodobně největší v Evro-
pě. Císař, který kupoval nejen vybroušené kameny, ale i surovinu, si dokonce nechal postavit 
vlastní brusírnu. Rudolfův správce sbírek a osobní lékař Holanďan Anselmus Boetius de Boot 
studoval problematiku drahých kamenů a své poznatky sepsal do knihy Gemmarum et La-
pidum Historia, která vyšla tiskem roku 1609. Ve své knize popsal způsob broušení kamenů 
a doložil nákresy dobových kamenářských stolů, kvadrantů i brousicích kotoučů. Zajímavou 
postavou na císařském dvoře byl tajný rada, kališnický kněz Šimon Tadeáš Budek z Rovenska 
pod Troskami, který vedl hledání nových nalezišť drahých kamenů. V roce 1601 dokonce ob-
držel od Císaře privilegium na hledání kamenů a byl ustanoven jako dozor nad ostatními hle-
dači. Nejstarší ojedinělé zprávy o kamenářích na Turnovsku se objevují v polovině 17. století. 
Jisté je, že v soupisu obyvatelstva byl v Turnově v roce 1651 pouhý jeden „řezač kamenů“. 

Odborná škola pro úpravu 
drahokamů v roce 1910, dnes Střední 
uměleckoprůmyslová škola a vyšší 
odborná škola Turnov. Archiv MČRT.
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SUPŠ - školní brusírna kolem roku 1915. Archiv MČRT.

Tajemství budoucího úspěchu a rozvoje turnovských kamenářů nespočívalo ve zpracování 
dovážených nebo dokonce místních kamenů, ale v dokonalém zvládnutí tzv. skelné kompozi-
ce, tj. výroby olovnatého skla v barvách drahých kamenů. Pálení kompozice a broušení imita-
cí bylo převažující součástí turnovského kamenářství v celém 18. století. Krása skla i drahého 
kamení se projeví až po vybroušení. Vybrušování pravidelných plošek, tzv. faset, se do Turno-
va zřejmě dostalo z Norimberku přes Prahu. Opracovávání kamenů bylo na Turnovsku dlouho 
ojedinělé. Granáty, olivíny, acháty a jaspisy, které se v širším okolí vyskytují, měly v počátku 
na vývoj kamenářství jen okrajový vliv. Až na počátku 19. století se tavení skelné kompozice 
přemisťuje přes Hodkovice do Jablonce nad Nisou, a je postupně nahrazeno prudkým rozma-
chem granátové výroby. V době největšího rozkvětu poskytovalo zpracování granátů, včetně 
obchodu, v Turnově obživu až dvěma tisícům lidí. Dobré jméno českým granátům obstaráva-
ly jak tuzemské, tak světové výstavy, odkud si české firmy, zabývající se broušením a klenot-
nickým zpracováním granátů, pravidelně odnášely ocenění. Obrovský zájem o řemeslo si na 
konci 19. století vynutil založení Odborné školy pro úpravu drahokamů, která byla slavnostně 
otevřena 8. listopadu 1884. 

V roce 1919 se turnovské firmy sdružily do Svazu brusíren, jejichž součástí byla také Stanice 
pro výzkum drahokamů v Turnově, která členům vypracovávala posudky na drahé kameny. 
Ve stejném roce vzniklo Družstvo zlatníků v Praze, které si v roce 1947 zvolilo název Soluna, 
a které pod sebe začleňovalo drobné živnostníky a zlatnické firmy. V roce 1950 vstoupilo do 
družstva Soluna pět nejvýznamnějších výrobců granátových šperků a družstvo zahájilo cent-
rálně řízenou produkci a obchod s drahými kameny. Vše vyvrcholilo rokem 1953, kdy vzniklo 
družstvo Granát Turnov, které se zabývá těžbou, broušením a klenotnickým zpracováváním 
českých granátů dodnes.
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Domácí brusírna kamenů. Archiv MČRT.
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3.6. Turistika v Geoparku Český ráj
Rájem Čech nazýval již v 17. století Bohuslav Balbín úrodné Litoměřicko, ve 30. letech 19. 
století v souvislosti s rozvíjejícím se zemským vlastenectvím, začali čeští Němci propagovat 
Litoměřicko a labské údolí směrem k Ústí a Děčínu pod názvem “Paradies von Böhmen”, do 
tohoto Českého ráje byla zahrnuta také západní část Českého středohoří s Milešovkou a láz-
němi Teplice. Hosté sem mířili zejména ze Saska a Pruska. Idyla zemského vlastenectví končí 
s nástupem Bachova absolutismu po roce 1848. 

“Nikdy neměl a nebude mít pojem Český ráj přesně vymezené hranice, neboť neměl ani 
v době svého vzniku jednolitý region se stejnými přírodními a hospodářskými podmínkami. 
Obsah pojmu ráj je totiž v názvu skutečně pojmem pro krásu, kterou objevujeme v bohatě 
členěné krajině různého vývoje geologického, demologického, etnografického a dokonce lin-
gvistického. Jedině krása tvoří tertium comparationis, ono jedině srovnatelné pro rozmanitost, 
tvárnost, lyričnost a dramatičnost této země, která se nedá spoutat pevnou hranicí, pevnou 
formulí pojmu ráj.” (Václav Ziegler). 

Cykloturisté v Českém ráji. Foto L. Antoš

Kraj opěvoval již ve 30. letech 19. století Karel Hynek Mácha. Počátky turistiky a její předpo-
kládaný ekonomický přínos daly na počátku osmdesátých let devatenáctého století podnět 
k vydávání brožur, které popisují přírodní krásy a pamětihodnosti. V této době přitahují pozor-
nost Prachovské skály, propagované v Praze Vojtou Náprstkem a členkami Klubu amerických 
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dam. Stejně oblíbené je Hruboskalsko, o jehož půvabech referují návštěvníci sedmihorských 
lázní. Lázně Sedmihorky se stávají společenským střediskem české vlastenecké inteligence: 
spisovatelů, redaktorů, malířů, hudebníků a herců. Lázeňskou kolonádu zde nahrazuje tzv. 
Pramenní cesta. V roce 1886 vydává Václav Durych knihu pod názvem Z Českého ráje, Prů-
vodce Českým rájem Josefa Zdenko Pryla vychází o rok později. Název Český ráj se stěhuje 
do kraje mezi Turnovem, Mnichovým Hradištěm, Železným Brodem, Semily a Jičínem. Místní 
obyvatelé se zatím o krásy za humny pramálo zajímají. 

V Praze zakládá v roce 1888 Vojta Náprstek se skupinou kulturních pracovníků Klub čes-
kých turistů, v Jičíně se aktivity ujímají studenti a zakládají v roce 1892 jičínský odbor KČST. 
Předseda spolku a ředitel gymnázia František Lepař zahajuje jednání s hrabětem Ervínem 
Šlikem, majitelem Prachovských skal o stavbě výletní restaurace. Ve stejném roce v Turno-
vě v Okrašlovacím spolku turnovském vzniká samostatný turistický odbor, který se zakrátko 
změnil v odbor Klubu českých turistů. Členský příspěvek činil tři zlaté a učinil tak z členství 
prestižní záležitost. Prostřednictvím dobře situovaných členů se rozjela účinná propagace 
Českého ráje, turnovské firmy přispěly k vybudování studentské noclehárny s 25 lůžky, jedné 
z prvních v Čechách. Netrvalo dlouho a Český ráj objevili také trampové. Stavěli si tu osady 
a trampské kempy. Nejznámější byly osada El Torro v údolí Žehrovky. Na začátku 20. století je 
v Turnově vydán průvodce Josefa V. Šimáka Průvodce Českým rájem se sto padesáti výlety 
a čtyřiceti vyobrazeními. Turnov se stává “srdcem” Českého ráje, symbolem se stávají Trosky. 
Malá Skála se stává “perlou” Českého ráje. Jičín a Mladá Boleslav soupeří o titul “brána” Čes-
kého ráje. V této době mělo na turistiku zásadní vliv vlakové spojení, vypravovaly se zvláštní 
výletní vlaky. Podél Jizery byla na začátku 20. století vybudována Reigrova stezka ze Semil 
do Spálova. 

V Železném Brodě a v Mnichově Hradišti vzniká odbor KČST roku 1903, v Sobotce o tři roky 
později. Od roku 1908 vychází v nákladu 4000 ks Český ráj, věstník turistický. Obsahuje na-
bídky turistických tras, povídky a črty oblíbených autorů. V Turnově poskytuje služby Turis-
tická poptávárna, nabízí turistům rady a pokyny bezplatně. K dispozici je 240 druhů pohled-
nic, brožury, mapy, jízdní řády, hlásí se zde přísežní průvodci. Od roku 1910 se průvodci 
podrobují zkouškám ze znalostí celé krajiny a získávají odznak “Přísežný průvodčí turistické-
ho odboru” a bílou čapku s nápisem Přísežný průvodčí turistů. Další odbory KČST vznikají 

Lázeňský pramen 
Sedmihorky.  
Foto J. Mertlík.
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Hrad Kumburk. Foto Geopark Český ráj.

v Semilech, Rovensku pod Troskami, Malé Skále, Lomnici nad Popelkou a Třtí-Sychrově. Upra-
vují a značí se stezky, osazují lavičky, konají přednášky a turistické kurzy. V době první světo-
vé války činnost odborů stagnovala. Mnoho členů povolaných do zbraně se nevrátilo. Po 
válce ožívají živnosti i spolková činnost. Václav Kudrnáč vydává čtecí kalendář Český granát. 
Byla založena Župa Českého ráje z odborů KČST. Turnovský odbor označkoval 158 km cest, 
umístil 231 tabulek a dal vypracovat velkou mapu turistických cest v Českém ráji. Činnost ji-
čínského odboru se soustředila na Prachovské skály. V roce 1924 zde byla postavena chata 
KČST. Staví se další turistické chaty – na Kozákově, Táboře, KČST spravuje pavilon a hájenku 
na Troskách, plovárny v Malé Skále, Železném Brodě a v Semilech a rozhledny na Táboře 
a Kopanině. Starají se rovněž o zříceniny hradu Trosky, Zvířetice, Frýdštejn, Valečov, Zásadku 
a Zbiroh. V roce 1936 vytrasovala a označila Českorajská župa KČST Zlatou stezku Českého 
ráje vedoucí od Jičína do Prachovských skal, na Trosky, ke Hrubé Skále, na Valdštejn, Hlava-
tici, do Turnova, na Frýdštejn, Malou skálu, Sokol, do Železného Brodu, Riegrovou stezkou do 
Semil, na Kozákov, Tábor, Kumburk, Bradlec a zpět do Jičína. Byla označena červeně a prohlá-
šena za čtyřdenní túru. 

Zlatá stezka je turistickou páteří Českého ráje. Za další dva roky byla otevřena Pekařova stezka 
z Turnova ke hradu Kost. KSČT měl v roce 1938 110 000 členů a patřil k největším turistickým 
sdružením ve střední Evropě. Organizovaná turistika získávala stále více příznivců i dárců, 
byla podporována subvencemi veřejných spolků a peněžních ústavů a subvencemi minister-
stva veřejných prací. Během druhé světové války byly aktivity turistů sledovány a omezovány. 
Hrozil zákaz činnosti. Turnovský odbor sabotoval nařízení o poněmčení turistické orientace. 
Jeho členové udržovali značení a schůdnost stezek. Lidé se učili žít v nelehkých podmínkách. 
Přibývalo víkendových výletníků, výletní restaurace nabízely jednoduchá jídla bez lístků, tu-
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risté si nosili jídlo v ruksaku, odbory dbaly o čistotu studánek a kvalitu jejich vody. V pováleč-
né době soupeřilo vedení KČST o zájem mladé generace. Ta si vybírala mezi Sokolem a Ju-
nákem. Po roce 1948 byla turistika začleněna do Československého svazu tělesné výchovy. 
Turisté se rozptýlili do různých tělovýchovných jednot: Jiskra. Spartak, Lokomotiva, Slavoj, 
Sklostroj… Hrady, rozhledny, koupaliště i chaty a restaurace převzal stát. Vyvstala potřeba 
přírodu Českého ráje chránit, a tak v roce 1955 byla vyhlášena CHKO Český ráj, první v repub-
lice. Trampské kempy i osady postupně vymizely. 

Jedny z turisticky nejnavštěvovanějších dominant geoparku Hruboskalské skalní město, Trosky a zámek Hrubá skála mají své kouzlo 
i mimo hlavní návštěvnickou sezónu. Foto L. Antoš.

Po roce 1989 se opět vše změnilo. CHKO se rozšiřuje. Jsou vyznačeny cyklotrasy, vznikají cyk-
listické půjčovny a servisy, půjčovny koloběžek i kánoí. Podél Jizery je vybudována cyklotrasa 
Greenway Jizera. Vznikají naučné stezky a okruhy, venkovní geologické expozice a stezky 
s geologickou tématikou. V roce 2005 vzniká Geopark Český ráj a s ním i geoturistika, v roce 
2015 se Geopark Český ráj stává Světovým geoparkem UNESCO. 

3.7. Historie horolezectví na území geoparku
Centrem pískovcového lezení bylo již koncem 19. století Sasko, odkud se do Českého ráje 
postupně rozšiřovalo. Milníkem v dějinách pískovcového lezení byly první výstupy uskuteč-
něné pouze vlastními silami bez umělých pomůcek (jen s lanem na zajištění). První takový 
známý výstup je z roku 1888 na Nonne poblíž v Saském Švýcarsku. Lezením se začali zabývat 
čeští Němci na Děčínsku, později na Liberecku. Přelomovým výstupem v Českém ráji bylo 
zdolání Dračího zubu libereckým Němcem Rudolfem Kauschkou v roce 1906. Tento výstup 
inspiroval místní sportovce a již v roce 1907 zakládá učitel R. Herndrych Lezecký kroužek 
Prachov. Členové tohoto tohoto spolku uskutečnili celou řadu průkopnických provovýstupů 
v Prachovských skalách a v oblasti Hruboskalska. V roce 1913 byla zavedena pravidla, která 
odsuzovala použití umělých pomůcek a změnu povrchu skal sloužících na překonání zemské 
přitažlivosti jinak než vlastní silou lezce. Tato základní zásada se dodržuje na pískovci dodnes. 
V roce 1920 byl uskutečněn první výstup na věž Kapelník, roku 1925 na Taktovku a Dračí věž, 
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v roce 1929 na Prachovskou jehlu a Prachovskou čapku. První samostatný český prvovýstup 
„Průkopnická cesta“ byl vytyčen na věž Anebo (Čábelka, Baudyš, Soldát). 

Během druhé světové války vrcholila v oblasti Hruboskalska činnost legendárního Josky 
Smítky, se spolulezci Vodhánělem a Procházkou posunuli české pískovcové lezení o další 
stupeň a stali se vzorem pro poválečnou generaci, ve které vynikali Vladimír Němeček, Karel 
Cerman, Oldřich Kopal, Radovan Kuchař. Díky nim se Huboskalsko stalo centrem českého 
pískovcového lezení. Dalším vývojovým směrem se pro tyto lezce staly velehory. Nejúspěš-
nějším velehorským lezcem z Českého ráje je turnovský rodák Joska Rakoncaj, který má na 
svém kontě 8 osmitisícových vrcholů. 

S postupným zlepšováním kvality lan, obuvi i tréningu lezců docházelo a dochází k průstu-
pům stále obtížnějších cest. Horolezecká činnost je soustředěna především do Příhrazských 
a Prachovských skal a Hruboskalska a díky menší nasákavosti a větší pevnosti pískovce pře-
devším na Suché skály a Pantheon. Mimo pískovce jsou horolezecké terény na Kozinci u Že-
lezného Brodu a Krkavčí skále u Semil. Na skalním masivu Vodní brána u Semil jsou vybudo-
vány 3 zajištěné cesty (ferraty). 

Lezení má i časová omezení, která vycházejí z hnízdních období ptáků. V některých oblas-
tech je lezení trvale vyloučeno (jedná se většinou o extrémně měkkou horninu).

Pískovcové lezení má svá specifická pravidla. K jištění se používají kruhy zavrtané do skály 
a dále lanové či ploché smyčky různých rozměrů. Mokrý pískovec je méně pevný a proto je 
možno lézt pouze po suché skále. Horolezectví v CHKO Český ráj je možné pouze se sou-
hlasem orgánu ochrany přírody. Ten získává pro organizované horolezce Český horolezecký 
svaz a v tomto vyjádření jsou stanoveny podmínky, za kterých je lezení povoleno. 

Pískovcové lezení v geoparku. Foto L. Antoš

Ve výjimečně mrazivých zimách vznikají na některých místech ledopády, na kterých se tré-
nuje ledovcové lezení. Významnější objekty občas bývají v turnovském Farářství. (Kozákovský 
Votrubcův lom je soukromý a hrozí zde i pád kamenů).
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V blízkosti Mariánské vyhlídky v Hrubosklaském skalním městě byl založen v roce 1971 sym-
bolický hřbitov českých horolezců, kteří zahynuli během horolezeckých výstupů. 

V turnovském Muzeu Českého ráje je horolezectví věnovaná trvalá expozice: „Z Českého ráje 
na vrcholy světa“.

3.8. Dopady turismu
Při průvodcování v geoparcích, které jsou situovány do přírodně cenných (a často i chráně-
ných) území, v mnoha případech s místními obyvateli s původním stylem života a původní 
kulturou, je nutné si z hlediska průvodce uvědomit potenciální negativní dopady průvodco-
vání a případně i dalších aktivit v geoparcích (cykloturistika, pěší turistika, vodní turistika, 
horolezectví, kontakt s místními obyvateli). 

Problematice dopadů cestovního ruchu na přírodní i socio-kulturní prostředí a jejich preven-
ci, resp. optimalizaci dopadů cestovního ruchu (podpoření těch pozitivních, minimalizace 
negativních) je v poslední době věnována značná pozornost (viz doporučená literatura).

Pěší turistika je tradičně vnímána jako aktivita s žádnými/minimálními dopady na krajinu. To 
poměrně dobře platí, pokud jsou cesty dobře udržovány a návštěvníci se pohybují pouze na 
těchto cestách, což by mělo být typické pro průvodcované prohlídky v malých skupinách 
s geoprůvodcem. Pěší turistika však může způsobovat několik různých problémů, a to zejmé-
na sešlap, erozi a vytváření paralelních stezek způsobujících sešlap i erozi. Tyto dopady může 
výrazně snížit kvalitní management geoparku a vedení skupiny průvodcem.

Udržitelný cestovní ruch naplňuje zájmy současných generací bez narušení práv generací 
budoucích, zajišťuje spravedlivý podíl místních obyvatel na profitu z existence chráněných 
území a nenarušuje přírodní, kulturní a sociální prostředí ani v dlouhodobé perspektivě jeho 
realizace. Je založen na koncepci rozvoje a plánování cestovního ruchu, jejímž cílem je ochra-
na a zachování biodiverzity a péče o životní prostředí ve všech jeho aspektech a respektová-
ní zájmů místních obyvatel. Koncepce udržitelnosti cestovního ruchu vedle orgánů veřejné 
správy zapojuje do ochrany přírody a krajiny místní obyvatele a další aktéry CR a soustavně 
usiluje o konsenzus mezi různými zájmy využití NP, přičemž absolutní prioritou je ochrana, 
zachování i zlepšování přírodních a kulturních hodnot NP prostřednictvím optimalizace do-
padů CR. 
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Charakteristika udržitelné turistiky

•	Zaměřuje	se	na	kvalitu	zážitku.

•		Zohledňuje	 sociální	 rovnost,	 respektuje	
potřeby místní komunity.

•		Zaměstnává	místní	obyvatele	a	zapojuje	
je do plánování a rozhodování.

•		Zůstává	v	mezích	možností	 využití	míst-
ních zdrojů (minimalizuje negativní vlivy, 
spotřebu energie, efektivně řídí odpado-
vé hospodářství, recykluje).

•		Zachovává	celou	šířku	rekreačních,	vzdě-
lávacích a kulturních možností v rámci 
a napříč generacemi.

•		Je	založena	na	aktivitách,	které	reflektují	
charakter místa a regionu.

•		Umožňuje	turistovi	seznámit	se	s	navští-
veným regionem a podporuje jeho zájem 
o komunitu a životní prostředí.

•		Nelimituje	ostatní	odvětví	při	uplatňování	
principů udržitelnosti.

•		Je	integrována	do	místního,	regionálního	
či národního rozvojového plánu.

•		Minimalizuje	nepříznivé	dopady	na	míst-
ní společenství, kulturní dědictví, krajinu, 
zvyky a živočišné druhy a zároveň podpo-
ruje sociální a ekonomickou prosperitu.

•		Zanechá	hmotné	a	sociální	prostředí	ne-
oslabené, v ideálním případě i zkrášlené, 
jako zdroj pro budoucí požitek.

Podle: Ing. Daniel Mourek, Cestovní ruch a životní prostředí. Sborník K udržitelnému rozvoji ČR: vytváření podmínek, Centrum UK pro 
otázky životního prostředí, Praha 2002 
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4. tUriStiCké Cíle 
v GeoparkU

4.1. informační centra a návštěvnická střediska
Dům přírody Českého ráje 
511 01 Dolánky u Turnova 9
Tel: +420 481 319 911, dumprirody@ekocentrumoldrichov.cz,  
www.dumprirody.cz/ceskyraj/

Informační centra s celoročním provozem

Městské informační centrum jičín
Valdštejnovo náměstí 1, 506 01 Jičín, 
Tel. +420 493 534 390, +420 602 366 338, mic@jicin.org, www.jicin.cz

informační centrum jilemnice
Masarykovo náměstí 140, 514 01 Jilemnice 
Tel. +420 481 541 008, info@jilemnice.cz, www.ic.mestojilemnice.cz

Městské informační centrum Mnichovo Hradiště
Masarykovo náměstí 1142, 295 01 Mnichovo Hradiště
Tel. +420 326 772 464, infocentrum@klubmh.cz, www.mnhradiste.cz/turistika

Turistické informační centrum lomnice nad popelkou
Husovo náměstí 44, 512 51 Lomnice nad Popelkou
Tel. +420 481 673 107, +420 739 568 347, info@kislomnice.cz, www.kislomnice.cz

informační centrum nová paka
 F. F. Procházky 70, 509 01 Nová Paka
Tel. +420 493 721 943, +420 773 070 572, info@muzeum.cz, klenotnice@muzeum.cz,  
www.muzeum.cz

Turistické centrum pecka
507 82 Pecka 204
Tel. +420 775 657 106, pohadkovapecka@centrum.cz, http://www.infopecka.cz

informační turistické centrum Autocamp Sedmihorky
Sedmihorky 72, 511 01 Turnov 
Tel. +420 481 389 162, camp@campsedmihorky.cz, www.campsedmihorky.cz

Turistické informační centrum Semily
Husova 2, 513 01 Semily
Tel: +420 481 624 721, +420 601 320 096, info@semily.cz, www.semily.cz
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Městské informační centrum Sobotka
nám. Míru 3, 507 43 Sobotka 
Tel: +420 493 571 587, mic@sobotka.cz, www.sobotka.cz

infocentrum Zámek Svijany
Svijany 26, 463 46 Svijany, 
Tel. +420 481 770 703, info@zameksvijany.cz, www.zameksvijany.cz

regionální turistické informační centrum Turnov
nám. Českého ráje 26, 511 01 Turnov
Tel: +420 484 803 041, +420 484 803 042, info@turnov.cz, www.infocentrum-turnov.cz

Turistické informační centrum Železný Brod
 nám. 3. května 1, 468 22 Železný Brod 
Tel: +420 483 333 999, +420 728 256 175, +420 778 527 000, info@zelbrod.cz,  
www.zeleznybrod.cz

Sezónní informační centra 

Turistické informační středisko Bozkov
512 13 Bozkov 40
Tel. +420 481 313 380, + 420 603 368 471, tis.bozkov@obecbozkov.cz, www.obecbozkov.cz

informační středisko CHkO Český ráj – Bukovina
511 01 Arboretum Bukovina u Hrubé Skály
Tel. +420 606 704 924, sev.ceskyraj@seznam.cz, www.dumprirody.cz/ceskyraj/

informační místa Dolánky u Turnova, Malá Skála, kopanina. líšný
Tel. +420 775 388, info@sundiskfamily.cz, www.sundiskfamily.cz

informační středisko kněžmost
Na Rynku 218, 294 02 Kněžmost
Tel. + 420 326 210 33, is@knezmost.cz, www.knezmost.cz

infoshop Vejměnek – infocentrum Malá Skála
Vranové I. díl č.p. 12, 468 31 Malá Skála
Tel. +420 773 233 550, infocentrum.malaskala@email.cz, https://www.vejmenek.cz/

informační centrum prachovské skály
506 01 Prachov, Holín – Prachov 
Tel. +420 777 917 646, info@prachovskeskaly.cz, https://prachovskeskaly.com/

Městské informační středisko rovensko pod Troskami
Komenského 107, 512 63 Rovensko pod Troskami
Tel. +420 724 195 959, +420 606 882 057, info@rovensko.cz, www.rovensko.cz

informační středisko na hoře Tábor 
Hora Tábor, 512 51 Lomnice nad Popelkou 
Tel. +420 739 568 347, info@kislomnice.cz, http://www.kislomnice.cz 
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4.2. návštěvnická střediska a muzea s geovědní tématikou
Dům přírody Českého ráje Dolánky 

regionální muzeum a galerie Jičín 

krkonošské muzeum Jilemnice

Městské muzeum a galerie lomnice nad popelkou

Muzeum města Mnichovo Hradiště 

Městské Muzeum nová paka – klenotnice drahých kamenů

kittelův dům pěnčín

Muzeum přírody Český ráj prachov

Městské muzeum rovensko 

Muzeum a pojizerská galerie Semily

Muzeum Českého ráje v turnově

Městské muzeum v Železném Brodě – Běliště 

Vlastivědné muzeum Železnice

4.3. naučné stezky
naučná stezka Besedickými skalami

naučná stezka Bažantnice u loukova

naučná stezka Čeřovka, Šibeňák, Zebín, Žabínek, 

naučná stezka Hruboskalsko

riegrova stezka – naučná stezka údolím Jizery

naučná stezka průlom Jizery u rakous

naučná stezka klokočské skály

naučná stezka lesopark košťálov

naučná stezka kozákov

naučná stezka městem lomnice nad popelkou

naučná stezka Josefa pekaře 
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naučná stezka plakánek

naučná stezka podtrosecká údolí

naučná stezka prachovskými skalami 

Dětská naučná stezka příhrazskými skalami

Dětská lesní naučná stezka Sedmihorky

naučná stezka manželů Scheybalových

Vyhlídkový okruh pod Sokolem

první naučná stezka Svijany

naučná stezka přírodním parkem Sýkornice

naučná stezka malíře J. Dědiny tatobity

naučná stezka pojďme za vodou turnov

Zámecká naučná stezka turnov – Hrubý rohozec

naučná stezka údolím Vošmendy

4.4. Venkovní geologické expozice a geologická zastavení 
Geologické informační tabule Jičín

Geologická expozice Jilemnice

Geologická expozice kacanovy

Geologická expozice koberovy 

Geologická zastavení Mikroregionu kozákov

Geologická expozice libuň

Geologická expozice Muzeum nová paka 

Geologická zastavení prachovské skály

Geologická expozice Skaláček v autokempu Sedmihorky

Geologická expozice lom Slávka tatobity

Geologická expozice turnov
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5. MetoDika 
GeoprůvoDCování

5.1. role geoprůvodce a metodika jeho práce
Geoprůvodce (georanger) je specializovaný a současně i místní průvodce, který je zástup-
cem geoparku, vhodně ho reprezentuje a ručí za dodržování rozsahu domluvených/nasmlou-
vaných služeb pro jednotlivce i skupiny. Podle této metodiky geoprůvodce:

•	 	přizpůsobí	trasu,	obsah	i	způsob	výkladu	charakteru	provázené	skupiny,	včetně	jejích	
věkových i kulturních specifik a jejích časových možností

•	 	spolupracuje	s	provázenou	skupinou,	je	s	ní	v	průběžném	verbálním	i	očním	kontak-
tu, bezprostředně reaguje na otázky členů skupiny a případně i přizpůsobí program 
aktuálním požadavkům a potřebám členů skupiny

•	 	způsobem	výkladu,	jeho	obsahem,	volbou	průvodcované	trasy	a	svým	chováním	pod-
poruje udržitelnost rozvoje cestovního ruchu na pozitivní prožívání území geoparku 
a života místních obyvatel jeho návštěvníky

Aby geoprůvodce naplnil očekávání klientů, musí ve své práci respektovat psychologické 
požadavky na styl práce průvodce přírodní krajinou, konkrétně:

•	 	Již	první	dojem	může	být	důležitý,	mnohdy	dokonce	rozhodující,	musí	tedy	na	klien-
ty působit sympaticky jako osobnost. Tento dojem může zesílit i volba oblečení, ze 
kterého by mělo být patrné, že průvodce patří do profesionálního sboru příslušného 
geoparku (logo geoparku jako nášivka na rameni košile a bundy, jmenovka snadno 
viditelná). 

•	 	Průvodce	upraví	také	vzájemné	vztahy,	které	by	měly	být	demokratické,	ale	nebude	
se snažit o přiblížení klientům tím, že je bude žádat, aby mu od počátku tykali. 

•	 	S	klienty	jedná	vždy	zdvořile,	ale	s	dávkou	sebeúcty	a	autoritativnosti.	Vytváří	příjem-
nou atmosféru důvěry v jeho profesionalismus a přesvědčí klienty o našem plném 
nasazení při naplňování programu. Průvodce se po celou dobu akce věnuje výlučně 
svým klientům. 

•	 	Klienti	 nejsou	pro	průvodce	bezejmennou	masou,	 ale	 souborem	 individualit,	 které	
mají své specifické zájmy i typické osobnostní psychologické vlastnosti. 

•	 	Žádný	 sebezkušenější	 průvodce	 nemůže	 vědět	 všecko.	 Nastane-li	 taková	 situace,	
průvodce se nedramaticky přizná, že toto právě neví a slíbí, že příslušné informace 
vyhledá a zájemci sdělí.
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•	 	Při	řeči	vyváženě	volí	mezi	spisovnou	a	dobrou	(bez	nářečí)	hovorovou	češtinou	a	vždy	
se vyvaruje slangových nebo vulgárních výrazů.

•	 	Volí	vhodnou	formu	výkladu	v	podobě	spíše	 logického	příběhu,	který	 jen	v	rozum-
né míře používá odborné terminologie a rozhodně nezasypává posluchače spoustou 
odborných termínů a číselných údajů. Platí zlaté pravidlo, že méně je mnohdy více, 
hlavně co do zapamatování a všeobecné účinnosti.

Jeho výslovnost musí být pečlivá, přiměřeně hlasitá a ve snesitelném tempu. Vždy po něko-
lika minutách (možná únava z tématické monotónnosti) odlehčí výklad vtipnou poznámkou 
nebo přirovnáním, příběhem. Nebrání se ani aktivizaci posluchačů položením funkčního do-
tazu, který lze zodpovědět bedlivým nasloucháním předchozího výkladu.

5.2. kompetence a znalosti geoprůvodce
U geoprůvodce je očekáván soubor kompetencí, získaných na základě jeho ochoty se mno-
hostranným způsobem průběžně vzdělávat a v konkrétní praxi si poznané skutečnosti ově-
řovat a zpřesňovat, konkretizovat. Průvodce by se měl o geopark intenzivně zajímat a tento 
zájem by měl přenášet na návštěvníky. Ti očekávají perfektní organizaci tematických exkurzí, 
které ale musí být optimální co do fyzické náročnosti, časového rozvržení i míry odborných 
informací. Výklad musí být podáván populární formou při zachování správnosti odborného 
tématu. 

Průvodce by měl získat dovednost vyprávět příběhy a vytvořit podmínky pro prožívání genia 
loci – ducha místa. Měl by tedy podněcovat nejen k zážitku, ale i k touze po vlastním obje-
vování, kdy klient bude ponechán sám sobě, aby mohl krajinu vnímat svým tempem a svým 
způsobem vnímání. Průvodce musí mít neustále na mysli, že je nutné splnit očekávání klien-
tů, naplnit jejich pocit, že jejich prostředky nebyly vynaloženy zbytečně a že jsou ochotni se 
na navštívená místa vracet i kvůli znovuprožívání monumentality krajiny i určité tajemnosti 
některých míst. Součástí, mnohdy vrcholem činnosti průvodce, je společně s návštěvníky 
efektivní pozorování určitého geologického či geomorfologického jevu, pozorování kvetou-
cích rostlin či přítomných živočichů v jejich přirozeném prostředí. To vše může být znáso-
beno projevenou schopností průvodce vcítit se do rozpoložení klienta (empatie). Nedílnou 
součástí a podmínkou úspěchu jsou rétorické schopnosti průvodce.

5.3. jak vést výklad v geoparku
Výklad pomocí příběhů lze v souladu se současnými poznatky kognitivní vědy pokládat za 
nejzásadnější, nejnutnější, nejinspirativnější a nejzapamatovatelnější způsob seznámení ná-
vštěvníků s územím. K tomu je vhodné využít i minerálů, hornin či fosílií, které si průvodce 
vezme na prohlídku s návštěvníky s sebou, nebo které ještě lépe najde a případně vyprepa-
ruje přímo v terénu.

Geoprůvodce by si měl uvědomit, zda má před sebou seniorskou skupinu, rodiče s malými 
dětmi, skupinu středoškoláků, či děti ze základní školy na výletě se svými učitelkami. Všem 
těmto sociálním skupinám by se měl umět přizpůsobit, být si vědom jejich potřeb, preferova-
ných hodnot, zážitků, způsobu výkladu a zvláštností, třeba i zdravotních. V moderním cestov-
ním ruchu je preferován zážitek, prožitek, spočinutí, jisté zvolnění tempa, ale i personalizace 
a komfort ve službách, doprovázejících turismus.
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5.4. Dlouhodobá příprava geoprůvodce
Příprava geoprůvodce má (měla by mít) celoživotní charakter. Školení geoprůvodců jako 
základní kámen jejich znalostí a kompetentnosti je realizováno podle současných moder-
ních poznatků. Vzhledem k rozsahu vědních oborů, které se týkají geoprůvodcování (včetně 
znalostí o místní kultuře a kultuře obecně, historického kontextu atd., viz dále), a vzhledem 
k tomu, že geoprůvodce nemůže být odborníkem ve všech těchto oborech, musí být kladen 
velký důraz na pečlivý výběr klíčových znalostí zejména vzhledem k potenciálním dotazům 
návštěvníků geoparku a s ohledem na jejich zajímavost pro návštěvníky geoparku.

Odborné znalosti průvodců zahrnují následující okruhy, přičemž je uveden i předpokládaný 
způsob jejich využití:

•	  Geologie s důrazem na geologické procesy v historii Země i v současnosti, znalosti 
geologických útvarů a způsobu jejich vzniku, znalosti hornin a nerostů (poznávání, 
jejich těžba a využívání v praxi). Tyto znalosti jsou základem výkladu o vývoji a sou-
časném vzhledu geologických útvarů na území geoparku. 

•	  paleontologie – souvislost výskytu zkamenělin v souvislosti s historií území a s horni-
novým podložím. Případné nálezy na území geoparku, v jeho okolí, v České republi-
ce.

•	  ekosystémy, rostliny, živočichové – souvislost výskytu rostlin a živočichů a celých 
ekosystémů s horninovým podložím, ochrana živé přírody a obecněji životního pro-
středí.

•	  Geoparky – jejich sítě, způsob vzniku, poslání, aktivity v geoparcích, propojení s míst-
ní komunitou. Tyto znalosti jsou typickou součástí výkladu geoprůvodce. 

•	 	Aktivity Cr na území geoparku s důrazem na jejich dlouhodobou udržitelnost a je-
jich vhodné rozvíjení v geoparku (obecně a jejich realizace v geoparku): různé formy 
turistiky a jejich specifika (geoturistika, pěší turistika, cykloturistika, hippoturistika), 
horolezectví, agroturismus a eko-agroturismus. Tyto znalosti lze využít pro doporuče-
ní dalších aktivit návštěvníkům po skončení průvodcované prohlídky geoparku.

•	 Metodika průvodcování: 

–  metodika výkladu – přizpůsobení výkladu různým skupinám (např. děti, senioři), 
volba místa výkladu, způsob výkladu, obsah výkladu atd. 

–  interkulturální specifika výkladu a práce se skupinou – přizpůsobení se skupině, 
prevence případných interkulturálních problémů, zvýšení efektivity výkladu

–  informační příprava průvodce – dlouhodobá i konkrétní příprava na danou pro-
hlídku,

–  psychologické a andragogicko-pedagogické aspekty průvodcování

–  způsob přípravy trasy podle specifických požadavků a charakteru skupiny

•	 	první pomoc: základní přístupy, důraz na typické problémy návštěvníků, na vybave-
nost geoprůvodce pro práci se skupinou, na prevenci s důrazem na místní podmínky 
v geoparku.
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•	 	Specifické znalosti o regionu geoparku – kombinace přehledových znalostí, zajíma-
vostí, unikátnosti, neobvyklosti, vytváření vztahu ke geoparku, přiblížení života míst-
ních obyvatel v minulosti i současnosti: 

–  geografické (poloha, vymezení regionu, možnosti výletů do okolních regionů)

–  nejzajímavější geologické útvary v geoparku

–  kulturně historický vývoj a kulturně historické zajímavosti v geoparku

–  místní pověsti

–  další téma/témata specifická pro region (např. Český ráj – kamenářství a šper-
kařství, jeho technika a vývoj)

Vzhledem k tomu, že tematická nabídka geoparků, zejména globálních/evropských a národ-
ních, je typickým produktem pro mezinárodní cestovní ruch, jsou významné jazykové znalosti 
průvodců, které zahrnují terminologii a aktivní komunikaci (výklad, porozumění mluvenému 
textu) z následujících tematických okruhů:

•	 Geologie	a	paleontologie

•	 Rostliny	a	živočichové

•	 	Turistika	a	další	aktivity	cestovního	ruchu	(geoturistika,	pěší	turistika,	cykloturistika,	
hippoturistika), horolezectví, agroturismus a ekoagroturismus

•	 	Specifické	znalosti	o	regionu	geoparku	–	terminologie	a	výklad	podle	místních	speci-
fik: (např. Český ráj – kamenářství, technika a vývoj; šperkařství)

Geoprůvodce musí být s využitím terminologie, specifické přípravy (fráze typické pro popis 
geolokalit, místní kultury a místního života) a tréninku konverzace schopen uceleného výkla-
du k území geoparku v cizím jazyce a také odpovídat na všechny dotazy, týkající se území 
geoparku i běžných potřeb doprovázené skupiny.

5.5. konkrétní doporučení a rady průvodcům z praxe
1.  Na území geoparku se nachází řada drobnějších, zvláště chráněných a dočasně chráně-

ných území, kde často žijí chráněné a ohrožené druhy organismů. Maximálně minimalizujte 
intenzitu návštěv těchto lokalit, hlavně v obdobích, kdy by mohli být živočichové rušeni 
a rostliny, poškozeny nebo zničeny. V případě návštěvy dbejte, aby se skupina klientů dr-
žela pohromadě.

2. Berte ohled na počasí z hlediska vybavení klientů a bezpečného přístupu na lokality.

3.  Některé zajímavé lokality nebo jejich část se nachází již vně hranic geoparku, neváhejte 
však a klienty na ně také zaveďte.

4.  Před započetím exkurze ověřte stav vybavení klientů, upozorněte na nedostatky ve výbavě 
(zejména vhodné obuvi), příp. jim přizpůsobte terénní exkurzi.
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5.  Před zahájením exkurze zjistěte úroveň znalostí klientů a tomu přizpůsobte teoretickou 
část výkladu.

6.  Výklad přizpůsobte věku klientů, zvláště v případě dětí je nutné značné zjednodušení/
zkrácení.

7.  Maximální část výkladu realizujte, pokud to podmínky dovolí, přímo na lokalitě, je dobré 
výklad doplnit přímými praktickými ukázkami, např. vzorky zkamenělin a minerálů, které 
vezmete s sebou a které při běžné návštěvě lokality klienti nespatří.

8.  Zařaďte do obecného výkladu příklady z praxe, které klienti znají (např. plážové písky, 
ukládání sedimentů ve vodním toku apod.) a geologické jevy „v přímém přenosu“ (např. 
prameny podzemních vod, zvětrávání, skalní řícení apod.).
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