Hruboskalské skalní město

Dům přírody Českého ráje

Vítejte v chráněné krajinné oblasti a geoparku Český ráj, v krajině pískovcových skalních měst, sopečných vrcholků,
šumících lesů, rozkvetlých luk a třpytících se hladin rybníků. Vítejte v krajině dalekých rozhledů a hlubokých údolí se
zurčícími říčkami, potoky a nádhernou řekou Jizerou. Vítejte v krajině po tisíce let obývané člověkem, který tu vystavěl
hrady, zámky a malebné vesnice.
Bránou do tohoto světa je Dům přírody
Českého ráje v Dolánkách u Turnova.
Chráněná krajinná oblast Český ráj vznikla
v roce 1955 jako první velkoplošné
chráněné území v tehdejším
Československu na rozloze 92 km2.
O padesát let později byla rozšířena na

plochu 182 km2 a stala se součástí prvního
světového geoparku UNESCO v České
republice a ve střední Evropě. Geopark
Český ráj leží mezi Jičínem, Sobotkou,
Mnichovým Hradištěm, Turnovem,
Železným Brodem, Jilemnicí a Novou Pakou
a zaujímá 833 km2. Území protíná střední

tok Jizery. Nejvyšším vrcholem je Kozákov,
který se tyčí do výšky 744 m n. m. a nejníže
položeným místem je rybník Žabakor ve
výšce 236 m n. m. Za velkou rozmanitostí
zdejší přírody stojí výškové rozdíly, členitost
skal, sevřená údolí, stinné rokle, ale i široké
nivy a rozsáhlé hřbety.
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541–252 mil. let
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252–66 mil. let
PALEOZOIKUM (PRVOHORY)

Cesta do prvohor Krajina Českého ráje se

započala formovat před 541–252 milióny let,
kdy se kontinentální desky opakovaně srážely
a vytvořily prakontinent Pangea. V tomto
období prudkého rozvoje života vznikala pohoří,
která byla později zarovnána erozí. Vulkanická
aktivita a změny klimatu způsobily vymření řady
druhů a nástup nové éry. Tuto dobu dokládají
jedny z nejstarších hornin v sevřeném údolí
řeky Jizery mezi Semily a Bítouchovem, kde
uvidíte bítouchovskou žulu (metagranit), která
krystalizovala před 541 milióny let.

Tip na výlet: Riegerova stezka
– naučná stezka údolím Jizery

66–2 mil. let

MEZOZOIKUM (DRUHOHORY)

Na dno moře a zase vzhůru V druho-

horách (před 252–66 mil. let) se Pangea začala
rozpadat na jednotlivé desky, při jejichž kolizi
vznikala nová světová pohoří – Alpy, Karpaty
a Himálaj. Na konci druhohor před 95 milióny
let pokrylo dnešní území Českého ráje křídové
moře, do kterého řeky přinášely po desítky
milionů let písek a štěrk. Jemný tmel vyplnil
prostor mezi zrnky písku, až se vytvořily stovky
metrů mocné vrstvy pískovců, základ dnešních
skalních měst. V třetihorách (66–2 mil. let) pak
byly při alpském vrásnění pískovce vyzdviženy

achát

Tip na výlet: Městské muzeum
Nová Paka a Muzeum Českého
ráje v Turnově

2 mil. let

KENOZOIKUM (TŘETIHORY–ČTVRTOHORY)

Slunce, voda, vítr Ve čtvrtohorách krajina

Českého ráje získala dnešní tvář. Výrazně ji
ovlivnilo střídání dob ledových a meziledových.
Vodní eroze za pomoci slunce, větru a mrazu
vytvořila v dobách ledových podél puklin spleť
hlubokých a úzkých chodeb oddělujících celé
rokle, kaňonky, ale i samostatné skalní věže,
a tak vznikla skalní města.

Tip na výlet: naučná stezka
Prachovské skály

Tábor a Zebín

Sopky patří mezi krajinné dominanty Českého
ráje. K mohutným sopečným erupcím docházelo
střídavě na různých místech. Na zemský povrch
skrze vrstvy pískovců, pronikalo čedičové magma,
které dnes vytváří řadu menších kuželovitých
vrchů – Veliš, Čeřovka, Zebín, Humprecht,
Vyskeř, Mužský. Některé z nich se v minulosti
staly místem pro výstavbu hradů a kaplí, poté
lomem na stavební kámen a dnes je většina
z nich chráněným územím.
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na povrch a vznikla v nich pravidelná síť zlomů
a puklin. Sopečná činnost a následná dlouhodobá eroze dotvořily podobu krajiny.

Tip na výlet: sopky Českého ráje

Český ráj je krajem starých i mladých vulkánů.
Ty nejstarší na Kozákovském a Táborském
hřbetu pocházejí z doby před 260 milióny let,
kdy došlo podél zlomů v zemské kůře k průniku
magmatu na povrch. Při jeho tuhnutí vytvořily
plyny dutiny, které následnou krystalizací
vyplnily různé druhy drahých kamenů. Na první
pohled obyčejný kámen – achát ukrývá uvnitř
fantastický svět. Jeho krása vynikne až po
rozříznutí a vyleštění.
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Příběh pískovcových skal v Českém ráji začal
v druhohorách na dně moře, ale jejich tvář se
mění dodnes. Tajemní sochaři – slunce a voda,
tlak a sůl – vytvarovali v pískovcích početné
jeskyně, výklenky, převisy, dutiny, skalní brány,
tunely, skalní okna, pseudoškrapy, skalní hřiby,
viklany. Povrch skal zdobí voštiny, malé útvary
připomínající včelí plástve. Všechny tyto tvary
uvidíte na naučných stezkách ve skalních
městech.

Tip na výlet:
křížová cesta na Vyseř

Tip na výlet: naučná stezka
Příhrazské skály

Dům přírody Českého ráje

je návštěvnickým střediskem, které ve stálé
venkovní a vnitřní expozici přibližuje přírodní,
kulturní a historické pozoruhodnosti této
unikátní krajiny. Školám a dalším zájemcům
nabízí specializované programy v Domě
přírody i v terénu. V přízemí objektu se nachází
prodej vstupenek, občerstvení a suvenýrů.
Nabízené produkty pocházejí od regionálních
producentů nebo je sami vyrábíme. K dispozici
je i velký konferenční sál.

Dolánky u Turnova 9, 511 01 Turnov
GPS: 50.6035731N, 15.1716000E
tel.: 778 701 688, e-mail: dolanky@strevlik.cz
www.dumprirody.cz/ceskyraj
Provoz návštěvnického střediska Dům přírody
Českého ráje zajišťuje: Středisko ekologické výchovy
Libereckého kraje, p.o. (STŘEVLIK), Jizerská 190, 463 62
Hejnice, tel. 481 319 911, e-mail: infostrevlik.cz
www.strevlik.cz

Víte, že...

Informační středisko CHKO Český ráj
– Bukovina v arboretu u zámku Hrubá Skála

přibližuje rozmanitost a krásu Hruboskalska.
Sedmihorky 100, 511 01 Turnov
GPS 50.5490708N, 15.1841703E
www.dumprirody.cz/
informacnistredisko-chko-cesky-raj

Provoz IS CHKO Český ráj - Bukovina zajišťuje Středisko
ekologické výchovy Český ráj, z.s., Sedmihorky 72, Turnov,
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Správu a péči o CHKO Český ráj zajišťuje Agentura ochrany
přírody a krajiny České republiky, regionální pracoviště
Liberecko, Správa chráněné krajinné oblasti Český ráj,
Antonína Dvořáka 294, 511 01 Turnov, tel.: 951 424 713,
e-mail: ceskyraj@nature.cz,
www.ceskyraj.ochranaprirody.cz
Vydala Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky
v roce 2018. ISBN 978-80-7620-092-0, 2. vydání © 2021
Text: kolektiv autorů, fotografie: Petr Jenč, Petr Jan Juračka,
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Trosky jsou ve skutečnosti pozůstatkem
dvou vulkanických sopouchů?
Vulkanologický výzkum potvrdil, že vyšší
Panna je mladší než Baba.
Prachovské skály patří k nejstarším
chráněným územím v Evropě? Rezervací
jsou od roku 1933.
v geoparku Český ráj se nacházejí
Bozkovské dolomitové jeskyně s největším
podzemním jezerem v Čechách? Jeskyně
jsou pro veřejnost přístupné.
borovice nízkého vzrůstu, které uvidíte
na temenech skal, mohou být až 300 let
staré? Vlivem extrémních podmínek rostou
velmi pomalu.

Děkujeme Vám
za ohleduplné chování k našemu
společnému přírodnímu dědictví,
za to, že
táboříte a rozděláváte oheň jen
na vyhrazených místech
vjíždíte a parkujete jen tam,
kde je to povoleno
v národních přírodních rezervacích
se pohybujete pouze po vyznačených
cestách
jezdíte na kolech po cestách pro
cyklisty a berete ohledy na přírodu
i ostatní návštěvníky
chráníte živočichy a rostliny v jejich
přirozeném prostředí
odnášíte z přírody své odpadky

Ilustrace Petr Modlitba

Kde se vzal Český ráj?

Jak vznikly Trosky?
Rekonstrukce středověké podoby
hradu Trosky.
Ilustrace Ladislav Tomáš

Tip na výlet: naučná stezka
Hruboskalsko a Sýkornice
Lesy v Českém ráji Po ústupu posledního

Bučiny v Prachovských skalách

Voda v Českém ráji Český ráj je krajinou

Bozkovské dolomitové jeskyně, podzemní jezero

Člověk v Českém ráji Lidé krajinu Českého
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Z animace vzniku Trosek České geologické
služby (www.geology.cz/svet-geologie).
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Ilustrace Pavel Procházka

Vzácný dravec s dokonalými letovými vlastnostmi, loveckými schopnostmi a hrdým vzhledem se těší tisíce let mimořádnému zájmu
člověka. Živí se ptáky ulovenými ve vzduchu
a hnízdí na vysokých skalách. V posledních
desítkách let se stal nejen symbolem Českého
ráje, ale i symbolem mizející ohrožené přírody
a následně její úspěšné ochrany. Zejména
kvůli používání jedovatých chemických látek
v zemědělství sokol v 60. letech 20. století
z přírody vymizel. Díky celosvětovému zákazu
používání těchto látek a důsledné ochraně
se podařilo sokola do přírody navrátit.
V Českém ráji je opět pozorován od roku 2001
a v současnosti zde hnízdí 5–7 párů. Tato
hnízdiště jsou pod přísnou ochranou a jsou
kontrolována pracovníky Agentury ochrany
přírody a krajiny ČR.

Trosky (514 m n. m.) jsou třetihorní
sopkou, která vyvrhovala sopečnou
strusku.

Hrad Kost u Sobotky

Sokol stěhovavý,
symbol Českého ráje
a maskot Domu přírody

Lib

Skrz pískovcovou kru prorazilo žhavé
magma a vytvořilo dvojvrcholovou
sopku.

ráje objevili již ve starší době kamenné. V mladší
době bronzové se hustota osídlení přiblížila
počátku vrcholného středověku. V době železné
ho obývali Keltové, později Germáni a před 1 500
lety přišli Slované. Na strategických místech lidé
zakládali tvrze a hrady, které v období renesance
zanikaly nebo se změnily v honosná zámecká
sídla. Barokní architekti do svých návrhů pojímali
již celou krajinu a vytvářeli rozsáhlé komponované celky, jejichž příkladem je tzv. Valdštejnská
krajina, linie sedmi architektonicky významných
míst. V době romantismu vznikaly zámecké
parky, zahrady, lázně a přišli první výletníci, kteří
krajinu poprvé nazvali Český ráj.

© AOPK 2021, © ČÚZK 2021

Tip na výlet: raně barokní
komponovaná krajina Jičínska

Do dvojitého kužele byly vtlačeny dva
mohutné pně částečně vychladlého
a tužšího magmatu.

drobných pramenů, studánek, stružek, potoků
a říček, jejichž vody jsou odváděny do Labe
řekami Jizerou a Cidlinou. Je i krajinou rybníků
a mokřadů, rašelinišť a svahových pramenišť.
Údolí Klenice pod hradem Kost, niva Libuňky
a Podtrosecká údolí s rybníky vybudovanými
v dávných dobách skrývají desítky mlýnů, na
kterých je dodnes slyšet klapot vodních kol.
Malebný rybník Věžický, největší rybník Žabakor
i malé vodní tůně jsou domovem řady vodních
živočichů a rostlin.

429

Tip na výlet: naučná stezka
Podtrosecká údolí a Bozkovské
dolomitové jeskyně

Do dvojitého kužele byly vtlačeny dva
mohutné pně částečně vychladlého
a tužšího magmatu.

zalednění ve čtvrtohorách byl Český ráj územím
pralesů. Když sem přišli lidé, les musel ustoupit
sídlům, polím a loukám. V posledních dvou
stoletích člověk les změnil v jednolité porosty
borovic a smrků, z dalekých zemí dovezl cizí
druhy dřevin. Z původních lesů zbyly jen střípky
– porosty jasanů a olší na dně vlhkých údolí, na
jižních svazích a plošinách teplomilné dubohabřiny, na chudých horninách bučiny, na vrcholech skal reliktní skalní bory a doubravy. Nyní
se tu opět vysazují dřeviny, které jsou v Českém
ráji domovem, jako je jedle bělokorá, jilmy, lípy,
třešně ptačí a buk lesní.

vé

