


































oblasti Český ráj ze stávajících 92 km2 na 181,5 km2. K původnímu 
území přibyla oblast Maloskalska, Kozákovska, Klokočských skal, 
Prachovských skal a oblast mezi Kněžmostem a Sobotkou. Chráněná 
krajinná oblast je tak tvořena třemi oddělenými částmi. V září 2005 
se stal Český ráj členem sítě evropských geoparků organizace 
UNESCO. Toto prestižní zařazení jen potvrzuje jedinečnost oblasti 
z hlediska geologických fenoménů.

 „Ráj“ je nemožné vymezit nějakými hranicemi, kolíky či ploty. Lidé 
si prostor Českého ráje sami ohraničují především citem, a to se ve 
svém důsledku projeví tím, kam nejčastěji chodí a kde již při letmém 
pohledu do mapy vidíme nejhustší síť turisticky značených cest. Systém 
turistického značení v České republice je dokonalý a může být vzorem 
celému světu. Český ráj je v tomto směru výstavním exponátem.
 
 Správa Chráněné krajinné oblasti Český ráj
 Dvořákova 294, 511 01 Turnov
 tel.: 481 321 900 
 e-mail: ceskyraj@schkocr.cz, www.schkocr.cz

 Množství skalek a okrajových masívů umožňuje pěkný rozhled do 
okolí. Ještě lépe se rozhlédneme z vrcholků kopců, které jsou převážně 
vulkanického původu. Některá místa dalekého rozhledu jsou dále 
upravena a najdeme na nich větší či menší rozhledničky. Opravdový 
ráj rozhlednových labužníků začíná na pomezí Českého ráje a Jizer-
ských hor, převážně v okolí Jablonce nad Nisou.

Český ráj představuje skutečnou geologickou učebnici. Území 
o rozloze necelých 700 km2 zahrnuje širokou škálu geologických 

fenoménů, paleontologické, mineralogické a archeologické loka-
lity i historické památky. Do prestižního seznamu sítě evropských 
geoparků  byl zařazen v  říjnu 2005.
 Území bylo v průběhu téměř 500 miliónů let trvající historie Země 
opakovaně dnem jezer a moří, několikrát zde probíhala sopečná 
činnost. Usazeniny druhohorního moře vytvořily základ dnešních 
pískovcových skalních měst. Spolu se zdvihy a poklesy obrovských 
bloků zemské kůry proběhla vrásnění hornin. Na zemský povrch 
působily přírodní síly - vítr, voda, mráz a slunce. Výsledkem je krajina 
s divokými skalami, sopkami, řekami, romantickými  údolími, lesy, 
loukami a rybníky. Působením vody pod zemským povrchem vznikly 
unikátní Bozkovské jeskyně se zajímavými krasovými jevy.
 Pestré geologické procesy vytvořily ložiska rud železa, mědi a rtuti, 
naleziště drahých kamenů, uhlí, stavebního kamene, pokrývačských 
břidlic, sklářských písků, vápenců, hrnčířských a cihlářských hlín. Zdejší 
zpracování drahých kamenů patří k nejstarším v Evropě. Zajímavý 
je i výskyt zkamenělých zbytků rostlin a živočichů. Průměr amonitů, 
druhohorních hlavonožců, dosahoval až 2 metrů. Na území geoparku 
se nachází stovky archeologických lokalit. Nejhodnotnější části geo-
parku leží na území Chráněné krajinné oblasti Český ráj.
 
 Geopark Český ráj přináší obraz o geologické historii Země a zároveň 
dokládá  význam přírodních podmínek pro ekonomický a kulturní roz-
voj lidské společnosti v průběhu několika tisíciletí.

1. Prachovké skály
2. Apolena
3. Údolí Plakánek
4. Příhrazské skály

5. Údolíčka
6. Hruboskalské 
skalní město
7. Kozlov

8. Borecké skály
9. Kozákov
10. Klokočské skály
11. Betlémské skály

12. Besednické  
       skály
13. Suché skály
14. Drábovna

Trosky - třetihorní vulkanická činnost.

vápence a dolomity

sedimenty prvohor

přeměněné horniny prvohor

vulkanity prvohor

sedimenty křídy (druhohory)

třetihorní vulkanity

Lužický zlom

skalní město

muzeum

geologická lokalita

archeologická lokalita

hranice geoparku

hranice CHKO Český ráj

Chráněná krajinná oblast Český ráj byla 
založena v roce 1955 jako první v Čes-

koslovensku, v roce 2002 rozšířena.

Kozákov

Olivín - drahokam vynesený 
lávou v třetihorách z hlubin až 35 km.Údolí Jizery.

Araukárie - zkamenělá dřeva 
z mladších prvohor.Klamorna v Příhrazských skalách.

Drahé kameny z mladších prvohor - acháty, jaspisy, křišťály.
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