
 

 

 

 

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí  

Zpráva z akce: 

EXKURZE PO ČESKÉM RÁJI 

v rámci projektu Geopark – šance pro region 

 

Místo konání : region Geopark Český ráj – Kozákov, Riegrova stezka, Bozkovské dolomitové 

jeskyně, Zebín, Železnice, Prachovské skály 

 

Datum:  Středa  5.6.2013 + čtvrtek 6.6.2013 

Výběr účastníků: Výběr účastníků: Akce byla veřejně přístupná, všem přihlášeným účastníkům bylo 

umožněno se zúčastnit. Na konferenci byli jmenovitě pozváni významní aktéři zabývající se 

problematikou geoparku.  Ostatní účastníci se přihlásili na základě zveřejněné pozvánky na www. 

stránkách  MAS + plakáty. 

 

Odjezd účastníků byl v 9:00 od Parkhotelu Skalní město. Průvodcem byl geolog RNDr. 

Tomáš Řídkošil, ředitel Geoparku Český ráj, který již cestou seznamoval účastníky s geologickými 

zajímavostmi Českého ráje. 

                             

 

První zastávka byla na Kozákově – nejvyšší hoře Českého ráje (744 m n. m.), která je součástí 

geomorfologického celku Ještědsko-kozákovský hřbet. Jde o melafyrovou horu, která byla ve 

třetihorách činnou sopkou. V dutinách melafyru krystalizovala ložiska achátu, jaspisu, ametystu a 

dalších polodrahokamů. Kozákov je zajímavý nejen geologicky, ale poskytuje také krásné výhledy 

nejen na celý Český ráj ale i na České středohoří, Jizerské hory, Krkonoše a další části Čech. 

Z Kozákova jsme pokračovali autobusem do Semil – Bítouchova, kde začíná naučná stezka 

podél řeky Jizery – tzv. Riegrova stezka. Účastníci prošli pěšky trasu do Podspálova, která nabízí 

několik vyhlídek na Jizeru a visutou galerii nad hladinou řeky. Stezka obsahuje několik zastavení 

s informačními panely s texty a obrázky o tamní fauně, floře, geologii a také o ochraně přírody a 

turistice.  Na zajímavosti upozorňoval nejen RNDr. Řídkošil, ale také ing. Jan Mertlík, pracovník 

CHKO Český ráj. Na konci stezky ve Spálově mohli účastníci vidět i technickou zajímavost – 

hydroelektrárnu, kde vodu na turbínu přivádí dlouhý tunel, vylámaný ve skále. 
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Oběd byl pro účastníky zajištěn v Bozkově. Po obědě jsme navštívili jedinečné Bozkovské 

dolomitové jeskyně. Vznikly silnou korozivní činností podzemní vody v čočkovitém tělese vápnitých 

dolomitů, metamorfovaných a místy silně prokřemenělých. Systémy jeskynních chodeb a síní byly při 

zpřístupňování propojeny průkopy a dlouhou štolou. Jeskyně krášlí nejrůznější krápníky a také jezírka 

a jezera s průzračnou vodou. Je zde i největší podzemní jezero v Čechách. Po prohlídce, jsme se 

autobusem vrátili na parkoviště k Parkhotelu Český ráj. 

 

 

2. den:  6.6.2013 

Ráno jsme autobusem vyrazili do Jičína a dále lipovou alejí  pod  kopec Zebín, který je tvořen 

sopečnou vyvřelinou z období třetihor. Na jedné straně vrchu je čedičový lom.  Zebín je typickou 

dominantou jičínské kotliny a dává rozhled nejen na město Jičín, ale také na zajímavé sopečné vrcholy 

okolo. Na vrcholu je jednoduchá kaplička sv. Máří Magdaleny. Na úpatí je kostel Všech svatých a 

nově zrekonstruovaná osmiboká zvonice. Zebín byl kdysi zalesněn, ale hospodářskou činností byl 

odlesněn a na svazích zasažených erozí se můžeme setkat se stepní a polostepní florou a faunou. 
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Poté jsme pokračovali do nedalekého městečka Železnice, jehož historické centrum je městskou 

památkovou zónou. Dr. Řídkošil seznámil účastníky s geologií vrchu Železného, dle kterého má město 

název. Navštívili jsme regionální muzeum s expozicemi Kupeckého krámu, Ze života našich předků, 

Cechy v Železnici a připomínkou Prusko-rakouské války. Součástí muzea je také roubená chalupa 

z 18. století s dobově zařízeným interiérem.  V Železnici jsme si ještě prohlédli Mlýn Oldřicha Prášila, 

kterým nás provedl pan Gebauer a velmi poutavě nás seznámil s historií mlýna a technologií mletí. 

Po obědě v Parkhotelu Český ráj jsme se pěšky odebrali na procházku do Prachovských skal. Jde o 

skalní město tvořené skalními útvary, roklemi, stržemi a kouzelnými zákoutími s mnoha vyhlídkami 

na vrcholech skal. Přírodní rezervací vede řada turistických okruhů a je součástí CHKO Český ráj.  

Prachovské skály vznikly z usazenin pískovců, slínovců a opuk v druhohorách, vulkanickým 

působením došlo k rozrušení celistvosti a následným působením vody a větru došlo k dalšímu rozpadu 

na jednotlivé skalní bloky, věže a sloupy, které dneska mají nejrůznější názvy: Šikmá věž, Mouřenín, 

Černá jehla, Rumcajs. Průvodcem skalním městem byl ing. Jan Mertlík z CHKO Český ráj. 

 

Zapsala: A. Klacková 

 


