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SOUHRN 

 Tato diplomová práce se zabývá tvorbou naučné stezky v okolí Kozákova 

v Českém ráji. Zadavatelem práce je Geopark Český ráj, který je součástí 

celosvětové sítě Světových geoparků UNESCO.  

 V posledních letech byly prováděny v dané oblasti geologické výzkumy 

za účasti předních českých odborníků (Rapprich et al. 2007), které přišly 

s překvapivými výsledky. 

 Jelikoţ náplní diplomové práce bylo pořizování snímků v dané lokalitě 

Českého ráje, plánování trasy skrz atraktivní místa a hlavně rešerše literatury, 

v souvislosti s novými výzkumy nemusí práce poskytovat v několika nejbliţších 

letech správná data. 

  



 

 

SUMMARY 

 This thesis deals with creation of nature trails around Kozákov in the 

Czech Paradise. The submitter of this work is Geopark Bohemian Paradise, 

which is part of a global network of Global geoparks network of UNESCO. 

 They were carried out geological studies in the area of interest with the 

participation of leading Czech experts over recent years (Rapprich et al. 2007), 

which came up with surprising results. 

 Content of this thesis was to get a photographic material in the Bohemian 

Paradise area, plan a route through the attractive sides and the research 

literature, especially.  This thesis does not in the coming years in connection 

with recent studies provide accurate data. 
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Úvod: 

Sopky mne zajímaly jiţ od mládí, kdy jsme s bratrem jezdili na kolech 

z Chebu, místa svého bydliště, „zkoumat“ čtvrtohorní sopku Komorní Hůrku 

poblíţ Františkových Lázní. Komorní Hůrka nebyla jediná, kde jsem byl. Díky 

kontaktům svého otce jsme se dostali i do místa někdejšího, podle jedné teorie, 

stratovulkánu, do Doupovských hor. Moţná i díky své mladší sestře, která je 

sopkami přímo nadšena, jsem se dokázal do problematiky Kozákova, který je 

hlavním tématem diplomové práce, ponořit hlouběji. 

Uţ jako malý jsem se musel ptát, jakou máme jistotu, ţe ţijeme ve 

vulkanicky klidném prostředí. Není moţné, aby i u nás proběhly za nějaký čas 

katastrofické scénáře jako například na hoře St. Helens v USA? Dnes jiţ vím 

díky znalostem z fakulty, ţe tento scénář je v ČR utopií. Mohou zde být ale jiné 

problémy. 

Obyvatelé tektonicky aktivních oblastí si moţná ani neuvědomují, jak 

bývalé sopky na území České republiky ovlivňují jejich ţivot. Mohu jmenovat 

zemětřeseními často postiţené obce Skalná, Nový Kostel a Luby v západní části 

České republiky. Stejně tak mohu zůstat ještě v Karlovarském kraji a jmenovat 

bahenní „sopky“, tzv. mofety v přírodní rezervaci SOOS u Františkových Lázní 

nebo také jmenovat veškeré prameny ohřívané geotermální činností v celém 

lázeňském trojúhelníku, tedy mezi Karlovými Vary, Mariánskými a 

Františkovými Lázněmi. 

Myslím, ţe i na tato výše zmíněná místa by se dala napsat pěkná 

diplomová práce. Zvolil jsem však jinou cestu, pro mě moţná poněkud 

sloţitější, a sice zabývat se bývalým vulkánem, sopkou v dnešní CHKO Český 

ráj, vrchem Kozákov? Proč toto místo daleko od bydliště? Moţná také díky 

zvýšenému výskytu minerálů, jejichţ barevností jsem přímo nadšen a které jsem 

od útlého věku miloval.  

Vyuţívám moţností konzultací s řadou odborníků. Jmenuji nejen Václava 

Zieglera, nebo Tomáše Řídkošila, ale i pana Votrubce, majitele po několik 

generací děděného lomu na acháty. Všichni jsou svou činností spojeni s muzeem 
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Českého ráje v Turnově. Údaje z této diplomové práce poslouţí nejen vzniklému 

geoparku Český ráj, ale také Klubu českých turistů.  

Stejně jako J. W. Goethe při průzkumu sopky Komorní hůrka i já si 

pokládám otázku, zda je hluboká část magmatického krbu vrchu Kozákov 

aktivní. Domnívám se, ţe z důvodu stáří sopky jiţ aktivní není. Hypotéza z toho 

vyplývající: Tím, ţe jiţ není Kozákov aktivní, nenarušuje tak seizmicky své 

okolí.  

V souvislosti s touto prací se objevují i další otázky, a to, jak vysoký byl 

Kozákov v době své aktivní vulkanické činnosti. Jaký měl tvar? Kam se 

svaţoval? Kudy odtékaly hlavní lávové proudy? To jsou otázky z minulosti, na 

které navazuje ale otázka, jakým způsobem nynější podloţí ovlivňuje zdejší 

vegetaci. Jak se přizpůsobuje fauna zdejší flóře? Do určité míry je tedy tato 

práce nejen mineralogicky a petrograficky, ale také ekologicky zaměřená.  
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Současný stav řešené problematiky 

  Naučné stezky jsou v okolí Kozákova plánovány zhruba od roku 2007, a 

to pod záštitou Evropského geoparku UNESCO Český ráj. Na některých 

vybraných místech cílové lokality se nachází tabule ze starší naučné stezky, 

které nejsou v udrţovaném stavu. S rozvojem moderních technologií bychom 

rádi informovali veřejnost o místech na naučné 

stezce, nových faktech o Kozákově aj. 

ojedinělým způsobem, a to vyuţitím tagg kódů 

(obr. 2).  

 Nespornou výhodou vyuţití tohoto 

systému je mnohem levnější cena. Tabulka 

velikosti 10x20 cm s načítacím tagg kódem 

s dřevěným stojanem vychází do stokoruny 

oproti velkým naučným tabulím, jejichţ 

pořizovací cena vychází k několika tisícům. 

Zároveň nepůsobí takovým rušivým dojmem.  Pro 

načtení informací stačí pouze mobilní telefon 

s fotoaparátem a přístupem k internetu. Na území 

Českého ráje je momentálně rozmístěno na pět 

desítek tabulek společně s QR kódy (obr. 1), coţ 

je jedna z verzí dvojdimenzionálního tabulkového 

kódu. Jejich vyuţití je momentálně testováno 

pracovníky geoparku Český ráj. 

 O Kozákově a jeho okolí bylo napsáno nesčetné mnoţství publikací, viz 

Fediuk (1953, 2002), Chlupáč (2002), Ziegler (1977, 1998, 1999, 2003) aj. 

V současné době je prováděn další výzkum okolí. V terénu jsou prováděna nová 

a přesnější měření, díky nimţ vznikají nové listy geologické mapy. Protoţe jsou 

ve stavu rozpracovanosti a obhajob, není moţné poznatky aktuálně do 

diplomové práce zakomponovat. V budoucnosti počítáme se zahrnutím nových 

informací do podkladů naučné stezky. 

obr. 1 nahoře: QR code  

obr. 2 dole: Tagg code 

Oba kódují internetovou adresu 

http://www.geoparkceskyraj.cz 
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 Součástí naučné stezky bude shrnující manuál, tabulky s tagg kódy 

umístěnými v terénu, softwarové tabule potaţmo webové stránky, které bude 

moţno stáhnout z internetu díky načtenému kódu za pomoci mobilního telefonu 

s fotoaparátem a přístupem na internet. 
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Výzkumná část 

Zastávka č. 1 Lestkov, Geopark UNESCO Český ráj 

 

 Pokud si chceme udělat výlet do pískovcových skal a jejich okolí, Český 

ráj je „tím pravým ořechovým“, co si můţeme na nejlépe slunečný víkend 

vybrat. Nemusíme být zde jen víkend. I za týden si stihneme prohlédnout málo 

z jeho krás. To je jeden z mnoha důvodů, proč na tomto území je velice 

rozšířené turistické značení. Toto značení má však malý nedostatek. Z černých 

písmen na béţových tabulkách a z různě barevných pruhů konkrétně nepoznáte, 

jaká nádhera vás v kýţeném cíli potká. To byl i důvod, který stál na počátku 

vzniku naučných stezek na vrchu Kozákov a jeho okolí. Rádi bychom touto 

cestou zprostředkovali poněkud vědečtější pohled na tuto oblast.  

 Abychom mohli ukázat nejednu zajímavost, bylo třeba provést průzkum 

terénu. Během příprav jsme byli nuceni několik částí trasy cíleně pozměnit. 

Některá místa byla ţivotu nebezpečná nebo dlouhodobě neudrţovaná, proto od 

původního záměru, vést stezku těmito místy, bylo ustoupeno (konkrétně se jedná 

o trasu značenou v mapách červenou barvou v Měsíčním údolí). Na některá 

místa se uţ není moţno dostat z důvodu změny majetkových poměrů. 

Respektujte, prosím, ohradníky místních usedlíků. Trasa je viditelně značena.  

 Systém je tvořen dvěma stezkami. Jednou kratší, která měří zhruba 6 

kilometrů, a delší, která měří 16 kilometrů, a svou délkou je moţné jí projet i na 

horském či trackingovém kole, samozřejmě s ohledem na pravidla, která se 

vztahují na Národní přírodní památku Kozákov. Obě trasy jsou vedeny 

klíčovými body Lestkov – vrch Kozákov – Vesec, proto je moţné i jako výchozí 

bod vyuţít samotný vrch Kozákov. Kratší trasa není z důvodu bezpečnosti 

okruţní. Pokud bychom chtěli okruh spojit, leţela by její část na vysoce 

frekventované silnici. 
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 Co se týče v předešlém 

odstavci zmíněného pravidla, 

Kozákov je národní přírodní 

památkou, proto pohyb na kole 

zde mimo silnici není povolen, 

a to nejen s ohledem na 

přítomné geologické či 

botanické ukázky. Porušení se 

řídí podle platného právního 

řádu. Prosíme, respektujte 

tabule, které zakazují jízdu na kole v dané lokalitě. 

 Pokusili jsme se zajistit maximálním způsobem vaši bezpečnost po celé 

délce trasy, přesto buďte náleţitě opatrní. Pohybujete se v terénu, ve kterém se 

nachází skály, a jak je známo, ty jsou při navlhnutí kluzké. V některých místech 

je trasa vedena po silnicích, proto dbejte na základní pravidla silničního 

provozu. 

 Stojíme na začátku naučné stezky, která bude součástí systému naučných 

stezek evropského geoparku. Na začátku bychom si měli říci, co rozumíme 

slovem „geopark“. Geopark je území s geologickým dědictvím mimořádné 

hodnoty a jasně definovanými hranicemi. Síť evropských geoparků měla svůj 

počátek v roce 2000. Účelem vzniku geoparků je uvedení daného území do 

celkového povědomí nejen turistické veřejnosti, a to na základě znalostí a 

propagace vědeckých geologických poznatků o historii vzniku Země a dané 

lokality, výzkumů na geologických jevech, fenoménech, hodnotách, 

zajímavostech, geologickém či obecně přírodním bohatství daného území. 

Velice podstatnou je v tomto případě nejen interpretace vědeckých poznatků o 

geoparku a jejich zatraktivnění pro širokou turistickou veřejnost, ale zároveň 

slouţí pro další odvětví vědecké společnosti. Díky turismu, který se na základě 

rozšířeného veřejného povědomí rozrůstá, zasahuje nepřímo i do politické 

obr. 3Cyklisté na Kozákově 



14 

 

působnosti kraje, státu či země, a ovlivňuje jak strategický, tak hospodářský 

rozvoj oblasti dané lokality geoparku.  

 Evropská síť geoparků umoţňuje široké veřejnosti aktivně se všestranně 

podílet na rozvoji geoparku, a to nejen po stránce přírodní, ale po stránce 

kulturní. Z tohoto důvodu vznikají v oblastech geoparků naučné stezky, jako je i 

tato. Hledat další inspiraci a nápady, jak geopark více zatraktivnit, 

popularizovat, jak jej dostat do širšího povědomí, jak díky němu prosadit řadu 

změn v oblasti trvale udrţitelného rozvoje, ochraně ţivotního prostředí, jak 

naučit občany chápat problematiku ekologie, geologie, botaniky, zoologie a řady 

dalších vědních odvětví, která se zabývají přírodou, vytvářet nové metody a 

přístupy, je pro tvůrce geoparků a členy vědecké obce velice náročné.  

 Na projektování geoparku jsou často vynaloţeny nemalé finanční 

prostředky. Být součástí sítě geoparků je otázkou prestiţe, proto se na práci 

podílí specializované vědecké skupiny, které mezi sebou spolupracují, přední 

odborníci nejen na stratigrafii, inţenýrskou geologii, paleontologii, 

paleogeografii, speleologii, geofyziku, 

geochemii, mineralogii, petrografii, 

vulkanologii, seismologii, karsologii, 

geomorfologii, hydrologii, aj. další, ale i 

odborníci na disciplíny, které se přímo 

nedotýkají geologie, ale jsou nedílnou 

součástí tvorby, jako zoologie, botanika, 

ekologie, fyzická geografie, klimatologie a 

řada dalších a z těch nevědeckých i 

specialisté na ţivotní prostředí, designéři, 

umělci. Inspiraci pro tvorbu lze nalézt i v 37 dalších geoparcích v 19 zemích 

Evropské unie, které jsou v současnosti pod hlavičkou Evropské sítě geo-parků. 

Akceptovaným logem pro celou EU je vlastní logo sítě „European geoparks 

(Evropské geoparky), (obr. 4). Síť je organizace, kterou zastřešuje Organizace 

spojených národů pro výchovu, vědu a kulturu (angl. UNESCO) při OSN. Roku 

obr. 4 Logo Evropských geoparků 

Zdroj: www.europeangeoparks.org 
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2001 byla ratifikována úmluva 

mezi UNESCO a Sítí evropských 

geoparků, která vedla k vytvoření 

Global UNESCO Network of 

Geoparks (obr. 5), tedy ke vzniku 

Světové sítě geoparků. Roku 2004 

došlo tedy k integraci Evropských 

geoparků do Světové sítě 

geoparků, a na základě toho se 

začaly rozvíjet další plány na 

tvorbu jiných geoparků v různých světových zemích, jako jsou Austrálie, 

Brazílie, Finsko, Chile, Island, Japonsko, Kanada, Keňa, Mexiko, Norsko, 

Spojené státy americké, Švýcarsko či Velká Británie, které v současnosti čekají 

na nominaci, stejnou, jaká probíhala v procesu přijetí Geoparku Český ráj (angl. 

obr. 5 Logo Světové sítě geoparků 

Zdroj: www.unesco.org.uk 

obr. 6 Červené body na mapě označují stav počtu Světových geoparků UNESCO k roku 2006 

Zdroj: www.naturtejo.com 
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Bohemian Paradise). V současnosti má Světová síť geoparků UNESCO na 57 

členských geoparků. K září roku 2009 bylo registrováno k 37 evropským ještě 

20 čínských, 3 japonské, 1 brazilský a 1 íránský, 1 malajský a 1 australský 

geopark. 

 Velice podstatnou měrou díky geoparkům, jejich údrţbě, vytváření 

edukačních programů o historii vzniku Země a jejím geologickým dědictvím a 

propagaci trvale udrţitelného rozvoje, se daří naplňovat cíle Agendy 21 

(Agendy pro 21. století) stanovené na konferenci UNCED roku 1992 v Rio de 

Janeiru a světovém mítinku o trvale udrţitelném rozvoji konaném roku 2002 

v jihoafrickém Johannesburgu. V současné době známe klasifikace Evropský 

geopark (angl. European geopark) a v únoru 2004 byl zaveden termín Světový 

geopark (angl. Global geopark), jinak také Geopark UNESCO. 

 Česká republika drţí světové prvenství, co se týče památek zapsaných do 

světového dědictví UNESCO. Od roku 1992 jich bylo zapsáno dvanáct. Do 

těchto památek byl po sloţitém přijímacím procesu zahrnut i v říjnu roku 2005 

geopark Český ráj jako první z nově přistoupivších zemí do Evropské unie
1
. 

Důkazem o oblíbenosti tohoto území je velké mnoţství knih, fotografií, obrazů, 

publikací všeho druhů, pohlednic, prospektů atd. 

 Čemu ale Český ráj vděčí za takovou slávu. Kaţdý si jistě vybaví nějakou 

památku z Českého ráje, jehoţ název vznikl v 19. století jako přirovnání 

k nádhernému romantickému pitoresknímu kraji plnému vůní kvetoucích luk, 

kde vane svěţí vlhký vítr z místních lesů temně zahalujících pískovcová skalní 

města, svědků několika historických dob, jejichţ předností vyuţívali v dávné 

době lidé z doby kamenné, drábové pro své loupeţivé úmysly či místní šlechta 

pro výstavbu hradů a zámků Kost, Valdštejn, Frýdštejn, Trosky, Malá či Hrubá 

Skála, kde se v tajuplných údolích odráţí mraky v hladině rybníků, jezírek, 

potůčků či řece Jizeře, která po celá tisíciletí omílá ztuhlé proudy vyteklé lávy a 

                                           
1
 K červnu 2010 byl do Evropské sítě geoparků začlěněn geopark Egeria na západě Čech (Bílá, 2010) 
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přináší tak nerostné bohatství v podobě drahokamů – jaspisů a chalcedonů 

z nedaleké sopky Kozákov, hory, která několikrát změnila říční trasu Jizery.   

 CHKO Český ráj je rozdělena na tři menší dílčí celky. Tyto celky se 

nachází v západní části geoparku Český ráj. Do geoparku je zároveň zařazena 

oblast Lomnice nad Popelkou, Mnichovohradištska, Ţeleznicka a Semilska. To 

se jiţ dostáváme do podhůří Krkonoš. Hranice geoparku je z východní části 

tvořena Jilemnicí, silnicí 293 směrem na jih aţ Horkám u Staré Paky, kde 

pokračuje silnicí číslo 16 směrem k jihozápadu přes Novou Paku, která je 

označována za východní bránu geoparku, dále západně přes severní část Jičína a 

opět silnicí číslo 16 směrem přes Sobotku aţ na Horní Bousov, kde pokračuje 

silnicí 268 přes Kněţmost aţ k Mnichovo Hradišti, dále pak severovýchodním 

směrem po silnici R10 aţ k Turnovu, pak severně přes Jenišovice, Frýdštejn a 

Kopaninu, poté jihovýchodním směrem lemuje hranici z části řeka Jizera přes 

Ţelezný Brod, odtud řeka Kamenice aţ k Jesennému, východně pak přes 

Roztoky u Semil, Roprachtice a opět k silnici 290 a 14 k Jilemnici. 

 Co je tak zajímavého na Českém ráji, CHKO vyhlášené v roce 1955, kdyţ 

pomineme turistické hledisko? 

Můţeme zde najít řadu důkazů o 

tektonické činnosti. Nejenţe byla 

oblast geoparku za historii planety 

několikrát zalita vodou, ať uţ 

sladkou jezerní či slanou mořskou, 

ale dokonce driftovala, tj. cestovala 

z oblasti severní Antarktidy aţ do 

současné polohy, tedy mírného 

pásu severní polokoule. A stále se 

pohybuje. V oblasti se nachází 

tektonicky významný luţický 

zlom, kde se stýká několik velkých 

zemských ker, které se pod sebe 
 

obr. 7 Některé pumy dosahují značných velikostí 

Místo nálezu: JZ svah Kozákova 
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podsouvají a nasouvají na sebe, pohybují se v opačných směrech vodorovně 

podél zlomů, naráţejí na sebe, a tím se vzájemně zdvihají či se rozestupují, coţ 

jasně poukazuje na to, ţe zmiňovaná oblast byla v minulosti tektonicky velice 

aktivní. Pod vysokými tlaky se zde vytvářela ţula, vzniknuvší sopky chrlily 

horkou lávu ze svých chřtánů do okolí o několika desítkách čtverečních 

kilometrů v milionech let dlouhé historii oblasti s několika přestávkami, 

mikrometrová zrnka sopečného prachu létala vzduchem tak běţně jako deseti i 

více kilogramové kusy sopečných pum (obr. 7). 

 Protoţe oblast geoparku Český ráj je geology, mineralogy, petrografy a 

paleontology povaţována za nádherně zachovalou a čitelnou encyklopedii, bude 

dobré, kdyţ si ji představíme dle historie od nejstarších období. 

 Díky prvohorní vulkanické 

aktivitě na Ţeleznobrodsku 

vznikal tzv. melafyr, tj. hornina, 

ve které se utvářely mandle 

achátů, jaspisů, či v jejích 

průrvách krystalizovaly 

ametysty, křišťály a citríny. Bylo 

moţno zde nalézt tzv. zkamenělá 

dřeva díky tomu, ţe se oblast 

nalézala v té době, tedy mladších 

prvohorách, v oblasti rovníku. 

 V druhohorách byla oblast geoparku zalita křídovým mořem. Téměř vše, 

co vzniklo v prvohorách, bylo před 90 miliony let, bylo zalito slanou vodou a na 

dně moře se začal usazovat písek a jíl. Dnes sedimenty české křídy pokrývají 

zhruba jednu polovinu geoparku. Za intenzivní sedimentace se na dno moře 

ukládali zároveň mrtví mořští ţivočichové, či jejich části. Zkameněliny 

organismů můţeme na několika místech nalézt, a to v různých vrstvách, podle 

nichţ se určuje celkové stáří horniny. Jelikoţ sedimentace je dlouhodobý proces, 

mořské desky se hýbaly a stále hýbou. Díky tomu jsou sedimenty vynášený 

 

obr. 8 Mandlovec s mandlemi kalcitu pokrytými delezitem 

Místo nálezu: Votrubcův lom 
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vzhůru krou druhou, která se pod ni podsouvá. S větší hloubkou moře souvisí 

také vyšší tlak vodního sloupce na ukládané sedimenty či ostatní písečný 

materiál. Vyšší tlak působící na sediment způsobí, ţe výsledný pískovec bude 

v budoucnosti, potaţmo v naší současnosti, více kompaktní, soudrţný, odolnější 

vůči vlivům eroze, a naopak sedimenty z mělčích částí budou méně kompaktní, 

tj. odvane je např. vítr či odnese voda, ať uţ dešťová či říční. Tomuto procesu se 

říká eroze. Nesmíme zapomenout na mořské proudy. I ty ovlivňují výslednou 

kompaktnost pískovce, potaţmo podobu přírodních výtvorů zvaných skalní 

města.  

 Ve třetihorách docházelo opět k intenzivní tektonické činnosti. Její 

pozůstatky jsou v krajině viditelné. V geoparku můţeme najít místa, kde lze 

pozorovat utuhnutý čedičový materiál v charakteristických šestihranných 

sloupcích. Součástí třetihorních čedičů je mineralogicky a šperkařsky velice 

významný zelený olivín, kámen, 

který českou zemi v dávných 

dobách proslavil, viz dále. 

Stavitelé hradů Trosky či Kumburk 

vyuţili strategických předností 

sopečných pňů, u Kumburku 

sopečné homole, míst, jejichţ 

dosaţení s batohem na zádech se 

svačinou na celý den můţe být pro 

někoho náročným výstupem, natoţ 

pro dobyvatele v plné středověké 

zbroji. Sopka Kozákov, která byla aktivní i v terciéru, vyvrhovala do vzduchu 

tuny materiálu, prach, lapilli, sopečné pumy (obr. 9). Výzkumem se přišlo na to, 

ţe sopka vylitou lávou několikrát pozměnila tok řeky Jizery. Důkazy o tom, ţe 

řeka teče jinudy neţ v tehdejší době, demonstrují na překrytých říčních terasách. 

V současné době probíhají na několika místech geologická měření. 

obr. : Sopečná puma, Kozákov 

obr. 9 Sopečná puma 

Místo nálezu: JZ svah Kozákova 
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 Velice důleţitým historickým momentem pro tvorbu skalních měst bylo 

alpínské vrásnění, a to časový úsek od svrchní křídy po terciér. Pískovcové kry o 

velikosti několik desítek čtverečních kilometrů a mocné několik stovek metrů 

vzniknuvší během usazování na dně moře, byly v některých místech vyzdviţeny 

do desítek aţ stovek metrů oproti původní poloze. V některých případech se kry 

rozestoupily, coţ Řídkošil uvádí jako pravděpodobnou moţnost vzniku 

Měsíčního údolí v NPP Kozákov. Pískovec kvůli tektonické činnosti rozpukal 

do nepravidelných kvádrů, coţ se stalo záleţitostí pro tuto oblast velice 

specifickou, proto se místnímu pískovci říká „kvádrový“. Regresí moře 

nastoupily na scénu erozní vlivy, a to mechanické a chemické, myslíme tím vítr, 

slunce, vodu v různých podobách, začaly se střídat doby ledové a meziledové. 

V jiných případech bychom mohli říci, ţe erozí ve čtvrtohorách bylo započato 

dílo zkázy. V tomto případě ovšem vděčíme erozním činitelům za tu krásu, která 

okolo vznikla.  

 Pískovcová skála je přirozeně mírně vlhká, protoţe v sobě zadrţuje vodu. 

Slunce, které na ni svítí, ji svou mocnou silou vysušuje. Pokud je skála 

vysušená, začíná praskat, odpadávat. Proces urychluje vanoucí vítr, který navíc 

v oblasti Českého ráje nese s sebou zrníčka písku, čímţ na okolní skály působí 

jako brousek. Dešťová voda skály pro změnu omílá shora. Pokud voda natečená 

v puklinách umrzne, urychlí tím opět proces eroze, protoţe led má tendenci se 

rozpínat, tedy působí na skálu jako klín vraţený mezi dva kameny. Velkým 

nebezpečím pro skalní města jsou otevřené ohně, které si zakládají dobrodruzi 

při „černém nocování“ pod skalními převisy netušíce, ţe tím skálu zcela jistě 

ničí, a při troše smůly se nemusí ani ve spacím pytli ráno probudit kvůli kusu 

skály odpadnuvšího na hlavu některého z nich. Skalní města jsou největším 

turistickým lákadlem této oblasti. Můţeme zde najít větrem obroušené skalní 

hřiby vzniknuvších tak, ţe spodní část byla tvořena méně soudrţným 

pískovcem, naproti tomu horní část je z pískovce pevnějšího. Další útvary jsou 

věţe a sloupy, které, stejně jako stěny, vyuţívají velice rádi horolezci. Lidská 

fantazie nezná mezí, proto některé útvary dostávají vlastní jména podle legend, 
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které o nich lidé vyprávějí. 

Takto vznikly třeba názvy 

Kočičí hlava, Sfinga, Mnich 

či Čarodějnice. Působením 

erozních vlivů v kombinaci 

s chemickým rozpadem 

jednotlivých částic pískovce 

dochází k vytváření 

pískovcových bran a oken. 

Zajímavostí jsou tzv. voštiny 

(obr. 10), nehluboké důlky 

ve stěně skály vzniklé vyvětráním jemnější části pískovce. Odborně se tomuto 

procesu říká výběrové zvětrávání. Místní nazývají některé tyto útvary 

„hodinami“ díky podobnosti s přesýpacími hodinami. Do jistě míry velice 

příznačné přirovnání, protoţe „hodiny skalám tikají neustále“. Vzhledem 

k tomu, jak je pískovec poddajný materiál, probíhá eroze relativně rychlým 

způsobem i nyní. Z důvodu ochrany míst byl roku 1955 vyhlášen toto území za 

Chráněnou krajinnou oblast Český ráj.   

 Mezi nejvýznamnější místa, kde výše popsané jevy můţeme nejlépe 

pozorovat, patří bezesporu Hruboskalsko, Betlémské, Klokočské, Prachovské, 

Příhrazské a Suché skály. Kdo by odolal klidným a příjemně chladným místům, 

kde se můţeme schovat během slunných dní a vychutnávat romantiku klidně 

plynoucího času se svou rodinou, partnery či prostě jen tak o samotě, kdyţ 

potřebujeme načerpat novou energii či si jen potřebujeme „vyčistit hlavu“. 

 Díky dřívějšímu výskytu moře se dochovala ještě jedna zajímavost. 

V severní části geoparku lze navštívit Bozkovské jeskyně. Trhlinky, 

pseudozávrty a pseudoškrapy, díky nimţ se na zem spadlá voda přivádí do 

podzemí z povrchu a cestou rozpouští dolomitové vápence a obohacuje se tak o 

uhličitan vápenatý, krystalizuje následně do nádherných stalagmitů, krápníků 

„vyrůstajících“ od země, stalaktitů rostoucích od shora dolů a sloupy z nich po 

obr. 10 Voštiny 

Místo nálezu: Měsíční údolí 
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spojení vzniklých, stalagnátů. Dalším z krasových jevů je výskyt tzv. brček, 

dlouhých vápencových dutých trubiček širokých cca 5 mm. Neměli bychom 

pominout ať krásně načechrané či jen rovné záclony vyrůstající ze stropu 

jeskyně. I v tomto případě lidská fantazie nezahálela, a proto zde můţeme potkat 

Anděla, Tři krále, Panenku nebo můţeme obdivovat Hřebínek. Lákadlem pro 

lidské oko jsou typicky nazelenalá 

podzemní jezírka, jejichţ voda je mistrně 

nasvětlena reflektory a dokresluje tak 

tajemnou pohádkovou nádheru jeskyní, na 

jejíchţ stěnách můţeme najít i ţilky 

křemene. 

 Nedílnou součástí Českého ráje je i 

jeho ţivoucí bohatství, tj. ţivočichové a 

rostliny. Za větrů je slyšet hukot borových 

lesů či dubohabřin. Vyskytuje se zde i 

několik kriticky ohroţených rostlin jako 

sleziník černý (Asplenium adiantum - 

nigrum), kapraď hřebenitá (Dryopteris 

cristata), suchopýr štíhlý (Eriophorum gracile), hlízovec Loeselův (Liparis 

loeselii). Silně ohroţených druhů je zde 18. Nikoho zřejmě nepřekvapí, ţe zde 

najde srnce obecného (Capreolus capreolus) či prase divoké (Sus scrofa). 

Z nepůvodních druhů tu lze najít introdukovaného muflona (Ovis musimon), 

z lasicovitých můţeme jmenovat kunu skalní (Martes foina), kterou od kuny 

lesní (Martes martes) poznáme podle bílé náprsenky, která jí přechází na přední 

nohy (Dungel & Gaisler, 2002). 

 Čím je Geopark Český ráj od samotné CHKO Český ráj rozdílný? 

Význam netkví jen ve stránce přírodní, ale přednosti si zachovává i jeho 

řemeslně-historicko-kulturní význam. Vţdyť kdo by si nevšimnul kopců 

zarostlých převáţně listnatými lesy, domovů ptactva a zvěře, skal, svědků 

několika geologických období naší planety, na nichţ se tyčí pyšné hrady, 

 

obr. 11 Charakteristické šešulky ohroţené 

měsíčnice vytrvalé (Lunaria redivia) 
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honosné zámky či lovecké zámečky z různých historických období, jejichţ 

šlechtičtí obyvatelé významně zasahovali do dějin české historie. Atmosféru 

klidu dokresluje modrá stuţka řeky Jizery, která se tiše po dlouhá staletí 

zařezává do pískovcových a vápencových sedimentů a jako jemný brousek 

obrušuje místní vulkanity přinášejíc tak nerostné bohatství v podobě drahých 

kamenů, z nichţ v době mezolitu lidé vytvářeli různé nástroje pro přeţití dnes 

archeologicky vysoce ceněných, kamenů, jejichţ opracovávání dávalo ţivnost 

nejednomu z místních brusičů či šperkařů, ale jejichţ sláva se nesla i po Evropě 

aţ do dalekých italských Benátek, a to hlavně za rudolfínské doby díky Anselmu 

Boetiu de Bootovi, dvornímu lékaři císaře Rudolfa II., o němţ si povíme dále. 

Komu srdce nezaplesá, kdyţ uvidí romanticky vyhlíţející dřevěné lidové stavby, 

kapličky, kostelíky, kam se chodívali modlit pracující lidé v potu tváře těţící 

pískovce pro stavby mostů, soch, domů, nebo pokrývačské fylity pro jejich 

zastřešení, a písek jako součást pojidla kamenů do staveb či pro tvorbu tolik 

nádherného českého skla, uhlí pro sklárny i domy, hlíny pro keramiku a cihly, 

rudy pro výroby dalších nástrojů v místních hamrech a hutích, čediče pro cesty. 

Pokud bychom snad zatouţili po ucelenějších informacích o drahokamech a 

jejich zpracování, je nám k dispozici turnovské muzeum Českého ráje, muzeum 

novopacké či Votrubcovo muzeum anebo kaţdoroční výstavy v Lomnici nad 

Popelkou či Radostné pod Kozákovem. 

 Obdivuhodná krajina, která se kolem nás rozprostírá, se jistě zaslouţila o 

zařazení pod světovou organizaci UNESCO. Jak ovšem ze zprávy dr. Řídkošila 

vyplývá, prvotní snahy o přijetí Českého ráje do kategorie přírodního dědictví 

UNESCO bohuţel selhaly. Přijetí mezi síť evropských geoparků a potaţmo tak 

do světového dědictví UNESCO byl organizačně velice náročný proces 

nastartovaný počátečním neúspěchem. O metodickou podporu v souvislosti s 

budováním evropských geoparků v rámci cestovního ruchu s cílem trvale 

udrţitelného rozvoje regionu, vzděláním široké veřejnosti, veřejného uvědomění 

a vzdělání v oblasti přírodních věd, zejména geologie, se staralo Ministerstvo 

ţivotního prostředí České republiky. Důleţitým momentem v prvním případě 
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byl návrh k zařazení skalních měst Českého ráje do kategorie přírodního 

dědictví UNESCO, avšak zpráva IUCN z roku 2004 vyšla pro Český ráj 

nepříznivě. České republice bylo doporučeno návrh do kategorie přírodního 

dědictví UNESCO kvůli určitým bodům stáhnout, ovšem nikoli snahu ukončit, 

ale rozpracovat. Stálá mise České republiky UNESCO přišla s několika různými 

moţnostmi, mezi nimiţ byl i návrh k vytvoření Geoparku Český ráj. V září roku 

2004 byla dokumentace s potřebnými úpravami a ţádostí o zařazení zaslána na 

Koordinační výbor Sítě evropských geoparků (European Geoparks Network). 

Podklady k vytvoření byly v tomto případě hodnoceny velice pozitivně, navíc na 

poţadavek sítě doplněna o přílohu, ve které byla rozpracována zpráva o 

současných a budoucích aktivitách Geoparku Český ráj v oblasti turistiky 

primárně zaměřené na geologii, a v níţ bylo nutné zapracovat veškerá 

ekonomická hlediska rozvoje geoparku. Bylo zapotřebí důleţité body tvorby 

Geoparku Český ráj prodiskutovat. Za vzory tehdy slouţili přední evropské 

geoparky, jako rakouský kulturní park Kamptal nebo německý Bergstrasse-

Odenwald. Důleţitou změnou oproti původnímu plánu návrhu o začlenění 

skalních měst do přírodního dědictví UNESCO bylo prostorové rozšíření 

celkového areálu zájmu. CHKO Český ráj totiţ není oblastí celistvou, jako je 

řada dalších CHKO v České republice, ale skládá se ze tří celků, mezi nimiţ 

jsou vedeny důleţité silniční komunikace. Je otázkou budoucnosti, zda povede 

územím geoparku Český ráj rychlostní komunikace, jak je nyní v plánu. 

Kaţdopádně rozšířením prostoru o rozloze 180 km
2
 přibyly k CHKO Český ráj 

ještě další zajímavé kulturní, přírodní a nejinak významné geologické lokality, 

díky čemuţ bylo dosaţeno rozlohy 700 km
2
. Hraničními městy a zároveň 

vstupními branami do geoparku se staly města Turnov, Ţelezný Brod, Jilemnice, 

Nová Paka, Jičín, Sobotka a Mnichovo Hradiště. Do oblasti, jejíţ hranice leţí na 

spojnicích těchto měst, je tak začleněno více jak 50 % území, které nebyly 

původně ani v blízkosti Českého ráje. V tomto případě mluvíme o Podkrkonoší, 

kde jsou geologicky významné lokality Kozinec, Stráţník, Kumburk, Levín aj. 

Zajímavostí zároveň je, ţe lokalita ve východní části areálu poblíţ Studence se 
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nachází jiţ mimo hranice prostoru geoparku. Tyto a další materiály byly a do 

budoucna budou součástí plánování rozvoje geoparku. 

 V dubnu 2005 navštívili areál pracovníci Koordinační jednotky Sítě 

UNESCO. Provedená inspekce proběhla úspěšně, a proto nic nebránilo odeslání 

nominačních dokumentů na ústředí Sítě evropských geoparků. Významným 

datem se v tomto případě stává 5. říjen 2005, kdy byl Geopark Český ráj 

začleněn do sítě evropských geoparků a potaţmo tak do Světové sítě Geoparků 

UNESCO, tj. zhruba 50 let po vyhlášení Českého ráje Chráněnou krajinnou 

oblastí. 

 

 

 
 

Zastávka č. 2 Seznámení s Kozákovem 

 Představme si kámen. Kaţdý si představí jako kámen něco jiného. Někdo 

si představí drahý kámen nebo minerál, jiný si představí horninu, standardně 

 

obr. 12 Přehledná geologická mapa geoparku: Zdroj: Geopark Český ráj 
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kámen poněkud ne zrovna malých rozměrů či v podobě plochého oblázku, 

kterým pečlivě natrénovaným hodem můţeme na hladině rybníka dělat ţabky. 

V tom případě si ale poloţme otázku, co je například ropa. Je kamenem? Asi 

těţko. Můţeme ovšem s klidem říci, ţe se jedná o horninu. 

 Jak minerál, tak hornina, je látka anorganická, tj. neţivá, ačkoli 

v některých případech má zcela organický, 

tedy aţ příliš ţivoucí původ. Jmenujme 

např. jiţ výše zmíněnou ropu vznikající 

rozkladem těl mlţů, plţů a dalších 

ţivočichů, kteří se v tehdejších pravěkých 

mořích vyskytovali. Taktéţ další horninou 

organického původu je uhlí, které vzniklo 

rozkladem karbonských (před 354-259 

miliony let) plavuní a přesliček. Tehdejší 

plavuně byly ovšem poněkud vyšší, neţ jsou 

ty dnešní. Například zástupci rodu 

Lepidodendron (obr. 14) měřili okolo 20 

metrů a jejich stonek druhotně tloustl.  

 Několikrát jsme se za svůj ţivot přesvědčili, ţe si někteří lidé pletou 

horninu a minerál. Jaký je tedy mezi minerálem a horninou rozdíl? Předně 

minerál je sloţen z jedné sloučeniny, kterou lze zapsat chemickým vzorcem, a 

tudíţ má ve všech částech i stejné fyzikální vlastnosti, jako je tvrdost, štěpnost, 

hustota atd., tzn. je homogenní. Např. SiO2 je křemen. Hornina je přírodnina 

sloţená z několika minerálů (heterogenní). Pouze v několika málo případech se 

vyskytuje hornina, která je sloţena pouze z jednoho minerálu, tudíţ má jednotný 

chemický vzorec. Jako příklad můţeme jmenovat vysokoprocentní silicity – 

křemen nebo kalcity – vápence (Ziegler, 2003). 

 V předchozím odstavci jsme pouţili slovo přírodnina. „Minerál a hornina 

jsou přírodniny – vznikly přirozenými silami bez lidského přičinění. Proto 

obr 13. Lepidodendron sp.  

Zdroj: Kvaček et al., 2000 
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nepočítáme mezi minerály a horniny uměle vyrobené krystaly či drahé kameny, 

skla, keramické či stavební hmoty“ (Ziegler, 2003). 

 U minerálů určujeme několik fyzikálních vlastností, díky nimţ můţeme 

s jistotou určit, jaký minerál máme v ruce a to nejen v případě nejasností.  

 V této práci se budeme zabývat jak minerály, tak horninami, proto si ještě 

řekneme, co se čím zabývá. Tyto přírodniny mají samostatné vědní obory, tj. 

minerály se zabývá mineralogie, vědcem jí zabývající se je mineralog, a 

horninami petrologie (z lat. petrus – skála). Kaţdá tato vědecká disciplína má 

navíc své samostatné obory.  

Zastávka č. 3 Historie CHKO Český ráj 

 Kdyţ se řekne Český ráj, kaţdému milovníku přírody se pravděpodobně 

vybaví nádherný oranţový podzim zbarvený od všudypřítomných bučin a jiných 

listnatých stromů ostře kontrastujících s mdlou 

béţovou, šedivou či případně černavou barvou 

pískovců vysokých skalní měst, skrz něţ si prokrajuje 

cestu po mnohá staletí řeka Jizera modravá od nebe, 

které se v ní odráţí, řeka se vším svým drahocenným 

bohatstvím v podobě safírů, rubínů a smaragdů, 

opálů a achátů, které můţeme naleznout na některých 

místech ještě dnes, drahocenné bohatství, které tak 

proslavilo naši zemi. Myslíme si, ţe označení pro 

pohádkově malebnou krajinu Český ráj (angl. Bohemian Paradise), chráněnou 

krajinnou oblast vzniklou dne 1. března 1955 výnosem Ministerstva kultury 

Československé republiky č. j. 70 261/1954 a rozšířena byla vládním nařízením 

ČR ze dne 14. října 2002 č. 508/2002 Sb., je velice příznačné.  

 Důvodem vzniku Chráněné krajinné oblasti Český ráj je ochrana a 

zachování podoby krajiny a geomorfologického profilu tvořeného mořskými 

sedimenty druhohorní křídy a skalních měst z nich vzniklých, jako abiotické 

sloţky, stejně tak ochrana biotické sloţky, do níţ patří ţivočišné a rostlinné 

 

obr. 14 Znak CHKO Český ráj 

Zdroj: www.zstgm.svitavy.cz 
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druhy typické převáţně pro skalní společenstva a mokřady, které doplňují druhy 

teplomilné a horské, v některých 

případech druhy endemitní, tedy 

druhy vyskytující se přirozeně jen 

na daném území. 

 Český ráj není vymezen jen 

na oblast pískovců Sedmihorek, 

Prachovských Skal, Hrubé Skály, 

Malé Skály či Trosek. Oblast je 

poněkud širší. Sice pro některé uţ 

není tak turisticky významná. 

Přiznám se, dokud jsem nezačal studovat na vysoké škole, také jsem nevěděl, co 

je Kozákov, ačkoli drahé kameny od malička miluji, zato Trosky či skalní 

města, ty se mi vybavily pod jménem Český ráj vţdy. V mapě můţeme najít 

dané hranice Chráněné krajinné oblasti Český ráj. To je jediné, o čem není 

rozporu. Ovšem jak místní lidé, tak vědci z různých oborů budou definovat 

hranice Českého ráje různě. Ve své publikaci Stratigrafie křídových sedimentů v 

oblasti Českého ráje, stejně tak, jak tomu bylo i v jiných jeho publikacích 

(Ziegler 1971, 1972, 1977, 1998), specifikuje Ziegler (2003) hranice Českého 

ráje takto (citujeme): „Tato oblast (myšleno Český ráj, pozn. M. F.) je 

ohraničena na severu Kozákovem, dále postupuje na sedlo Hořenska u Lomnice 

nad Popelkou a odtud dále silnicí Lomnice – Jičín. Z Jičína ji uzavírá silnice na 

Sobotku a Mnichovo Hradiště. Z Mnichova Hradiště jde po nové silnici na 

Turnov. Odbočuje však po ţelezniční trati z Turnova na Liberec do Sychrova a 

Hodkovic nad Mohelkou a odtud k Bohdánkovu. Od Bohdánkova sleduje pak 

průběh maloskalského skalního hřebene tvořenou vztyčenými křídovými 

vrstvami při luţické poruše směrem na Malou Skálu, Suché Skály, Hamštejn, 

Prackov a opět Kozákov.“  

 Právě poslední uvedená místa Národní přírodní památka Suché Skály a 

Národní přírodní památka Kozákov jsou, kromě jiných společně s Národní 

 

obr. 15 Vřes obecný (Calluna vulgaris) 
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přírodní památkou Bozkovské dolomitové jeskyně a Národní přírodní památkou 

Stráţník, které nejsou přímo v oblasti CHKO, ale pod její správu patří, dále s 11 

přírodními památkami a 11 přírodními rezervacemi, nejcennějším pokladem 

Světového Geoparku Český ráj, jehoţ prostor tak byl navýšen ze 181,5 km
2
, 

které čítají prostor CHKO Český ráj bez započtení areálu Stráţníku a 

Bozkovských dolomitových jeskyní, které jsou v působnosti Správy jeskyní 

České republiky, na 700 km
2
, čítající prostor evropského geoparku.  

  

 

 

Legislativní možnosti ochrany lokalit v České republice: 

Norma Účel normy Moţnosti uplatnění 

Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně 

přírody a krajiny 

Přispět k udrţení a obnově přírodní rovnováhy 

v krajině, k ochraně rozmanitostí forem ţivota, 

přírodních hodnot a krás a k šetrnému hospodaření 

s přírodními zdroji. 

Vyhlášení zvláště 

chráněným územím, 

kterými jsou: 

a) národní parky, 

b) chráněné krajinné 

oblasti, 

c) národní přírodní 

rezervace, 

d) přírodní rezervace, 

e) národní přírodní 

památky, 

f) přírodní památky.  

Zákon 20/1987 Sb., o státní 

památkové péči (ve znění zákona 

425/1990 Sb.) 

 

Chránit kulturní památky jako nedílnou součást 

kulturního dědictví lidu, svědectví jeho dějin, 

významného činitele ţivotního prostředí 

a nenahraditelné bohatství státu. 

Zápis do seznamu 

kulturních památek. 
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Norma Účel normy Moţnosti uplatnění 

Zákon 164/2001 Sb., o přírodních 

léčivých zdrojích, zdrojích 

přírodních minerálních vod, 

přírodních léčebných lázních a 

lázeňských místech a o změně 

některých souvisejících zákonů 

(lázeňský zákon) 

Zákon stanoví podmínky pro vyhledávání, 

ochranu, vyuţívání a další rozvoj přírodních 

léčivých zdrojů, zdrojů přírodních minerálních vod 

určených zejména k dietetickým účelům, 

přírodních léčebných lázní a lázeňských míst. 

Stanovení I. a II. 

ochranného stupně 

přírodního léčivého 

zdroje a/nebo zdroje 

přírodních minerálních 

vod. 

Zákon 44/1988 Sb. o ochraně a 

vyuţití nerostného bohatství 

(horní zákon) 

Zákon stanovuje zásady ochrany a hospodárného 

vyuţívání nerostného bohatství, zejména při 

vyhledávání a průzkumu, otvírce, přípravě a 

dobývání loţisek nerostů, úpravě a zušlechťování 

nerostů prováděných v souvislosti s jejich 

dobýváním, jakoţ i bezpečnosti provozu a ochrany 

ţivotního prostředí při těchto činnostech. 

Ochrana stávajících 

loţisek nerostných 

surovin. Stanovení 

podmínek návštěvnosti 

u těţených a opuštěných 

loţisek. 

(Převzato od Dr. Řídkošila) 

Zastávka č. 4 Vstup do rezervace, odbočka na Votrubcův lom 

 Kdyţ vstoupíme jako milovníci minerálů do Votrubcova lomu, otevře se 

před námi asi 50 metrů vysoká stěna. Člověk neznalý uvidí černo-šedivou stěnu, 

která je souborem několika lávových proudů výlevné horniny tzv. melafyru, 

jejíţ části na sebe vzájemně natekly, aţ vzniklo několik výlevů nad sebou (obr. 

16). Stejně jako člověk problematiky neznalý, tak i lidé ještě na počátku 20. 

století netušili, co zde mohou na základě výskytu mandlovců pozorovat.  
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 Na základě výlevů oddělených pyroklastiky, coţ je materiál, který sopka 

vyvrhne do vzduchu během erupce – pumy, pemzy, škvára, prach,
 
lze dobře 

spočítat, kolik lávových proudů se ve Votrubcově lomu nachází. Kdyţ nemůţe 

Mohamed k hoře, musí hora k Mohamedovi, nebo bychom správně měli říct, 

kdyţ nemůţe Mohamed k hoře, pořídí si vrtnou soupravu. Za pomoci vrtné 

soupravy se dá udělat spousty věcí. A pokud máme zkušené vrtaře, kteří jsou 

schopní z několikasetmetrových hloubek vytáhnout celé jádro, zjistíte např., ţe 

(citujeme): „permokarbon v tzv.  mnichovo-hradištské pánvi…“, (která odsud 

není daleko, pozn. M. F.) „…v depresi ukryté pod křídou, je ze tří čtvrtin tvořen 

vulkanity a představuje tak obrovitou mísu doslova vylitou magmatem“  

(Fediuk, 2007). 

 Mandlovec je výlevná hornina s dutinami vyplněnými druhotně nerosty. 

V mandlovcích se vytvořily dutiny od plynů unikajících z lávy. Známé jsou 

například mandlovce spilitové a melafyrové. Dutiny vyplňuje např. vápenec, 

chalcedon, achát, ametyst, zeolit, opál. Minerály bývají v případě melafyrového 

mandlovce pokryty zeleným delezitem.  

 Můţeme tedy mluvit o čediči, do něhoţ se zcela záhadným způsobem 

dostaly jaspisy, acháty, ametysty. Jak se tam ale dostaly? Jak vznikl takový 

mandlovec? Právě na základě vědomostí, které níţe nastíníme, přišli geologové 

obr. 16 

Profil sedlovými příkrovy 

permských „melafyrů“ ve 

Votrubcově lomu.  

Zdroj: Fediuk (2007). 



32 

 

na to, ţe se v případě Votrubcova lomu nejedná o jednu mocnou vrstvu, nýbrţ o 

několik vrstev uloţených nad sebou. 

 Mandlovec vzniká dvěma autometamorfními způsoby, a to tzv. 

transvaporizací a degazací. K transvaporizaci došlo, kdyţ „se horké magma 

vylilo na vlhkou podloţku a páru z ní vypudilo asi tak jako rozpálená ţehlička 

z navlhčené látky. Takto vytvořená pára pronikne do lávy a vytvoří v ní bubliny. 

Horní mandlovcovitá poloha vděčí za svůj vznik jinému efektu: postupnému 

vzlínání plynných sloţek, které jsou v kaţdém magmatu obsaţeny, směrem 

k povrchu. A tak mandlovcovité polohy, transvaporizační dolní, a odplyňovací 

(degazační) horní spolu s masivní střední facií, zřetelně vymezí jeden lávový 

výlev a odliší ho od výlevu předchozího i následujícího“ (Fediuk, 2007). 

 Takţe vznik plynných bublin, které jsou později vyplněny nádhernými 

minerály, pro které je Kozákov tak významný, máme vysvětlen. Za symbolický 

poplatek u pana Votrubce si můţeme jít nějaký ten krásný kousek mandlovce, či 

jen pecku kalcitu jít 

„vykopnout“. Věřme nebo ne, je 

to nádherný suvenýr, který si 

můţeme ze svého výletu na 

Kozákov odnést. A protoţe dnes 

získáme nálezy převáţně 1cm 

velké, je to i krásný symbolický 

dárek, kterým potěšíme 

nejednoho ze svých přátel či 

příbuzných.  

 Pokud se odhodláme v lomu pátrat, jistě narazíte na jinou zajímavost. 

V některých případech nenalezneme kuličky, ale kapky či, chceme-li, mandle 

minerálů (obr. 17). Jak k tomu dochází? Tyto elipsoidní útvary vznikly 

v (citujeme): „horní (degazační) části pomalým tečením ne příliš horké lávy po 

nakloněném terénu. Delší osa minerálních mandlí nám tak nepřímo ukazuje, 

kudy horká masa tekla. V dolní části lomu můţeme také pozorovat výskyt 

obr. 17 Mandlovec s mandlemi kalcitu.  

Místo nálezu: Votrubcův lom 
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provazovité lávy, tzv. vrásek, jejichţ výskyt je v permokarbonu českého území 

zatím dle dosavadních poznatků ojedinělý.“ Sečteno a podtrţeno, ve Votrubcově 

lomu můţeme pozorovat „7 výlevů“ (Fediuk, 2007).  

 Co se týče jednotlivých nálezů, jak v soukromé sbírce pana Votrubce, tak 

i v Muzeu Českého ráje v Turnově můţeme zjistit, jak nádherné drahokamy 

(dříve označované jako polodrahokamy) se ve Votrubcově lomu nacházely. 

Jednalo se o jaspisy různých 

barev, od bílé přes ţlutou a 

oranţovou do červené. 

Zároveň zde byly k nalezení i 

kalcity, ametysty, baryty, 

zeolity, acháty, zkrátka různé 

formy a barvy křemene aj. 

Řada muzeí v České republice 

je toho důkazem, pokud se 

pozorně podíváme na 

evidenční štítky vystavených 

exponátů. Při pohledu na lesk a barvy, ze kterých nás pomalu aţ přechází zrak, 

by zřejmě nikoho z nás nenapadlo, z jak dnes zašlého lomu nálezy pochází. A 

přece jen, i po takové době si lom zachovává své kouzlo. 

 Krásně mluví o hoře Kozákov a jejích kamenech národní umělkyně 

Jarmila Glazarová v úvodním slovu knihy Království dalekých rozhledů: „A jak 

by bylo moţno nevzpomenout na horu Kozákov, jejíţ zvonová silueta vţdycky 

nějak uceluje, dotváří scenérii Českého ráje. Patří sem neoddělitelně a její stará 

sláva je také jeho slávou a jednou z jeho přitaţlivostí. Co krásných drahých 

kamenů vydala ze svých hlubin během staletí. Ještě dnes vyplouvají 

z obnaţených stěn lomu čarovné pecky drsného povrchu, jejichţ tajemství 

odkrývá kamenářův nůţ. Pod jejich slupkou je skryto vrstvení přejemných 

barevných odstínů, květné plátky a hvězdice achátů, třpytné krystaly záhněd a 

mechové krajkoví jaspisů a heliotropů, zlatozelený třpyt olivínů. Generace 

 

 

obr. 18 Vybroušený a nevyleštěný achát  

Zdroj: Soukromá sbírka pana Votrubce 
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turnovských kamenářů brousily a leštily tyto malé zázraky a jejich sláva se 

rozletěla světem“ (Kraus, 1985). 

 Jejich sláva se skutečně rozlétla světem a nebylo tomu jen v dnešní době, 

ale v době počátků české země. Historie kamenů z Kozákova totiţ sahá aţ do 

doby Karla IV., kdy popisuje královský zájem uţ Václav Hájek z Libočan, který 

v kraji Českého ráje nějakou dobu pobýval. Jakoukoli podobnost s realitou 

v podobě výzdoby kaplí na Karlštejně však Fediuk (2007) v knize Hovory 

s kamením vylučuje. Jaspisy a ametysty jako kamenná výzdoba kaple sv. Kříţe 

a sv. Kateřiny na Karlštejně, ale i kaple sv. Václava v chrámu sv. Víta, pochází 

z lokality Ciboušov nedaleko Kadaně (Ziegler, 1979) a (Machek, 1983). Pokud 

bychom chtěli mluvit o kamenné výzdobě pocházející z lokality Podkrkonoší, 

můţeme mluvit pouze o achátech, které jsou zavěšeny na zlatých řetězech v 

kapli sv. Kříţe na Karlštejně.  

 Jak dále Fediuk (2007) 

popisuje, velké slávy se 

kozákovským drahým kamenům 

dostalo za doby vlády Rudolfa II. 

V období 1583-1612, kdy Rudolf 

II. v Praze pobýval, se Praha 

proměňovala z ponuré gotiky ve 

kvetoucí centrum evropského 

vědění tepající ţivoucí energií 

spojenou nejen náboţenskou 

tolerancí, ale plynoucí i 

z finančních příspěvků ţidovských hodnostářů, ačkoli samotný Rudolf II. 

velkého finančního zajištění zrovna neměl. Z rudolfínské doby máme poznatky 

o olivínech místních lávových proudů (obr. 19), jeţ v tehdejší době neměly 

v Evropě konkurenci, a z toho důvodu přišli do Čech i milánští a florentští 

brusiči. Naleziště popisuje ve své zprávě z roku 1609 Gemmarum et lapidum 

obr. 19 Shluk olivínů 

Místo nálezu: Lom ve Smrčí 
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historia císařův dvorní lékař Anselmus Boetius de Boot (Řídkošil, 2005), který 

dal vzniknout i názvu český granát – granatus bohemus. Tolik z historie. 

 Pokud nám nestačí informace výše zmíněného rázu, spokojíme se snad 

s poněkud vědečtější stránkou pohledu na Votrubcův lom. Co se týče výsledků 

geochemických analýz ze vzorků, které byly odebrány a analyzovány Fediukem 

(2001) v Českém geologickém ústavu Praha, v bývalém Ústavu geologických 

věd Karlovy univerzity (citujeme): „Horniny všech sedmi příkrovů byly 

analyzovány, z toho na mikroelementy příkrovy IV a VII nezávisle dvakrát  

(v interpretaci se počítá s aritmetickým průměrem). Byly vybírány vzorky 

kompaktní, relativně čerstvé, pokud moţno bez mandlí. Přesto však obsahy 

těkavin vesměs převyšují hodnotu 2 %, která je poţadována jako maximum 

klasifikační komisí IUGS; toto kritérium by však znemoţnilo klasifikovat 

naprostou většinu našich permokarbonských vulkanitů. 

 V klasifikaci TAS spadají tři spodní příkrovy do pole trachybazaltu 

(hawaiitu), čtyři  svrchní příkrovy do bazaltického trachyandezitu (meguearitu, 

podruţněji aţ šošonitu. V dělení Irvine-Baragata jsou všechny na rozhraní pole 

alkalického a subalkalického. Diagram AFM je jednoznačně promítá do pole 

alkalicko-vápenatého, zatímco kritérium SiO2 – FeOtot/MgO spíš svědčí pro 

přechod CA a TH. Podle CIPW jsou všechny příkrovy hyperstennormativní 

(nejvíce I), I, II a III poklesově olivínnormativní a horniny příkrovů IV aţ VII 

kvarcnormativní. Zřetelný je trend růstu acidity a alkaličnosti (při stoupajícím 

poměru K2O : N2O) k nadloţí, kompenzovaný poklesem zejména MgO. Ze 

stopových prvků rostou v tomtéţ směru obsahu Ba, Cs, Rb, Zr, Th a U, naopak 

klesá mnoţství Cr a Sc. Normalizované obsahy REE mají vesměs silnou 

převahu LREE nad HREE (CeN/YbN 4 aţ 6,5) a mírnou negativní Eu-anomálii 

EuN/ Eu*N (kolem 0,8); závislost na stratigrafické výšce je však nevýrazná“ 

(Fediuk 2001). 
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Zastávka č. 5 Radostná studánka 

 Pod Kozákovem vytéká voda o vydatnosti 1,5 l./ sec při bázi křídových 

sedimentů uţ zřejmě dlouhou dobu, kdyţ se dostala i do místních pověstí, které 

zachytila Velartová (1996), (citujeme): „Kdysi se usadili v Drábovně pod 

Kozákovem tři ţelezní muţi. Ze svého skalního příbytku hleděli do kraje, a 

hleděli zlověstně. Stali se postrachem širokého okolí. Byli to chlapi tvrdí, 

necitelní a navíc obdaření kouzelnou mocí. Lidem škodili, kde mohli. V 

nejprudším létě, kdyţ byla pěkná úroda, vycházeli ke studánce na Kozákov a tak 

dlouho do ní dýchali, aţ zmrzla. A pak led šlapali a drtili a dolů pod horu na 

pole sypali. A tak kaţdý rok vţdycky velké kroupy ničily lidem úrodu. 

Vesničané plakali, lomili rukama, ale nic platné. Poradit si nedovedli. Bídu a 

hlad měli pokaţdé, kdyţ se ţelezní muţové objevili. A ti se radovali z jejich 

neštěstí a věřili, ţe se lidé z kraje vystěhují a oni sami tam budou vládnout. Aţ 

tu jednou jeden chalupník, Matěj Kubáně se jmenoval, dostal nápad. Sám trpěl 

zlomyslností ţelezných muţů, a proto přemýšlel, jak jejich řádění učinit přítrţ. 

A napadla ho taková věc. Na starý strom u studánky, ze které brali ţelezní muţi 

led, pověsil obraz Matky Boţí Radostné. Sám se tam chodil pak denně modlit. A 

jednou, kdyţ klečel před obrazem u studánky, se mu zdálo, ţe se na něj Matka 

Boţí usmála. A od těch dob jako kdyţ utne, přestala pohroma, přestalo krupobití 

a mohli ţelezní chlapi do 

studánky dýchat, jak chtěli, 

nepovedlo se jim. Studánka 

nezamrzla, kroupy nebyly, 

chalupníkům a sedlákům pod 

Kozákovem se ulevilo. 

Ţelezní chlapi plni vzteku 

odtáhli z kraje někam daleko 

za Ţelezný Brod. A studánka, 

která podle obrázku dostala 

jméno Radostná, od té doby 

obr. 20 Kaplička u Radostné studánky 
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ani v zimě nezamrzá“ (Velartová, 1996). 

 V místě, kde studánka bývala dříve, byla roku 1841 postavena kaplička, 

která je dnes ohrazena dřevěným plůtkem, podtrhující romantické kouzlo toho 

místa (obr. 20). Voda podle dokumentů místního úřadu zásobuje tři domy 

v obci. Zároveň napájí i Riegrovu chatu na Kozákově za pomoci speciálního 

zařízení s názvem trkač, u jehoţ vynalezení stál Joseph Michel Montgolfier, 

jeden ze dvou francouzských bratrů, kteří jsou proslulí spíše svým modro-

ţlutým balónem Montgolfiérou. Vodu si i tak můţe nabrat stále kaţdý, protoţe 

trkač není schopen jímat vodu stoprocentně. Účinnost má, zdá se, minimální, o 

to je ale více ekologickou záleţitostí. Jen povaţme, sto a dvacet metrů převýšení 

bez zapotřebí elektrického či dieselového pohonu. Vysvětleme si to za pomoci 

nákresu (obr. 21).  

 Voda se k celému zařízení dostává buď rychlým přítokem vody 

(standardně z horských potoků) nebo z nádrţe (1), do které se voda jímá. U dna 

potoka či nádrţe se vytváří hydrostatický tlak. Ten je pro celé zařízení 

rozhodující. Z nádrţe je svedeno potrubí s dostatečným průsvitem (průměrem na 

průřezu), aby se potrubí neucpávalo (2). Je nutné jej zároveň chránit před 

nečistotami, takţe před ním bývá ještě umístěno síto pro zachytávání sedimentů. 

Voda protéká pod spádem potrubím skrz trkací ventil (3) Ten má na sobě závaţí 

(4), které je o trochu těţší a působí tak větší silou, neţ působí hydrostatický tlak 

obr. 21  
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vody. Voda prochází zařízením pomalu nabírá na rychlosti. Kdyţ voda dosáhne 

maximální rychlosti průtoku, ucpe trkacím ventilem sedlo. Rázová vlna (tlak), 

která se nárazem na trkací ventil vytvoří, otevře výtlačný ventil (5) ve vzdušníku 

(6), který je naplněn vzduchem, a voda do něj začne proudit. Kdyţ je energie 

tlaku ve vodním sloupci vyčerpána, výtlačný ventil vlastní vahou klesne a 

uzavře otvor z potrubí vedoucího do vzdušníku. Vzduch ve vzdušníku stlačený 

vodou na více atmosfér vytlačuje vodu potrubím (7) do Riegrovy chaty (8). 

Hydrostatický tlak nedokáţe udrţet zatíţený trkací ventil, protoţe energie byla 

vyčerpána, proto trkací ventil klesá, a voda začíná protékat opět skrz sedlo 

s trkacím ventilem. Opět voda nabírá na rychlosti, aţ v jednom z momentů 

ventil přitlačí na sedlo. Celý proces se periodicky opakuje. Takový trkač, jak uţ 

jsme výše zmínili, je zařízení velice ekologické. Není k jeho fungování dalšímu 

pohonu. Je třeba se o něj ovšem náleţitě starat. Sedlo musí vydrţet periodické 

nárazy trkacího ventilu. Zaposlouchejme se! Slyšíte, jak trkač pracuje? 

 Kolem nás můţeme spatřit nejrůznější druhy stromů, kterým se na tomto 

skalnatém melafyrovém povrchu daří a které hlavně na podzim hrají rozmanitou 

paletou barev čítající ţluté, 

oranţové aţ červené odstíny. 

Můţeme zde najít stromy jako bříza 

bělokorá (Betula pendula), buk 

lesní (Fagus sylvatica), javor klen 

(Acer pseudoplatanus), jasan 

ztepilý (Fraxinus excelsior), jeřáb 

ptačí (Sorbus aucuparia) či 

z jehličnatých smrk ztepilý (Picea 

abies) a samozřejmě i houby, jako 

je rod třepenitka (Hypholoma), (obr. 22) 

 Díky sedimentaci v době křídy, coţ je asi 144 – 66,8 mil. let př. n. l. došlo 

k překrytí hnědouhelných slojek, o kterých si povíme něco na jiných zastávkách. 

Ziegler (2003) popisuje, ţe dvě takové slojky (mocnost 10-20 cm) překryté 

obr. 22 Houba třepenitka (Hypholoma)  
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sladkovodními cenomanskými jílovci tmavošedé barvy a pískovci (perucké 

souvrství) se nachází asi 50 metrů severně směrem do kopce. Jeden z místních 

nadšenců se pokoušel nedaleko odsud na místě zvaném Podkabelí uhlí dolovat. 

Na nevelkých haldách vzniklých po dolování „můţeme objevit vzácně otisky 

listů stromů, ze kterých uhlí vznikalo. Najdeme zde např. Podozamits 

longipennis, Podozamites lanceolatus, Frenelopsis bohemica, Magnolia 

ampliofolia či Eucalyptus geinetzi a moţná i jiné“ (Ziegler, 1999), (kurzíva, M. 

F.). Kromě jílovců či pískovců zde můţeme naleznout také slepence sloţené 

převáţně s valounů hornin ţeleznobrodského krystalinika – silně zvětralé fylity, 

dále melafýrové mandlovce ovšem bez výskytu jaspisu či achátů a ţilný křemen. 

Slepence jsou zde na profilu výrazně gradačně zvrstvené (Ziegler, 2003). Pro 

turistu nejsou tyto profily v okolí patrné, protoţe jsou v okolí Kozákova 

překryty třetihorními a čtvrtohorními sedimenty Jizery či svahovými hlínami a 

sutěmi. V okolí je moţné ovšem najít i sedimenty mořského původu. 

 Z minerálů můţeme naleznout přímo v uhlí markazit, pyrit a s ním 

související síru vznikající jeho rozpadem, dále na jílovcích peruckého souvrství 

krápníčky melanteritu (Ziegler, 2003).   

Zastávka č. 6 Kozákov, čedičové proudy na S svahu  

 Na Kozákově je plno zajímavostí, a nejedná se pouze o nádherný výhled 

na Krkonoše, na nějţ se můţeme při návštěvě těšit. Díky nedaleké luţické 

poruše zde můţeme pozorovat několik geologických zajímavostí. Jistě bychom 

měli uvést, z čeho je tato sopka tvořena. Sopka byla aktivní v několika obdobích 

a to „nejen v permu, ale i koncem třetihor a jak nejnovější výzkumy ukazují, tak 

i z počátku čtvrtohor“ (Ziegler, 1999). Nyní je ovšem otázkou, kde se nachází 

kráter sopky, protoţe doposud nalezen nebyl. Rapprich et al. (2007) uvádí, ţe 

kráter se nachází o několik set metrů níţe, u Prackova. Z permu se na Kozákově 

dochovaly melafyrové proudy s mandlovcovými vrstvami či puklinami 

ukrývajícími tak slavné kozákovské barvami překypujícími drahé kamení. Na 

severní straně jsou čedičové proudy s nádherně zelenými olivíny, které dostal 
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pro změnu do povědomí Anselmus Boetius de Boot, dvorní lékař císaře Rudolfa 

II. Habsburského. A konečně na severozápadě se rozkládají uloţeniny 

cenomanu tvořené brakickými a mořskými sedimenty, v nichţ je moţné nalézt 

otisky tehdejší fauny.  

 Lokalita uţ nějakou dobu 

přitahovala turisty, a na základě 

toho se dostal Kozákov do 

širšího povědomí další skupiny 

obyvatel, a to sportovců. Kdyţ 

se nebudeme nyní zmiňovat o 

geologii, zjistíme, ţe i tak můţe 

tato permokarbonská sopka 

nabídnout řadu zajímavostí, 

které budeme v blízkém okolí 

těţko hledat. Asi nejdříve 

bychom zmínili to nejpodstatnější, zázemí.  

 Kam se člověk můţe schovat za deštivého počasí či sněhu? Ano, do chaty. 

Riegerova chata (obr. 23), pojmenovaná po semilském rodákovi, významném 

politikovi a publicistovi Františku Ladislavu Riegerovi, byla postavena roku 

1928 namísto mohyly či kaple, která byla plánována dříve na popud klubu 

českých turistů. Bohuţel, jak tomu bylo u nejedné významné předúnorové 

stavby, i tato chata padla za oběť zestátňování ve jménu ideologického 

společného vlastnictví, kdyţ byl Klub českých turistů, stejně jako organizace 

Skaut, Junák a jiné zrušeny. Jistě si kaţdý vzpomene na nějakou budovu v ČR, 

která v době předlistopadové patřila státu, a nyní, ačkoli po právu, stát ji odmítá 

vydat zpět, a kdyţ uţ, tak za peníz mnohdy ne malý. Klubu českých turistů se 

chatu podařilo zpět odkoupit, ovšem bylo na ní co opravovat. Dnes nás chata 

přivítá pitoreskním vybavením, aţ srdce radostí zaplesá, jsme-li romantici. A 

pokud vyrazíme na výlet, je to skutečně vhodné místo pro to, abychom si zde 

dali oběd, či jen čaj pro zahřátí v čase zimním.  

obr. 23 Riegrova chata v roce 2007 
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 Kdyţ se podíváme více do historie, na vrcholu semilští plánovali postavit 

také rozhlednu. K její stavbě došlo téměř o století později, neţ bylo původně 

plánováno, a to roku 1995. Podle 

plánů ještě před první světovou 

válkou měla být rozhledna 

mohylovitého charakteru, aby 

nerušila okolní ráz, a měla být 

spojena s plánovanou stavbou 

cyrilometodějské kaple. Nápad 

jistě zajímavý, kdyby nepřišla 

první světová válka, a s ní 

spojené značné výdaje. Kdyţ 

v 90. letech nechala armáda 

postavit svůj důleţitý telekomunikační bod, tehdy se k okolnímu rázu moc 

nepřihlíţelo. Na kovové šestihranné věţi se nachází ve výšce 48 metrů jedna 

plošina, která slouţí armádě a telekomunikačním úřadům, ve výšce 24 metrů se 

nachází druhá plošina, která je určena pro návštěvníky Kozákova, kteří 

vyuţívajíce tuto moţnost hlavně v letním období se mohou kochat pohledem na 

okolí v pravdě nádherné, Trosky, Malou skálu, Jizerské a Luţické hory, 

Krkonoše a jiné zajímavé objekty hlavně pro děti, např. letícího paraglidistu. 

 Skutečně to nebude náhodou, kdyţ uvidíme z rozhledny na trávníku cosi 

ţlutého, zeleného, růţového na jiţní a západní straně kopce. Na Kozákově je 

vytvořeno paraglidingové centrum.  Poměrně snadné starty bývají na straně 

západní. Méně často můţeme zahlédnout piloty řiditelných padáků i na severu 

kopce u lyţařského vleku, ovšem tato strana není pro nedostatek prostoru 

v případě nouzového přistání tak často vyuţívána. Doporučené přistávací plochy 

se nachází téměř o 300 výškových metrů níţe. 

 V zimním období paraglidistu budeme hledat hůře, ale najdeme zde o to 

více lyţařů a nejen na běţeckých lyţích díky stopě, která přes kopec vede. Na 

severní straně je postaven půlkilometrový lyţařský vlek a s ním spojené větve 

obr. 24 Rozhledna na Kozákově 
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sjezdovek dlouhých zhruba tři sta metrů. Co se týče náročnosti, tak se ve všech 

případech jedná o modré, tudíţ pro výuku na lyţích pro malé ratolesti naprosto 

ideální podmínky (Turek, 2007). 

 V zimě bychom na severní straně mohli upadnout kvůli nemotornosti na 

lyţích, v létě bychom pro změnu kvůli nepozornosti zakopli nikoli o, pro 

příznivce geocachingu oblíbené, „cachky“ (čti „kešky“ – kontroly, tvořené 

krabičkami či předměty s tajemným obsahem), kterých je zde schováno několik, 

ale o sopečnou pumu. Sopečná puma ovšem není ţádné zvíře či výbušnina. Je to 

kousek lávy řazený mezi klastické nezpevněné sedimenty, který vznikl během 

třetihorní kozákovské sopečné aktivity tak, ţe vytrysknuvší horká tavenina 

prolétla vzduchem, čímţ se v ní vytvořily vzduchové kapsy. Díky nim je tato 

hornina znatelně lehčí oproti klasickým lávovým proudům v podobě čediče 

severního svahu či melafyrům ve Votrubcově lomu, které jsou naproti tomu 

horninou vyvřelou výlevnou. Sopka je sice permokarbonského stáří, coţ je asi 

290 mil. let zpět, ovšem ve třetihorách, kdy se v okolních částech dotvořily 

křídové pánve, se její aktivita obnovila. Z této doby máme dochovány právě tyto 

pumy. 

Zastávka č. 7 U Drábovny – jeskyně, 

cenomanské pískovce, odbočka na Měsíční 

údolí  

 Za Drábovnu je označováno bradlo, které 

lemuje severozápad Měsíčního údolí. 

Pojmenování získala, dle místních starousedlíků, 

podle drábů. Ačkoli je dráb podle naučných 

slovníků stráţce polí za feudalismu, případně 

člověk, který zastával funkci policisty či vojáka, 

u místních se traduje, ţe to byli zloději, kteří 
obr. 25 Jeskyně vytesaná do skály 
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přepadávali pocestné na cestě skrz Měsíční 

údolí. Ať je pravda jakákoliv, stopy po jejich 

působení jsou zde znatelné. Jednak je zde 

zachována do šedivé pískovcové skály 

korycanského souvrství vytesaná komora, která 

je označována za hlásku (obr. 25), a jednak se 

zde také nalezly penězokazecké dílny. 

 Z paleontologického hlediska je tato 

oblast významná díky „Turritella granulata, 

Cardium 

productum, 

Protocardia 

(Protocardia) hillana, Chama lenticularis, 

Gervinella kozakoviensis, Neithea 

aequicostata, Neithea quinquecostata,  

Chlamy (Aequipecten) acuminata, Pecten 

sp., Rhynchostreon suborbiculatum, Ostrea 

sp., Exogyra sp. a četné ichnofosilie.“ 

(Ziegler, 2003) 

 Starší naučná stezka směřovala kdysi do Měsíčního údolí. Údolí samotné 

je nádherným pískovcovým útvarem perucko-korycanského souvrství, odkud 

můţeme obdivovat nejen vysoká skalní bradla (obr. 30) či „kamínky“ velikosti 4 

metrů (obr. 27).  

 Procházka Měsíčním údolím je 

rozhodně dobrým tipem pro zkrášlení 

výletu. Pokud do údolí vstupujeme ze 

spodní části, u stavby, kterou máme po 

levé straně, můţeme pozorovat na opačné 

straně cesty zídku, která přehrazuje ne 

 

obr. 26 Podzimní momentka 

v Měsíčním údolí  

obr. 27 nahoře: Zřícený balvan pískovce v 

Měsíčním údolí 

obr. 28 Nádrţ na shromaţďování vody pro pilu 
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moc velikou jámu obr. 28). Tato nádrţ je zhruba 100 let stará. Za pomocí 

převodních mechanismu měla slouţit voda z této malé přehrady na pohon místní 

pily. Její nedostatečná kapacita ovšem měla za důsledek to, ţe během dne byla 

voda zcela vyčerpána. Kdyţ budeme dobře pozorovat, zjistíme, ţe přítok vody 

není nikterak velký. Proto zde ţádnou pilu dnes nevidíme stát. 

 Kdyţ pokračujeme kolem 

nádherně vyhlíţející skalní stěny 

dále, najdeme tu i uměle vytesané 

jeskyně, převisy neznámého stáří 

(obr. 29). Všimněme si jednoho 

erozního důsledku, jak dochází 

k narušování pískovce. Čas od 

času se skupinka kamarádů 

rozhodne pod převisem 

přenocovat. Samozřejmě jim 

nedojde, ţe se nachází v chráněném krajinném útvaru, proto si zde pro zahřátí 

v chladném večeru rozdělají oheň. Pokud se nadechneme, ucítíme, ţe vzduch 

v údolí je vlhký. Tato vlhkost je udrţována díky místní flóře. Důsledkem toho 

jsou vlhké i skály. Pokud ovšem někdo rozdělá pod takto vlhkou skalou oheň, 

ţár z ohně ji vysuší. Na některých místech jsou ještě znatelná místa očouzená 

dýmem. Takto vysušená místa jiţ nejsou tak kompaktní, proto dochází 

k odrolení, čímţ se skála samozřejmě ničí. Naštěstí nikoho zatím nenapadlo 

udělat tak velký oheň, aby se pod ráno pod urvaným skalním blokem ráno 

neprobudil. 

 Pokud se dobře rozhlédneme, nalezneme v Měsíčním údolí i staré 

turistické značení. Výstup pod skalní bradlo je ovšem velice náročný, proto 

červenou značku dnes najdeme nad levým skalním bradlem směrem na 

Kozákov. Příčinu můţeme hledat i v tom, ţe se řada odborníků, ale i politiků 

místních úřadů snaţí toto pohádkově malebné místo uchránit. 

 

obr. 29 Skalní bradlo tvořící Měsíční údolí 
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 Kdyţ se podíváme na 

Měsíční údolí ze skalního bradla, 

případně rozhodneme-li se 

podívat do údolí odbočením 

s červené s horní části, uvidíme 

jihovýchodní skalní bradlo (obr. 

30), které zahalené do ranní mlhy 

působí opravdu tajemně. 

Podíváme-li se dobře, na 

severozápadním bradle můţeme 

nalézt do skály zatlučené jistící 

kruhy či skoby. Ty uţ dnes nikdo nevyuţívá, protoţe horolezcům uţ v současné 

době není do tohoto místa povolení vydáváno. Díky tomu můţeme vidět údolí 

v celé své kráse a téměř neponičené. 

 Řekněme si ovšem, jak tento nádherný útvar vznikl. V cenomanu, tedy 

bylo toto místo pokryto vodou. Jednalo se jak vodu mořskou, tak o vodu 

brakickou, neboli smíšenou. Nejenţe se to tu hemţilo ţivotem, ale samozřejmě 

docházelo i k ukládání těl mrtvých ţivočichů do písečného sedimentu na dně. 

Při troše štěstí proto na bradlech můţeme najít řadu pěkně zachovalých 

zkamenělin. Vzhledem k tomu, ţe se Kozákov nachází na luţické poruše, došlo 

po regresi moře k vyzdviţením a poklesům pískovcových ker. Jedna 

z vědeckých hypotéz tvrdí, ţe právě díky tomuto procesu vzniklo ono malebné 

Měsíční údolí. 

 Ziegler (2003) zmiňuje ve své publikaci dvě rozdílné vrstvy, které jsou 

pozorovatelné na profilu pískovců, z nichţ obě jsou identifikovatelné nejen 

zkamenělou faunou, ale i rozdílnou barvou: „1. vrstva – rezavě ţluté, 

hrubozrnné, kaolinitické pískovce s určitým podílem limonitu, který v nich 

vytváří nepravidelné šmouhy. Pískovec je silně rozpadavý. Zjištěny v něm byly 

druhy Pecten sp., Chlamys sp. a Neithea sp. (obr. 31) Mocnost vrstvy 7,1 m. 2. 

vrstva – šedavé aţ rezavě šedé, středně zrnité, místy aţ hrubozrnné, jílovité 

obr. 30 Skalní bradlo tvořící Měsíční údolí 
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pískovce se silnou příměsí limonitu, které 

vystupují nad údolím v podobě k západu 

silně ukloněné vrstvy o mocnosti 9 m. 

Zjištěny druhy: Protocardia (Protocardia) 

hillana, Iotrigonia sulcataria, Neithea 

aequicostata, Neithea quinquecostata, 

Rhynchostreon suborbiculatum, Ostrea 

carinata“ (Ziegler, 2003). 

Zastávka č. 8 Babí pec – archeologické staropaleozoické naleziště 

 Kozákov nebyl v zájmu lidí jen od počátku 18. století. Důkazy hovoří o 

lidské přítomnosti jiţ ve starším paleozoiku. Co obyvatele lesů a rozkvetlých luk 

přivedlo aţ na toto místo? Ţe by kráter sopky? To v ţádném případě, ale se 

sopkou určitá souvislost je. Uţ jsme si říkali u předešlých zastávek o 

mandlovcích, ve kterých můţeme najít drahé kameny. Toho si byli vědomi i lidé 

kultury nálevkovitých pohárů. Zelenavé chalcedony či červené jaspisy jsou sice 

krásnými kameny, ovšem pokud bychom se chtěli domnívat, ţe uţ v paleozoiku 

bylo rozvinuto šperkařství, jsme na omylu. Kdyţ se podíváme například na 

jaspis a pokusíme se jej rozbít, zjistíme, ţe má dobrou štěpnost. K čemu je dobrá 

štěpnost vhodná asi netřeba říkat. Ačkoli známe spíše pazourek, jakoţto kámen, 

který je méně ušlechtilý, zato ale pro výrobu mnohem vhodnější, zdejší 

obyvatelé si zvolili drahé kamení pro své nástroje. Důvod je zcela prostý. 

Pazourek se vyskytoval na nalezištích v Německu či Polsku. 

 V okolí bylo nalezeno několik „pecí“, otevřených jeskyní, které 

poskytovaly přístřeší právě obyvatelům blízkého kraje, kdyţ přicházeli na 

Kozákov těţit drahé kamení či jiné materiály pro tvorbu svých keramických 

nádob. V největší z nich, Babí peci, byly nalezeny důkazy o tom, ţe zde 

opracovávali nasbírané kamení tzv. nahrubo, tzn. mandlovcové melafyry či 

obr. 31Neithea sp. 

Zdroj: www.nm.cz 
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zbytky horniny od minerálů oddělovali právě na těchto místech a jádra minerálů 

či jejich kousky a úštěpky jiţ roznášeli do širokého kraje, aby tak poslouţily 

k výrobě nástrojů, jeţ měly slouţit k řezání, krájení uloveného masa apod. 

(Sklenář, 1974).  

 Podle nalezeného 

materiálu se mělo za to, 

ţe tedy dříve slouţily 

skalní převisy jako dílny. 

Pak ovšem badatelé 

nevylučovali moţnost 

vyuţití pecí jako míst pro 

náboţenské rituály. Stáří 

pozůstatků z Babí pece, 

ale i z Kudrnáčovy či 

Zemanovy, je předmětem 

dohadů. Ve své knize 

dokonce Waldhauser (2006) tvrdí, ţe jakákoli jiná moţnost osídlení jeskyní 

v paleolitu je vyloučena. Právě Babí pec uvádí jako výjimku. Teorií tedy 

zůstává, ţe do oblasti dnešního Českého ráje chodili pouze paleolitičtí lovci 

lovit, a právě jeskyně vyuţívali spíše jako místo pro bourání uloveného masa. 

Kde se ovšem nachází kosti z bourané zvěře, autor nezmiňuje (obr. 32). 

Zastávka č. 9 Vesec – seznámení se stezkou – Vesnice Vesec 

 Nacházíme se ve Vesnici, která byla ještě s dalšími třemi obcemi Loktuší, 

Bělou a Sekerovými Loučkami a čtrnácti osadami sloučena roku 1960 pod 

jednotný název Mírová pod Kozákovem.  

 Systém naučných stezek, který jsme vytvořili, má za úkol informovat 

turistickou veřejnost a zajímavostech a historii. Dozvíme se zde o slavných 

kozákovských kamenech, penězokazeckých dílnách, ojedinělém stroji, který byl 

sestaven podle vynálezu z počátku 19. století a který zastává veledůleţitou 

obr. 32 Paleorekonstrukce stavění chýší –  

Zdroj:tuš Waldhauserová (2006), fotografie M. F. 
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zásobovací úlohu. Dozvíme se o zajímavosti o sopečné činnosti, činnosti moře, 

zkamenělinách, těţbě uhlí, tvorbě pískovcových bradel a jeskyní a v neposlední 

řadě i o sportovním vyţití v tomto malebném kraji.  

 Co se týče památek, ve Vesci byla na konci 80. let 19. století postavena 

kaplička za přispění rukou k dílu řady občanů. Podle vesecké kroniky byl 

zvonek dříve zavěšen na kaštanu, který rostl před později postavenou kapličkou. 

Kdyţ byla kaplička postavena, zvon byl přesunut do zvoničky. Do kaple byla 

tehdy pořízena jako oltář olejomalba Anděla Stráţce, která ovšem byla někdy 

v 80. letech 20. století ukradena. Pachatele se nepovedlo vypátrat. Kaplička 

začala chátrat. Podlehla, bohuţel, útoku vandalů a vlhkosti. Ztrouchnivělé trámy 

by zřejmě neunesly váhu kývajícího se zvonu, proto byl sundán.  

 Nyní je kaplička po rekonstrukci. Nejenţe je zde opravena omítka zdí, ale 

uvnitř je i zrestaurovaný oltář s obrazem Anděla Stráţce. Uvnitř je dnes 

nainstalováno osvětlení (Mlejnek, 2007).  

Zastávka č. 10 Vyhlídka na Krkonoše, 

významné osobnosti kraje 

 O hoře Kozákov jsme si jiţ něco 

řekli na jiných zastávkách. Zde si 

ukáţeme, jak vypadá krajina 

Podkrkonoší, která se před námi nachází. 

Za dobré viditelnosti se přímo před námi 

rozprostírá pohoří Krkonoše, vpravo pak 

Jizerské hory. Vpravo dole se pod námi 

nachází město Semily, původně město 

vodních mlýnů, ve kterých se za pomoci 

řeky Jizery mlela mouka, a také je to 

město textilní. Roku 1515 vznikl v 

Semilech pivovar. Do doby, kdy byly 

obr. 33 František Ladislav Rieger 

Zdroj: 

http://www.econlib.cz/zlatyfond/html/aut_rieger

.htm 
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ještě okresy, bylo město Semily v tehdejší době nejmenší okresní město v České 

republice. Nad městem se nachází vrch Stráţník, který je zároveň Chráněnou 

přírodní památkou a vrch Varta. Z významných osobností ve městě působil 

v druhé polovině 19. století český prozaik, básník a advokát Antal Stašek, 

vlastním jménem Antonín Zeman, jemuţ se zde narodil i syn Kamil. Kamil 

Zeman, jinak známý spíše jako Ivan Olbracht, se nejdříve vydal ve šlépějích 

otce studiem práv. Studium nedokončil a stal se z něho novinář. Další 

významnou osobností, byl i semilský rodák a jeden z nejznámějších českých 

spisovatelů a politiků 19. století František Ladislav Rieger, k jehoţ poctě byla 

pojmenována i kozákovská vrcholová chata, v níţ si můţe kaţdý návštěvník 

Kozákova odpočinout, v malebném prostředí restaurace porozjímat nad dojmy 

z procházky či načerpat síly k dalšímu pokračování (Votoček, 2007). 

Zastávka č. 11 Povstání 3. 5. 1945 – zastřelený na mýtince 

 Nacházíme se u pomníku 

(obr. 34), který připomíná jednu 

z prvních obětí národního 

povstání. Dle chuchelských 

pamětníků se touto obětí stal 

Ladislav Richtr na hlídce v den 

3. května 1945, kdy se česko-

sovětské skupině podařilo 

zabránit odvozu armádního 

materiálu z tehdejší Baţantovy 

textilní továrny. Mladíků na hlídce ve Slapu bylo ještě několik. Němci ovšem o 

této skupince věděli. Podle jiného pamětníka byla oběť zastřelena blíţe k lesu. 

Důvodem k popravě bylo drţení zbraně. Ostatní údajně utekli. Pomník stojí na 

nesprávném místě úmrtí mladíka. 

 Skupina povstalců zahájila činnost jako jedna z prvních na území ČR. 

Vlna protestů a partyzánských akcí se datuje od 1. května 1945 v Přerově. 

obr. 34 Pomník u Slapu 
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Vlastenecké nadšení mohlo být ještě podpořeno rozšířením správy o sebevraţdě 

Adolfa Hitlera v podzemním bunkru Berlína z 30. dubna 1945. To je ovšem do 

značné míry nejisté, protoţe několik dní po Hitlerově smrti nebylo zcela jasné, 

zda byl opravdu mrtev.  

 Chuchelenským není ovšem od věci sloţit hold, ţe se do takové akce 

pustili. Hlídky měly zajistit 3. května prostor okolo obce a varovat před 

příchodem německých vojáků. Bohuţel však v noci ze 4. a na 5. došlo 

k obsazení německou jednotkou. Kde jinde po republice se uţ slavil mír, zde 

v okolí se ještě pět dní na to sváděly boje s německými jednotkami za účasti 

dalších partyzánských skupin z okolí Semilska. 10. května projíţdí sovětská 

vojska Semily, čímţ je zajištěno kýţené bezpečí všech ostatních.  

 Naneštěstí, památník k akcím, které vyburcovaly aktivitu k povstání 

v Pojizeří a Podkrkonoší, se nachází tam, kde se nachází – v louce. Někteří 

z okolí moţná ani netuší, k jak významné události tehdy 3. května 1945 došlo. 

Proto jsme si vybrali i toto místo do naučné stezky, aby alespoň tak byla 

symbolicky uctěna památka padlým hrdinů. Budiţ jim země lehká. 

Zastávka č. 12 Jizerské štěrkopísky – kudy tekla a teče řeka Jizera 

 Nacházíme se nyní poměrně daleko od koryta řeky Jizery. Nemůţeme 

ovšem neříct, ţe tu kdysi řeka netekla. Nacházíme se poblíţ jedné z jizerských 

teras, jak se říká geologicky místu, kde za sebou nechala řeka důkazy po své 

převáţně erozivní činnosti, a to v podobě oblázků a valounků, které v někdejších 

dobách řeka po svém dně nesla, a tím dno obrušovala.  

 Na modelovém schématu vysvětlíme (obr. 35), jak dochází k vytváření 

říčních teras. Řeka si nejdříve vybere prostor, kudy bude protékat. Zpravidla se 

jedná o horninu, která je nejměkčí či snadno odplavitelná. Řeka teče v tomto 

případě po velké ploše a relativně pomalu (a). Postupem času se řeka zařezává 

do terénu (b), přináší s sebou materiál, jako jsou kameny v podobě oblázků či 

písek, který se ukládá na dně. Řeka se zařezává hlouběji, tok je rychlejší. 

V závislosti mnoţství vody ze zdroje řeka začíná obrušovat i mateční hodinu, 
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která je odolnější, i díky přinášenému materiálu se zařezává do terénu mnohem 

rychleji a intenzivněji, protoţe voda s přinášeným materiálem působí jako 

smirkový papír. Materiál, který řeka původně přinesla, je částečně odplaven, a 

částečně zůstává na místě. Vytváří se tím tzv. říční terasa (oranţová barva na obr 

4c). Na terasách, i relativně několik kilometrů od nynějšího toku, pozorujeme 

přinesené oblázky. Právě ty jsou známkou dřívějšího koryta řeky (obr 36). 

 Dle informací vyplývajících z posledních terénních měření došli 

geologové k závěru, ţe se řeka Jizera za posledních milion let zařezávala do 

terénu mnohem rychleji, neţ tomu bylo dříve. Vznikly tak obrovské výškové 

rozdíly, mezi původní úrovní říčního koryta. 

 Otázkou zůstalo, zda neovlivnila sopečná aktivita koryto řeky. Názory se 

na tuto problematiku lišily, ovšem nová měření dokazují, ţe sopečná aktivita 

ovlivňovala tok řeky Jizery. Na vzorcích z terénních sond je patrno, ţe magma 

nateklo do útvaru, který Rapprich, a další (2007) označují jako paleoúdolí. Toto 

paleoúdolí bylo vyplněno tekoucím magmatem z prackovského vulkánu. Lávy 

z vulkánu ovšem tekly k jihu v menším mnoţství, ačkoli jsou zde svahy strmější 

a údolí hlubší a širší díky luţické poruše. Směrem k severovýchodu, tedy 

Krkonoším, kde není ovšem terénní sklon tak velký, tekla naopak láva mnohem 

obr. 35  
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intenzivněji. Rapprich (2007) tento závěr vyvozuje z naměřených vrstev 

lávových příkrovů o několikasetmetrových mocnostech. Tekoucí lávy přikryly 

mladoterciérní sedimenty Paleojizery, coţ Fediuka (1952) vedlo ještě před 

podrobným zkoumáním podloţí k datování sopečné aktivity do mladších 

třetihor. Další zajímavostí je, ţe Konzalová (1973) zařazuje do středního a 

svrchního miocénu asi 10centimetrovou vrstvu prachovců s rostlinnými zbytky, 

které leţí v podloţí lávových proudů. Rapprich (2007) uvaţuje, ţe proces 

ukládání jizerských štěrkopísků je synchronní s lávami, coţ posunuje stáří 

sedimentů z miocénu aţ do 

pliocénu. Zároveň předpokládá 

přehrazení toku Paleojizery 

vyteklým magmatem, coţ vedlo 

právě k překrytí sedimentů, 

s následným ukládáním dalších 

říčních sedimentů po vzestupu 

říční hladiny a částečné erozi 

vrchní části lávového proudu 

přibliţně v místech původního 

koryta. Vrstvy s vulkanity a 

jizerskými štěrkopísky byly díky poruchám vyneseny o 300 metrů vertikálně 

nad prackovský vulkán, a to přibliţně před 5 miliony let (Cajz, Rapprich, 

Schnabl, & Pécskay, 2009).  

Zastávka č. 13 Těžba čediče, rekultivace lomu 

 I samotný čedič je velice významná hornina. Samozřejmě s tímto šedivě 

černým matným kamenem nepůjdeme do šperkařství, abychom si jej nechali 

vyleštit jako drahokam a pověsili si jej na krk, ovšem i v takovém čediči 

můţeme nalézt drahokamy. Jedná se o průsvitné hnědo-zelené olivíny. Tyto 

drahé kameny popsal jiţ dříve zmiňovaný Anselmus Boetius de Boot, dvorní 

lékař císaře Rudolfa II. ve svém spisu Gemmarum et lapidum historia. 

obr. 36 Obroušená hornina do tvaru valounku 

Místo nálezu: poblíţ lokality zvané Na Rovném 
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Kozákovské olivíny si vydobyly v době rudolfínské také své evropské jméno. 

Těmi se ovšem zabývat nebudeme. 

 Čedič jako hornina vzniklá utuhnutím sopečné lávy je těţitelná surovina. 

Má několik výhod – nerozpouští se a má dobrý otluk (Ziegler, 2010), tzn., ţe se 

nerozpadá a nemá ostré hrany. Proč tato poznámka? Nejenţe se čedičový štěrk 

sype na silnice, kdyţ dojde pracovníkům technických sluţeb a údrţby silnic sůl, 

případně kdyţ je větší vrstva sněhu, ale přidává se i do asfaltu, abychom měli 

pro své motorové miláčky krásné černé koberce, po kterých bychom mohli 

brázdit okolí panenské přírody např. Českého ráje. My si ovšem nebudeme nyní 

povídat o čedičích, ale o průběhu rekultivace čedičového dolu. 

 Lom, u něhoţ stojíme, je jiţ několik let opuštěný. Můţeme si všimnout 

několika malých stromků, které jsou vysazeny v dolní části ihned pod námi. Je 

to smrk ztepilý (Picea abies). Smrk ztepilý 

má tu výhodu, ţe poměrně rychle roste do 

výšky oproti jiným stromům. Další z jeho 

předností je mělký kořenový systém. Uţ 

jen tyto dvě vlastnosti jej staví do pozice 

stromu vhodného pro rekultivaci. Ještě 

jsme si ale neřekli, co rekultivace je. Ve 

zkratce bychom mohli říci obnova či 

opětovná kultivace krajiny narušené 

lidskou či přírodní činností, většinou právě 

těţbou. Ve vztahu k zemědělství se také 

mluví o opětovné kultivaci půdy. Moţná je 

to neuvěřitelné, ale rekultivaci povaţoval 

za nutnou i císař František Josef I., proto vydal roku 1854 patent, který v 

Horním zákoně č. 146/1854 nařizoval sanovat a kultivovat těţbou zničené 

povrchy. Protoţe se jednalo hlavně o oblasti Podkrušnohoří, byla roku 1880 

v Duchcově zřízena Rekultivační expozitura Zemědělskou zemskou radou 

obr. 37 Rekultivovaný lom u Slapu 
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(Vráblíková, Farský, Seják, Beránek, & Vráblík, 2008). Ta se zabývala 

rekultivací Severočeského hnědouhelného revíru. 

 Samotná rekultivace je velice náročný a dlouholetý proces. Z historického 

hlediska uvedeme etapy rekultivačních prací podle Štýse (2001):  

- Sukcesivních rekultivací se rozumí obnova území sukcesivní vegetací. Nejsou 

přitom vyuţívány rekultivační práce na zdevastovaném území.  

- Sanačně ozeleňovací práce je rekultivace zaloţená na zatravnění bez velkých 

terénních úprav stanoviště. Často jsou při těchto pracích pouţita semena dvou aţ 

tří druhů travin s příměsemi jetelů (Heneberg, 2009) 

- Hospodářsko – produktivní práce jsou takové, při nichţ dochází k tvorbě zcela 

nového půdního pokryvu. Tyto půdy jsou zahnojovány, protoţe povrch 

odhalený těţbou ztratil velice důleţité eutrofizační chemické prvky, tj. dusík a 

fosfor. Tento druh rekultivačních prací se začal u nás ve větší míře uplatňovat 

v 60. letech 20. století, kdy tehdejší reţim kladl velký důraz na vytváření nové 

orné půdy vyuţitelné pro plánované zemědělské hospodářství. V některých 

případech dochází k zalesňování prostoru, tedy vyuţití půdy pro budoucí 

lesnickou těţbu. Na takovéto půdy je nasazován také smrk ztepilý (Picea abies) 

pro jeho mělký a přitom široký kořenový systém. Smrk je výborný například při 

zalesňování pinek, coţ jsou propadliny kuţelovitého tvaru vzniklé podzemní 

těţbou.  Půda se do volného vytěţeného podzemí neustále propadá. Kořenový 

systém stromů zpevňuje půdu prorůstáním kořenů vzájemně mezi sebou, čímţ 

se vytvoří strop, který dalšímu propadání půdy do určité míry zabrání.  

- Ekologizační práce se začínají uplatňovat na konci 20. století, jejichţ cílem je 

vytvoření biologicky velice rozmanité krajiny na velkém území, čili mluvíme o 

biodiverzitě a diverzifikaci území.  

 Při rekultivaci je třeba splnit několik potřebných poţadavků, za která dle 

Horního zákona odpovídá těţařská firma. Autorský kolektiv Vráblíková, Farský, 

Seják, Beránek, & Vráblík (2008) uvádí ve své publikaci, ţe by obnovovaná 

krajina měla být ekologicky vyváţená. Tento poţadavek chápeme jako 

biodiverzitu, tedy ekologickou rozmanitost. Zdravotní a hygienická nezávadnost 
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je jedním z dalších poţadavků. V tomto případě majitel dolu musí zajistit, aby 

veškeré odpadní látky přírodě či okolí nebezpečné byly z místa těţby 

odstraněny. Jedná se o pohonné hmoty či chemické látky pouţívané během 

těţby a odpad vzniklý během těţby. Nemyslíme v tomto případě odpad přírodní. 

Dalším poţadavkem na rekultivovanou krajinu je, ţe musí být efektivně i 

potenciálně produktivní. Krajina po těţbě se často přirovnává k měsíční krajině. 

Kdo jezdí vlakem od Chomutova na Sokolov, jistě ví, o čem mluvíme, kdyţ si 

představíme hnědouhelné pánve těchto oblastí. Krajina těţbou takto vzniklá 

vypadá a chová se jako poušť. Jiţ výše jsme zmínili, ţe takové půdě chybí 

organické prvky. Do těţbou zničené krajiny se tedy musí zaváţet humidní půda, 

případně je třeba některé látky do půdy přidat. Ve výsledku by tedy vzniknuvší 

půda měla být vyuţitelná pro budoucí potřeby (viz níţe). Esteticko-rekreační 

poţadavek chápeme jako terénní úpravu prostředí, tj. není moţné do těţební 

jámy nasadit několik vhodných druhů dřevin, coţ bylo dle Heneberga (2009) 

praxí v Československu do 50. let 

minulého století, a konec. Územní 

plán rekultivace se pečlivě 

rozpracovává opět v souladu 

s tím, aby byla krajina nejen 

druhově, ale i vzhledově 

rozmanitá. V první řadě tedy 

nastupují na scénu bagry, které se 

postarají o prvotní model 

prostředí, se kterým se později 

pracuje. Poţadavek, ţe 

rekultivovaná krajina má být směřována ke koncepci pestré krajinné struktury, 

se do značné míry pojí s ekologickou vyváţeností. Poslední uváděný poţadavek, 

tj. vyuţitelnosti pro další rozvoj území, můţeme chápat jako součást poţadavku 

na výše zmíněnou efektivnost a potenciální produktivitu rekultivace 

(Vráblíková, Farský, Seják, Beránek, & Vráblík, 2008). 

obr. 38 Rekultivovaný lom u Slapu 
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 Proces zaloţení nové těţby rozděluje Vráblíková do 4 etap, ovšem etapu 

přípravnou a důlně-technickou řadí jiţ mezi první dvě etapy technologických 

postupů rekultivace po těţbě. Dalšími dvěma etapami, které uţ můţeme 

povaţovat za postupy po těţbě, jsou etapa ekotechnická a postrekultivační. Co 

tedy jednotlivé etapy zahrnují. Dnes uţ těţební společnosti musí vyhradit 

určitou finanční částku právě na sanaci a rekultivaci těţbou zdevastované 

krajiny, kterou jim nařizuje § 31 odst. 5 zákona č. 44/1988 Sb. o ochraně 

ţivotního prostředí a nerostného bohatství (horní zákon) ze dne 19. dubna 1988 

s poslední novelou z roku 2006.  

 Citujeme (Vráblíková, Farský, Seják, Beránek, & Vráblík, 2008): 

„Etapa přípravná:  

– období otvírky a přípravy těţby, týká se projekční činnosti a koncepcí. 

Zaměřena na pedologický, geologický a hydrogeologický průzkum nadloţních 

hornin a zemin. 

Etapa důlně-technická:  

– období těţby, odkliz zemin, zakládání výsypek. 

Etapa ekotechnická:  

– fáze technická: práce technické povahy – terénní úpravy, návoz 

zúrodnitelných zemin, výstavba komunikací, hydromeliorační a hydrotechnické 

úpravy, 

– fáze biotechnická: zaměřena na tvorbu zemědělských pozemků, zaloţení 

lesnických porostů a kultur. 

Etapa postrekultivační:  

– období ukončení vlastních rekultivací, zařazení ploch do běţného ošetřování, 

obhospodařování a revitalizace“ (odstranění tučného textu, M. F.). 

 Ačkoli těţební prostory povrchových dolů bývají v létě rozpáleny jako 

pouště, v přírodě máme řadu rostlin, které jsou ovšem tak nenáročné, ţe je 

můţeme najít i na jinak neúrodných půdách. Mezi typické druhy osidlující lomy 

ještě před započetím rekultivace řadíme břízu bělokorou (Betulla pendula), vrbu 

jívu (Salix Capri) či vrbu křehkou (Salix fragilis) nebo bez černý (Sambucus 
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nigra). Nejen tyto dřeviny, ale i jiné rostliny jako např. pupalka dvouletá 

(Oenothera biennis), ostruţiník maliník (Rubus idaeus) či organismy v oblasti se 

vyskytující, jsou označované za pionýrské neboli organismus, který připravuje 

prostředí pro pozdější invazi jiných rostlin. K jejich přeţití často stačí jen 

minimum vody. Důkazem toho, jak je např. bříza, kterou můţeme vidět růst i na 

popraskaném betonovém plácku či balkonu. 

 Na fotografiích lomu je zachycena situace v roce 2007 (obr. 37, 38). 

Můţeme jiţ zde pozorovat vysazené semenáčky. Je tedy patrné, ţe cílem 

společnosti po vytěţení bylo tedy vytvoření nového lesnického porostu 

s následným těţebním cílem. Dnes jsou stromy poněkud vzrostlejší. Za několik 

let by nemuselo být pochopitelné, z jakého důvodu byla zde vytvořena naučná 

tabule s tematikou rekultivace. V prohlubni pod námi se bude nacházet les. Tak 

vypadá rekultivace v praxi, od příjezdu bagrů, které formují terén, přes 

zpevňování terénu proti erozi, aţ po naváţení nové půdy, jejímu zúrodňování a 

následnému vysazení či výsevu nových druhů rostlin. O jiném způsobu 

rekultivace, tedy o zaplavování těţební jámy, si povíme na jiné zastávce. 

Zastávka č. 14 Machovy lomy – čedič, lávové proudy, eroze 

 Není překvapením, ţe kdysi 

geologicky velice aktivní oblasti se 

nachází nejeden čedičový lom. Zde 

jsou dokonce dva. Budeme 

demonstrovat, jak dochází k erozním 

jevům na čediči.  

 Kdyţ se kolem sebe podíváme, 

vidíme nádherné „varhany“ vytvořené 

z pomalu tuhnoucího čediče. Sice stěny 

nedostihují svou monumentálností 

Panskou skálu u Kamenického Šenova, ale i tak je na ni nádherný pohled. 

obr. 39 Sloupec utuhnutého čediče do podoby 

šestihranného hranolu 

Místo nálezu: Machovy lomy 
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obr. 40 Láva nateklá do vody, rozdíl v podobě po utuhnutí 

Místo nálezu: Machovy lomy 

obr. 41 Schéma rozpadu čediče 

 Zřejmě dítko se zájmem o geologii nás překvapí: „To jsou ale krásné 

krystaly.“ Musíme jej vyvést z omylu. Toto nejsou krystaly, i kdyţ tak skutečně 

vypadají. Kdyţ uvidí šestiboký hranol horniny, můţe jej to vést právě k mýlce a 

přirovnání ke křemenům. Nikoliv. Jedná se ovšem o energeticky vysoce 

vyváţenou strukturu tuhnutí. (viz. 39) 

 Můţeme zde pozorovat ale i 

další zajímavost. Zde (obr. 40) si 

můţeme všimnout, jaký byl rozdíl 

v tuhnutí lávy. Spodní vrstva nám 

jasně ukazuje, ţe láva přitekla do 

vody. Hornina na pohled 

nevypadá ani jako kompaktní. 

Hmota byla zchlazena vodou 

z teploty okolo 1000°C velice 

prudce. Ten samý jev můţeme 

pozorovat, kdyţ roztavíme 

krystalový cukr na karamel a 

nalijeme jej do vody. Voda se 

sice během chvilky vyvaří, jako 

je tomu i u tekoucí lávy, ale 

v hmotě zanechá vzduchové 

kapsy a trhliny vzniklé vřením a 

odparem vody. Pokud ovšem 

karamel vylijeme na alobal, 

případně polijeme-li s ním jiţ 

předtím vytvořený karamelový 

výtvor, hmota jiţ vypadá 

celkem kompaktně. Tento jev můţeme pozorovat na obrázku v horní části. To 

nám jasně dokazuje, ţe horní vrstva se vytvořila jiţ na vrstvě, kde jiţ voda ţádná 

nebyla. Zde se do rozrušování kompaktnosti horní části pustila bříza bělokorá 
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obr. 42 Dutohlávka sobí (Cladonia rangiferina) 

obr. 43 Mateřídouška úzkolistá (Thymus serpyllum) 

obr. 44 Zaplavená vytěţená jáma s orobincem 

úzkolistým (Typha angustifolia) na břehu 

(Betulla pendula), jeden z důleţitých pionýrských stromů, na ţivotní podmínky 

nenáročný, takţe není divu, ţe jej 

můţeme naleznout i zde.  

  Jak jsme jiţ zmiňovali, chtěli 

bychom říci něco o rozpadu, erozi. Při 

z větrávání horniny se uplatňuje 

několik erozních vlivů, např. v podobě 

deště, tekoucí či stojaté vody. Slunce 

horninu zahřívá, čím se roztahuje. 

Ochlazením horniny v noci, kdy slunce 

nesvítí a skálu nemá co zahřívat, 

dochází ke smršťování. Ještě musíme 

připojit vítr, který zvětralé kousky 

horniny odlučuje (obr. 41) od 

mateřské horniny. Ten dokonce 

můţe jemné částice nést a 

samotnou skálu tak obrušovat. A 

pak tu máme vlivy rostlin, či 

antropogenní. Ty antropogenní 

vynecháme. Co je vlastně 

dolování? Také eroze. 

  Všimněme si malého jezírka 

v lomu, u kterého byl uplatněn 

další typ rekultivace. V tomto 

ohledu je jedná o zaplavení 

zbytkové jámy po vytěţeném 

čediči, tedy jeden ze způsobů 

vodohospodářské rekultivace. 
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S ohledem na vodní reţim jsou při vodohospodářské rekultivaci vytvořena 

odvodňovací ţebra, příkopy či jezírka a nádrţe většinou pro rekreační účely. 

V tomto případě o rekreačním účelu mluvit nemůţeme, ovšem můţeme 

pozorovat na hladině, ţe i toto jezírko ţije ţivotem. V postupně zarůstajícím 

lomu najdeme řadu organismů, od řas, které skály pokrývají díky relativně stálé 

místní vlhkosti, přes lišejníky (obr. 42) aţ po rostliny rostoucí na skalách (viz. 

43), vodní rostliny jako orobinec úzkolistý (Typha angustifolia) s jeho 

typickými samičími květy v podobě charakteristických „doutníků“. Z kapradin 

tu máme kapradě samce (Dryopteris filix-mas), z mechů bělomech sivý 

(Leucobryum glaucum), který na zemi a skalách vytváří pro něj tak 

charakteristické stříbrně zelenavé polštáře. Ze stromů zde uvidíme jiţ zmíněnou 

břízu bělokorou (Betulla pendula), smrk ztepilý (Picea abies), ze ţivočichů zde 

nalezneme skokany zelené (Rana kl. esculenta) a ropuchy obecné (Bufo bufo). 

Zastávka č. 15 Ekosystém potoka – co je to ekosystém 

 Opusťme na chvíli téma 

geologie a věnujme se jen ekologii, 

vědě, která se zabývá vztahy mezi 

ţivými organismy a neţivou sloţkou 

přírody, prostředím. Podívejme se 

k místnímu potoku. Jak naší malé 

zvídavé ratolesti vysvětlíme, ţe 

v potoce je ţivot, i kdyţ v něm není 

ţádná ryba? 

 Vlivy mezi biotickými, ţivými, a abiotickými, neţivými, sloţkami 

prostředí se zabývá vědní podoblast – autekologie. (Jelínek & Zicháček, 2006) 

Tato oblast ekologie se zabývá biorytmy v přírodě, tj. jak a kudy ţivočichové 

prochází, co ke svému ţivotu vyuţívají. V tomto případě lesní zvěř a ptactvo 

vyuţívá potok jako napajedlo, tj. zdroj pitné vody. Ptáci k potokům přilétají 

zcela běţně. Stačí si na ně jen chvíli počkat. Vhodným úkolem pro malého 

obr. 45 Rozdělení organismu v ekosystému 

Zdroj: Jelínek & Zicháček, 2006 
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zvědavce je hledání stop na břehu. Jistě během několika minut najde stopy od 

srnce obecného (Capreolus capreolus) či lišky obecné (Vulpes vulpes). Ve vodě 

můţeme nalézt hlavně hmyz, kdyţ uţ ţádného savce okolo. Tu můţeme ukázat 

dítěti plovoucí znakoplavku obecnou (Notonecta glauca) v tůni, jinde larvu 

chrostíka. Chrostíci se v larválním stádiu ţiví vodním hmyzem. Jsou 

charakterističtí tím, ţe si staví ve vodě podlouhlé schránky z nejrůznějšího 

materiálu, ať uţ zrnek písku či jehličí. Takţe aţ nám bude dítě říkat, ţe po dně 

potoka leze větvička, ukáţeme mu, ţe „větvička má noţičky“, tudíţ ţe se jedná 

o chrostíka. Nejen chrostíci se ţiví vodním hmyzem. V noci bychom mohli 

spatřit v těchto místech například lovícího netopýra vodního (Myotys 

daubentonii). K takovému pozorování musíme mít ovšem s sebou baterku. 

 Biotickou – ţivoucí sloţkou ekosystému potoka jsou i příbřeţní rostliny, 

jako např. pomněnka bahenní (Myosotis palustris), (obr. 45), kterou 

klasifikujeme jako producenta, tj. ţe je poţírána konzumenty I. řádu, nebo 

houby, které jsou označovány za reducenty 

– rozkladače. Jako příklad zde uvádíme či 

houbu hnojníka inkoustového (Coprinus 

atramentarius), (obr. 46). 

 

obr. 46Hnojník inkoustový (Coprinus atramentarius)    obr. 45 Pomněnka bahenní (Myosotis palustris) 
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obr. 47 Sad na Kozákově na začátku května 

Zdroj: soukromý archiv V. Zieglera 

obr. 48 Kozákov v červnu 

Zdroj: soukromý archiv V. Zieglera 
 

Zastávka č. 16 Čtvero ročních období – Kozákov, fotografie 

 Kaţdý z nás má jistě vybrané roční období, které má nejraději. Kozákov 

má přes celý rok různé barvy. Kaţdý z nás si můţe vybrat roční období, ve 

kterém Kozákov navštíví. Takto vypadá Kozákov v různých ročních obdobích. 

 Asi jako všude jinde 

bychom měli začít jarem, protoţe 

jara byla v těchto krajích vţdy 

vítána. Spolu s jarem přicházelo 

mnoho různých místních zvyků, 

jako je všem známé velikonoční 

koledování. Kdo z nás miluje 

barvy, jistě ho potěší, ţe je zde 

řada nádherných květin, bylin, 

v některých případech chráněných. 

 S létem přichází obilí, 

ţně. Romantiku venkova jistě 

podtrhne pasoucí se hnědobílý 

tur. Nic se nevyrovná rannímu 

probuzení, kdyţ se zpěvu ptáků 

posadíme na kolo a za prvních 

teplých slunečních paprsků 

pojedeme do kravína ve Vesci 

pro čerstvé mléko. Přes den je 

dobré se před horkem schovat 

do místních lesů. V tomto 

období můţeme z kozákovské rozhledny vidět asi nejlépe krásy místní krajiny. 

 A jestli někdo z nás touţí vidět barevný podzim plný ţlutého, oranţového 

či červeného, v některých případech aţ rudého listí dubů, habrů, buků, bude pro 

něj Kozákov tím pravým místem. Procházka k Radostné studánce či do 
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obr. 50 Kozákov v září 

obr. 51 Kozákov v lednu 

obr. 51 Kozákov v lednu 

Zdroj: soukromý archiv V. Zieglera 
 

Měsíčního údolí je v tomto 

období balzámem na městským 

ruchem, pracovními povinnostmi 

a stresem pocuchané nervy. A ţe 

jsme viděli i barvu fialovou či 

modrou? Ne, nic se nám nezdálo. 

To parašutisté vyuţívají 

stoupavého teplého vzduchu, aby 

se podívali na místní nádhery 

z ptačí perspektivy.  

 Zimy jsou plné 

zasněţených lesů. Nic není v té 

době tak pohádkové, jako bradla 

Měsíčního údolí zakrytá 

sněhovou peřinou, kdy paní Zima 

zdobí skalní převisy rampouchy a 

věší ledové záclony, po kterých 

ve Votrubcově lomu stoupají 

v mačkách nadšenci alpínského 

lezení. 

Zastávka č. 17 Výhled na Hamštejnský hřbet  

 V době, kdy nebyla postavena ještě vyhlídková věţ na Kozákově, byl i 

Hamštejnský hřbet díky nádherným rozhledům jedno z dalších nádherných míst, 

odkud se můţeme dívat do kraje. Hamštejnský hřbet má z turistického hlediska 

právě přednosti v tom, ţe se nesvaţuje tolik, proto je tudy vedena Zlatá stezka 

Českého ráje, která bývá právě v této části vyuţívána v zimním období turisty na 

běţeckých lyţích. Na levé straně vidíme ještě Kozákov, od něho vpravo vede 
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obr. 52 Kozákov ze severovýchodu, vpravo Hamštejnský 

hřbet 

stezka přes Prackovský vrch, obec 

Koberovy aţ do Ţelezného Brodu. 

Hřbet je jednou z hranic CHKO 

Český ráj. 

 Hřbet se nazývá podle obce 

Hamštejn. V některé literatuře 

můţeme nalézt i jméno Hamštýn. 

Obec Hamsteyn je spolu s obcí 

Koberow (dnešní Koberov) 

zmiňována jiţ v roce 1441 a 

1615. Uvádí se, ţe obec dostala jméno podle hamru, kde se zpracovávalo ţelezo. 

Do roku 1848, kdy císař Ferdinand I. Dobrotivý zbavil český lid poddanství, byl 

Hamštejn součástí panství Hrubý Rohozec, který naposled obýval rod Des Fours 

Walderode. Krátce na to se roku 1864 stal Hamštejn součástí obce Loučky a od 

roku 1924 je součástí obce Koberovy (Tom, 2008). 

 Stejně jako ve Votrubcově lomu, i Hamštejnský hřbet je významný díky 

achátům. Vrstvy melafyrů v sobě ukrývají acháty barvy růţové a světle modré. 

Nalézt je můţeme i v Mlýnském potoce, který s sebou různé druhy kamenů nese 

s sebou dolů pod hřbet. 

Zastávka č. 18 Zlatá stezka Českého ráje – turismus v Čechách 

 Pokud bychom chtěli projít Zlatou stezkou Českého ráje, musíme si na 

tuto trasu vyhradit několik dní. Není totiţ nikterak krátká. Komu nevadí strávit 

několik nocí pod stanem či pod širým nebem, nebo je-li přímo dobrodruh 

přírodu milující, Zlatá stezka Českého ráje je pro něj přímo ideální na výlet.  

 Abychom mohli mluvit o současné stezce, měli bychom si říci něco málo 

o turismu a organizacích obecně. Pádem Bachova absolutismu roku 1859 

v Čechách došlo k uvolnění řady poměrů. Typicky české organizace na sebe 

nenechaly dlouho čekat, takţe 16. 2. 1862 vzniká v Malostranské besedě v Praze 

díky Miroslavu Tyršovi a Jindřichu Fügnerovi organizace Sokol. Sokol měl 
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v Čechách velký vliv. Pro některé občany bylo pouhé členství v Sokole 

záleţitostí cti. Díky rozvinutému francouzskému duchu humanismu a 

filantropismu, který zasahoval do české země, se krátce po zaloţení Sokola 

začaly rozvíjet i další organizace a kluby. Byli tu ovšem tací občané, kteří 

nechtěli jen chodit na výlety, a na nich si společně zacvičit. Šlo jim pouze o 

turistiku. Asi nejznámější osobou, která stála roku 1888 u zrodu Klubu českých 

turistů, je Vilém Kurz. Další z tehdejších významných osobností byl Josef 

Rössler-Ořovský, který stál u zrodu několika českých sportovních klubů. 

Jmenujme například Bruslařský klub či Svaz lyţařů v království Českém. Právě 

díky J. Rössler-Ořovskému se rozšířily v Čechách zimní sporty (Kašpar, 2005). 

Kdyţ jde člověk lyţovat, jede do hor. A v horách, protoţe je zde rozvinutý 

turismus, je správcem chat právě Klub českých turistů (KČT). Nejinak tomu 

bylo a je u Riegrovy chaty na Kozákově.  

 Právě přes tento kopec vedla jedna z turisticky atraktivních cest, kterou 

promyšleným značením, jeţ nám mnohé evropské země tiše závidí ještě dnes, 

spojili nakonec mapovači KČT roku 1937 v jeden spojitý celek v oblasti 

Českého ráje, a sice Zlatou stezku Českého ráje. Délka trasy, která procházela 

přes geologicky významné části Českého ráje, byla po několik desetiletí 

upravována. Předně na počátku měla stezka přes úctyhodných 160 km a 

spojovala města Jičín, Ţeleznici, Lomnici nad Popelkou, Semily, Ţelezný Brod, 

zasahovala částečně do Turnova, kde se stočila od toku řeky Jizery k těm 

největším krásám Českého ráje. Z nich pak vedla do Mnichova Hradiště a 

Bakov nad Jizerou aţ do Mladé Boleslavi. Dnes stezka měří 118 km, protoţe 

Semily a Ţelezným Brodem dnes stezka nevede. Bohuţel se tím ochuzujeme o 

část údolní krásy řeky Jizery. V některých atlasech se setkáme i s jiným údajem, 

a sice ţe stezka měří pouhých 93 km, protoţe mapovači nepočítají do stezky 

úsek mezi Mnichovým Hradištěm a Mladou Boleslaví. Není se čemu divit, 

protoţe v posledním 25kilometrovém úseku najdeme jen několik hradů, ale 

celkově vede stezka průmyslovou krajinou (Prokop, 2009).  
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obr. 53 Hrad Trosky zahalený ranní mlhou, pohled z 

Kozákova 

 

obr. 54 Rekonstrukce prackovského vulkánu 

Zdroj: Rapprich et al. (2007) 

 Nakonec je docela 

zajímavé, ţe uţ v roce 1937 

vznikla myšlenka zapojit 

dohromady geologii, turismus i 

folklór. Tehdy díky stezce, dnes 

uţ Světovým geoparkem 

UNESCO. Vyjmenujeme 

atraktivní místa, která se 

bezprostředně týkají okolí, kde 

se momentálně nacházíme, 

přestoţe bychom jinak vytvořili dlouhý seznam památek, jako jsou zřícenina 

Hradu Trosky, zámek Hrubá Skála, Dlaskův statek, skalní útvary, jako Drábské 

světničky aj. O Kozákovu jsme si uţ nějaké informace řekli. Půjdeme-li po 

červené dále severním směrem okolo lokality Vzdychánek a Prackova, neunikne 

bystrému oku prohlubeň, která 

je u Prackova v lukách nachází. 

Jedna z nových a celkem 

slibných teorií mluví o tom, ţe 

zde je „kozákovský kráter“. Do 

jaké míry je tato teorie pravdivá, 

to se během následujících let 

uvidí. Od Prackova pokračuje 

trasa přes Hamštejnský hřbet, o 

němţ píšeme na zastávce č. 17. 
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Výsledky a diskuse 

 S posledním měřením v oblasti Kozákova a vytvářením geologických map 

za součinnosti vědců z České geologické sluţby a dr. Řídkošila z turnovského 

muzea vychází na povrch nové informace ohledně aktivity místního vulkánu. 

Zřejmě byl objeven dlouho hledaný kráter Kozákova. Nyní jsou v obhajobě 

mapové listy, které by měly podrobněji vypovídat o geologii daného území. 

 To má přímou návaznost na obsah naučných tabulí. Jak jsme jiţ psali 

v kapitole Současný stav řešené problematiky, text a obrázky naučných tabulí 

nebude klasický, jak jsme zvyklí z jakékoli jiné naučné stezky, ale v podobě 

internetových stránek, které si bude moci návštěvník geoparku Český ráj do 

svého mobilního telefonu. Vše, co k tomu potřebuje, je mobilní telefon s 

fotoaparátem, Java aplikaci (čtečku tagg kódů), kterou si stáhne na internetové 

stránce http://tagg.cz/dl/ .  

Výhody: 

1. Tabulka bude v podobě papíru zataveného do laminátu a mít rozměr 

10x20 cm, na níţ je vytištěným tagg. Celá tabulka bude na dřevěném 

stojanu. Sniţuje se tak výrazně pořizovací cena. 

2. Menší tabulka nemá takový rušivý vliv na okolní krajinu, jako běţná 

naučná tabule, u níţ se musí předem řešit její podoba. 

3. Veškeré údaje, tj. text a obrázky, které jsou obsahem internetových 

stránek, je moţné relativně rychle měnit. Nespornou výhodou je to právě 

v případě nově prováděných výzkumů. 

Nevýhody: 

1. K údajům, které je moţné získat načtením tagg kódů, se nedostanou 

všichni návštěvníci. Ovšem v současné době je jiţ běţné, aby mobilní 

telefon výše zmíněné parametry měl. 

2. Malá tabulka není tak viditelná. Problém by měl být řešen jednak 

manuálem pro návštěvníky a jednak uvedenými GPS souřadnicemi. 

  

http://tagg.cz/dl/
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Závěr 

 V roce 2006 se mi naskytla moţnost vypracovat podklady pro naučnou 

stezku poblíţ Turnova. Velikým lákadlem pro mě byly slavné kozákovské 

drahokamy v podobě achátů a jaspisů, které jsem měl nalézt během práce. 

Přesvědčil jsem se, ţe nalézt dnes větší vzorek je problematické. Druhým 

lákadlem pro mě byl vulkán vyhaslý od pleistocénu.  

 Pro tuto práci jsem si stanovil několik cílů, které se částečně podařilo plnit 

podle plánu:  

• výběr atraktivních míst v dané oblasti – 2006-2007 – splněno podle plánu 

• naplánování trasy naučné stezky – 2007 – splněno podle plánu 

• kontrola trasy naučné stezky – 2008 – splněno podle plánu, ovšem zde 

došlo k neočekávané události při terénním průzkumu, po níţ jsem byl 

otřesen aţ tak, ţe jsem nebyl schopen práci dokončit  

• úprava trasy naučné stezky – 2008 – splněno dle plánu 

• konečné zpracování návrhu – 2006-2009 – práce pokračuje rokem 2010, 

úpravy budou probíhat i v budoucnu 

• pořízení fotografií klíčových míst – 2006-2009 – splněno podle plánu 

• konzultace s odborníky – 2006-2009 – konzultace probíhaly i v roce 2010, 

a budou pokračovat i po odevzdání diplomové práce 

• rešerše literatury – 2006-2009 – práce je ukončena k roku 2010  

Jak jsem jiţ nastínil v diskusi, díky systému zadávání dat přes internet 

budu pracovat na naučné stezce dále. Nová terénní měření a sondy přímo 

vyţadují úpravu údajů v tabulích naučné stezky. 

Hypotézy, které jsem stanovil v úvodu práce, jsem nemohl ani potvrdit, 

ani vyvrátit:   

hypotéza: Domnívám se, ţe hluboká část magmatické krbu vrchu 

Kozákov jiţ není z důvodu stáří sopky aktivní. Tím, ţe jiţ není aktivní, 

nenarušuje tak seizmicky své okolí. 
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výsledek: Ačkoli nebylo moţno provést ţádná měření otřesů, podle 

fotografií a absence jakékoli známky zemětřesení je zřejmé, ţe Kozákov nijak 

neovlivňuje seizmicky danou oblast.  

Je zde ovšem otázka, zda Kozákov můţeme stále povaţovat za sopku. Co 

mají společného a co rozdílného nalezený prackovský kráter na úpatí Kozákova 

(Rapprich et al. 2007) a Kozákov? Výzkumy v podobě geologických sond, 

poukazují na základě mocností a směru toku lávy, ţe Kozákov byla v době své 

nejvyšší aktivity, tedy permokarbonu, poměrně nízká sopka, ovšem kvůli 

chybějícímu kráteru byla velkou záhadou. Dnešní tvar kopce vznikl zdvihem kry 

na základě působení luţické poruchy před 5- 4 miliony lety. Údaje by měly být 

během několika let zpracovány podrobněji a budou také začleněny do naučné 

stezky. 
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PR – přírodní rezervace 

př. n. l. – před naším letopočtem 

TAS – total alcali - silica – klasifikace pouţívaná u vulkanických hornin 

UJEP – Univerzita Jana Evangelisty Purkyně 
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UNCED – United Nations Conference On Environment And Development 

UNESCO – United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization – 

Organizace OSN pro výchovu, vědu a kulturu. 

tj. – to jest 

viz 

WSSD – World Summit on Sustainable Development 
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Přílohy 

 
Formulář pro naučnou stezku podle požadavků taggmanager.cz 

 

1. Data společná pro celou stezku: 

Název stezky: Okolo Kozákova 

Předpokládaný počet zastavení: 18 

 

Název oblasti / subjektu: Geopark Český ráj 

Jméno odpovědné osoby: Tomáš Řídkošil 

Jméno administrátora (kontaktní osoba): Michal Filipin 

Email adresa: mi-pho@e-mail.cz 

Telefon: 777 145905 

 

2. Seznam zastavení jak jdou po sobě: 

 

1 Geopark Český ráj 

2 Seznámení – Kozákov 

3 Historie CHKO Č. ráj 

4 Votrubcův lom 

5 Radostná studánka 

6 Kozákov 

7 U Drábovny – jeskyně 

8 Babí pec – archeologie 

9 Vesnice Vesec  

10 Významné osobnosti 

11 Povstání 3. 5. 1945 

12 Jizerské štěrkopísky 

13 Rekultivace lomu 

14 Machovy lomy – čedič 

15 Ekosystém potoka 

16 Čtvero ročních období 

17 Hamštejnský hřbet 

18 Zlatá stezka 

 

 

3. Samotný text zastavení: 

 

8 Babí pec – archeologie (8, N 50°36.018 W 15°14.511) 

 

Jiţ lidé kultury nálevkovitých pohárů vyuţívali drahé kameny. Zelenavé chalcedony či 

červené jaspisy jsou sice krásnými kameny, ovšem pokud bychom se chtěli domnívat, ţe uţ 

v paleozoiku bylo rozvinuto šperkařství, jsme na omylu. Kdyţ se podíváme například na 
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jaspis a pokusíme se jej rozbít, zjistíme, ţe má dobrou štěpnost. Ačkoli známe spíše pazourek, 

jakoţto kámen, který je méně ušlechtilý, zato ale pro výrobu mnohem vhodnější, zdejší 

obyvatelé si zvolili drahé kamení pro své nástroje. Důvod je zcela prostý. Pazourek se 

vyskytoval na nalezištích v Německu či Polsku. 

 

 V okolí bylo nalezeno několik „pecí“, otevřených jeskyní, které poskytovaly přístřeší 

právě obyvatelům blízkého kraje, kdyţ přicházeli na Kozákov těţit drahé kamení či jiné 

materiály pro tvorbu svých keramických nádob. V největší z nich, Babí peci, byly nalezeny 

důkazy o tom, ţe zde opracovávali nasbírané kamení tzv. nahrubo, tzn. mandlovcové 

melafyry či zbytky horniny od minerálů oddělovali právě na těchto místech a jádra minerálů 

či jejich kousky a úštěpky jiţ roznášeli do širokého kraje, aby tak poslouţily k výrobě 

nástrojů, jeţ měly slouţit k řezání, krájení uloveného masa apod. (Sklenář, 1974).  

 

//paleorekonstrukce.jpg// 

 

Podle nalezeného materiálu se mělo za to, ţe tedy dříve slouţily skalní převisy jako dílny. Pak 

ovšem badatelé nevylučovali moţnost vyuţití pecí jako míst pro náboţenské rituály. Stáří 

pozůstatků z Babí pece, ale i z Kudrnáčovy či Zemanovy, je předmětem dohadů. Ve své knize 

dokonce Waldhauser (2006) tvrdí, ţe jakákoli jiná moţnost osídlení jeskyní v paleolitu je 

vyloučena. Právě Babí pec uvádí jako výjimku. Teorií tedy zůstává, ţe do oblasti dnešního 

Českého ráje chodili pouze paleolitičtí lovci lovit, a právě jeskyně vyuţívali spíše jako místo 

pro bourání uloveného masa. 

 
11 Povstání 3. 5. 1945 (11, N 50°36.340 W 15°17.550)   
Nacházíme se u pomníku, který připomíná jednu z prvních obětí národního povstání. Dle 

chuchelských pamětníků se touto obětí stal Ladislav Richtr na hlídce v den 3. května 1945, 

kdy se česko-sovětské skupině podařilo zabránit odvozu armádního materiálu z tehdejší 

Baţantovy textilní továrny. Mladíků na hlídce ve Slapu bylo ještě několik. Němci ovšem o 

této skupince věděli. Podle jiného pamětníka byla oběť zastřelena blíţe k lesu. Důvodem 

k popravě bylo drţení zbraně. Ostatní údajně utekli. Pomník stojí na nesprávném místě úmrtí 

mladíka.  

 

//PICT0043.jpg// 

 

 Skupina povstalců zahájila činnost jako jedna z prvních na území ČR. Vlna protestů a 

partyzánských akcí se datuje od 1. května 1945 v Přerově. Vlastenecké nadšení mohlo být 

ještě podpořeno rozšířením správy o sebevraţdě Adolfa Hitlera v podzemním bunkru Berlína 

z 30. dubna 1945. To je ovšem do značné míry nejisté, protoţe několik dní po Hitlerově smrti 

nebylo zcela jasné, zda byl opravdu mrtev.  

 

 Chuchelenským není ovšem od věci sloţit hold za tuto hrdinskou akci. Hlídky měly 

zajistit 3. května prostor okolo obce a varovat před příchodem německých vojáků. Bohuţel 

však v noci ze 4. a na 5. došlo k obsazení německou jednotkou. Kde jinde po republice se uţ 

slavil mír, zde v okolí se ještě pět dní na to sváděly boje s německými jednotkami za účasti 

dalších partyzánských skupin z okolí Semilska. 10. května projíţdí sovětská vojska Semily, 

čímţ je zajištěno kýţené bezpečí všech ostatních.  

 

 Naneštěstí, památník k akcím, které vyburcovaly aktivitu k povstání v Pojizeří a 

Podkrkonoší, se nachází tam, kde se nachází – v louce. Někteří z okolí moţná ani netuší, k jak 

významné události tehdy 3. května 1945 došlo. Proto jsme si vybrali i toto místo do naučné 
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stezky, aby alespoň tak byla symbolicky uctěna památka padlým hrdinů. Budiţ jim země 

lehká. 

 
16 Čtvero ročních období (16, N 50°35.580 W 15°17.176) 
 
Kaţdý z nás má jistě vybrané roční období, které má nejraději. Kozákov má přes celý rok 

různé barvy. Kaţdý z nás si můţe vybrat roční období, ve kterém Kozákov navštíví. Takto 

vypadá Kozákov v různých ročních obdobích. 

 

 Asi jako všude jinde bychom měli začít jarem, protoţe jara byla v těchto krajích vţdy 

vítána. Spolu s jarem přicházelo mnoho různých místních zvyků, jako je všem známé 

velikonoční koledování. Kdo z nás miluje barvy, jistě ho potěší, ţe je zde řada nádherných 

květin, bylin, v některých případech chráněných. 

 

//Kozakov_jaro.jpg// 

 

 S létem přichází obilí, ţně. Romantiku venkova jistě podtrhne pasoucí se hnědobílý 

tur. Nic se nevyrovná rannímu probuzení, kdyţ se zpěvu ptáků posadíme na kolo a za prvních 

teplých slunečních paprsků pojedeme do kravína ve Vesci pro čerstvé mléko. Přes den je 

dobré se před horkem schovat do místních lesů. V tomto období můţeme z kozákovské 

rozhledny vidět asi nejlépe krásy místní krajiny. 

 

 A jestli někdo z nás touţí vidět barevný podzim plný ţlutého, oranţového či 

červeného, v některých případech aţ rudého listí dubů, habrů, buků, bude pro něj Kozákov 

tím pravým místem. Procházka k Radostné studánce či do Měsíčního údolí je v tomto období 

balzámem na městským ruchem, pracovními povinnostmi a stresem pocuchané nervy. A ţe 

jsme viděli i barvu fialovou či modrou? Ne, nic se nám nezdálo. To parašutisté vyuţívají 

stoupavého teplého vzduchu, aby se podívali na místní nádhery z ptačí perspektivy. 

 

//Kozakov_podzim.jpg// 

 

 Zimy jsou plné zasněţených lesů. Nic není v té době tak pohádkové, jako bradla 

Měsíčního údolí zakrytá sněhovou peřinou, kdy paní Zima zdobí skalní převisy rampouchy a 

věší ledové záclony, po kterých ve Votrubcově lomu stoupají v mačkách nadšenci alpínského 

lezení. 

 
//Kozakov_zima.jpg// 
 
17 Hamštejnský hřbet (17, N 50°36.528 W 15°17.300) 

 

 V době, kdy nebyla postavena ještě vyhlídková věţ na Kozákově, byl i Hamštejnský 

hřbet díky nádherným rozhledům jedno z dalších nádherných míst, odkud se můţeme dívat do 

kraje. Hamštejnský hřbet má z turistického hlediska právě přednosti v tom, ţe se nesvaţuje 

tolik, proto je tudy vedena Zlatá stezka Českého ráje, která bývá právě v této části vyuţívána 

v zimním období turisty na běţeckých lyţích. Na levé straně vidíme ještě Kozákov, od něho 

vpravo vede stezka přes Prackovský vrch, obec Koberovy aţ do Ţelezného Brodu. Hřbet je 

jednou z hranic CHKO Český ráj. 

 
//IMG_1591.jpg// 
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 Hřbet se nazývá podle obce Hamštejn. V některé literatuře můţeme nalézt i jméno 

Hamštýn. Obec Hamsteyn je spolu s obcí Koberow (dnešní Koberov) zmiňována jiţ v roce 

1441 a 1615. Uvádí se, ţe obec dostala jméno podle hamru, kde se zpracovávalo ţelezo. Do 

roku 1848, kdy císař Ferdinand I. Dobrotivý zbavil český lid poddanství, byl Hamštejn 

součástí panství Hrubý Rohozec, který naposled obýval rod Des Fours Walderode. Krátce na 

to se roku 1864 stal Hamštejn součástí obce Loučky a od roku 1924 je součástí obce 

Koberovy (Tom, 2008). 

 

 Stejně jako ve Votrubcově lomu, i Hamštejnský hřbet je významný díky achátům. 

Vrstvy melafyrů v sobě ukrývají acháty barvy růţové a světle modré. Nalézt je můţeme i 

v Mlýnském potoce, který s sebou různé druhy kamenů nese s sebou dolů pod hřbet. 

 


