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Czeski Raj – nowy europejski geopark
The Bohemian Paradise – a new european geopark
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i towarzyszące mu erozyjne rozcięcie płyty kredowej przez
sieć dopływów Łaby spowodowało powstanie urozmaiconej
rzeźby terenu, której ważnym składnikiem są strukturalne
formy denudacyjne różnej wielkości. Najbardziej znane są
„skalne miasta”, występujące w kilku regionach północnych
Czech (Fig. 1), ale obecne są również stoliwa, góry-świadki,
kuesty, kaniony o skalistych zboczach, a także bogactwo
średnich i małych form powierzchniowych i podpowierzchniowych. Dodatkowym wzbogaceniem georóżnorodności
obszaru są relikty kenozoicznej działalności wulkanicznej,
a dawne kopuły i kominy wulkaniczne są dzisiaj imponującymi dominantami krajobrazowymi.
Wyjątkowe walory przyrodnicze regionu sprawiły, że
ustanowione zostały w nim liczne formy ochrony przyrody,
w tym aż pięć obszarów chronionego krajobrazu (CHKO), odpowiadających mniej więcej swoim statusem prawnym polskim
parkom krajobrazowym. Łącznie zajmują one powierzchnię
ponad 2000 km2. Jednym z nich jest obszar chroniony „Czeski
Raj”. W październiku 2005 r., jako pierwszy w Czechach, został
on włączony wraz z przyległą częścią Podgórza Karkonoskiego
do europejskiej sieci geoparków (Fig. 2).
Czeski Raj to także jeden z głównych regionów turystycznych Republiki Czeskiej, na co niewątpliwy wpływ ma
bliskość Pragi i położenie w połowie drogi między stolicą
a Karkonoszami. Powoli jest on także odkrywany przez
turystów z Polski. Ustanowienie geoparku sprawiło, że
rozwój geoturystyki został uznany za jeden z priorytetów
w udostępnianiu obszaru. Przybliżenie geoturystycznego
potencjału geoparku „Czeski Raj” w odniesieniu do jego
fragmentu zbudowanego ze skał osadowych wieku kredowego
jest głównym zadaniem niniejszego artykułu.

Treść: W artykule przedstawiono najważniejsze obiekty przyrody
nieożywionej Czeskiego Raju w północnych Czechach, wchodzącego
w skład powołanego w 2005 r. geoparku „Czeski Raj”, stanowiące
o jego wybitnej atrakcyjności dla geoturystyki. Opisano skalne
miasta, rozczłonkowane płaskowyże, kuesty i grzbiety wertykalne,
które rozwinęły się na wychodniach kredowych skał osadowych,
głównie piaskowców. Zwrócono uwagę na powszechność form
skalnych różnej wielkości, będących wynikiem współdziałania
wietrzenia, ruchów masowych i erozji, oraz lokalne występowanie
skał wulkanicznych wieku neogeńskiego, tworzących neki.
W końcowej części artykułu omówiono historię ochrony przyrody
i turystyczną dostępność regionu.
Słowa k luczowe: Czesk i Raj, piaskowiec, wulk anizm,
geomorfologia, skalne miasta, kreda, geopark
Abstract: The paper presents the most important abiotic nature
sites in the Bohemian Paradise (Český Ráj) area in the northern part
of Czech Republic. It is a part of a geopark “Bohemian Paradise”
established in 2005, decisive for its outstanding attractiveness for
geotourism. Rock cities, dissected plateaux, cuesta and hogback
ridges developed in the Cretaceous sedimentary rocks, mainly
sandstones, are described. The common occurrence is emphasized
of rock outcrops of various size, resulting from combined action
of weathering, mass movement and erosion, including locally
present necks of Neogene volcanics. The closing part of the paper
includes an account of the history of landscape protection and
current tourist accessibility.
Key words: Bohemian Paradise, sandstone, volcanism,
geomorphology, rock cities, Cretaceous, geopark

Położenie i ukształtowanie terenu
Czeski Raj to nazwa zwyczajowa, używana w odniesieniu
do obszaru rozciągającego się ogólnie między miejscowościami Turnovo na północy, Jičínem na wschodzie i Mnichovo
Hradiště na zachodzie (Fig. 2). Z punktu widzenia regionalizacji geograficznej jest on położony w obrębie Turnovskiej
pahorkatiny, będącej częścią większej Jičínskiej pahorkatiny,
która z kolei wchodzi w skład podprowincji Płyty Czeskiej
(Česká tabule) (Czudek et al., 1972). Obszar chroniony CHKO
„Czeski Raj” ma jednak nieco większy zasięg i obejmuje także
niewielkie fragmenty pasm Kozakowskiego (Kozákovský
hřbet) i Jesztedzkiego (Ještědský hřbet), zaliczanych już do
podprowincji Sudetów. W granicach geoparku „Czeski Raj”
znalazły się także położone na wschód obszary, należące do

Wstęp
Północne Czechy to kraina piaskowców. W pasie o długości około 160 km, rozciągającym się między Rudawami
i Sudetami na północy, a Nizina Połabską na południu, występują głównie płytkomorskie skały osadowe wieku późnokredowego. Wśród nich liczne są różne odmiany litologiczne
piaskowców. Tektoniczne dźwiganie w młodszym kenozoiku
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Fig. 1. Położenie Czeskiego Raju (1) na tle budowy geologicznej Republiki Czeskiej. Lokalizacja pozostałych dużych zgrupowań piaskowcowych skalnych miast: 2 – Szwajcaria Czesko-Saksońska, 3 – Góry Łużyckie, 4 – Broumovská vrchovina, 5 – Kokořinsko • Location of the ‘Bohemian Paradise’ (1) in relation to the geology of the Czech Republic. Other major occurrences of sandstone ‘rock cities’:
1 – Bohemian-Saxon Switzerland, 3 – Lusatian Mountains, 4 – Broumov Upland, 5 - Kokořinsko

Podgórza Karkonoskiego (Krkonošské podhůří), również
zaliczanego do Sudetów.
Turnovská pahorkatina nie jest jednolita pod względem
ukształtowania powierzchni, ale składa się z kilku mniejszych obszarów o rzeźbie wyżynnej, w różnym stopniu
rozczłonkowanych dolinami rzecznymi i oddzielonych od
siebie kotlinami i rowami. Wśród nich wyróżnia się podłużne
obniżenie Libuňskiej brázdy pomiędzy Turnovem a Jičínem,
posiadające tektoniczne założenia. Rozdziela ona obszar
w przewadze horyzontalnego zalegania warstw kredowych na
południowym zachodzie od obszaru północno-wschodniego,
gdzie warstwy kredowe zapadają w ogólnym kierunku SW.
Różnice te mają swoje wyraźne odzwierciedlenie w rzeźbie
terenu. W północno-zachodniej części obszaru wyróżnia
się dolina Jizery, która do Turnova ma charakter głębokiego
przełomu, natomiast dalej na południe znacznie się rozszerza,
a rzeka płynie szerokimi zakolami.
Wysokości bezwzględne w Turnovskiej pahorkatinie tylko
sporadycznie przekraczają 500 m n.p.m. Najwyższym szczytem jest Sokol (562 m) na północ od Turnova. Na południe od
Libuňskiej brázdy tylko najwyższe wzniesienia, zbudowane
z młodokenozoicznych skał wulkanicznych, przekraczają
450 m n.p.m. (Trosky 488 m, Vyskeř 466 m, Mužský 463 m,

Svinčice 451 m), natomiast powierzchnia płaskowyżu piaskowcowego wznosi się przeciętnie do 350-400 m n.p.m. Dno
doliny Jizery na południe od Turnova znajduje się na wysokości 200-240 m n.p.m. Większą wysokość osiąga Kozákovský
hřbet, a jego kulminacja Kozákov (744 m) jest najwyższym
wzniesieniem na terenie geoparku „Czeski Raj”.

Budowa geologiczna
na tle Masywu Czeskiego
Obszar Czeskiego Raju leży niemal w całości w obrębie
czeskiej płyty kredowej, w pobliżu jej północno-wschodniej
granicy, którą wyznacza nasunięcie łużyckie. Jest to struktura
tektoniczna o regionalnym znaczeniu, wyznaczająca południowo-zachodni zasięg krystalicznych kompleksów skalnych
Sudetów. W granicach prezentowanego obszaru biegnie ona
mniej więcej wzdłuż linii łączącej miejscowości Frýdštejn
– Malá Skála – Koberovy, a na północ od niego występują
skały krystaliniku Železnego Brodu, należące do krystalicznego bloku karkonosko-izerskiego. Wśród nich dominują
fyllity, łupki chlorytowe i diabazy, obecne są także kwarcyty
i wapienie krystaliczne. Bardziej ku wschodowi pojawiają
się skały osadowe młodszego paleozoiku, głównie permskie
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Fig. 2. Czeski Raj – budowa geologiczna i wybrane elementy rzeźby terenu. Miejsca opisane szczegółowo w tekście: A – Prachovské skály,
B – Hruboskalsko, C – Příhrazská plošina, D - Drábské světničky, E – Kozlov, F – Klokočské skály, G – Vranovský hřeben, H – Suché
skály, J – Trosky • The Bohemian Paradise – geology and selected landforms. A÷J – localities described in the paper

rozwinęły się w najbardziej masywnych i przez to najbardziej
odpornych piaskowcach i zlepieńcach formacji perucko-korycańskiej (cenoman) oraz w piaskowcach ciosowych formacji
teplickiej (górny turon). W obrębie wychodni przedzielających je piaskowców wapnistych, mułowców i margli teren
jest mniej urozmaicony, przeważają powierzchnie płaskie
i faliste oraz szerokie, miejscami podmokłe doliny. Drugim
czynnikiem, który zadecydował o charakterze rzeźby terenu
na wychodniach piaskowców były późniejsze ruchy tektoniczne. W zależności od wielkości wychylenia od pierwotnego,
prawie poziomego położenia rozwijały się płaskowyże, kuesty i grzbiety wertykalne. Intensywność deformacji wzrasta
w kierunku SW-NE, w stronę nasunięcia łużyckiego.

zlepieńce, piaskowce i mułowce. Są one przedzielone grubymi
wylewami law trachybazaltowych i trachyandezytowych,
z których jest między innymi zbudowany najwyższy szczyt
obszaru – Kozákov (Fig. 2).
Sedymentacja kredowa rozpoczęła się w środkowym
cenomanie, a najmłodsze serie skalne pochodzą z późnego
koniaku, co obejmuje okres około 7 milionów lat (94-87 Ma).
Przebieg sedymentacji był zdeterminowany bliskością obszaru źródłowego, którym była tzw. wyspa zachodniosudecka,
obejmująca zwietrzałe masywy krystaliczne Karkonoszy
i Gór Izerskich. Sprzyjało to osadzaniu grubych kompleksów piaskowcowych, miejscami z wkładkami zlepieńców,
mających charakter potężnych delt (klinoform), zwłaszcza
w górnym turonie (Uličný, 2001). W kierunku północnowschodnim rośnie także grubość poszczególnych formacji
skalnych. Zmiany poziomu morza i intensywności dostawy
materiału klastycznego z lądu powodowały przemienność
sedymentacji piaszczystej i drobniejszej, zapisanej w postaci
licznych cykli sedymentacyjnych.
Do litologicznego zróżnicowania warstw kredowych
nawiązuje rzeźba terenu. Skalne miasta, grzbiety i ściany

Zróżnicowanie rzeźby terenu
Skalne miasta.
Główną atrakcją geoturystyczną Czeskiego Raju są skalne miasta, rozwinięte w obrębie grubych ławic masywnych
piaskowców, należących do formacji teplickiej. Definicja
„skalnych miast” nie jest ścisła (Rubín, Balatka, 1986),
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Prachovské skály zajmują powierzchnię około 250 ha
i składają się z kilku wyodrębnionych części rozdzielonych
fragmentami mało rozczłonkowanego płaskowyżu i obniżeniami dolinnymi (Škvor, 1982). Najbardziej efektowne jest
otoczenie dwóch dolin w centralnej części obszaru: Zadní
točenice i Zelenej rokle (Fig. 3). Mają one przebieg WNWESE i nawiązują do głównego w tej części płyty piaskowcowej
kierunku spękań. Od pierwszej z wymienionych dolin odchodzi tzw. Cesarska Droga (Císařská chodba) – odcinek przypominający głęboką gardziel, otoczoną z obu stron ścianami
skalnymi o wysokości do 40-50 m (Fig. 4). Wzdłuż kierunku
prostopadłego rozwinęły się krótkie dolinki boczne, przeważnie o charakterze rozpadlin skalnych. Zbocza dolin zostały przekształcone w zgrupowania wież i murów skalnych,
z których ponad 100 doczekało się własnych nazw. Na górnych
krawędziach dolin zbudowano kilka platform widokowych,
z których roztaczają się znakomite widoki, aczkolwiek powoli przesłaniane drzewami. Mniejszy zespół form skalnych
znajduje się po południowej stronie płaskowyżu (Fortna-Babinec), gdzie także wysokość ścian skalnych jest mniejsza (do
20 m). W tej części na uwagę zasługują rumowiska wielkich
bloków piaskowcowych zalegających w dnach obniżeń, będące prawdopodobnie efektem współdziałania wietrzenia,
grawitacyjnych ruchów masowych i sufozji. Wśród nich
znajdują się jaskinie typu rumowiskowego. Pozostałe części
Prachovskich skał są mniej atrakcyjne krajobrazowo, a ściany
skalne w większości ukryte w lesie.
Drugim skalnym miastem znacznych rozmiarów jest Hruboskalsko, rozciągające się na długości około 3 km wzdłuż
progu płyty piaskowcowej, opadającego do tektonicznego
obniżenia Libuňki. Skalne miasto powstało przez erozyjne
rozczłonkowanie progu o genezie tektonicznej, którego
całkowita wysokość wynosi około 150 m. W jego obrębie
wyróżnia się trzy części: od południa Drači skály, Kapelník
i Maják. Zgrupowania form skalnych powstały wewnątrz
potężnych amfiteatrów, wcinających się w górną powierzchnię płaskowyżu. Na jego krawędzi występują zwarte ostrogi
skalne, dalej przekształcające się w wąskie mury, a następnie
izolowane wieże i baszty skalne o kwadratowym zarysie
podstawy i stopniowo zmiejszającej się wysokości (Fig. 5).
Wysokość ścian skalnych dochodzi nawet do 80 m. W dwóch
miejscach wybiegające z płaskowyżu bastiony skalne zostały
wykorzystane do wzniesienia budowli obronnych. W północnej części znajdują się ruiny zamku Valdštejn z XIII w.,
wraz z neogotyckim pałacem i kaplicą, w południowej pałac
Hrubá skála, powstały przez przebudowę starszego, średniowiecznego zamku.
Południowo-zachodnia część płaskowyżu to łagodnie
pochylone zaproże, rozcięte siecią suchych dolin typu jarów
i kanionów. Ich zbocza są obramowane ścianami skalnymi,
ale rozległe skalne miasta się nie rozwinęły. Na nierozczłonkowanych powierzchniach wododziałowych występują leje
sufozyjne.
Znacznie mniejsze jest skalne miasto na południowych
i zachodnich stokach wzgórza Sokol, górującego nad przełomem Jizery, koło miejscowości Besedice. Także wysokość
ścian skalnych i głębokość rozpadlin jest tu mniejsza niż
w poprzednio omówionych obszarach i nie przekracza 20 m.

Fig. 3. Fragment skalnego miasta Prachovské skály w południowowschodniej części Czeskiego Raju, fot. P. Migoń • The Prachovské
skály rock city in the south-eastern part of the Bohemian Paradise,
phot. P. Migoń

Fig. 4. Kanion skalny Císařská chodba w Prachovskich skałach,
fot. P. Migoń • Císařská chodba (Emperor’s Avenue) canyon in the
Prachovské skály rock city, phot. P. Migoń

dlatego trudno podać ich dokładną liczbę1, nie ulega jednak
wątpliwości, że dwa- obszary w pełni zasługują na takie określenie. Są to Prachovské skály koło Jičína oraz Hruboskalsko
na południe od Turnova.
1

W dokumentacji do wniosku o utworzenie geoparku Czeski Raj wymieniono
10 obszarów tego typu, ale w szczegółowych opisach podkreślano, że nie
wszędzie są to typowe skalne miasta.
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W rozwoju geomorfologicznym dużą rolę odgrywało odpadanie bloków piaskowca, dlatego typowe są wąskie „uliczki
skalne”, tunele, jaskinie rumowiskowe i schroniska podskalne. Baszty skalne wznoszące się nad zboczach przełomu są
znakomitymi punktami widokowymi.
Płaskowyże i progi skalne.
Erozyjne rozczłonkowanie płyty kredowej nie wszędzie
doprowadziło do powstania rozległych skalnych miast.
W Czeskim Raju występują także płaskowyża, ograniczone
skalnymi progami i urwiskami. Największym z nich jest
położona w zachodniej części Příhrazská plošina (Balatka,
1980), zbudowana z przekątnie warstwowanych piaskowców
należących do formacji teplickiej, zalegających na marglach
i mułowcach. Wznosi się ona do 350-420 m n.p.m. i opada ku
północy i zachodowi wyraźnym progiem o wysokości 100120 m. Jego górną część budują skalne urwiska, wysokie do
40 m (Fig. 6). Na niektórych odcinkach, między innymi przy
tzw. Drábskich světničkach, powszechne są izolowane baszty
skalne oddzielone głębokimi rozpadlinami, nawiązującymi
do głównych kierunków pionowych spękań o przebiegu
NNW-SSE i WSW-ENE. Wyrównana powierzchnia płaskowyżu zajmuje około 3 km2, a na piaskowcach zalegają utwory
lessowe. Powierzchnia Příhrazskiej plošiny jest łagodnie
nachylona w kierunku wschodnim i południowo-wschodnim
i w tej części jest ona rozcięta gęstą siecią dolin, w większości
suchych, o charakterze jarów i kanionów. Na ich zboczach są
powszechne ciągi ścian skalnych.
Występowanie miękkich margli i mułowców poniżej
masywnych piaskowców sprzyja ruchom masowym, które
mają różny charakter. Zachodzi tu pasywne przemieszczanie zwartych pakietów piaskowcowych po deformowanym
podłożu, czego efektem jest otwieranie spękań, rozwój głębokich szczelin i „skalnych uliczek”. Takiego pochodzenia
jest między innymi Studený průchod powyżej miejscowości
Olšina, o długości 80 m i głębokości około 15 m. Znaczniejsze
odchylenie baszt skalnych od pionu prowadzi do ich przewracania, czego świadectwem są rumowiska bloków piaskowca
poniżej urwisk skalnych. W niżej leżących mułowcach
rozwijają się osuwiska typu rotacyjnego. W czerwcu 1926 r.
wskutek procesów osuwiskowych zniszczeniu uległo kilkanaście domów we wsi Dneboh, leżącej poniżej zachodniego
progu płaskowyżu.
Współdziałanie ruchów masowych i sufozji w obrębie
płaskowyżu, a zwłaszcza w pobliżu jego północnej krawędzi, doprowadziło do powstania licznych form określanych
jako pseudokrasowe. Należą do nich leje różnych rozmiarów
i kształtów (Balatka, Sládek, 1968), zamknięte, podłużne
obniżenia o przebiegu zgodnym z kierunkami spękań,
a także przepaście i studnie. Największa z nich ma 17 m
głębokości.
Wzmiankowane już Drábské světničky są interesujące
także ze względu na wykorzystanie naturalnych walorów
obronnych terenu. Cztery wolnostojące baszty skalne, oddzielone od reszty płaskowyżu głębokimi rozpadlinami, zostały
nadbudowane drewnianymi konstrukcjami i połączone pomostami oraz galeriami, część pomieszczeń (łącznie ponad
20 komór i korytarzy) została natomiast wykuta w skale.
Warownia powstała prawdopodobnie w XV w., podczas wojen

husyckich, ale funkcjonowała jeszcze w 1. połowie XVII w.,
podczas wojny trzydziestoletniej.
Mniejszym płaskowyżem jest Kozlov (Chlum) na południe od Turnova, wznoszący się do 381 m n.p.m. Składa się
on z dwóch części rozdzielonych systemem dolin. Część
południowa jest bardziej zwarta i wydłużona wzdłuż osi
wschód-zachód. Jej długość wynosi około 2 km, szerokość
500-800 m. Część północna jest w szczytowej partii silnie
rozczłonkowana. Podobnie jak na progach ograniczających
Příhrazską plošinę powszechne są tu efekty wielkoskalowych
przemieszczeń bloków piaskowca po marglistym i ilastym
podłożu, a w obrębie stoków występują jaskinie szczelinowe
i rumowiskowe.

Fig. 5. Mury i wieże w masywnych piaskowcach skalnego miasta
Hruboskalsko, fot. P. Migoń • Walls and towers cut in massive
sandstones of the Hruboskalsko rock city, phot. P. Migoń

Fig. 6. Urwiska skalne na północno-zachodniej krawędzi płaskowyżu Příhrazská plošina. Na najbardziej w lewo wysuniętej
grupie baszt skalnych znajdowało się założenie obronne Drábské
světničky, fot. P. Migoń • Rock cliffs along the northwestern edge
of the Příhrazy plateau. The defensive settlement Drábské světničky
was located on the leftmost group of towers, phot. P. Migoń
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Fig. 7. Główne cechy rzeźby kuesty w okolicach osady Klokočí (częściowo na podstawie: Vítek, 1987a). P – jaskinia Postojna • Main
geomorphological features of the cuesta near Klokočí village (based partly on Vítek, 1987a). P – Postojna cave

Kuesty.
W północno-wschodniej części Czeskiego Raju, położonej
bliżej nasunięcia łużyckiego, warstwy kredowe są pochylone
w kierunku południowo-zachodnim i zachodnim, co umożliwiło rozwój rzeźby typu kuestowego. Najdłuższa kuesta
biegnie w kierunku NNW-SSE od Besedic na północy po
Rovensko pod Troskami na południu, na odcinku prawie
15 km i zbudowana jest z piaskowców turonu środkowego.
Jej strome, eksponowane ku wschodowi stoki mają 40-70 m,
ale są pozbawione form skalnych.

Znacznie bardziej efektowna, choć krótsza, jest kuesta
powstała na wychodniach piaskowców górnego turonu formacji teplickiej, w okolicach miejscowości Klokočí. Biegnie
ona łukiem, od przełomu Jizery na zachodzie po Rotštejn na
wschodzie, na długości około 4 km (Fig. 7). Czoło kuesty
jest niemal na całej długości skaliste, formy skalne są też
powszechne w obrębie rozległego zaproża, nachylonego ku
pd.-zachodowi. Wyróżniane są dwie grupy form skalnych:
Klokočské skály na wschodzie i Betlémské skály na zachodzie
(Vítek, 1987). Na odcinku Klokočskich skał czoło kuesty ma
przebieg ogólnie wyrównany, natomiast dalej ku zachodowi,
w pobliżu przełomu Jizery, jest ono silnie rozczłonkowane
przez krótkie, ale głębokie dolinki. Wysokość ścian i baszt
skalnych na czole kuesty dochodzi miejscami do 50 m, ale najczęściej wynosi 10-20 m. Powyżej osady Klokočí powszechne
są przejawy przemieszczeń grawitacyjnych w formie odizolowanych baszt, poszerzonych spękań i „skalnych uliczek”
(np. Průchody o długości 70 m i głębokości do 20 m, przy
szerokości 1-2 m).
Na zaprożu zgrupowania form skalnych występują głównie na zboczach głębokich, płaskodennych dolin o cechach
kanionów. Tworzą one dwa oddzielne systemy, z licznymi
bocznymi dolinkami zaczynającymi się amfiteatrami skalnymi. W jednym z nich znajduje się jaskinia Postojná o długości
75 m, zaliczana do największych w Czeskim Raju. W dwóch
miejscach doszło do przecięcia cyrków źródłowych dolin
zaproża i podlegającego cofaniu czoła kuesty. Powstały tu
największe zgrupowania form skalnych, posiadające pewne
cechy skalnych miast. W obrębie południowego został pod
koniec XIII w. zbudowany zamek Rotštejn, którego spore

Fig. 8. Vranovský hřeben – grzbiet wertykalny zbudowany z piaskowców cenomańskich. W części pozbawionej lasu widoczne
pozostałości zamku Vranov, fot. P. Migoń • The Vranov ridge – a
hogback built of Cenomanian sandstone. Remnants of the Vranov
castle seen in the deforested section, phot. P. Migoń
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części zostały wykute w skałach piaskowcowych i są widoczne do dzisiaj.
Grzbiety wertykalne.
Unikatowe formy krajobrazu powstały przy północnej
granicy zasięgu występowania skał kredowych. Granicę
tę wyznacza nasunięcie łużyckie, wzdłuż którego podczas
ruchów tektonicznych na przełomie kredy i paleogenu skały
krystaliczne jednostki Železnego Brodu zostały nasunięte ku
południowi, na czeską płytę kredową. Skutkiem aktywności
tektonicznej było nie tylko podgięcie warstw utworów kredowych, aż do ich przechylenia w kierunku południowym, ale
także ich penetracja przez bogate w krzemionkę roztwory migrujące wzdłuż strefy uskokowej, co prowadziło do lokalnej
sylifikacji. To z kolei przyczyniło się do większej twardości
i odporności utworów kredowych przylegających do strefy
nasunięcia łużyckiego, wypreparowanych następnie w postaci
grzbietów wertykalnych.
Grzbiety znajdują się koło miejscowości Malá Skála,
położonej w głębokim przełomie Jizery, na północ od Turnova. Po zachodniej stronie rzeki wznosi się Vranovský
hřeben, po wschodniej Suché skály, zwane niekiedy „czeskimi Dolomitami”. Vranovský hřeben rozciąga się na
długości około 2 km, przy wysokości względnej 50-80 m

(Fig. 8). Jego najbardziej efektowną częścią jest ciąg wysokich murów skalnych, wznoszących się bezpośrednio nad
Jizerą. Skalne ściany osiągają 20-30 m wysokości, a w ich
obrębie widoczne są liczne przejawy sylifikacji oraz inkrustacje żelaziste. Baszty skalne w zakończeniu grzbietu zostały udostępnione jako punkt widokowy na dolinę Jizery,
zamkniętą od północnego wschodu masywem Karkonoszy.
Na grzbiecie powstały w średniowieczu dwa zamki obronne: pozostający od XVI w. w ruinie Frýdštejn z potężną
wieżą obronną (Fig. 9) oraz Vranov, którego ruiny stały się
w dobie romantyzmu częścią większego założenia krajobrazowego, nazwanego Panteonem.
Suché skály to imponujący mur skalny o długości około
1 km, zbudowany – podobnie jak Vranovský hřeben –
z piaskowców cenomańskich, przechodzących miejscami
w zlepieńce, zaliczanych do warstw perucko-korycańskich.
Opadające ku południowi ściany skalne dochodzą do 80 m
wysokości, północne są nieco niższe (10-30 m wys.). Siodła, nawiązujące do przebiegu uskoków poprzecznych, dzielą masyw na kilka mniejszych części (Fig. 10). Na stoku
poniżej ścian skalnych zalegają bloki i głazy piaskowców,
oddzielane wzdłuż spękań w procesie wietrzenia mechanicznego.

Fig. 9. Ruiny zamku Frýdštejn u nasady Vranovskiego grzbietu. Widoczny stromy upad warstw piaskowców, typowy w sąsiedztwie nasunięcia łużyckiego, fot. P. Migoń • Ruins of the Frýdštejn castle on the Vranov ridge. Note the steep dip of sandstone strata, typical of the
vicinity of the Lusatian thrust fault, phot. P. Migoń
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i tu wykorzystano obronne walory wzniesienia, wznosząc
pod koniec XIV w. zamek. Wieże obserwacyjne umieszczono na szczytach obu kominów nefelinitowych, zabudowania
mieszkalne, gospodarcze i dziedzińce znajdowały się niżej
i w siodle rozdzielającym obie kulminacje. Dzisiaj ruiny zamku są udostępnione do zwiedzania, a miejsce jest jednym
z najczęściej odwiedzanych w całym Czeskim Raju.
Pozostałe wzniesienia wulkaniczne nie są już tak efektowne, choć wszystkie są dominantami krajobrazowymi,
wyrastające 20-50 m ponad powierzchnię piaskowcowych
płaskowyżów. Bardziej wyraziste są stożki bazaltowe
w kotlinie Jičína, dochodzące do 100 m wysokości (Veliš
429 m npm, Zebín 399 m npm, Železný 370 m npm, Čeřovka
335 m npm). Opuszczone kamieniołomy na stokach wzniesień
dają wgląd w budowę dawnych kominów wulkanicznych.
Wulkanicznego pochodzenie jest także najwyższe wzniesienie Czeskiego Raju – Kozákov (744 m npm), zbudowane
z dwóch różnych skał wulkanicznych różnego wieku. Zasadniczym tworzywem masywu są trachybazalty i trachyandezyty wieku permskiego (dawniej opisywane jako melafiry),
będące reliktem wulkanizmu towarzyszącemu schyłkowi
orogenezy waryscyjskiej (Fediuk, 2002). W neogenie na starsze trachybazalty wylał się potok lawy bazaltowej, budujący
południowo-wschodnią część grzbietu. Kozákov jest jednym
z najbardziej znanych w Czechach miejsc występowania
kamieni ozdobnych: agatów, chalcedonów i jaspisów, znajdowanych w permskich trachybazaltach o strukturze migdałowcowej. U podnóża wzniesienia, w miejscowości Kozákov,
znajduje się prywatne muzeum mineralogiczne, a pobliski Votrubcův lom jest chronionym stanowiskiem geologicznym.
Mezo- i mikrokroformy powierzchni skalnych.
Piaskowcowe skałki Czeskiego Raju cechują się wyjątkowym bogactwem występowania mniejszych form rzeźby,
związanych przede wszystkim z procesami wietrzeniowymi.
W znacznej liczbie występują jaskinie i schroniska podskalne,
powszechne są skalne okna i bramy, a na powierzchniach
ścian skalnych wyjątkowo dobrze są rozwinięte struktury komórkowe – tzw. plastry miodu (ang. honeycomb weathering;
cz. voštiny). Zostały one szczegółowo udokumentowane przez
czeskich geomorfologów (Balatka, Sládek, 1974a, 1974b,
1975; Balatka, 1980; Vítek, 1980, 1987a, 1987b). Mniej typowe
są inkrustacje żelaziste, ale i te stwierdzono na kilkudziesięciu stanowiskach (Mertlík et al., 2002). Z racji takiej obfitości
przedstawienie wszystkich interesujących miejsc jest niemożliwe w ramach artykułu, dlatego wskazanych zostanie tylko
kilka, względnie łatwo dostępnych lokalizacji.
Do największych bram skalnych należy obiekt znajdujący
się w samotnej skałce o nazwie Bránička, bedącej częścią
grupy Dračích skal w skalnym mieście Hruboskalsko. Jej
wysokość wynosi 5,5 m, szerokość przekracza 7 m. Interesującym przykładem jest skalna brama w masywie Drábovna nad miejscowością Malá Skála. Powstała ona wskutek
przewrócenia się pojedynczego filaru, który oparł się o sąsiednią ścianę skalną (ryc. 12). Wśród schronisk podskalnych
wyróżnia się wielka forma w pobliżu Drábskich světniček
w masywie Příhrazskich skal, pod skalną ostrogą Klamorna.
Ma ona 57 m długości, do 6 m głębokości i 5-8 m wysokości
(Balatka, Sládek, 1975).

Fig. 10. Suché skály, fot. P. Migoń • Suché skály (rocks), phot. P.
Migoń

Fig. 11. Ruiny zamku Trosky na dwóch wypreparowanych nefelinitowych kominach wulkanicznych, fot. P. Migoń • Ruins of the
Trosky castle occupy two exposed nephelinite volcanic conduits,
phot. P. Migoń

Formy po-wulkaniczne.
W kenozoiku północna część Masywu Czeskiego była
obszarem intensywnej aktywności wulkanicznej, trwającej ze
zmiennym natężeniem od eocenu po pliocen. W Czeskim Raju
nie osiągnęła ona wprawdzie takiej skali jak w położonych
bardziej na północ i zachód Górach Łużyckich i Średniogórzu
Czeskim, niemniej pozostawiła po sobie wyraźne świadectwa.
Najbardziej efektownymi formami są dawne kominy
wulkaniczne, wypreparowane z miękkich kompleksów
piaskowcowo-mułowcowych i tworzące w krajobrazie izolowane wzniesienia – neki. Wśród nich obiektem o pierwszorzędnej randze jest wzgórze Trosky w środkowej części
regionu, będące symbolem Czeskiego Raju. Składa się ono z
dwóch bliźniaczych skalnych wież zbudowanych z nefelinitu
– dawnych żył wulkanicznych, wyrastających z nieznacznie
nachylonej powierzchni ścinającej warstwy mułowców wieku
późnoturońskiego (Fig. 11). Wyższa, zwana Panną, ma 59 m
wysokości, sąsiednia Baba jest o 13 m niższa. Miejscami,
na urwistych stokach obu wzniesień, dobrze widoczny jest
kolumnowy cios termiczny. Ułożenie słupów jest zbliżone
do poziomego. Podobnie jak w wielu innych miejscach, także
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metrów. Powierzchnie skalne objęte tym typem wietrzenia
są miejscami znaczne, obejmując ponad 10 m2, na przykład
w Prachovskich skałach.
Na wychodniach piaskowców położonych w pobliżu nasunięcia łużyckiego można obserwować różne rodzaje struktur deformacyjnych, które dzięki lokalnemu zróżnicowaniu
odporności zaznaczają się w mikroreliefie ścian skalnych. Są
one dobrze widoczne zwłaszcza w obrębie Klokočskich skał
(Mertlík, Adamovič, 2005). Należą do nich powierzchnie
uskokowe objęte sylifikacją oraz linijne strefy skruszenia
i rekrystalizacji. Podwyższona zawartość krzemionki sprawia,
że są one odporniejsze niż sąsiednie partie piaskowca i tworzą
gzymsy kilkucentymetrowej wysokości. W innych miejscach
rekrystalizacja była ograniczona, dlatego odporność na procesy
zewnętrzne jest obniżona i powstają sieci żłobków, podobnych do
krasowych, jednak o wyraźnej strukturalnej predyspozycji.
Ochrona przyrody i popularyzacja geoturystyki.
Turystyka, we współczesnym znaczeniu tego terminu,
zaczęła rozwijać się na obszarze Czeskiego Raju w drugiej
połowie XIX wieku. Była to głównie turystyka uzdrowiskowa i turystyka piesza kuracjuszy, przyjeżdżających do
dawnego uzdrowiska Lázně Sedmihorky, u stóp skalnego
miasta Hruboskalsko. To właśnie kuracjusze, zauroczeni regionem, nadali temu obszarowi romantyczną nazwę „Czeski
Raj”. Nazwa przyjęła się i zachęcała do przyjazdów kolejne

Fig. 12. Skalna brama w masywie Drábovna (Maloskalsko), powstała wskutek przewrócenia się bloku piaskowca, fot. E. Pijet-Migoń
• Rock gate in the Drábovna massif (Maloskalsko), resulting from
toppling of a sandstone column, phot. E. Pijet-Migoń

Wietrzeniowe struktury komórkowe występują w Czeskim Raju w wielu odmianach morfologicznych (Mikuláš,
2001). Do najczęściej spotykanych należą formy sferyczne
oraz o płaskim dnie, przypominające ciągi miniaturowych
arkad (ryc. 13). Ich głębokość wynosi zwykle kilka centy-

Fig. 13. Struktury wietrzenia komórkowego w piaskowcach masywu Drábovna, fot. P. Migoń Honeycomb weathering of sandstones in
the Drábovna massif, phot. P. Migoń
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pokolenia turystów, wywodzących się wówczas z inteligencji
i klas wyższych. Już wtedy zrodziła się idea, aby ten piękny
i pobudzający wyobraźnię obszar objąć ochroną i pozostawić
w niezmienionej formie dla przyszłych pokoleń. Jednakże
ideę ochrony tego krajobrazu udało się zrealizować dopiero
w 1933 r., kiedy to obszar Prachovskich Skał został uznany za
rezerwat przyrody. W 1954 r. część Czeskiego Raju obejmująca m.in. Hruboskalsko, Trosky i Příhrazską plošinę została
ogłoszona przez Ministerstwo Kultury Czechosłowacji obszarem chronionego krajobrazu (CHKO) o powierzchni 92 km 2.

nazwa obiektu

Był to pierwszy prawem chroniony park krajobrazowy
w ówczesnej Czechosłowacji. Siedzibę Parku zlokalizowano
w Turnovie, gdzie również później założono muzeum Czeskiego Raju. W 2002 r. obszar chroniony został niemal dwukrotnie powiększony przez przyłączenie okolic Prachovskich
skał, przełomu Jizery, Klokočskich skał i grzbietu Kozákova,
i zajmuje obecnie powierzchnię 181,5 km 2.
Z początkiem XXI w. podjęto starania, aby obszar Czeskiego Raju, jako wyjątkowo cenny nie tylko pod względem
przyrodniczym i edukacyjnym, ale również turystycznym

typ obiektu

forma ochrony

Kozákov

najwyższy szczyt Czeskiego Raju (744 m n.p.m), zbudowany z trachybazaltów permskich i bazaltów kenozoicznych, stanowisko geologiczne i mineralogiczne, miejsce występowania kamieni ozdobnych,
na zboczach pozostałości naturalnych lasów mieszanych

Suché skály

mur skalny (grzbiet wertykalny) zbudowany z piaskowców cenomańskich

Apolena

skalne miasto, ważne zimowe miejsce bytowania nietoperzy

narodowy pomnik
przyrody
pomnik przyrody

Bažantník

las lipowo-dębowy i olchowy, podmokłe łąki

pomnik przyrody

Borecké skály

skaliste czoło kuesty, z reliktami pierwotnych lasów sosnowych

Libunecké rašeliniště

torfowisko niskie w dolinie potoku Javorka

pomnik przyrody

Libuňka

fragment doliny meandrującego potoku Libuňka pomiędzy Ktova a
Borkiem pod Troskami

pomnik przyrody

Meziluži

sad i wypasane łąki

pomnik przyrody

Na Víně

siedlisko roślinności ciepłolubnej

pomnik przyrody

Oborská luka
Ondřikovický pseudokrasový system
Tachovský vodopád

podmokła łąka, chronione gatunki roślin i zwierząt, obszar źródliskowy potoku Javorka
system pseudokrasowy z ponorami i korytarzami jaskiniowymi, powstały
w wapnistych piaskowcach wieku turońskiego

narodowy pomnik
przyrody

pomnik przyrody
pomnik przyrody

wodospad na progu trawertynowym

pomnik przyrody

Trosky

dwa pnie wulkaniczne wieku neogeńskiego, stanowisko roślinności
ciepłolubnej

pomnik przyrody

V Dubech

podmokłe łąki i las olchowy

pomnik przyrody

Vražda

staw, chronione gatunki roślin i zwierząt terenów podmokłych

pomnik przyrody

Vústra

podmokła łąka, stanowiska zagrożonych gatunków

pomnik przyrody

Bučiny u Rakus
Hrubá Skála

zbocza doliny Jizery ze ścianami skalnymi, blokami skalnymi i osuwiskami, porośnięte lasem bukowym
skalne miasto, fragmenty lasów sosnowych, dębowych i dębowososnowych,

rezerwat przyrody
rezerwat przyrody

Klokočské skály

zgrupowanie form skalnych na czole kuesty

rezerwat przyrody

Na Hranicích

pozostałości lasów bukowych na stromych zboczach doliny Jizery

rezerwat przyrody

Podtrosecká údolí

podmokłe łąki w kanionowych dolinach potoków Jordánka i Žehrovka

rezerwat przyrody

Prachovské skály

skalne miasto, relikty pierwotnych lasów sosnowych, bukowych,
obszar źródliskowy rzeki Žehrovki

rezerwat przyrody

Přihrazské skály

piaskowcowe urwiska na krawędzi płaskowyżu Přihrazská plošina,
relikty pierwotnych lasów sosnowych, bukowych i dębowo-sosnowych, enklawy roślinności stepowej

rezerwat przyrody

Údolí Planek

kanionowa dolina potoków Klenice i Vesecký, z bogatą florą i fauną

rezerwat przyrody

Žabakor

największy zbiornik wodny w Czeskim Raju, ważne stanowisko
ornitologiczne

rezerwat przyrody

Tab. 1. Obiekty o specjalnym statusie ochrony przyrody w zachodniej części geoparku „Czeski Raj”. • Nature sites of special legal protection in the wetsern part of the Bohemian Paradise geopark.
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otrzymał także status geoparku i został włączony do systemu
geoparków europejskich, a tym samym do sieci geoparków
UNESCO. Zakończyły się one sukcesem i 5 października
2005, decyzją Międzynarodowej Unii Nauk Geologicznych
i UNESCO, Czeski Raj stał się geoparkiem i jako 22. dołączył
do rodziny geoparków europejskich. Geopark Czeski Raj jest
pierwszym geoparkiem położonym na terenie nowych państw
członkowskich Unii Europejskiej.
Geopark „Czeski Raj” obejmuje obszar znacznie większy
niż istniejący CHKO „Czeski Raj”, zajmując około 700 km2
(Fig. 2). W jego granicach znalazły się liczne obiekty chronione o różnym statusie, w tym narodowe pomniki przyrody
(NPP), rezerwaty przyrody (PR) i pomniki przyrody (PP).
Wykaz obiektów chronionych w zachodniej części geoparku,
będącej przedmiotem opisu w tym artykule, zawiera tab. 1.
Jednym z zadań geoparku jest popieranie zrównoważonego
rozwoju turystyki, a w szczególności promocja geoturystyki i
turystyki edukacyjnej. W tym celu planuje się utworzenie
wielu punktów informacyjnych w miastach i w otwartym terenie, utrzymanie i uatrakcyjnienie ekspozycji geologicznych
i mineralogicznych w muzeach w Turnovie, Novej Pace, Lomnicach nad Popelkou i Železnicach. Duże znaczenie dydaktyczne przypisuje się ścieżkom edukacyjnym, których jest
kilka. Ścieżka dolinie Plakanek zapoznaje między innymi ze
stratygrafią piaskowców kredowych, natomiast wzdłuż Riegrovej cesty w dolinie Jizery występują odsłonięcia różnorodnych skał krystalicznych jednostki Železnego Brodu. Problematyka geologiczna i geomorfologiczna jest także obecna, choć
w mniejszym stopniu, na innych oznakowanych ścieżkach
dydaktycznych. Dostępne są także specjalistyczne geologiczne w ycieczk i z przewod ni k iem po zam k u Trosk y
i w nieczynnym kamieniołomie Votrubec na stokach Kozákova. Planowana przez zarząd Parku jest organizacja corocznych
seminariów, adresowanych do szerszego grona odbiorców.
W planach jest szereg publikacji – map, broszur, ulotek z opisem ścieżek dydaktycznych, artykułów w lokalnych czasopismach, wydawanych przez muzea i towarzystwa. Przewidywane jest utworzenie kolejnych ścieżek edukacyjnych, ukierunkowanych na zagadnienia związane z geologią oraz przygotowanie licencjonowanych przewodników, specjalizujących się
w problematyce nauk o Ziemi, którzy będą prowadzić wycieczki zgodnie z poziomem wiedzy geologicznej uczestników.
Zarząd geoparku, oprócz geoturystyki i turystyki edukacyjnej, zamierza również promować tradycje związane

z dawnymi rzemiosłami, jubilerstwem wykorzystującym
miejscowe agaty, ametysty, jaspisy i granaty (słynna biżuteria
z Turnova), wyrobem drewnianych zabawek czy wyrobem
przedmiotów szklanych, z których słynie głównie Železný
Brod. Niestety nie wiadomo, czy wszystkie te plany uda się
zrealizować, gdyż jak do tej pory geopark „Czeski Raj” nie
uzyskał wszystkich planowanych wcześniej środków finansowych (www.ceskyraj.holidaytour.cz, 29.12.2006)

Dostępność turystyczna
Obszar Czeskiego Raju położony jest około 80 kilometrów od Pragi i około 100 kilometrów od Jeleniej Góry. Jest
łatwo dostępny zarówno samochodem, jak i autobusem czy
pociągiem. Centrum regionu jest Turnov, leżący na głównym
szlaku komunikacyjnym łączącym Pragę z Libercem i dalej
z Niemcami i Polską. Inne większe miasta leżące na obrzeżach
parku to Jičín, Semily, Železný Brod i Mnichovo-Hradiště. Zarząd geoparku w swoich działaniach promocyjnych liczy nie
tylko na zainteresowanie tym obszarem turystów czeskich, ale
także turystów z Saksonii, Brandenburgii i Dolnego Śląska,
którzy coraz liczniej odwiedzają Czeski Raj, traktując go
jako docelowy obszar wypoczynku, a nie tylko przystanek
w drodze do Pragi.
Czeski Raj posiada bardzo dobrze rozwiniętą infrastrukturę turystyczną, z gęstą, dobrze oznakowaną siecią szlaków
turystyki pieszej, rowerowej i wspinaczkowej (tu zdobywali
swoje umiejętności prawie wszyscy czescy himalaiści),
ale także z różnorodną bazą noclegową i gastronomiczną,
począwszy od pól kempingowych i małych pensjonatów
po komfortowe hotele i modne obiekty typu spa. Jednym
z bardziej popularnych szlaków jest szlak czerwony, nazwany
Zlatá stezka Českého ráje i prowadzący przez najcenniejsze
miejsca regionu lub w ich pobliżu. Jego łączna długość wynosi aż 123 km. W sezonie wakacyjnym poruszanie się po
Czeskim Raju ułatwiają autobusy turystyczne, które kursują
po 8 trasach i ułatwiają dotarcie do najbardziej interesujących
miejsc. Autobusy te są przystosowane do zabierania rowerów,
co dodatkowo zachęca do uprawiania turystyki rowerowej.
Rozkład jazdy turystycznych autobusów i opis ich tras dostępne są w internecie i w punktach informacji turystycznej.
Dobrze rozwinięta i wciąż utrzymywana jest sieć lokalnych
połączeń kolejowych, a przy niemal każdej stacji kolejowej
rozpoczynają się szlaki turystyczne. 

Summary

in 2005, is famous for its picturesque sandstone rock formations and, therefore, highly significant for geotourism.
Geologically, the area belongs to the Bohemian Cretaceous
Basin, which occuppies the central and northern part of the
Bohemian Massif (Fig. 2). Stratigraphy includes rock series
from the Cenomanian to the Cogniacian, later intruded by
magma of mainly basaltic composition. Due to the proximity to the source area, thick units of coarse sandstones
interpreted as ancient deltas predominate over fine-grained
sediments: marls, mudstones and claystones. Sandstone units
are typically massive and regularly jointed, particularly in the
Upper Turonian Teplice Formation. Over much of the area

The Bohemian Paradise
– a new european geopark

Piotr Migoń, Edyta Pijet-Migoń
The “Bohemian Paradise” is the name of a region in the
northern part of Czech Republic (Bohemia), located at the
foothill of the Sudety Mts., roughly between the towns of
Turnov, Jičín, and Mnichovo-Hradiště (Fig. 1, 2). The region,
declared as an Area of Protected Landscape (CHKO) as early
as in 1955 and included into the Bohemian Paradise Geopark
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the Cretaceous strata lie horizontally, but their dip increases
towards the Lusatian Thrust in the northeast. Along the thrust
zone Cenomanian sandstones are arranged vertically or even
overturned.
Despite the relatively simple geological structure, the region shows remarkable geomorphological diversity. Its key
elements are ‘rock cities’, dissected plateaux with their bounding cliffs, cuestas and hogback ridges, volcanic necks, and the
multitude of meso- and microforms produced by weathering
and mass movements. Two most impressive ‘rock cities’
are Prachovské skály near Jičín and Hruboskalsko south of
Turnov. The former group occupies some 2.5 km2 and consists
of several, large assemblages of sandstone walls and towers,
as high as 50 m, separated by deep clefts and avenues (Fig. 3,
4). The Hruboskalsko is a series of rock amphitheatres incised
into a fault-generated escarpment, intricately sculpted into
arrays of spurs, walls, towers and pinnacles. Their heights
reache locally 80 m (Fig. 5). A much smaller ‘rock city’ can
be visited near the Sokol hill, overlooking the gorge of the
Jizera River.
In the southwestern part of the region the Příhrazy plateau
(Příhrazská plošina) is a dominant landscape unit. Its northern
and western rims form a continuous cliff line, up to 40 m high,
overlooking a steeply inclined debris slope below (Fig. 6).
The cliff is dissected by a series of joint-aligned clefts, which
are partly the results of selective weathering, and partly of
gravitational joints opening due to deformation of underlying
mudstones and marls. Piping is another significant process and
the plateau surface abounds in sinkholes and shafts as deep as
17 m. Cuestas and hogback ridges occur in the northern part of
the Bohemian Paradise. The cuesta near the Klokoči village is
particularly interesting due to the abundance of rock cliffs and
towers along its face. Within its backslope the Postojna cave
is located, one of the longest in the Bohemian Paradise (75
m). Hogback ridges can be visited on both sides of the Jizera
River gorge, near Malá Skála. These are built of silicified,

hard, vertically disposed sandstone strata. The Vranov ridge
on the western side is 2 km long and crowned by narrow rock
walls, up to 30 m high. Two medieval castles, now in ruins,
add to the popularity of this landscape facet (Fig. 8, 9). On the
opposite side of the gorge, the ridge of Suché Skály extends
for about 1 km. Its precipitous, south-facing rock slopes, up
to 80 m high apparently inspired people to give the ridge its
unofficial name of ‘Bohemian Dolomites’ (Fig. 10).
Medium- and small-size sandstone landforms are widely
distributed and include cave-like overhangs and shelters,
rock arches, tunnels (Fig. 12), features indicative of selective
weathering such as honeycomb structures (Fig. 13), and ferruginous, and silicified rims.
In the Neogene, in a number of places Cretaceous sandstones were intruded by magma. These former volcanic conduits, built of massive and resistant rocks, could withstand
long-term denudation more effectively than the sandstones.
Therefore, today these intrusions invariably form hills, which
vary in appearance from small cupolas through regular cones
to imposing pinnacles, more than 50 m high. The twin pinnacles of Trosky, 59 and 46 m high, respectively (Fig. 11),
belong to the best known landscape scenes in the whole Czech
Republic and are a major tourist destination.
Geotouristic attractions of the Bohemian Paradise are easily accessible by car, bus or train. A dense network of marked
trails connects all important localities, including those mentioned in the paper. A few educational trails dseserve special
attention, as they provide insights into the complex relationships between geology, landforms, plant and animal life in the
region. The establishment of the geopark in 2005 will likely
result in further enhancement of geotourist potential of the
Bohemian Paradise. Plans for the future include specialized
publications, new educational trails, focused training for
guides, geological seminars for the general public, and setting up of user-friendly interpretative panels in the field and
exhibitions in the local museums.
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