


Co je geopark?

Území

s vědecky významným geologickým 
dědictvím 

turisticky přitažlivé (potenciál pro 
rozvoj geoturismu) 

se spolupracujícími subjekty 
(samospráva, státní správa, 
podnikatelé, NNO, místní obyvatelé)



Co přináší
geopark? 

spojení ochrany hodnot krajiny s 
udržitelným rozvojem území –
geoturistika, šetrná turistika

posílení role místní komunity –
podpora ekonomického 
potenciálu místní komunity

zachování jedinečnosti území



Globální a evropské geoparky

+46 zemí světa – 177 UNESCO geoparků



Geopark Ralsko o.p.s.

+nezisková organizace 
založená v březnu 2013

+Řídící subjekt Národního 
geoparku Ralsko

+v květnu 2016 statut Národní 
geopark

+2020 revalidace



+ Rozloha 294 km2

+ Katastrální území Ralsko, Doksy, Hamr na

Jezeře



Naše poslání

posílit environmentální rozvoj 
regionu založený na ochraně 
přírodních a kulturních hodnot

posílit ekonomický rozvoj 
regionu založený na šetrné 
turistice a pozitivní prezentaci

posílit sociální rozvoj regionu 
založený na znalostech a 
vzdělání



Programové oblasti Geoparku Ralsko

Ochrana přírodních 
a kulturních hodnot, 
výzkum a monitoring

Rozvoj šetrného 
cestovního ruchu, 

geoturismus, 
interpretace 

místního dědictví

Environmentální 
vzdělávání a osvěta

Podpora 
regionálního rozvoje 
a komunitního života

Spolupráce v 
komunitě geoparků



Interpretační postup



Ochrana přírodních a 
kulturních hodnot, 
výzkum a monitoring

+ Databáze geolokalit – 65 geologických lokalit 

+ Databáze zaniklých obcí - 28 lokalit

+ Mapování a záchrana regionálních ovocných 

odrůd – 386 stromů

+ Mapování významných stromů

+ Spolupráce s geovědmími institucemi – Česká 

geologická služba, muzea, univerzity



Rozvoj šetrného cestovního 
ruchu, geoturismus, interpretace 
místního dědictví

+ Certifikace geoprůvodců a realizace exkurzí pro 
veřejnost

+ Budování a údržba interpretační infrastruktury 
(naučné stezky, značení, altány, virtuální stezky a 
aplikace)

+ Tisk a distribuce propagačních materiálů (letáky a 
brožury, průvodce, image film) v jazykových 
mutacích

+ Provoz webových stránek v CZ, D, PL, EN a 
sociálních sítí (facebook, Instagram, youtube kanál)

+ Spolupráce s Destinačním managementem Máchův 
kraj



Environmentální
vzdělávání a osvěta

+ Realizace ekovýchovných programů pro školy – MŠ, ZŠ, 
SŠ – partnerství s 23 školami, terénní výuka, projektové
dny ve školách

+ 2017 - 64 environmentálních programů pro MŠ, 
ZŠ, SŠ na Českolipsku a Liberecku – celkem 1.193 
účastníků, 4.036 účastníkohodin

+ 2018 - 83 environmentálních programů pro MŠ, ZŠ, 
SŠ na Českolipsku a Liberecku – celkem 1.310 
účastníků, 4.036 účastníkohodin

+ 2019 – 42 environmentálních programů pro MŠ, ZŠ, 
SŠ na Českolipsku a Liberecku – celkem 872 
účastníků, 2.473 účastníkohodin

+ Programy pro handicapované (snížení pohyblivosti, 
slabozrací), senioři





Environmentální 
vzdělávání a 
osvěta

+ GEOLOVCI – mezigenerační kroužek
zaměřený na poznávání přírodního
bohatství regionu a občanskou vědu – cca
10 setkání ročně s 30 účastníky, a adresáři
přes 80 zájemců, spolupráce s TUL, 
muzeem v České Lípě a Liberci



Environmentální
vzdělávání a 
osvěta

+ Osvětové akce pro veřejnost 

+ Festival Proměny (červen), 

+ Jablka vzpomínek (říjen), 

+ fotografické výstavy, přednášky



Podpora regionálního 
rozvoje a komunitního 
života

+ Dobrovolnictví – úklid v zaniklých obcí a kolem turistické 
infrastruktury, Alej vzpomínek

+ Aktivní účast v komisích Revitalizace Ralsko, LAG Podralsko

+ Spolupráce s obcemi na akcích nebo projektech – Doksy, 
Ralsko, Mimoň, Stráž pod Ralskem, Hamr na Jezeře

+ Spolupráce s partnery – Vojenské lesy a statky, Vlastivědné 
muzeum v České Lípě, AOPK – Liberecko, Máchův kraj-
Kokořínsko

+ Spolupráce s místními NGO – Muzeum v Náhlově, Spolek 
pro historii Mimoňska

+ Podpora regionálních producentů



Spolupráce v 
komunitě geoparků

+ Rada národních geoparků – poradní orgán ministra ŽP, 
schvalovací procesy, mentorství, revalidace 

+ Asociace geoparků, z.s. – spolupráce na Týdnu 
geoparků a společných projektech

+ Spolupráce se zahraničními partnery

+ GECON – geologická příhraniční kooperační 
síť – geoparky, muzea, univerzity – CZ, D, PL

+ Island: UNESCO geopark REYKJANES, 
UNESCO geoparku KATLA

+ Švýcarsko: Geopark Sardona

+ Německo: UNRESCO geopark Muskauer 
Faltenbogen

+ Norsko: UNESCO geopark Magma



Okno do nitra Země



Návrat divočiny



Otisk 20. století


