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Údaje o společnosti  

 

Sídlo:    Turnov, Antonína Dvořáka 335, PSČ 511 01 (změna sídla  

společnosti) srpen 2019 

Kancelář:     Turnov, Markova 311, PSČ 511 01 (změna kanceláře 

      společnosti) leden 2019 

IČ:    27511774 

DIČ:       CZ27511774 

Den vzniku:   29. března 2007 zápisem do rejstříku obecně prospěšných 

společností vedeného Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl 
O, vložka 147 

Právní forma:  Obecně prospěšná společnost 

Orgány společnosti: Správní rada   

    Dozorčí rada 

Statutární orgán:  Ředitel 

Kontaktní informace:   tel.: +420 481 540 253, +420 603 448 459 

    e-mail.: info@geoparkceskyraj.cz 

    www:  www.geoparkceskyraj.cz 

Bankovní spojení:  Poštovní spořitelna, č. ú. 288053135/0300 
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Účel a cíle společnosti 
 

1. Společnost byla založena za účelem spolupráce Zakladatelů, signatářů Dohody o 
spolupráci v rámci Geoparku Český ráj a dalších subjektů na rozvoji Geoparku Český 
ráj jako součásti evropské a globální sítě geoparků UNESCO a pokračuje v činnosti 
deklarované signatáři Dohody o spolupráci na projektu Geoparku Český ráj, která 
zůstává v platnosti. Cíle jsou programově a účelově zaměřené na spolupráci v oblasti 
celkového rozvoje území při současném zachování jeho přírodních a historických 
hodnot, zejména propagace a ochrany přírodního a kulturního dědictví, rozvoje a 
podpory šetrného cestovního ruchu a informačních služeb.  

 
2. Geopark Český ráj byl definován jako území v Libereckém, Královehradeckém a 

Středočeském kraji, které zahrnuje významné přírodní a kulturní dědictví ve formě 
geologicky, archeologicky, ekologicky, historicky, kulturně i jinak významných lokalit. 

 
3. Mezi hlavní cíle Společnosti v souladu s činností Rady národních geoparků, Sítě 

evropských geoparků (European Geoparks Network) a Globální sítě geoparků 
UNESCO (Global Geoparks Network), které vycházejí z Charty národních geoparků, 
Charty Sítě evropských geoparků, Madonské a Pekingské deklarace a zejména 
Statutu a Operačních směrnic globálních geoparků, patří především uchování a 
ochrana geolokalit, jejich zkoumání a interpretace, propagace jejich významu, 
zapojování veřejnosti do péče o tyto lokality a především dosažení trvale udržitelného 
ekonomického rozvoje Geoparku Český ráj. 
 

4. Výše uvedených cílů Společnost dosahuje především koordinací aktivit všech 
zainteresovaných a partnerských subjektů v rámci Geoparku Český ráj a provozem 
obecně prospěšných služeb a doplňkové činnosti. 
 
 

Druh poskytovaných obecně prospěšných služeb 
 
Společnost poskytuje tyto obecně prospěšné služby: 
 
a) V oblasti rozvoje Geoparku Český ráj: 

podporuje a vytváří podmínky pro spolupráci mezi jednotlivými subjekty a koordinuje 
jejich činnost. Iniciuje rozvojové, především integrované projekty, provádí konzultace 
k jejich přípravě, zpracovává a podílí se na realizaci rozvojových strategií. Iniciuje 
zapojování veřejnosti do aktivit souvisejících s rozvojem geoparku a podporuje místní 
produkci. Spolupracuje s partnery v rámci Geoparku Český ráj a se zahraničím a 
poskytuje služby, které přispívají k rozvoji a dosažení cílů geoparku, uvedených v článku 
III. Pracuje na společném přístupu k finanční podpoře, zejména z fondů Evropské unie a 
Vlády České republiky, k posílení finančních zdrojů projektu. 
 

b) v oblasti vědy a výzkumu: 
organizuje a navazuje ve svých aktivitách na výzkumnou činnost v oborech, které 
souvisejí s programy geoparku, například geologie, archeologie, etnologie, ekologie a 
historie a popularizuje jejich výsledky. Spolupracuje s univerzitami, výzkumnými ústavy a 
jednotlivými pracovníky těchto ústavů či amatérskými vědci. 
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c) v oblasti vzdělávání: 

prostřednictvím ekologické výchovy, popularizace geovědních oborů geologických věd a 
dalších vědních disciplín informuje a vzdělává občany všech věkových kategorií. 
Konzultuje, vede a umožňuje sběr dat pro zpracování studentských závěrečných prací na 
území geoparku. Vytváří regionální informační a publikační fond, který zpřístupňuje 
veřejnosti prostřednictvím informačních materiálů. V rámci ediční činnosti připravuje a 
vydává informační a metodické materiály a školní pomůcky. Provozuje překladatelské a 
tlumočnické služby. 
 

d) v oblasti cestovního ruchu: 
ve spolupráci se strategickými partnery propaguje geopark a vybrané geotopy a vytváří 
nabídku, kterou realizuje formou geoturismu, dopravy a ubytovacích služeb. Propojuje 
atraktivity geoparku s ostatními službami v cestovním ruchu a vytváří komplexní turistické 
balíčky a jejich marketing. Usiluje o snížení negativních dopadů cestovního ruchu a jeho 
rovnoměrnější rozložení během roku i jeho vyrovnanější prostorové rozložení na území.  
Ve spolupráci s ostatními subjekty vytváří jednotný informační systém sloužící k podpoře 
cestovního ruchu, potřebám místního obyvatelstva a rozvoji společnosti jako takové. 
Prezentuje geopark jako atraktivní turistickou oblast a podporuje rozvoj šetrného 
cestovního ruchu. Organizuje různé aktivity k využití volného času a geoturistiku. 
Organizuje průvodcovské služby a zajišťuje provoz turistické nabídky. Zabývá se 
obstaratelskou činností. 
 

e) v oblasti péče o místní prostředí: 
provádí monitoring a podílí se na opatřeních, která vedou k ochraně přírodních, 
geologických, technických, kulturních archeologických, historických a jiných památek. 
Pomáhá při ochraně jedinečného rázu krajiny geoparku Český ráj jako základního 
kapitálu pro jeho další rozvoj. 

 
 

Doplňková činnost 

a) kromě o obecně prospěšných služeb vykonává Společnost také tyto doplňkové činnosti: 
i) organizace školení 
ii) propagace, zprostředkování a zajišťování služeb v cestovním ruchu 
iii) maloobchodní prodej suvenýrů 
iv) vydávání publikací určených k prodeji 
v) reklamní činnost 
vi) marketing 

 
b) služby, které jsou uvedeny mezi obecně prospěšnými službami v  kapitole Druh 

poskytovaných obecně prospěšných služeb (viz výše) a jsou poskytovány za jiným 
účelem, než je rozvoj geoparku (například pro partnerské organizace v rámci jiných 
projektů, jen okrajově nebo vzdáleně souvisejících s projektem geoparku Český ráj). 
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Orgány společnosti  

 

Zakladatelé:  

Středisko ekologické výchovy Český ráj  
 
Městské muzeum Nová Paka 
 
Regionální muzeum a galerie v Jičíně 
 
Česká speleologická společnost, základní organizace 5-01, Bozkov 
 
AUTOCAMP SEDMIHORKY veřejná obchodní společnost 
 
Spolek přátel Muzea Českého ráje v Turnově, z.s.  - od  listopadu 2019 na základě Dohody o 
převodu práv a povinností zakladatelů společnosti Geopark Český ráj o.p.s. mezi Muzeem 
Českého ráje v Turnově, p.o. a Spolkem přátel Muzea Českého ráje v Turnově z.s.  

Muzeum Českého ráje v Turnově, příspěvková organizace Libereckého kraje - do října 2019 
 
Discovery Tours, s.r.o. 
 
RNDr. Radek Mikuláš, DSc. 
 
Ilona Schliková 
 
RNDr. Lenka Šoltysová 
 
 
Správní rada  
 

      Mgr. Jana Svobodová – předsedkyně správní rady  
 
Ing. Martina Pásková Ph.D. 

 
JUDr. Jan Malý 
 
Mgr. Josef Cogan 
 
RNDr. Radek Mikuláš DSc. 
 
Ing. Jan Mertlík 
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Roman Rákosník 
 
PhDr. Jan Prostředník Ph.D. 
 
Dominik Feštr 
 
Vít Preisler  
 
Ing. Jiří Klápště  
 
 
Dozorčí rada  

 
Mgr. Bohuslav Benč 
 
RNDr. Lenka Šoltysová  
 
PhDr. Michal Babík  do 14. 5. 2019 
 
Doc. RNDr. Martin Košťák, Ph.D. - od 26.6.2019 

 

Ředitel – statutární orgán  

Ing. Blanka Nedvědická  

 

Činnost správní a dozorčí rady  

V roce 2019 proběhla celkem tři zasedání správní rady a jedno zasedání dozorčí rady 
geoparku.  Na jednání dne 12.2 2019 byly členové seznámeni s účetní závěrkou a výroční 
zprávou za rok 2018, byl schválen návrh rozpočtu a plán činnosti na rok 2019, zadáno 
zpracování dokumentu Strategie rozvoje geoparku Český ráj 2020-2030, schválen návrh 
rozšířit Geopark Český ráj o geologicky významné lokality na Mnichovohradišťsku, 
Železnobrodsku a Novopacku. Správní rada byla informována o přípravě revalidace na 
národní úrovni a přípravě revalidace značky UNESCO. Bylo schváleno nové logo geoparku a 
korporátní identita.  

Jednání správní rady dne 26.6.2019 se zúčastnil i zástupce dozorčí rady, byla schválena 
účetní závěrka a výroční zpráva za rok 2018. Správní rada vzala na vědomí rezignaci PhDr. 
M. Babíka na členství v dozorčí radě, do dozorčí rady Geoparku byl jmenován Doc. RNDr. 
Martin Košťák, Ph.D. Členové byli informování o průběhu revalidace na národní úrovni, o 
přípravě dokumentů pro revalidaci značky UNESCO a přípravě  Strategie rozvoje Geoparku 
Český ráj 2020-2030. 
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Na mimořádném jednání správních rad Geoparku Český ráj o.p.s. a Sdružení Český ráj 
o.p.s. dne 10.9.2019 správní rada Geoparku Český ráj o.p.s. projednala a schválila 
personální oddělení Geoparku Český ráj o.p.s. a Sdružení Český ráj z.s., ředitelce Geoparku 
Český ráj o.p.s. byl navýšen pracovní úvazek ve společnosti Geopark Český ráj o.p.s. z 0,75 
na 1.0. Rada byla informována o převodu práv a povinností jednoho ze zakladatelů 
Geoparku Český ráj o.p.s. - Muzea Českého ráje v Turnově na Spolek přátel Muzea Českého 
ráje o.p.s. Paní Mgr. Jana Svobodová byla znovu zvolena do funkce předsedkyně správní 
rady po ustavení nové správní rady. Správní rada schválila prodloužení realizace česko-
saského projektu Spolupráce a propagace geoparků UNESCO v Euroregionu Nisa o šest 
měsíců. 

 

Aktivity společnosti v roce 2019 

V roce 2019 byly za finanční podpory krajských úřadů Královéhradeckého, Libereckého a 
Středočeského kraje, měst Turnova, Jičína a Nové Paky a darů zakladatelů realizovány akce 
pro širokou i odbornou veřejnost, školy a programy a exkurze pro návštěvníky ze 
zahraničních geoparků UNESCO.  
Organizace byla finančně a institucionálně stabilizována.  
 
Geopark Český ráj o.p.s. (dále jen Geopark) se zapojil do mezinárodního projektu GECON 
(přeshraniční geologická kooperace), v rámci projektu účast na workshopu v Heřmanicích 
(Geoparky jako komunity), konferenci v Görlitz (Geoparky a udržitelný rozvoj), workshopu a 
semináři v Národním geoparku Železné hory a panelové diskuzi (Golf Ještěd v Roztání).  
Geopark ČR uspořádal studijní cestu pro projekt GECON v Sedmihorkách (březen 2019) ve 
spolupráci s Technickou univerzitou Liberec. 
 
Proběhla revalidace Geoparku ČR na národní úrovni. Certifikát Národní geopark byl 
prodloužen na další dva roky.  
Pokračoval česko-saský projekt s  Globálním geoparkem UNESCO Muskauer Faltenbogen 
(Spolupráce a propagace geoparků UNESCO v Euroregionu Nisa) a byl realizován projekt na 
propagaci Globálního geoparku UNESCO Český ráj (putovní venkovní expoziční panel) 
z dotace města Turnov. 
Na národní úrovni bylo schváleno rozšíření území Geoparku Český ráj o 73,4 km2 na 
Mnichovohradišťsku, Novopacku a Železnobrodsku, byla podána žádost na UNESCO o 
schválení rozšíření Globálního geoparku UNESCO Český ráj. 
Geopark ČR uspořádal dvoudenní seminář pro partnery přeshraničního Česko – saského 
projektu Spolupráce a propagace geoparků UNESCO v Euroregionu Nisa v Sedmihorkách 
(květen 2019) na téma: Geologické dědictví, šetrná geoturistika, přínos geoparku pro region, 
dobrá praxe. 
 
Geopark prezentoval svou činnost na 2 jednáních Asociace krajů ČR (Cestovní ruch a 
Regionální rozvoj). V Senátu Parlamentu České republiky proběhlo jednání o možnostech 
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financování Globálního geoparku UNESCO Český ráj s ministrem životního prostředí ČR p. 
Richardem Brabcem za účasti sedmi senátorů.   

Společně s Akademií věd ČR byl Geopark ČR spolupořadatelem odborné konference 
Prachov 2019. Již 13. ročník Odborný geologický seminář Klokočky byl zorganizován v říjnu. 
Geopark byl prezentován na domácích a zahraničních veletrzích, v Turistických novinách 
Český ráj 2019, Katalogu Dovolená v Českém ráji a časopise TIM. V březnu odvysílala 
Česká televize reportáž o Globálním geoparku UNESCO Český ráj. Facebook Geoparku  
sledovalo v roce 2019 více jak 1800 návštěvníků (příspěvky 1x týdně), byl založen 
Instagram. 

V rámci Týdne geoparků proběhlo několik akcí, kde byl Geopark zastoupen (Kamenářský 
den v Nové Pace, Den dětí se Žlutou ponorkou, geologické exkurze pro Geoškolu 28. října 
v Turnově, geologická exkurze Písek a voda a pro veřejnost), na podzim Geopark uspořádal 
geologickou exkurzi pro veřejnost v Klokočských skalách.  
Ve spolupráci se Střediskem ekologické výchovy Český ráj v Sedmihorkách proběhl 
v červenci tradiční Den Geoparku Český ráj.  
Proběhla přestavba webových stránek, které mají novou grafiku a responzivní verzi pro 
mobilní telefony. Geopark ČR realizoval a instaloval 6 naučných tabulí v Prachovských 
skalách s geologickou tématikou. 
V rámci spolupráce se Sdružením Český ráj proběhl v červenci monitoring návštěvnosti na 
jedenácti  exponovaných místech Českého ráje, výsledky sčítání byly uplatněny v projektu 
UHK „Omezování negativních vlivů dopadů turismu na ekosystémy“, kterého se Geopark 
účastní jako partner projektu.  
Geolog geoparku pokračoval ve vědeckovýzkumné činnosti v oblasti paleontologie ve 
spolupráci s domácími i zahraničními vědeckými institucemi a pořádal konzultace a odbornou 
exkurzi pro spolupracovníky. Prováděl mapovací práce a terénní výzkum paleontologických 
lokalit  a nalezišť drahých kamenů a publikoval příspěvky v populárněvědeckých časopisech. 
Prováděl komentované prohlídky v Klenotnici v Nové Pace pro školy a skupiny a pořádal 
přednášky, prezentoval řezání a broušení drahých kamenů v rámci kulturně vzdělávacích 
akcí (Kamenářský den, Den dětí, Letní dílny Roškopov). 
Studentka Univerzity Hradec Králové absolvovala v červenci v Geoparku měsíční praxi, 
Geopark spolupracoval se studenty na bakalářských pracích.  
Geolog Geoparku a členka správní rady se zúčastnili jednání koordinačního výboru 
evropských geoparků ve Švábských Alpách v Německu, členka správní rady Geoparku a 
ředitelka Geoparku se zúčastnily konference Evropských geoparků ve španělské Seville 
(mandatorní akce  pro udržení značky Globální geopark UNESCO). 
 
Členka správní rady provedla v dubnu mentorskou předvalidační misi na území korejského 
národního geoparku Hantangang River za účelem připravenosti získání certifikátu „Globální 
geopark UNESCO a v červenci revalidační misi Globálním geoparku Muroto (Japonsko). 
V říjnu se zúčastnila 1. mezinárodního workshopu na téma metropolitních globálních 
geoparků a 3. mezinárodního terénního workshopu o geoparcích v Globálním geoparku 
UNESCO Mudeungsan (Korea). 
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Ředitelka Geoparku se zúčastnila jarního i podzimního zasedání Rady národních geoparků( 
v Plané u Mariánských lázní a v Praze). 
 
Byly uspořádány prezentace Geoparku a exkurze v Českém ráji pro návštěvy ze 
zahraničních geoparků UNESCO (Finsko, Německo, Chile, Slovensko a kandidátský geopark 
v Kyrgyzstánu), probíhala spolupráce se zahraničními geoparky UNESCO (Muskauer 
Faltenbogen – Německo, Rinjani – Indonésie, Chile, Slovensko, Polsko, Taiwan…) .  
Geopark byl zastoupen na studijní cestě organizované Libereckým krajem do 
Královéhradeckého kraje.  
V říjnu byl Geopark UNESCO představen na konferenci kandidátského geoparku UNESCO 
Krajina vyhaslých vulkánů v polském Dobkówě.  
Ředitelka se zúčastnila týdenního semináře Interpretace místního dědictví v Sedmihorkách.  
Geopark spolupracoval na zpracování Strategického dokumentu Sdružení Český ráj a byl 
zastoupen na jednáních Marketingové skupiny (zástupci informačních center Českého ráje).  
Byla zpracována Strategie rozvoje Geoparku 2020-2030 a připravován dokument pro 
revalidaci značky UNESCO, která proběhne v první polovině roku 2020.  
Geopark vytiskl 25 000 ks propagačních skládaček s mapou a informacemi o Geoparku a 
vybraných geologických lokalitách v české, anglické, německé a polské jazykové mutaci.  
 
Aktivity geoparku naplňují poslání definované Chartou národních  geoparků a Statutem a 
Operačními směrnicemi globálních geoparků UNESCO v oblasti  ochrany přírody, životního 
prostředí, environmentálního vzdělávání, propagace šetrného cestovního ruchu a 
regionálních produktů i vědecké činnosti a jeho aktivity působí také osvětově na místní 
obyvatelstvo v regionu.  

 
 V roce 2019 byly realizovány tyto činnosti:  

Ochrana přírodního a kulturního dědictví, výzkum, monitorování 

• Realizace projektu “Spolupráce a propagace geoparků UNESCO v Euroregionu Nisa” 
(FMP Euroregionu Nisa) s Globálním geoparkem UNESCO Muskauer Faltenbogen, 
rozpočet projektu: 454 000 Kč. V rámci projektu uspořádán dvoudenní seminář 
“Geologické dědictví, šetrná geoturistika, přínos geoparku pro region, dobrá praxe” 
v Autokempu Sedmihorky (květen). 
 

• Zapojení Geoparku do realizace Česko – saského projektu GECON a  Česko – 
polského projektu GECON, jejichž cíli je vznik a rozvoj geologické příhraniční sítě, 
která je neformální platformovou institucí, kterou spojuje společný zájem v oblasti  
studia,  ochrany  a  popularizace   geologického  přírodního  bohatství  v Česko - 
saském a Česko - polském pohraničí.  
Partneři Česko – saského projektu: Národní geopark Ralsko, Technická univerzita v 
Liberci, Senckenberg Gesellschaft für Naturforschung, pobočka Muzea v Goerlitz 
Partneři Česko - polského projektu: Národní geopark Ralsko, Technická univerzita v 
Liberci, Česká geologická služba, MAS Chrudimsko, Państwowy Instytut Geologiczny 
- Państwowy Instytut Badawczy, Stowarzyszenie Geopark Przedgórze Sudeckie, 
Muzeum Regionalne w Lubaniu.  
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V rámci projektů účast na: 
-  workshopu Geoparky jako komunity Heřmanice v Podještědí (leden). 
-  konferenci Geoparky a udržitelný rozvoj v Görlitz (únor).  
-  uspořádání studijní cesty Globální geopark UNESCO Český ráj Sedmihorky 
(březen).  
-  studijní cestě Národní geopark Železné hory (červen).  
-  panelová diskuzi Průvodcovská činnost, Roztání u Světlé v Podještědí (září).  
-  workshopu Management geoparků v Národním geoparku Železné hory (listopad).  
 

• V rámci spolupráce se Sdružením Český ráj proběhl v červenci monitoring 
návštěvnosti na jedenácti turisticky exponovaných místech Českého ráje, výsledky 
sčítání byly uplatněny v projektu UHK „Omezování negativních vlivů dopadů turismu 
na ekosystémy“, kterého se Geopark účastní jako partner projektu.  
 

• Vědeckovýzkumná činnost geologa Geoparku 
-   Kontinuální odborný výzkum mladopaleozoických petrifikovaných stonků ve 
spolupráci s Přírodovědeckou fakultou UK Praha, Geologickým ústavem Akademie 
věd ČR, Českou geologickou službou, Museum für Naturkünde Chemnitz a Université 
de Montpellier + odborná exkurze a konzultace pro spoluřešitele. 
-   Mapovací práce a spoluautorství Geologických map 1:25000 a Vysvětlivek ke 
geologickým mapám. 
-  Terénní výzkum paleontologických lokalit a nalezišť drahých kamenů. 

 
• Spolupráce Vědecké rady Geoparku na tvorbě Strategie rozvoje Globálního geoparku 

UNESCO Český ráj 2020-2030.  Vědecká rada je složena z 29 odborníků napříč 
vědními obory. 
 

• Publikování článků o Geoparku Český ráj v časopise Evropské sítě geoparků a 
ve Zpravodaji Globální sítě  geoparků.  
 

• Měsíční praxe studentky Univerzity v Hradci Králové.  
 

• Spolupráce se 2 studenty Univerzity v Hradci Králové na diplomové a bakalářské 
práci. 
 

• Účast na jednání Rady národních  geoparků v Plané u Mariánských lázní (duben) a 
v Praze (říjen).  

 
 

Interpretace  geologického dědictví, vzdělávání, osvěta 

• Součástí realizovaného česko – saského projektu „Spolupráce a propagace geoparků 
UNESCO v Euroregionu Nisa“  je i vytvoření manuálu pro lektory  EVVO, včetně 
kapitol o osídlení člověkem a kulturních památkách, jejich historii, důležitých 
vlastnících hradů a zámků a vývoji kulturní krajiny. Geologii bude manuál dostatečně 
přístupně prezentovat i laikům, zároveň se předpokládá vyškolení nových průvodců. 
  

• Instalace  6  naučných panelů  v Prachovských skálách.  
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• Prezentace Geoparku na 2 jednáních Asociace krajů ČR (Cestovní ruch a Regionální 
rozvoj). 

 
• Účast na týdenním semináři Interpretace přírodního dědictví ve Středisku ekologické 

výchovy Český ráj v Sedmihorkách (říjen, prosinec).  
 

• Uspořádání 2 veřejných exkurzí po geologických lokalitách pro veřejnost. 
-  Pískovce a voda (červen) 
 - Klokočky (říjen) 
 

• Pořádání školních exkurzí, které jsou součástí výuky přírodních věd, dějepisu a 
ekologické výchovy (během školního roku) . 
 

• Uspořádána  přednáška  o Globálním geoparku UNESCO  na   celostátním   setkání 
pracovníků Domů přírody v Sedmihorkách, prezentace věnovaná Globálnímu  
geoparku  UNESCO Český ráj (říjen).  
 

• Geopark byl partnerem mezinárodní soutěže „Vezmi žlutou barvičku“ v rámci  
mezinárodního vzdělávacího projektu Hugo na cestách. 
 

• Zapojení do projektu Cena Adolfa Heyduka pro památku a geologickou lokalitu nejvíce 
přátelskou zdravotně znevýhodněným.  
 

• Kamenářský den v Muzeu Nová Paka - výukové a tvořivé dílny zaměřené na geologii 
v rámci Týdne geoparků (červen). 
 

 
Prezentace Geoparku na akcích partnerů v regionu, workshopy a 

edukativní prezentace 
  

• Muzeum Nová Paka  
-  uspořádání letních geologických dílen pro děti v Roškopově. 
(exkurze, přednášky, zpracování kamene), ve spolupráci s Open ART z.s. 
-   pořádání geologických exkurzí pro školy do okolí Nové Paky.  
-   průvodcovská činnost a přednášky v muzeu (především pro školy). 
-   Den dětí ve Staré Pace - ukázky řezání a broušení drahých kamenů. 
 

• Muzeum Českého ráje v Turnově.  
-   pořádání „Vycházek s geologem“ pro veřejnost 
-   pořádání pravidelných prázdninových „Dnů s mineralogem“ 
- prezentace geoparku prostřednictvím exteriérového panelu v rámci otevření 
Expozice horolezectví (září). 
 

• Den dětí se Žlutou ponorkou v Turnově  - geologický workshop pro děti a jejich rodiče 
(červen). 

    
• Středisko ekologické výchovy Český ráj – akce pro veřejnost  

Den geoparků – kemp Sedmihorky (červenec) 
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• Účast na exkurzích v rámci akce Za pískovcovými fenomény Českého ráje 
pořádaných AOPK. 
 

• Prezentace Geoparku na Dni otevřených dveří firmy Skopísek Střeleč (červen). 
 

• Prezentace geoparku na setkání zástupců informačních center Českého ráje v rámci  
jednání Marketingové skupiny (uspořádalo Sdružení Český ráj).   
  

• Cena Globálního geoparku UNESCO Český ráj v plavání Memoriál Tomáše Řídkošila 
2. ročník (listopad). 

 
• Geopark byl prezentován na křtu knihy Příběhy skalních vyhlídek Českého ráje 

v Krajské vědecké knihovně v Liberci (prosinec). 
 
 

Rozvoj šetrného geoturismu 

• Zahájení realizace Česko – saského projektu zaměřeného mj. na propagaci 
Globálního geoparku UNESCO Český ráj a šetrný cestovní ruch. V rámci projektu 
uspořádán dvoudenní seminář “Geologické dědictví, šetrná geoturistika, přínos 
geoparku pro region, dobrá praxe” v Autokempu Sedmihorky (květen). 
 

• Zapojení do projektu Univerzity Hradec Králové „Omezování negativních vlivů dopadů 
turismu na ekosystémy“. 
 

• Monitoring návštěvnosti vybraných turistických cílů Českého ráje ve spolupráci se 
Sdružením Český ráj (červenec), výsledky šetření použity v projektu Univerzity Hradec 
Králové „Omezování negativních vlivů dopadů turismu na ekosystémy“. 

 
• Spuštěny nové webové stránky Geoparku s databází geolokalit Geoparku. 

 
• Publikovány příspěvky propagující šetrný cestovní ruch na Facebooku a Instagramu 

geoparku. 
 

• Vytištěny a distribuovány nové propagační letáky Geoparku (čeština, angličtina, 
němčina, polština) 25 000 ks.  

 
• Propagační kampaň Globálního geoparku UNESCO Český ráj v Turistických novinách 
Český ráj 2019, distribuce především do turistických informačních center v regionu, 
náklad 20 000 ks, vydalo Sdružení Český ráj. 
 

• Mediální prezentace o Geoparku vytvořená v rámci česko-saského projektu 
Spolupráce a propagace geoparků UNESCO v Euroregionu Nisa byla prezentována 
na přednáškách pro školy a veřejnost.  
  

• Prezentace na výstavě Má vlast – cestami proměn (Vyšehrad).   
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Prezentace geoparku na mezinárodních veletrzích cestovního ruchu 

• GO a Regiontour, Brno  
 

• Holiday World, Praha 
 

• Euroregiontour Jablonec nad Nisou 
 
 

Průvodcovská činnost 

• V průběhu roku realizována průvodcovská činnost pro objednané skupiny domácí i 
zahraniční. 

 
 

Turistická infrastruktura 

• Realizace  a instalace 6  naučných panelů v Prachovských skalách.  
 

• Realizace a instalace exteriérového propagačního panelu Geoparku (putovní výstava). 
 

Odborné semináře, konference 

• Konference Prachov - příprava a spolupořádání konference, vedení odborných 
exkurzí na konferenci pro Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR (duben). 
 

• Uspořádání 13. ročníku odborného geologického semináře Klokočky (říjen). 
 

• Uspořádání semináře “Geologické dědictví, šetrná geoturistika, přínos geoparku 
pro region, dobrá praxe” v Autokempu Sedmihorky v rámci projektu v rámci česko-
saského „Spolupráce a propagace geoparků UNESCO v Euroregionu Nisa“ (květen) 
  

• Uspořádání studijní cesty Globální geopark UNESCO Český ráj v rámci projektu 
GECON Sedmihorky (březen). 
 
 

Zahraniční konference 

• Dva členové správní rady a ředitelka Geoparku se zúčastnili konference Geoparky a 
udržitelný rozvoj pořádané v rámci projektu GECON v německém Görlitz (únor). 
 

• Členka správní rady a geolog Geoparku se zúčastnili jednání Koordinačního výboru 
Evropské sítě geoparků v Globálním geoparku UNESCO Švábské Alpy v Německu 
(březen). 
 

• Členka Správní rady Geoparku se zúčastnila jednání Koordinačního výboru Evropské 
sítě geoparků v Globálním geoparku UNESCO Sierra Norte de Sevilla (Španělsko). 
Členka správní rady a ředitelka Geoparku se zúčastnily konference Evropské sítě  
geoparků ve španělské Sevile (září). 
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Mezinárodní spolupráce, přenos zkušeností do Geoparku  

• Globální geopark UNESCO Muskauer Faltenbogen, Německo – partnerská smlouva, 
spolupráce na projektu “Spolupráce a propagace geoparků UNESCO v Euroregionu 
Nisa”, společný seminář na téma Geologické dědictví, šetrná geoturistika, přínos 
geoparku pro region, dobrá praxe” v Sedmihorkách. 
 

• Globální geopark UNESCO Rinjani, Indonésie – kontakty prostřednictvím české 
dobrovolnice dlouhodobě působící v Geoparku Rinjani a ve Středisku ekologické 
výchovy Český ráj.  
 

• Účast na realizaci mezinárodních projektů GECON CZ-PL, GECON CZ-SASKO. 
 

• Prezentace Globálního Geoparku UNESCO Český ráj v kandidátském geoparku 
UNESCO Kraina wygasłych wulkanów, Dobków, Polsko (říjen). 
 

• Uspořádání exkurze pro německého partnera projektu realizovaného Muzeem 
Českého ráje v Turnově (Expozice horolezectví).  
 

• Uspořádání exkurzí pro návštěvníky ze zahraničních geoparků, výměna zkušeností:  
 
-   Muskaer Faltenbogen UNESCO Global Geopark, Německo (květen). 
 
-  Saimaa  Geopark, Finsko (duben).  
 

           -  Kütralkura UNESCO Global Geopark, Chile (září). 

-  Banskobystrický a Banskoštiavnický národní geopark, MŽP SR, Agentura ochrany       
prírody a krajiny SR,a 3 slovenské univerzity (říjen). 

 

Partneři a spolupracující organizace v roce 2019 

Sdružení Český ráj, z.s. 

Správa CHKO Český ráj 

Liberecký kraj  

Královéhradecký kraj 

Středočeský kraj  

Město Turnov 

Město Nová Paka 

Město Jičín 

Lesy ČR od r. 2019 
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Mikroregion Český ráj od r. 2019 

MAS Český ráj  

Středisko ekologické výchovy v Sedmihorkách 

Univerzita Hradec Králové  

Dům přírody Českého ráje  

Základní škola 28. října Turnov 

Národní Geopark Ralsko a ostatní národní geoparky 

Česká geologická služba  

Muzeum Českého ráje Turnov do r. 2019 

Městské muzeum Nová Paka  

ČSOP Bukovina 

Akademie věd České republiky 

Autokemp Sedmihorky  

Ochrana Klokočských skal, z.s. 

Sdružení pro záchranu hradu Kumburk, z.s.  

Regionální muzeum a galerie v Jičíně  

Česká speleologická společnost  

Neziskovky Libereckého kraje  

Spolek přátel Muzea Českého ráje, z.s. od r. 2019 

Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR od r. 2019 

Středisko volného času Žlutá ponorka Turnov od r. 2019 

 

Zahraniční partneři 

Globální geopark UNESCO Muskauer Faltenbogen – Německo  

Globální geopark UNESCO Rinjani  - Indonésie 

Banskobystrický národní geopark – Slovensko 

Banskoštiavnický národní geopark – Slovensko 
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Ministerstvo životného prostredia – Slovensko 

Agentura ochrany prírody a krajiny - Slovensko 

Saimaa Geopark - Finsko   

Kütralkura UNESCO Global Geopark - Chile     

 

Příspěvek k udržitelnému rozvoji 

• Zpracování   Strategického    rozvojového   dokumentu   pro  Globální 
geopark UNESCO Český ráj pro období 2020-2030. 
 

• Příprava projektu na ochranu Drábských světniček ve spolupráci s Lesy ČR, s.p.  
 

• Spolupráce se Správou CHKO Český ráj – spolupráce při realizaci projektu  
Koncepce práce s návštěvnickou veřejností.     
 

• Spolupráce s obcemi  –  účast na  jednáních mikroregionů a MAS.  
 

• Geopark  se  aktivně zapojil do zpracování Strategického rozvojového dokumentu  
Libereckého kraje 2021+ (zastoupení  v komisích pro  životní prostředí a cestovní 
ruch).  
 

Přehled dotací, projektů a darů v roce 2019 

 
• Podpora rozvoje Globálního geoparku UNESCO Český ráj,  

sml. č. OLP/545/2119, Liberecký kraj – kultura, památková péče a cestovní ruch. 
Neinvestiční účelová dotace 250.000 Kč. Proplaceno, ukončeno. 
 

• Revalidace značky Globální geopark UNESCO Český ráj,  
sml. č. OLP/2116/2019, Liberecký kraj – životní prostředí , zemědělství a rozvoj venkova 
Neinvestiční účelová dotace 100.000 Kč. Proplaceno, ukončeno. 

 
• Podpora činnosti Globálního Geoparku UNESCO Český ráj pro rok 2019,  
     sml. č. 19RGI01-0130, Královéhradecký kraj,  neinvestiční  účelová dotace 300.000 Kč. 

Proplaceno, ukončeno. 

• Podpora činnosti Globálního Geoparku UNESCO Český ráj  
     sml. č. S-2451/REG/2019, Středočeský kraj, účelová neinvestiční dotace  50.000 Kč. 

Proplaceno, ukončeno. 

• Podpora činnosti Geoparku Český ráj o.p.s.  v roce 2019,  
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Nová Paka, dotace 80.000 
Kč. Proplaceno, ukončeno. 
 

• Činnost společnosti Geopark Český ráj o.p.s. v roce 2019 
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Sml. o poskytnutí dotace č. 7-19-007, Město Turnov, dotace 80.000 Kč. Proplaceno, 
ukončeno. 
 

• Dotace z rozpočtu města na rok 2019 na pokrytí části nákladů na činnost o.p.s. 
Geopark Český ráj 2019 
Smlouva o poskytnutí dotace, Město Jičín, dotace 50.000 Kč, Proplaceno, ukončeno. 
 

• Propagace Globálního geoparku UNESCO Český ráj – putovní expozice  
Sml. o poskytnutí dotace č.8 -19-101, Město Turnov dotace 33 280 Kč. Proplaceno,  
ukončeno. 
 
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Nová Paka, příspěvek 
na předfinancování projektu „Spolupráce a propagace geoparků UNESCO v 
Euroregionu Nisa” dotace 386 000 Kč, projekt v realizaci, realizace prodloužena do 
prosince 2020. 
 

• Darovací smlouva 
     Autocamp – Sedmihorky, v.o. s., dar 30.000 Kč. 
 
 
 
 

 

 


