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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.
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.
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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).

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.
Discovery Tours, s.r.o.
RNDr. Radek Mikuláš, DSc.
Ilona Schliková
RNDr. Lenka Šoltysová
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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 - do 11.3.2021
Roman Rákosník
Mgr. Jan Bubal - od 11.3.2021
Dominik Feštr
Vít Preisler
Ing. Jiří Klápště
Mgr. Miroslav Bobek
Dozorčí rada
Mgr. Bohuslav Benč
RNDr. Lenka Šoltysová
doc. RNDr. Martin Košťák, Ph.D.
Ředitel – statutární orgán
Ing. Blanka Nedvědická
Geolog geoparku
RNDr. Václav Mencl Ph.D.

Aktivity Geoparku Český ráj o.p.s. 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 osvětově na návštěvníky a na místní obyvatelstvo. Geopark Český ráj o.p.s.
přispívá svou činností k udržitelnému rozvoji ve spolupráci s partnery a místními komunitami.

Činnost správní a dozorčí rady
V roce 2021 proběhla celkem tři zasedání správní rady. Na jednání dne 11.3.2021, které bylo přenášeno i
online, byli členové seznámeni s činností a hospodařením Geoparku v roce 2020. Byla schválena účetní závěrka
za rok 2020 a schválen rozpočet a plán činnosti na rok 2021. Na členství ve SR rezignovali PhDr. Jan
Prostředník, Ph.D. a Ing. Jan Mertlík. Novým členem správní rady byl zvolen Mgr. Jan Bubal. Správní rada byla
informována o přípravách Geoparku Český ráj na revalidaci značky Národní geopark a na revalidaci značky
Globální geopark UNESCO. Vzhledem k protipandemickým opatřením souvisejícím s COVID 19 bylo
uskutečnění revalidace značky UNESCO přesunuto z roku 2020 na podzim roku 2021. Správní rada byla
informována o znovupodání projektové žádosti CZ-PL projektu Popularizace geologických fenoménů
Euroregionu Nisa s partnery Městem Turnov, Městem Zlotoryja (PL) a kandidátským UNESCO geoparkem
Krajina vyhaslých vulkánů (PL) a o průběhu natáčení soutěžního videospotu o Geoparku UNESCO Český ráj pro
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1. Mezinárodní filmový festival geoparků UNESCO v Koreji a slavnostní premiéře tohoto videospotu plánované
na 8.9.2021.
Během jednání správní rady dne 8.9.2021 schválili členové Výroční zprávu za rok 2020. SR byla informována o
podrobnostech a programu revalidace značky UNESCO, ukončení a vyúčtování Česko-saského projektu
Spolupráce a propagace geoparků UNESCO v Euroregionu Nisa. Byla diskutována otázka pozvání dalších
dobrovolníků z Německa v rámci kulturní výměny UNESCO.
Zakladatelé Geoparku Český ráj o.p.s. schválili per rollam prodloužení členství ve správní radě panu Ing. Jiřímu
Klápštěmu a paní RNDr. Lence Šoltysové a panu Mgr. Bohuslavu Benčovi v dozorčí radě na další funkční
období.
Jednání SR dne 5.10.2021 se uskutečnilo online. SR byla informována o průběhu realizace geoexpozice před
Muzeem Českého ráje v Turnově v rámci projektu Popularizace geologických fenoménů Euroregionu Nisa
(projekt byl na žádost polských partnerů projektu prodloužen o 6 měsíců do roku 2022). Bylo dohodnuto, že
slavnostní otevření geoexpozice se uskuteční na Den Země 22.4.2022. Na jednání byl projednán časový
harmonogram revalidace značky Globální Geopark UNESCO, která byla naplánována na 24.10. - 28.10.2021,
finanční zajištění mise a rozdělení úkolů.

Aktivity společnosti v roce 2021
Činnost a financování společnosti Geopark Český ráj o.p.s., která spravuje značku Globální geopark UNESCO
Český ráj, byly v roce 2021 ovlivněny protipandemickými opatřeními přijatými v souvislosti s pandemií COVID
19, v jejichž důsledku se některé akce nemohly uskutečnit tak, jak byly naplánovány. Jednalo se především o
semináře, workshopy, konference, veletrhy, přednášky a exkurze a akce pro veřejnost. Některé plánované
aktivity se konaly online a některé byly přesunuty do roku 2022.

1. Ochrana přírodního a kulturního dědictví, výzkum, monitorování
•

Vydání Manuálu pro terénní lektory environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty v Geoparku
UNESCO Český ráj. Manuál je součástí česko-saského projektu “Spolupráce a propagace geoparků
UNESCO v Euroregionu Nisa” v rámci programu Interreg V-A z Fondu malých projektů Euroregionu
Nisa. Projekt je realizován s Globálním geoparkem UNESCO Muskauer Faltenbogen (Německo). Náklad
80 ks v češtině a 20 ks v němčině. Manuál je určen jako studijní materiál pro geoprůvodce, kteří se
zúčastní plánovaného certifikačního kursu pro zájemce. Více viz bod 2. Interpretace geologického
dědictví, vzdělávání, osvěta.

•

Geopark Český ráj je partnerem probíhajícího projektu a spolupracuje s Univerzitou v Hradci Králové
na projektu TAČR „Omezování negativních vlivů dopadů turismu na ekosystémy“.

•

Zapojení Geoparku Český ráj jako aplikačního garanta do projektu TAČR Technické univerzity Liberec
„Proaktivní řešení negativních vlivů overturismu“.

•

Spolupráce se studenty na diplomových a bakalářských pracích zaměřených na Geopark UNESCO Český
ráj.

•

Pokračuje propagace geolokalit, kde nehrozí konflikt s ochranou přírody a které leží mimo chráněnou
krajinnou oblast Český ráj a jádrové území geoparku (pravidelné Povídání geologa doc. RNDR. Václava
Zieglera, CSc. na webových stránkách a na facebooku), na instagramu pokračuje prezentace vybraných
fotografií geologicky zajímavých lokalit, rekonstrukce naučné stezky Sýkornice u Nové Paky.

•

Spoluorganizování akce Ukliďme si Český ráj. Pořadatelem tradiční akce je jeden ze zakladatelů
Geoparku Český ráj o.p.s. společnost Outdoor Discovery s.r.o. Akce se zúčastnili i 2 dobrovolníci
z Německa Rosina Linhard a Paul Terpe (říjen).
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•

Geolog geoparku Český ráj Václav Mencl pokračoval ve vědeckovýzkumné činnosti v oblasti
paleontologie ve spolupráci s domácími i zahraničními vědeckými institucemi (Přírodovědeckou
fakultou UK Praha, Geologickým ústavem Akademie věd ČR, Českou geologickou službou, Museum für
Naturkünde Chemnitz a Université de Montpellier) a pořádal konzultace a odbornou exkurzi pro
spolupracovníky. Prováděl mapovací práce a terénní výzkum paleontologických lokalit a nalezišť
drahých kamenů.
Společně s kolegyní N. Vagenknechtovou vydal v říjnu 2021 populárně-naučnou odbornou publikaci
Zkřemenělá dřeva z Podkrkonoší (Městské muzeum Nová Paka 2021, 80 pp, ISBN 978-80-906790-1-6).
Publikoval příspěvky v odborných impaktovaných a populárněvědeckých časopisech:
- Luthardt, L., Galtier, J., Meyer-Berthaud, B., Mencl, V., Rößler, R.: Medullosan seed
ferns of seasonally-dry habitats: old and new perspectives on enigmatic elements
of Late Pennsylvanian – early Permian intramontane basinal vegetation. Review of
Palaeobotany and Palynology 288 (2021).
- Mencl, V.: Medullosy - tajemní obyvatelé prvohorních pralesů. Achát 7-8/2021.
- Mencl, V., Mikuláš, R., Nedvědická, B.: Late Paleozoic Petrified Trees of the
Bohemian Paradise - An Insight into the Tropical Forest in Central Europe.
Geoconservation Research 2021, 4(1).

•

Geolog Jan Bubal, člen správní a Vědecké rady Geoparku Český ráj pokračoval v práci na dlouhodobých
projektech, zejména výzkumu výskytu a původu drahých kamenů v Podkrkonoší, dokumentaci a
mineralogickém výzkumu v činných lomech v Geoparku UNESCO Český ráj, výzkumu ložisek a důlních
děl Podkrkonoší, Pojizeří a Krkonoš. Na projektech spolupracuje zejména s Masarykovou universitou
v Brně.
Publikoval příspěvky v Muzejním čtvrtletníku, na facebooku a webu Muzea Českého ráje v Turnově.

•

Dokumentace skalních rytin, nápisů a dalších prvků historické krajiny v CHKO Český ráj. Dlouhodobý
vědecko-výzkumný projekt VMG v České Lípě a AOPK ČR, RP Liberecko, odd. SCHKO Český ráj od roku
2008 řešený v kooperaci s Geoparkem Český ráj o.p.s. (P. Jenč - hlavní garant, V. Peša, odborná
spolupráce prof. H. Pátková z Katedry pomocných věd historických a archivního studia FF UK Praha).

•

Členové Vědecké rady Geoparku Český ráj pokračovali v plnění výzkumných úkolů a publikování výsledků v
odborných a populárně vědeckých tiskovinách.

2. Interpretace geologického dědictví, vzdělávání, osvěta
•

V rámci Česko – saského projektu „Spolupráce a propagace geoparků UNESCO v Euroregionu Nisa“ byl
vydán Manuál pro lektory EVVO v Globálním geoparku UNESCO Český ráj. Jeho součástí jsou kromě
geologie geoparku i kapitoly o živé přírodě, flóře a fauně, ekosystémech, archeologii, osídlení
člověkem, zděných stavbách, kamenářském řemesle, turistice a horolezectví a dopadu turismu
v Českém ráji. Geologii Manuál dostatečně a přístupně prezentuje i laikům. Geopark Český ráj plánuje
proškolení a certifikaci geoprůvodců.
V Geoparku UNESCO Muskauer Faltenbogen proběhl v červnu společný dvoudenní geologický seminář
na téma: Geologické dědictví, šetrná geoturistika, přínos geoparku pro region, dobrá praxe“, který byl
součástí aktivit projektu.

•

Geopark Český ráj natočil propagační videospot o Geoparku UNESCO Český ráj. Více viz bod 4.
Propagace Geoparku UNESCO Český ráj doma a v zahraničí.

•

Geopark Český ráj zrealizoval společně s partnery Městem Turnov, městem Zlotoryja (PL), a
geoparkem Krajina vyhaslých vulkánů (PL) geologickou interaktivní expozici před Muzeem Českého ráje
o Geoparku UNESCO Český ráj. Texty expozice jsou v češtině, polštině a angličtině. Expozice je součástí
česko-polského projektu Popularizace geologických fenoménů v Euroregionu Nisa z FMP Euroregionu
Nisa. Více o projektu viz bod 8. Turistická infrastruktura.
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•

Geopark Český ráj zahájil práce na Interpretačním plánu Geoparku UNESCO Český ráj. V pracovní
skupině jsou zastoupeni geologové, pracovníci Střediska ekologické výchovy v Sedmihorkách, Domu
přírody Českého ráje v Dolánkách, destinační společnosti Sdružení Český ráj a AOPK. Plán interpretace
bude dokončen v roce 2022.

•

Geopark Český ráj uspořádal dvě geologické exkurze pro veřejnost a dvě přednášky o Geoparku
UNESCO Český ráj pro veřejnost (exkurze Co přinesla Jizera a Není žula jako žula, přednášky Zajímavé
geologické lokality Českého ráje a Vzdělávání v geologii).

•

Ve spolupráci se Střediskem ekologické výchovy Český ráj v Sedmihorkách proběhl 25. července
tradiční Den Geoparku Český ráj, kterého se zúčastnilo přes 350 návštěvníků. Na 14 stanovištích se
návštěvníci měli možnost seznámit s tématikou Geoparku Český ráj. Akce byla propagována medii a
prostřednictvím infocenter v regionu. Více viz bod 3. Prezentace na akcích Geoparku Český ráj v
regionu, na workshopech a edukativních prezentacích partnerů.

•

Geopark Český ráj ve spolupráci s AOPK ČR připravil geointerpretační koutek do zrekonstruovaného
Regionálního informačního centra v Turnově. Součástí expozice je velkoformátová mapa Geoparku
UNESCO Český ráj a ukázky nejčastěji se vyskytujících hornin geoparku.

•

Geolog geoparku Václav Mencl
- vedl v Muzeu Nová Paka tradiční Kamenářské dny/víkendy pro veřejnost
- vedl týdenní Letní kamenářskou dílnu v Roškopově pro děti ve spolupráci s Open Art, z.s. (32
účastníků)
- vedl komentované prohlídky v Muzeu v Nové Pace pro školy a veřejnost
- zpracoval geologickou část o Geoparku Český ráj do Manuálu pro terénní lektory EVVO
- podílel se na vytvoření geologické mapy s horninami Geoparku Český ráj pro veřejnost
- podílel se na realizaci geoexpozice o Geoparku UNESCO Český ráj v Turnově.

•

Geolog a člen správní rady Geoparku Český ráj Jan Bubal
- prezentoval geopark na akci Den dětí se Žlutou ponorkou v Turnově, kterého se
zúčastnilo přes 2000 účastníků
- vedl 9 prázdninových workshopů pod názvem Den s mineralogem (tradiční
prázdninový program nejen pro děti, kterého se zúčastnilo přes 1700 zájemců).
- vedl 6 geoexkurzí pro základní školy a TUL, dvě exkurze pro veřejnost a jednu exkurzi
pro zrakově postižené
- uspořádal 25 komentovaných prohlídek expozice v Muzeu Českého ráje v Turnově
- podílel se na výstavách s geologickou tématikou v muzeích ve Geoparku ČR
- podílel se na vytvoření geologické mapy s horninami Geoparku Český ráj pro
veřejnost
- podílel se na vytvoření Manuálu pro terénní lektory EVVO
- podílel se na realizaci geoexpozice o Geoparku UNESCO Český ráj v Turnově
- zpracoval texty s fotografiemi pro 10 tabulí pro naučnou stezku Besedickými skalami ve
spolupráci s AOPK ČR.

•

Programy s geologickou tématikou pro MŠ, ZŠ a SŠ realizuje partner Středisko ekologické výchovy
Český ráj v Sedmihorkách, v roce 2021 uspořádal 41 programů.
S environmentální tématikou uspořádalo SEV 123 programů pro školy (MŠ, ZŠ a SŠ).
Pro pracovníky infocenter v regionu uspořádalo SEV 9 exkurzí na téma Interpretace místního dědictví
s geologickou tématikou.

•

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

•

Geopark Český ráj byl zapojen do projektu Cena Adolfa Heyduka pro památku a geologickou
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mezinárodního

lokalitu nejvíce přátelskou zdravotně znevýhodněným, oceněným byly při vyhlášení vítězů v červnu v
Žamberku předány propagační předměty Geoparku Český ráj.
•

Geopark Český ráj byl zapojen do projektu Za pískovcovým fenoménem Českého ráje – Maloskalská
Drábovna ve spolupráci s Vlastivědným muzeem a galerií Česká Lípa, Univerzitou Karlovou,
Přírodovědeckou fakultou, Domem přírody Českého ráje a AOPK ČR.

•

Geopark Český ráj se zúčastnil a propagoval akce partnerů: Archeologické léto a Mezinárodní den
archeologie ve spolupráci s Vlastivědným muzeem a galerií v České Lípě v lokalitě Příhrazské skály.

•

Geopark Český ráj spolupracoval s AOPK ČR na 2. vydání letáku Domu přírody Českého ráje
s aktualizovanou mapou Geoparku UNESCO Český ráj.

Prezentace Geoparku na veletrzích a na výstavách nebyla v roce 2021 možná z důvodu nekonání akcí
v důsledku protipandemických opatření souvisejících s COVID 19.

3. Prezentace na akcích Geoparku Český ráj v regionu, na workshopech a edukativních prezentacích
partnerů
•

Den Geoparku Český ráj byl realizován ve spolupráci se Střediskem ekologické výchovy Český ráj v
Sedmihorkách pro veřejnost. Na 14 stanovištích se návštěvníci seznámili s tématikou Geoparku Český
ráj. Součástí byly mimo jiné i tvořivé dílny, rýžování granátků, mletí obilí na kamenném mlýnku, výroba
kamenných šperků a jiné aktivity. Akce se zúčastnilo přes 350 návštěvníků, zejména rodin s dětmi (25.
července).

•

Dne 8. září proběhla v Kulturním centru v Turnově slavnostní premiéra videospotu o Geoparku
UNESCO Český ráj. Více viz bod 4. Propagace Geoparku UNESCO Český ráj doma a v zahraničí.

•

Muzeum Nová Paka – geolog geoparku Václav Mencl:
- pořádal geologické exkurze pro školy v okolí Nové Paky
- vedl týdenní letní kamenářskou dílnu pro děti v Roškopově ve spolupráci s Open ART, z.s.
- vykonával průvodcovskou činnost a komentované prohlídky v Klenotnici
(především pro školy)
- prezentoval řezání a broušení drahých kamenů rámci kulturně vzdělávacích akcí
(Kamenářský den).

•

Spolek přátel Muzea Českého ráje v Turnově – geolog Jan Bubal
- pořádal pravidelné prázdninové „Dny s mineralogem“ nejen pro děti (9 akcí)
- uspořádal 8 geoexkurzí pro Geoškolu 28. října v Turnově, Technickou univerzitu
v Liberci a veřejnost
- uskutečnil 2 přednášky na téma Vzdělávání v geologii - geoiterpretace pro žáky a
učitele a Zajímavé geologické lokality Českého ráje pro veřejnost v rámci Dne
Geoparku v Sedmihorkách
- v rámci Dne dětí se Žlutou ponorkou v Turnově uspořádal geologický workshop
Poznej kameny pro děti a jejich rodiče v rámci Týdne evropských geoparků.

•

Středisko ekologické výchovy Český ráj v Sedmihorkách realizovalo:
41 programů pro školy (MŠ, ZŠ a SŠ) s geovědní tématikou,
123 programů s ekologickou tématikou pro školy (MŠ, ZŠ a SŠ)
9 exkurzí na téma Interpretace místního dědictví s geologickou tématikou pro pracovníky infocenter
v regionu.

•

Spolupráce Geoparku Český ráj na exkurzích v rámci projektu Za pískovcovým fenoménem Českého
ráje, Dům přírody Českého ráje ve spolupráci VMG v České Lípě, AOPK ČR. Spolupráce Geoparku na
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Mezinárodním dnu archeologie a Archeologického léta ve spolupráci s Národním památkovým
ústavem, VMG v České Lípě a Domem přírody Českého ráje.
•

Prezentace Geoparku Český ráj
handicapovaným.

na soutěži

Adolfa Heyduka o památku nejlépe přístupnou

•

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

•

Aktivní účast na 2 workshopech v rámci česko-saského projektu GECON (viz 11. Mezinárodní
spolupráce, přenos zkušeností do Geoparku).

•

Memoriál Tomáše Řídkošila – plavecké závody spoluorganizované Geoparkem Český ráj byly z důvodů
pandemie COVID 19 zrušeny.

mezinárodního

4. Propagace Geoparku UNESCO Český ráj doma a v zahraničí
•

Revalidace značky Globální Geopark UNESCO Český ráj proběhla ve dnech 24.-28.10.2021
s výsledkem: „zelená karta“- prodloužení certifikátu Globální geopark UNESCO do 31.12.2024.

•

Revalidace značky Národní geopark Český ráj proběhla v listopadu 2021 s výsledkem: „zelená karta“ –
prodloužení certifikátu Národní geopark na další 4 roky.

•

Geopark UNESCO Český ráj byl propagován prostřednictvím tradiční akce Den Geoparku Český ráj
organizovaným ve spolupráci se Střediskem ekologické výchovy Českého ráje (350 účastníků). Více viz
bod 3. Prezentace na akcích Geoparku Český ráj v regionu, na workshopech a edukativních
prezentacích partnerů.

•

Natočení videospotu o Geoparku UNESCO Český ráj pro 1. celosvětový filmový festival globálních
geoparků UNSCO v Koreji. Slavnostní premiéra proběhla dne 8.9.2021 v Kulturním centru v Turnově
za účasti členů správní rady, zakladatelů a vědecké rady Geoparku Český ráj, zastupitelů Turnova,
představitelů veřejné správy z regionu, poslance PS PČR p. Pražáka a přátel geoparku ČR (projekt MŽP
ve spolupráci s Českou geologickou službou). K 31.12.2021 měl na youtube videospot 8 000 shlédnutí.

•

Geopark UNESCO Český ráj byl propagován prostřednictvím letáků v angličtině, němčině a polštině na
zastoupeních agentury CzechTourism v zahraničí.

•

Během roku probíhala v 20 informačních centrech Geoparku ČR distribuce propagačních skládaček
s mapou A 3 a informacemi o Geoparku UNESCO Český ráj, vybraných geologických lokalitách a
infocentrech v české, anglické, německé a polské jazykové mutaci (vytištěno 5 000 ks z Česko-saského
projektu Spolupráce a propagace geoparků UNESCO v Euroregionu Nisa) a propagačních letáků
v českém jazyce (vytištěno 5 000 ks z projektu MŽP).

•

Na webu a facebooku Geoparku ČR bylo zveřejňováno každý měsíc oblíbené Povídání geologa o
zajímavých geologických lokalitách Geoparku ČR, které byly odsouhlaseny k propagaci ve spolupráci
s AOPK ČR Propagace Geoparku Český ráj v Turistických novinách Českého ráje 2021, náklad 30 000 ks
a distribuce prostřednictvím 20 informačních center v regionu.

•

Publikování článků o Geoparku Český ráj v Magazínu Evropské sítě geoparků č. 19 a ve Zpravodaji
Globální sítě geoparků.

•

Publikování a distribuce 8 tiskových zpráv v regionálním a celostátním tisku.
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•

Propagace Geoparku UNESCO Český ráj prostřednictvím Českého rozhlasu Sever - reportáž o revalidaci
značky UNESCO (říjen).

•

Výroba a distribuce 50 ks fototapet s ikonickou fotografií Geoparku UNESCO Český ráj do infocenter a
na obecní a městské úřady určených pro propagaci geoparku (projekt MŽP ve spolupráci s Českou
geologickou službou).

•

Příprava podkladů pro tisk geologické mapy s časovou geologickou osou a nejčastěji se vyskytujícími
horninami a minerály Geoparku UNESCO Český ráj.
Zpracování 10 informačních tabulí pro naučnou stezku Besedickými skalami (projekt MŽP ve spolupráci
s Českou geologickou službou a AOPK ČR). Více viz bod 8. Turistická infrastruktura.

•

Výroba 6 velkoformátových bannerů určených na propagace Geoparku UNESCO Český ráj a jejich
umístění na frekventovaných místech Geoparku ČR (projekt MŽP ve spolupráci s Českou geologickou
službou).

•

Propagace Geoparku UNESCO Český ráj prostřednictvím Českého rozhlasu Sever - reportáž o revalidaci
UNESCO (říjen).

•

Výroba a distribuce 50 ks fototapet s ikonickou fotografií Geoparku UNESCO Českého ráje do
infocenter a na obecní a městské úřady určených pro propagaci geoparku (projekt MŽP ve spolupráci
s Českou geologickou službou).

•

Výroba 300 ks propagačních kancelářských desek s geologickou mapou Geoparku UNESCO Český ráj
(projekt MŽP ve spolupráci s Českou geologickou službou)

•

Propagace Geoparku Český ráj v letáku Dům přírody Českého ráje, vydala AOPK ČR v nákladu 10 000
ks.

Návštěvnost facebooku Geoparku Český ráj dosáhla v roce 2021 celkem 3 500 sledujících, Instagram měl 900
sledujících.
V důsledku protipandemických opatření souvisejících s COVID 19 se v roce 2021 tradiční veletrhy cestovního
ruchu doma i v zahraničí, kde se v minulosti Geopark UNESCO Český ráj prezentoval, neuskutečnily.

5. Spolupráce s národními geoparky, Radou národních geoparků, MŽP, Asociací geoparků ČR,
Českou geologickou službou, Vědeckou radou Geoparku
•

Účast na jednání Rady národních geoparků v květnu (online) a v Geoparku Barrandien - září.

•

Účast na jednání Meziresortní komise Sítě geoparků Slovenské republiky v Geoparku Barrandien - září.

•

Účast na česko-německé konferenci v Geoparku Barrandien - září.

•

Účast na online zasedání Rady národních geoparků - listopad.

•

Geopark Český ráj spolupracoval s Asociací geoparků České republiky a zúčastnil se jednání Asociace
v Geoparku Železné hory - únor.

•

Spolupráce s Vědeckou radou a smluvními partnery geoparku.

•

Realizace společného projektu s Českou geologickou službou a MŽP na propagaci Geoparku UNESCO
Český ráj.
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•

Spolupráce s Národním geoparkem Ralsko na Plánu interpretace Geoparku UNESCO Český ráj.

6. Rozvoj šetrného geoturismu
•

Dokončení realizace Česko – saského projektu zaměřeného mj. na propagaci Globálního geoparku
UNESCO Český ráj a šetrný cestovní ruch. Dvoudenní seminář “Geologické dědictví, šetrná geoturistika,
přínos geoparku pro region, dobrá praxe” v Geoparku UNESCO Bad Muskau se uskutečnil v červnu
2021.

•

Natočení videospotu o Geoparku UNESCO Český ráj. Videospot byl natáčen mimo hlavní turistickou
sezónu (leden – začátek června) a propaguje zejména mimosezónní turistiku v Geoparku UNESCO
Český ráj. Slavnostní premiéra se uskutečnila 8.9.2021, do konce roku měl videospot přes 8000
shlédnutí. Více informací viz bod: 4. Propagace Geoparku UNESCO Český ráj doma a v zahraničí.

•

Zapojení geoparku do projektu Univerzity Hradec Králové „Omezování negativních vlivů dopadů
turismu na ekosystémy“ i v průběhu roku 2021.

•

Zapojení Geoparku Český ráj jako aplikačního garanta do projektu TAČR Technické univerzity Liberec
„Proaktivní řešení negativních vlivů overturismu“.

•

Publikovány příspěvky propagující šetrný cestovní ruch na webu, facebooku a Instagramu Geoparku
ČR.

•

Propagační kampaň Globálního geoparku UNESCO Český ráj v Turistických novinách Český ráj 2021,
distribuce především do turistických informačních center v regionu, náklad 30 000 ks, vydalo Sdružení
Český ráj. Propagovány výlety po geologických lokalitách mimo jádrové území.

7. Průvodcovská a přednášková činnost
Geopark Český ráj realizoval:
- 2 přednášky pro veřejnost
- 4 geoexkurze pro veřejnost
- 6 geoexkurzí pro školy (základní, střední a TUL)
- 2 přednášky na seminářích a workshopech
Partner Středisko ekologické výchovy Český ráj v Sedmihorkách realizovalo:
- 9 geoexkurzí pro pracovníky infocenter v regionu na téma Interpretace místního dědictví
- 41 geoexkurzí pro školy (MŠ, ZŠ, SŠ)

8. Turistická infrastruktura
•

Příprava projektové žádosti česko-polského projektu Popularizace geologických fenoménů
v Euroregionu Nisa v rámci Operačního Fondu malých projektů Euroregionu Nisa, OPPS Interreg V-A.
Hlavním partnerem projektu je Geopark Český ráj, partnery projektu jsou Město Turnov, kandidátský
geopark UNESCO Krajina vyhaslých vulkánů (PL) a Město Złotoryja (PL). V rámci projektu byla po
schválení dotační žádosti realizována geologická expozice v Turnově u Muzea Českého ráje, realizace
geoexpozice ve městě Złotoryja byla po prodloužení projektu přesunuta na rok 2022. Z důvodu
protipandemických opatření v souvislosti s COVID 19 bylo uskutečnění dvou česko-polských
geologických workshopů přesunuto na rok 2022.

•

Na základě pasportizace naučné stezky Besedickými skalami provedené Geoparkem Český ráj v roce
2020 bylo graficky a textově připraveno 10 nových geointerpretačních tabulí, jejichž výroba a instalace
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v terénu je naplánována na začátek jara 2022 (projekt MŽP ve spolupráci s Českou geologickou
službou).
•

Instalace propagačního exteriérového velkoformátového stojanu s mapou a textem v češtině a
angličtině určeného pro putovní propagaci Geoparku UNESCO Český ráj (realizováno s finančním
příspěvkem Města Turnov).

9. Odborné semináře, workshopy, konference
Konání akcí bylo ovlivněno protipandemickými opatřeními souvisejícími s COVID 19.
•

Uspořádání dvoudenního semináře v Geoparku UNESCO Muskaer Faltenbogen na téma „Geologické
dědictví, šetrná geoturistika, přínos geoparku pro region, dobrá praxe“ v rámci společného českosaského projektu Spolupráce a propagace geoparků UNESCO v Euroregionu Nisa“ (červen). Více viz bod
11. Mezinárodní spolupráce, přenos zkušeností do Geoparku.

•

Aktivní účast Geoparku Český ráj na akcích v rámci česko-saského projektu GECON (workshopy,
semináře, konference) – více viz bod 11. Mezinárodní spolupráce, přenos zkušeností do Geoparku.

•

Účast na Konferenci českých a německých geoparků v Národním geoparku Barrandien - září.

10. Zahraniční konference
Z důvodu protipandemických opatření proti COVID 19 se plánovaná fyzická účast zástupců Geoparku ČR na 9.
konferenci Globálních geoparků UNESCO v Koreji nemohla uskutečnit. Konference se konala online v prosinci
2021, za Geopark UNESCO Český ráj byli online přítomni Martina Pásková a Blanka Nedvědická. Geopark
UNESCO Český ráj fyzicky zastupoval student UHK Jáchym Nosek, který se v rámci mezinárodního studentského
programu účastnil během 9. konference Globálních geoparků UNESCO v Koreji jednání Youth Forum.
Jednání CC Evropských geoparků v Geoparku Papuk v Chorvatsku se z důvodu protipandemických opatření
proti COVID 19 konalo online.
Členka SR Geoparku Český ráj ČR Martina Pásková se jako zástupce Geoparku UNESCO Český ráj
v Koordinačním výboru sítě Evropských geoparků (CC EGN) a Rady Globálních geoparků UNESCO (UGGC)
zúčastnila:
- 3 videokonferenčních zasedání Koordinačního výboru Sítě evropských geoparků (EGN): leden, duben,
září
- videokonferenčního zasedání Sítě globálních geoparků (GGN): řešení fungování v pandemické době,
mj. průběhu revalidací a evaluací a aktualizace hodnotících dokumentů) - únor
- online semináře Německé komise pro UNESCO Kulturweit networking meeting for UNESCO
designated sites - duben
- online semináře UNESCO International Day of Geodiversity - duben
- Welcome Digital Event for the new UNESCO Global Geoparks organised on the occasion of the
International Mother Earth Day - duben
- digitálního workshopu globálních geoparků UNESCO a Sítě latinsko-amerických geoparků (GeoLAC)
"GEO-SCHEMAS 2021 First Edition: Inter-regional workshop on creative economy" – přednesen
příspěvek na téma role znalostí domorodých komunit v latinsko-amerických geoparcích v rámci – září
- čtyř hodnotících misí v lokalitách aspirujících na globální geopark UNESCO (Ries v Německu,
Mëllerdall v Lucembursku a Ekvádor: Napo Sumaco a Tungurahua) – říjen a listopad
- videokonferenčního zasedání Rady globálních geoparků UNESCO sezvané sekretariátem UNESCO za
účasti pozorovatelů z členských zemí UNESCO – prosinec
- 9. online konference globálních geoparků UNESCO (členství ve vědecké radě konference a
předsedání jedné z odborných sekcí) – prosinec
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11. Mezinárodní spolupráce, přenos zkušeností do Geoparku
•

Podání společného projektu Aktivní občané s kandidátským geoparkem UNESCO Kraina wygasłych
wulkanów (Polsko) a Geoparkem UNESCO Katla (Island) – leden. Projekt nebyl schválen k financování.

•

Pokračovala realizace česko-saského projektu s Globálním geoparkem UNESCO Muskauer Faltenbogen
„Spolupráce a propagace geoparků UNESCO v Euroregionu Nisa“ (Fond malých projektů Euroregionu
Nisa, program Interreg V-A). Projekt byl prodloužen vzhledem k protipandemickým opatřením
v souvislosti s COVID 19 a nemožnosti uspořádat společný dvoudenní seminář „Geologické dědictví,
šetrná geoturistika, přínos geoparku pro region, dobrá praxe“ v Geoparku UNESCO Muskauer
Faltenbogen v roce 2020. Ten se nakonec uskutečnil v červnu 2021.
Byl vydán Manuál pro terénní lektory EVVO v Globálním Geoparku Český ráj v češtině a v němčině a
vytištěno 5000 ks propagačních letáků Geoparku UNESCO Český ráj s mapou A3 a čtyřjazyčným
textem o atraktivitách Geoparku UNESCO Český ráj. Projekt byl ukončen 21. 6. 2021.

•

Podání projektové žádosti společného přeshraničního projektu Popularizace geologických fenoménů
v Euroregionu Nisa (únor). Vedoucím parterem je Geopark Český ráj o.p.s. Partneři projektu jsou
Město Turnov, město Złotoryja (Polsko), kandidátský geopark UNESCO Krajina vyhaslých vulkánů (PL).
Po schválení dotace z FMP Euroregionu Nisa začala realizace projektu z programu Interreg VA Česká
republika – Polsko (červen). V rámci projektu vznikla v Turnově před Kamenářským domem u Muzea
Českého ráje venkovní interaktivní geologická expozice. Na žádost polského partnera Město Złotoryja
(PL) byl projekt prodloužen do května 2022.

•

Geopark UNESCO Český ráj vystoupil v partnerském městě Złotoryja při příležitosti výročí města a
zahájení Mistrovství Polska v rýžování zlata – srpen.

•

Geopark Český ráj byl zapojen jako nefinanční partner do realizace Česko – německého projektu
GECON, jehož cílem je vznik a rozvoj geologické příhraniční sítě, která je neformální platformovou
institucí. Partnery projektu spojuje společný zájem v oblasti studia, ochrany a popularizace
geologického přírodního bohatství v Česko – saském pohraničí. Partneři česko - saského projektu:
Národní geopark Ralsko, Technická univerzita v Liberci, Senckenberg Gesellschaft für Naturforschun,
pobočka Muzea v Görlitz. Do března 2021, kdy byl projekt ukončen realizoval Geopark Český ráj 2
aktivity v rámci projektu (účast na workshopu a semináři spojeném se závěrečnou konferencí).

•

Pro účastníky 20. setkání taiwanských geoparků na Taiwanu natočil Geopark UNESCO Český ráj
propagační videoklip (říjen).

•

V rámci spolupráce s německou komisí pro UNESCO byli do Geoparku Český ráj vysláni dva
dobrovolníci: Leon Brüggemann a Rudolf Lueckert, kteří se zúčastnili čtyřměsíční stáže v geoparku,
v dubnu z důvodů pandemie online a v období květen-srpen na místě, další dva dobrovolníci Rosina
Linhard a Paul Terpe absolvovali v geoparku pětiměsíční pobyt v období září 2021-únor 2022. Podíleli
se na činnosti Geoparku Český ráj, Domu přírody Českého ráje a AOPK ČR.

12. Partneři a spolupracující organizace v roce 2021
Královéhradecký kraj
Liberecký kraj
Středočeský kraj
Město Turnov
Město Nová Paka
Město Jičín
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Město Železný Brod
Sdružení Český ráj, z.s.
AOPK ČR
Lesy České republiky, s. p.
Mikroregion Český ráj
MAS Český ráj
Středisko ekologické výchovy Českého ráje z.s.
Univerzita Hradec Králové
Technická univerzita v Liberci
Ekocentrum Oldřichov v Hájích o.p.s.
Základní škola 28. října Turnov – Geoškola Geoparku Český ráj
Základní škola Studentská v Mnichově Hradišti
Národní Geopark Ralsko a ostatní národní geoparky
Městské muzeum Nová Paka
Základní škola Nová Paka
ZO ČSOP Bukovina
Autokemp Sedmihorky v.o.s.
Ochrana Klokočských skal, z.s.
Sdružení pro záchranu hradu Kumburk, z.s.
Regionální muzeum a galerie v Jičíně
Česká speleologická společnost
NOVOPACKO dobrovolný svazek obcí
Neziskovky Libereckého kraje, z.s.
Spolek přátel Muzea Českého ráje, z.s.
Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR, v.v.i.
Středisko volného času Žlutá ponorka Turnov, příspěvková organizace
Česká geologická služba
Asociace geoparků ČR, z.s.

13. Zahraniční partneři
•

Globální geopark UNESCO Muskauer Faltenbogen – Německo, partner společného česko – saského
projektu Spolupráce a propagace geoparků UNESCO v Euroregionu Nisa.

•

Obec Krauschwitz v Geoparku UNESCO Muskauer Faltenbogen – Německo,
- partner společného česko - saského projektu Spolupráce a propagace geoparků
UNESCO v Euroregionu Nisa.

•

Kandidátský geopark UNESCO Krajina vyhaslých vulkánů – Polsko,
- partner společného česko-polského projektu Popularizace geologických fenoménů
Euroregionu Nisa.
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- vedoucí partner společného polsko-česko-islandského projektu Aktivní obyvatelé.
•

Město Zlotoryja – Polsko
- partner projektu společného česko-polského projektu Popularizace geologických fenoménů
Euroregionu Nisa.

•

Geopark UNESCO Katla – Island, partner společného polsko-islandsko-českého projektu Aktivní
obyvatelé.

14. Příspěvek k udržitelnému rozvoji
•

Plnění Akčního plánu pro období 2020-2022, který vychází ze Strategického rozvojového dokumentu
pro Globální geopark UNESCO Český ráj pro období 2020-2030.

•

Spolupráce Agenturou ochrany přírody a krajiny ČR, propagace 65 vybraných a odsouhlasených
geolokalit, kde nehrozí konflikt s ochranou přírody, v tiskovinách, na webu (v češtině, němčině a
angličtině), facebooku a instagramu Geoparku ČR.

•

Vydání Manuálu pro terénní lektory EVVO v Geoparku UNESCO Český ráj v češtině a v němčině v rámci
česko-saského projektu s Geoparkem UNESCO Muskaer Faltenbogen Spolupráce a propagace geoparků
UNESCO v Euroregionu Nisa (viz bod).

•

Vydání čtyřjazyčného letáku s mapou A3 a informacemi o atraktivitách Geoparku UNESCO Český ráj,
seznamem informačních center v regionu a vybranými geologickými lokalitami odsouhlasenými CHKO a
AOPK v rámci česko-saského projektu s Geoparkem UNESCO Muskaer Faltenbogen Spolupráce a
propagace geoparků UNESCO v Euroregionu Nisa.

•

Spolupráce se Střediskem ekologické výchovy Českého ráje v Sedmihorkách.

•

Spolupráce Domem přírody Českého ráje, návštěvnickým střediskem CHKO Český ráj.

•

Spolupráce s obcemi a městy v regionu – účast na jednáních týkajících se Geoparku UNESCO
Český ráj.

Přehled dotací, projektů a darů v roce 2021
• Memorandum o spolupráci vedoucí k rozvoji Globálního geoparku UNESCO Český ráj a spolupráci v oblasti
ochrany přírodního a kulturního dědictví, podpory šetrné geoturistiky, environmentálního a geovědního
vzdělávání a posilování regionální identity v oblasti Českého ráje uzavřené dne 5.11.2019 mezi
Královéhradeckým krajem a Geoparkem Český ráj o.p.s. Finanční příspěvek 350.000 Kč. Proplaceno,
ukončeno.
• Smlouva o poskytnutí dotace na pokrytí nákladů revalidace UNESCO z rozpočtu Královéhradeckého kraje č.
21 RGI02 - 0231 ve výši 50 000 Kč. Proplaceno, ukončeno.
• Podpora rozvoje Globálního geoparku UNESCO Český ráj, sml. č. OLP/1069/2021, Liberecký kraj – rezort
životního prostředí, zemědělství a rozvoje venkova. Neinvestiční účelová dotace 250 000 Kč. Dodatkem č. 1
ze dne 30.11.2021 k výše uvedené smlouvě dotace navýšena o 50 000 Kč na pokrytí nákladů revalidace
UNESCO. Celkem vyplaceno 300 000 Kč. Proplaceno, ukončeno.
• Smlouva o poskytnutí neinvestiční účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje č. OLP/3022/2021 na
pokrytí nákladů slavnostní premiéry videospotu ve výši 10 000 Kč. Proplaceno, ukončeno.
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• Finanční příspěvek na pokrytí akce Den Země s Geoparkem UNESCO Český ráj z Odboru životního prostředí
Libereckého kraje ve výši 6 000 Kč. Proplaceno, ukončeno.
• Finanční příspěvek na pokrytí akce Ukliďme si Český ráj z Odboru životního prostředí Libereckého kraje ve
výši 10 000 Kč. Proplaceno, ukončeno.
• Podpora činnosti Globálního Geoparku UNESCO Český ráj, sml. S-2637/KUL/2021, Středočeský kraj,
individuální účelová neinvestiční dotace 60.000 Kč. Proplaceno, ukončeno.
•

Příspěvek na činnost Geoparku Český ráj v roce 2021. Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční
dotace z rozpočtu města Nová Paka ve výši 80.000 Kč. Proplaceno, ukončeno.

•

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Nová Paka ve výši 5 000 Kč – příspěvek na
pokrytí nákladů revalidace UNESCO Proplaceno, ukončeno.

• Smlouva o poskytnutí dotace na činnost společnosti Geopark Český ráj o.p.s. v roce 2021
č. 7-21-002, Město Turnov, dotace 64.000 Kč. Proplaceno, ukončeno.
• Dotace z rozpočtu města Jičín na rok 2021 na pokrytí části nákladů na činnost o.p.s. Geopark Český ráj
v roce 2021. Smlouva o poskytnutí dotace, Město Jičín, dotace 50 000 Kč, Proplaceno, ukončeno.
• Smlouva o poskytnutí dotace č. 8-21-101, Město Turnov, dotace na propagaci Globálního geoparku
UNESCO Český ráj ve výši 27 878 Kč. Proplaceno, ukončeno.
• Darovací smlouva Město Turnov ve výši 4 000 Kč na pokrytí nákladů slavnostní premiéry videospotu o
Globálním geoparku UNESCO Český ráj.
• Město Železný Brod, dar ve výši 2 000 Kč – příspěvek na pokrytí nákladů revalidace UNESCO.
O hospodaření Geoparku Český ráj o.p.s. podává přehled Účetní závěrka a Příloha k účetní závěrce za rok
2021.

Děkujeme za finanční podporu Geoparku UNESCO Český ráj o.p.s:
Královéhradecký kraj
Liberecký kraj
Město Nová Paka
Město Turnov
Středočeský kraj
Město Jičín
Město Železný Brod
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