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1. Základní údaje
Název Geopark Český ráj o.p.s.
IČO 27511774
Obecně prospěšná společnost je zapsána v rejstříku obecně
prospěšných společností u Krajského soudu v Hradci Králové O 147.
sídlo
kancelář
tel
e-mail
web

Antonína Dvořáka 335, 511 01 Turnov
Markova 311, 511 01 Turnov
+420 481 540 253
info@geoparkceskyraj.cz
http://www.geoparkceskyraj.cz/

statutární Mgr. Jana Svobodová, předsedkyně správní rady, Ing. Blanka
orgán Nedvědická, ředitelka
POSLÁNÍ Geopark Český ráj
• rozvíjí identitu místních obyvatel s geoparkem a podporuje jejich
hrdost na místo, kde žijí,
• zvyšuje zájem místních obyvatel i návštěvníků o geovědní
problematiku, o historii krajiny Českého ráje a s ní spojené
geologické fenomény,
• přispívá k ochraně geologického, přírodního a kulturního dědictví,
• spolupracuje na vytváření a realizaci strategie udržitelného rozvoje
regionu a zejména rozvoje šetrného cestovního ruchu formou
geoturismu

Druh obecně prospěšných služeb:
•

•

•

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. Pracuje na
společném přístupu k finanční podpoře, zejména z fondů Evropské unie a Vlády
České republiky, k posílení finančních zdrojů projektu.
v oblasti vědy a výzkumu: organizuje 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, muzei a jednotlivci.
v oblasti vzdělávání: prostřednictvím ekologické výchovy, geologických věd a
dalších vědních disciplín informuje a vzdělává občany všech věkových kategorií.
Konzultuje a vede studijní práce na území geoparku. Vytváří regionální
informační a publikační fond, který zpřístupňuje veřejnosti prostřednictvím
3

•

•

informačních materiálů. V rámci ediční činnosti připravuje a vydává informační
a metodické materiály a školní pomůcky. Provozuje překladatelské a tlumočnické
služby.
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. 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.
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.
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2. ÚVOD
Strategie rozvoje Globálního geoparku UNESCO Český ráj je koncepční dokument, který
napomůže systematicky řídit a organizovat změny na území Globálního geoparku
UNESCO Český ráj v konkrétním časovém horizontu. Vychází ze znalosti území a jeho
potenciálu. Charakterizuje slabé a silné stránky území, vymezuje priority, které budou
podporovány, cíle rozvoje a jednotlivá opatření, která povedou k jejich naplnění a
doporučení. Dokument představuje konkrétní kroky, které směřují k naplňování poslání
Globálního geoparku UNESCO Český ráj v rámci udržitelného rozvoje.
Strategie rozvoje je navržena pro období 2020-2030, akční plány budou zpracovány vždy
na dvouleté období a budou zohledňovat revalidační období UNESCO 2020-2024 a 20242028.
Geopark označuje území se širokou škálou geologických a geomorfologických fenoménů,
paleontologických, archeologických i mineralogických lokalit a na území Českého ráje
podává představu o geologickém vývoji Země. Geopark Český ráj leží na styku tří
geologicky odlišných území, a proto je zdejší rozmanitost neživé a živé přírody výjimečná.
Krajina vyniká vysokou koncentrací přírodních i historických památek a zároveň dokládá
vliv a význam přírodních podmínek a přírodního bohatství pro ekonomický a kulturní
vývoj společnosti.
Území geoparku bylo v průběhu stovek milionů let opakovaně dnem moří a jezer,
několikrát zde probíhala sopečná činnost. Výsledkem je krajina s divokými skalami,
sopkami, krasovými jevy, řekami, romantickými údolími, lesy, loukami a rybníky, krajina,
kde vedle formujících přírodních procesů registrujeme i výrazný lidský impakt.
Jako první v republice zde byla v roce 1955 vyhlášena Chráněná krajinná oblast Český ráj.
Geopark svou rozlohou 833 km2 výrazně přesahuje toto území a v podstatě odpovídá
vymezení regionu Český ráj.
Pro mimořádně cenné přírodní, geologické a krajinné hodnoty byl Geopark Český ráj
v roce 2005 zařazen do evropské i globální sítě geoparků. V listopadu 2015 se staly
globální geoparky kategorií UNESCO. Revalidace globálního geoparku v roce 2016
potvrdila propůjčení značky na další 4 roky.
Za účelem naplňování poslání vyplývajícího z Charty geoparků, Madonské a Pekingské
deklarace, byla v roce 2005 založena obecně prospěšná společnost Geopark Český ráj,
jejímž úkolem je nejen pečovat o uchování přírodního, historického a kulturního dědictví,
environmentálně vzdělávat veřejnost, podporovat vědecké bádání, poskytovat informace
z dalších disciplín přírodních a společenských věd, ale i podněcovat zájem lidí o toto
dědictví, a to jak aktivním zapojením obyvatel obcí a měst v příslušném regionu, tak i
vytvářením podmínek pro šetrnou turistiku v dané krajině a přispívat tak k trvale
udržitelnému rozvoji území.

5

3. ANALYTICKÁ ČÁST
3.1.

Analýza území

3.1.1. Vymezení hranic Globálního geoparku UNESCO Český ráj
Území Geoparku Český ráj leží z větší části v oblasti NUTS II Severovýchod (Liberecký a
Královéhradecký kraj) a okrajově v NUTS II – Střední Čechy. Geopark leží na území pěti

okresů, a to Liberec, Jablonec nad Nisou, Semily, Jičín a Mladá Boleslav.
Obr. 1: Vymezení hranic UNESCO Globálního geoparku Český ráj.
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3.1.2. Seznam obcí v Geoparku Český ráj
X

část obce, XX celá obec, > přiřazeno ke geoparku
obec

ID obce

kraj

turistická
oblast

obyvatel k 1. 1. 2019
obyv. CZ cizinci celkem

Borovnice

579092 KHK Podkrkonoší

150,00

4,00

154,00

Brada-Rybníček

549100 KHK Český ráj

144,00

3,00

147,00

Březina

549070 KHK Český ráj

114,00

1,00

Bukvice

573353 KHK Český ráj

159,00

Dílce

549118 KHK Český ráj

Dolní Lochov

2005 2016 2019
>
X

X

X

115,00

>

X

3,00

162,00

>

X

57,00

1,00

58,00

X

X

X

549088 KHK Český ráj

45,00

2,00

47,00

X

>

X

Dřevěnice

573337 KHK Český ráj

233,00

1,00

234,00

X

X

>

Holín

572900 KHK Český ráj

574,00

9,00

583,00

X

>

X

Jičín

572659 KHK Český ráj

15678,00 676,00 16354,00

X

>

X

Jinolice

549151 KHK Český ráj

192,00

0,00

192,00

X

X

X

Kbelnice

549169 KHK Český ráj

204,00

3,00

207,00

X

>

X

Kněžnice

573043 KHK Český ráj

269,00

2,00

271,00

X

X

X

Libošovice

573116 KHK Český ráj

502,00

7,00

509,00

X

X

X

Libuň

573124 KHK Český ráj

794,00

21,00

815,00

X

X

X

Lužany

573159 KHK Český ráj

591,00

4,00

595,00

X

X

X

Markvartice

573167 KHK Český ráj

479,00

6,00

485,00

>

X

Mladějov

573205 KHK Český ráj

499,00

14,00

513,00

X

X

X

Nová Paka

573248 KHK Český ráj

9057,00 159,00

9216,00

X

X

>

Ohařice

549185 KHK Český ráj

65,00

0,00

65,00

X

>

X

Ohaveč

548910 KHK Český ráj

87,00

1,00

88,00

X

>

X

Osek

573264 KHK Český ráj

219,00

5,00

224,00

X

X

X

Ostružno

573281 KHK Český ráj

99,00

0,00

99,00

>

X

Pecka

573299 KHK Podkrkonoší

1283,00

17,00

1300,00

Podhradí

573329 KHK Český ráj

438,00

11,00

449,00

Podůlší

573345 KHK Český ráj

257,00

3,00

260,00

Radim

573370 KHK Český ráj

437,00

8,00

Samšina

573442 KHK Český ráj

262,00

Soběraz

573361 KHK Český ráj

Sobotka

>
>

X

X

X

X

445,00

X

X

>

3,00

265,00

X

>

X

100,00

0,00

100,00

X

X

X

573493 KHK Český ráj

2335,00

74,00

2409,00

X

>

X

Stará Paka

573507 KHK Český ráj

2040,00

44,00

2084,00

X

X

X

Střevač

573540 KHK Český ráj

292,00

1,00

293,00

>

X

Úbislavice

573655 KHK Český ráj

430,00

5,00

435,00

X

X

X

Újezd pod Troskami

573680 KHK Český ráj

310,00

24,00

334,00

X

X

X

Úlibice

573698 KHK Český ráj

297,00

3,00

300,00

>

X

Valdice

573701 KHK Český ráj

1338,00

20,00

1358,00

X

>

Veliš

573728 KHK Český ráj

193,00

8,00

201,00

>

X

Vidochov

573736 KHK Podkrkonoší

352,00

30,00

382,00

X

X

>

Zámostí-Blata

549193 KHK Český ráj

118,00

1,00

119,00

X

X

X

Železnice

573825 KHK Český ráj

1230,00

55,00

1285,00

X

X

X
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X

obec

ID obce

kraj

turistická
oblast

obyvatel k 1. 1. 2019
obyv. CZ cizinci celkem

2005 2016 2019

Bělá

576972 LK

Český ráj

269,00

4,00

273,00

X

X

X

Benešov u Semil

576999 LK

Český ráj

857,00

8,00

865,00

X

X

X

Bozkov

577006 LK

Český ráj

575,00

13,00

588,00

X

X

X

Bradlecká Lhota

577014 LK

Český ráj

240,00

3,00

243,00

X

X

X

Bystrá nad Jizerou

577049 LK

Český ráj

119,00

0,00

119,00

X

X

X

Čistá u Horek

577057 LK

Krkonoše

560,00

12,00

572,00

Čtveřín

544531 LK

Český ráj

505,00

25,00

530,00

X

X

X

Frýdštejn

563579 LK

Český ráj

868,00

3,00

871,00

X

X

X

Háje nad Jizerou

577073 LK

Český ráj

678,00

16,00

694,00

X

X

X

Holenice

577111 LK

Český ráj

89,00

1,00

90,00

X

X

X

Horka u Staré Paky

574201 LK

Krkonoše

246,00

3,00

249,00

X

X

>

Hrubá Skála

577146 LK

Český ráj

599,00

6,00

605,00

X

X

X

Chuchelna

577154 LK

Český ráj

993,00

11,00

1004,00

X

X

X

Jenišovice

563609 LK

Český ráj

1154,00

28,00

1182,00

X

X

X

Jesenný

577171 LK

Český ráj

463,00

10,00

473,00

X

X

X

Jilemnice

577197 LK

Krkonoše

5377,00

97,00

5474,00

X

X

X

Jílové u Držkova

563617 LK

Jizerské hory

212,00

2,00

214,00

Kacanovy

577201 LK

Český ráj

215,00

6,00

221,00

X

X

X

Karlovice

577219 LK

Český ráj

757,00

12,00

769,00

X

X

X

Klokočí

577227 LK

Český ráj

192,00

6,00

198,00

X

X

X

Koberovy

563641 LK

Český ráj

1038,00

13,00

1051,00

X

X

X

Košťálov

577235 LK

Český ráj

1633,00

36,00

1669,00

X

X

X

Kruh

577243 LK

Krkonoše

471,00

10,00

481,00

X

X

X

Ktová

547484 LK

Český ráj

185,00

7,00

192,00

X

X

X

Kyje

572047 LK

Český ráj

50,00

2,00

52,00

X

X

X

Lažany

545937 LK

Český ráj

220,00

2,00

222,00

X

X

X

Levínská Olešnice

577375 LK

Krkonoše

363,00

6,00

369,00

X

X

X

Libštát

577294 LK

Český ráj

927,00

25,00

952,00

X

X

X

Líšný

563676 LK

Český ráj

252,00

4,00

256,00

X

X

X

Lomnice nad Popelkou

577308 LK

Český ráj

5402,00 196,00

5598,00

X

X

X

Loučky

573400 LK

Český ráj

171,00

1,00

172,00

X

X

X

Loužnice

563684 LK

Jizerské hory

238,00

7,00

245,00

Malá Skála

563706 LK

Český ráj

1180,00

18,00

1198,00

X

X

X

Martinice v Krkonoších

573418 LK

Krkonoše

605,00

5,00

610,00

X

X

X

Mírová pod Kozákovem

577316 LK

Český ráj

1707,00

36,00

1743,00

X

X

X

Modříšice

577324 LK

Český ráj

436,00

7,00

443,00

X

X

X

Mříčná

577332 LK

Krkonoše

574,00

11,00

585,00

X

X

X

Nová Ves nad Popelkou

577341 LK

Český ráj

649,00

11,00

660,00

X

X

X

Ohrazenice

577359 LK

Český ráj

1105,00

45,00

1150,00

X

X

X

Olešnice

577367 LK

Český ráj

188,00

4,00

192,00

X

X

X

Paceřice

545953 LK

Český ráj

316,00

15,00

331,00

X

X

X

Pěnčín

563749 LK

Český ráj

1896,00 112,00

2008,00

X

X

X
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obyvatel k 1. 1. 2019
obyv. CZ cizinci celkem

2005 2016 2019

Peřimov

577391 LK

Český ráj

254,00

4,00

258,00

X

X

X

Poniklá

577405 LK

Krkonoše

1128,00

12,00

1140,00

X

X

X

Přepeře

577413 LK

Český ráj

755,00

41,00

796,00

X

X

X

Příkrý

577421 LK

Český ráj

242,00

1,00

243,00

X

X

X

Příšovice

564354 LK

Český ráj

1269,00

83,00

1352,00

X

X

X

Pulečný

546577 LK

Jizerské hory

422,00

9,00

431,00

X

X

X

Radčice

563773 LK

Český ráj

174,00

2,00

176,00

Radostná pod Kozákovem

577430 LK

Český ráj

441,00

6,00

447,00

X

X

X

Rakousy

577448 LK

Český ráj

91,00

1,00

92,00

X

X

X

Roprachtice

577464 LK

Krkonoše

282,00

7,00

289,00

X

X

X

Rovensko pod Troskami

577472 LK

Český ráj

1234,00

46,00

1280,00

X

X

X

Roztoky u Jilemnice

577499 LK

Krkonoše

1037,00

22,00

1059,00

X

X

X

Roztoky u Semil

577481 LK

Český ráj

107,00

7,00

114,00

X

X

X

Semily

576964 LK

Český ráj

8380,00 201,00

8581,00

X

X

X

Skuhrov

563803 LK

Český ráj

584,00

9,00

593,00

X

X

>

Slaná

577529 LK

Český ráj

672,00

14,00

686,00

X

X

X

Stružinec

577545 LK

Český ráj

698,00

12,00

710,00

X

X

X

Studenec

577553 LK

Krkonoše

1886,00

28,00

1914,00

X

X

X

Svijany

564443 LK

Český ráj

299,00

19,00

318,00

X

X

>

Svojek

577561 LK

Krkonoše

169,00

10,00

179,00

X

X

X

Syřenov

577570 LK

Český ráj

205,00

2,00

207,00

X

X

X

Tatobity

577596 LK

Český ráj

551,00

6,00

557,00

X

X

X

Troskovice

577600 LK

Český ráj

100,00

0,00

100,00

X

X

X

Turnov

577626 LK

Český ráj

14023,00 511,00 14534,00

X

X

X

Veselá

577642 LK

Český ráj

221,00

15,00

236,00

X

X

X

Víchová nad Jizerou

577651 LK

Krkonoše

930,00

18,00

948,00

X

X

X

Vlastiboř

563846 LK

Jizerské hory

122,00

2,00

124,00

X

X

X

Všeň

577677 LK

Český ráj

597,00

15,00

612,00

X

X

X

Vyskeř

577685 LK

Český ráj

387,00

8,00

395,00

X

X

X

Vysoké nad Jizerou

577693 LK

Krkonoše

1287,00

16,00

1303,00

X

X

X

Záhoří

577707 LK

Český ráj

498,00

8,00

506,00

X

X

X

Železný Brod

563871 LK

Český ráj

5890,00 297,00

6187,00

X

X

>

Žernov

577723 LK

Český ráj

179,00

31,00

210,00

X

X

X

Boseň

535516 StČ

Český ráj

473,00

9,00

482,00

X

X

X

Branžež

571946 StČ

Český ráj

234,00

2,00

236,00

X

X

X

Březina

535567 StČ

Český ráj

407,00

3,00

410,00

X

X

X

Dobšín

571989 StČ

Český ráj

264,00

1,00

265,00

X

X

X

Dolní Bousov

535702 StČ

Český ráj

2624,00 110,00

2734,00

X

X

X

Chocnějovice

535923 StČ

Český ráj

425,00

5,00

430,00

>

Jivina

535974 StČ

Český ráj

464,00

1,00

465,00

>

Klášter Hradiště nad Jizerou 536024 StČ

Český ráj

916,00

44,00

960,00

>

Kněžmost

Český ráj

2076,00

79,00

2155,00

536041 StČ
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X

X

X
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obyv. CZ cizinci celkem

2005 2016 2019

Koryta

599557 StČ

Český ráj

84,00

7,00

91,00

Loukov

570770 StČ

Český ráj

175,00

2,00

177,00

Loukovec

536261 StČ

Český ráj

302,00

5,00

307,00

Mnichovo Hradiště

536326 StČ

Český ráj

8395,00 406,00

8801,00

Mohelnice nad Jizerou

565822 StČ

Český ráj

93,00

3,00

96,00

Obruby

536407 StČ

Český ráj

246,00

9,00

255,00

X

X

X

Přepeře

570923 StČ

Český ráj

98,00

4,00

102,00

X

X

X

Ptýrov

571938 StČ

Český ráj

282,00

11,00

293,00

Žďár

536971 StČ

Český ráj

1387,00

25,00

1412,00

Celkem

>
X

X

>
>

X

X

>
>

>
X

X

X

140556,00 4257,00 144813,00

3.1.3. Geografická a geologická územní charakteristika
Geopark Český ráj je území o rozloze cca 760 km2 s jasně vymezenými hranicemi, zahrnuje
geomorfologické jednotky, ke kterým patří: Novopacká vrchovina, Staropacká vrchovina,
Jičínská kotlina, Lomnická pahorkatina, Bozkovská vrchovina, Komárovský hřbet,
Turnovská stupňovina, Vyskeřská vrchovina, Mnichovohradišťská kotlina aj.
Díky umístě ní v rá mci Č eské ho masivu a pestrosti zachovaný ch horninový ch celků rů zné ho
stá ř í umož ňuje ú zemí geoparku studovat/sledovat vý sledky geologický ch procesů již od
starš ího paleozoika, zhruba po dobu posledních 500 milionů let. Nejvě tš í č ást ú zemí byla
dotvoř ena v prů bě hu variské orogeneze, v devonu až karbonu př ed asi 400–300 miliony let,
kdy doš lo v dů sledku kolizí jednotlivý ch mikrokontinentů k amalgamaci Č eské ho masivu.
Z hlediska geotopů Českého ráje není možno nezmínit rychlou sedimentaci obrovského
objemu písků, podřízeně i vápnitých písků a kalů během svrchní křídy. Z nich vzniklé
horniny, zvětrávající v geologicky nedávné a současné době, vytvářejí fenomén skalních
měst. Dalš í vý znamné změ ny pak př iš ly v prů bě hu alpinské orogeneze, zejmé na v
poč áteč ních stadiích kolize africké a eurasijské desky v nejmladš í kř id
́ ě a v kenozoiku. Na
nesč etný ch př iŕ odních a umě lý ch odkryvech jsou dokumentová ny nejrů zně jš í geologické
jednotky a horninové typy, a to od krystalinika přes pokryvné ú tvary (permokarbon, křída),
projevy mladého (cca 20-5 milionů let) vulkanismu až po plejádu nezpevněných hornin
pleistocenního až holocenního stáří (svahoviny, pískové osypy, pěnovce, říční terasy, výplně
jeskyní, spraše). Rozmanitou geologickou stavbu Geoparku Č eský rá j tvoř í ně kolik
samostatný ch geologický ch jednotek v severní č ásti Č eské ho masivu. Horninové komplexy
patř í k tzv. zá padosudetské neboli luž ické oblasti, jejíž vě tš í č ást lež í na ně mecké m a polské m
ú zemí.
Český ráj je geologická učebnice, která poskytuje širokou škálu geologických fenoménů.
Území bylo v průběhu stovek milionů let trvající historie opakovaně dnem moří, jezer i řek,
krystalizací hluboko pod povrchem vznikaly magmatické horniny, jako např. žuly, oblast
často ovlivňovaly aktivní sopky, probíhala vrásnění hornin, spolu se zdvihy nebo poklesy
obrovských bloků zemské kůry. Kromě vnitřních geologických procesů jsou zřetelné procesy
způsobené vnějšími geologickými činiteli. Na tváři krajiny zapracovaly slunce, mráz, vítr a
voda, aby vytvořily známá pískovcová skalní města a malebná skalní zákoutí plná bizarních
útvarů. Geologické působení vody na zemském povrchu je v okolí Bozkova, ale i na dalších
místech Českého ráje doplněno její podzemní činností v podobě krasových jevů. Vývoj
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probíhající stovky milionů let se odrazil v pestrém souboru hornin, mezi kterými nechybí ani
vzácné útržky hornin, pocházející ze svrchního pláště. Pestré geologické procesy vytvořily
ložiska železa, mědi, rtuti, uhlí, stavebního kamene, pokrývačských břidlic, sklářských písků,
vápenců, hrnčířských a cihlářských hlín i naleziště drahých kamenů.
Území Českého ráje je z geologického hlediska součástí Českého masivu, jedné z trosek
evropského variského horstva. Nejstarší horniny tvoří železnobrodské krystalinikum.
Původní spodnopaleozoické sedimenty s vložkami bazických vulkanitů a jejich tufů byly
v karbonu přepracovány slabou regionální metamorfózou, při které vznikly různé typy
fylitů, metadiabasy, bazické metatufy a mramory. Výjimečnou lokalitou pokrývačských
břidlic jsou výchozy u Jílového, v chloritických břidlicích jsou zde zachovány
spodnopaleozoické makrofosílie. U Semil se nachází těleso bítouchovského metagranitu
označované jako nejstarší hornina na území Geoparku Český ráj.
Horniny železnobrodského krystalinika jsou na většině území překryty až 1800 m mocnými
kontinentálními usazeninami mladopaleozoických pánví. Tyto sladkovodní pánve, které
vznikly v době variského vrásnění v místech intramontánních depresí, byly ve svrchním
karbonu a permu vyplňovány sedimenty vodních toků a jezer, nejčastěji prachovci, jílovci,
pískovci a slepenci. Některé z nich jsou nápadné svojí výraznou červenohnědou barvou, díky
čemuž byly označovány jako Podkrkonošský permokarbon. Hrubozrnné fluviální a často
arkózovité sedimenty v okolí Nové Paky a Pecky jsou proslulé bohatými nálezy
petrifikovaných stonků a jiných částí rostlin, které jsou známy z několika stratigrafických
úrovní. Tyto zkameněliny jsou často nepřesně označovány jako „zkamenělá dřeva“ či
„araukarity“. Dosud zde byly popsány stonky stromovitých přesliček, kapradin,
kapraďosemenných rostlin a jehličnanů. Největší část dosud nalezeného kmene, vystavená
v muzeu v Nové Pace, je dlouhá 8 metrů. Jezerní jemnozrnné sedimenty obsahují hojné
otisky rostlin, fosilní hmyz, paprskoploutvé ryby, žralokovité obratlovce i fosilní stopy
obojživelníků (tzv. ,,krytolebců“), zejména otisky jejich končetin a koprolity. Tektonický
neklid doprovázely výlevy kyselých (ryolitové ignimbrity) a intermediálních vulkanitů, jako
jsou bazaltandezity (tzv. melafyry), často doprovázené produkcí sopečných popelů, bomb či
akrečních lapilli. Novopacko a Kozákov jsou proslulé nálezy minerálů, které přímo s touto
vulkanickou činností souvisejí. Naleziště achátů, jaspisů a různých odrůd křemene se táhnou
v pruhu od Frýdštejna přes Kozákov k Lomnici nad Popelkou (Tábor), a dále přes Karlov a
Žďár na Staropackou horu s Levínem, na Kozinec a odtud přes Čisteckou hůru až na Rovně a
Dolní Kalnou. Podkrkonošské acháty, jaspisy a jiné formy křemene jsou vyhledávanou a
používanou surovinou již několik stovek let. Velmi neobvyklý a celosvětově proslulý je
výskyt tzv. „hvězdového křemene“ v žilách melafyrů na kopci Strážník u Jilemnice.
Zhruba před 96 miliony lety proniklo do prostoru severních a východních Čech, podél
tektonicky podmíněné deprese labské zóny, moře. Drobné nerovnosti byly zaplněny splachy
zvětralých permokarbonských hornin z podloží. Výše se sedimentace vyvíjela v závislosti na
rozložení zdrojových oblastí, rychlosti subsidence pánevního dna a kolísání hladiny
světového oceánu. Z několika set metrů mocných uloženin pískovcových a slínovcových
sedimentů v budoucnosti vznikla vyhlášená skalní města. Většina skalních oblastí v Českém
ráji je budována pískovci tzv. hruboskalského kvádru, náležícímu teplickému souvrství. Jde
o středně zrnité, místy až jemnozrnné křemenné pískovce. Nasedají na jizerské souvrství a
jejich báze je buď ostrá, nebo daná rychlým střídáním prachovců a pískovců. Významných
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skalních měst se na území Geoparku Český ráj nachází hned několik, přičemž každé z nich
má svá specifika v mezoformách a mikroformách skalního reliéfu (tvary skalních věží,
typologie voštin, škrapů a dutin, přítomnost, či nepřítomnost železitých nebo křemitých
inkrustací). Skalní útvary v okolí Malé Skály vznikly vyzdvižením pískovců podél lužického
zlomu do téměř svislé polohy, přičemž byly rozděleny řekou Jizerou. Na levém břehu řeky
leží Suché skály, na pravém břehu pokračuje od Panteonu ke zřícenině hradu Frýdštejn.
Skalní město Drábovna je situované nad pravým břehem Jizery ve vrcholové plošině, která
je členěna do několika částí skalními roklemi. Zalesněný vrch Sokola s projevy vulkanismu
leží asi kilometr od Malé Skály nad Besedickými skalami. Skalní město Chléviště se rozkládá
na západním svahu Sokola a tvoří součást komplexu skal u Besedic. V pískovcovém skalním
bradle Drábovny na západním svahu Kozákova jsou na území přírodní rezervace známé
hluboké skalní převisy, Babí a Kudrnáčova pec, s nálezy po zpracování kozákovských jaspisů
z doby kamenné. Betlémské a Klokočské skály tvoří kuestu s výraznou hranou na SV okraji,
která odpovídá zlomům lužického směru. Hruboskalské skalní město je tvořené stovkami
pískovcových věží a bloků, které leží na ploše 120 ha. Borecké skály zaujímají plochu 29,3 ha
mezi Rovenskem pod Troskami a Borkem. Nedaleko hradu Trosky je jeden kilometr dlouhá
řada pískovcových skal, bloků a izolovaných věží nazývaná Apolena, která ukrývá vchod do
rozsedlinovo-puklinové jeskyně o délce cca 200 m. Okolo dvou kilometrů dlouhé údolí
Plakánku má charakter kaňonu, na konci kterého se tyčí hrad Kost. Prachovské skály
zaujímají území o rozloze 187 ha na severozápadním okraji Jičínské kotliny. Seskupením
věží, sloupů, pilířů, a bloků pískovcových skal místy pronikají nevelká vulkanická tělesa.
Rozsáhlá pískovcová plošina Příhrazských skal je na severu a na západě ohraničena strmými
srázy, jejichž součástí jsou Drábské světničky.
Z křídových sedimentů Českého ráje jsou popsány zbytky mechovek, bentických foraminifer,
mlžů, gastropodů, serpulidů, hlavonožců, korýšů, ostnokožců a fosilních stop. Mezi
výjimečně bohaté lokality patří Kněžnice, Libuň, Železnice atd. Tyto polohy (dříve
považované za nejvyšší jizerské souvrství) patří již spodní části souvrství teplického.
Ve mladším kenozoiku došlo k oživení tektonických pohybů na významných zlomových
strukturách doprovázené intenzivním vulkanismem. Hojná tělesa mladých bazaltoidních
hornin jsou tvořena zejména žilami decimetrových až metrových mocností a komínovými
intruzemi. Vulkanity se uplatňují v reliéfu krajiny a tvoří výrazné dominanty. Z komínových
intruzí jmenujme např. Mužský, Vyskeř nebo Humprecht. Bazanitová intruze na Střelečské
hůře byla radiometricky datována na 24,6 milionu let. Lávové proudy olivinických bazanitů
vytékajících z Kozákova byly datovány na 5-4,5 milionu let a jsou nejmladším projevem
pozdněkenozoického vulkanismu v Českém ráji. Bazanitovou horninou je tvořen i vrchol
Trosek – zbytek přívodních drah vulkánu, místy i zbytky původního povrchu sopečného
tělesa (tzv. spatter cones), což je v Českém masivu unikát. Z bazanitů sestává i většina sopek
jičínského vulkanického pole. Naprostým geologickým unikátem s velmi složitou
geologickou historií je rovněž vrch Zebín s opakovanými erupcemi cca před 18,5 miliony
lety. Nové výzkumy prokazují existenci tří různých přívodních kanálů s různými typy hornin.
Na několika místech Českého ráje došlo během sopečné aktivity k vypálení křídových
jílovitých slínovců do podoby přírodního porcelánu – porcelanitu. Klasickou a věhlasnou
lokalitou s učebnicově odkrytými horninami je Čeřovka v Jičíně.
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V nejmladším kenozoiku byla centrální část Českého ráje tvořena poměrně souvislou deskou
pískovců teplického souvrství, mírně ukloněnou k jihu. Z ní vystupovala – vedle
kozákovského hřbetu – vypreparovaná intruzivní tělesa lemovaná relikty nadložních
prachovců a jílovců. Z této doby (pliocén) se v nejvyšších polohách terénu zachovaly
štěrkové akumulace původní Jizery. Pískovcová deska byla v pleistocénu rozčleněna
v důsledku zahlubování erozní báze a zpětné eroze Jizery a jejich přítoků, na východě pak i
přítoků Cidliny. Dnešní různý stupeň destrukce původní desky pozorovaný v jednotlivých
skalních městech je funkcí polohy vzhledem k Jizeře a jejím přítokům, litologie a
tektonického porušení. Zejména tam, kde eroze zasáhla plastické jílovce v podloží těchto
pískovců, bylo častým jevem gravitační odsedání bloků, skalní řícení a sesuvy. Naopak
akumulační činnost měla za následek vznik štěrkopískových teras Jizery a depozici eolických
sedimentů – spraší a sprašových hlín – na východních a jihovýchodních svazích. Litologicky
jsou písčité, odvozené z pískovců teplického souvrství, nebo hlinité, odvozené od spraší.
Omezeného rozsahu jsou kamenitá deluvia odvozená z mladých vulkanitů nebo pískovců
jizerského souvrství. Z holocenních sedimentů jsou významné pískové osypy v okolí skal,
výplně rozsedlin a jeskyň a pěnovce. Jde o sedimenty se stopami antropogenních aktivit
s prozatím nejstarší datací cca 80 000 let. V posledních 12 000 letech registrujeme
kontinuální zájem o tuto oblast, a to jak v pískovcové skalní oblasti, tak i v otevřené krajině.
Od paleolitu registrujeme zároveň využívání nerostných surovin (silicity glacigenních
sedimentů, jaspisy, acháty, křišťály atd.) s pomyslným vrcholem v neolitu, kdy byly ve
velkém těženy metabazity typu Jizerské hory v kontaktním dvoru tanvaldského granitu.
V území je určujícím zlomem lužická porucha. Na ni v blízkosti Semil navazuje škodějovský
zlom, který od sebe odděluje krystalinikum a podkrkonošskou pánev.
Na území Geoparku Český ráj se nachází 14 základních geotopů:
• Starší prvohory
1 - přeměněné sedimentární horniny železnobrodského komplexu (např. zelené břidlice a
fylity)
2 - metadiabasy (metamorfované bazaltoidy a tufy)
3 - dolomitické vápence
4 - metagranit (bítouchovská žula)
• Horniny mladších prvohor
5 - říční sedimenty (např. arkózy, slepence, pískovce)
6 - jezerní sedimenty (jílovce, prachovce)
7 - vulkanity (tufity, melafyry, ignimbrity)
• Druhohorní pískovce
8 - křemenné pískovce
9 - vápnité pískovce až vápence
10 - jílovité, vápnité slínovce
11 - jílovcové izolátory s prameny
•Kenozoické sopečné horniny
12 - bazaltoidy (bazanity až nefelinity)
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•Pozdněkenozoické sedimenty a jevy
13 - říční terasy a spraše, paleopůdy, rašeliny, závrty, sesuvy, pěnovce
14 - stratifikované pískové osypy v sousedství vysokých pískovcových skal a výplně jeskyň
a slují (významný překryv geologie a archeologie)
3.1.4. Charakteristika současného statutu ochrany územních hodnot
Nejcennější část území Geoparku Český ráj patří k nejstarší chráněné krajinné oblasti pod
správou Regionálního pracoviště AOPK – Správa CHKO Český ráj. CHKO zaujímá plochu
181,5 km2. Jejím posláním je ochrana geomorfologických hodnot, zachování typického
vzhledu krajiny a udržení celkové biologické rozmanitosti. Rostlinná a živočišná říše je
zastoupena převážně druhy skalních měst a mokřadů, a to i přes velkou rozmanitost
přírodních stanovišť. Druhovou pestrost organismů obohacují horské i teplomilné druhy.
CHKO byla zřízena výnosem MK ČSR čj. 70 261/1954; vládním nařízením č. 508/2002 Sb. a
rozšířena 14. 10. 2002. Maloplošná zvláště chráněná území v CHKO - v působnosti CHKO jsou
2 národní přírodní památky, 11 přírodních rezervací, 11 přírodních památek a národní
přírodní památka Strážník. Na území geoparku se nachází národní přírodní památka
Bozkovské dolomitové jeskyně pod Správou jeskyní České republiky.
Management geologických lokalit je zajišťován AOPK – regionálním pracovištěm Správou
CHKO Český ráj ve spolupráci s Libereckým, Středočeským a Hradeckým krajem, s místní
samosprávou a správci (vlastníky) v území.
Dlouhodobé činnosti a aktivity v oblasti ochrany přírody zahrnuje Plán péče CHKO Český ráj.
Zejména mezi ně patří:
- zachování skalních měst Českého ráje jako nejrozmanitějšího a nejúplnějšího souboru
charakteristických prvků a forem pískovcového fenoménu temperátní zóny;
- zachování a postupné zvyšování biodiverzity s důrazem na zvlášť chráněné druhy rostlin a
živočichů;
- zachování krajinného rázu;
- soustava Natura 2000;
- ekologicky šetrné a přírodě blízké hospodaření v krajině;
- uplatňování principů trvale udržitelného rozvoje;
- rozvíjení ekologicky příznivé tvořivosti obyvatel;
- vytvoření kvalitního informačního systému v oblasti životního prostředí;
- zvyšování odpovědnosti obyvatel CHKO za současný stav krajiny.

Obr. 2: Zonace CHKO Český ráj (Koncepce práce s návštěvnickou veřejností 2019 AOPK)
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3.2.

Analýza partnerů

Na území Geoparku Český ráj působí řada institucí a partnerů, které vykonávají činnost
blízkou geoparku. Jedná se například o Muzeum Českého ráje v Turnově se zaměřením na
drahé kameny, mineralogii, paleontologii, geologii a Městské muzeum v Nové Pace,
spravující obsáhlé sbírky drahých kamenů a paleozoických fosílií. Geologické sbírky mají
také Krkonošské muzeum v Jilemnici, Městské muzeum v Lomnici nad Popelkou, Regionální
muzeum a galerie v Jičíně, Galerie Granát v Turnově, Votrubcovo muzeum na Kozákově,
Městské muzeum v Rovensku pod Troskami, Vlastivědné muzeum v Železnici. Na území
geoparku nepřetržitě působí odborníci z Geologického ústavu Akademie věd České
republiky, v. v. i., z České geologické služby a z našich i ze zahraničních vysokých škol.
Některými aktivitami, které mají podobné zaměření jako geopark, se v regionu zabývá
Středisko ekologické výchovy Český ráj v Sedmihorkách (programy EVVO), Dům přírody
v Dolánkách (expozice, interpretace), Ochrana Klokočských skal, z.s. (realizace naučných
stezek pro handicapované).
Geopark Český ráj také spolupracuje s Mikroregionem Český ráj – dobrovolným svazkem
obcí, MAS Český ráj a MAS brána do Českého ráje při řešení průnikových témat (např.
zajišťování dalších parkovacích ploch v turistických destinacích).
Vzhledem k personálnímu obsazení v současné době (1 pracovní úvazek) Geopark Český ráj
o.p.s. úzce spolupracuje s DMO Sdružení Český ráj v oblasti marketingu a zajištění externího
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geologického průvodce. Geolog Geoparku Český ráj je zaměstnancem Městského muzea
Nová Paka. Velmi dobrá spolupráce probíhá rovněž s geologem Muzea Českého ráje
v Turnově a Střediskem ekologické výchovy Český ráj v Sedmihorkách.
V roce 2018 byla jmenována Vědecká rada Geoparku Český ráj, spolupráce s tímto orgánem
nebyla zatím definována.
3.2.1. Partneři na regionální úrovni
Název organizace

Průnikové zájmy nebo
aktivity
Jeden z původních
zakladatelů Geoparku Český
ráj
geovědní osvěta – expozice,
akce pro veřejnost,
propagační materiály

Současný způsob spolupráce

Spolek přátel Muzea Českého
ráje v Turnově, z.s.

Zakladatel Geoparku Český
ráj

Propagace Geoparku ČR a
osvětové akce

Městské muzeum Nová Paka

Zakladatel Geoparku Český
ráj
Geovědní osvěta – expozice,
akce pro veřejnost,
propagační materiály

Geolog muzea je geologem
Geoparku Český ráj
Kamenářský den
Vědecká geologická činnost
Letní geologická škola pro děti

Regionální muzeum a galerie
v Jičíně

Zakladatel Geoparku Český
ráj
expozice, akce pro veřejnost,
propagační materiály
Zakladatel Geoparku Český
ráj
Propagace Bozkovských
jeskyň
Zakladatel Geoparku Český
ráj
Zakladatel Geoparku Český
ráj
ochrana přírodního dědictví,
geovědní osvěta
Ochrana přírodního dědictví,
údržba infrastruktury na
turistických cestách
v jádrovém území geoparku
Ochrana přírodního dědictví
Propagace území

Propagace Geoparku ČR

Ochrana přírodního dědictví
Propagace území
Ochrana přírodního dědictví
Propagace území

Dotační tituly pro Geopark Český
ráj
Dotační tituly pro Geopark Český
ráj

Muzeum Českého ráje v
Turnově

Česká speleologická
společnost, z.o. Bozkov
AUTOCAMP Sedmihorky
v.o.s.
J. M. Schlik s.r.o.

Discovery Tours, s.r.o.

Liberecký kraj
Královéhradecký kraj
Středočeský kraj
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Spolupráce s geologem muzea
Dny s mineralogem
Vycházky s geologem

Propagace Geoparku ČR

Členství ve správní radě GČR
Členství ve správní radě GČR
Realizace textů naučných panelů
s informacemi o geologii
v Prachovských skalách
Zakladatel Geoparku Český ráj
Každoroční úklid Českého ráje
Dotační tituly pro Geopark Český
ráj

AOPK – SCHKO Český ráj

Ochrana přírodního dědictví

Dům přírody Českého ráje

Propagace území

Město Nová Paka

Propagace území

SEV Český ráj

EVVO, Ochrana přírodního
dědictví

Sdružení Český ráj

Propagace území, šetrná
turistika, marketing
cestovního ruchu
Regionální výrobky

Mikroregion Český ráj

Smlouva o spolupráci
Udržitelný rozvoj území

Univerzita Hradec Králové

Smlouva o spolupráci
Vzdělávání, EVVO

Technická univerzita Liberec

Vzdělávání, EVVO

Středisko volného času Žlutá
ponorka

Smlouva o spolupráci
Volnočasové aktivity,
vzdělávání, EVVO

ZŠ Turnov 28. října

Smlouva o spolupráci,
Geoškola

Sdružení pro záchranu hradu
Kumburk, z.s.
ZŠ Komenského Nová Paka

Smlouva o spolupráci

Hotel Jičín s.r.o.
Open Art, z.s.
Město Jičín
Ochrana Klokočských skal,
o.s.

Smlouva o spolupráci
Vzdělávání, EVVO
Smlouva o spolupráci
Cestovní ruch
Smlouva o spolupráci
Spolupořadatel letních
geologických dílen
Propagace Českého ráje
Smlouva o spolupráci
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Členství ve správní radě GČR
Spolupráce v území
Geologická expozice a
prezentace Geoparku Český ráj
v Domě přírody Českého ráje v
Dolánkách
Členství ve správní radě GČR
Dotační tituly pro Geopark Český
ráj
Tabule vstupní brána do
geoparku
Členství ve správní radě GČR
Spolupráce na programech
EVVO
Členství ve správní radě GČR
Geologické exkurze
Poskytování analytických dat a
mapových podkladů
Tisk propagačních letáků
Prezentace na veletrzích
Člen SR v certifikační komisi
Regionální výrobek Českého ráje
Účast na jednáních Mikroregionu
ČR, řešení záchytných parkovišť
v jádrovém území
Praxe studentů v geoparku
Spolupráce na bakalářských
pracích
Spolupráce na projektech
Projekt GECON, Projekt ÉTA TA
ČR
Den dětí se Žlutou ponorkou
Geologický kroužek
Exkurze a přednášky pro školu,
pro a příprava projektu na
využití
pozemku u školy – mj.
geologická expozice
Zatím formální spolupráce
Zatím formální spolupráce
Ubytování novinářů, bloggerů a
influencerů
Pořádání týdenních letních
geologických dílen
Členství ve správní radě
Dotační titul pro Geopark Český
ráj
Realizace stezek pro
handicapované

Neziskovky Libereckého
kraje
Město Nová Paka

Ochrana přírodních památek
Realizace stezek pro
handicapované
Hugo na cestách
Vezmi žlutou barvičku
Smlouva o spolupráci

Smlouva o spolupráci

Členství ve správní radě
Dotační titul pro Geopark Český
ráj
Zatím formální spolupráce

Smlouva o spolupráci

Zatím formální spolupráce

Město Turnov

Těžba suroviny na území
geoparku
Propagace Českého ráje

V jednání sponzorství a společný
projekt
Členství ve správní radě
Dotační titul pro Geopark Český
ráj

Lesy ČR, s.p.

Smlouva o spolupráci

Novopacko – dobrovolný
svazek obcí
Ekocentrum Oldřichov
v Hájích, o.p.s.
Sklopísek Střeleč, a.s.

Propagace Geoparku Český
ráj

Zatím formální spolupráce

3.2.2. Partneři na národní úrovni
Název organizace

Průnikové zájmy nebo
aktivity
Řídicí orgán

Současný způsob spolupráce

Společné projekty

GECON

CzechTourism

Propagace Geoparku Český
ráj

Asociace krajů ČR

Cestovní ruch, životní
prostředí a regionální rozvoj
Geologická činnost
v Geoparku ČR
Ochrana přírodního dědictví
Geologie v Geoparku ČR

Pořádání exkurzí a presstripů
pro novináře, bloggery a
influencery
Formální podpora Geoparku ČR

MŽP – Rada národních
geoparků
Ostatní geoparky v ČR

Česká geologická služba
Lesy ČR, s.p. – v jednání
Ústav struktury a mechaniky
hornin ČAV

Řídicí orgán Geoparku ČR

Poskytování dat a aplikací
Smlouva o spolupráci v jednání
Spolupořádání konference

3.2.3. Partneři na mezinárodní úrovni
Název organizace
Síť globálních geoparků
Síť evropských geoparků

Průnikové zájmy nebo
aktivity
Řídicí orgány

UNESCO Muskauer
Faltenbogen

Partnerství

Geopark Kraina wygaslych
wulkanów, PL

Partnerství
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Současný způsob spolupráce
Činnost Geoparku ČR
vyplývající z členství v EGN a
GGN, konference
Realizace společného
přeshraničního projektu z FMP
Euroregionu NISA
Exkurze v Geoparku ČR
Prezentace GG UNESCO Český
ráj na konferenci v PL

Rinjani UNESCO GG,
Indonésie

Partnerství

Dobrovolnická činnost na
území geoparku v Indonésii
(výuka angličtiny)

Saimaa UNESCO GG, Finsko

Partnerství

Exkurze v Geoparku ČR

Kütralkura UNESCO GG
Geopark Chile

Partnerství

Exkurze v Geoparku ČR

Národní geoparky Slovensko

Partnerství

Exkurze v Geoparku ČR

Agentura ochrany přírody a
krajiny Slovensko
Kandidátský geopark Aska
Kyrgyzstán

Partnerství

Exkurze v Geoparku ČR

Partnerství, mentoring

Exkurze v Geoparku ČR

3.3.

Analýza cílových skupin

Název cílové skupiny
Charakteristika cílové
skupiny
(dále CS)
Proč s nimi chceme
pracovat
Hlavní potřeby a
očekávání CS

Vhodná nabídka –
čím CS oslovovat

Název cílové skupiny
Charakteristika cílové
skupiny
(dále CS)
Proč s nimi chceme
pracovat
Hlavní potřeby a
očekávání CS

Školy v regionu, organizované skupiny mládeže
- Základní a střední školy na území Geoparku Český ráj
- Školy z celé ČR, které přijíždějí do regionu na pobytové akce
- Příměstské tábory
- Volnočasová centra pro mládež (Žlutá ponorka)
- důležitá a tradiční skupina z hlediska poslání geoparku,
- snadno oslovitelná,
- mají velký zájem,
- je to naše budoucnost.
- hledají kombinaci vzdělávacího a zábavného programu –
poznávání zábavnou formou,
- interaktivní forma průvodcování,
- schopnost udělat věc „na míru“ školní skupině dle požadavků
oboru, studia,
- fyzická náročnost a zaměření programu se odvíjejí od učitelů.
- exkurze,
- workshopy,
- letní geologické školy,
- jednodenní programy v terénu,
- vícedenní pobytové programy (SEV Český ráj)

Návštěvníci Geoparku Český ráj
Především zaměřené na:
- Domácí a zahraniční turisté
- Rodiny s dětmi
- Senioři
- důležitá a tradiční skupina z hlediska poslání geoparku –
chceme ovlivňovat jejich chování v geoparku,
- početná potenciální cílová skupina se zájmem o poznávání
Návštěva Českého ráje
dovolená, odpočinek, pobyt v přírodě
volnočasové aktivity, turistika, cyklistika, horolezectví
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Vhodná nabídka –
čím CS oslovovat

Název cílové skupiny
Charakteristika cílové
skupiny
(dále CS)

-

návštěva památek
vzdělávání
exkurze,
přednášky a workshopy,
tematicky zaměřené programy,
naučné stezky a expozice s geovědní tematikou,
akce na propagaci geoparku

Odborníci, vědci, studenti
- Geologicky vzdělaní odborníci
- Studenti oborů s geovědní tematikou

Proč s nimi chceme
pracovat

-

mohou přinést další poznání geoparku – nové poznatky
mají větší zájem pro poznávání regionu
mohou z nich vzejít další spolupracovníci geoparku

Hlavní potřeby a
očekávání CS

-

výzkumná a vědecká činnost
dostat se na exkluzivní místa

Vhodná nabídka –
čím CS oslovovat

-

semináře
exkurze
workshopy
konference
samostatná výzkumná činnost
publikace
pomoci s diplomovými a bakalářskými pracemi

Název cílové skupiny
Charakteristika cílové
skupiny
(dále CS)

Proč s nimi chceme
pracovat
Hlavní potřeby a
očekávání CS

Vhodná nabídka –
čím CS oslovovat

Lidé žijící v území
- Místní obyvatelé
- Samosprávy
- Místní NNO
- Mikroregiony
- MAS
- Regionální výrobci
- Zásadně ovlivňují podobu území
- Jsou důležití pro udržitelnost geoparku
- Chceme je nadchnout pro region, geopark, geologii – aby cítili
hrdost na místo, kde žijí
- Dobře žít v kvalitním a zdravém prostředí, kde je dostatek
služeb
- Řešení problematiky spojené s cestovním ruchem (např.
zejména plynoucí z overturismu)
- Uživit se v regionu, mít práci
- Účast na jednáních s místními obyvateli, samosprávami a
organizacemi
- Akce na propagaci geoparku
- Zapojení místních obyvatel do aktivit geoparku
- Řešení problematiky místních obyvatel v rámci geoparku
- Podpora lokální produkce
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3.4.

Analýza potenciálu pro geoturismus

Geopark Český ráj poskytuje velmi dobré předpoklady pro rozvoj šetrných forem
cestovního ruchu – geoturismu. Z pohledu nabídky cestovního ruchu disponuje oblast
velkým množstvím přírodních a kulturně historických atraktivit. Z geomorfologického
hlediska oplývá řadou turisticky zajímavých a hojně navštěvovaných lokalit, jako např.
Hruboskalsko, Trosky, Maloskalsko, Kozákov. Z pohledu hydrografického je zajímavá
vodním tokem Jizera s jejími přítoky (Libuňka a Žehrovka) a skupinou menších
malebných rybníků, usazených v romantickém prostředí (např. Věžák, Vidlák). Také z
klimatického hlediska je oblast velmi pestrá, většina území spadá do mírně teplých
oblastí, pouze vrcholové partie Kozákova a severní část geoparku náleží do chladné
oblasti. Geopark z hlediska cestovního ruchu nabízí návštěvníkům pestrou škálu
přírodních fenoménů, jakými jsou např.: Prachovské, Příhrazské, Suché, Klokočské a
Betlémské skály. Oblast Hruboskalska s Hruboskalským skalním městem představuje
jeden z nejvýznamnějších atraktorů cestovního ruchu. Vedle přírodních krás a zajímavostí
je geopark bohatý i na kulturně-historické a architektonické památky. Jedná se zejména o
zachovalé zámecké objekty, hrady a zříceniny (např. hrad Valdštejn, či zřícenina hradu
Trosky, která se řadí na 2. místo v návštěvnosti českých hradů a zámků), hradiště, města
a městečka s bohatou historií, dochované památky lidové architektury (Dlaskův statek u
Turnova), expozice o historii mlýnů, dále pak množství vyhlídek a rozhleden. Významným
prvkem z hlediska cestovního ruchu jsou také muzea a galerie na území geoparku, která
dokumentují historii území.
Cestovní ruch v oblasti je řízen oblastním destinačním managementem – Sdružením
Český ráj, který zpracoval podrobnou strategii pro období 2020-2030. Geopark Český ráj
může vycházet z jejich statistických měření ohledně návštěvnosti jednotlivých
turistických cílů. Monitoring návštěvnosti je prováděn Sdružením Český ráj ve spolupráci
s informačními centry, které zajišťují sběr dat v rámci svého pověřeného území.
Dlouhodobě je sledována návštěvnost na klíčových turistických atraktivitách a
v turistických informačních centrech, od roku 2018 nově také návštěvnost akcí, bazénů a
koupališť. Z dlouhodobého hlediska návštěvnost významně narůstá. Počet návštěvníků
v roce 2018 dosáhl 162 % ve srovnání s rokem 2008, tento nárůst je částečně ovlivněn
zvyšujícím se počtem monitorovaných subjektů (138 % ve srovnání s rokem 2008), dílčí
data za jednotlivé subjekty však rostoucí návštěvnost většinově potvrzují. Neblahým
důsledkem vysoké návštěvnosti některých lokalit je devastace přírodních památek a
jejich okolí, znečišťování životního prostředí. Dopady nadměrného nekoordinovaného
cestovního ruchu v území jsou důvodem častých sporů mezi orgány ochrany přírody a
aktéry cestovního ruchu. Řada přírodních a historických památek především mimo území
CHKO je zatím využívána méně a jejich propagace by mohla pomoci s rozložením
návštěvnosti na větší území.
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3.4.1. Seznam informačních center
*IC s celoročním provozem
Název

Provozovatel

Městské informační
centrum Mnichovo
Hradiště*
Infocentrum Nová Paka*

Město Mnichovo Hradiště

Informační centrum
Zámek Svijany*
Informační středisko
Správy CHKO Český ráj u
rybníku Věžák
Informační středisko
Správy CHKO Český ráj v
Arboretu Bukovina
Informační turistické
centrum Autocamp
Sedmihorky*
Infocentrum Malá Skála

Pivovar Svijany

Městské informační
centrum Jičín*
Městské informační
centrum Sobotka*
Městské informační
středisko Rovensko pod
Troskami
Regionální turistické
informační centrum
Turnov*
Sezonní informační
středisko na hoře Tábor
Turistické informační
centrum Lomnice nad
Popelkou*
Turistické informační
centrum Semily*
Turistické informační
centrum Železný Brod*

Město Jičín

Informační centrum
Jilemnice

Město Jilemnice

Město Nová Paka

Současná spolupráce / popis – co
lze využít pro geoturismus
Propagace geoparku, distribuce
propagačních materiálů
Propagace geoparku, distribuce
propagačních materiálů
Propagace geoparku, distribuce
propagačních materiálů
Propagace geoparku, distribuce
propagačních materiálů

CHKO Český ráj
CHKO Český ráj

Propagace geoparku, distribuce
propagačních materiálů

Autocamp Sedmihorky

Propagace geoparku, distribuce
propagačních materiálů

Infoshop Vejměnek

Propagace geoparku, distribuce
propagačních materiálů
Propagace geoparku, distribuce
propagačních materiálů
Propagace geoparku, distribuce
propagačních materiálů
Propagace geoparku, distribuce
propagačních materiálů

Město Sobotka
Město Rovensko pod
Troskami
Město Turnov

Propagace geoparku, distribuce
propagačních materiálů

Město Lomnice nad
Popelkou
Město Lomnice nad
Popelkou

Propagace geoparku, distribuce
propagačních materiálů
Propagace geoparku, distribuce
propagačních materiálů

Město Semily

Propagace geoparku, distribuce
propagačních materiálů
Propagace geoparku, distribuce
propagačních materiálů

Město Železný Brod

Propagace geoparku, distribuce
propagačních materiálů
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3.4.2. Návštěvnická centra a muzea s geovědní problematikou
Název
Dům přírody Český ráj
Dolánky
Muzeum Českého ráje
Turnov

Provozovatel
AOPK

Popis
Expozice o Geoparku Český ráj

Liberecký kraj - zřizovatel

Geologická, paleontologická a
mineralogická expozice

Městské muzeum Nová
Paka

Město Nová Paka

Krkonošské muzeum
Jilemnice

Správa Krkonošského
národního parku

Geologické a mineralogické sbírky
a expozice
Tabule Brána do Geoparku Český
ráj,
geolog muzea je geologem
Geoparku Český ráj
Výstavy (Za drahými kameny do
pravěku)

3.4.3. Naučné stezky
Název
Naučná stezka
Besedickými skalami
Údolí Jizery
Naučná stezka
Hruboskalsko
Prachovské skály
Naučná stezka údolím
Vošmendy
Naučná stezka průlom
Jizery u Rakous
Naučná stezka
Podtrosecká údolí
Riegrova stezka - naučná
stezka údolím Jizery
Naučná stezka přírodním
parkem Sýkornice
Naučná stezka Kozákov
Naučná stezka Pojďme za
vodou
Naučná stezka Plakánek
Dětská naučná stezka
Příhrazskými skalami
Naučná stezka Klokočské
skály
NS Scheybalových
NS Bažantnice u Loukova
První NS Svijany

Provozovatel
Správa CHKO Český ráj

Popis
Naučná stezka

Město Semily
ZO ČSOP Bukovina

Naučná stezka
Naučná stezka

J. M. Schlik, s.r.o.
ZO ČSOP Prachovské skály
AOPK

Naučná stezka

AOPK - Správa CHKO Český ráj

Naučná stezka

ZO ČSOP Bukovina

Naučná stezka

Město Semily

Naučná stezka

Město Nová Paka

Naučná stezka

AOPK - Správa CHKO Český ráj

Naučná stezka

VHS Turnov

Naučná stezka

AOPK - Správa CHKO Český ráj
AOPK - Správa CHKO Český ráj

Naučná stezka
Naučná stezka

AOPK - Správa CHKO Český ráj

Naučná stezka

Infocentrum Jablonec
Alternativa 3000
Obec Svijany

Naučná stezka
Naučná stezka
Naučná stezka
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Naučná stezka

Vyhlídkový okruh pod
Sokolem
NS Lesopark Košťálov
Naučná stezka Zebín,
Čeřovka, Žabínek,
Šibeňák
Naučná stezka malíře J.
Dědiny
Zámecká naučná stezka
Turnov - Hrubý Rohozec
Dětská lesní naučná
stezka Sedmihorky
Naučná stezka městem
Lomnice nad Popelkou

Obec Malá Skála

Naučná stezka

Obec Košťálov
Město Jičín

Naučná stezka
Naučná stezka

Obec Tatobity

Naučná stezka

Město Turnov

Naučná stezka

SEV Český ráj

Naučná stezka

Město Lomnice nad Popelkou

Naučná stezka

3.4.4. Venkovní geologické expozice a geologická zastavení
Název
Semily
Geologická zastavení
Mikroregionu Kozákov
Nová Paka
Jičín
Smrčí
Kacanovy
Koberovy
Libuň
Jilemnice
Prachovské skály
Skaláček
Lom Slávka

Provozovatel
Město Semily
Mikroregion Kozákov

Popis
Geologická expozice
Geologická zastavení

Muzeum Nová Paka
Město Jičín
Obec Záhoří
Obec Kacanovy
Obec Koberovy
Obec Libuň
Město Jilemnice
J. M. Schlik
AUTOCAMP Sedmihorky
Obec Tatobity

Geologická expozice
Geologické informační tabule
Geologická expozice
Geologická expozice
Geologická expozice
Geologická expozice
Geologická expozice
6 naučných tabulí – geologie
Geologická expozice
Geologická expozice
(NS malíře J. Dědiny)

3.4.5. Geologické expozice pod střechou
Název
Muzeum Českého ráje
Turnov
Městské muzeum Nová
Paka
Krkonošské muzeum
Jilemnice
Městské muzeum a
galerie
Lomnice nad Popelkou
Dům přírody Českého
ráje
Votrubcův lom – Muzeum
drahých kamenů
Vlastivědné muzeum
Železnice

Provozovatel
Liberecký kraj - zřizovatel

Popis
Geologická a mineralogická sbírka

Město Nová Paka

Paleontologická a mineralogická
sbírka
Geologická expozice

Správa Krkonošského
národního parku
Město Lomnice nad
Popelkou

Geologická expozice

AOPK

Expozice o Geoparku Český ráj

p. Votrubec

Mineralogická sbírka

Město Železnice

Paleontologická a mineralogická
sbírka, expozice
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+ sezonní výstavy kamenů (Radostná pod Kozákovem)

3.4.6. Geologické stezky pro handicapované
Název
Tichý hrad Rotštejn
Tichá stezka Klokočskými
skalami, stezka nevídaná.

Provozovatel
Ochrana Klokočských skal,
z.s.
Ochrana Klokočských skal,
z.s.

Popis
Naučná stezka pro sluchově
postižené
Naučná stezka pro zrakově a
sluchově postižené

3.4.7. Aplikace a online nástroje
Název
Webové stránky Geoparku
Český ráj
Virtuální realita vybraných
geotopů
Facebook Geopark Český
ráj

Provozovatel
Geopark Český ráj, o.p.s.

Popis
Informace o Geoparku Český ráj

Česká geologická služba

Instagram Geopark Český
ráj

Geopark Český ráj, o.p.s.

Trosky – geologická historie
aplikace pro mobilní telefony
Prezentace a propagace
zajímavých lokalit geoparku
především mimo jádrové území
Prezentace a propagace
zajímavých lokalit geoparku
především mimo jádrové území
(fotografie)

3.5.

Geopark Český ráj, o.p.s.

Analýza aktivit v oblasti interpretace a osvěty

3.5.1. Geoprůvodcování v Geoparku Český ráj
Geopark Český ráj se od svého založení intenzivně věnuje tomuto způsobu interpretace
geologického dědictví. V roce 2010 byl zpracován Manuál pro geologické průvodce a
proškoleno celkem 30 průvodců. V současné době provádějí exkurze v geoparku tři
vyškolení průvodci – geologové (Sdružení Český ráj, Muzeum Českého ráje Turnov, Muzeum
Nová Paka). Pro Geopark Český ráj příležitostně pracují také na vyžádání zaměstnanci
Střediska ekologické výchovy Český ráj v Sedmihorkách.
V roce 2020 v rámci přeshraničního česko–saského projektu Spolupráce a propagace
geoparků UNESCO v Euroregionu Nisa z Fondu malých projektů Euroregionu Nisa
připravuje Geopark Český ráj manuál pro terénní lektory EVVO, podle kterých budou školeni
geoprůvodci v Českém ráji.
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3.5.2. Osvětová činnost a environmentální výchova
Posláním geoparku je zapojovat místní obyvatele do poznávání a ochrany geologického
dědictví a motivovat je k zájmu o geovědní disciplíny. Z toho důvodu geopark vyvíjí řadu
aktivit v oblasti osvětové činnosti, spolupracuje s lokálními partnery, producenty a školami.
V roce 2018 uzavřel Geopark Český ráj Smlouvu o spolupráci se Základní školou 28. října
Turnov, která se stala první Geoškolou Geoparku Český ráj. Pro školu pořádá exkurze a
workshopy s geologickou tematikou. V oblasti environmentálního vzdělávání má geopark
připraveno několik vzdělávacích programů pro jednotlivce, organizované skupiny, tak i
speciální programy pro děti, studenty základních a středních škol a studenty univerzit.
Geopark intenzivně spolupracuje se vzdělávacími centry v regionu, např. Střediskem
ekologické výchovy Český ráj v Sedmihorkách, které realizuje jednodenní a několikadenní
programy pro školy v Autokempu Sedmihorky.
Geopark Český ráj pořádá pravidelné akce v rámci Týdne geoparků - především workshopy
a geologické exkurze pro školy a veřejnost. Každoročně v rámci Dne dětí ve spolupráci se
Střediskem volného času Žlutá ponorka v Turnově organizuje také workshopy a geologické
výstavky pro děti a mládež. Při příležitosti Dne Země pořádá Geopark Český ráj akce
zaměřené na geologii. Geolog geoparku pořádá každoročně Kamenářský den pro veřejnost
v Muzeu v Nové Pace. Ve spolupráci se Střediskem ekologické výchovy Český ráj se koná
každoročně v Autokempu Sedmihorky Den geoparku. Člen správní rady Geoparku Český ráj
vede mineralogický kroužek ve Středisku volného času Žlutá ponorka v Turnově. Člen
vědecké rady geoparku pořádá během prázdnin každý týden Den s mineralogem pro
veřejnost v Muzeu Českého ráje v Turnově.
Každoročně Geopark Český ráj organizuje 15-20 geologických exkurzí pro veřejnost
v Českém ráji a nejbližším okolí.
Geopark se zapojuje do Mezinárodní dětské soutěže ,,Vezmi žlutou pastelku…” (každoroční
výtvarná a literární soutěž zaměřená na různá témata, např. tématem r. 2017 byly
,,památníky UNESCO v mé vlasti”) ve spolupráci se spolkem Ochrana Klokočských skal, z.s.
Geopark Český ráj pořádá další přednášky pro školy a zájmové skupiny. Středisko ekologické
výchovy Český ráj v Sedmihorkách, se kterým Geopark Český ráj úzce spolupracuje, pořádá
pravidelné workshopy (sběr kamene a jeho broušení) - jak pro školní a předškolní skupiny,
tak i pro hosty Autokempu Sedmihorky.
Každoročně jsou Geopark Český ráj, Muzeum Nová Paka a Open Art, z.s. spolupořadateli
Letní geologické dílny – týdenní akce pro děti se zájmem o místní geologii, mineralogii a
tradiční formy opracování kamenů.
3.5.3. Propagační a publikační činnost
Geopark Český ráj vydává informační a vzdělávací letáky, brožury a knihy, které distribuuje
prostřednictvím infocenter v regionu, na akcích geoparku a v kanceláři sídla společnosti.
Dále realizuje výrobu a umístění naučných tabulí s geologickou a environmentální tematikou
na území Geoparku Český ráj. Geolog Muzea v Nové Pace publikuje v odborných časopisech
a podílí se na výzkumném programu Muzea v Chemnitz, prezentuje odborné články
v zahraničních publikacích. Členové správní a vědecké rady Geoparku Český ráj publikují
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v odborných geologických časopisech a podílejí se na propagaci a popularizaci Geoparku
Český ráj.
3.5.4. Podpora handicapovaných návštěvníků
Geopark se zapojuje také do podpory „turistiky bez bariér“. Ve spolupráci se spolkem
Ochrana Klokočských skal proběhla instalace panelů a vytyčení tras s informacemi ve
znakovém jazyce a popsané Braillovým písmem – Tichý hrad Rotštejn, Tichá stezka
Klokočskými skalami, stezka nevídaná.
Geopark spolupracuje při udílení ceny Adolfa Hejduka místu nejvstřícnějšímu vůči
handicapovaným – každoroční celonárodní soutěž lokalit, nominovaných samotnými
návštěvníky (spolupráce se spolkem Ochrana Klokočských skal, z.s.).
3.5.5. Vědecká činnost
Geopark Český ráj byl od svého vyhlášení také prezentován v řadě absolventských a
diplomových prací a v množství publikací. Z nich je patrné, že území geoparku je stále více
vyhledáváno studenty vysokých i vyšších odborných škol jak přírodovědného, tak i sociokulturního zaměření. Geopark nabízí široké spektrum tematických okruhů pro zpracování
odborných prací a tak jeho atraktivita v tomto směru roste.
Geopark Český ráj
•
•
•

spolupracuje s vědeckou radou geoparku (30 členů).
spolupořádá a pořádá vědecké konference v Českém ráji.
geolog geoparku, členové vědecké a správní rady se podílejí na průzkumu a
výzkumu (zejména v oblasti sedimentologie, strukturní geologie, hydrogeologie,
vulkanologie, zvětrávacích procesů, archeologie) a propagaci a popularizaci
výsledků.

•

spolupracuje s univerzitami a dalšími akademickými a vědeckými institucemi
(Univerzita Hradec Králové, Technická univerzita v Liberci, Univerzita Karlova,
Česká geologická služba, Česká akademie věd...)
pořádá odborné semináře (např. geologické dědictví, šetrná geoturistika, přínos
geoparku pro region, dobrá praxe).
účastní se odborných seminářů (např. Interpretace místního dědictví...).
poskytuje konzultace při zpracování diplomových a bakalářských prací s geologickou
tematikou (smlouva s univerzitou v Hradci Králové) a poskytuje konzultace
studentům v rámci jejich diplomových projektů na území geoparku (cca 10/rok).
každoročně v letním období umožňuje minimálně dvěma studentům absolvovat
studentské praxe.

•
•
•
•

3.5.6. Projektová činnost
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Geopark Český ráj aktivně vyhledává partnery na regionální, národní i přeshraniční úrovni
a vytváří s nimi smysluplná partnerství a projektové aktivity, které napomáhají na jedné
straně zvyšování informovanosti a vzdělanosti uvnitř týmu geoparku, na druhé straně
napomáhají propagaci geoturismu a geovědních disciplín.
Geopark Český ráj
•
•
•

zapojil se do mezinárodního projektu GECON (přeshraniční geologická kooperace),
účastní se v rámci projektu konferencí, workshopů, seminářů a panelových diskuzí.
uspořádal seminář pro projekt GECON v Sedmihorkách (březen 2019) ve spolupráci
s Technickou univerzitou Liberec.
realizuje česko-saský projekt s GG UNESCO Muskauer Faltenbogen (Spolupráce a
propagace geoparků UNESCO v Euroregionu Nisa).

3.6.

Analýza členství geoparku v síti UNESCO GLOBAL GEOPARKS

Geopark Český ráj byl v roce 2005 zařazen do evropské i globální sítě geoparků. V listopadu
2015 se staly globální geoparky kategorií UNESCO. Revalidace globálního geoparku v roce
2016 potvrdila propůjčení značky na další 4 roky, náklady na revalidaci v roce 2016 byly 120
tis. Kč. Certifikace značky UNESCO probíhá každé 4 roky a geopark musí splnit přísná kritéria
a uhradit z členství vyplývající každoroční mandatorní výdaje, na které musí shánět
prostředky z grantů, dotací ve třech krajích a z příspěvků tří měst v regionu.
3.6.1. Připomínky k revalidaci Globálního geoparku UNESCO Český ráj
Geopark Český ráj byl naposledy revalidován v roce 2014 a obdržel žlutou kartu. Po
přezkoumání revalidační zprávy se Rada globálních geoparků UNESCO rozhodla udělit
zelenou kartu s doporučeními.
•

Viditelnost geoparku by se měla výrazně zlepšit instalací informačních panelů na
strategických vstupech do skalních měst a na vyhlídkách, dokončením projektu
instalace hlavních bran do geoparku, zvýšením počtu „geoparkových koutů“ (infomístech o ostatních geoparcích UNESCO a GGN) a využitím výsledků z nového
geologického mapování (ČGS) k vytvoření mapy pro turisty.

•

S partnery by měla být vytvořena jasná strategie partnerství, která by obsahovala
srozumitelnou strategii ohledně metodiky kritérií požadovaných pro partnerství a
formální dohodu s geoparkem. Zvláštní důraz by měl být kladen na rozvíjení
partnerství s Univerzitou Hradec Králové, turnovskou uměleckou školou a Lesy ČR.

•

Pokročit ve zhotovení studie s Libereckým krajem o současných ekonomických
přínosech prodeje (resp. o ekonomických dopadech případného omezení prodeje)
geologických materiálů na území geoparku.

•

Pokračovat v rozvíjení vztahů mezi obcemi, regiony a geoparkem.
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•

Posílit spolupráci s dalšími globálními geoparky UNESCO na regionální, národní a
globální úrovni a aktivně přispívat k mezinárodním konferencím a setkáním
globálních geoparků UNESCO.

•

Posílit úlohu žen na vedoucích pozicích v rámci personálu geoparku v souladu se
zásadami UNESCO.

3.6.2. Přínos členství Geoparku Český ráj v globální síti geoparků UNESCO pro
organizaci
Členství v síti globálních geoparků UNESCO přinášelo dosud pro organizaci finanční a
administrativní zátěž, vzhledem k faktu, že Geopark Český ráj zatím nedokázal značku
UNESCO marketingově využít.
3.6.3. Přínos členství Geoparku Český ráj v globální síti geoparků UNESCO pro
území
Český ráj je tradiční destinací cestovního ruchu už více jak 150 let a kapacity vzhledem ke
stavu infrastruktury jsou v současné době v jádrovém území v letní sezoně naplněny.
Okrajové části mohou nabízet zajímavé lokality, ale turistické infrastruktury a nabízených
služeb je v těchto oblastech nedostatečné množství. Pokud by značka globální geopark
UNESCO skutečně přilákala návštěvníky, nemáme legislativní nástroje pro regulaci zátěže.
Český ráj je na domácím trhu dost silnou značkou a značka globální geopark UNESCO
návštěvnost prakticky neovlivnila.
Značka UNESCO je nicméně značkou kvality, která upozorňuje na výjimečnost geoparku
mezi ostatními národními geoparky v ČR a zařazuje Geopark Český ráj do prestižní sítě
globálních geoparků.
Riziko značky UNESCO je, že zejména zahraniční návštěvníci často přijíždějí za značkou,
nikoli za obsahem. Držení značky UNESCO má dále vliv i na tradiční prodej geologických
materiálů na území geoparku (šperkařství, zpracování drahých kamenů).
3.6.4. Povinnosti Geoparku Český ráj vzhledem k UNESCO
Povinnosti organizace geoparku vyplývají z několika úrovní. Geopark UNESCO je zároveň
členem globální sítě geoparků i evropské sítě geoparků, kterým platí roční poplatky (cca 52
000 Kč) a zároveň jsou jeho dva zástupci povinni se účastnit 2x ročně zahraničních
konferencí EGN (náklady na konferenční poplatky, cestovné, ubytování) a jednou za dva roky
konference GGN (náklady na konferenční poplatky, cestovné, ubytování), měl by mít
minimálně dva zaměstnance, jednou za čtyři roky projít revalidací, jejíž náklady hradí a pak
jsou zde náklady na provoz kanceláře. Náklady na úrovni národní sítě jsou především v
cestovních náhradách. Náklady na tyto výdaje vycházejí minimálně na 0,8 mil. Kč/ročně.
Vzhledem k nedostatku prostředků musely být v minulých letech redukovány personální
náklady a zcela chyběly prostředky na kofinancování projektů a na jejich předfinancování.
3.6.5. Rezervy a možnosti zvýšení přínosu značky UNESCO
Rezervy organizace vycházejí ze skutečnosti, že Český ráj je dostatečně znám mezi domácí
klientelou, ale i částečně mezi cizinci. Nárůst návštěvnosti není z důvodu trvalé udržitelnosti
prvoplánově žádoucí a pro movitější klientelu scházejí ubytovací kapacity 4* a lepší spolu s
navazujícími službami. Města v regionu jsou malá a blízkost Prahy je v tomto momentě spíše
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hrozbou než příležitostí. Region je orientován na průmysl (automobilový) a turismus může
být v případě krize tohoto sektoru jednou ze zajímavých alternativ obživy.
3.6.6. Pravidla pro užívání loga globálních geoparků UNESCO
Na 38. zasedání v Paříží v listopadu 2015 generální konference UNESCO schválila nová
pravidla Mezinárodního programu pro geovědy a geoparky (International Geoscience and
Geoparks Programme, IGGP) zároveň s nastavením role globálních geoparků UNESCO
v programu IGGP. Národní komise pro globální geoparky UNESCO a jednotlivé globální
geoparky UNESCO jsou vyzvány k užívání spojeného loga v rámci svých vlastních aktivit, aby
podporovaly viditelnost a široké aktivity programu.
Užití spojeného loga globálních geoparků UNESCO je vázáno těmito opatřeními:
•
•

•
•

Spojené logo globálních geoparků UNESCO může být užito výhradně až po oficiálním
písemném potvrzení UNESCO.
Spojené logo globálních geoparků UNESCO musí být užito, jak je zobrazeno výše; na
grafických prezentacích nebo v textových dokumentech nemohou být vytvářeny
žádné jiné modifikace.
Logo UNESCO nesmí být použito pro komerční účely. Komerčním užitím se rozumí
prodej zboží a služeb se ziskem.
Národní komise a jednotlivé globální geoparky UNESCO mohou spojené logo použít
ve svých vlastních aktivitách, ale nesmí logo autorizovat pro třetí stranu.

3.6.7. Kritéria pro činnost globálních geoparků UNESCO
V roce 2019 byla stanovena tato kritéria pro UNESCO GLOBAL Geoparky, které Geopark
Český ráj musí zapracovat do své strategie aktivit:
1. Globální geoparky UNESCO (UGGP) jsou samostatné, ucelené geografické oblasti, ve
kterých jsou správa a ochrana lokalit a krajinných oblastí mezinárodního
geologického významu, vzdělávání, výzkum a udržitelný rozvoj pojaty celostně.
Globální geopark UNESCO musí mít jasně definované hranice, rozlohu, dostatečnou
k tomu, aby mohl plnit své funkce, a disponovat geologickým dědictvím
mezinárodního významu ověřeným nezávisle vědeckými odborníky.
2. Globální geoparky UNESCO mají za úkol využívat toto dědictví v propojení se všemi
ostatními aspekty přírodního a kulturního dědictví v dané oblasti, tzn. zvyšovat
povědomí o tématech, která jsou klíčová pro společnost v rámci celé planety, na níž
všichni žijeme, včetně, avšak bez pouhého omezení na prohloubení znalostí a
pochopení: geoprocesů; geohazardu; klimatických změn; potřeby udržitelného
využívání přírodních zdrojů země; vývoje života a rozvoje domorodých obyvatel.
3. Globální geoparky UNESCO mají být územně spravovány řídicím subjektem, jehož
existence je právně založena v legislativě dané země. Řídicí subjekty by měly
disponovat dostatkem nástrojů, potřebných ke správě celé oblasti globálního
geoparku UNESCO.
30

4. V případě, že se území, žádající o status UGGP, překrývá s jinou oblastí UNESCO, jako
je lokalita světového dědictví nebo biosférická rezervace, musí být žádost jasně
odůvodněna a musí být předloženy důkazy o tom, jakou přidanou hodnotu přinese
status UGGP při nezávislém jmenování obou subjektů a v synergii s ostatními
oblastmi UNESCO.
5. Globální geopark UNESCO by měl zapojit místní komunity a domorodé obyvatele do
role klíčových aktivistů v geoparku. V partnerství s místními komunitami je
zapotřebí navrhnout a implementovat plán společné správy, který vyhovuje
sociálním a ekonomickým potřebám místních obyvatel, chrání krajinu, v níž žijí, a
zachovává jejich kulturní identitu. Doporučuje se, aby všechny místně důležité
subjekty byly zastoupeny ve správě globálního geoparku UNESCO. Znalosti místních
obyvatel, praktiky a systémy řízení by měly být spolu s vědou součástí plánování a
správy.
6. Globální geoparky UNESCO jsou vyzývány ke sdílení svých zkušeností a poradenství,
včetně realizace společných projektů v rámci globální sítě geoparků (GGN). Členství
v GGN je povinné.
7. Globální geopark UNESCO je povinen respektovat místní a státní legislativu na
ochranu geologického dědictví. Lokality, prohlášené za geologické dědictví na území
globálního geoparku UNESCO, musí být právně předem chráněny před jakýmkoli
zásahem. Globální geopark UNESCO by měl zároveň regulovat poměr mezi
propagací a ochranou geologického dědictví jak na místní, tak i na celonárodní
úrovni. Řídicí subjekt se nesmí v rámci globálního geoparku UNESCO přímo podílet
na prodeji geologického materiálu, jako jsou zkameněliny, minerály, leštěné a
okrasné horniny, běžně prodejné v tzv. „rock-shops“ (bez ohledu na jejich původ).
Měl by aktivně vystupovat proti veškerému nekontrolovanému obchodu s těmito
materiály. V případech, kdy se jedná o jasně zdůvodněnou seriózní činnost v rámci
poskytování nejúčinnějších a udržitelných způsobů správy lokality, lze v rámci
globálního geoparku UNESCO povolit šetrný sběr geologických materiálů pro
vědecké a vzdělávací účely z přírodně obnovitelných lokalit. Obchod s geologickými
materiály, prováděný tímto způsobem, lze tolerovat pouze za výjimečných okolností
a za předpokladu, že je jasně a veřejně vysvětlen, zdůvodněn a monitorován jako
nejlepší volba pro globální geopark vzhledem k místním podmínkám. Tyto případy
jsou předmětem individuálního schválení Radou pro globální geoparky UNESCO.

3.6.8. Cíle pro trvale udržitelný rozvoj
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V rámci členství v síti GGN se dále Geopark Český ráj má zapojovat do naplňování 17 cílů
pro udržitelný rozvoj: (Důležité projekty GGU Český ráj – závazek z počátku roku 2018)
Cíle
udržitelného
rozvoje

Obsah

Důležité projekty GGU Český ráj

Skoncování s chudobou všude a
ve všech formách

Dlouhodobá spolupráce
na přípravách a podpora jmenování
aspirujícího geoparku Rio Coco, Nicaragua

Konec hladovění,
zajištění potravy
a zkvalitnění výživy,
podpora udržitelného
zemědělství

Propagace a podpora regionálních produktů a značek
Pořádání farmářských trhů ve městech a vesnicích Geoparku

Rozvoj zdravého životního stylu
a podpora blahobytu všech
věkových skupin

Pěší výlety
Pěší, cyklistická a vodní turistika
Podpora různých sportovních aktivit

Rozvoj všezahrnující
a kvalitní výchovy pro
všechny a podpora
celoživotního vzdělávání

Komentované výlety
Přednášky
Workshopy
Informační panely
Vydávání informačních a vzdělávacích letáků, brožur a knih
Geovycházky zaměřené nejenom na geologické jevy
Podpora handicapovaných návštěvníků
(zvláštní panely a trasy s informacemi ve znakovém jazyce a
popsané Braillovým písmem)
Nepřetržitý průzkum a výzkum území geoparku (geologické,
paleontologické, archeologické, zoologické, botanické
a další specializované oblasti) a propagace/popularizace
jeho výsledků.
Několik ročníků veřejné konference Geologie pro region,
zaměřené na vysvětlení a podporu podrobného
geologického mapování (1:25000) oblasti geoparku.
Udílení ceny Adolfa Hejduka místu nejvstřícnějšímu vůči
handicapovaným – každoroční celonárodní soutěž lokalit,
nominovaných samotnými návštěvníky Mezinárodní
dětská soutěž ,,Vezmi žlutou pastelku…” – každoroční
výtvarná a literární soutěž zaměřená na různá témata (např.
tématem r. 2017 byly ,,památníky UNESCO v mé vlasti”)
Stálé externí výstavy geoparku
Krátkodobé výstavy
Spolupráce s univerzitami a dalšími akademickými a
vědeckými institucemi
Podpora studentů v práci na jejich diplomových projektech
na území geoparku (cca 10/rok)
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Studentské stipendijní pobyty (cca 3-5/rok)
Letní geologická dílna – každoroční týdenní akce pro děti se
zájmem o místní geologii, mineralogii a tradiční formy
opracování kamenů
,,Den geoparku” a další periodické nebo jednorázové akce,
prezentující místní přírodní jevy různými zajímavými
formami (hry, soutěže...)
Environmentální vzdělávací programy
Vzrůstající počet žen ve všech řídicích subjektech
geoparku (Správní rada, Vědecká rada)
Všechny akce geoparku jsou organizovány pro obě pohlaví

Dosažení rovnosti pohlaví,
posílení pozic všech dívek
a žen

Zajistit přístup k vodě a
hygienu pro všechny

Komentované vycházky krajinou se zaměřením na
hydrogeologii
2 odborné vycházky s geologem
Informační panely
Informační letáky
Přednášky

Zajistit přístup k dostupné,
spolehlivé a šetrné moderní
energii pro všechny

Komentované vycházky krajinou
Speciálně zaměřené infopanely

Podporovat všezahrnující
hospodářský růst,
zaměstnanost a poctivou práci
pro všechny

Spolupráce s destinačním managementem na území
geoparku
Propagace geoparku na mezinárodních turistických
veletrzích

Budovat pružnou
infrastrukturu, podporovat
udržitelný rozvoj průmyslu a
propagovat inovace

Geologické trasy
Turistické trasy a infrastruktura
Stálé externí výstavy o geoparku

Zmírnit nerovnosti uvnitř a
mezi zeměmi

Účast na společných aktivitách EGN/GGN, Mezinárodní
výměna poznatků mezi ostatními geoparky
Dlouhodobá spolupráce na přípravách a podpora
aspirujícího geoparku Rio Coco, Nicaragua

Dát městům všezahrnující,
bezpečný, přizpůsobivý
potřebám a udržitelný
charakter

Instalace vzdělávacích panelů a herních prvků v rámci
tvorby oddychových zón v obydlených oblastech geoparku

Podporovat udržitelnou míru
spotřeby a propagovat dobré
příklady výroby

Environmentální vzdělávací programy
Farmářské trhy, pořádané ve městech a na venkově v
geoparku
Podpora regionálních produktů
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3.7.

Přijmout okamžitá opatření k
boji proti klimatickým změnám
a jejich dopadu

Komentované výlety do přírody zaměřené na téma
klimatických změn
Workshopy a přednášky na téma klimatických změn

Chránit a udržitelně využívat
oceány, moře a mořské zdroje

Účast na revalidaci mořských geoparků (např. Andalusie,
jižní Čína) s důrazem na ochranu mořského ekosystému

Udržitelně spravovat
lesy, bojovat proti odlesnění,
zastavit a dát zpětný chod
znehodnocování půdy, zastavit
ztrátu biologické rozmanitosti
země (půdy)

Komentované výlety do přírody
Infopanely
Přednášky
Akce na ochranu přírody
Každoroční ,,úklid Českého ráje"
Environmentální vzdělávací programy

Podporovat spravedlivou,
mírumilovnou a inkluzivní
společnost

Přeshraniční spolupráce s Geoparkem Bavorsko formou
společných projektů

Oživit globální partnerství
pro udržitelný rozvoj

Spolupráce s ostatními EGN/GGN členy Partnerství s UGG
Zhangjiajie, Čína

SWOT analýza

S - přednosti, výhody, silné stránky,
W - nedostatky, problémy, slabé stránky,
O - příležitosti, které se naskýtají pro další rozvoj,
T - vybraná rizika či ohrožení, k nimž může dojít.
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S - přednosti, výhody, silné stránky
S1
Potenciál značky UNESCO a Český ráj – synergie značek – váha: 14
S2
Území má geologický potenciál (800 geolokalit) – váha: 10
S3
Silné jméno Geoparku Český ráj – váha: 3
S4
Ochota budovat něco nového – váha: 3
S5
Dobrá pozice geoparku na krajích – financování – váha: 3
S6
Geopark má zázemí (kancelář) – váha: 1
S7
Geopark má dobré partnery – váha: 1
S8
Potenciál lidí kolem geoparku – dokážou se zmobilizovat
S9
Nové nastavení vztahů se SČR funguje
S10
Dokážeme definovat vizi
W - nedostatky, problémy, slabé stránky
W1
Geopark je dlouhodobě podfinancován – váha: 19
W2
Geopark nemá dostatečnou kapacitu lidí – váha: 6
W3
Od založení nejsou zapojeni místní obyvatelé – váha: 6
W4
Nemáme jednoho silného partnera – váha: 2
W5
Základní orgány geoparku (SR a vědecká rada) nejsou zapojeny a identifikovány
s geoparkem – váha: 1
W6
Geopark nemá vlastní interpretační centrum – váha: 1
W7
Není stabilní skupina lidí, která geopark průběžně koncepčně posouvá – váha: 1
O - příležitosti, které se naskýtají pro další rozvoj
O1
Zapojení místních firem a NNO – váha: 9
O2
Spolupráce s přeshraničními geoparky – váha: 8
O3
Finanční podpora ze státního rozpočtu na značku UNESCO – váha: 7
O4
Spolupráce s dalšími institucemi (např. obce, firma ŠKODA) – váha: 7
O5
Transformace geoparku na příspěvkovou organizaci – váha: 4
O6
Partneři v okolí, ze kterých mohou vzejít lidi do týmu – váha: 1
O7
Dům přírody Dolánky – za 10 let po skončení udržitelnosti
O8
Nový projekt „Regionální informační centrum v Turnově“
T - vybraná rizika či ohrožení, k nimž může dojít
T1
Ztráta značky UNESCO - váha: 16
T2
Ekonomická situace na globální i regionální úrovni a její dopad na financování
geoparku - váha: 9
T3
Nevstřícná politika MŽP ke geoparkům obecně – váha: 5
T4
Komunální volby a změny v obsazení SR – váha: 5
T5
Administrativní zátěž z pohledu toho, že je geopark zařazen ve třech různých krajích
– váha: 1
T6
Území je hodně veliké, je těžké se identifikovat se značkou

4. Návrhová část
4.1.

Vize Globálního geoparku UNESCO Český ráj
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Globální geopark UNESCO Český ráj je známý jako výjimečná geoturistická lokalita
v ČR i ve světě. Povědomí o geoparku Český ráj má široká turistická veřejnost v rámci
ČR.
Místní obyvatelé a návštěvníci mají respekt ke značce UNESCO a vnímají ji jako
důležitý přínos a hodnotu území.
Místní obyvatelé se identifikují s územím Český ráj a s geoparkem, včetně značky
UNESCO.
Geopark Český ráj je stabilním členem sítě UNESCO a je vyhledávaným partnerem pro
různé druhy spolupráce.
Geopark má širokou síť regionálních partnerů a aktivně spolupracuje s místními
spolky, samosprávami, firmami a orgány ochrany přírody – vtáhnout do činnosti GR a
podílet se na udržitelném rozvoji regionu.
Na území Globálního geoparku UNESCO Český ráj jsou zachovány přírodní a kulturní
hodnoty.
Geopark Český ráj přispívá k šetrné formě turismu. V geoparku je dostatečně
rozvinutá infrastruktura pro návštěvníky, která odráží výjimečnost tohoto území.
Geopark Český ráj zajišťuje dostatečnou interpretaci geologického bohatství v území a
má vlastní interpretační centrum. Geopark zná očekávání svých cílových skupin a
pracuje s nimi v zájmu naplnění vize. Geopark je vyhledávaná instituce, která realizuje
vzdělávací a geoturistické programy ve svém interpretačním centru a v terénu.
Obecně prospěšná společnost Geopark Český ráj je silná organizace se zajištěným
financováním a stálým týmem zaměstnanců.

36

4.2.

Strategické cíle a prioritní oblasti

Prioritní oblasti
1. Řízení a financování geoparku
2. Propagace a komunikační strategie
3. Globální síť UNESCO
4. Vzdělávání, osvěta a výzkum
5. Geoturismus a šetrná turistika
6. Udržitelný rozvoj regionu
4.2.1. Prioritní oblast č. 1: Řízení a financování geoparku
Strategické cíle:
• zefektivnit řízení a stabilizovat financování řídicího subjektu Globálního geoparku
UNESCO Český ráj, kterým je obecně prospěšná společnost Geopark Český ráj a to tak,
aby dokázala dlouhodobě naplňovat své vize a poslání a byla stabilním partnerem na
regionální, národní i mezinárodní úrovni.
Organizační a ekonomická stabilizace společnosti je stěžejní pro udržení značky UNESCO
v dlouhodobém horizontu, případně i pro řízení rizik se značkou spojených (např.
management přetížených lokalit). V oblasti řízení a financování globálního geoparku bylo za
poslední rok dosaženo značného pokroku, jednalo se však spíše o krizové řízení, které není
dlouhodobě udržitelné. V rámci SWOT analýzy bylo definováno, že jednou z nejslabších
stránek organizace je problém s dlouhodobým financováním, udržení stabilního pracovního
týmu a zapojení všech orgánů organizace (správní rady a vědecké rady) do činnosti či
rozhodování v důležitých procesech.
V rámci priority č. 1 jsou navržena následující opatření:
Opatření 1.1 Strategické plánování a rozvoj
•
•
•
•

•

Dle potřeby vytvářet a průběžně aktualizovat vhodné strategické dokumenty
geoparku a do jejich tvorby zapojovat klíčové partnery z území
Průběžně zapojovat členy správní rady do strategického plánování a dalších
činností geoparku
Znovuoživit vědeckou radu geoparku a zapojit ji do strategického plánování tak,
aby přinášela podněty pro rozvoj geoparku a možné náměty pro další projekty
Založit stálou pracovní skupinu geoparku složenou ze zaměstnanců geoparku, ze
zástupců vědeckých a rozhodovacích orgánů geoparku a ze zástupců klíčových
partnerů. Pracovní skupina se bude pravidelně scházet a pracovat na rozvoji
geoparku, vzájemném propojování a koordinaci činností tak, aby nevznikaly
nežádoucí překryvy a naopak se organizace vzájemně podporovaly ve svých
činnostech a docházelo k synergii. Pracovní skupina bude přinášet nové náměty
a podněty.
Prozkoumat možnosti transformace na příspěvkovou organizaci MŽP
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Opatření 1.2 Financování geoparku
•
•
•
•

•
•

•

Hledat cesty, jak zajistit stálou a systematickou podporu geoparku ze strany MŽP
a jednotlivých krajů
Průběžně vyhledávat vhodné dotační tituly pro činnosti geoparku, pracovat
s dlouhodobými projektovými záměry
V rámci činnosti pracovní skupiny průběžně aktualizovat nápady na nové
projekty, vést databanku projektových záměrů
Využít potenciál sítě globálních geoparků pro financování geoparku, připravit ve
spolupráci s geoparky nové projekty s důrazem na přeshraniční projekty (PL,
DE)
Vyhledávat možnosti vlastní vedlejší výdělečné činnosti
Oslovit další, zatím nezapojené obce na území geoparku a otevřít možnosti
pravidelného financování geoparku z obecních rozpočtů – Mnichovo Hradiště,
Semily, Železný Brod, Jilemnice, Lomnice nad Popelkou
Zapojit další strategické partnery z území, například firmy jako sponzory
geoparku

4.2.2. Prioritní oblast č. 2: Globální síť UNESCO
Strategické cíle:
• Udržet značku UNESCO a zavést promyšlený management značky UNESCO
• Rozvíjet potenciál, který se skrývá ve členství geoparku v síti globálních geoparků
• Zvýšit pozitivní přínos značky UNESCO pro region a naopak předcházet možným
rizikům spojeným s masivním rozvojem cestovního ruchu v citlivých a přírodně
hodnotných lokalitách.
Ve spolupráci s klíčovými partnery v regionu je zapotřebí vyhodnotit přínos značky UNESCO
pro region a pro geopark, zpracovat analýzu možných dopadů na cestovní ruch, místní
komunitu a životní prostředí a také potenciál značky UNESCO v dlouhodobém horizontu.
Z jednotlivých setkání pracovní skupiny a ze SWOT analýzy vyplývá, že udržení značky
UNESCO pro geopark je jednou z priorit pro organizaci, její ztráta byla vyhodnocena jako
největší riziko. Na druhé straně ze současné situace vyplývá, že udržování značky znamená
poměrně velkou zátěž pro organizaci po stránce finanční a organizační. Obecně prospěšná
společnost Geopark Český ráj je jedinou neziskovou organizací, která je nositelem značky
UNESCO v České republice. Jiní nositelé značky UNESCO v ČR jsou příspěvkové organizace a
náklady tedy nese stát.
Geoparku Český ráj vyplývají ze členství v síti globálních geoparků značné povinnosti, které
lze realizovat pouze v úzké spolupráci s regionálními klíčovými hráči. I z tohoto hlediska
musí být řídicí organizace geoparku silným, stabilním a sebejistým partnerem
s dlouhodobým výhledem, aby dokázala dlouhodobě a koncepčně spolupracovat na
strategických dokumentech, které ovlivňují zásadní priority globálních geoparků – boj
s chudobou a hladem, podpora udržitelného zemědělství, lesního hospodářství a zdravého
životního stylu, rozvoj kvalitního vzdělávání a dosažení rovnosti pohlaví, podpora šetrné
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energie, udržitelný rozvoj průmyslu a inovací, udržitelný rozvoj měst a šetrná spotřeba, boj
proti klimatickým změnám.
V rámci priority č. 2 jsou navržena následující opatření:
Opatření 2.1 Management značky UNESCO
•
•

Vyhodnotit přínos a rizika spojených se značkou UNESCO ve spolupráci
s klíčovými partnery a to z pohledu organizace a území
Průběžně realizovat proces revalidace značky UNESCO

Opatření 2.2 Účast na aktivitách v rámci globální sítě geoparků UNESCO
•

•

•
•

•

Aktivně se účastnit společných aktivit globální sítě geoparků, například
mezinárodní výměny poznatků mezi geoparky, mezinárodní konference a
zasedání Rady globálních geoparků
Plnit povinnosti vyplývající z členství v síti globálních geoparků, například
podporovat vybrané aspirující geoparky při revalidaci (Rio Coco, Nicaragua),
sledovat naplňování 17 cílů pro udržitelný rozvoj - provázanost s prioritou 6
Aktivně se účastnit v Radě národních geoparků ČR
Aktivně se zapojovat do partnerských projektů globálních geoparků a využívat
tyto příležitosti pro dlouhodobé financování geoparku (víceleté projekty),
především s důrazem na přeshraniční (česko-polská a česko-německá
partnerství)
Zpracovat a průběžně aktualizovat databanku projektových záměrů tak, aby
geopark měl co nabídnout partnerům, provázanost s opatřením 1.1

Opatření 2.3 Komunikační strategie a propagace značky UNESCO
•
•
•
•

Zapojit do spolupráce a propagace značky partnery na národní úrovni - Komisi
pro UNESCO ČR, CzechTourism, MŽP
Propagovat geopark v rámci dalších lokalit UNESCO v rámci ČR i ve světě
Jasně definovat a formulovat přínosy a prospěšnost značky pro jednotlivé
partnery v regionu
provázanost s prioritní oblastí č. 3

4.2.3. Prioritní oblast č. 3: Marketingová strategie
Strategické cíle:
• Zdůraznit jedinečnost geoparku jako geoturistické lokality v rámci ČR
• Jasně a srozumitelně komunikovat přínosy značky UNESCO pro region
• Posílit jednotnou značku geoparku a jeho vizibilitu v terénu v rámci území
Opatření 3.1 Posílení jednotné a všudypřítomné vizibility geoparku
• Srozumitelně pracovat s hlavními tématy a fenomény geoparku, jasně definovat,
v čem spočívá unikátnost geoparku, v případě potřeby zpracovat interpretační plán
geoparku
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•

•

•
•
•

Nastavit jasně a srozumitelně podmínky pro užívání loga geoparku, používání loga
mít ošetřené uzavřenými partnerskými smlouvami. Respektovat pravidla pro užívání
loga UNESCO dle pravidel Komise. S poskytovateli služeb v cestovním ruchu
komunikovat sdělení, že značka geoparku přináší kvalitu a má pozitivní dopad na
jejich ekonomickou činnost, a je tedy nutné poskytovat dostatečně kvalitní služby.
Logo geoparku umísťovat na propagační materiály partnerů nebo na vhodnou
návštěvnickou infrastrukturu ve spolupráci s klíčovými aktéry cestovního ruchu,
například naučné stezky, mapové tabule KČT, informační tabule v jednotlivých
obcích. Logo a odkaz na webové stránky geoparku umisťovat na webové stránky
aktérů v území (obce, poskytovatelé služeb, infocentra) tak, aby byla zajištěna
vzájemná provázanost.
Posílit vizibilitu geoparku na informačních centrech například formou info-koutků,
fototapet, bannerů
Posílit vizibilitu geoparku na příjezdech a vstupech, například formou vstupních
portálů. Pro návštěvníka by mělo být zřejmé, že se pohybuje v geoparku UNESCO
Český ráj
Zapojovat se do akcí pro veřejnost jednotlivých partnerů v území, minimálně
s podporou propagace a umístěním loga geoparku na letáky a plakáty

Opatření 3.2 Spolupráce s klíčovými aktéry v oblasti cestovního ruchu
•

•
•
•

Aktivně se zapojovat a spolupracovat s oblastním destinačním managementem
Sdružením Český ráj, například při propagacích na veletrzích, při přípravě a
distribuci propagačních materiálů, zapojení do pracovních skupin DMO
Aktivně spolupracovat s pracovníky informačních center v regionu a dalšími
poskytovateli služeb na propagaci geoparku, zvyšovat jejich povědomí o geoparku
Spolupracovat s klíčovými aktéry v oblasti cestovního ruchu na krajské a národní
úrovni – CzechTourism, krajské destinační managementy
Aktivně se zapojovat do společné propagace geoparků v rámci Sítě národních
geoparků, například společná kampaň v rámci Týdne geoparků

Opatření 3.3 Moderní a fungující nástroje propagace
• Efektivně využívat internet a sociální sítě - weby, sociální sítě, YouTube, mapy.cz,
internetové vyhledávače a portály v cestovním ruchu (Kudy z nudy, Kam s dětmi,
Cestou necestou atd.), geoportál Libereckého kraje, webové stránky průběžně
aktualizovat ve třech jazykových mutacích CZ, DE, EN
• Systematicky spolupracovat s médii (noviny, TV, rozhlas). U lokálních a regionálních
médií dbát na pravidelnost a využívat i obecních zpravodajů. U celostátních médií
aktivně vyhledávat zajímavá témata, například pro populárně-naučné pořady
(Toulavá kamera atd.)
• Aktivně spolupracovat s tematickými tiskovinami v oblasti cestovního ruchu a
hledat možnosti propagace, například TIM magazín, Czech COT
• Vytvářet a distribuovat vlastní tištěné propagační materiály, které dbají na vysokou
kvalitu, jednotnou identitu a zajímavý design
• Hledat nové/inovativní způsoby propagace geoparku, například: do propagace
geoparku zapojovat významné nebo známé osobnosti, které mají určité spojení
s geoparkem (rodáci), využívat odkazy na jejich sociální sítě (Instagram); zavést
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•
•

pořad „den v geoparku“ a pravidelně ho komunikovat s médii; průběžně natáčet
krátká videa pro YouTube kanál, která komunikují pocitově.
Účastnit se vybraných domácích či zahraničních veletrhů
Osvětové akce geoparku využívat nejen jako nástroj vzdělávání, ale také jako nástroj
propagace geoparku

Opatření 3.4 Vyhodnocení a monitoring efektivity propagačních nástrojů
• Průběžně sledovat návštěvnost webových stránek a sociálních sítí, vyhodnocovat
využívanost, aktualizovat dle nových trendů
• Ověřovat srozumitelnost komunikovaných sdělení, především ohledně značky
UNESCO
4.2.4. Prioritní oblast č. 4: Vzdělávání, osvěta a výzkum
Strategické cíle:
• Využít jedinečnost geoparku pro vzdělávání místních obyvatel i návštěvníků a
ukazovat na jeho fenoménech základní geologické procesy
• Vést a vychovávat k úctě k přírodním a kulturním hodnotám regionu a předcházet
nešetrnému chování návštěvníků i místních obyvatel vůči přírodě
• Vytvořit prostor pro zapojení místní veřejnosti do činnosti geoparku a posílit jejich
identitu s geoparkem
Opatření 4.1 Výzkum a inventarizace geolokalit
•

•
•

Průběžně aktualizovat stávající inventarizaci geolokalit a dalších unikátních lokalit
v geoparku ve spolupráci s Českou geologickou službou, univerzitami, muzei a
dalšími vědecko-výzkumnými institucemi
Spolupracovat se studenty univerzit a motivovat je k realizaci diplomových či
dalších vědecko-výzkumných prací na území geoparku nebo ke studijním praxím
Popularizovat výstupy z vědecko-výzkumných projektů realizovaných na území
geoparku, například formou konferencí, přednášek, výstav

Opatření 4.2 Geovědní výukové programy
•

•
•
•

Nastavit funkční spolupráci s klíčovými partnery v regionu, kteří realizují
ekovýchovné programy pro školy (SEV Český ráj, AOPK atd.), aby se nevytvářela
zbytečná konkurence. Vytvořit reálnou a smysluplnou nabídku výukových
programů geoparku, aby výukové programy geoparku pokrývaly mezery v nabídce.
Aktivně spolupracovat se středními a vysokými školami a realizovat pro ně
přednášky a exkurze v terénu, letní školy
Zajistit tým externích lektorů pro výukové programy
Pravidelně zajišťovat evaluaci programů a vyhodnocovat zpětnou vazbu účastníků

Opatření 4.3 Osvěta a posílení identity
•

Pravidelně realizovat osvětové akce, které jsou zajímavé a srozumitelné pro místní
obyvatele a dostatečně různorodé tak, aby se zapojily různé cílové skupiny obyvatel,
například akce spojené s regionálními produkty a řemesly. Vytvořit tradici akcí tak,
aby se staly součástí běžného života místních obyvatel
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•

Pokračovat v pravidelné realizaci 4 vlajkových osvětových akcí geoparku – Den
geoparku, Den Země s geoparkem, Kozákovské slavnosti, Cena Geoparku Český ráj –
Memoriál T. Řídkošila

•
•

•
•
•
•
•
•
•

•

•

Pravidelně informovat místní obyvatele o činnosti geoparku, například
prostřednictvím obecních zpravodajů, dalších lokálních médií
Aktivně zapojovat a oslovovat klíčové aktéry v území (starosty, ředitele škol),
aktivně spolupracovat s mikroregiony, kde jsou zastoupeni zástupci samosprávy
z obcí geoparku, nadchnout je pro geopark
Účastnit se akcí partnerů, například infostánek na regionálních akcích
Realizovat programy pro vybrané cílové skupiny, které mají zájem a mohou
povědomí o geoparku předávat dál, například školy, senioři, rodiny s dětmi
Vytvořit různé možnosti, jak zapojovat školy do činnosti geoparku, například
soutěže, exkurze, přednášky
Spolupracovat s dalšími klíčovými partnery v území, například s místními spolky,
zapojit se do projektu Geo-school se Střediskem ekologické výchovy Sedmihorky
Každoročně vyhlašovat „Cenu geoparku“ za zajímavý počin/přínos pro geopark
Motivovat místní obyvatele k návštěvě geoparku či účasti na exkurzích, vytáhnout je
do terénu
Dlouhodobě pracovat s dobrovolníky, vytvářet pro ně příležitosti, jak mohou
pomoci geoparku, například v rámci praktických opatření na ochranu přírody nebo
při organizaci akcí
Hledat propojení geoparku s každodenní činností místních obyvatel, oslovovat
skupiny, jejichž činnost je provázána s kulturním a geologickým bohatstvím,
například řemeslníky a producenty, vlastníky území, zemědělce
Komunikovat sdělení o kvalitě území, v němž místní obyvatelé žijí. Značka UNESCO
je oceněním přírodních hodnot v území, které se odrážejí v kvalitě života místních
obyvatel.

4.2.5. Prioritní oblast č. 5: Geoturismus a šetrná turistika
Strategické cíle:
• Podpořit rozvoj šetrné turistiky a geoturistiky
• Zajistit podmínky pro efektivní, zajímavou a srozumitelnou interpretaci
geologických, přírodních a kulturních hodnot geoparku ve spolupráci s klíčovými
aktéry v území.
Opatření 5.1 Podpora šetrných forem cestovního ruchu
•
•
•

Ve spolupráci s AOPK a s respektem k zonaci CHKO a Plánu péče vytipovat vhodné
lokality pro turismus a způsob jejich propagace a dalšího managementu
Hledat cesty, jak regulovat turismus v přetížených lokalitách, zpracovat atraktivní
turistickou nabídku pro okrajové, nejádrové lokality, kde je to vhodné
Spolupracovat s klíčovými aktéry v území na monitoringu návštěvníků a sledování
dopadů cestovního ruchu na životní prostředí (DMO Český ráj, AOPK) a zapojovat
do sledování a vyhodnocování návštěvnosti také studenty příslušných univerzit
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•

(Univerzita Hradec Králové, Technická univerzita v Liberci, Univerzita Karlova v
Praze)
V rámci propagace a osvěty komunikovat sdělení o šetrném chování návštěvníků
v přírodě a o jedinečnosti jednotlivých lokalit a potřebě jejich ochrany. Provázanost
s prioritou 3.

Opatření 5.2 Geoprůvodcování
•
•
•
•

Pracovat s již vyškolenými a certifikovanými geoprůvodci geoparku a v případě
potřeby realizovat školení pro nové geoprůvodce
Zajistit dobrou vizibilitu geoprůvodců (logo geoparku, stejnokroje)
Vytvořit systém pravidelných exkurzí a způsobu objednávání geoprůvodců pro
skupiny
Pravidelně kontrolovat kvalitu exkurzí, vyhodnocovat zpětnou vazbu od účastníků
exkurzí

Opatření 5.3 Infrastruktura pro šetrnou turistiku, geoturismus
•
•

•

•

•

Vytvořit pasport naučných stezek a tabulí geoparku, průběžně jej aktualizovat a
evidovat potřebné opravy, obnovu řešit ve spolupráci s regionálními partnery
Podílet se na zpracování pasportu naučných stezek a další návštěvnické
infrastruktury na území geoparku ve spolupráci s destinačním managementem
Českého ráje
Podpořit vznik interpretačního centra geoparku a venkovních geologických expozic
ve spolupráci s partnery. Možné projekty vyhodnocovat i z pohledu náročnosti na
údržbu a finanční a organizační udržitelnost.
Aktivně se zapojovat při tvorbě nových projektů na infrastrukturu v oblasti
cestovního ruchu, jejichž nositeli jsou jiní partneři v území. Přinášet náměty a
inspiraci ze zahraničí, z jiných geoparků. Vytvářet funkční partnerství při budování
nebo udržování infrastruktury pro geoturismus, například Dům přírody Českého
ráje.
V rámci spolupráce se subjekty v cestovním ruchu motivovat ke zkvalitňování
infrastruktury v cestovním ruchu.

4.2.6. Prioritní oblast č. 6: Udržitelný rozvoj regionu
Strategické cíle:
• Přispět k zachování přírodních a kulturních hodnot území a celkovému
udržitelnému rozvoji regionu
• Provázat činnost geoparku s klíčovými partnery v území tak, aby docházelo
k celkovému synergickému efektu
Opatření 6.1 Ochrana geologických, přírodních a kulturních hodnot území
•
•

Realizovat vlastní projekty na zachování přírodního dědictví, například zaměřené na
udržení vody v krajině
Pomáhat orgánům ochrany přírody při realizaci praktických opatření, zapojovat
dobrovolníky, zapojovat se do akcí Ukliďme Česko, provázanost s opatřením 4.4.
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•

•
•

Úzce spolupracovat s orgány ochrany přírody a památkové péče, hledat možnosti
vzájemné provázanosti s institucemi i vlastníky pozemků, respektovat Plán péče
CHKO při realizaci činnosti geoparku
Podporovat šetrné formy cestovního ruchu, provázanost s prioritou 5
Využívat propagační a osvětové nástroje ke zvýšení povědomí místních obyvatel i
návštěvníků o potřebě ochrany přírodních a kulturních hodnot, provázanost
s prioritou 3 a 4

Opatření 6.2 Spolupráce klíčových partnerů
•
•

Hledat vzájemnou provázanost témat a činností mezi klíčovými partnery v regionu a
podílet se na zpracování strategických dokumentů pro území geoparku
Definovat ekonomický a sociální přínos značky UNESCO a Národní geopark pro
region, provázanost s prioritou 2

4.3.

Monitoring a aktualizace

4.3.1. Průběžné monitorování a akční plány
Je nezbytné zajistit pravidelnou kontrolou naplňování jednotlivých opatření a jejich
průběžnou aktualizaci. Pro efektivní naplňování rozvojové strategie zpracuje geopark Akční
plán na 24 měsíců. Plán bude vycházet z analytické a návrhové části strategie a budou
zároveň reagovat na nové příležitosti a hrozby. Akční plán bude také reflektovat revalidační
procesy, připomínky Komise a mentorů. Plán bude připraven v rámci činnosti nově zřízené
pracovní skupiny a ve spolupráci s dalšími partnery z území, členy správní a vědecké rady.
Po 12 měsících proběhne vyhodnocení naplňování plánu. Podklad pro vyhodnocení připraví
management geoparku v úzké spolupráci s ostatními subjekty v regionu. Na základě těchto
dat bude připraven plán pro další období.
4.3.2. Celkové vyhodnocení strategie
Celkové vyhodnocení strategie a její aktualizace proběhne v rámci činnosti geoparku na
konci sledovaného období – tj. v roce 2030. Podklady připraví management geoparku v úzké
spolupráci s partnery z území. Na základě těchto dat proběhne aktualizace a případné
doplnění analytické části, včetně SWOT analýzy, a zpracování nové návrhové části na další
období.

44

