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• nezisková organizace založená v březnu 2013

• Řídící subjekt Národního geoparku Ralsko

• v květnu 2016 statut Národní geopark

• Rada národních geoparků – poradní orgán ministra ŽP

Geopark Ralsko o.p.s.



Co je geopark? 

Území 

• s významným geologickým 
dědictvím 

• turisticky přitažlivé 
(potenciál pro rozvoj 
geoturismu) 

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



Interpretační postup



Co přináší geopark? 

• spojení ochrany hodnot krajiny s udržitelným rozvojem území –

geoturistika, šetrná turistika

• posílení role místní komunity – podpora ekonomického potenciálu 

místní komunity, posílení identity obyvatel s hodnotami

• zachování jedinečnosti území – specifičnost, autenticita



Rozloha 294 km2

Katastrální území Ralsko, Doksy, Hamr na Jezeře



Proč je pro nás koncept geoparku důležitý?
Historické události 20. století

II. světová válka – letiště Hradčany

Odsun německého obyvatelstva (95%)

Vznik vojenského výcvikového prostoru 
(1947-91)

Pobyt sovětské armády (1968-91)

Těžba uranu (1967-96)

Mizí obyvatelé – hospodáři

Mizí sídla – 17 obcí srovnáno se zemí

Naprostá izolace území od okolního světa

Ekologické škody

Ekonomická rovina:

Hospodářsky slabý region

Environmentální rovina:

Zelený ostrov x ekologické škody

Sociální rovina:

Chybí obyvatelé, služby + vyloučené lokality



Naše poslání

• posílit environmentální rozvoj regionu založený na ochraně 
přírodních a kulturních hodnot

• posílit ekonomický rozvoj regionu založený na šetrné turistice a 
pozitivní prezentaci

• posílit sociální rozvoj regionu založený na znalostech a vzdělání



Participace v území Geoparku Ralsko

• Liberecký kraj – odbor ŽP, CR, regionální rozvoj, územní plánování

• Krajská komise Revitalizace Ralska

• Města Ralsko, Stráž pod Ralskem, Doksy, Hamr na Jezeře, Mimoň, 

Zákupy, Osečná

• Vojenské lesy a statky s.p., ČR – správci 80% území

• AOPK – ochrana přírody – RP Liberecko, SCHKO 

Kokořínsko-Máchův kraj

• Národní památkový ústav Liberec



Participace v území Geoparku Ralsko

• LAG Podralsko, Svazek obcí Podralsko – koncepční strategie

• Destinační management Českolipsko

• Podnikatelé v CR – ubytovatelé, poskytovatelé služeb, zemědělci

• Investoři (hrad Ralsko, tvrz Kuřívody, Jabloneček)

• Informační centra 

• NNO – Hornický spolek, Spolek historie Mimoňska, 

Muzeum Vystěhovalectví do Brazílie, Ekocentrum Brniště,

Podralský nadační fond

• Technická univerzita Liberec – katedra architektury

• Klub českých turistů – krajská komise značení



S1: Geopark Ralsko je učebnou pod širým nebem

EVVO programy pro školy



S1: Geopark Ralsko je učebnou pod širým nebem

Terénní exkurze s geoprůvodcem





S2: Geopark Ralsko je modelovým územím geoturismu



• Značení nových pěších cest

• Veřejná výtvarná soutěž na logo Geoparku

Ralsko

• Propagace – letáky + geostezky

• Webové stránky – www.geoparkralsko.cz + 

facebook

• Interaktivní mapa

• Reportáže do médií: Česko – země 

neznámá, Český rozhlas SEVER, MAFRA -

Léto na severu, Zpravodajství ČT

S3: Geopark Ralsko je fungující turistickou destinací

http://www.geoparkralsko.cz/


Naši partneři:

• Geopark Sardona ve Švýcarsku

• Hochschule für Technik Rapeswil ve Švýcarsku

• Geoparkem Magma v Norsku

• Geopark Muskauer Faltenbogen v Německu

• Geopark Reykjanes na Islandu

• Hillersche Villa Zittau, Německo

S4: Geopark Ralsko přináší zkušenosti ze zahraničí do 

regionu



Okno do nitra Země



Návrat divočiny



Otisk 20. století




