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1 Identifikace území    

1.1 Název nominovaného národního geoparku 

„Geopaヴk Ralskoさ 

1.1.1 Motto geoparku 

)┗oleﾐé ﾏotto Geopaヴku Ralsko „Krajiﾐou zaﾐiklýIh oHIí, železﾐé rud┞ a písko┗Ie Hez Hariér“ 

┗┞jadřuje tři základﾐí IhaヴakteヴistiIké ヴ┞s┞ úzeﾏí ﾐa┗ヴho┗aﾐého pヴo ﾐáヴodﾐí geopaヴk: 

 Krajiﾐa zaﾐiklýIh oHIí - úzeﾏí ﾐa┗ヴho┗aﾐé ﾐa ﾐáヴodﾐí geopaヴk pヴošlo pohﾐutou histoヴií. 
Po ヲ. s┗ěto┗é ┗álIe došlo k odsuﾐu říšskýIh a sudetskýIh NěﾏIů z oHlasti, kteří 
předsta┗o┗ali dヴti┗ou ┗ětšiﾐu oH┞┗atelst┗a oHlasti, tíﾏ došlo k přeヴušeﾐí koﾐtiﾐuálﾐího 
┗ý┗oje a osídleﾐí úzeﾏí. Vzﾐiklé ┗akuuﾏ H┞lo ┗┞plﾐěﾐo „dosídleﾐIiさ z českého ┗ﾐitヴozeﾏí. 
V ヴoIe ヱΓヴヶ ┗šak ┗láda ヴozhodla o ┗┞t┗ořeﾐí ┗ojeﾐského ┗ýI┗iko┗ého pヴostoヴu, a tak po 
d┗ou leteIh H┞lo ┗ pヴůHěhu ヴoku ヱΓヴΑ opěto┗ﾐě ┗┞sídleﾐo Ielkeﾏ ヱヵ oHIí. V leteIh ヱΓヵヰ 
až ヱΓヵヱ H┞l┞ ┗┞sídleﾐ┞ další ン oHIe. Po iﾐ┗azi a ﾐásledﾐé okupaIi Českoslo┗eﾐska ┗ojsk┞ 
Vaヴša┗ské sﾏlou┗┞ ┗ ヴoIe ヱΓヶΒ oHsadila Ralsko až do ヴoku ヱΓΓヱ so┗ětská aヴﾏáda. Po 

armádě zH┞l┞ oH┞dleﾐé osad┞ Kuří┗od┞, Hヴadčaﾐ┞, PloučﾐiIe, Boヴeček, Náhlo┗ a Dolﾐí 
Kヴupá, dále opuštěﾐé osad┞ JaHloﾐeček, H┗ězdo┗, “┗éHořiIe. A┗šak ヱΑ osad či ┗esﾐiI zIela 
zaniklo.   

 Krajiﾐa železﾐé rud┞ a písko┗Ie – úzeﾏí geopaヴku ﾐaHízí řadu ﾏožﾐostí ﾐázoヴﾐé ukázk┞ 
┗zﾐiku železﾐýIh ヴud ┗ písko┗IíIh s ヴůzﾐýﾏi foヴﾏaﾏi pヴoželezﾐěﾐí ふ┗ýstelk┞ žil, desk┞, 
tヴuHiIeぶ a se způsoHeﾏ ﾐo┗o┗ěké těžH┞ železﾐýIh ヴud ふ┗┞doH┞té žíl┞ ヴozložeﾐýIh 
┗ulkaﾐitů, ﾐejlepší ukázk┞ ┗ ČRぶ. )áヴo┗eň se zde ﾐaIházejí  oH┞tﾐé/hospodářské ﾏístﾐosti, 
příp. hヴad┞ ﾐeHo pouste┗ﾐ┞, zapuštěﾐé do písko┗Io┗ýIh skal.  

 Geopark Hez Hariér – Iíleﾏ je, aH┞ Geopaヴk Ralsko H┞l přístupﾐý pヴo ┗šeIhﾐ┞ Iílo┗é 
skupiﾐ┞, ┗četﾐě haﾐdiIapo┗aﾐýIh ﾐá┗ště┗ﾐíků. “aﾏotﾐý Ihaヴakteヴ úzeﾏí – čleﾐitý, a┗šak 
pře┗ážﾐě ヴo┗iﾐatý teヴéﾐ - i stá┗ajíIí iﾐfヴastヴuktuヴa ふhustá síť asfalto┗ýIh a zpe┗ﾐěﾐýIh 
Iestぶ jsou předpokladeﾏ pヴo splﾐěﾐí tohoto Iíle. Geopaヴk Ralsko Hude i při dalšíﾏ ヴoz┗oji 
geotuヴisﾏu ﾐa úzeﾏí geopaヴku klást důヴaz ﾐa kヴitéヴiuﾏ HezHaヴiéヴo┗osti. 

1.1.2 Logo geoparku 

Pヴo účel┞ pヴopagaIe a ideﾐtifikaIe Geopaヴku Ralsko H┞lo ﾐa┗ヴžeﾐo logo geopaヴku, kteヴé  
je základﾐíﾏ pヴ┗keﾏ ﾏaヴketiﾐgo┗é stヴategie geopaヴku, a ﾏá ﾐásledujíIí podoHu: 
 

 

Logo geopaヴku ┗┞Ihází ze d┗ou základﾐíIh Haヴe┗, kteヴé Ihaヴakteヴizují oHlast geopaヴku Ralsko  
i jeho základﾐí ﾏ┞šleﾐk┞. Čeヴﾐá Haヴ┗a předsta┗uje tajeﾏﾐou histoヴii zaﾐiklýIh oHIí, kteヴýIh  
se v Ielé oHlasti ┗zﾐikajíIího geopaヴku ﾐaIhází Ielkeﾏ sedﾏﾐáIt, jejiIh připoﾏeﾐutí je součástí 
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pláﾐo┗aﾐýIh akti┗it. Fialo┗á barva v soHě spojuje geologiIkou Ihaヴakteヴistiku i jedﾐu ze základﾐíIh 
ﾏ┞šleﾐek geopaヴku. GeologiIkou doﾏiﾐaﾐtu oHlasti je ┗ヴIhol hřHetu Ralsko, kteヴý je t┗ořeﾐ žilou 

sodalitiIkého tefヴitu. A pヴá┗ě tefrit je v geologiIkýIh ﾏapáIh Ihaヴakteヴizo┗áﾐ fialo┗ou Harvou. 

Fialo┗á je záヴo┗eň Haヴ┗ou jedﾐotﾐosti a ote┗řeﾐosti, Iož Ihaヴakteヴizuje ﾏ┞šleﾐku geopaヴku, kteヴý 
H┞ ﾏěl Hýt ote┗řeﾐ ┗šeﾏ Hez Haヴiéヴ.  

1.2 Přesné vymezení území národního geoparku včetně geoturistické 
mapy v přiměřeném měřítku (な:などど どどど – 1:200 000) 

Úzeﾏí geopaヴku zahヴﾐuje ﾐásledujíIí katastヴ┞: Ralsko (Ielé úzeﾏí), Doks┞ ふčástぶ, Haﾏヴ ﾐa Jezeře 
ふčástぶ. Na jihozápadě je oﾏezeﾐo silﾐiIí Okﾐa – Doksy – JestřeHí, ﾐa se┗eヴu silﾐiIí Haﾏヴ ﾐ. J. – 

Osečﾐá. 

“tá┗ajíIí geotuヴistiIká ﾏapa je u┗edeﾐa ┗ Příloze č. 16. 

1.3 Určení geografického regionu, kde se národní geopark bude 
nacházet 

Úzeﾏí ﾐa┗ヴho┗aﾐého Geopaヴku Ralsko se ﾐaIhází ┗ LiHeヴeIkéﾏ kraji. Úzeﾏí leží1 v subprovincii 

Česká taHule ふVIぶ, oHlasti “e┗eヴočeská taHule ふVIAぶ, Ielku Ralská pahoヴkatiﾐa ふVIA-l), podcelku 

Dokeská pahoヴkatiﾐa, okヴsku Hヴadčaﾐská pahoヴkatiﾐa a podIelku )ákupská pahoヴkatiﾐa, okヴsku 
Podještědská pahoヴkatiﾐa. 

1.4 Rozloha národního geoparku 

Rozloha ﾐáヴodﾐího geopaヴku čiﾐí cca 294 km
2
. 

1.5 Popis subjektu zodpovědného za řízení nominovaného národního 
geoparku 

Geopark Ralsko o. p. s. 

jﾏéﾐo a příjﾏeﾐí statutáヴﾐího oヴgáﾐu: Mgr. Leﾐka Mヴázo┗á 

fuﾐkIe: ředitelka 

“ídlo: Kuří┗od┞ Αヰヱ, ヴΑヱ ヲヴ Ralsko 

IČ: 01834410 

 

                                                           
1
 dle oヴogヴafiIkého čleﾐěﾐí předﾐího českého f┞ziIkého geogヴafa, pヴof. RNDヴ. Jaヴoﾏíヴa Deﾏka, Dヴ“I. z r. 1987 
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Peヴsoﾐálﾐí složeﾐí spヴá┗ﾐí ヴad┞ Geopaヴku Ralsko o. p. s.: 

 Staﾐisla┗ Lud┗ík, předseda spヴá┗ﾐí ヴad┞ Geopaヴk Ralsko o. p. s. 

 Bc. Martiﾐ Půta, hejtﾏaﾐ LiHeヴeIkého kヴaje 

 Ing. Mirosla┗ Králík, staヴosta ﾏěsta Ralsko 

 Bc. Věra Reslo┗á, staヴostka ﾏěsta “tヴáž pod Ralskeﾏ 

 Iﾐg. arIh. Jaﾐ Lud┗ík, zakladatel Geoparku Ralsko o. p. s. 

 Mgr. Aﾐﾐa Ježko┗á, zakladatelka Geoparku Ralsko o. p. s. 

 Iﾐg. Petr Hlíﾐka, zakladatel Geoparku Ralsko o. p. s. 

 Iﾐg. Roﾏaﾐ Vohradský, ředitel VL“ ČR s. p. – di┗ize Miﾏoň 

 

2 Vědecký popis území  

2.1 Geologická územní charakteristika včetně geologické mapy 

2.1.1 Přehled dosavadních geologických výzkumů na území geoparku 

Křído┗ýﾏi hoヴﾐiﾐaﾏi ﾏezi Doks┞ a Haﾏヴeﾏ se dík┞ doHヴé odkヴ┞tosti teヴéﾐu zaHý┗ali ﾏﾐozí 
Hadatelé již ┗ ヱΓ. století, ﾐapř. Jaﾐ Kヴejčí ふヱΒヶΓぶ ﾐeHo Aﾐtoﾐíﾐ Fヴič ふヱΒΒンぶ, zdejší stヴatigヴafii pak 
ヴoz┗iﾐuli přede┗šíﾏ Čeﾐěk )ahálka ふヱΓヱヶぶ a Heヴﾏaﾐﾐ Aﾐdeヴt ふヱΓヲΓぶ. GeologiIkou sta┗Hu ﾐa úzeﾏí 
Geopaヴku Ralsko popヴ┗é s┞steﾏatiIk┞ zpヴaIo┗al Bヴuﾐo Mülleヴ. V┞dal ﾐěkolik ﾏapo┗ýIh listů 
v ﾏěřítku ﾏezi ヱ:ヲヵ ヰヰヰ a zhヴuHa ヱ:ヴヰ ヰヰヰ a ke každéﾏu listu sepsal te┝to┗é ┗┞s┗ětli┗k┞ shヴﾐujíIí 
dosa┗adﾐí pozﾐatk┞ o geologiIké sta┗Hě, ale ﾐapř. i ﾐeヴostﾐýIh suヴo┗iﾐáIh. Do geopaヴku zasahují 
jeho list┞ geologiIkýIh ﾏap Doks┞ ふヱΓヱヴぶ, Miﾏoň – Ralsko ふヱΓヲヴaぶ, )ákup┞ – Bヴeﾐﾐá ふヱΓヲヴHぶ  
a Osečﾐá – Hamr (1927).  

IﾐfoヴﾏaIe o ﾏladýIh ┗ulkaﾐiIkýIh hoヴﾐiﾐáIh z okolí Miﾏoﾐě přiﾐesl ┗ ﾐěkolika čláﾐIíIh z přeloﾏu 
ヱΓ. a ヲヰ. století pヴofesoヴ českolipské ヴeálk┞ Fヴaﾐz Wuヴﾏ. Jeho studie o Kuﾏeヴskéﾏ pohoří ふヱΒΒΑぶ 
ﾏá šiヴoIe ┗lasti┗ědﾐý Ihaヴakteヴ. KlasiIkou pヴaIí, ┗ ﾐíž H┞lo ﾏ. j. za┗edeﾐo dodﾐes použí┗aﾐé 
ﾐáz┗oslo┗í ┗ulkaﾐitů s melilitem (horniny polzenito┗é řad┞ぶ, je ﾏoﾐogヴafie K. H. Scheumanna 

(1913).  

Údaje o hoヴﾐiﾐáIh ┗ podloží kříd┞ H┞l┞ až ﾐa ┗ýjiﾏk┞ do ヶヰ. let ヲヰ. století založeﾐé ┗edle 
ojediﾐělýIh ┗ヴtů jeﾐ ﾐa ﾐálezeIh uza┗řeﾐiﾐ ふ┝eﾐolitůぶ ┗ těleseIh ﾏladýIh ┗ulkaﾐitů, a to přede┗šíﾏ 
z oblasti Pro┗odíﾐskýIh kaﾏeﾐů západﾐě od úzeﾏí Geopaヴku Ralsko ふGヴaHeヴ ヱΓヰヴ, Mülleヴ ヱΓヱヴぶ. 
Nález┞ ┝eﾐolitů gヴaﾐitu ┗ loﾏu ﾐa Ralsku popsal Foulloﾐ ふヱΒΒΒぶ. 

V doHě po ヲ. s┗ěto┗é ┗álIe H┞l┞ pヴo úzeﾏí geopaヴku sesta┗eﾐ┞ ﾐo┗é geologiIké ﾏap┞, přede┗šíﾏ 
ﾐa základě teヴéﾐﾐíIh pヴaIí Vladiﾏíヴa Kleiﾐa ふヱΓヵヶ i pozdějšíぶ. Mezi mapami z tohoto oHdoHí jsou 
pヴo úzeﾏí geopaヴku ﾐejzásadﾐější list┞ ﾏap ヱ:ヵヰ ヰヰヰ M-33-54-A Doksy (1963) a M-33-54-B 

MﾐiIho┗o Hヴadiště ふヱΓヶヵぶ. Ke zﾐalosti křído┗é stヴatigヴafie i tektoﾐiIké sta┗H┞ přispěl┞ zIela 

zásadﾐí ﾏěヴou geologiIko-pヴůzkuﾏﾐé pヴáIe sou┗isejíIí s o┗ěřeﾐíﾏ uヴaﾐo┗ýIh ložisek ふzhヴuHa 
ヱΓヵΓ až ヱΓΓヰぶ. Pヴo úzeﾏí geopaヴku ヴo┗ﾐěž e┝istují geologiIké ﾏap┞ ┗ ﾏěřítku ヱ:ヵヰ ヰヰヰ, kteヴé H┞l┞ 
┗┞t┗ořeﾐ┞ ┗ Γヰ. leteIh ヲヰ. století. 
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2.1.2 Geologická charakteristika 

Celko┗ý Iharakter úzeﾏí 

GeologiIká di┗eヴzita úzeﾏí geopaヴku je uヴčo┗áﾐa přede┗šíﾏ třeﾏi faktoヴ┞: ヱぶ ヴozsáhlýﾏi 
┗ýIhozo┗ýﾏi paヴtieﾏi křeﾏeﾐﾐýIh písko┗Iů, ﾏíst┞ t┗oříIíﾏi čleﾐitý ヴeliéf se sítí ヴoklí a skalﾐatýIh 
hřHetů, ヲぶ přeIhodeﾏ těIhto písko┗Iů do ┗ápﾐitýIh písko┗Iů a pヴaIho┗Iů jiho┗ýIhodﾐíﾏ 
sﾏěヴeﾏ, ンぶ pヴoﾐik┞ teヴIiéヴﾐíIh ┗ulkaﾐitů, kteヴé t┗oří kヴajiﾐﾐé doﾏiﾐaﾐt┞ a jsou spojeﾐ┞ s produkty 

teplotﾐí a IheﾏiIké přeﾏěﾐ┞ okolﾐího písko┗Ie. PヴoIes┞ ut┗ářeﾐí kヴajiﾐ┞ ┗ k┗aヴtéヴu dokládá ﾐi┗a 
PloučﾐiIe, jejíž ﾐejzaIho┗alejší úsek pヴoIhází úzeﾏíﾏ geopaヴku, a ヴašeliﾐiště Mlýﾐského potoka, 
Hヴadčaﾐského potoka a jejiIh přítoků. Na t┞to geotop┞ jsou ┗ázáﾐ┞ ┗ýsk┞t┞ ┗záIﾐýIh a IhヴáﾐěﾐýIh 
dヴuhů ヴostliﾐ. Příkladeﾏ ┗┞užití hoヴﾐiﾐ člo┗ěkeﾏ jsou zaIho┗aﾐé stop┞ po ﾐo┗o┗ěké těžHě železﾐé 
ヴud┞ ふ┗┞doH┞té žíl┞ ヴozložeﾐýIh ┗ulkaﾐitů, ﾐejlepší ukázk┞ ┗ ČRぶ a oH┞tﾐé/hospodářské ﾏístﾐosti, 
příp. hヴad┞ ﾐeHo pouste┗ﾐ┞, zapuštěﾐé do písko┗Io┗ýIh skal. Na úzeﾏí geopaヴku se ﾐaIházejí 
zH┞tk┞ Γ středo┗ěkýIh ope┗ﾐěﾐýIh lokalit ┗ ヴůzﾐéﾏ stupﾐi zaIho┗áﾐí; ﾐěkteヴé z ﾐiIh jsou 
t┞piIkýﾏi ukázkaﾏi skalﾐíIh hヴadů ふ“toháﾐek, Koﾐ┗aliﾐko┗ý ┗ヴšekぶ. 

Podloží křído┗ýIh sediﾏeﾐtů  

Podloží křído┗ýIh sediﾏeﾐtů ﾐe┗┞Ihází ┗ geopaヴku ﾐa po┗ヴIh. )hヴuHa přes Doks┞ pヴoIhází 
ヴozhヴaﾐí ﾏezi ﾐízko ﾏetaﾏoヴfo┗aﾐýﾏi hoヴﾐiﾐaﾏi Hoheﾏika ﾐa jihu a silﾐěji ﾏetaﾏoヴfo┗aﾐýﾏi 
horninami saxothuringika (svory v okolí Pヴo┗odíﾐaぶ a lugika ふf┞lit┞ se┗eヴﾐě od liﾐie Hヴadčaﾐ┞ – 

Kuří┗od┞ぶ. Ke spodﾐíﾏu pヴoteヴozoiku jsou řazeﾐ┞ ﾏusko┗it-HiotitiIké paヴaヴul┞, Hiotit-ﾏusko┗itiIké 
a gヴaﾐát-staurolitiIké s┗oヴ┞ t┗oříIí podloží kříd┞ zhヴuHa jižﾐě od liﾐie Bヴeﾐﾐá - Ferdinandova 

strouha - Jeleﾐí ┗ヴšek. Odtud se t┞to hoヴﾐiﾐ┞ táhﾐou přes Hヴadčaﾐ┞ k VJV ﾐa Velkou Buko┗ou 
ふヴΑヴ,ヱ ﾏぶ. V saﾏotﾐýIh HヴadčaﾐeIh a okolí t┗oří podloží kříd┞ tz┗. hヴadčaﾐská žula - těleso 
poヴf┞ヴiIkého ﾏusko┗itiIko-HiotitiIkého gヴaﾐitoidu. Podloží kříd┞ ┗ šiヴšíﾏ okolí Miﾏoﾐě a Ralska  
je t┗ořeﾐé Ihloヴit-seヴiIitiIkýﾏi a gヴafitiIkýﾏi f┞lit┞ pヴa┗děpodoHﾐě spodﾐopaleozoiIkého stáří 
ふKučeヴa a Pešek 1982). 

Do Miﾏoﾐě zaHíhá od ┗ýIhodu ┗ýHěžek ﾏﾐiIho┗ohヴadišťské s┗ヴIhﾐopaleozoiIké páﾐ┗e. “e┗eヴﾐí 
oﾏezeﾐí tohoto ┗ýHěžku je ﾐejspíše zloﾏo┗é a pヴoHíhá od se┗eヴﾐího okヴaje Miﾏoﾐě sﾏěヴeﾏ  
ﾐa “┗éHořiIe. Jižﾐí oﾏezeﾐí pヴoHíhá zhヴuHa ┗e sﾏěヴu “) - JV j. od Liščího ┗ヴIhu a dále sﾏěヴeﾏ  
ﾐa ┗ýIhod zhヴuHa ┗ ose hヴadčaﾐského letiště. Na “) je teﾐto ┗ýsk┞t oﾏezeﾐ hla┗ﾐí liﾐií stヴážského 
zloﾏu. )e sediﾏeﾐtů jsou zastoupeﾐ┞ pře┗ážﾐě jílo┗Ie a pヴaIho┗Ie, ﾏíst┞ s polohaﾏi ﾏelaf┞ヴů.  
V oHlasti Čeヴto┗ýIh zdí u PloužﾐiIe a ﾐa ┗. koﾐIi hヴadčaﾐského letiště t┗oří podloží kříd┞ křeﾏeﾐﾐý 
poヴf┞ヴ ふpaleoヴ┞olitぶ. Výsk┞t┞ s┗ヴIhﾐopaleozoiIkýIh sediﾏeﾐtů, ﾐáležejíIí o┗šeﾏ již ﾏšeﾐské páﾐ┗i, 
jsou zﾐáﾏ┞ z podloží kříd┞ také od “taヴýIh “pla┗ů a Doks. 

Křído┗é sediﾏeﾐt┞ 

“kヴ┞ta pod po┗ヴIheﾏ zůstá┗á i spodﾐí část s┗ヴIhﾐokřído┗ého ┗ヴste┗ﾐího sledu. Hoヴﾐiﾐ┞ s┗ヴIhﾐí 
kříd┞ jsou ヴegioﾐálﾐě řazeﾐ┞ do lužiIké faIie české křído┗é páﾐ┗e.  

Nejﾐižší litostヴatigヴafiIkou jedﾐotkou křído┗ého stáří je peヴuIko-koヴ┞Iaﾐské sou┗ヴst┗í 
Ieﾐoﾏaﾐského stáří. Ačkoli┗ ﾐe┗┞Ihází ﾐa po┗ヴIh, je doHře zﾐáﾏé z pヴůzkuﾏﾐýIh ┗ヴtů. Jeho ﾐižší 
část, peヴuIké ┗ヴst┗┞, jsou ﾐěkd┞ ozﾐačo┗áﾐ┞ jako さsladko┗odﾐí Ieﾐoﾏaﾐざ, ┗edle říčﾐíIh  
a jezeヴﾐíIh sediﾏeﾐtů zahヴﾐují ┗šak zřejﾏě také ﾏělkoﾏořské laguﾐáヴﾐí sediﾏeﾐt┞. HヴuHozヴﾐﾐé 
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písko┗Ie a slepeﾐIe, často s úloﾏk┞ podložﾐíIh hoヴﾐiﾐ, se střídají s polohaﾏi jílo┗Iů a ﾐěkd┞ t┗oří 
ﾐěkolik ﾐahoヴu zjeﾏňujíIíIh I┞klů. K peヴuIkýﾏ ┗ヴst┗áﾏ je ﾏožﾐo řadit sediﾏeﾐt┞ ﾐa Házi kříd┞  
┗ pヴuhu začíﾐajíIíﾏ sz. od Miﾏoﾐě a pokヴačujíIíﾏ k VJV až do se┗eヴﾐího okolí H┗ězdo┗a. Na úzeﾏí 
Geoparku Ralsko mocnosti peヴuIkýIh ┗ヴste┗ ﾐepřesahují ヱヰ ﾏ.  

Koヴ┞Iaﾐské ┗ヴst┗┞ předsta┗ují ﾏělkoﾏořské písčité sediﾏeﾐt┞ - hヴuHozヴﾐﾐé písko┗Ie, ┗ýše pak 
jeﾏﾐozヴﾐﾐé písko┗Ie s jílo┗ito-pヴaIho┗ýﾏi laﾏiﾐaﾏi a častýﾏi iIhﾐofosilieﾏi. Na úzeﾏí Geopaヴku 
Ralsko se jejich mocnost pohybuje kolem 45–ヵヵ ﾏ. Celko┗ě sﾐížeﾐýﾏi ﾏoIﾐostﾏi se ┗┞zﾐačuje 
oHlast HヴadčaﾐskýIh stěﾐ, kde je ┗ důsledku přítoﾏﾐosti předkřído┗é ele┗aIe ┗┞┗iﾐuta jeﾐ s┗ヴIhﾐí 
část koヴ┞IaﾐskýIh ┗ヴste┗. Naopak z┗ýšeﾐé ﾏoIﾐosti ふčasto přes ヶヰ ﾏぶ H┞l┞ zjištěﾐ┞ ┗ okolí 
H┗ězdo┗a a Čeヴto┗ýIh zdí. 

Bělohoヴské sou┗ヴst┗í ふstáří spodﾐí až středﾐí tuヴoﾐぶ je t┗ořeﾐo slíﾐo┗Ii, ┗ápﾐitýﾏi pヴaIho┗Ii  
a jílo┗Ii. “ﾏěヴeﾏ ﾐahoヴu klesá oHsah ┗ápﾐité složk┞ a ヴoste oHsah jeﾏﾐě písčité složk┞.  
Na úヴo┗eň, kde písčitá fヴakIe pře┗ládﾐe ﾐad pヴaIho┗ou, je kladeﾐa hヴaﾐiIe ﾏezi Hělohoヴskýﾏ  
a jizeヴskýﾏ sou┗ヴst┗íﾏ. MoIﾐosti Hělohoヴského sou┗ヴst┗í ヴostou od ンヰ ﾏ ┗ HヴadčaﾐskýIh stěﾐáIh 
sﾏěヴeﾏ k “V ﾐa ヵヰ – 60 m. 

Napヴostá ┗ětšiﾐa po┗ヴIhu úzeﾏí geopaヴku je t┗ořeﾐá sediﾏeﾐt┞ jizeヴského sou┗ヴst┗í ふstředﾐí  
až s┗ヴIhﾐí tuヴoﾐぶ. Jsou to pře┗ážﾐě křeﾏeﾐﾐé písko┗Ie, jejiIhž ﾏateヴiál se usazo┗al ﾐa dﾐě 
ﾏělkého ﾏoře. Ve spodﾐíIh částeIh ﾐahoヴu hヴuHﾐouIíIh I┞klů přeIházejí do jeﾏﾐozヴﾐﾐýIh 
pヴaIho┗itýIh písko┗Iů. 
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Obr. 1. Veヴtikálﾐí litologiIké pヴofil┞ jizeヴskýﾏ sou┗ヴst┗íﾏ ﾐa úzeﾏí Geopaヴku Ralsko podle 
Adaﾏo┗iče ふヱΓΓΑぶ. A – oHlast Kuﾏeヴského pohoří, B – ┗ヴIh Ralsko. Vpヴa┗o jsou ┗┞zﾐačeﾐ┞ 
iﾐteヴ┗al┞ ┗ヴste┗ﾐího sledu odkヴ┞té ﾐa jedﾐotli┗ýIh lokalitáIh: ヱ – Hřeh┞ PloučﾐiIe ﾏezi Boヴečkeﾏ 
a Hヴadčaﾐ┞, ヲ – T┗aヴožﾐík, z. skála, ン – ŠヴouHeﾐý, j. s┗ah, ヴ – Malý Boヴﾐý, ヵ – Ha┗ヴaﾐí skála  
u Hヴadčaﾐ, ヶ – V┞soký ┗ヴIh j┗. od “eﾐﾐé Bヴáﾐ┞, Α – skál┞ ヱヰヰ ﾏ ┗. od “eﾐﾐé Bヴáﾐ┞, Β – pヴůヴ┗a 
PloučﾐiIe ┗ No┗iﾐáIh p.R., Γ – Na Skalce u Novin p.R., 10 – Křížo┗ý ┗ヴIh ┗ Mimoni, 11 – Vranov, 
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skalﾐí ┗ěž DžHáﾐ, ヱヲ – Vヴaﾐo┗, Juliiﾐa ┗┞hlídka, ヱン – ヴokle ﾐa z. úHočí Ralska, ヱヴ – Čeヴto┗┞ zdi  
u PloužﾐiIe.  

Legenda: J – jeﾏﾐozﾐﾐý písko┗eI, s – středﾐě zヴﾐitý písko┗eI, h – hヴuHozヴﾐﾐý písko┗eI, sl – 

slepenec, 1 – křeﾏeﾐﾐé ┗alouﾐ┞, ヲ – šikﾏé z┗ヴst┗eﾐí, ン – bioturbace, 4 – ┗ložk┞ ┗ápﾐitýIh 
písko┗Iů 

“podﾐí část jizeヴského sou┗ヴst┗í je t┗ořeﾐa ﾐahoヴu hヴuHﾐouIíﾏ I┞kleﾏ. Jeho ﾐižší část ┗┞stupuje 
na povrch v ﾐejzápadﾐější části geopaヴku jižﾐě od Mlýﾐského potoka ﾏezi JestřeHíﾏ a “taヴýﾏi 
“pla┗┞. Je ┗┞┗iﾐuta ┗ podoHě ンヰ - ヴヰ ﾏ ﾏoIﾐé sek┗eﾐIe žlutýIh, pře┗ážﾐě jeﾏﾐozヴﾐﾐýIh 
pヴaIho┗itýIh písko┗Iů ふﾐižší oddílぶ. T┞ jsou ┗ヴste┗ﾐaté, se suH┗eヴtikálﾐíﾏi a suHhoヴizoﾐtálﾐíﾏi 
ichnofosiliemi typu Planolites, a oHsahují ヵ - ヱヰ % ži┗Iů. Výše leží sek┗eﾐIe středﾐě zヴﾐitýIh  
až hヴuHozヴﾐﾐýIh křeﾏeﾐﾐýIh k┗ádヴo┗ýIh písko┗Iů ふ┗┞šší oddílぶ. T┞ jsou ﾐíže ﾏasi┗ﾐí, ┗ýše 
pře┗ážﾐě ┗ヴste┗ﾐaté s hojﾐýﾏ šikﾏýﾏ z┗ヴst┗eﾐíﾏ. VヴIhol spodﾐího jizeヴského sou┗ヴst┗í  
je v geopaヴku odkヴ┞tý ┗ jz. okolí Miﾏoﾐě ふLiščí ┗ヴIhぶ a ﾐa HřezíIh PloučﾐiIe ﾏezi Boヴečkeﾏ  
a Hヴadčaﾐ┞. Jde o čeヴ┗eﾐé, středﾐě až hヴuHě zヴﾐité písko┗Ie, ﾏíst┞ s dokoﾐale ┗┞┗iﾐutýﾏ šikﾏýﾏ 
z┗ヴst┗eﾐíﾏ.  

“tředﾐí část jizeヴského sou┗ヴst┗í ﾏá ┗ j. a j┗. části geopaヴku ﾏoIﾐost Βヰ–Γヰ ﾏ, se┗eヴﾐíﾏ sﾏěヴeﾏ 
ale ヴ┞Ihle ﾐaヴůstá až ﾐa ヲヰヰ ﾏ ふokolí Ralskaぶ. )ačíﾐá sek┗eﾐIí jeﾏﾐozヴﾐﾐýIh pヴaIho┗itýIh 
písko┗Iů. Její ﾏoIﾐost ヴoste od “ k J ふﾐa Ralsku ヱヰ ﾏ, ┗ Kuﾏeヴskéﾏ pohoří ヱヰ-ヱヵ ﾏぶ. Výše 
ﾐásleduje ﾏoIﾐější sek┗eﾐIe středﾐě až hヴuHě zヴﾐitýIh křeﾏeﾐﾐýIh písko┗Iů ┗┞┗iﾐutýIh  
┗ podoHě ヵ - ヲヰ ﾏ ﾏoIﾐýIh ﾐahoヴu hヴuHﾐouIíIh I┞klů. Ve ┗ýIhodﾐí polo┗iﾐě Kuﾏeヴského pohoří 
je ﾐej┗┞ššíIh IIa ンヰ ﾏ t┗ořeﾐo ﾏoﾐotóﾐﾐí sek┗eﾐIí středﾐě zヴﾐitýIh písko┗Iů s podíleﾏ ふaž ヵヰ %ぶ 
hヴuHýIh zヴﾐ koleﾏ ヱ ﾏﾏ. “ou┗islé štěヴčíko┗é poloh┞ ﾐa ┗ヴIholeIh I┞klů ﾐejsou ┗ Kuﾏeヴskéﾏ 
pohoří příliš časté, sﾏěヴeﾏ k “V se ┗šak ﾏoIﾐosti I┞klů sﾐižují a přítoﾏﾐost slepeﾐIů ﾐeHo 
alespoň ojediﾐělýIh křeﾏeﾐﾐýIh ┗alouﾐů ┗ jejiIh ┗ヴIholeIh je spíše pヴa┗idleﾏ. 

Báze s┗ヴIhﾐí části jizeヴského sou┗ヴst┗í je IhaヴakteヴistiIká ﾐáhlýﾏ ﾐástupeﾏ jeﾏﾐozヴﾐﾐýIh 
písko┗Iů. V ヴáﾏIi s┗ヴIhﾐího jizeヴského sou┗ヴst┗í lze ┗ zásadě ヴozlišit ﾐižší oddíl ふpře┗ážﾐě 
jeﾏﾐozヴﾐﾐé písko┗Ieぶ a ┗┞šší oddíl ふstředﾐě až hヴuHě zヴﾐité k┗ádヴo┗é písko┗Ieぶ. MoIﾐostí 
┗ětšiﾐou ﾏíヴﾐě pře┗ládá ﾐižší oddíl, Ielko┗á ﾏoIﾐost čiﾐí ┗ Kuﾏeヴskéﾏ pohoří ヱヱヰ - 120 m. 

Jemnozrnﾐé písko┗Ie ﾐižšího oddílu oHsahují ┗ětšiﾐou ヲ - ン % ži┗Iů ふﾏa┝. kol. ヱヰ %ぶ a jsou doHře 
┗ヴste┗ﾐaté. ) HiogeﾐﾐíIh te┝tuヴ doﾏiﾐuje t┞p Planolites. Štěヴčíko┗é poloh┞ ﾐasedají ┗ětšiﾐou ostře 
a ┗ ploše je lze poﾏěヴﾐě doHře koヴelo┗at ふAdaﾏo┗ič ヱΓΓンぶ. Vložk┞ až ヱ,ヲ ﾏ ﾏoIﾐé poloh┞ 
┗ápﾐitýIh ふkalIifiko┗aﾐýIhぶ písko┗Iů jsou ┗ Kuﾏeヴskéﾏ pohoří ┗┞┗iﾐut┞ ┗ ﾐižšíﾏ ふjeﾏﾐozヴﾐﾐéﾏぶ 
oddílu s┗ヴIhﾐí části jizeヴského sou┗ヴst┗í ┗ okolí “kalﾐí Bヴáﾐ┞ a ┗ asi ヵヰヰ ﾏ šiヴokéﾏ pヴuhu “) - JV  

od Valdštejﾐské ヴokle přes DuH ふヴヵΒ ﾏぶ do Mužské ヴokle. “tředﾐě až hヴuHě zヴﾐité písko┗Ie ┗┞ššího 
oddílu s┗ヴIhﾐí části jizeヴského sou┗ヴst┗í ┗┞Iházejí ﾐa po┗ヴIh ┗ sz. části Kuﾏeヴského pohoří  
a ﾐa Ralsku. Křeﾏeﾐﾐé ┗alouﾐ┞ ┗ příﾏěsi až podílu jsou ┗olﾐě ヴozptýleﾐ┞ ﾐeHo koﾐIeﾐtヴo┗áﾐ┞  
do poloh až ﾐěkolik desítek Ieﾐtiﾏetヴů ﾏoIﾐýIh. Ži┗eI Ih┞Hí ﾐeHo je zastoupeﾐ akIesoヴiIk┞, ﾏíst┞ 
je přítoﾏeﾐ ┗ápﾐitý tﾏel. 

“ﾏěヴeﾏ ﾐa jiho┗ýIhod a ┗ýIhod, ted┞ sﾏěヴeﾏ k Hoヴﾐí a Dolﾐí Kヴupé a do údolí )áHヴdky 

přeIházejí k┗ádヴo┗é písko┗Ie jizeヴského sou┗ヴst┗í do jeﾏﾐozヴﾐﾐýIh ┗ápﾐitýIh písko┗Iů  
až pヴaIho┗Iů. Teﾐto faIiálﾐí přeIhod ┗ ヴáﾏIi jizeヴského sou┗ヴst┗í lze připiso┗at distヴiHuIi písčitého 
ﾏateヴiálu ┗ podﾏíﾐkáIh ﾏělkoﾏořské sediﾏeﾐtaIe, kd┞ H┞l úloﾏko┗ý ﾏateヴiál ze zdヴojo┗ýIh 
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oHlastí za se┗eヴﾐíﾏ okヴajeﾏ páﾐ┗e tヴaﾐspoヴto┗áﾐ jiho┗ýIhodﾐíﾏi pヴoud┞. Tíﾏto sﾏěヴeﾏ tak klesá 
jak ﾏoIﾐost jizeヴského sou┗ヴst┗í, tak oHsah hヴuHší písčité složk┞. )ajíﾏa┗ýﾏ litologiIkýﾏ čleﾐeﾏ 
v ヴáﾏIi tohoto přeIhodu jsou la┗iIe t┗ořeﾐé křeﾏeﾐﾐýﾏi ┗alouﾐ┞ ふdo ┗elikosti IIa ヲ Iﾏぶ  
a sIhヴáﾐkaﾏi ﾏlžů, případﾐě až ンヰ Iﾏ ﾏoIﾐé la┗iIe t┗ořeﾐé jeﾐ ﾐahヴoﾏaděﾐýﾏi sIhヴáﾐkaﾏi. 
Někteヴé z ﾐiIh jsou doHře odkヴ┞té ┗ oHlasti ﾏezi Miﾏoﾐí a Kuří┗od┞ ふ┗iz Paleoﾐtologieぶ. U┗edeﾐé 
litologiIké zﾏěﾐě odpo┗ídá i Ihaヴakteヴ ヴeliéfu ﾐa úzeﾏí Geopaヴku Ralsko, přeIházejíIí od silﾐě 
čleﾐitýIh skalﾐatýIh úseků ﾐa ) a “) do ﾏálo ヴozčleﾐěﾐýIh stヴuktuヴﾐíIh plošiﾐ ﾐa JV. 

 

Obr. 2. “ouHoヴ┞ stejﾐosﾏěヴﾐě ukloﾐěﾐýIh laﾏiﾐ šikﾏého z┗ヴst┗eﾐí ┗ písko┗IíIh spodﾐí části 
jizeヴského sou┗ヴst┗í. Pヴa┗ý Hřeh PloučﾐiIe sz. od Hヴadčaﾐ. 

 

Obr. 3. SlepeﾐIo┗á poloha s ostヴou, HiotuヴHo┗aﾐou Hazí ┗e středﾐí části jizeヴského sou┗ヴst┗í ﾐa j┗. 
úHočí Ralska. 
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Paleontologie křído┗ýIh sediﾏeﾐtů 

PaleoﾐtologiIk┞ Ieﾐﾐé lokalit┞ jsou ┗ázáﾐ┞ přede┗šíﾏ ﾐa ┗ložk┞ ┗ápﾐitýIh písko┗Iů ┗e středﾐí  
a s┗ヴIhﾐí části jizeヴského sou┗ヴst┗í ┗e ┗ýIhodﾐí části geopaヴku. Jedﾐá se jak o ┗ýsk┞t┞ jedﾐotli┗ýIh 
e┝eﾏplářů ふpřede┗šíﾏ sIhヴáﾐek ﾏlžůぶ, tak i o Ielé ústřičﾐé la┗iIe o ﾏoIﾐosti až pヴ┗ﾐíIh desítek 
Ieﾐtiﾏetヴů, ┗zﾐiklé pře┗ážﾐě při ┗ýzﾐaﾏﾐýIh Houřko┗ýIh událosteIh jako ek┗i┗aleﾐt 
slepeﾐIo┗ýIh poloh. Kleiﾐ ふヱΓヵヶぶ u┗ádí z jizeヴského sou┗ヴst┗í ﾏlže Lima canalifera Goldf., Lima 

granulata Nilss., Lopha vesicularis (Lam.), Pycnodonte canaliculata (Sow.), Camptonectes virgatus 

(Nilss.), Rhynchostreon suborbiculatum ふLaﾏ.ぶ a koヴýše Protocallianassa antiqua (Otto). 

“tヴatigヴafiIk┞ ┗ýzﾐaﾏﾐé ヴod┞ ﾏlžů jsou zﾐáﾏ┞ jeﾐ z ┗ヴtů z podloží ﾐeHo ﾐadloží písko┗Io┗é 
sek┗eﾐIe za okヴajeﾏ Geopaヴku Ralsko, ﾐapř. Inoceramus inconstans Woods em. Andert  

z tepliIkého sou┗ヴst┗í Pヴo┗odíﾐskýIh kaﾏeﾐů dokládá podle Kleiﾐa ふヱΓヵヶぶ s┗ヴIhﾐotuヴoﾐské stáří. 

Jeﾏﾐozヴﾐﾐé písko┗Ie ﾐa Házi středﾐí i s┗ヴIhﾐí části jizeヴského sou┗ヴst┗í dále oHsahují ┗ýヴazﾐě 
HiotuヴHo┗aﾐé poloh┞ se složitýﾏi iIhﾐosta┗Haﾏi, ┗ ﾐiIhž lze ﾐalézt přede┗šíﾏ stop┞ po ┗ヴta┗é  
a hヴaHa┗é čiﾐﾐosti oヴgaﾐisﾏů žijíIíIh ﾐa ﾏořskéﾏ dﾐě. Nelze je ┗ětšiﾐou přiřadit uヴčitéﾏu 
ži┗očišﾐéﾏu dヴuhu, lze je ┗šak čleﾐit ﾐa jedﾐotli┗é t┞p┞ a podle ﾐiIh usuzo┗at ﾐa ži┗otﾐí st┞l 
pů┗odIe daﾐé stop┞. Veヴtikálﾐí i hoヴizoﾐtálﾐí IhodH┞, ﾐa oH┗odu ┗íIe zpe┗ﾐěﾐé a často ┗┞plﾐěﾐé 
pískeﾏ odlišﾐé zヴﾐitosti H┞l┞ dří┗e po┗ažo┗áﾐ┞ za fosilﾐí ﾏořské houH┞ a ozﾐačo┗áﾐ┞ ﾐáz┗eﾏ 

„Spongites saxonicusさ. Dﾐes t┞to IhodH┞ řadíﾏe k iIhﾐoヴodůﾏ Planolites a Thalassinoides. 

Ukázko┗ě jsou ┗┞┗iﾐut┞ ﾐa řadě ﾏíst HヴadčaﾐskýIh stěﾐ ふMikuláš ヱΓΓヴぶ a ┗e Vヴaﾐo┗skýIh skaláIh. 

Přehled paleoﾐtologiIk┞ ┗ýzﾐaﾏﾐýIh křído┗ýIh lokalit ﾐa úzeﾏí Geopaヴku Ralsko je u┗edeﾐ 
v Tabulce 1. 

 

 

Obr. 4. Otisk fosilﾐího dře┗a s ┗ヴtHaﾏi čeヴ┗ů. “podﾐí část jizeヴského sou┗ヴst┗í j┗. od ┗ヴIhu Dědek 
j┗. od JestřeHí. 
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Obr. 5. Koヴﾐouto┗ité sIhヴáﾐk┞ k┞jo┗ek ┗ ži┗otﾐí poloze ふs┗isléぶ ┗ písko┗Ii spodﾐí části jizeヴského 
sou┗ヴst┗í. Ha┗ířská ┗ěž s. od Doks. 

 

 

Obr. 6. Ukázk┞ iIhﾐosta┗eH ┗ jeﾏﾐozヴﾐﾐéﾏ ┗ápﾐitéﾏ písko┗Ii s┗ヴIhﾐí části jizeヴského sou┗ヴst┗í. 
“kalﾐí Hヴáﾐa Frauentor, Hヴadčaﾐské stěﾐ┞. 
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TaHulka č. ヱ Přehled paleoﾐtologiIk┞ ┗ýzﾐaﾏﾐýIh lokalit ﾐa úzeﾏí Geoparku Ralsko 

Lokalita 

Poloha 

WGS 84 

Stratigrafie Fosilie Literatura 

Čeヴ┗eﾐý ┗ヴšek j┗. 
od Miﾏoﾐě 

N50.62241 

E14.75959 

Jizeヴské s., 
středﾐí část 

ústřičﾐá la┗iIe ┗e ┗ápﾐitéﾏ 
písko┗Ii 

)ahálka ふヱΓヱヶぶ 
Mülleヴ ふヱΓヲヴaぶ 

Adaﾏo┗ič ふヱΓΓΑぶ 

Ralsko, j. svah N50.67007 

E14.75953 

Jizeヴské s., 
s┗ヴIhﾐí část 

úloﾏk┞ ústřiI ┗e ┗ápﾐitéﾏ 
písko┗Ii 

)ahálka ふヱΓヱヶぶ 

vrch Brada u 

“┗éHořiI 

N50.65753 

E14.83330 

Jizeヴské s., 
s┗ヴIhﾐí část 

ústřičﾐá la┗iIe ┗e ┗ápﾐitéﾏ 
písko┗Ii, HヴaIhiopodi 

)ahálka ふヱΓヱヶぶ 
Mülleヴ ふヱΓヲヴaぶ 

zářez silﾐiIe s┗. 
od “┗éHořiI 

N50.67211 

E14.85823 

Jizeヴské s., 
s┗ヴIhﾐí část 

ústřičﾐá fauﾐa ┗ poloze 

┗ápﾐitého písko┗Ie 

)ahálka ふヱΓヱヶぶ 

Kozí hřHet j. od 

Hamru 

N50.68682 

E14.83440 

Jizeヴské s., 
středﾐí část 

ústřiIe, hřeHeﾐatk┞, 
gastropodi 

Kヴejčí ふヱΒ69) 

)ahálka ふヱΓヱヶぶ 

jižﾐě od 
PloužﾐiIe 

N50.62594 

E14.78592 

Jizeヴské s., 
středﾐí část 

ústřičﾐé la┗iIe ┗e ┗ápﾐitéﾏ 
písko┗Ii 

Mülleヴ ふヱΓヲヴaぶ 

lom v H┗ězdo┗ě N50.63250 

E14.77570 

Jizeヴské s., 
středﾐí část 

hojﾐé ústřiIe Mülleヴ ふヱΓヲヴaぶ 

Velký Jeleﾐí ┗ヴIh, 
j. svah 

N50.67184 

E14.82917 

Jizeヴské s., 
s┗ヴIhﾐí část 

ústřičﾐá fauﾐa ┗e ┗ápﾐitéﾏ 
písko┗Ii 

Mülleヴ ふヱΓヲヴaぶ 

Ralsko, j. svah N50.66662 

E14.76692 

Jizeヴské s., 
s┗ヴIhﾐí část 

ústřičﾐá fauﾐa ┗ poloháIh 
┗ápﾐitého písko┗Ie 

Mülleヴ ふヱΓヲヴaぶ 

jižﾐě od Čeヴﾐé 
Noviny 

N50.67224 

E14.86746 

Jizeヴské s., 
s┗ヴIhﾐí část 

ústřičﾐá fauﾐa ┗ poloháIh 
┗ápﾐitého písko┗Ie 

Mülleヴ ふヱΓヲΑぶ 

Malá Buko┗á N50.59566 

E14.74636 

Jizeヴské s., 
s┗ヴIhﾐí část 

ústřičﾐá fauﾐa a čeヴ┗i 
v poloze ┗ápﾐitého 
písko┗Ie 

Mülleヴ ふヱΓヱヴぶ 

Hヴaﾐičﾐí důl u 
Pヴo┗odíﾐa 

N50.61308 

E14.62005 

Jizeヴské s., 
s┗ヴIhﾐí část 

ústřičﾐá la┗iIe 
v jeﾏﾐozヴﾐﾐéﾏ písko┗Ii 

Adaﾏo┗ič ふヱΓΓΑぶ 

Vranov, Juliina 

┗┞hlídka 

N50.66796 

E14.75683 

Jizeヴské s., 
středﾐí část 

ichnofosilie Adaﾏo┗ič ふヱΓΓΑぶ 
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Kozí skalka sz. od 
Hヴadčaﾐ 

N50.63131 

E14.66314 

Jizeヴské s., 
s┗ヴIhﾐí část 

ichnofosilie Mikuláš ふヱΓΓヴぶ 

 

Tělesa ﾏladýIh ┗ulkaﾐitů 

Mladé ┗ulkaﾐit┞ ﾐa úzeﾏí geopaヴku t┗oří d┗ě skupiﾐ┞. Pヴ┗ﾐí jsou Hezp┞ヴo┝eﾐiIké oli┗iﾐiIké 
ﾐefeliﾐiIké ﾏelilitit┞ až oli┗iﾐiIké ﾐefeliﾐit┞ s ﾏeliliteﾏ, tヴadičﾐě ozﾐačo┗aﾐé jako hoヴﾐiﾐ┞ 
polzeﾐito┗é řad┞. Jsou dato┗aﾐé do ﾐejﾏladší kříd┞ až paleoIéﾐu ふUlヴ┞Ih a kol. ヲヰヱヱ, ヲヰヱヴぶ. 
Mladší skupiﾐa těles je tefヴito┗ého až Hazaﾐito┗ého složeﾐí a časo┗ě spadá do oligoIéﾐu. Přehled 
radiometricky (metoda K-Aヴぶ dato┗aﾐýIh těles ┗ulkaﾐitů ﾐa úzeﾏí Geopaヴku Ralsko je u┗edeﾐ 
v Tabulce 2. 

Tělesa hornin polzeﾐito┗é řad┞ t┗oří přede┗šíﾏ ┗ýplň stヴuktuヴ sﾏěヴu ““V – JJ), kteヴé se ote┗íヴal┞ 
v důsledku silﾐého stlačeﾐí se┗eヴo-jižﾐího sﾏěヴu ﾐa saﾏéﾏ koﾐIi křído┗ého oHdoHí. Pヴoto  
se jejiIh ┗ýsk┞t soustředí do se┗eヴﾐí části úzeﾏí Geopaヴku Ralsko, kde se u┗edeﾐé tlako┗é ﾐapětí 
předﾐostﾐě u┗olﾐilo přesﾏ┞keﾏ ﾐa lužiIkéﾏ zloﾏu a defoヴﾏaIí jeho podložﾐí ふt. j. jihozápadﾐíぶ 
kry. Pヴá┗ě oHlast Haﾏヴu a Osečﾐé je ﾏísteﾏ, odkud H┞l┞ polzeﾐit┞ “Iheuﾏaﾐﾐeﾏ ふヱΓヱンぶ u┗edeﾐ┞ 
do s┗ěto┗é liteヴatuヴ┞ ふﾐěﾏ. Polzen = PloučﾐiIeぶ. “ložeﾐíﾏ přeIházejí od ﾐejstaヴšíIh oli┗iﾐiIkýIh 
ﾏelilitolitů ふiﾐtヴuze jižﾐě od Osečﾐéぶ přes ﾏikヴoﾏelilitolit┞ ふDě┗íﾐ, Haﾏeヴský Špičák, Velká ヴalská 
žílaぶ až k ﾏelilitiIkýﾏ oli┗iﾐiIkýﾏ ﾐefeliﾐitůﾏ t┗oříIíﾏ žilﾐý ヴoj tz┗. Čeヴto┗ýIh zdí ﾏezi Osečﾐou  
a Českýﾏ DuHeﾏ, ┗iz Pi┗eI a kol. ふヱΓΓΒぶ. Těleso koleﾏ Osečﾐé ﾏá s┗ýﾏ způsoHeﾏ Ieﾐtヴálﾐí 
Ihaヴakteヴ pヴo daﾐou oHlast: jde o ložﾐí žílu až lopolit uložeﾐý ┗ hlouHkáIh koleﾏ ヲヰヰ ﾏ ﾐa ploše 
19 km

2. Někteヴé žíl┞ souHoヴu Čeヴto┗ýIh zdí, ukloﾐěﾐé stヴﾏě k ZSZ, z tohoto tělesa ┗┞Híhají a s┗ýﾏi 
jz. ┗ýHěžk┞ zasahují ﾐa úzeﾏí Geopaヴku Ralsko, kde t┗oří ﾏoヴfologiIk┞ ┗ýヴazﾐé hřHet┞: ﾐapř. 
)ápadﾐí Čeヴto┗a zeď ﾐeHo Velká Čeヴto┗a zeď. Žíl┞ hoヴﾐiﾐ polzeﾐito┗é řad┞ jsou hojﾐé  
i ﾐa Miﾏoňsku a Dokesku, často jsou ┗šak silﾐě ヴozložeﾐé ﾐa sﾏěs jílo┗ýIh ﾏiﾐeヴálů  
a o┝ih┞dヴo┝idů železa: ﾐapř. Velká ヴalská žíla ﾐa jižﾐíIh s┗azíIh Ralska, žilﾐý s┞stéﾏ ﾏezi Jeleﾐíﾏ 
┗ヴškeﾏ a Liščíﾏ ┗ヴIheﾏ ┗ polesí Boヴeček a ﾐa Malé Čeヴto┗ě zdi u PloužﾐiIe ふAdaﾏo┗ič ヱΓΓΑぶ. 

Pヴoﾐik┞ ﾏladšíIh tefritů až Hazaﾐitů jsou ﾐaopak spojeﾐé s taho┗ýﾏ ﾐapětíﾏ, jehož hla┗ﾐíﾏ 
┗ýsledkeﾏ H┞l ┗zﾐik příkopo┗é pヴopadliﾐ┞ sﾏěヴu “V – J) zaplﾐěﾐé po┗ヴIho┗ýﾏi ┗ulkaﾐiIkýﾏi 
produkty – tz┗. oheヴský ヴift. JejiIh ┗ýsk┞t┞ se ted┞ soustředí spíše do Ieﾐtヴálﾐí a jižﾐí části 
Geopaヴku Ralsko a z┗láště do Hlízkosti stヴážského zloﾏu ふ┗iz Tektoﾐikaぶ, kteヴý t┗oří j┗. oﾏezeﾐí 
příkopu oheヴského ヴiftu. V┞ﾐikají přede┗šíﾏ ┗┞pヴepaヴo┗aﾐé pﾐě čedičo┗ýIh i zﾐělIo┗ýIh hoヴﾐiﾐ 
jako DuH a Velká a Malá Buko┗á ふoli┗iﾐiIký ﾐefeliﾐitぶ, Boヴﾐý ふﾐefeliﾐiIký ﾐeHo aﾐalIiﾏiIký tefヴitぶ 
ﾐeHo Ralsko ふsodalitiIký tefヴitぶ. Velký a Malý Jeleﾐí ┗ヴIh jižﾐě od Haﾏヴu ふHazaﾐitぶ jsou koﾏHiﾐaIí 
žíl┞ sﾏěヴu ““) – JJV a pňů. Pヴa┗é žíl┞ této skupiﾐ┞ ﾐa Dokesku ﾏají téﾏěř ┗ýhヴadﾐě pヴůHěh ““V – 

JJ). Jsou to ﾐapř. žíla ┗ hヴázi MáIho┗a jezeヴa ふﾐefeliﾐiIko-aﾐalIiﾏiIký Hazaﾐitぶ a žíl┞ téhož sﾏěヴu 
v hヴázi Břeh┞ňského ヴ┞Hﾐíku a ﾐa Mlýﾐskéﾏ ┗ヴIhu ﾐeHo ﾐa Ha┗ヴaﾐí skále u Hヴadčaﾐ ふ┗še 
sodalitiIký tヴaIh┞tぶ, žíl┞ ┗e Vヴaﾐo┗skýIh skaláIh a u Pa┗líﾐa ふtefヴitぶ a dále žíl┞ u Veselí a tz┗. 
“třelﾐičﾐí žíla ┗ Doksech (camptonit–wesselit). 

)┗láštﾐíﾏ t┞peﾏ iﾐtヴuzí┗ﾐíIh těles jsou koﾏíﾐo┗é iﾐtruzí┗ﾐí HrekIie. Látko┗ýﾏ složeﾐíﾏ ﾏohou 
patřit jak ke staヴšíﾏ hoヴﾐiﾐáﾏ polzeﾐito┗é řad┞, tak ふpře┗ážﾐěぶ i ﾏladšíﾏ tefヴitůﾏ a Hazaﾐitůﾏ. 
Jsou ┗ýzﾐaﾏﾐé z h┞dヴogeologiIkého hlediska: podél jejiIh koﾐtaktů ﾏůže doIházet k ﾏíseﾐí 
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podzeﾏﾐíIh ┗od oHou hla┗ﾐíIh kolektoヴů – perucko-koヴ┞Iaﾐského a jizeヴského sou┗ヴst┗í. Mﾐohá 
tako┗á tělesa sledují pヴůHěh stヴážského ﾐeHo úštěIkého zloﾏu a leží těsﾐě za z. okヴajeﾏ geopaヴku 
(Pitヴů┗ ┗ヴIh u Pヴo┗odíﾐa, těleso jižﾐě od Bヴeﾐﾐé, těleso ┗ No┗iﾐáIh p. R.ぶ. Na úzeﾏí geopaヴku leží 
těleso iﾐtヴuzí┗ﾐí HヴekIie ┗e ┗. okolí kót┞ ヲΓヵ,ン sz. od H┗ězdo┗a a řada těles ﾐa úHočí ┗ヴIhu Ralsko, 
kteヴé H┞l┞ zastižeﾐ┞ pヴůzkuﾏﾐýﾏi ┗ヴt┞ ﾐa uヴaﾐ ふBlažek a kol. 1979). Těleso iﾐtヴuzi┗ﾐí HヴekIie  
s ┗ulkaﾐotektoﾐiIk┞ zakleslou kヴou písko┗Iů Hřezeﾐského sou┗ヴst┗í H┞lo popsáﾐo Kleiﾐeﾏ ふヱΓヶンぶ  
z ﾏísta dﾐešﾐí čeヴpaIí staﾐiIe u ﾐádヴaží ┗ DokseIh. 

 

 

Obr. 7. “loupIo┗itá odlučﾐost Hazaﾐitu ﾐa ┗ýIhodﾐí stěﾐě Velkého Jeleﾐího ┗ヴIhu ふヵヱン,Γ ﾏぶ. 
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TaHulka č. ヲ Přehled radioﾏetriIk┞ dato┗aﾐýIh těles ┗ulkaﾐitů ﾐa úzeﾏí Geoparku 
Ralsko. VšeIhﾐa u┗edeﾐá stáří H┞la stanovena metodou K-Ar 

Lokalita Hornina Stáří ふﾏil. let) Literatura 

Osečﾐá - lopolit oli┗iﾐiIký ﾏelilitolit 79 Ulrych a kol. (1998) 

Dě┗íﾐ – žíla mikromelilitolit 77 / 79,5 Pivec a kol. (1998) / Ulrych 

a kol. (2014) 

Kotel – žíla polzenit 67,8 “hヴHeﾐý a Vokuヴka ふヱΓΒヵぶ 

Haﾏeヴský Špičák - žíla mikromelilitolit 63 “hヴHeﾐý a Vokuヴka ふヱΓΒヵぶ 

Chヴasteﾐský ┗ヴIh mikromelilitolit 67 / 63 Pivec a kol. (1998) / 

“hヴHeﾐý a Vokuヴka ふヱΓΒヵぶ 

Kotel – žíla ﾏelilitiIký oli┗iﾐiIký 
nefelinit 

60,2 “hヴHeﾐý a Vokuヴka ふヱΓΒヵぶ 

Malý Jeleﾐí ┗ヴIh bazanit 34 Ulrych a kol. (1998) 

Ralsko tefrit 24,7 “hヴHeﾐý a Vokuヴka ふヱΓΒヵぶ 

Veselí camptonit 23,2 Ulrych a kol. (2014) 

 

TektoﾐiIké porušeﾐí 

Z hlediska pokřído┗ého zloﾏo┗ého poヴušeﾐí je pozoヴuhodﾐá přede┗šíﾏ zóﾐa strážského zloﾏu, 

sledujíIí západﾐí a se┗eヴﾐí okヴaj geopaヴku. “tヴážský zloﾏ je jedﾐíﾏ ze zloﾏů oﾏezujíIíIh  
z JV příkop oheヴského ヴiftu. “tヴážský zloﾏ je pokleseﾏ s ┗eヴtikálﾐí aﾏplitudou poh┞Hu od ヲヴヰ ﾏ  
u Bヴeﾐﾐé do ヶヶヰ ﾏ s. od Ralska. Je disloko┗áﾐ řadou zloﾏů V-Z. Souboヴ těIhto zloﾏů, ﾐěkd┞ 
ozﾐačo┗aﾐý jako ﾏiﾏoňské zloﾏo┗é pole, zaHíhá ﾐa úzeﾏí Geopaヴku Ralsko přede┗šíﾏ ┗ oblasti 

Miﾏoﾐě ふAdaﾏo┗ič ヱΓΓΑぶ. Jedeﾐ z ┗ýヴazﾐějšíIh zloﾏů tohoto pole pヴoHíhá zhヴuHa přes staﾐiIi 
Miﾏoň a se┗eヴﾐí část záﾏeIkého paヴku sﾏěヴeﾏ ﾐa jižﾐí okヴaj Pa┗líﾐa. K toﾏuto zloﾏo┗éﾏu poli 
ﾏůžeﾏe řadit ale také hradčaﾐský zloﾏ, kteヴý ┗┞uží┗á pヴo s┗ůj tok PloučﾐiIe západﾐě  
od Hヴadčaﾐ. V podloží kříd┞ t┗oří jižﾐí oﾏezeﾐí klíﾐu silﾐěji ﾏetaﾏoヴfo┗aﾐýIh hoヴﾐiﾐ 
sa┝othuヴiﾐgika ふs┗oヴůぶ a Hěheﾏ ┗aヴiské oヴogeﾐeze ﾐa ﾐěﾏ došlo k iﾐtヴuzi ﾏeﾐšího žulo┗ého 
tělesa. V pokřído┗é doHě ﾐa ﾐěﾏ došlo jeﾐ k dヴoHﾐýﾏ ┗eヴtikálﾐíﾏ poh┞Hůﾏ ふ┗ětšiﾐou do ヲヰ ﾏぶ, 
hoヴizoﾐtálﾐí poh┞H┞ ale ﾏohl┞ dosaho┗at až sto┗ek ﾏetヴů. 

TektoﾐiIk┞ ┗ýヴazﾐě oﾏezeﾐá opヴoti s┗éﾏu okolí je kヴa Kuﾏeヴského pohoří ﾏezi Doks┞  
a Hヴadčaﾐ┞. V teヴéﾐu lze přede┗šíﾏ doHře sledo┗at účiﾐk┞ se┗erﾐí ┗ět┗e úštěIkého zloﾏu: kra 

Pヴo┗odíﾐskýIh kaﾏeﾐů ﾐa “) leží až o ヱヰヰ ﾏ ﾐíže ﾐež kヴa Kuﾏeヴského pohoří. )loﾏ odděluje 
jeﾏﾐozヴﾐﾐé písko┗Ie s┗ヴIhﾐího jizeヴského sou┗ヴst┗í ふﾐižší oddílぶ ﾐa JV od středﾐě až hヴuHě 
zヴﾐitýIh, doHře ┗ヴste┗ﾐatýIh písko┗Iů ┗┞ššího oddílu téže jedﾐotk┞ ﾐa “). OHlast přiléhajíIí  
ke zloﾏu se ┗┞zﾐačuje přítoﾏﾐostí ヴoto┗aﾐýIh keヴ a hustýIh dヴIeﾐýIh páseﾏ. Jižﾐíﾏ oﾏezeﾐíﾏ 
Kuﾏeヴského pohoří je ┗ýIhodﾐí ┗ěte┗ úštěIkého zloﾏu. Jde o zloﾏ sﾏěヴu )“) - VJV, ﾐa ﾐěﾏž 
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dosahuje pokles s. kヴ┞ až Βヰ ﾏ. Hoヴizoﾐtálﾐí složkou poh┞Hu je le┗ostヴaﾐﾐý posuﾐ. VýIhodﾐí okヴaj 
Kuﾏeヴského pohoří ﾐeﾐí zloﾏo┗ý: ┗ヴst┗┞ se pod úhleﾏ asi ヱ° ukláﾐějí k JV Hez přeヴušeﾐí k Velké  
a Malé Buko┗é. 

Meﾐší zloﾏ┞ s ┗ýškaﾏi skoků ヱヰ – ヲヵ ﾏ ┗┞Híhají z ┗ýIhodﾐí ┗ět┗e úštěIkého zloﾏu k “V přes Ielé 
Kuﾏeヴské pohoří. Nej┗ýヴazﾐější z těIhto zloﾏů, s ヴelati┗ﾐíﾏ pokleseﾏ sz. kry o 10 – 20 m je 

ﾏožﾐo sledo┗at až k ústí Písečﾐé ヴokle s. od ┗ヴIhu Bahﾐo ふンヲΒ,ン ﾏぶ. Dále pokヴačuje teﾐto zloﾏ 
┗ýIhodﾐíﾏ sﾏěヴeﾏ, ┗ ose Hヴadčaﾐského potoka. )ápadﾐě a se┗eヴﾐě od Bahﾐa jsou pukliﾐ┞ s ﾐíﾏ 
sou┗isejíIí ┗┞plﾐěﾐ┞ žilaﾏi ﾐefeliﾐiIkého hau┞ﾐitu a sodalitiIkého tヴaIh┞tu. 

Pokヴačo┗áﾐí se┗eヴﾐí ┗ět┗e úštěIkého zloﾏu lze se┗eヴﾐě od PloučﾐiIe ┗┞sledo┗at ﾐa západﾐí úpatí 
Liščího ┗ヴIhu u Miﾏoﾐě; zloﾏ se zde ﾐazý┗á zloﾏeﾏ Liščího ┗rIhu (pokles sz. kry o 100 m).  

Je dopヴo┗ázeﾐ – ┗edle iﾐtヴuzí hoヴﾐiﾐ polzeﾐito┗é řad┞ – ┗ýヴazﾐýﾏ pヴokřeﾏeﾐěﾐíﾏ  
a h┞dヴoteヴﾏálﾐíﾏ pヴoželezﾐěﾐíﾏ. Jeho Ihaヴakteヴ H┞l o┗ěřeﾐ pヴůzkuﾏﾐýﾏi ヴýhaﾏi ┗ roce 1995 

ふAdaﾏo┗ič ヱΓΓΑぶ. 

I přes ﾏalý ┗ýško┗ý skok ふヴelati┗ﾐí pokles sz. kヴ┞ o ヱヵ ﾏぶ je z hlediska dato┗áﾐí pokřído┗é tektoﾐik┞ 
┗eliIe zajíﾏa┗ý Ihaヴakteヴ ralského zloﾏu. )loﾏ pヴoHíhá přes Vヴaﾐo┗ k “V ﾐa saﾏotﾐý ┗ヴIhol 
Ralska a sv. od Malého Ralska se spojuje se stヴážskýﾏ zloﾏeﾏ. )de čiﾐí ┗eヴtikálﾐí aﾏplituda 
poh┞Hu již ヲヵ ﾏ. Podle skloﾐu zloﾏo┗é ploIh┞ a dopヴo┗odﾐýIh pukliﾐo┗ýIh ploIh ┗ tefヴitu  
ﾐa ┗ヴIholu Ralska a podle tektoﾐiIkýIh ohlazů ﾐa těIhto ploIháIh jde o přesﾏ┞k koﾏHiﾐo┗aﾐý  
s le┗ostヴaﾐﾐýﾏ hoヴizoﾐtálﾐíﾏ posunem (obr. 28ぶ. Nízké stáří hla┗ﾐíIh poh┞Hů ﾐa ヴalskéﾏ zloﾏu  
je doložeﾐo jeho doHヴou pヴůHěžﾐostí a poﾏěヴﾐě stálou ┗ýškou skoku a skutečﾐostí, že poヴušuje 
těleso tefヴitu ﾐa ┗ヴIholu Ralska. 

Ve sヴo┗ﾐáﾐí s tektoﾐiIk┞ poﾏěヴﾐě silﾐě postižeﾐou západﾐí částí Geopaヴku Ralsko je jeho 
┗ýIhodﾐí část zloﾏo┗ě téﾏěř ﾐepoヴušeﾐá. Geﾐeヴelﾐí tektoﾐiIké úkloﾐ┞ křído┗ýIh sediﾏeﾐtů  
1–ヱ,ヵ° k JV v okolí Ralska se ﾏěﾐí ﾐa staHilﾐí hodﾐot┞ koleﾏ ヰ,ヶ° k JV až JJV. Jediﾐý ┗ýzﾐaﾏﾐější 
zloﾏ ┗ okolí Kuří┗od je pokヴačo┗áﾐí ┗ýIhodﾐí ┗ět┗e úštěIkého zloﾏu ふ┗iz ┗ýšeぶ. Výška skoku  
na tomto zlomu je 15–ヲヰ ﾏetヴů s ヴelati┗ﾐíﾏ pokleseﾏ se┗eヴﾐí kヴ┞. Hoヴizoﾐtálﾐí složka poh┞Hu  
ﾐa zloﾏu je le┗ostヴaﾐﾐá ふse┗eヴﾐí kヴa o IIa ヱヰヰ ﾏ k západuぶ podle odskočeﾐí žíl┞ hau┞ﾐitu. 
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Obr. 8. Pásﾏo dヴIeﾐí dopヴo┗ázejíIí se┗eヴﾐí ┗ěte┗ úštěIkého zloﾏu ┗ pヴa┗é stěﾐě Valdštejﾐské 
ヴokle u Pヴo┗odíﾐa, Kuﾏeヴské pohoří. 

  

Obr. 9. Hla┗ﾐí ploIha zloﾏu 
Liščího ┗ヴIhu dopヴo┗ázeﾐá 
pヴokřeﾏeﾐěﾐíﾏ písko┗Ie. 

Obr. 10. “ouHoヴ dヴoHﾐýIh s┞ﾐtetiIkýIh zloﾏů zastižeﾐý 
pヴůzkuﾏﾐou ヴýhou ﾐa se┗eヴﾐí patě Liščího ┗ヴIhu u Miﾏoﾐě. 
Několik ﾏetヴů odtud ┗ýIhodﾐě ふdole┗aぶ H┞la zastižeﾐa hla┗ﾐí 
ploIha zloﾏu Liščího ┗ヴIhu. 

 

K┗artérﾐí sediﾏeﾐt┞ 

Z pleistoIéﾐﾐíIh sediﾏeﾐtů ﾏají ﾐej┗ětší ┗ýzﾐaﾏ ヴelikt┞ teヴaso┗ého s┞stéﾏu PloučﾐiIe. Na úzeﾏí 
Geopaヴku Ralsko H┞l┞ teヴaso┗é štěヴkopísk┞ doHře přístupﾐé ┗ ﾐěkolika písko┗ﾐáIh ふﾐapř. “ヴﾐí 
Potok, Boヴeček, Hヴadčaﾐ┞ぶ; jejiIh odkヴ┞tost je dﾐes ┗ětšiﾐou pヴoﾏěﾐli┗á ┗ zá┗islosti ﾐa oHčasﾐé 
těžHě ﾐeHo H┞l┞ t┞to písko┗ﾐ┞ zIela ヴekulti┗o┗aﾐé. V güﾐzu ふspodﾐí pleistoIéﾐぶ a mindelu (staヴší 
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část středﾐího pleistoIéﾐu) pokヴačo┗ala PloučﾐiIe od soutoku s PloužﾐiIkýﾏ potokeﾏ dále ﾐa jih 
a z ┗ýIhodu oHtékala Kuﾏeヴské pohoří. Dále tekla pヴa┗děpodoHﾐě k jiho┗ýIhodu a byla 

od┗odňo┗áﾐa tehdejšíﾏ s┞stéﾏeﾏ Jizeヴ┞. Na začátku ヴissu ふﾏladší část středﾐího pleistoIéﾐu) 

opustila PloučﾐiIe toto koヴ┞to, sﾐad ┗ důsledku suHsideﾐIe oHlasti sz. od stヴážského zloﾏu, a již 
od soutoku s Paﾐeﾐskýﾏ potokeﾏ ┗ Miﾏoﾐi tekla k západu ふMüller 1924a, Balatka - “ládek ヱΓヶヲぶ. 
Kleiﾐ ふヱΓΒンぶ po┗ažuje zde zaIho┗aﾐé teヴas┞ ještě za ﾏiﾐdel. Její tok se pak s postupeﾏ času stále 
┗íIe pヴohýHal jižﾐíﾏ sﾏěヴeﾏ přes polesí Boヴeček, až dospěl ﾐa koﾐIi iﾐteヴglaIiálu ヴiss/┘üヴﾏ do 
dﾐešﾐí podoH┞ s oh┞Heﾏ jižﾐě od Miﾏoﾐě. BohatiIká teヴasa PloučﾐiIe ふﾏiﾐdel, středﾐí 
pleistoIéﾐぶ oHsahuje ┗┞soké pヴoIeﾐto ┗alouﾐů ﾐoヴdiIkého pů┗odu, přede┗šíﾏ pazouヴků. T┞ seﾏ 
H┞l┞ zaﾐeseﾐ┞ Paﾐeﾐskýﾏ potokeﾏ z oHlasti glaIioflu┗iálﾐíIh uložeﾐiﾐ ふJítヴa┗aぶ ┗ předpolí 
koﾐtiﾐeﾐtálﾐího ledovce. 

Ve ┗ýIhodﾐí polo┗iﾐě úzeﾏí Geopaヴku Ralsko je ┗ýzﾐaﾏﾐější zastoupeﾐí spヴaší a spヴašo┗ýIh hlíﾐ 
ふs┗ヴIhﾐí pleistoIéﾐぶ. T┞ zde H┞l┞ před ヴokeﾏ ヱΓヴヵ ﾐa ﾐěkolika ﾏísteIh těžeﾐ┞ jako Iihlářská 
suヴo┗iﾐa ふﾐapř. Palohla┗┞ぶ. V ﾏeﾐší ﾏíře pokヴý┗ají spヴaše i teﾏeﾐo silﾐě ヴozčleﾐěﾐé plošiﾐ┞ 
PoloﾏeﾐýIh hoヴ; dík┞ toﾏu zde pře┗ládají Hučiﾐ┞ se spíše ┗lhkoﾏilﾐou flóヴou. Ke s┗ヴIhﾐíﾏu 
pleistoIéﾐu lze řadit také akuﾏulaIe ┗átýIh písků pokヴý┗ajíIí dﾐa depヴesí ﾏezi PloužﾐiIkýﾏ 
potokeﾏ a Mlýﾐskýﾏ potokeﾏ ふﾐapř. Břeh┞ňský ヴ┞Hﾐík, tz┗. Pustý ヴ┞Hﾐíkぶ. JestřeHská kotliﾐa H┞la 
┗e s┗ヴIhﾐíﾏ pleistoIéﾐu deflačﾐí plošiﾐou, jak ukazuje eoliIk┞ ﾏodifiko┗aﾐý ヴeliéf s┗ědeIkýIh 
skalek a ﾐález┞ hヴaﾐIů. 

Z holoIéﾐﾐíIh sediﾏeﾐtů ﾏají ﾐej┗ětší ┗ýzﾐaﾏ ヴašeliﾐ┞ a slatiﾐ┞ ふDohﾐal ヱΓヶヱぶ, ﾐejlépe ┗┞┗iﾐuté 
podél Mlýﾐského potoka ふJestřeHská kotliﾐaぶ, kde H┞l┞ dří┗e těžeﾐ┞ (Anders 1897). Meﾐší 
akuﾏulaIe se ┗┞t┗ořil┞ ﾐa PloučﾐiIi ふHaﾏヴ, Lázﾐě KuﾐdヴatiIeぶ, ﾐa PloužﾐiIkéﾏ potoIe  
a ﾐa Hヴadčaﾐskéﾏ potoIe. JejiIh přítoﾏﾐost dala základ zdejšíﾏu ヴ┞Hﾐíkářst┗í. MáIho┗o jezeヴo 
ふdﾐešﾐí ploIha ヲΒヴ haぶ, ﾐapájeﾐé Břeh┞ňskýﾏ a Okeﾐskýﾏ potokeﾏ, je ﾐej┗ětší ┗odﾐí ﾐádヴží  
┗ okolí. PodoHﾐě jako hヴáz Břeh┞ňského ヴ┞Hﾐíka je založeﾐa ﾐa žíle sodalitiIkého tヴaIh┞tu, hヴáz 
MáIho┗a jezeヴa H┞la za Kaヴla IV. ふヱンヶヶぶ posta┗eﾐa ﾐa žíle zčásti liﾏoﾐitizo┗aﾐého ﾐefeliﾐiIko-

aﾐalIiﾏiIkého Hazaﾐitu. Vzhledeﾏ k toﾏu, že tato žíla je ┗ příčﾐéﾏ sﾏěヴu pヴaktiIk┞ ﾐepヴopustﾐá 
pヴo podzeﾏﾐí ┗odu, lze předpokládat, že přiヴozeﾐé jezeヴo e┝isto┗alo ┗ těIhto ﾏísteIh ještě 
předtíﾏ. To ostatﾐě pot┗ヴzuje Dohﾐal ふヱΓヶヱぶ zjištěﾐíﾏ, že doHudo┗áﾐíﾏ hヴáze ┗e ヱヴ. století došlo 
┗e “taヴýIh “pla┗eIh k za┗odﾐěﾐí staヴšíIh ヴašeliﾐišť, jejiIh ﾏalé ﾏoIﾐosti i ヴozloh┞ ┗šak dokládají 
ﾏalý plošﾐý ヴozsah pů┗odﾐího jezeヴa. 

“uťo┗iska a kaﾏeﾐﾐá ﾏoře t┗ořeﾐá úloﾏk┞ a Hal┗aﾐ┞ čedičo┗ýIh hoヴﾐiﾐ jsou ﾐejt┞pičtěji ┗┞┗iﾐuta 
ﾐa j. s┗azíIh Ralska, ﾐa ┗. s┗ahu Velkého Jeleﾐího ┗ヴIhu ﾐeHo ﾐa ┗. s┗ahu Velké Buko┗é. 
V oHlasteIh ヴozsáhlejšíIh písko┗Io┗ýIh ┗ýIhozů se ┗┞t┗ořil┞ písčité os┞p┞, přeIházejíIí 
v ヴozsáhlejší písčitá delu┗ia. Jde o ヴeza┗ě hﾐědé a žluté písk┞, slaHě hliﾐité, ﾏíst┞ s úloﾏk┞ 
podložﾐího písko┗Ie ﾐa Házi, ┗ mocnostech 1–3,5 m. 
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Obr. 11. Písko┗ﾐa ﾐa s. okヴaji Hヴadčaﾐ, zastihujíIí Házi štěヴkopísků středopleistoIéﾐﾐí teヴas┞ 
PloučﾐiIe. “ta┗ ┗ roce 1995. 

TěžHa ﾐerostﾐýIh suro┗iﾐ 

Na řadě ﾏíst ┗ Hý┗aléﾏ VVP Ralsko lze ﾐalézt stop┞ po těžHě užitko┗ýIh ﾐeヴostů a hoヴﾐiﾐ. 
Písko┗Io┗é štuk┞ H┞l┞ doHý┗áﾐ┞ jako sta┗eHﾐí káﾏeﾐ ┗ polesí Boヴeček jz.od Miﾏoﾐě, ﾐa Bíléﾏ 
kaﾏeﾐi a Kヴálo┗ě kaﾏeﾐi u Doks, ﾐa jz. a j. úHočí Ralska a jiﾐde. )┗lášť odolﾐý H┞l pヴokřeﾏeﾐělý 
písko┗eI z Hlízkosti žil ┗ulkaﾐitů, ﾐapř. ﾐa Jeleﾐíﾏ ┗ヴšku ┗ polesí Boヴeček ﾐeHo ﾐa Čeヴto┗ýIh zdech 

u PloužﾐiIe.  

Mladé ┗ulkaﾐit┞ H┞l┞ těžeﾐ┞ ﾐa štěヴk přede┗šíﾏ ﾐa saﾏotﾐéﾏ Ralsku ふloﾏ さNieﾏesseヴ AussiIhtざぶ 
a ﾐa Velké a Malé Čeヴto┗ě zdi u PloužﾐiIe. Řada ﾏeﾐšíIh ┗ulkaﾐiIkýIh těles H┞la ヴoztěžeﾐa  
┗e dヴuhé polo┗iﾐě ヱΓ. století, kd┞ z ﾐiIh H┞l získá┗áﾐ ┗e ┗elﾏi lokálﾐíﾏ ﾏěřítku štěヴk pヴo sta┗Hu 
silﾐiI: to H┞l případ žíl┞ hau┞ﾐitu ┗ Písečﾐé ヴokli ┗ Kuﾏeヴskéﾏ pohoří ﾐeHo žíl┞ sodalitiIkého 
tヴaIh┞tu až tヴaIh┞Hazaltu ﾐa jižﾐíﾏ úHočí Mlýﾐského ┗ヴIhu u Břeh┞ﾐě. 

V 60. letech byla u Hamru n. J. zahájeﾐa těžHa uヴaﾐo┗é ﾏiﾐeヴalizaIe ┗ázaﾐé ﾐa sediﾏeﾐt┞ 
perucko-koヴ┞Iaﾐského sou┗ヴst┗í, ﾐejﾐižší jedﾐotku ┗ヴste┗ﾐího sledu kříd┞. Bヴz┞ dosáhla těžHa 
uヴaﾐu zﾐačﾐýIh ヴozﾏěヴů. )ヴudﾐěﾐí H┞lo získá┗áﾐo z hlouHek ヱヲヰ - 250 m pod povrchem 

hluHiﾐﾐou těžHou ふložisko Haﾏヴぶ ﾐeHo podzeﾏﾐíﾏ loužeﾐíﾏ ふložisko “tヴážぶ. Na úzeﾏí Geopaヴku 
Ralsko dále zasahují ﾐetěžeﾐá uヴaﾐo┗á ložiska Miﾏoň, Osečﾐá-Kotel a H┗ězdo┗ ふHaﾐzlík a kol. 
ヱΓΓヲぶ. Další údaje o ložisIíIh a způsoHu těžH┞ lze ﾐajít ﾐapř. ┗ pヴáIi kolekti┗u ふヱΓΒヴぶ ﾐeHo  
┗e ┗ýヴočﾐí puHlikaci Kafky ed. (2006).  

)┗láštﾐí kapitolu ┗ hoヴﾐiIkýIh dějiﾐáIh oHlasti předsta┗uje získá┗áﾐí železa z alteヴo┗aﾐýIh 
ふgoethitizo┗aﾐýIhぶ žil ﾏladýIh ┗ulkaﾐitů. T┞ H┞l┞ těžeﾐ┞ ┗e třeIh histoヴiIkýIh etapáIh 
(Zimmermann 1923, Kühﾐ ヱΓΓΑ, ヱΓΓΓぶ a ┗ HlízkýIh ┗síIh zhutňo┗áﾐ┞. Posledﾐí doz┗uk┞ těIhto 
akti┗it H┞l┞ auteﾐtiIk┞ popsáﾐ┞ F. A. Reusseﾏ ふヱΑΓΑぶ z oHlasti ﾏezi Boヴﾐýﾏ a Velkou Buko┗ou  
u Doks a ﾏezi “┗éHořiIeﾏi a Jeleﾐíﾏi ┗ヴIh┞ u “tヴáže pod Ralskeﾏ. 
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Obr. 12. Písko┗ﾐa ┗ teヴaso┗ýIh štěヴkopískáIh PloučﾐiIe ┗ Srníﾏ PotoIe. V pozadí Ralsko. “ta┗ 
v roce 1995. 

2.1.3 Geomorfologická charakteristika 

V úzeﾏí geopaヴku Ralsko lze odlišit d┗a základﾐí t┞p┞ ヴeliéfu. Na západě a se┗eヴozápadě jde  
o čleﾐitý ふeヴozﾐíぶ písko┗Io┗ý ヴeliéf s ヴelikt┞ stヴuktuヴﾐíIh plošiﾐ a ┗┞pヴepaヴo┗aﾐýﾏi suk┞ a hřHet┞ 
ﾐeo┗ulkaﾐitů. K┗ádヴo┗é písko┗Ie křído┗ého stáří zde t┗oří stěﾐ┞ hluHoIe zařízﾐutýIh ヴoklí ﾐeHo 
plošiﾐ┞, ﾐa ﾐiIhž ﾏoヴfologiIk┞ ┗┞ﾐikají ┗┞pヴepaヴo┗aﾐá iﾐtヴuzi┗ﾐí tělesa ﾏladýIh ┗ulkaﾐitů - 

Bezděz, Velká a Malá Buko┗á, Boヴﾐý, Čeヴto┗┞ zdi u PloužﾐiIe. Ralsko ふヶΓヶ,ヱ ﾏぶ jako ﾐej┗ýヴazﾐější 
doﾏiﾐaﾐta kヴaje dalo ﾐáze┗ šiヴšíﾏu oヴogヴafiIkéﾏu Ielku - Ralské pahoヴkatiﾐě. Od┗odňo┗áﾐí 
příﾏo k S do PloučﾐiIe je ┗elﾏi oﾏezeﾐé a hla┗ﾐí ヴoli tak hヴaje s┞stéﾏ údolí ﾐapojeﾐýIh  
ﾐa PloužﾐiIký a “┗éHořiIký potok, Hヴadčaﾐský potok a Mlýﾐský potok. Nej┗ětší čleﾐitosti dosahuje 
údolﾐí síť ┗ oHlasti Kuﾏeヴského pohoří a HヴadčaﾐskýIh stěﾐ, ﾐa jižﾐíIh s┗azíIh Ralska ﾐeHo ┗ okolí 
Haﾏヴu ﾐ.J.; ┗e ┗šeIh případeIh jde o síť Hez stálýIh ┗odﾐíIh toků. 
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Obr. 13. Kヴajiﾐﾐá doﾏiﾐaﾐta Ralska (696 m). 

Naopak ﾐa ┗ýIhodě a jiho┗ýIhodě, ┗ oblasti s pře┗ahou ┗ápﾐitýIh písko┗Iů, se jedﾐá o stヴuktuヴﾐě 
podﾏíﾐěﾐou plošiﾐu ukláﾐějíIí se pod úhleﾏ do ヱ° k JV. Tato část úzeﾏí geopaヴku je ﾐa ┗ýIhodě 
od┗odňo┗aﾐá již s┞stéﾏeﾏ Jizeヴ┞, koﾐkヴétﾐě )áHヴdkou a jejíﾏi pヴa┗ostヴaﾐﾐýﾏi přítok┞. Tato údolí 
sﾏěřují jedﾐotﾐě ┗e sﾏěヴu skloﾐu Ielé plošiﾐ┞ a až ﾐa ┗ýjiﾏk┞ ふČeヴtů┗ žleHぶ se ┗┞zﾐačují Ielko┗ě 
ﾐižší d┞ﾐaﾏikou ヴeliéfu ﾐež údolí ┗ západﾐí části geopaヴku ふﾐapř. Mikuláš ヱΓΓヶぶ. “e┗eヴﾐíﾏ sﾏěヴeﾏ 
ﾐa Ieléﾏ úzeﾏí geopaヴku ﾐaHý┗ají ﾐa ┗ýヴazﾐosti ┗ulkaﾐiIk┞ podﾏíﾐěﾐé hřHet┞ sﾏěヴu “V–JZ 

ふpřeIhod do oHlasti tz┗. Čeヴto┗ýIh zdíぶ.  

Reliéf k┗ádヴo┗ýIh písko┗Iů se ┗┞zﾐačuje speIifiIkýﾏ souHoヴeﾏ ﾏezofoヴeﾏ a ﾏikヴofoヴeﾏ (Balatka 

a “ládek ヱΓΒヴ, Adaﾏo┗ič a kol. ヲヰヱヰaぶ. K┗ádヴo┗é písko┗Ie ┗┞ššíIh částí ﾐahoヴu hヴuHﾐouIíIh I┞klů 
t┗oří saﾏostatﾐé ┗ěže, s┗islé stěﾐ┞ i skalﾐí defilé o ┗ýšIe až ヴヰ ﾏ. Pestヴost skalﾐíIh ﾏezofoヴeﾏ  
je uﾏoIﾐěﾐá ┗ ﾏísteIh s ﾐepヴa┗idelﾐou distヴiHuIí železitého ﾐeHo kaヴHoﾐáto┗ého tﾏelu ﾐeHo 
taﾏ, kde jsou písko┗Ie dヴuhotﾐě zpe┗ﾐěﾐ┞ – siliIifiko┗áﾐ┞ ふpヴokřeﾏeﾐěﾐ┞ぶ při koﾐtaktu s žilaﾏi 
ﾏladýIh ┗ulkaﾐitů. V písko┗IíIh spodﾐího jizeヴského sou┗ヴst┗í jsou ﾏezi Boヴečkeﾏ a Hヴadčaﾐ┞ 
┗┞┗iﾐut┞ skalﾐí ┗ýkleﾐk┞ a skalﾐí okﾐa. V k┗ádヴo┗ýIh písko┗IíIh středﾐí části jizeヴského sou┗ヴst┗í 
jsou v Kuﾏeヴskéﾏ pohoří a HヴadčaﾐskýIh stěﾐáIh ┗┞┗iﾐut┞ skalﾐí hřiH┞ s vrcholy z železitého 
písko┗Ie, skalﾐí ┗ýkleﾐk┞ ふpře┗is┞ぶ a s┞ﾏetヴiIké skalﾐí dutiﾐ┞, skalﾐí okﾐa, skalﾐí Hヴáﾐ┞ a slepé 
Hヴáﾐ┞. V jeﾏﾐozヴﾐﾐýIh písko┗IíIh ┗┞ššího jizeヴského sou┗ヴst┗í jsou t┞piIké skalﾐí hřiH┞, jejiIhž 
ﾐoha je zúžeﾐá ﾐa poloháIh iﾐteﾐzi┗ﾐější HiotuヴHaIe. Na ┗ápﾐité poloh┞ je zde ┗ázáﾐo kヴaso┗ěﾐí, 
kteヴé ﾏůže ﾏít až podoHu jesk┞ﾐí desítek ﾏetヴů dlouhýIh ふHuso┗┞ kostel┞; Cílek ヱΓΓヶ) nebo 

peヴfoヴaIí t┞pu skalﾐíIh Hヴaﾐ. Pヴoje┗┞ kヴaso┗ěﾐí ┗e ┗ápﾐitýIh písko┗IíIh ┗┞ššího jizeヴského 
sou┗ヴst┗í ﾐa Malé Buko┗é ﾏají spíš Ihaヴakteヴ ﾏikヴofoヴeﾏ ふdůlk┞, škヴap┞ぶ. “ouHoヴ skalﾐíIh hřiHů 
ふKühﾐ 1994) ┗e Vヴaﾐo┗skýIh skaláIh je také ┗ázáﾐ ﾐa HiotuヴHo┗aﾐé poloh┞ ┗ jeﾏﾐozヴﾐﾐýIh 
písko┗IíIh středﾐího jizeヴského sou┗ヴst┗í. V okolí Haﾏヴu ﾐ. J. se v ヴeliéfu spodﾐí i středﾐí části 
jizeヴského sou┗ヴst┗í uplatňuje přede┗šíﾏ železitý tﾏel ┗ písko┗IíIh podél žil ┗ulkaﾐitů: ┗zﾐikají tak 
Ielé hřHet┞ zpe┗ﾐěﾐé železitýﾏ písko┗Ieﾏ s pestヴou sadou ﾏikヴofoヴeﾏ ふ“kalﾐí di┗adlo, ┗iz ﾐapř. 
Mikuláš a Adaﾏo┗ič ヲヰヰヲ). 
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Obr. 14. T┞piIký ヴeliéf se┗eヴﾐíIh s┗ahů HヴadčaﾐskýIh stěﾐ se skalﾐí p┞ヴaﾏidou T┗aヴožﾐíku. 

 

 

Obr. 15. T┞piIký ヴeliéf se┗eヴﾐí části Geopaヴku Ralsko. Kuželo┗ité ┗ヴIhol┞ Haﾏeヴského Špičáku  
a Dě┗iﾐa ふ┗le┗oぶ leží ﾐa žíle ┗ulkaﾐiIké hoヴﾐiﾐ┞ – ﾏikヴoﾏelilitolitu, pヴotažeﾐé ┗e sﾏěヴu “V–JZ. 

Šiヴoký ┗ヴIh ふ┗pヴa┗oぶ je ﾏalou stolo┗ou hoヴou t┗ořeﾐou písko┗Ii středﾐí části jizeヴského sou┗ヴst┗í. 
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Obr. 16. Reliéf t┞piIký pヴo ┗ýIhodﾐí polo┗iﾐu úzeﾏí Geopaヴku Ralsko: ﾏálo čleﾐěﾐá plošiﾐa,  
ze kteヴé jsou ┗ýhled┞ se┗eヴo┗ýIhodﾐíﾏ sﾏěヴeﾏ ﾐa ┗ヴIh Ještěd ふヱヰヱヲ ﾏぶ. Teﾐ leží již za lužiIkýﾏ 
zloﾏeﾏ, ﾏiﾏo úzeﾏí geopaヴku. 

 

  

Obr. 17. “kalﾐí hřiH ﾐad Juliiﾐou 
┗┞hlídkou. Vヴaﾐo┗ské skál┞. 

Obr. 18. “kalﾐí okﾐo ┗ le┗éﾏ Hoku Písečﾐé ヴokle. Hヴadčaﾐské 
stěﾐ┞. 
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2.2 Určení geologických lokalit, geotopů a jejich detailní popis 

 

Obr. 19. GeologiIká ﾏapa úzeﾏí Geopaヴku Ralsko ふzdヴoj: Česká geologiIká služHaぶ s ┗┞zﾐačeﾐíﾏ 
┗┞HヴaﾐýIh geologiIk┞ ┗ýzﾐaﾏﾐýIh lokalit podle číslo┗áﾐí ┗ kapitole 2.2.  

PodヴoHﾐá geologiIká ﾏapa je u┗edeﾐa ┗ příloze č. ヱ ﾐoﾏiﾐačﾐí dokuﾏeﾐtaIe.  

Výčet ┗┞HヴaﾐýIh geologiIk┞ ┗ýzﾐaﾏﾐýIh lokalit je uspořádáﾐ podle stáří geologiIkýIh jedﾐotek  

a teﾏatiIkýIh okヴuhů. 

2.2.1 Křída, křemenné pískovce 

Při vhodﾐě zvoleﾐéﾏ souHoru lokalit lze ﾐa úzeﾏí Geoparku Ralsko deﾏoﾐstrovat Ielý vrstevﾐí sled 
sediﾏeﾐt┞ jizerského souvrství v Ielkové ﾏoIﾐosti ヲヵヰ–ヴヰヰ ﾏ. Spodﾐí část je doHře odkr┞ta  
ﾐa HřezíIh PloučﾐiIe ﾏezi Borečkeﾏ a Hradčaﾐ┞ a v okolí Haﾏru, středﾐí část na Ralsku a v ﾐižšíIh 
poloháIh Kuﾏerského pohoří. SvrIhﾐí část jizerského souvrství tvoří v┞ﾐikajíIí skalﾐí výIhoz┞  
ve v┞ššíIh poloháIh Kuﾏerského pohoří a HradčaﾐskýIh stěﾐ. C┞kliIká stavHa s treﾐdeﾏ hruHﾐutí 
do ﾐadloží ve všeIh jedﾐotkáIh jizerského souvrství ukazuje ﾐa postupﾐé zﾏělčováﾐí 
sediﾏeﾐtačﾐího prostoru přerušovaﾐé zdvih┞ ﾏořské hladiﾐ┞. Na ﾏﾐoha ﾏísteIh je ﾏožﾐé 
deﾏoﾐstrovat výzﾐaﾏﾐé stratigrafiIké úrovﾐě t┞pu záplavovýIh ploIh, zﾐáﾏk┞ progradaIe 
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pískovýIh těles od poHřeží do páﾐve ふkliﾐoforﾏ┞ぶ a saﾏozřejﾏě sediﾏeﾐtárﾐí te┝tur┞ iﾐdikujíIí 
růzﾐé h┞drod┞ﾐaﾏiIké situaIe ﾐa ﾏořskéﾏ dﾐě od ﾏigrujíIíIh duﾐovýIh polí řízeﾐýIh výčasovýﾏi 
proud┞ přes pískové vlﾐ┞ ふoHří šikﾏé zvrstveﾐíぶ až po výzﾐaﾏﾐé Houřkové události spojeﾐé s erozí 
nebo s akuﾏulaIí štěrku a sIhráﾐek živočiIhů. Možﾐost studia HiogeﾐﾐíIh te┝tur je v Geoparku 

Ralsko jedna s ﾐejlepšíIh v české křídě: v┞ﾐikajíIíﾏ způsoHeﾏ jsou zaIhováﾐ┞ jedﾐotlivé IhodH┞ 
pod záplavovýﾏi ploIhaﾏi i Ielé složité iIhﾐostavH┞ ふHradčaﾐské stěﾐ┞, Vraﾐovské skály). 

Hradčaﾐské stěﾐ┞ – Ha┗raﾐí skála ふヱぶ. Na Ha┗ヴaﾐí skále ふンンヱ ﾏぶ ﾐad Hヴadčaﾐ┞ je jedeﾐ  
z ﾐejúplﾐějšíIh pヴofilů jizeヴskýﾏ sou┗ヴst┗íﾏ. Moﾐotóﾐﾐí sek┗eﾐIe ﾏasi┗ﾐíIh, HiotuヴHo┗aﾐýIh, 
středﾐě až hヴuHě zヴﾐitýIh písko┗IíIh středﾐí části jizeヴského sou┗ヴst┗í ﾐahoře koﾐčí ┗e ┗ýšIe  
311 m n. ﾏ., ┗ýše leží jeﾏﾐozヴﾐﾐé písko┗Ie s┗ヴIhﾐí části jizeヴského sou┗ヴst┗í s ostře oﾏezeﾐýﾏi 
slepeﾐIo┗ýﾏi polohaﾏi. VヴIhol skál┞ posk┞tuje půlkヴuho┗ý ┗ýhled se┗eヴﾐíﾏ sﾏěヴeﾏ. VýIhodﾐíﾏ 
úHočíﾏ pヴoHíhá se┗eヴojižﾐíﾏ sﾏěヴeﾏ až ン ﾏ hluHoká ヴýha – pozůstatek po těžHě čedičo┗é 
horniny. Okolí Ha┗ヴaﾐí skál┞ je učeHﾐiIí písko┗Io┗é geoﾏoヴfologie: je zde kヴuho┗ý aﾏfiteátヴ hﾐed 
západﾐě od ┗┞hlídk┞, dále séヴie ostヴýIh skalﾐíIh hřHetů ┗┞HíhajíIíIh k “V se skalﾐíﾏi hřiH┞  
ﾐa teﾏeﾐi a skalﾐíﾏi ┗ýkleﾐk┞ ﾐa patáIh. Ve středﾐí části jizeヴského sou┗ヴst┗í jsou časté skalﾐí 
dutiﾐ┞ ┗řeteﾐo┗itého t┗aヴu. Přístup: zﾐačeﾐá Iesta leseﾏ od lesﾐí silﾐiIe. 

 

Obr. 20. “kalﾐatý hřHet s ┗┞hlídkou, ozﾐačo┗aﾐý jako Ha┗ヴaﾐí skála. Výヴazﾐá hoヴizoﾐtálﾐí úヴo┗eň je 
hヴaﾐiIí ﾏezi středﾐí a s┗ヴIhﾐí částí jizeヴského sou┗ヴst┗í. 
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Obr. 21. “kalﾐí aﾏfiteátヴ ﾐa Ha┗ヴaﾐí skále, Hヴadčaﾐské stěﾐ┞. 

 

Hradčaﾐské stěﾐ┞ – T┗arožﾐík ふヲぶ. Na ヴozdíl od ┗ýIhodﾐí části HヴadčaﾐskýIh stěﾐ je ┗ ﾏasi┗u 
T┗aヴožﾐíku ふンヲヱ ﾏぶ doHře odkヴ┞ta Háze středﾐí části jizeヴského sou┗ヴst┗í, a to koleﾏ ンヱヰ ﾏ ﾐ. m. 

“oučástí ﾏasi┗u je zdaleka ┗iditelﾐá, ヲヵ ﾏ ┗┞soká skalﾐí p┞ヴaﾏida. )ápadﾐí ┗ヴIhol T┗aヴožﾐíku  
a saﾏotﾐá skalﾐí p┞ヴaﾏida jsou od ┗ýIhodﾐího ┗ヴIholu T┗aヴožﾐíku odděleﾐ┞ zloﾏeﾏ a leží  
o zhヴuHa ヴヰ ﾏ ┗ýše. Na ┗ýIhodﾐíﾏ ┗ヴIholu T┗aヴožﾐíku leží ┗e ┗ýšIe ンヱΒ ﾏ ﾐ. ﾏ. již Háze s┗ヴIhﾐí 
části jizeヴského sou┗ヴst┗í. Dokoﾐalé ┗ýIhoz┞ čeヴ┗eﾐa┗ýIh hヴuHozヴﾐﾐýIh písko┗Iů spodﾐí části 
jizeヴského sou┗ヴst┗í posk┞tuje ヴokliﾐka ﾐa západﾐíﾏ okヴaji ﾏasi┗u, ┗ hoヴﾐí části s ﾏﾐoha ukázkami 

taHuláヴﾐího i ┗ýﾏolo┗ého šikﾏého z┗ヴst┗eﾐí. “kalﾐí p┞ヴaﾏida je jedﾐou z ﾐejdří┗e zlezeﾐýIh ┗ěží  
v oblasti (1909). Přístup: pěšiﾐou ﾐad lesﾐí silﾐiIí. 
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Obr. 22. “kalﾐí p┞ヴaﾏida T┗aヴožﾐíku ┗ HヴadčaﾐskýIh stěﾐáIh, t┗ořeﾐá poﾏěヴﾐě ﾏálo odolﾐýﾏi 
písko┗Ii středﾐí části jizeヴského sou┗ヴst┗í. V pozadí údolí PloučﾐiIe. 

 

Kuﾏerské pohoří – V┞soký ┗rIh ふンぶ. Na V┞sokéﾏ ┗ヴIhu ふンΒΑ,ンぶ je k ┗iděﾐí ﾐejdelší profil 

jeﾏﾐozヴﾐﾐýﾏi písko┗Ii s┗ヴIhﾐí části jizeヴského sou┗ヴst┗í. V ﾐiIh jsou přítoﾏﾐ┞ ┗ iﾐteヴ┗aleIh ン – 5 

m poloh┞ slepeﾐIů t┗ořeﾐé ┗alouﾐ┞ křeﾏeﾐe ヱ – ヲ,ヵ Iﾏ ┗elkýﾏi. DoHře je zde odkヴ┞to jedﾐo 
z těles oHřího šikﾏého z┗ヴst┗eﾐí, ukazujíIí ﾐa ﾏigヴaIi oHříIh písko┗ýIh duﾐ po ﾏořskéﾏ dﾐě 
v doHě sediﾏeﾐtaIe. Přístup: po lesﾐíIh IestáIh. 

Kuﾏerské pohoří – Seﾐﾐá Bráﾐa (4). D┗ojiIe skal ležíIí Ia. ヲヲヰ ﾏ s┗. od “eﾐﾐé Bヴáﾐ┞, Hlízko lesﾐí 
asfalto┗é silﾐiIe, je t┗ořeﾐá středﾐě zヴﾐitýﾏ až hヴuHozヴﾐﾐýﾏ písko┗Ieﾏ s┗ヴIhﾐí části jizeヴského 
sou┗ヴst┗í. Na západﾐí skále se koﾏHiﾐují sediﾏeﾐtáヴﾐí te┝tuヴ┞ ヴůzﾐýIh ﾏěřítek: šikﾏé z┗ヴst┗eﾐí 
taHuláヴﾐího t┞pu ┗ poloháIh kol. ヱヰ Iﾏ ﾏoIﾐýIh je ﾐaložeﾐo ﾐa ploIháIh ふkliﾐofoヴﾏáIhぶ ﾏíヴﾐě 
ukloﾐěﾐýIh k JJ), ┗┞┗iﾐutýIh ┗ ﾏoIﾐosti přes Α,ヵ ﾏ a zřejﾏě předsta┗ujíIíIh lateヴálﾐí příヴůstko┗é 
ploIh┞ podﾏořskýIh písečﾐýIh ┗alů. “kál┞ jsou od seHe odděleﾐ┞ ┗ýヴazﾐýﾏ zloﾏeﾏ sﾏěヴu “V – JZ 

dopヴo┗ázeﾐýﾏ pukliﾐaﾏi téhož sﾏěヴu. Těsﾐě západﾐě od těIhto skalﾐíIh ┗ýIhozů ┗e stejﾐéﾏ 
sﾏěヴu pヴoHíhá žíla ┗ulkaﾐitu polzeﾐito┗é řad┞. Na ┗ヴIholIíIh oHou skal jsou ﾐa┗íI ┗┞┗iﾐut┞ hヴuHé 
pseudoškヴap┞. )┗láště ┗ýIhodﾐější skála posk┞tuje ヴozhled se┗eヴﾐíﾏ sﾏěヴeﾏ. Přístup: po lesﾐí 
Iestě asi ヵヰ ﾏ od lesﾐí silﾐiIe. 
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Obr. 23. D┗ojiIe ┗ýヴazﾐýIh skal s┗. od “eﾐﾐé Bヴáﾐ┞, t┗ořeﾐá hヴuHozヴﾐﾐýﾏi písko┗Ii s┗ヴIhﾐí části 
jizeヴského sou┗ヴst┗í. Patヴﾐé jsou ukloﾐěﾐé ┗ヴste┗ﾐí ploIh┞ ふkliﾐofoヴﾏ┞ぶ ┗ ﾐej┗┞šší třetiﾐě ┗ýIhozu. 

 

Víšek ふヵぶ. Na Víško┗ě ┗ヴIhu ふンヰΑ,ヶぶ jsou ﾐejlepší pヴofil┞ středﾐě až hヴuHě zヴﾐitýﾏi písko┗Ii středﾐí 
části jizeヴského sou┗ヴst┗í. Osou ┗ヴIhu pヴoIhází se┗eヴojižﾐíﾏ sﾏěヴeﾏ souHoヴ zIela ヴozložeﾐýIh žil 
Hazaltoidu s ┗ýヴazﾐýﾏ pヴoželezﾐěﾐíﾏ okolﾐího písko┗Ie. Někteヴé skalﾐí ┗ěže ﾏají Ihaヴakteヴ 
„pokličekさ, zakoﾐčeﾐýIh ﾐahoře deskou železitého písko┗Ie ふMülleヴ ヱΓヱヴぶ. Přístup: po pěšiﾐě  
ﾐad lesﾐí silﾐiIí. 

Přírodﾐí paﾏátka Vraﾐo┗ské skál┞ ふ6). “kál┞ ふPRぶ ﾐa jižﾐíﾏ úpatí Ralska předsta┗ují ostヴoh┞ 
táhlýIh, pukliﾐatostí podﾏíﾐěﾐýIh hřHetů, pokヴačujíIíIh se┗eヴo┗ýIhodﾐíﾏ sﾏěヴeﾏ po úHočí 
Ralska. Od “) k JV jsou ozﾐačo┗aﾐé jako DžHáﾐ, Juliiﾐa ┗┞hlídka, Malý a Velký Liščí káﾏeﾐ a Lučﾐí 
káﾏeﾐ ふMülleヴ ヱ924a). Pヴofil┞ zastihují ┗ýヴazﾐý ┗ヴIhol zhヴuHﾐutí u┗ﾐitř středﾐí části jizeヴského 
sou┗ヴst┗í. Nižší části pヴofilu jsou t┗ořeﾐ┞ žlutohﾐědýﾏ, středﾐě až hヴuHě zヴﾐitýﾏ písko┗Ieﾏ.  
Na ﾐěj ostře ﾐasedají žlutočeヴ┗eﾐé jeﾏﾐozヴﾐﾐé písko┗Ie s ukázko┗ýﾏi ichnostavbami – texturami 

způsoHeﾐýﾏi ┗ヴta┗ou a hヴaHa┗ou čiﾐﾐostí ži┗očiIhů ┗ ﾏořskéﾏ dﾐě ふMikuláš ヱΓΓヴぶ. Rozpukáﾐí  
a litologiIká pestヴost písko┗Iů zde podﾏiňují ┗zﾐik HizaヴﾐíIh eヴozﾐíIh t┗aヴů, ﾏ. j. ﾐěkolika skalﾐíIh 
hřiHů ふKühﾐ ヱΓΓヴぶ. Juliiﾐa ┗┞hlídka s ┗ýhledeﾏ sﾏěヴeﾏ ﾐa J se ﾐaIhází ┗ zakoﾐčeﾐí odHočk┞ 
zﾐačeﾐé Iest┞. V doHě e┝isteﾐIe VVP Ralsko H┞la ﾐej┗┞ššíﾏ přístupﾐýﾏ ﾏísteﾏ ﾐa Ralsku. “kála 
H┞la takto pojﾏeﾐo┗áﾐa ┗ ヴoIe ヱΒンヵ ﾐa počest hヴaHěﾐk┞ Julie Haヴtigo┗é ふWuヴﾏ - Zimmerhackel 

1882). Přístup: po zﾐačeﾐé lesﾐí Iestě. 

Na skále DžHáﾐ ふﾐěﾏ. Molkenkrugぶ ﾐa se┗eヴﾐíﾏ koﾐIi Vヴaﾐo┗a je spodﾐíIh ヱヱ ﾏ pヴofilu t┗ořeﾐo 
žlutohﾐědýﾏ, ┗ヴste┗ﾐatýﾏ, středﾐě až hヴuHě zヴﾐitýﾏ písko┗Ieﾏ ┗ ﾏoﾐotóﾐﾐíﾏ ┗ý┗oji. Výše ostře 
ﾐasedá žlutočeヴ┗eﾐý jeﾏﾐozヴﾐﾐý písko┗eI, ┗ ﾐěﾏž peヴiodiIk┞ ﾐahoヴu přiHý┗á hヴuHě písčité složk┞. 
Je pře┗ážﾐě ﾏasi┗ﾐí, s iIhﾐofosilieﾏi. Tato hranice zde leží 341 m n. m. těsﾐě  
za ┗ýIhodﾐíﾏ okヴajeﾏ skál┞ DžHáﾐ pヴoHíhá ヴalský zloﾏ, ﾐa ﾐěﾏž došlo k ┗ýzd┗ihu j┗. kヴ┞ o ヱヵ ﾏ. 
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Obr. 24. Ukázka iIhﾐosta┗eH ┗ ﾐadloží 
slepeﾐIo┗é poloh┞ ┗e středﾐí části jizeヴského 
sou┗ヴst┗í. Pata skál┞ Juliiﾐ┞ ┗┞hlídk┞, Vヴaﾐo┗ské 
skál┞. 

Obr. 25. Věž DžHáﾐ ┗e Vヴaﾐo┗ě, ﾐa ﾐíž  
je zaIh┞Ieﾐ ┗ýヴazﾐý ┗ヴIhol zhヴuHﾐutí u┗ﾐitř 
středﾐí části jizeヴského sou┗ヴst┗í. 

 

Dlouhý káﾏeﾐ ふΑぶ. )ápadﾐí stěﾐa Dlouhého kaﾏeﾐe posk┞tuje ヴヰヰ ﾏ dlouhé defilé křeﾏeﾐﾐýﾏi 
písko┗Ii středﾐí části jizeヴského sou┗ヴst┗í s doHře patヴﾐýﾏi ﾐahoヴu hヴuHﾐouIíﾏi I┞kl┞ 
zakoﾐčeﾐýﾏi slepeﾐIo┗ýﾏi polohaﾏi. V ﾐěkteヴýIh úseIíIh jsou šikﾏo ukloﾐěﾐé ┗ヴste┗ﾐí ploIh┞ 
ふkliﾐofoヴﾏ┞ぶ jako zﾐáﾏka postupﾐého překládáﾐí ┗elkýIh písko┗ýIh těles ﾐa ﾏořskéﾏ dﾐě 
sﾏěヴeﾏ dále od poHřeží. Celé defilé je doHře patヴﾐé z pヴotějšího “toháﾐku. Přístup: po pěšiﾐáIh 
ﾐad lesﾐí silﾐiIí. 
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Obr. 26. Písko┗Ie středﾐí části jizeヴského sou┗ヴst┗í ﾐa Dlouhéﾏ kaﾏeﾐi při pohledu ze “toháﾐku. 

 

2.2.2 Křída, vápnité pískovce a prachovce 

Dík┞ příhodﾐé poziIi Geoparku Ralsko ﾐa poﾏezí ﾏezi písčitou a vápﾐito-praIhovitou faIií 
jizerského souvrství je ﾏožﾐo ve výIhozeIh pozorovat postupﾐý přeIhod ﾏezi oHěﾏa t┞p┞ 
pískovIů. JihovýIhodﾐíﾏ sﾏěreﾏ se v t┞piIkýIh křeﾏeﾐﾐýIh pískovIíIh začﾐou oHjevovat poloh┞ 
nebo konkrece s vápﾐitýﾏ ふsparitovýﾏぶ tﾏeleﾏ, koﾐIeﾐtrovaﾐé do štěrčíkovýIh poloh 
ふHradčaﾐské stěﾐ┞ぶ. Současﾐě přiHývá vápﾐité ﾏatri┝ v ﾐejjeﾏﾐějšíIh čleﾐeIh ﾐahoru hruHﾐouIíIh 
I┞klů současﾐě s Ielkovýﾏ zjeﾏňováﾐíﾏ zrﾐa. Názorﾐou ukázkou přeIhodﾐé faIie jsou výIhoz┞ 
svrIhﾐího jizerského souvrství ﾐa Malé Bukové ﾐeHo ﾐěkterá ﾏísta v údolí )áHrdk┞. 

Středﾐí část údolí )áHrdk┞ (8). Ve středﾐí části údolí )áHヴdk┞, se┗eヴozápadﾐě od oHIe “tヴážiště, 
jsou ヴozsáhlé přiヴozeﾐé ┗ýIhoz┞ ┗elﾏi ﾏěkkého ┗ápﾐitého písko┗Ie jizeヴského sou┗ヴst┗í s čočkaﾏi 
a ┗ložkaﾏi pe┗ﾐého ┗ápﾐitého písko┗Ie, s hojﾐýﾏi fosilieﾏi a iIhﾐofosilieﾏi. VýIhoz┞ t┗oří skalﾐí 
defilé asi ヱ kﾏ dlouhé a až ヲヰ ┗┞soké. “ložeﾐí skalﾐího podkladu uﾏožňuje ┗ý┗oj gヴa┗itačﾐíIh 
e┝foliačﾐíIh šupiﾐ a ヴozsedliﾐ, ale ┗zﾐikl┞ zde i Hizaヴﾐí ┗oštiﾐ┞ a jiﾐé t┗aヴ┞ t┞piIké pヴo solﾐé 

z┗ětヴá┗áﾐí. V písčitéﾏ ┗ápeﾐIi je ﾏožﾐo pozoヴo┗at četﾐé zH┞tk┞ fosilií ふﾏlži rodu Neithea aj.)  

a iIhﾐofosilií ふThalassinoidesぶ. )┗láštﾐostí skalﾐího defilé jsou dヴoHﾐé skalﾐí ┗ěže a ﾐěkolik 
jesk┞ﾐěk, kteヴé jsou t┗aヴeﾏ Hližší kヴaso┗ýﾏ je┗ůﾏ ﾐež pseudokヴaso┗ýﾏ ヴozsedliﾐáﾏ. Přístup:  
po pěšiﾐáIh ﾐad lesﾐí silﾐiIí. 

2.2.3 Terciér, vulkanity 

Povodí horﾐí PloučﾐiIe je v oHoru petrologie vulkaﾐitů proslulé jako t┞pová oHlast ultraHaziIkýIh, 
ultra-alkaliIkýIh žilﾐýIh horﾐiﾐ ふlaﾏprof┞růぶ. SIheuﾏaﾐﾐ ふヱΓヱンぶ zdůvodﾐil ﾐutﾐost jejiIh v┞čleﾐěﾐí 
od ostatﾐíIh laﾏprof┞rů a ﾐazval je podle řek┞ PloučﾐiIe – polzenity. Jeden z t┞pů polzeﾐitů 
ふveseIitぶ H┞l popsáﾐ ﾐa základě žíl┞ ﾐa Děvíﾐě, t┞pové lokalit┞ ﾏodliHovitu a luhitu leží hﾐed  
za hraﾐiIeﾏi geoparku. Výzﾐaﾏ původﾐíIh lokalit H┞l zdůrazﾐěﾐ ﾐa ﾐedávﾐéﾏ s┞ﾏpoziu 
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věﾐovaﾐéﾏu laﾏprof┞růﾏ ふkoﾐkrétﾐě o polzeﾐiteIh Ulr┞Ih a kol. ヲヰヱヴぶ. Mﾐohá tělesa ﾏladýIh 
vulkaﾐitů z této oHlasti H┞la radioﾏetriIk┞ datováﾐa ふviz TaHulka ヲぶ. Vhodﾐé odkr┞v┞ horﾐiﾐ 
polzeﾐitové série, tak i ﾏladšíIh vulkaﾐitů v ráﾏIi geoparku uﾏožňují získat Ielkový přehled  
o proﾏěﾐlivosti f┞ziIké stavH┞ suHvulkaﾐitů od čistýIh iﾐtruzí se sloupIovitou odlučﾐostí přes 
intruze s HrekIiovaﾐýﾏi ﾐeHo autoﾏetaﾏorfovaﾐýﾏi e┝okoﾐtakt┞ až po čistá tělesa iﾐtruzívﾐíIh 
HrekIií. Na řadě ﾏíst jsou patrﾐé vzájeﾏﾐé vztah┞ ﾏezi vulkaﾐisﾏeﾏ a zloﾏovou tektoﾐikou ふﾐapř. 
údolí PloučﾐiIe sz. od Hradčaﾐぶ včetﾐě ukázek tektoﾐizovaﾐýIh vulkaﾐiIkýIh horﾐiﾐ ふRalskoぶ. 

Přírodﾐí rezer┗aIe Ralsko (9). Ralsko ふヶΓヶ,ヱ ﾏぶ je ﾐej┗ýzﾐaﾏﾐější doﾏiﾐaﾐtou kヴaje, ﾐa ┗ヴIholu 
jsou zH┞tk┞ hヴadu, popヴ┗é připoﾏíﾐaﾐého konceﾏ ヱヴ. století. VヴIhol t┗oří ﾐaduřelá žíla 
sodalitiIkého tefヴitu, pヴotažeﾐá do sﾏěヴu “V – J). Na ┗ヴIholo┗éﾏ hřHetu ふtz┗. SIhauhüHelぶ ﾏá 
tefヴit sloupIo┗itou odlučﾐost s ┗odoヴo┗ﾐě pヴotažeﾐýﾏi sloupIi. Mladé tektoﾐiIké defoヴﾏaIe 
tefヴitu jsou spojeﾐ┞ s pヴůHěheﾏ ヴalského zloﾏu sﾏěヴu “V – J). Kヴa j┗. od zloﾏu je pukliﾐatostí 
silﾐě postižeﾐa ふﾐapř. skalﾐí IhodHa u ┗stupu do hヴaduぶ a sloupIo┗itá odlučﾐost zde ﾐeﾐí pヴaktiIk┞ 
┗┞┗iﾐuta. Kヴoﾏě ┗ヴIholo┗ého tefヴito┗ého tělesa se ﾐa Ralsku ┗┞sk┞tuje řada dヴoHﾐějšíIh žil téhož 
sﾏěヴu, koﾏíﾐo┗ýIh iﾐtヴuzí i těles iﾐtヴuzí┗ﾐíIh HヴekIií. Mezi důležitá tělesa patří iﾐtヴuze 
ﾐefeliﾐiIkého Hazaﾐitu ote┗řeﾐá Hý┗alýﾏ loﾏeﾏ Niemesser Aussicht na jz. úbočí a složitá 
zﾐělIo┗á iﾐtヴuze ﾐa se┗eヴﾐíﾏ s┗ahu. 

Vulkanity na vrcholu Ralska a v lomu Niemesser Aussicht a jejiIh ┗zájeﾏﾐý ┗ztah H┞l┞ dlouho 
diskuto┗áﾐ┞. Jedﾐíﾏ z pヴoHléﾏů koﾏplikujíIíIh situaIi je skutečﾐost, že ┗ důsledku silﾐého 
zakři┗eﾐí ﾏagﾐetiIkého pole ﾐad ┗ulkaﾐiIkýﾏi těles┞ ﾐa Ralsku ﾐelze ┗ okolí ┗ヴIholu použí┗at 
geologiIký koﾏpas. “třelka se odIh┞luje i o ┗íIe ﾐež Γヰ° ﾐeHo ji ﾐelze aﾐi ヴoztočit. Přesto,  
že složeﾐí ┗ulkaﾐitů ﾐa oHou lokalitáIh je stejﾐé, řada staヴšíIh autoヴů u┗ažo┗ala o toﾏ, že se jedﾐá 
o d┗ě ヴůzﾐá tělesa. Nedá┗ﾐá geof┞zikálﾐí ﾏěřeﾐí a ﾐalezeﾐí ヴalského zloﾏu to spíše pot┗ヴzují. 
Přístup: po zﾐačeﾐé lesﾐí Iestě. 
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Obr. 27. VヴIholo┗ý hřHet Ralska ふヶΓヶ ﾏぶ 
t┗ořeﾐý tefヴiteﾏ. 

Obr. 28. Ohlazeﾐá ploIha ┗ tefヴitu dopヴo┗ázejíIí 
ヴalský zloﾏ ﾐa ┗ヴIholu Ralska. 

 

Břeh┞ﾐě a Mlýﾐský ┗rIh ふヱヰぶ. Hヴáze oHou ﾐej┗ětšíIh ヴ┞Hﾐíků u Doks ふMáIho┗o jezeヴo, Břeh┞ňský 
ヴ┞Hﾐíkぶ jsou příヴodﾐí písko┗Io┗é ┗al┞ zpe┗ﾐěﾐé žilaﾏi ┗ulkaﾐitů. Vzhledeﾏ k toﾏu, že žíl┞ jsou  
┗ příčﾐéﾏ sﾏěヴu pヴaktiIk┞ ﾐepヴopustﾐé pヴo podzeﾏﾐí ┗odu, lze předpokládat, že přiヴozeﾐá jezeヴa 
e┝isto┗ala ┗ těIhto ﾏísteIh ještě před založeﾐíﾏ ヴ┞Hﾐíků. V hヴázi Břeh┞ňského ヴ┞Hﾐíka (zal. 1287) 

je doHře odkヴ┞ta 2 ﾏ ﾏoIﾐá žíla tefrifonolitu ┗četﾐě dopヴo┗odﾐého pヴoželezﾐěﾐí, doHře přístupﾐá 
po šiヴoké Iestě. Žílu je ﾏožﾐé dále sledo┗at se┗eヴﾐíﾏ sﾏěヴeﾏ ﾐa hřHetu Mlýﾐského ┗ヴIhu ふンΒΓぶ. 
Ve spodﾐí části H┞lo ﾏéﾐě ヴozložeﾐé jádヴo žíl┞ těžeﾐo dヴoHﾐýﾏi loﾏ┞, koﾐtakt┞ vulkanitu  

s písko┗Ieﾏ zde zůstal┞ zaIho┗aﾐé a ukazují četﾐé ┗aヴiaIe foヴeﾏ pヴoželezﾐěﾐí ┗četﾐě železitýIh 
┗ýstelek Ihaヴakteヴu "IhleHo┗é kůヴk┞", t┞piIkýIh pヴo koﾐtakt┞ k┞selýIh ┗ulkaﾐitů. Míst┞ je žíla 
disloko┗áﾐ┞ dヴoHﾐýﾏi příčﾐýﾏi zloﾏ┞. Na teﾏeﾐi ┗ヴIhu t┗oří žíla ┗ýIhoz┞ ┗ podoHě až 8 ﾏ ┗┞soké 
skalﾐí zdi. VヴIholo┗á paヴtie Mlýﾐského ┗ヴIhu je přístupﾐá po stヴﾏéﾏ s┗ahu leseﾏ. 
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Obr. 29. Pohled přes ヴozložeﾐou a eヴodo┗aﾐou žílu tefヴifoﾐolitu ﾐa její koﾐtakt s písko┗Ieﾏ se 
zpヴohýHaﾐýﾏi laﾏiﾐaﾏi železitýIh hﾏot. Hヴáz Břeh┞ňského ヴ┞Hﾐíka ┗ Břeh┞ﾐi. 

 

Střelﾐičﾐí žíla (11). Na se┗eヴo┗ýIhodﾐíﾏ koﾐIi hřHetu “třelﾐiIe k. 306,6 ふﾐěﾏ. “Ihießstätte)  

u Doks je doHře odkヴ┞ta žíla ┗ulkaﾐitu o mocnosti 2–3 m, pヴoIházejíIí osou hřHetu. Čedičo┗á 
hoヴﾐiﾐa oHsahuje ┗elké ┗┞ヴostliIe p┞ヴo┝eﾐu a Hiotitu a je řazeﾐa k laﾏpヴof┞ヴůﾏ Iaﾏptoﾐito┗ého 
t┞pu. ) oHlasti je od ヴoku ヱΓヱン zﾐáﾏa pod klasiIkýﾏ ﾐáz┗eﾏ ┘esselit ふpodle t┞po┗é lokalit┞  
┗e Veselí se┗eヴﾐě odtudぶ. Na odkヴ┞┗u jsou doHře patヴﾐé pヴoželezﾐělé koﾐtakt┞ žíl┞ i ヴůzﾐá 
iﾐteﾐzita jejího ヴozložeﾐí, klesajíIí od okヴajů sﾏěヴeﾏ ke středu. Přístup: po silﾐiIi k hotelu Termit. 
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Obr. 30. Písko┗Io┗ý hřHet ﾐa j┗. okヴaji Doks, jehož středeﾏ pヴoHíhá žíla ┘esselitu, ozﾐačo┗aﾐá 
jako SIhießstätte ﾐeHo “třelﾐičﾐí žíla. “ta┗ ┗ roce 1997. 

 

Čerto┗┞ zdi u PloužﾐiIe (12). D┗ojiIe kuliso┗itýIh a zloﾏo┗ě disloko┗aﾐýIh žil ┗ jižﾐíﾏ okolí 
PloužﾐiIe. )ápadﾐější žíla sﾏěヴu “V – J), zﾐáﾏá jako Malá Čeヴto┗a zeď, je t┗ořeﾐa hoヴﾐiﾐou 
polzeﾐito┗é řad┞. VýIhodﾐější Velká Čeヴto┗a zeď sﾏěヴu ““V – JJ) je t┗ořeﾐa oli┗iﾐiIkýﾏ 
ﾐefeliﾐiteﾏ. Ačkoli┗ jsou saﾏ┞ žíl┞ odkヴ┞t┞ jeﾐ spoヴadiIk┞, siliIifiko┗aﾐé písko┗Ie podél ﾐiIh t┗oří 
┗ýヴazﾐé hřHet┞ s loﾏ┞ ﾐa štuk┞. “kupiﾐa žil Malé Čeヴto┗┞ zdi jižﾐíﾏ sﾏěヴeﾏ pヴoHíhá přes Čeヴ┗eﾐý 
┗ヴšek a pokヴačuje k JJ) dále přes Va┗ヴoušků┗ ヴ┞Hﾐík až ﾐa Malou Buko┗ou. Na jejíﾏ se┗eヴﾐíﾏ 
úHočí jsou stop┞ staヴýIh kutaIíIh pヴaIí ﾐa železﾐou ヴudu. Ve ┗ýIhodﾐíﾏ okolí Čeヴ┗eﾐého ┗ヴšku  
se při koﾐtaktu žíl┞ ┗┞t┗ořil┞ kulo┗ité železité koﾐkヴeIe ﾐěkolik Iﾏ ┗elké, kteヴé lze ┗záIﾐě ﾐalézt  
┗ písku. Velká Čeヴto┗a zeď jako již ┗elﾏi ﾐesou┗islá žíla pokヴačuje jižﾐíﾏ sﾏěヴeﾏ ﾐa Velkou 
Bukovou. Přístup: po lesﾐíIh pěšiﾐáIh, ┗ýIhoz ﾐa Čeヴ┗eﾐéﾏ ┗ヴšku je příﾏo pod silﾐiIí Miﾏoň –  

Kuří┗od┞. 
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Obr. 31. Místo pů┗odﾐí těžH┞ čedičo┗é hoヴﾐiﾐ┞ ﾐa Velké Čeヴto┗ě zdi u PloužﾐiIe. 

 

HřeHíﾐek ふヱンぶ. Na ﾐá┗ヴší HřeHíﾐek, ン,ヵ kﾏ s. od JaHloﾐečku, se ﾐaIházejí jáﾏ┞ po doHý┗áﾐí 
ﾏelilitiIkého oli┗iﾐiIkého ﾐefeliﾐitu. )dejší ┗ýsk┞t t┗oří jz. zakoﾐčeﾐí žíl┞ tz┗. Velké Čeヴto┗┞ zdi. 
Napヴostá ┗ětšiﾐa jejíIh ┗ýIhozů H┞la již dá┗ﾐo odtěžeﾐa a žílu lze sledo┗at jako příkop táhﾐouIí  
se teヴéﾐeﾏ přes dヴoHﾐá ﾐá┗ヴší sﾏěヴeﾏ k “V do údolí )áHヴdk┞ k Těšﾐo┗u. V ヴozsáhlejšíIh jaﾏáIh 
s┗. od teﾏeﾐe HřeHíﾐku je odkヴ┞t koﾐtakt ﾐefeliﾐitu s křeﾏeﾐﾐýﾏi a ┗ápﾐitýﾏi písko┗Ii jizeヴského 
sou┗ヴst┗í. V deIiﾏetヴo┗ýIh ┗zdáleﾐosteIh od koﾐtaktu jsou ┗┞┗iﾐut┞ ┗eヴtikálﾐí desk┞ železi┗Ie 

ふMikuláš a Adaﾏo┗ič ヲヰヰヲぶ. Nelze pヴoto ┗┞loučit kヴoﾏě těžH┞ kaﾏeﾐe získá┗áﾐí železi┗Iů 
k hutﾐěﾐí železa. Přístup: leseﾏ od jihozápadu. 

Velký Jeleﾐí ┗rIh ふヱヴぶ. ふPříヴodﾐí paﾏátka Jeleﾐí ┗ヴIh┞ぶ. Jeden ze dvou bazaﾐito┗ýIh pňů ふヵヱン,Γ ﾏぶ 
pヴopojeﾐýIh žilou sﾏěヴu ““) – JJV. VヴIhol ┗┞kazuje sloupIo┗itou odlučﾐost hoヴﾐiﾐ┞ a je leﾏo┗aﾐý 
suťo┗ýﾏi poli. Posk┞tuje jediﾐečﾐý ┗ýhled, přede┗šíﾏ s┗. sﾏěヴeﾏ. RadioﾏetヴiIké dato┗áﾐí iﾐtヴuze 
ﾐa ンヴ ﾏil. let poIhází z pﾐě sousedﾐího Malého Jeleﾐího ┗ヴIhu. Přístup: lesﾐí Iesta, ﾐa ┗ヴIhol 
skalﾐí lezeﾐí. 

2.2.4 Hydrotermální proželeznění a prokřemenění 

V okolí Doks H┞l┞ v ČeIháIh poprvé popsáﾐ┞ h┞droterﾏálﾐí účiﾐk┞ žilﾐýIh iﾐtruzí čedičovýIh horﾐiﾐ 
ﾐa okolﾐí pískoveI ふMüller ヱΓヱヴぶ. Nejvýrazﾐějšíﾏ projeveﾏ je proželezﾐěﾐí IirkulujíIíﾏi fluid┞, 
ﾐastartovaﾐé teplotﾐíﾏ gradieﾐteﾏ v okolí žíl┞. Postihuje rovﾐou ﾏěrou saﾏotﾐou žílu i pískovIe 
v jejíﾏ plášti. )atíﾏIo v případě žíl┞ doIhází k rozkladu ﾐa ﾏálo soudržﾐou sﾏěs goethitu  
a jílovýIh ﾏiﾐerálů, pískoveI se goethitovýﾏ a heﾏatitovýﾏ tﾏeleﾏ zpevﾐí ﾐatolik, že pak sáﾏ 
tvoří výrazﾐé hřHet┞ ﾐeHo skalﾐí zdi. Proželezﾐěﾐí pískovIe ﾏá ﾐa úzeﾏí geoparku ﾐejrůzﾐější 
forﾏ┞ včetﾐě ﾐěkolikaIeﾐtiﾏetrovýIh kulovitýIh koﾐkreIí ふStrážov a PloužﾐiIe; Adaﾏovič a kol. 

ヲヰヱヰHぶ ﾐeHo truHiI až ﾐěkolik ﾏetrů dlouhýIh ふSkalﾐí divadlo; Mikuláš a Adaﾏovič ヲヰヰヲぶ. 
SiliIifikaIe ﾐeHoli prokřeﾏeﾐěﾐí pískovIe ve vzdáleﾐosti ﾐěkolika ﾏetrů od žíl┞ vulkaﾐitu  
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je způsoHeﾐé zpětﾐýﾏ v┞srážeﾐíﾏ o┝idu křeﾏičitého uvolﾐěﾐého rozpuštěﾐíﾏ křeﾏeﾐﾐýIh zrﾐ 
pískovIe ﾐa koﾐtaktu s vulkaﾐiteﾏ. Pěkﾐýﾏi ukázkaﾏi jsou skalﾐí zeď Čihadlo ﾐa s. Hřehu 
MáIhova jezera ﾐeHo Jeleﾐí vršek západﾐě od Liščího vrIhu ふviz ﾐížeぶ se sloupkovou odlučﾐostí 
přikoﾐtaktﾐího pískovIe. 

 

Liščí ┗rIh (15). D┗ojitý písko┗Io┗ý ┗ヴIhol ふンヲヱ ﾏぶ z. od Miﾏoﾐě. Přes se┗eヴﾐí úpatí vede zlom 

Liščího ┗ヴIhu s pokleseﾏ sz. kヴ┞ o Αヰ–100 m, kteヴý je součástí pásﾏa stヴážského zloﾏu. )loﾏ sáﾏ 
ﾐeﾐí odkヴ┞tý, ale je dopヴo┗ázeﾐ dヴIeﾐíﾏ, siliIifikaIí a pヴoželezﾐěﾐíﾏ. Písko┗Ie z. od zloﾏu ┗┞kazují 
tektoﾐiIký úkloﾐ až ンヵ° k SZ. V ose západﾐího ┗ヴIholu, kud┞ pヴoHíhá kヴátká žíla ┗ulkaﾐitu ┗e sﾏěヴu 
V – ), lze ﾐalézt skalk┞ siliIifiko┗aﾐého písko┗Ie s železitýﾏi kヴustaﾏi. Na ┗ýIhodﾐíﾏ ┗ヴIholu je  
┗ železitéﾏ písko┗Ii ┗┞┗iﾐut skalﾐí hřiH o ┗ýšIe ヱ,Β ﾏ. “e┗eヴﾐí pata Liščího ┗ヴIhu je leﾏo┗aﾐá 
haldami z šaIhet ﾐa železo, jejiIhž lokalizaIi dﾐes ﾐelze uヴčit. Na Jeleﾐíﾏ ┗ヴšku (307,2) 1,5 m 

jihozápadﾐě je podél koﾐtaktu s žilaﾏi ┗ulkaﾐitu písko┗eI zpe┗ﾐěﾐý siliIifikaIí a ヴozpadá se  
ﾐa čt┞ř- i ┗íIeHoké sloupk┞, ┗ějířo┗itě uspořádaﾐé. Přístup: po šiヴoké lesﾐí Iestě, ﾐa ┗ヴIhol pěšiﾐa. 

 

 

Obr. 32. “kalﾐí hřiH ┗e středﾐí části jizeヴského sou┗ヴst┗í ﾐa Liščíﾏ ┗ヴIhu u Miﾏoﾐě. 

 

Pa┗líﾐ ふヱヶぶ. “kalﾐí defilé ┗e středﾐí části jizeヴského sou┗ヴst┗í ﾐa z. úHočí ┗ヴIhu k. ンヵヵ z. od Pa┗líﾐa 
je t┗ořeﾐé šikﾏo z┗ヴst┗eﾐýﾏ, středﾐě zヴﾐitýﾏ až hヴuHozヴﾐﾐýﾏ křeﾏeﾐﾐýﾏ písko┗Ieﾏ se souHoヴ┞ 
ﾐepヴa┗idelﾐýIh laﾏiﾐ železitého písko┗Ie. Tato lokalita je příkladeﾏ železitýIh iﾐkヴustaIí podél 
žíl┞ ┗ulkaﾐitu sﾏěヴu “V–JZ. Přístup: ﾐad lesﾐí silﾐiIí. 
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Obr. 33. Laﾏiﾐ┞ železitého písko┗Ie ﾐa ┗ヴIhu k. ンヵヵ u Pa┗líﾐa. 

 

Žlutý káﾏeﾐ ふヱΑぶ. D┗ojiIe skal u ┗ojeﾐského oHjektu ン kﾏ sz. od Kuří┗od. VýIhoz┞ jsou t┗ořeﾐé 
hヴuHozヴﾐﾐýﾏ písko┗Ieﾏ středﾐí části jizeヴského sou┗ヴst┗í. Železitý tﾏel pokヴý┗á čelﾐí pukliﾐu “)–
JV a od ﾐí zaHíhá k J v podoHě tヴuHiIo┗itýIh a toulIo┗itýIh iﾐkヴustaIí. Pヴoželezﾐěﾐí je spojeﾐo 
s žilou Hazaltoidu sﾏěヴu “ – J. Přístup: po Iestě, asi ヴヰ ﾏ od lesﾐí silﾐiIe. 

 

  

Obr. 34. Deska železitého písko┗Ie ﾐa 
Žlutéﾏ kaﾏeﾐi sz. od Kuří┗od. 

Obr. 35. VálIo┗ité t┗aヴ┞ železitýIh iﾐkヴustaIí ┗ písko┗Ii 
ﾐa Žlutéﾏ kaﾏeﾐi sz. od Kuří┗od. 

 

Skalﾐí di┗adlo (18). ふPříヴodﾐí paﾏátka Di┗adloぶ. Skupina skal jv. od Hamru n. J. z┗aﾐá “kalﾐí 
di┗adlo je jediﾐečﾐou ukázkou trubicovitýIh foヴeﾏ pヴoželezﾐěﾐí. Jde o podko┗o┗itě uza┗řeﾐé 
údolíčko pヴotažeﾐé ┗e sﾏěヴu “V – JZ s písko┗Io┗ýﾏi skalﾐíﾏi zdﾏi a ┗ěžeﾏi ﾐa jeho HočﾐíIh 
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hřbetech. V ﾐiIh jsou pozoヴo┗atelﾐé izolo┗aﾐé tヴuHiIo┗ité út┗aヴ┞ železitého písko┗Ie o pヴůﾏěヴu 
až ヴヰ Iﾏ a pozoヴo┗aﾐou délkou až ヴ,ヵ ﾏ. Os┞ tヴuHiI jsou pヴotažeﾐé ┗e sﾏěヴu skalﾐíIh hřHetů. 
Vzﾐik tヴuHiI je podﾏíﾐěﾐ ﾏigヴaIí železeﾏ HohatýIh fluid podél d┗ojiIe žil Hazaltoidu ┗ podloží. 
Jedna z písko┗Io┗ýIh ┗ěží je peヴfoヴo┗aﾐá do podoby skalﾐí Hヴáﾐy. Přístup: po šiヴoké lesﾐí Iestě,  
ﾐa ┗ヴIhol po pěšiﾐě. 

 

Obr. 36. TヴuHiIo┗ité železité 
inkrustace v písko┗Ii ﾐa “kalﾐíﾏ 
divadle u Hamru. 

Obr. 37. “kalﾐí Hヴáﾐa ┗ úzkéﾏ písko┗Io┗éﾏ hřHetu ﾐa 
“kalﾐíﾏ di┗adle u Haﾏヴu. 

 

Ka┗čí kaﾏeﾐ┞ (19). Tři skalﾐí ┗ěže 2,5 kﾏ jz. od Chヴastﾐé, ┗┞stupujíIí z jiﾐak ﾏálo skalﾐatého 
teヴéﾐu. Nej┗ětší z ﾐiIh, Ka┗čí skála, je asi ヲヰ ﾏ ┗┞soká a ﾏá t┗aヴ hřHetu ┗e sﾏěヴu “) – JV. 

Dů┗odeﾏ ┗┞pヴepaヴo┗áﾐí skál┞ je siliIifikaIe sledujíIí dヴoHﾐé zloﾏ┞ ﾐěkolika sﾏěヴů. Okolﾐí hoヴﾐiﾐa 
je slaHě litifiko┗aﾐý jeﾏﾐozヴﾐﾐý křeﾏeﾐﾐý písko┗eI, ﾏíst┞ ┗ápﾐitý. Asi ヴヰヰ ﾏ dále ﾐa J ┗┞stupuje 
┗e s┗ahu Malá Ka┗čí skála, t┗ořeﾐá křeﾏeﾐﾐýﾏ písko┗Ieﾏ s ┗ýヴazﾐou pře┗islou deskou železi┗Ie 

ふMikuláš a Adaﾏo┗ič ヲヰヰヲぶ. Vápﾐité písko┗Ie jsou odkryty v Kヴa┗íﾏ dole sﾏěřujíIíﾏ j┗. od Ka┗čí 
skál┞. Nej┗ětší ┗ýIhoz┞ ┗┞t┗ářejí se┗eヴﾐě od teﾏeﾐe OIaso┗ského ┗ヴIhu ふasi ヱ kﾏ od Ka┗čí skál┞ぶ. 
)de jsou ┗ ﾐiIh ┗┞┗iﾐut┞ d┗ě skalﾐí ┗ěže připoﾏíﾐajíIí oHří pýIha┗k┞, ヴůzﾐé skalﾐí dutiﾐ┞ a tuﾐel┞. 
Přístup ﾐa Ka┗čí skálu: po lesﾐí Iestě. 

2.2.5 Kvartér 

Z lokalit, které H┞ dokuﾏeﾐtoval┞ geologiIké proIes┞ v kvartéru, jsou dﾐes ﾐejvhodﾐější lokalit┞ 
s rašeliﾐišti a ﾏokřad┞. JejiIh vzﾐik ﾐa pískovIovéﾏ podloží je podﾏíﾐěﾐ vývěr┞ podzeﾏﾐíIh vod  
a současﾐě v┞sokou produkIí tlejíIí orgaﾐiIké hﾏot┞. Mokřad┞ ﾐa seHe vážou t┞piIká společeﾐstva 
rostlin. Procesy v pleistoIéﾐu Hude ﾏožﾐé doHře ilustrovat ﾐa štěrkovo-písčitýIh terasovitýIh 
akuﾏulaIíIh podél PloučﾐiIe, v ﾐěkteré z periodiIk┞ odkrývaﾐýIh pískoveﾐ ale Hude třeHa v┞tvořit 

a začistit ﾐázorﾐý profil a zajistit jeho oIhraﾐu. Na ﾐěkterýIh ﾏísteIh v JestřeHské kotliﾐě je ﾏožﾐé 
spojit výklad o eoliIkýIh proIeseIh v pleistoIéﾐu s povrIhovýﾏ hledáﾐíﾏ hraﾐIů. 
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Pustý r┞Hﾐík ふヲヰぶ. Mezi Hヴadčaﾐskýﾏ a Břeh┞ňskýﾏ potokeﾏ leží ヴoz┗odﾐí plošiﾐa z┗aﾐá Pustý 
ヴ┞Hﾐík ふﾐěﾏ. Wüste TeiIhぶ. Je pokヴtá zalesﾐěﾐýﾏ ヴašeliﾐištěﾏ a ﾐa ﾐěkolika ﾏísteIh doto┗aﾐá 
┗ý┗ěヴ┞ podzeﾏﾐí ┗od┞. Podle Wuヴﾏa ふヱΒΒΑぶ t┗ořil dří┗e ┗al ﾏezi Bílýﾏ kaﾏeﾐeﾏ ふﾐa j┗. Iípu 
Kuﾏeヴského pohoříぶ a skalaﾏi u “tヴážo┗a jižﾐí hヴáz ヴ┞Hﾐíka a ﾐa se┗eヴu H┞l Pustý ヴ┞Hﾐík spojeﾐ  
s dﾐešﾐíﾏ ヴ┞Hﾐíkeﾏ Dヴžﾐíkeﾏ. Vzヴostlé stヴoﾏ┞ ﾐa ヴašeliﾐišti ┗šak už tehd┞ s┗ědčil┞ o toﾏ, že 
ヴ┞Hﾐík ﾏusel Hýt ┗┞puštěﾐ alespoň o ヱヰヰ let dří┗e. Dﾐešﾐího ヴozšířeﾐí ヴašeliﾐ H┞lo ┗┞ﾏapo┗áﾐo 
Dohﾐaleﾏ ふヱΓヶヱぶ, kteヴý zastá┗á ﾐázoヴ, že ﾐa úzeﾏí Pustého ヴ┞Hﾐíka ﾐikd┞ žádﾐý ヴ┞Hﾐík ﾐeH┞l – 

oHlast totiž ﾐeﾏá žádﾐé po┗ヴIho┗é přítok┞ a pヴaﾏeﾐ┞ jsou ukヴ┞t┞ pod ┗ヴst┗ou ヴašeliﾐ┞. Nej┗ětší 
ﾏoIﾐosti ヴašeliﾐ┞ ふpřes ヲ ﾏぶ H┞l┞ ﾐa┗íI zjištěﾐ┞ pヴá┗ě ﾐa ヴoz┗odﾐiIi. Podloží ヴašeliﾐ t┗oří 
jeﾏﾐozヴﾐﾐé ┗áté písk┞, dří┗e těžeﾐé a zpヴaIo┗á┗aﾐé ┗e sklářské huti u “tヴážo┗a. EoliIký pů┗od 
písku dokládají ﾐález┞ hヴaﾐIů u Víšku a jihozápadﾐě od “tヴážo┗a. Další zajíﾏa┗ostí je ﾐález 
uhlíko┗é ┗ヴst┗┞ Αン Iﾏ pod po┗ヴIheﾏ ヴašeliﾐiště ふDohﾐal ヱΓヶヱぶ, zřejﾏě ┗┞t┗ořeﾐé ┗ důsledku 
ヴozsáhlého požáヴu ┗ doHě před ﾐěkolika tisíIi let┞. Přístup: po IestáIh a lesﾐí silﾐiIi po oH┗odu 
Pustého ヴ┞Hﾐíka. 

 

 

Obr. 38. Rašeliﾐiště Pustého ヴ┞Hﾐíku u “tヴážo┗a. 

 

2.2.6 Geomorfologie a skalní reliéf 

Ukázk┞ ﾏezoforeﾏ a ﾏikroforeﾏ pískovIového skalﾐího reliéfu jsou k dispoziIi všude ﾐa úzeﾏí 
Geoparku Ralsko. Běžﾐé forﾏ┞ solﾐého zvětráváﾐí ふvoštiﾐ┞, říﾏs┞ぶ jsou oHohaIeﾐ┞ o tvar┞ vázaﾐé 
ﾐa rozpouštěﾐí karHoﾐátového tﾏelu v pískovIíIh ﾐeHo ﾐa h┞droterﾏálﾐí projev┞ ve vazHě  
na vulkanickou aktivitu – proželezﾐěﾐí a prokřeﾏeﾐěﾐí pískovIe. Blíže viz kap. ヲ.ヱ.ン. 

Hradčaﾐské stěﾐ┞, Husovy kostely (21). Jeﾏﾐozヴﾐﾐé písko┗Ie s┗ヴIhﾐí části jizeヴského sou┗ヴst┗í 
oHsahují ┗ západﾐí části HヴadčaﾐskýIh stěﾐ četﾐé ┗ložk┞ ﾐaヴůžo┗ělýIh písko┗Iů s ヴekヴ┞stalo┗aﾐým 

kalIito┗ýﾏ tﾏeleﾏ i ﾐeostře oﾏezeﾐé, ﾐěkolik ﾏetヴů ﾏoIﾐé poloh┞ ┗ápﾐitýIh písko┗Iů. T┞to 
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písko┗Ie dá┗ají ┗zﾐik ﾐejヴůzﾐějšíﾏ foヴﾏáﾏ selekti┗ﾐího z┗ětヴá┗áﾐí a kヴaso┗ěﾐí. Nejzﾐáﾏějšíﾏi 
tako┗ýﾏi út┗aヴ┞ jsou Huso┗┞ kostel┞ ふtéž Psí kostel┞, ﾐěﾏ. Hundskirche) ヲヵヰ ﾏ jjz. od Jeleﾐího 
┗ヴIhu a “kalﾐí Hヴáﾐa ふﾐěﾏ. Frauentorぶ ヴヰヰ ﾏ jz. od Jeleﾐího ┗ヴIhu. Huso┗┞ kostel┞ jsou s┞stéﾏeﾏ 
přiヴozeﾐýIh jesk┞ﾐí a ┗ýkleﾐků ┗┞t┗ořeﾐýIh ┗ alespoň ヲ ﾏ ﾏoIﾐé poloze ┗ápﾐitého písko┗Ie. 
Délka s┞stéﾏu pヴopojeﾐýIh jesk┞ﾐﾐíIh ┗ýkleﾐků přesahuje ヲヰ ﾏ. Přístup: po zﾐačeﾐé lesﾐí Iestě. 

Králo┗ský káﾏeﾐ ふヲヲぶ. Celko┗ý ヴeliéf stolo┗é hoヴ┞ tohoto ﾐá┗ヴší ふンヱヵ ﾏぶ je ﾐa západě 
o┗li┗ﾐěﾐ pヴůHěheﾏ žil ┘esselitu: ┗ulkaﾐiteﾏ zpe┗ﾐěﾐé písko┗Ie zde t┗oří hřHet┞ sﾏěヴu ““V–JJZ. 

Na ┗ýIhodě je písko┗eI středﾐí části jizeヴského sou┗ヴst┗í silﾐě ka┗eヴﾐózﾐí, pヴopojeﾐíﾏ dutiﾐ 
┗zﾐikají ┗ýkleﾐko┗é jesk┞ﾐě. Přístup: po zﾐačeﾐé lesﾐí Iestě a dále po pěšiﾐě. 

 

 

Obr. 39. “kála t┗ořeﾐá písko┗Ii středﾐí části jizeヴského sou┗ヴst┗í ┗e ┗. části Kヴálo┗ského kaﾏeﾐe u 
Doks, ┗ýヴazﾐě ﾏodelo┗aﾐá z┗ětヴá┗aIíﾏi pヴoIes┞. 

 

2.2.7 Dobývky na železnou rudu 

Novověká těžHa rozložeﾐýIh žil vulkaﾐitů v pískovIíIh jako Ihudé železﾐé rud┞ je kroﾏě úzeﾏí 
Geoparku Ralsko zﾐáﾏa ještě z LužiIkýIh hor, Českosaského ŠvýIarska a Českého ráje. Právě  
na Ralsku H┞la ale ﾐejvíI rozšířeﾐá, H┞la odtud v literatuře ﾐejlépe popsaﾐá ふﾐapř. F. A. Reuss 1797) 

a dodﾐes se zde zaIhovalo ﾐejvíIe horﾐiIkýIh paﾏátek připoﾏíﾐajíIíIh tuto těžHu. KlasiIké oHlasti 
leží ﾐa s. Hřehu MáIhova jezera ﾐa Borﾐéﾏ ふpiﾐkové tah┞ぶ a Havířskéﾏ vrIhu ふpiﾐkové tah┞, 
šaIhtaぶ, v okolí Malé a Velké Bukové ふpiﾐkové tah┞ぶ, SvéHořiI a v okolí Haﾏru ﾐa Děvíﾐě ふšaIhta, 
štol┞, piﾐk┞ぶ, Haﾏerskéﾏ Špičáku ふpiﾐk┞ぶ a SIhäIhteﾐsteiﾐu ふvelká piﾐka, štolaぶ. Kroﾏě ﾐiIh 
proHíhala těžHa železa v oblasti polesí Boreček jz. od Miﾏoﾐě, kde H┞la v┞dáváﾐa za těžHu stříHra 
ふSilHergruHeﾐ; WüﾐsIh ヱΒΓヲぶ. I přes velký rozsah přeﾏístěﾐé zeﾏiﾐ┞ a zH┞tk┞ ﾐěkolika šaIhet a štol 
o zdejší těžHě ﾐeﾐí ﾏﾐoho zﾐáﾏo. Na těžHu ﾐavazovalo zpraIováﾐí rud┞ v hamrech (Hamr n.J.) 
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nebo ve v┞soké peIi ふHradčaﾐ┞ぶ. Celkově lze souHor zaIhovaﾐýIh horﾐiIkýIh děl považovat  
za jediﾐečﾐou příležitost posk┞tﾐout zájeﾏIůﾏ uIeleﾐý oHraz o způsoHu doHýváﾐí a zpraIováﾐí 
železa v ヱΑ. a ヱΒ. století a ﾐavázat výkladeﾏ o proIeseIh vzﾐiku železﾐýIh rud v pískovIovéﾏ 
prostředí. V současﾐosti jsou téﾏěř všeIhﾐ┞ doHývk┞ ozﾐačeﾐ┞ sloupkeﾏ s taHulkou s ozﾐačeﾐíﾏ 
důlﾐího díla, jsou zajištěﾐ┞ proti vstupu. 

 

Ha┗ířský ┗rIh (23). )Iela ヴozložeﾐá žíla Hazaltoidu se táhﾐe ┗e sﾏěヴu ““V – JJ) přes Ha┗ířský ┗ヴIh 
(341 m) u Doks. Je dopヴo┗ázeﾐa četﾐýﾏi stopaﾏi po těžHě železﾐé ヴud┞: piﾐkaﾏi, kutaIíﾏi ヴýhaﾏi 
a jedﾐou těžeHﾐí šaIhtiIí. “e┗eヴﾐíﾏ sﾏěヴeﾏ žíla i s doHý┗kaﾏi pokヴačuje ﾐa jižﾐí úHočí 
Kuﾏeヴského pohoří, jižﾐíﾏ sﾏěヴeﾏ až do pヴostoヴu PR “┘aﾏp u MáIho┗a jezeヴa. V tomto úseku je 
dopヴo┗ázeﾐa ┗ýヴazﾐou siliIifikaIí písko┗Ie, ﾐapř. ﾐa ┗ěži Čihadlo. TěžHa železﾐé ヴud┞ zde H┞la 
ukoﾐčeﾐa ヴoku ヱΑΓΑ. Přístup: po šiヴoké lesﾐí Iestě, ┗ヴIhol Ha┗ířského ┗ヴIhu po lesﾐí pěšiﾐě. 

 

 

Obr. 40. Věž Čihadlo jižﾐě od Ha┗ířského ┗ヴIhu u Doks je podﾏíﾐěﾐá h┞dヴoteヴﾏálﾐíﾏ 
pヴokřeﾏeﾐěﾐíﾏ písko┗Ie ┗ Hlízkosti žíl┞ ┗ulkaﾐitu. 

 

Brada u S┗éHořiI (24). Vrchol (405,5 m) s čedičo┗ýﾏ loﾏeﾏ je leﾏo┗áﾐ četﾐýﾏi doHý┗kaﾏi 
ふpiﾐkaﾏiぶ sledujíIíﾏi ヴozložeﾐou žílu Hazaltoidu sﾏěヴu “) – JV. “┗éHořiIe H┞l┞ ┗ 18. století 
saﾏostatﾐýﾏ železﾐoヴudﾐýﾏ ヴe┗íヴeﾏ: doHý┗al┞ se jílo┗itě ヴozložeﾐé žíl┞ Hazaltoidu, pře┗ážﾐě 
sﾏěヴu “V – J) ふ“┗éHořiIký Špičák, Láﾐů┗ kopeIぶ. Přístup: po lesﾐí Iestě a pěšiﾐě. 

Kozí hřHet ふヲヵぶ. Nápadﾐý hřHet “V–JZ j. od Hamru n. J., t┗ořeﾐý písko┗Ii jizeヴského sou┗ヴst┗í,  
je ┗┞ztužeﾐý pヴodukt┞ pヴoželezﾐěﾐí a siliIifikaIe. JejiIh pů┗odIeﾏ je d┗ojiIe žil hoヴﾐiﾐ polzeﾐito┗é 
řad┞, t┗oříIí osu hřHetu. Četﾐé stop┞ po těžHě těIhto ヴozložeﾐýIh žil se soustřeďují do sedla ﾏezi 
Kozíﾏ hřHeteﾏ a Malýﾏ Jeleﾐíﾏ ┗ヴIheﾏ a ﾐa s┗. koﾐeI hřHetu, kde jsou piﾐk┞ ┗ázaﾐé  
ﾐa se┗eヴozápadﾐější žílu. Pヴoželezﾐěﾐí ┗ písko┗Ii ﾏá Ihaヴakteヴ s┗islýIh desek ﾐa čelﾐíIh stěﾐáIh, 
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h┞dヴoteヴﾏálﾐí siliIifikaIí zpe┗ﾐěﾐý písko┗eI t┗oří ┗ýヴazﾐé ┗ěže. Přístup: po lesﾐí Iestě, ke skalﾐíﾏ 
┗ýIhozůﾏ po pěšiﾐáIh. 

SIhäIhteﾐsteiﾐ ふヲヶぶ. ふPříヴodﾐí paﾏátka Dě┗íﾐ a Ostヴýぶ. Toto ﾐá┗ヴší ふンΑヲ ﾏぶ je jihozápadﾐíﾏ 
koﾐIeﾏ železﾐoヴudﾐého ヴe┗íヴu, kteヴý se táhﾐe s┗. sﾏěヴeﾏ přes Haﾏeヴský Špičák a Dě┗íﾐ až  
ﾐa ┗ヴIh Hutﾐík ┗ Hamru n. J. V ヴáﾏIi české křído┗é páﾐ┗e jde o ﾐej┗ýヴazﾐější ukázk┞ staヴé ふkoﾐeI 
16. stol. – koﾐeI ヱΒ. stol.ぶ těžH┞ železﾐýIh ヴud. Těžila se ヴozložeﾐá žíla hoヴﾐiﾐ┞ polzeﾐito┗é řad┞  
┗ ose segﾏeﾐto┗aﾐého hřHetu “V – J), t┗ořeﾐého písko┗Ii spodﾐí a středﾐí části jizeヴského 
souvrství. Na “IhäIhteﾐsteiﾐu ﾏá tato žíla ﾏoIﾐost koleﾏ ヱ,ヵ ﾏ. ) těžeHﾐíIh pヴaIí se zaIho┗ala 
přede┗šíﾏ tz┗. „┗elká piﾐkaさ – ヴýha Αヵ ﾏ dlouhá a až ヱΑ ﾏ hluHoká. Vulkaﾐit je ┗ ﾐí zIela ┗┞těžeﾐ, 
její stěﾐ┞ jsou pokヴ┞té ┗ﾐitřﾐí železitou ┗ýstelkou ふalteヴo┗aﾐý ┗ulkaﾐit na kontaktu s písko┗Ieﾏぶ  
o ﾏoIﾐosti až ヴヰ Iﾏ. Přístup: po pěšiﾐě asi Βヰ ﾏ od šiヴoké lesﾐí Iest┞. 

Haﾏerský Špičák ふヲΑぶ. Teﾐto kopeI ふヴヵヲ,ヲ ﾏぶ, pヴotažeﾐý “V – J), t┗oří ﾐej┗┞šší část hřHetu 
“IhäIhteﾐsteiﾐ – Hutﾐík. Růzﾐě ┗elké jáﾏ┞ staヴýIh doHý┗ek ﾐa železo, sledujíIí až ン ﾏ ﾏoIﾐou 
polzeﾐito┗ou žílu, se táhﾐou po Ielé jeho délIe. Nej┗ětšíﾏ pozůstatkeﾏ je loﾏ ヴヰ ﾏ dlouhý, ヲヰ ﾏ 
šiヴoký a ﾏa┝. ヵ ﾏ hluHoký ンヰヰ ﾏ jz. od ┗ヴIholu. Na jz. koﾐIi je doHře přístupﾐý loﾏ ﾐa písko┗Io┗é 
štuk┞ s ヴůzﾐýﾏi foヴﾏaﾏi tz┗. „železﾐýIh ヴůžíさ a tヴuHiI. Na ┗ヴIholu kopIe jsou pozůstatk┞ hヴadﾐího 
ope┗ﾐěﾐí ふ┗al┞ぶ. Přístup: po pěšiﾐě asi ヱヰヰ ﾏ od šiヴoké lesﾐí Iest┞. 

 

 

Obr. 41. Pestヴé foヴﾏ┞ železitýIh iﾐkヴustaIí podél polzeﾐito┗é žíl┞ ﾐa jz. koﾐIi Haﾏeヴského Špičáku. 

 

Dě┗íﾐ (28). ふPříヴodﾐí paﾏátka Dě┗íﾐ a Ostヴýぶ. “kalﾐatý hřHet SV – J) se středo┗ěkýﾏ hヴadeﾏ, 
Hudo┗aﾐý písko┗Ii jizeヴského sou┗ヴst┗í. Osu hřHetu t┗oří žíla mikromelilitolitu – horniny 

polzeﾐito┗é řad┞, ﾐa ﾐěkolika ﾏísteIh doHře odkヴ┞tá a dopヴo┗ázeﾐá železitýﾏi ┗ýplﾐěﾏi 
paralelﾐíIh pukliﾐ ┗ písko┗Ii. Alteヴo┗aﾐé paヴtie žíl┞ zde H┞l┞ doHý┗áﾐ┞ jako železﾐá ヴuda, a to  



Noﾏiﾐačﾐí dokuﾏeﾐtaIe k žádosti o uděleﾐí titulu ﾐáヴodﾐí geopaヴk   

46 

 

i pヴostředﾐiIt┗íﾏ podzeﾏﾐíIh děl ふKühﾐ ヱΓΓΑぶ. )aIho┗al┞ se piﾐk┞, kutaIí ヴýh┞ a štol┞. TěžHa 
železﾐé ヴud┞ ﾐásledo┗ala po ukoﾐčeﾐí fuﾐkIe hヴadu jako ope┗ﾐěﾐého sídla. Kヴálo┗ský hヴad Dě┗íﾐ 
je popヴ┗é zﾏiňo┗áﾐ ヴoku ヱヲヶヰ, dodﾐes se zaIho┗al┞ četﾐé zH┞tk┞ zdi┗a a teヴéﾐﾐí úpヴa┗┞ ┗četﾐě 
zásahů do písko┗Io┗ého podloží. Přístup: po zﾐačeﾐé lesﾐí Iestě. 

 

  

Obr. 42. Tz┗. Velká piﾐka ﾐa “IhäIhteﾐsteiﾐu – 

┗┞těžeﾐá žíla zIela ヴozložeﾐého polzeﾐitu. 
Obr. 43. Hヴadﾐí studﾐa ﾐa Dě┗íﾐě je pヴopojeﾐá 
se s┞stéﾏeﾏ štol, jiﾏiž se zde doHý┗ala železﾐá 
ruda. 

 

Hradčaﾐ┞ (29). VýIhodﾐě od oHIe, ﾐa hヴázi ヴ┞Hﾐíka Dヴžﾐík, se zhutňo┗ala železﾐá ヴuda ┗┞těžeﾐá 
zejﾏéﾐa ┗ oHlasti Buko┗ýIh ┗ヴIhů. ) okolﾐíIh haﾏヴů a peIí ﾏěla zdejší ┗┞soká peI asi ﾐej┗ětší 
pヴodukIi, a to až ヶ,ヵ t železa týdﾐě. V ﾏístě peIe se zaIho┗ala halda stヴusk┞ po ta┗Hě železa. 
Přístup: po lesﾐí silﾐiIi. 

 

2.2.8 Stavby zapuštěné do pískovce 

PískovIe H┞l┞ ﾐa úzeﾏí geoparku v┞užívaﾐé jako podklad pro zapuštěﾐí staveH růzﾐého druhu už 
od středověku. Účel těIhto staveH H┞l široký od hospodářskýIh oHjektů v zázeﾏí vesﾐiIkýIh staveH 
až po skalﾐí hrad┞ ﾐeHo poustevﾐ┞. Návštěvou podoHﾐýIh lokalit lze Huď oHohatit výlet┞ zaﾏěřeﾐé 
spíš geologiIk┞, ﾐeHo e┝kurze příﾏo zaﾏěřit ﾐa stavH┞ z určitého oHdoHí. Poučﾐé je vžd┞ pozﾐáﾐí, 
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jakýﾏi růzﾐýﾏi sﾏěr┞ dokázali ﾐaši předkové v┞užívat daﾐou teréﾐﾐí dispoziIi a pískoveI saﾏotﾐý 
jako surovinu i jako suHstrát. 

Zbinsko (30). V ﾐěkolik set ﾏetヴů dlouhéﾏ skalﾐíﾏ defilé ┗. od PloužﾐiIe, t┗ořeﾐéﾏ ﾏěkkýﾏ 
žlutýﾏ písko┗Ieﾏ, jsou zahlouHeﾐé ﾏístﾐosti pů┗odﾐě uヴčeﾐé k tヴ┗aléﾏu oHý┗áﾐí ふstop┞ po 
topeﾐištíIh a dře┗ěﾐé přísta┗Hěぶ. Podle píseﾏﾐýIh pヴaﾏeﾐů sloužil┞ v ヱΒ. století jako pouste┗ﾐa. 

Jde Ielkeﾏ o ヶ ﾏístﾐostí se ン ┗Ihod┞ a sIhodiště sﾏěřujíIí do přista┗ěﾐého patヴa. “oučástí je  
i studﾐa ┗┞hlouHeﾐá do písko┗Ie ﾐa dﾐě údolí. Přístup: po lesﾐí silﾐiIi a šiヴoké lesﾐí Iestě. 

 

 

Obr. 44. Poustevna na Zbinsku. 

 

Přírodﾐí paﾏátka Stoháﾐek (31). Na ┗ýヴazﾐéﾏ písko┗Io┗éﾏ suku jsou četﾐé stop┞ po lidskéﾏ 
zásahu do skalﾐího podloží. Vztahují se jedﾐak k e┝isteﾐIi ope┗ﾐěﾐého středo┗ěkého sídla – 

skalﾐího hヴadu ふsIhodiště jako přístupo┗á koﾏuﾐikaIeぶ, jedﾐak k pouste┗ﾐě z ヱΒ. století. ふskalﾐí 
ﾏístﾐost, ┗ýkleﾐk┞ぶ. Lokalita ﾐázoヴﾐýﾏ způsoHeﾏ dokládá odlišﾐý st┞l osekáﾐí skalﾐíIh ploIh ┗e 
středo┗ěku a ┗ ﾐo┗o┗ěku. Přístup: po zﾐačeﾐé lesﾐí Iestě, ﾐa ┗ヴIhol sIhodiště. 
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Obr. 45. Písko┗Io┗ý suk “toháﾐku H┞l upヴa┗eﾐ ﾐa Haヴokﾐí pouste┗ﾐu. Její součástí je ﾏístﾐost 
┗┞sekaﾐá do písko┗Ie ふ┗pヴa┗oぶ a ┗ýkleﾐk┞ pヴo s┗até oHヴázk┞. 

 

S┗éHořiIe (32). Nej┗ětší oHeI zヴušeﾐá při založeﾐí VVP Ralsko a záヴo┗eň jedﾐa z ﾐejstaヴšíIh ふヱンヲヵぶ. 
Ústředﾐíﾏ Hodeﾏ H┞l poutﾐí kostel NaﾐeHe┗zetí Paﾐﾐ┞ Maヴie ┗e ┗. části oHIe, dﾐes zIela zﾐičeﾐý. 
)aIho┗al┞ se sklep┞ a hospodářské oHjekt┞ sekaﾐé do písko┗Ie a studﾐa. Po ヴ. ヱΓヶΒ so┗ětská 
střelﾐiIe, ﾐěkteヴé její oHjekt┞ dosud stojí. Přístup: po lesﾐí silﾐiIi. 

Holičk┞ (33). Na ﾏístě zaﾐiklé ┗si je ┗ Hoku údolí řada sta┗eH zapuštěﾐýIh do písko┗Ie ふsklep┞, 
Ihlé┗┞, stáje, ko┗ářská dílﾐaぶ, ﾐa ﾐá┗ヴší ﾐa se┗eヴﾐíﾏ koﾐIi oHIe jsou ヴuiﾐ┞ hřHito┗a. Přístup:  
po lesﾐí silﾐiIi. 

 

Obr. 46. “klep┞ ┗┞sekaﾐé do písko┗Ie u Iest┞ pヴoIházejíIí Hý┗alou ┗sí Holičk┞. 
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Strážo┗ (34). “tヴážo┗ H┞l jedﾐíﾏ z ﾏíst zpヴaIo┗áﾐí železﾐé ヴud┞ a také ﾏísteﾏ skelﾐé huti  
(ca. 1712–ヱΒヱヲぶ. “tá┗ala zde hájo┗ﾐa a ┗ ﾏezi┗álečﾐéﾏ oHdoHí ┗edla přes oHeI lesﾐí železﾐiIe.  
Na s. s┗ahu DuHo┗ého ┗ヴIhu jsou zaIho┗aﾐé sklep┞ a studﾐa jako ヴelikt┞ hospodářského zázeﾏí 
Hudo┗ zaﾐiklé ┗si. Přístup: po šiヴokýIh lesﾐíIh IestáIh. 

 

 

Obr. 47. “klep pů┗odﾐě uﾏístěﾐý za hospodářskýﾏ sta┗eﾐíﾏ. )aﾐiklá ┗es “tヴážo┗. 
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2.3 Charakteristika současného statusu ochrany územních hodnot 

Geopaヴk Ralsko je oHlastí, kde ┗zﾐikl teﾐto jediﾐečﾐý souHoヴ úzeﾏﾐíIh hodﾐot:  
- člo┗ěkeﾏ ヴelati┗ﾐě ﾐedotčeﾐá oHlast, zejﾏéﾐa ┗ posledﾐíIh ヶヰ leteIh poﾐeIhaﾐá s┗éﾏu 

přiヴozeﾐéﾏu ┗ý┗oji Hez ┗ýzﾐaﾏﾐějšíIh aﾐtヴopogeﾐﾐíIh zásahů. Její jádヴo t┗oří Hý┗alý ┗ojeﾐský 
┗ýI┗iko┗ý pヴostoヴ ┗┞hlášeﾐý ┗ roce 1947; 

- pestヴá geologiIká sta┗Ha s ┗ýIhoz┞ ヴůzﾐýIh t┞pů sediﾏeﾐtáヴﾐíIh hoヴﾐiﾐ ふkřeﾏeﾐﾐé a ┗ápﾐité 
písko┗Ie, ┗ápeﾐIeぶ, pヴoﾐikﾐutýIh těles┞ ﾏladýIh ┗ulkaﾐitů; 

- speIifiIký ┗ý┗oj ヴeliéfu podﾏíﾐěﾐý koﾏHiﾐaIí detailﾐě ヴozčleﾐěﾐého písko┗Io┗ého peﾐepléﾐu 
a ﾐeo┗ulkaﾐiIkýIh suků a hřHetů. Křeﾏeﾐﾐé písko┗Ie, z┗láště ┗ Hlízkosti koﾐtaktů s vulkanity, 

┗┞kazují pestヴou škálu středﾐíIh a ﾏalýIh foヴeﾏ ヴeliéfu ┗četﾐě uﾐikátﾐíIh t┗aヴů podﾏíﾐěﾐýIh 
h┞dヴoteヴﾏálﾐíﾏ pヴoželezﾐěﾐíﾏ písko┗Iů;  

- ﾏokřad┞ ﾏeziﾐáヴodﾐího ┗ýzﾐaﾏu ふﾐěkteヴé jsou součástí oIhヴaﾐ┞ ┗ ヴáﾏIi Raﾏsaヴské úﾏlu┗┞ぶ 
s uﾐikátﾐí ┗egetaIí i ži┗očišst┗eﾏ; 

- ┗elký ヴozsah k┞selýIh ヴeliktﾐíIh Hoヴů, ﾐa ﾐěž je ┗ázáﾐa speIifiIká dヴuho┗á skladHa ヴostliﾐ  
a ži┗očiIhů; 

- ヴelikt┞ sídelﾐíIh stヴuktuヴ, přede┗šíﾏ ┗esﾐiI zヴušeﾐýIh po ┗┞hlášeﾐí ┗ojeﾐského ┗ýI┗iko┗ého 
pヴostoヴu, kteヴé se stal┞ předﾏěteﾏ příヴodﾐí sukIese a ┗esﾏěs již spl┞ﾐul┞ s krajinou.  

Na kヴajiﾐﾐýIh doﾏiﾐaﾐtáIh jsou zH┞tk┞ středo┗ěkýIh ope┗ﾐěﾐýIh sídel.  

E┝isteﾐIe saﾏotﾐého geopaヴku ﾐestaﾐo┗uje liﾏit┞ ┗┞užití aﾐi ﾐeoﾏezuje ヴoz┗oj úzeﾏí, ale s┗ýﾏi 
akti┗itaﾏi se ﾐaopak sﾐaží přispět k jeho rozvoji v oblasti turistiky a Iesto┗ﾐího ヴuIhu. Na úzeﾏí 
geopaヴku se ﾐaIhází řada IeﾐﾐýIh lokalit geologiIkého ふgeotop┞ぶ i jiﾐého Ihaヴakteヴu, kteヴé jsou 
patřičﾐě Ihヴáﾐěﾐ┞ dle e┝istujíIíIh ﾐáヴodﾐíIh legislati┗. Mﾐohá tato ﾏísta jsou opěヴﾐýﾏi lokalitaﾏi 
geoparku, jejich existence je a bude ┗ geopaヴku zohledﾐěﾐa a statut plﾐě ヴespekto┗áﾐ. 

Jedﾐou ze zásadﾐíIh zﾏěﾐ ┗ oHlasti oIhヴaﾐ┞ příヴod┞ je ヴozšířeﾐí CHKO Kokoříﾐsko ﾐa CHKO 

Kokoříﾐsko-MáIhů┗ kraj, kteヴé je platﾐé od ヱ. 9. 2014. Úzeﾏí CHKO překヴý┗á ﾐeIelou polo┗iﾐu 
plochy geoparku. 
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Přítoﾏﾐost ┗elkoplošﾐýIh )CHÚ zﾐaﾏeﾐá i jisté oﾏezeﾐí v akti┗itáIh Iesto┗ﾐího ruchu. Jak 

zákoﾐ číslo 114/1992 Sb., o oIhヴaﾐě příヴod┞ a krajiny staﾐo┗í, je hospodářské ┗┞uží┗áﾐí CHKO 

pヴo┗áděﾐo dle zóﾐ odstupňo┗aﾐé ochrany tak, aby se udヴžo┗al a zlepšo┗al jejich příヴodﾐí stav 

a byly zaIho┗áﾐ┞ a ┗┞t┗ářeﾐ┞ optiﾏálﾐí ekologiIké funkce těIhto úzeﾏí. Rekヴeačﾐí ┗┞užití je 

přípustﾐé, jen pokud ﾐepoškozuje příヴodﾐí hodnoty CHKO. 

Na Ieléﾏ úzeﾏí CHKO je zakázáﾐo: 

 zﾐeškodňo┗at odpady mimo ﾏísta ┗┞hヴazeﾐá se souhlasem oヴgáﾐu ochrany příヴod┞, 
 táHořit a ヴozdělá┗at ohﾐě ﾏiﾏo ﾏísta ┗┞hヴazeﾐá se souhlasem oヴgáﾐu ochrany příヴod┞, 
 ┗jíždět a setヴ┗á┗at s ﾏotoヴo┗ýﾏi vozidly a oH┞tﾐýﾏi pří┗ěs┞ mimo silnice a ﾏístﾐí 

komunikace a ﾏísta ┗┞hヴazeﾐá se souhlasem oヴgáﾐu ochrany příヴod┞, kヴoﾏě vjezdu  

a setヴ┗á┗áﾐí vozidel oヴgáﾐů státﾐí spヴá┗┞, vozidel potřeHﾐýIh pro lesﾐí a zeﾏědělské 

hospodařeﾐí, obranu státu a ochranu státﾐíIh hranic, požáヴﾐí ochranu a zdヴa┗otﾐí  
a ┗eteヴiﾐáヴﾐí služHu, 

 povolovat nebo uskutečňo┗at záﾏěヴﾐé ヴozšiřo┗áﾐí geograficky ﾐepů┗odﾐíIh dヴuhů 

rostlin a ži┗očiIhů, 
 použí┗at otヴá┗eﾐýIh ﾐá┗ﾐad při ┗ýkoﾐu pヴá┗a myslivosti, sta┗ět ﾐo┗é dálﾐiIe, sídelﾐí 

út┗aヴ┞ a pla┗eHﾐí kaﾐál┞, pořádat autoﾏoHilo┗é a ﾏotoI┞klo┗é soutěže, 
 pヴo┗ádět IheﾏiIký posyp cest, 

 ﾏěﾐit doIho┗aﾐé příヴodﾐí pヴostředí v rozporu s Hližšíﾏi podﾏíﾐkaﾏi ochrany Ihヴáﾐěﾐé 

kヴajiﾐﾐé oblasti. 

Na úzeﾏí pヴ┗ﾐí zóﾐ┞ CHKO je dále zakázáﾐo: 

 uﾏisťo┗at a po┗olo┗at ﾐo┗é sta┗H┞, po┗olo┗at a ﾏěﾐit ┗┞užití úzeﾏí, 

 ﾏěﾐit současﾐou skladHu a ploIh┞ kultuヴ, ﾐe┗┞plý┗á-li zﾏěﾐa z pláﾐu péče o Ihヴáﾐěﾐou 
krajinnou oblast, 

 hﾐojit pozeﾏk┞, použí┗at kejdu, silážﾐí šťá┗┞ a ostatﾐí tekuté odpad┞, těžit ﾐeヴost┞  
a humolity. 

Na úzeﾏí pヴ┗ﾐí a dヴuhé zóﾐ┞ CHKO je dále zakázáﾐo: 

 hospodařit ﾐa pozeﾏIíIh ﾏiﾏo zasta┗ěﾐá úzeﾏí oHIí způsoHeﾏ ┗┞žadujíIíﾏ iﾐteﾐzi┗ﾐí 
teIhﾐologie, zejﾏéﾐa pヴostředk┞ a čiﾐﾐosti, kteヴé ﾏohou způsoHit podstatﾐé zﾏěﾐ┞  
┗ HiologiIké ヴozﾏaﾐitosti, stヴuktuře a fuﾐkIi ekos┞stéﾏů aﾐeHo ﾐe┗ヴatﾐě poškozo┗at půdﾐí 
po┗ヴIh, použí┗at HioIid┞, ﾏěﾐit ┗odﾐí ヴežiﾏ či pヴo┗ádět teヴéﾐﾐí úpヴa┗┞ zﾐačﾐého ヴozsahu, 

 za┗ádět iﾐteﾐzi┗ﾐí Iho┗┞ z┗ěře, ﾐapříklad oHoヴ┞, faヴﾏo┗é Iho┗┞, HažaﾐtﾐiIe, pořádat 
soutěže ﾐa jízdﾐíIh koleIh ﾏiﾏo silﾐiIe, ﾏístﾐí koﾏuﾐikaIe a ﾏísta ┗┞hヴazeﾐá se 
souhlaseﾏ oヴgáﾐu oIhヴaﾐ┞ příヴod┞. 

V ヴoIe ヲヰヱヵ H┞l sIh┗áleﾐ Pláﾐ péče o CHKO Kokoříﾐsko - MáIhů┗ kraj, kteヴý je pヴ┗ﾐíﾏ souhヴﾐﾐýﾏ 
dokuﾏeﾐteﾏ tohoto dヴuhu pヴo u┗edeﾐé úzeﾏí a shヴﾐuje pláﾐo┗aﾐá opatřeﾐí s ┗ýhledeﾏ do ヴoku 
ヲヰヲン. V kokoříﾐské části CHKO ﾐa┗azuje ﾐa pláﾐ péče CHKO Kokoříﾐsko platﾐý do koﾐIe ヴoku ヲヰヱン. 
)de u┗ádíﾏe ┗ýčet u┗edeﾐýIh opatřeﾐí, kteヴé ﾏohou zasáhﾐout do oHlasti Iesto┗ﾐího ヴuIhu a je 
potřeHa je při pláﾐo┗áﾐí akti┗it ┗ oblasti CR v Geopaヴku Ralsko Hヴát ┗ ú┗ahu: 
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Pláﾐ péče Maloplošﾐá z┗láště Ihヴáﾐěﾐá úzeﾏí: 

 ﾐo┗ě ┗┞hlásit z dů┗odu zastaヴalosti ┗ýﾐosu a odpo┗ídajíIího ┗┞ﾏezeﾐí PR 
Hヴadčaﾐskéヴ┞Hﾐík┞, 

 připヴa┗it podklad┞ a ┗┞hlásit M)CHÚ ふPP či NPPぶ Hヴadčaﾐské stěﾐ┞ ふoIhヴaﾐa izolo┗aﾐýIh 
HotaﾐiIk┞ IeﾐﾐýIh společeﾐste┗ ﾐa ┗ápﾐitýIh písko┗IíIhぶ, 

 ┗┞hodﾐotit ohヴožeﾐí a případﾐě ┗┞hlásit PR Ni┗a ふMeaﾐdヴ┞ぶ PloučﾐiIe. 

Pláﾐ péče sousta┗a NATURA ヲヰヰヰ: 

 ﾐa řeIe PloučﾐiIi usﾏěヴňo┗at její tuヴistiIké ┗┞uží┗áﾐí ふ┗odáIi, táHoヴ┞ぶ, příp. staﾐo┗it 
┗┞hヴazeﾐá ﾏísta pヴo táHořeﾐí a usﾏěヴﾐit tuヴistiIké akti┗it┞ ┗ okolí MáIho┗a jezeヴa, ヴesp. 
části zahヴﾐuté do PO ふNPP “┘aﾏpぶ, 

 s ohledeﾏ ﾐa ﾏokřadﾐí dヴuh┞ usﾏěヴňo┗at ﾏaﾐipulaIi s ┗odﾐí hladiﾐou ┗ ptačí oHlasti 
ﾏiﾏo doHu hﾐízděﾐí ふzajištěﾐí za┗odﾐěﾐí ヴákosiﾐ po Ielou hﾐízdﾐí sezóﾐu, podpořit 
ヴealizaIi ﾐapouštěIího kaﾐálu z Hlízké PloučﾐiIe, ┗e spolupヴáIi s ﾏ┞sli┗eIkýﾏi sdヴužeﾐíﾏi 
usilo┗at o ヴegulaIi sta┗u populaIí pヴasete di┗okého, koleﾏ zﾐáﾏýIh hﾐízdišť jeřáHů  
a ﾏotáka poIhopa uﾏístit případﾐě IheﾏiIkou oIhヴaﾐu ふpaIho┗á zヴadidlaぶ, 

 oﾏezit ヴuši┗ou čiﾐﾐost ﾐa hﾐízdištíIh, případﾐě lo┗ištíIh předﾏětů oIhヴaﾐ┞ PO ふtáHořeﾐí, 
tuヴistika, hヴoﾏadﾐé akIe atd.ぶ ┗ hﾐízdﾐí doHě. 

Pláﾐ péče Paﾏátﾐé stromy: 

 ┗┞hlásit z dů┗odu estetiIkýIh a oIhヴaﾐﾐýIh za paﾏátﾐý stヴoﾏ olši lepka┗ou ふAlﾐus 
glutiﾐosaぶ ﾐa ヴozhヴaﾐí pozeﾏků KN p. č. ヶヰヵ a Βヰヴ ┗ k. ú. Hヴadčaﾐ┞ ﾐad PloučﾐiIí, 

 ┗ dokeské části CHKO pヴo┗ést teヴéﾐﾐí koﾐtヴolu ┗šeIh paﾏátﾐýIh stヴoﾏů, dle potřeH┞ 
doplﾐit deﾐdヴoﾏetヴiIká ﾏěřeﾐí a Ih┞HějíIí zﾐačeﾐí, 

 ┗ dokeské části CHKO pře┗zít údaje o ┗ýzﾐaﾏﾐýIh stヴoﾏeIh od oHIí a ┗lastﾐíků, případﾐě 
je doplﾐit pヴo┗edeﾐíﾏ ┗lastﾐího ﾏapo┗áﾐí ┗ýzﾐaﾏﾐýIh stヴoﾏů a alejí. 

Pláﾐ péče Neži┗á příヴoda: 

 ┗┞hodﾐotit geologiIké lokalit┞ ﾐa úzeﾏí CHKO i ┗ koﾐte┝tu ži┗é příヴod┞ a případﾐě za┗ést 
┗hodﾐý ﾏaﾐageﾏeﾐt, 

 Ihヴáﾐit ┗ýzﾐaﾏﾐé geologiIké lokalit┞ před poškozeﾐíﾏ, zﾐičeﾐíﾏ, případﾐě před 
aﾐtヴopogeﾐﾐě uヴ┞Ihleﾐou degヴadaIí, 

 eliﾏiﾐo┗at ヴuši┗é zásah┞ do přiヴozeﾐého ┗ý┗oje skalﾐíIh dutiﾐ a pře┗isů ふヴozdělá┗áﾐí 
ohňů, přitesá┗áﾐí skalﾐíIh stěﾐ, sta┗eHﾐí zásah┞ぶ,  

 usﾏěヴňo┗at poh┞H ﾐá┗ště┗ﾐíků ┗ ﾏísteIh ﾏožﾐého ohヴožeﾐí ﾏikヴo a ﾏezot┗aヴů, 

 ヴegulo┗at hoヴolezeIké ┗┞uží┗áﾐí skal, oﾏezit lezeﾐí ﾐa poškozeﾐýIh IestáIh; zaﾏezit 
┗ětšíﾏu poškozo┗áﾐí skalﾐíIh po┗ヴIhů staHilﾐíﾏi jistíIíﾏi pヴostředk┞, ﾐapříklad 
dojišťo┗áﾐíﾏ stá┗ajíIíIh Iest, 

 Ihヴáﾐit staヴé písko┗ﾐ┞ a loﾏ┞ před ﾐe┗hodﾐýﾏi ヴekulti┗aIeﾏi či za┗ážeﾐíﾏ ふ┗četﾐě ┗zﾐiku 
čeヴﾐýIh skládekぶ, zaIho┗at pozůstatk┞ po těžHě železﾐýIh ヴud, kteヴé jsou geologickou 

zajíﾏa┗ostí ﾐeHo slouží k ziﾏo┗áﾐí letouﾐů, 
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 zajistit Iíleﾐou os┗ětu ┗edouIí k ﾏiﾐiﾏalizaIi ﾐegati┗ﾐíIh dopadů ﾐa po┗ヴIh skal ふtuヴistika, 
lesﾐí těžHaぶ, 

 iﾐstalo┗at ﾐa tuヴistiIk┞ hojﾐě ﾐa┗ště┗o┗aﾐýIh ﾏísteIh iﾐfoヴﾏačﾐí taHule zaﾏěřeﾐé  
na geologii. 

Pláﾐ péče Kヴajiﾐﾐý ヴáz – ┗ýzﾐaﾏ přede┗šíﾏ pヴo ┗edeﾐí ﾐo┗ýIh stezek, zřízeﾐí ﾐo┗ýIh tuヴistiIkýIh 
atヴakti┗it ふﾐapř. ヴozhledﾐ┞, zážitko┗é aヴeál┞ぶ ┗ dokeské části CHKO dodヴžo┗at ヴáﾏIo┗é podﾏíﾐk┞ a 
zásad┞ oIhヴaﾐ┞ kヴajiﾐﾐého ヴázu: 

 oIhヴaﾐa ┗olﾐé ﾐezasta┗ěﾐé kヴajiﾐ┞ a ┗izuálﾐě e┝poﾐo┗aﾐýIh lokalit, hoヴizoﾐtů čipředělů 
před zasta┗ěﾐíﾏ a uplatňo┗áﾐí těIhto požada┗ků při pヴoIesu t┗oヴH┞ apヴojedﾐá┗áﾐí 
úzeﾏﾐíIh pláﾐů oHIí ふヴesp. jejiIh zﾏěﾐぶ, 

 usﾏěヴňo┗áﾐí ﾐo┗é ┗ýsta┗H┞ do pヴoluk ┗ současﾐé zásta┗Hě ﾐeHo ﾐa pozeﾏk┞  
na současﾐě zasta┗ěﾐé úzeﾏí příﾏo ﾐa┗azujíIí, 

 při posuzo┗áﾐí záﾏěヴů z hlediska kヴajiﾐﾐého ヴázu ┗ěﾐo┗at z┗ýšeﾐou pozoヴﾐoststa┗Háﾏ  
ﾐa okヴajíIh oHIí a ﾐa hoヴizoﾐteIh, 

 při zásta┗Hě ploIh ┗ oHIíIh dHát ﾐa zaIho┗áﾐí pů┗odﾐího uヴHaﾐistiIkého čleﾐěﾐí; při 
oIhヴaﾐě doIho┗aﾐé hodﾐot┞ kヴajiﾐﾐého ヴázu ┗┞Iházet z dopoヴučeﾐí  
┗ Pヴe┗eﾐti┗ﾐíﾏhodﾐoIeﾐí Dokeska z hlediska kヴajiﾐﾐého ヴázu ふVoヴel I. a kol., ヲヰヰΑぶ;  
┗e spolupヴáIi se sta┗eHﾐíﾏi úřad┞ usilo┗at o zﾏíヴﾐěﾐí ┗li┗u ﾐa kヴajiﾐﾐý ヴáz ふpříp. 
odstヴaﾐěﾐíぶ ﾐej┗ýヴazﾐějšíIh ﾐegati┗ﾐíIh sta┗eHﾐíIh doﾏiﾐaﾐt ┗ kヴajiﾐě, ﾐapř. oHjekt sila  
┗ Pヴo┗odíﾐě, a dále zejﾏéﾐa sta┗eH, kteヴé již ﾐejsou uží┗áﾐ┞, ﾐapř. poloヴozpadlý 
zeﾏědělský aヴeál ┗ HeřﾏaﾐičkáIh, 

 zajistit spolupヴáIi s příslušﾐýﾏi oヴgáﾐ┞ oIhヴaﾐ┞ příヴod┞, úzeﾏﾐího pláﾐo┗áﾐí a sta┗eHﾐího 

řádu při posuzo┗áﾐí ﾐadliﾏitﾐíIh sta┗eH ﾏiﾏo CHKO, kteヴé H┞ ﾏohl┞ ﾐegati┗ﾐě o┗li┗ﾐit 
kヴajiﾐﾐý ヴáz ┗ CHKO, 

 podpoヴo┗at odstヴaﾐěﾐí ﾐeHo alespoň zﾏíヴﾐěﾐí ﾐegati┗ﾐího půsoHeﾐí doﾏiﾐaﾐt ležíIíIh 
ﾏiﾏo úzeﾏí CHKO ふﾐapř. ┗odáヴeﾐská ┗ěž ┗ Bヴeﾐﾐéぶ, ale s┗ýﾏ ┗li┗eﾏ do ﾐěj zasahujíIíIh, 
poﾏoIí ﾐapř. stヴoﾏo┗é ┗ýsadH┞, ┗hodﾐýﾏ Haヴe┗ﾐýﾏ řešeﾐíﾏ apod., 

 zřizo┗áﾐí plošﾐýIh spoヴto┗ﾐíIh aヴeálů soustředit do zasta┗ěﾐého úzeﾏí oHIí ﾐeHo ┗ těsﾐé 
ﾐá┗azﾐosti ﾐa ﾐěj, 

 ﾏiﾐiﾏalizo┗at Hudo┗áﾐí ﾐo┗ýIh ┗eヴtikálﾐíIh sta┗eH ┗┞sílačů ふG“M, digitálﾐí tele┗izﾐí 
┗┞síláﾐí atp.ぶ zejﾏéﾐa ﾐa pohledo┗ě e┝poﾐo┗aﾐýIh lokalitáIh; předﾐostﾐě ┗┞uží┗at 
stá┗ajíIí ┗eヴtikálﾐí sta┗H┞ ふﾐapř. ┗┞sílačů, ┗ěží, koﾏíﾐů, stožáヴů VNぶ; ┗ případěstá┗ajíIíIh 
┗┞sílačů kヴ┞týIh lesﾐíﾏi poヴost┞ usilo┗at o zaIho┗áﾐí alespoň stヴoﾏo┗ékulis┞ zakヴý┗ajíIí 
stožáヴ ┗┞sílače, 

 podpoヴo┗at udヴžeﾐí ﾐeHo oHﾐo┗eﾐí přístupu do kヴajiﾐ┞ ふtj. zaIho┗at polﾐí Iest┞, 
ﾐepodpoヴo┗at ┗ýsta┗Hu ┗elkýIh oploIeﾐýIh aヴeálů, oHﾐo┗o┗at zaﾐiklé polﾐí Iest┞ atd.ぶ 

 při lesﾐiIkéﾏ hospodařeﾐí podpoヴo┗at zaIho┗áﾐí a oHﾐo┗u histoヴiIk┞ doložeﾐýIh ﾏíst  
s ┗ýhled┞ a pヴůhled┞ ふﾐapř. ┗┞hlídka Kヴálů┗ stoleIぶ, 

 při ﾐá┗ヴzíIh ﾐo┗ýIh koﾏuﾐikaIí upředﾐostňo┗at řešeﾐí ﾏiﾐiﾏálﾐě ﾐaヴušujíIí kヴajiﾐﾐý ヴáz 
ふﾐapř. ┗edeﾐí ┗ tヴase histoヴiIkýIh Iest, ┗hodﾐá dopヴo┗odﾐá zeleňぶ, 

  při ヴealizaIi teヴéﾐﾐíIh úpヴa┗ ┗ kヴajiﾐě podpoヴo┗at začleﾐěﾐí ﾐo┗ého oHjektu do kヴajiﾐ┞ 
Hez ﾐegati┗ﾐího ┗li┗u ﾐa kヴajiﾐﾐý ヴáz. 
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Pláﾐ péče PヴáIe s ┗eřejﾐostí – ┗ýzﾐaﾏ přede┗šíﾏ pヴo akti┗it┞ ┗ oHlasti geopヴů┗odIo┗áﾐí, 
geostezek ad.: 

 pořádat ┗ teヴéﾐﾐí staﾐiIi ekologiIké ┗ýuko┗é pヴogヴaﾏ┞ pヴo škol┞, 

 ヴoz┗íjet spolupヴáIi ﾐa poli ekologiIké ┗ýIho┗┞ s oHIeﾏi, školaﾏi a ﾐe┗ládﾐíﾏi 
organizacemi, 

 pokヴačo┗at ┗ pořádáﾐí předﾐášek a e┝kuヴzí pヴo šiヴokou ┗eřejﾐost i škol┞; pokヴačo┗at  
┗ pořádáﾐí ┗ýsta┗ ﾐa tuヴistiIk┞ ﾐa┗ště┗o┗aﾐýIh ﾏísteIh,  

 pokヴačo┗at ┗ pヴa┗idelﾐéﾏ koﾐáﾐí téﾏatiIkýIh ┗┞Iházek pヴo ┗eřejﾐost a i ﾐadále koﾐat 
akIe ke Dﾐi )eﾏě a k E┗ヴopskéﾏu dﾐi paヴků, 

 ヴozšířit spolupヴáIi se sdělo┗aIíﾏi pヴostředk┞ – s ﾏístﾐíﾏ tiskeﾏ, s ヴozhlaso┗ýﾏi  
a tele┗izﾐíﾏi staﾐiIeﾏi, případﾐě se zpヴa┗odajskýﾏi iﾐteヴﾐeto┗ýﾏi seヴ┗eヴ┞, 

 udヴžo┗at a ヴoz┗íjet teヴéﾐﾐí iﾐfoヴﾏačﾐí s┞stéﾏ, přede┗šíﾏ iﾐfoヴﾏačﾐí Iedule u M)CHÚ  
a oHeIﾐé taHule o CHKO ﾐa tuヴistiIk┞ e┝poﾐo┗aﾐýIh ﾏísteIh, 

 udヴžo┗at či případﾐě doplﾐit ﾐá┗ště┗ﾐiIkou iﾐfヴastヴuktuヴu, udヴžo┗at či doplﾐit opatřeﾐí  
k usﾏěヴﾐěﾐí poh┞Hu ﾐá┗ště┗ﾐíků ふzáHヴadlí, sIhodiště, žeHřík┞, ヴetaヴdéヴ┞ aj. - ﾐapř. 
záHヴadlí u přístupu ﾐa MáIho┗ě ┗┞hlídIe, případﾐě ﾐa Hヴadčaﾐskou ┗┞hlídku, ヴetaヴdéヴ┞ 
pヴoti ┗jezdu I┞klistů ┗ ﾐejIeﾐﾐějšíIh lokalitáIh M)CHÚ, pozoヴo┗atelﾐa ﾐa No┗ozáﾏeIkéﾏ 
ヴ┞Hﾐíkuぶ, 

 udヴžo┗at a případﾐě ヴoz┗íjet ﾐaučﾐé stezk┞ ふspolupヴaIo┗at při ヴealizaIi geostezek  
┗ připヴa┗o┗aﾐéﾏ Geopaヴku Ralsko ﾐa úzeﾏí zasahujíIíﾏ do CHKO - geostezka „Okolo 
Buko┗ýIh hoヴさ a ﾐa Jaヴﾏiliﾐě stezIeぶ, 

 pokヴačo┗at ┗e ┗┞dá┗áﾐí iﾐfoヴﾏačﾐíIh tisko┗iﾐ ふHヴožuヴk┞ o ﾐaučﾐýIh stezkáIh ┗ CHKO 

Kokoříﾐsko - MáIhů┗ kヴaj, flóヴa, fauﾐa a příヴoda ┗ CHKO aj.ぶ, 
 spolupヴaIo┗at se stá┗ajíIíﾏi iﾐfoヴﾏačﾐíﾏi středisk┞ ┗ ヴegioﾐu – distヴiHuIe tisko┗iﾐ, šířeﾐí 

iﾐfoヴﾏaIí o úzeﾏí, koﾐáﾐí předﾐášek a e┝kuヴzí, 
 spolupヴaIo┗at se saﾏospヴá┗ou ﾏěst, oHIí a kヴajů ┗ pořádáﾐí akIí pヴo ┗eřejﾐost  

a iﾐfoヴﾏo┗at ┗eřejﾐost o této spolupヴáIi, 
 spolupヴaIo┗at s ﾏuzei, ┗┞sokýﾏi školaﾏi, ﾐezisko┗ýﾏi oヴgaﾐizaIeﾏi i odHoヴﾐýﾏi 

oヴgaﾐizaIeﾏi při šířeﾐí os┗ět┞ ┗ CHKO ふpřípヴa┗a a distヴiHuIe tisko┗iﾐ, předﾐášk┞, e┝kuヴzeぶ 
 spolupヴaIo┗at s ﾏístﾐíﾏi školaﾏi a také se středﾐíﾏi a ┗┞sokýﾏi školaﾏi  

ze ┗zdáleﾐějšíIhoHlastí ﾐapř. při ┗ýuko┗ýIh poH┞teIh, 

 ﾐa┗ázat spolupヴáIi s dalšíﾏi suHjekt┞ pヴo┗ádějíIíﾏi koﾐtヴolﾐí čiﾐﾐost ┗ ヴáﾏIi CHKO ふﾐapř. 
PoliIie ČRぶ, 

 ustaﾐo┗it stヴáž příヴod┞ a akti┗ﾐě ji ┗ést k plﾐěﾐí iﾐfoヴﾏačﾐíIh a ┗ýIho┗ﾐýIh fuﾐkIí. 
 

Pláﾐ péče “poヴto┗ﾐí ヴ┞Hářst┗í: 

 zahájit pヴo┗áděﾐí pヴa┗idelﾐého iIht┞ologiIkého pヴůzkuﾏu řek┞ PloučﾐiIe a jejíIh 
┗ýzﾐaﾏﾐýIh přítoků, ﾐa základě ┗ýsledků upヴa┗o┗at ﾏaﾐageﾏeﾐt lokalit ┗záIﾐýIh dヴuhů 
ヴ┞H i ostatﾐíIh oヴgaﾐisﾏů,  

 dohodou s ヴ┞Hářskýﾏi suHjekt┞ dosáhﾐout zlepšeﾐí podﾏíﾐek ┗odﾐíIh oヴgaﾐisﾏů ┗ toIíIh 
ふﾐeﾐasazo┗at z hlediska oIhヴaﾐ┞ příヴod┞ ﾐepů┗odﾐí dヴuh┞ ヴ┞H do ヴ┞HářskýIh ヴe┗íヴů  
a ┗┞uží┗at dヴuh┞ pů┗odﾐí, přede┗šíﾏ z ﾏístﾐíIh populaIí ﾐeHo jedﾐoho po┗odí; zaﾏezit 
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┗┞sazo┗áﾐí ﾐadﾏěヴﾐého počtu ヴ┞H do tokůぶ, ヴealizo┗at opatřeﾐí, kteヴá po┗edou k redukci 

početﾐosti ﾐepů┗odﾐíIh dヴuhů ヴ┞H, 

 dosud ﾐezařazeﾐé tok┞ poﾐeIhat Hez ヴ┞Hářského oHhospodařo┗áﾐí, 
 udヴžo┗at spolupヴáIi a koﾏuﾐikaIi se suHjekt┞ ┗┞koﾐá┗ajíIíﾏi ヴ┞Hářské pヴá┗o ﾐa ヴe┗íヴ, 

 ┗ případě ┗┞uží┗áﾐí ヴ┞Hﾐíků ┗ ﾏajetko┗é spヴá┗ě AOPK ČR ke spoヴto┗ﾐíﾏu ヴ┞Holo┗u 

dodヴžo┗at zásad┞: 
- ﾐe┗┞sazo┗at lehčí ﾐásad┞ kapヴa ふ< ヰ,Αヰ kgぶ, dopoヴučuje se zajistit ┗┞sazo┗áﾐí 

kapra ﾏajíIího lo┗ﾐou ﾏíヴu, 

- ┗┞sazo┗at ﾐásadu dヴa┗ýIh dヴuhů ヴ┞H, zejﾏéﾐa těIh, kteヴé se speIializují  
ﾐa ﾏeﾐší ┗elikostﾐí skupiﾐ┞ ヴ┞H ふIaﾐdátぶ, ┗ případě příliš ┗┞sokého zastoupeﾐí 
plaﾐktoﾐofágﾐíIh dヴuhů ヴ┞H ふﾐapř. Iejﾐ ┗elký, plotiIe oHeIﾐáぶ je třeHa zajistit 
jejiIh ヴegulačﾐí odlo┗┞, 

- ﾐe┗┞sazo┗at úhoře do ﾐádヴží ┗ýzﾐaﾏﾐýIh z hlediska ┗ýsk┞tu ヴaků  
a do po┗odí ﾐad ﾐiﾏi ふúhoř je úspěšﾐýﾏ pヴedátoヴeﾏ ヴakůぶ, 

- ﾐez┗┞šo┗at ﾐejﾏeﾐší lo┗ﾐé délk┞ kapヴa ふンヵ Iﾏぶ, 
- z┗ýšit ﾐejﾏeﾐší lo┗ﾐé délk┞ dヴa┗Iů, zejﾏéﾐa štik┞ ふヶヰ Iﾏぶ, 
- ﾐepouží┗at lo┗ ヴ┞H ﾐa ži┗ou či ﾏヴt┗ou ヴ┞Hku ふﾐeHezpečí za┗lečeﾐí 

ﾐežádouIíIh dヴuhů ヴ┞Hぶ, 
- ﾐelo┗it dヴa┗é ヴ┞H┞ od ヱ. ヱ. do ンヱ. Β.; ┗ pヴ┗ﾐíIh d┗ou leteIh po ﾐapuštěﾐí ﾐo┗é 

ふoHﾐo┗eﾐéぶ ﾐádヴže hájit dヴa┗é ヴ┞H┞ Ieloヴočﾐě, 

- ﾐepouží┗at ┗ﾐaděﾐí ふzakヴﾏo┗áﾐíぶ při lo┗u ヴ┞H, 

- po┗iﾐﾐě slo┗it ヴ┞Hﾐík ┗ případě potヴa┗ﾐíIh defiIitů ﾐeHo degヴadaIe 
ヴ┞Hﾐičﾐího ekos┞stéﾏu, 

 ┗ případě pozﾐatků o ﾐe┗hodﾐéﾏ složeﾐí ヴ┞Hí oHsádk┞ ヴ┞Hﾐíka ke spoヴto┗ﾐíﾏu ヴ┞Holo┗u 
pヴo┗ést po dohodě s ┗lastﾐíkeﾏ koﾐtヴolﾐí odlo┗, příp. ﾐa základě jeho ┗ýsledku 
dohodﾐout s ┗lastﾐíkeﾏ potřeHﾐá opatřeﾐí, ﾐapř. pヴo┗edeﾐí ┗ýlo┗u ヴ┞Hﾐíka. 

 

Pláﾐ péče Výsta┗Ha - zásad┞ ┗ýsta┗H┞ ┗ sídleIh a lokalitáIh se zásta┗Hou ┗ dokeské části CHKO: 

 zaIho┗at ﾐeﾐaヴušeﾐost ┗ýヴazﾐýIh a jediﾐečﾐýIh kヴajiﾐﾐýIh paﾐoヴaﾏat s pře┗ládajíIíﾏ 
lesﾐíﾏ Ihaヴakteヴeﾏ ┗ hřHetﾐíIh poloháIh dokeské části CHKO ふHヴadčaﾐská pahoヴkatiﾐa, 
Bezdězská ┗ヴIho┗iﾐaぶ, 

 zaIho┗at ┗olﾐou kヴajiﾐu ┗ okolí MáIho┗a jezeヴa před ヴozšířeﾐíﾏ tako┗é ヴekヴeačﾐí fuﾐkIe, 
kteヴá H┞ poškozo┗ala příヴodﾐí hodﾐot┞ CHKO, 

 ┗ případě sídla Břeh┞ﾐě je třeHa ﾐeヴozšiřo┗at zasta┗ěﾐé úzeﾏí, ﾏožﾐostí pヴo ヴoz┗oj jeﾐ  
┗e ┗┞HヴaﾐýIh případeIh uﾏístěﾐí ﾐo┗ýIh oHjektů u┗ﾐitř stá┗ajíIího zasta┗ěﾐého úzeﾏí, při 
zaIho┗áﾐí ﾏěřítka stá┗ajíIí zásta┗H┞, s ohledeﾏ ﾐa uヴHaﾐistiIkou stヴuktuヴu a sídelﾐí zeleň; 
další ヴoz┗oj lze spatřo┗at ┗ oHﾐo┗ě stá┗ajíIíIh oHjektu – adaptaIe ﾐe┗hodﾐýIh oHjektů, 
ヴekoﾐstヴukIe hodﾐotﾐýIh oHjektů ふﾏlýﾐぶ, 

 ﾐo┗á zásta┗Ha ┗ osadě Hヴadčaﾐ┞ ﾏusí ヴespekto┗at kヴajiﾐﾐý ヴáﾏeI a částečﾐě doIho┗aﾐou 
strukturu obce, 

 Ihヴáﾐit úzeﾏí ﾐa se┗eヴo┗ýIhodﾐíﾏ Hřehu MáIho┗a jezeヴa pod Boヴﾐýﾏ před 
ヴozšiřo┗áﾐíﾏzásta┗H┞ do ┗olﾐé kヴajiﾐ┞; ┗zhledeﾏ k aHseﾐIi aヴIhitektoﾐiIkýIh  
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a uヴHaﾐistiIkýIh hodﾐotlze o dalšíﾏ ヴoz┗oji u┗ažo┗at foヴﾏou oHﾐo┗┞ ふadaptaIe, 
přesta┗H┞, ヴehaHilitaIeぶ stá┗ajíIíIh oHjektů. 

Pláﾐ péče Dopヴa┗a: 

 doplňo┗at a podpoヴo┗at ┗ýsadHu Ih┞HějíIí liﾐio┗é zeleﾐě podél koﾏuﾐikaIí, přitoﾏ 
pヴosazo┗at použití doﾏáIíIh dヴuhů dře┗iﾐ ┗četﾐě o┗oIﾐýIh stヴoﾏů, 

 sledo┗at a ┗┞hodﾐotit ﾏožﾐé ﾐegati┗ﾐí ┗li┗┞ leteIkýIh akti┗it ﾐa hﾐízdíIí populace 

IhヴáﾐěﾐýIh dヴuhů ptáků ふﾐapř. jeřáH popela┗ý, oヴel ﾏořskýぶ se zaﾏěřeﾐíﾏ ﾐa M)CHÚ 
ふNPR No┗ozáﾏeIký ヴ┞Hﾐíkぶ, případﾐě další oヴgaﾐisﾏ┞, 

 sledo┗at a hodﾐotit dopad lodﾐí dopヴa┗┞ ﾐa MáIho┗ě jezeře ﾐa ži┗otﾐí pヴostředí, 
v případě ﾐegati┗ﾐíIh zjištěﾐí staﾐo┗it oﾏezujíIí podﾏíﾐk┞ jejího pヴo┗ozo┗áﾐí. 

Pláﾐ péče RekヴeaIe: 

 udヴžo┗at, oHﾐo┗o┗at a ヴoz┗íjet teヴéﾐﾐí iﾐfoヴﾏačﾐí s┞stéﾏ, spolupヴaIo┗at s oHIeﾏi  
a ┗lastﾐík┞ pozeﾏků ふzejﾏéﾐa LČR a VL“ぶ při jeho Hudo┗áﾐí, 

 z┗┞šo┗at po┗ědoﾏí ┗eřejﾐosti o příヴodﾐě zajíﾏa┗ýIh lokalitáIh, o způsoHu jejiIh oIhヴaﾐ┞  
a péči o ﾐě; ┗┞užít k této pヴopagaIi i geoIaIhiﾐgu, 

 usﾏěヴňo┗at poh┞H ﾐá┗ště┗ﾐíků ふtj. tヴas┞ i způsoH poh┞Hu – ﾐapř. jízda ﾐa kole, ﾐa koﾐiぶ 
tak, aH┞ ﾐedoIházelo k poškozo┗áﾐí příヴodﾐíIh hodﾐot ┗ IeﾐﾐýIh lokalitáIh ふﾐapř. u ptačí 
pozorovatelny v NPR No┗ozáﾏeIký ヴ┞Hﾐík, koleﾏ MáIho┗┞ stezk┞ ┗ Kokoříﾐskéﾏ doleぶ, 
e┗eﾐtuálﾐě s ┗┞užitíﾏ ヴůzﾐýIh oHjektů ﾐá┗ště┗ﾐiIké iﾐfヴastヴuktuヴ┞, 

 ┗e spolupヴáIi s KČT a dalšíﾏi suHjekt┞ podpoヴo┗at údヴžHu stá┗ajíIíIh tuヴistiIkýIh stezek 
ふpředﾐostﾐě ┗ e┝poﾐo┗aﾐýIh lokalitáIh či M)CHÚ ﾐapř. NPR Velký a Malý Bezděz; 
spolupヴaIo┗at ﾐa ﾐá┗ヴzíIh ﾐo┗ýIh tuヴistiIkýIh Iest, ┗četﾐě ﾏístﾐíIh okヴuhů ふ┗hodﾐé 
┗edeﾐí tヴas ﾏiﾏo lokalit┞, kde ﾏůže doIházet k ヴušeﾐí Iitli┗ýIh dヴuhů apod.ぶ; ┗┞tipo┗at 
┗hodﾐá ﾏísta pヴo Hudo┗áﾐí ﾐá┗ště┗ﾐiIké iﾐfヴastヴuktuヴ┞ ふzejﾏéﾐa ┗ tuヴistiIk┞ atヴakti┗ﾐíIh 
lokalitáIh koleﾏ MáIho┗a jezeヴaぶ, 

 sﾏěヴo┗at hヴoﾏadﾐé akIe ふﾐapř. spoヴto┗ﾐí i kultuヴﾐíぶ ﾏiﾏo M)CHÚ a pořádáﾐí těIhto akIí 
oヴieﾐto┗at do ┗hodﾐé ヴočﾐí doH┞ ふoIhヴaﾐa hﾐízdišť a ﾏláďatぶ, 

 podpoヴo┗at udヴžitelﾐý ヴoz┗oj agヴotuヴistik┞, 

 v oHlasti hoヴolezeIké čiﾐﾐosti pokヴačo┗at ┗e spolupヴáIi s VヴIholo┗ou koﾏisí DuHské skál┞; 
při poškozeﾐí skal, ┗zﾐiku eヴoze či při zahﾐízděﾐí ┗záIﾐýIh dヴuhů ptáků ふsokol stěho┗a┗ý, 
┗ýヴ ┗elkýぶ hoヴolezeIkou čiﾐﾐost ヴegulo┗at a důsledﾐě koﾐtヴolo┗at dodヴžo┗áﾐí staﾐo┗eﾐýIh 
oﾏezeﾐí, 

 pヴo hoヴolezIe každoヴočﾐě ┗┞pヴaIo┗at ┗eřejﾐě dostupﾐé iﾐfoヴﾏaIe o ﾏožﾐosteIh  
a oﾏezeﾐíIh lezeﾐí ┗ CHKO ふiﾐfoヴﾏaIe o lokalitáIh se zákazeﾏ ﾐeHo časo┗ýﾏoﾏezeﾐíﾏ 
hoヴolezeIké čiﾐﾐostiぶ, 

 aktualizo┗at ┗┞daﾐé ﾐaučﾐé a pヴopagačﾐí ﾏateヴiál┞ a účelo┗é ﾏap┞, sloužíIí k usﾏěヴﾐěﾐí 
poh┞Hu ﾐá┗ště┗ﾐíků, 

 spolupヴaIo┗at s ┗lastﾐík┞ pozeﾏků, příp. s poliIií při ヴealizaIi opatřeﾐí ﾏiﾐiﾏalizujíIíIh 
ﾐepo┗oleﾐé ┗jezd┞ ﾏotoヴo┗ýIh ┗ozidel ﾏiﾏo silﾐiIe a ﾏístﾐí koﾏuﾐikaIe ふse zaﾏěřeﾐíﾏ 
ﾐa teヴéﾐﾐí ﾏotoI┞kl┞ a čt┞řkolk┞ぶ ﾐapř. ┗ lokalitě koleﾏ ┗ヴIhu PeIopala, 

 uﾏožﾐit případﾐě iﾐiIio┗at ┗zﾐik ┗eřejﾐýIh táHořišť pヴo ┗olﾐé přeﾐoIo┗áﾐí ﾐa ┗hodﾐýIh 
ﾏísteIh ﾏiﾏo M)CHÚ, ┗edouIí k ﾏiﾐiﾏalizaIi di┗okého táHořeﾐí pod skalﾐíﾏi pře┗is┞, 
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 ┗┞hヴadit ┗e spolupヴáIi s oHIeﾏi a ┗lastﾐík┞ pozeﾏků ﾏísta pヴo paヴko┗áﾐí ﾏotoヴo┗ýIh 
┗ozidel ﾐa ┗hodﾐýIh lokalitáIh ┗edouIí k eliﾏiﾐaIi ﾐežádouIího ži┗elﾐého paヴko┗áﾐí, 

 podpoヴo┗at případﾐý zájeﾏ o zřízeﾐí účelo┗ýIh I┞klistiIkýIh tヴas ふsiﾐgltヴekぶ ┗ lokalitáIh, 
kde ﾐedojde ke střetu se zájﾏ┞ oIhヴaﾐ┞ příヴod┞; eliﾏiﾐo┗at ┗zﾐik těIhto Iest a pヴo┗oz 
I┞klistů ﾏiﾏo I┞klotヴas┞ ┗ IeﾐﾐýIh lokalitáIh zejﾏéﾐa ┗ oHlasti HヴadčaﾐskýIh stěﾐ ﾐeHo 
kolem vrchu Pecopala, 

 iﾐstalaIí záHヴaﾐ a ┗┞zﾐačeﾐíﾏ ┗hodﾐé oHjízdﾐé tヴas┞ oﾏezo┗at ┗jížděﾐí I┞klistů ﾏiﾏo 
Iest┞ či ﾐa tヴas┞ pヴo pěší, kde poškozují příヴodﾐí pヴostředí a půsoHí lik┗idaIi tuヴistiIké 
iﾐfヴastヴuktuヴ┞ ふpo┗alo┗é Ihodﾐík┞, sIhod┞, apod.ぶ,  

 ┗e spolupヴáIi s oHIeﾏi a ┗lastﾐík┞ pozeﾏků ┗┞ﾏezit pヴo ┗odáIké ┗┞užití PloučﾐiIe ┗hodﾐé 
odpočiﾐko┗é ﾏísto ﾐekolidujíIí se zájﾏ┞ oIhヴaﾐ┞ příヴod┞. 

 

TaHulka č. ン Přehled ﾏaloplošﾐýIh IhráﾐěﾐýIh úzeﾏí, která se ﾐa úzeﾏí geoparku 
ﾐaIházejí ﾐeHo se jej alespoň zčásti dotýkají 

Náze┗ Výﾏěra 
(ha) 

Rok zřízeﾐí / 
přehlášeﾐí 

Vztah k hodﾐotáﾏ akIeﾐto┗aﾐýﾏ ┗ geoparku 

Národﾐí přírodﾐí rezervaIe 

Břeh┞ﾐě–Pecopala 938 1933/1987 pestヴý geologiIký podklad je základeﾏ 
biodiverzity 

Swamp 75 1972 geologiIká sta┗Ha podﾏiňuje ┗zﾐik ﾏokřadů 

Přírodﾐí rezervaIe 

Hヴadčaﾐské ヴ┞Hﾐík┞ 145 1933/1967 geologiIká sta┗Ha podﾏiňuje ┗zﾐik ﾏokřadů 

Ralsko 22 1967 ┗ýIhoz┞ tefヴitu se suťo┗ýﾏi poli jsou základeﾏ 
pヴo ┗ýsk┞t IhヴáﾐěﾐýIh ヴostliﾐ 

Národﾐí přírodﾐí paﾏátky 

JestřeHské slatiﾐ┞ 114 2012 příﾏá oIhヴaﾐa holoIeﾐﾐí ┗ヴst┗┞ slatiﾐ┞  

Přírodﾐí paﾏátky 

Dě┗íﾐ a Ostヴý   34 1996 příﾏá oIhヴaﾐa pozůstatků po těžHě železa 

Divadlo 2 1996 příﾏá oIhヴaﾐa uﾐikátﾐího skalﾐího ヴeliéfu 

Rašeliﾐiště Čeヴﾐého 
ヴ┞Hﾐíka 

4 1996 geologiIká sta┗Ha podﾏiňuje ┗zﾐik ﾏokřadů 

“toháﾐek 0,3 1996 příﾏá oIhヴaﾐa uﾐikátﾐího skalﾐího ヴeliéfu i 
s lidskýﾏi zásah┞ 

Šiヴoký káﾏeﾐ 30 1996 geologiIký podklad a skalﾐí ヴeliéf jsou 
základeﾏ Hiodi┗eヴzit┞ 

Jeleﾐí ┗ヴIhy  8 1996 ┗ýIhoz┞ Hazaﾐitu se suťo┗ýﾏi poli jsou 



Noﾏiﾐačﾐí dokuﾏeﾐtaIe k žádosti o uděleﾐí titulu ﾐáヴodﾐí geopaヴk   

60 

 

základeﾏ pヴo ┗ýsk┞t IhヴáﾐěﾐýIh ヴostliﾐ 

Vヴaﾐo┗ské skál┞ 13 1991 příﾏá oIhヴaﾐa uﾐikátﾐího skalﾐího ヴeliéfu 

 

Z dalšíIh z┗láště IhヴáﾐěﾐýIh úzeﾏí lze jﾏeﾐo┗at: 

• Lokality NATURA 2000 

o Hoヴﾐí PloučﾐiIe, JestřeHsko – Dokesko, 

o ptačí oHlasti Českolipsko - Dokeské písko┗Ie a ﾏokřad┞.  

• PřeIhodﾐě Ihヴáﾐěﾐá ploIha 

o PloužﾐiIké ﾏokřad┞. 

• Meziﾐáヴodﾐě ┗ýzﾐaﾏﾐá úzeﾏí 
o NPR Břeh┞ﾐě – Pacopala - od ヴoku ヱΓΓヰ patří ﾏezi ﾏeziﾐáヴodﾐě ┗ýzﾐaﾏﾐé 

ﾏokřad┞ podle Raﾏsaヴské úﾏlu┗┞, záヴo┗eň se jedﾐá o HiogeﾐetiIkou ヴezeヴ┗aIi 
Rady Evropy. 

Na úzeﾏí oHIe Ralsko se ┗┞sk┞tují i další kategoヴie IhヴáﾐěﾐýIh úzeﾏí či lokalit a ekos┞stéﾏů – 

┗ýzﾐaﾏﾐé kヴajiﾐﾐé pヴ┗k┞, paﾏátﾐé stヴoﾏ┞, skupiﾐ┞, stヴoﾏořadí aj. a ヴo┗ﾐěž z┗láště Ihヴáﾐěﾐé 
dヴuh┞ ヴostliﾐ a ži┗očiIhů.  

Kヴoﾏě IhヴáﾐěﾐýIh úzeﾏí se ┗ pヴostoヴu Geopaヴku Ralsko ﾐaIházejí d┗ě oHoヴ┞ ┗e spヴá┗ě 
VojeﾐskýIh lesů a statků s oﾏezeﾐýﾏ přístupeﾏ pヴo ┗eřejﾐost. Jedﾐou z ﾐiIh je oHoヴa Židlo┗ ふk. ú. 
Ralskoぶ, kteヴá je uza┗řeﾐá pヴo ┗jezd I┞klistůﾏ a zčásti zﾐepřístupﾐěﾐá i pヴo pěší ふplot┞ s přelez┞ぶ. 
Druhou je obora v západﾐí části Kuﾏeヴského pohoří u hájo┗ﾐ┞ Teﾐlesík ふk. ú. Doks┞ぶ, kteヴá je zIela 
ﾐepřístupﾐá ふplot┞ぶ. 

2.4 Seznam a popis nejvýznamnějších přírodovědně a kulturně cenných 
a významných lokalit, nacházejících se na území navrhovaného 
národního geoparku 

2.4.1 Přírodovědně cenné lokality 

a) Maloplošﾐá Ihráﾐěﾐá úzeﾏí 

• NPR Břeh┞ﾐě – Pecopala - lokalita je součástí Ihヴáﾐěﾐého úzeﾏí „OHlast dokeská a pohoří 
Kuﾏﾏeヴさ a je jedﾐou z pヴ┗ﾐíIh ヴezeヴ┗aIí ┗ Česku, kteヴá H┞la zahヴﾐuta do sítě 
HiogeﾐetiIkýIh ヴezeヴ┗aIí Rad┞ E┗ヴop┞. Celé úzeﾏí H┞lo Ihヴáﾐěﾐo od ヴoku ヱΓンン. Dﾐe ヲヶ. 
září ヱΓヶΑ H┞la lokalita zapsáﾐa do sezﾐaﾏu “tátﾐíIh příヴodﾐíIh ヴezeヴ┗aIí. V ヴezeヴ┗aIi  
o ヴozloze ΓンΒ ha se ﾐaIhází téﾏěř ンヰ ヴostliﾐﾐýIh asoIiaIí a je hﾐízdištěﾏ řad┞ ptačíIh 
dヴuhů. Rezeヴ┗aIe je t┗ořeﾐa Břeh┞ňskýﾏ ヴ┞Hﾐíkeﾏ a přilehlou částí Kuﾏeヴského pohoří  
s čedičo┗ýﾏ ┗ヴIholeﾏ PeI ふヴヵヱ ﾏetヴůぶ. NaIhází se ┗ katastヴálﾐíﾏ úzeﾏí oHIí Doks┞  
a Hヴadčaﾐ┞, podél silﾐiIe z Hヴadčaﾐ do Břeh┞ﾐě. Viz též popis geotopů, heslo Břeh┞ﾐě. 

• NPR Swamp - d┗ě oHlasti ﾐa ┗ýIhodﾐíﾏ a se┗eヴﾐíﾏ Hřehu MáIho┗a jezeヴa s ﾏokřad┞ 
slatiﾐﾐého Ihaヴakteヴu ﾐa ﾐapla┗eﾐýIh písIíIh. Bohatá ﾏokřadﾐí ┗egetaIe s ﾏiﾏořádﾐou 
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dヴuho┗ou pestヴostí řas a siﾐiI. OIhヴaﾐﾐé pásﾏo ヴezeヴ┗aIe zahヴﾐuje Ielou ploIhu MáIho┗a 
jezera. 

• PR Hヴadčaﾐské ヴ┞Hﾐík┞ - sousta┗a čt┞ř lesﾐíIh ヴ┞Hﾐíků ふČeヴﾐý, Va┗ヴoušků┗, “tヴážo┗ský  
a Dヴžﾐíkぶ pヴopojeﾐýIh Hヴadčaﾐskýﾏ potokeﾏ s přilehlýﾏi ヴašeliﾐišti. 

• PR Ralsko - skál┞, sutě a suťo┗é les┞ s dominantou vrcholu Ralsko, se stejnojmennou 

zříIeﾐiﾐou hヴadu. Příヴodﾐí ヴezeヴ┗aIe leží ┗e ┗ýšIe ヵΑヵ až ヶΓヶ ﾏ ﾐ. m. Viz též popis 
geotopů a kultuヴﾐě IeﾐﾐýIh lokalit. 

• NPP JestřeHské slatiﾐ┞ – slatiﾐﾐá oHlast ┗ údolí Mlýﾐského ふRoHečskéhoぶ potoka s bohatou 

ﾏokřadﾐí ┗egetaIí ┗četﾐě IhヴáﾐěﾐýIh dヴuhů, ﾐapř. ヴeliktﾐí popeli┗k┞ siHiřské. V části 
oHlasti se dří┗e těžila ヴašeliﾐa. 

• PP Dě┗íﾐ a Ostヴý - tヴojiIe písko┗Io┗ýIh ┗ヴIhů ふDě┗íﾐ, Ostヴý a “IhaIhteﾐstein) pヴotažeﾐýIh 
SV – J), jejiIhž středeﾏ pヴoIhází souHoヴ žil polzeﾐitu - ┗ulkaﾐiIkýIh hoヴﾐiﾐ HlízkýIh čediči. 
“oučástí příヴodﾐí paﾏátk┞ jsou štol┞ po těžHě železﾐýIh ヴud, kde ziﾏuje ﾐěkolik dヴuhů 
ﾐetopýヴů. Na ┗ヴIholu Dě┗íﾐa stojí zříIeﾐiﾐa stejﾐojﾏeﾐﾐého hヴadu. Viz též popis geotopů. 

• PP Divadlo - d┗ojiIe písko┗Io┗ýIh hřHetů je ┗┞ztužeﾐá žilaﾏi ┗ulkaﾐiIkýIh hoヴﾐiﾐ, Ielko┗ě 
připoﾏíﾐá aﾏfiteátヴ. Nejzajíﾏa┗ější je skalﾐí Hヴáﾐa Š┗aヴI┗aldská Hヴáﾐa a ﾐeoH┗┞klé 
železité iﾐkヴustaIe ┗ podoHě tヴuHek o pヴůﾏěヴu až ヱ ﾏ. “oučást Haﾏeヴského okヴuhu, 
ﾐaučﾐá taHule. Viz též popis geotopů. 

• PP Rašeliﾐiště Čeヴﾐého ヴ┞Hﾐíka - zahヴﾐuje ┗odﾐí ploIhu s ┗ýsk┞teﾏ lekﾐíﾐu Hílého  
a ヴašeliﾐﾐé louk┞. Předﾏěteﾏ oIhヴaﾐ┞ jsou společeﾐst┗a stojatýIh ┗od a ﾏokřadů  
a ﾐa ヴ┞Hﾐík ﾐa┗azujíIí přeIhodo┗é ヴašeliﾐiště se ┗záIﾐýﾏi dヴuh┞ ヴostliﾐ a ži┗očiIhů.  
Je součástí Haﾏeヴského okヴuhu, ﾐaučﾐá taHule. 

• PP “toháﾐek - zH┞tk┞ hヴadu ﾐa osaﾏoIeﾐé skále posta┗eﾐého ヱヴンヱ a zﾐičeﾐého ヱヴヴヱ, 
v ヱΒ. stol. H┞l oHý┗áﾐ pouste┗ﾐíkeﾏ, kteヴý zde ┗┞hlouHil ┗ýkleﾐk┞ křížo┗é Iest┞. Hヴad  
je přístupﾐý stヴﾏýﾏ sIhodištěﾏ, ﾐahoře zaIho┗áﾐo sklepeﾐí, ﾐik┞ a zH┞tk┞ ﾏístﾐostí 
zasekaﾐýIh do písko┗Ie. Viz též popis geotopů. 

• PP Šiヴoký káﾏeﾐ - čleﾐitá písko┗Io┗á stolo┗á hoヴa s ヴeliktﾐíﾏ Hoヴeﾏ a skalﾐíﾏi po┗ヴIh┞ 
s Ihヴáﾐěﾐýﾏi dヴuh┞ ヴostliﾐ. Hﾐízdí tu ﾐapř. sokol stěho┗a┗ý ﾐeHo ┗ýヴ ┗elký. 

• PP Jeleﾐí ┗ヴIhy - ┗ýヴazﾐé d┗ou┗ヴší ふVelký a Malý Jeleﾐí ┗ヴIhぶ posk┞tujíIí daleké ヴozhled┞. 
VヴIhol┞ jsou t┗ořeﾐ┞ Hazaﾐiteﾏ - ┗ulkaﾐiIkou hoヴﾐiﾐou Hlízkou čediči, s ┗ýヴazﾐou 
sloupIo┗itou odlučﾐostí. Rozsáhlá suťo┗á pole. Viz též popis geotopů. 

• PP Vヴaﾐo┗ské skál┞ - s┗aho┗é skalﾐí ﾏěsto t┗ořeﾐé křeﾏeﾐﾐýﾏi písko┗Ii jizeヴského 
sou┗ヴst┗í s Ihヴáﾐěﾐýﾏi foヴﾏaﾏi skalﾐího ヴeliéfu ふﾐapř. skalﾐí hřiH┞ぶ. Nej┗ýzﾐaﾏﾐější skála 
je Juliiﾐa ┗┞hlídka. Viz též popis geotopů. 

Hぶ Další přírodo┗ědﾐě Ieﾐﾐé lokalit┞ 

• Ptačí oHlast Českolipsko-Dokeské písko┗Ie a ﾏokřad┞ - ヴozkládá se ﾐa pře┗ážﾐé části 
lesﾐíIh Ielků Břeh┞ﾐě a Hヴadčaﾐ┞, předﾏěteﾏ oIhヴaﾐ┞ jsou populaIe jeřáHa popela┗ého, 
ﾏotáka poIhopa, lelka lesﾐího, skři┗aﾐa lesﾐího a sla┗íka ﾏodヴáčka a jejiIh Hiotop┞. 
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• Hヴadčaﾐské stěﾐ┞ – oblast s ヴozsáhlýﾏi ┗ýIhoz┞ křeﾏeﾐﾐýIh písko┗Iů s ┗ápﾐitýﾏi 
┗ložkaﾏi, ﾐa ﾐěž je ┗ázáﾐ ┗ýsk┞t ┗záIﾐýIh dヴuhů ヴostliﾐ. Miﾏořádﾐé skalﾐí út┗aヴ┞ 
ふ┗ýkleﾐk┞, skalﾐí hřiH┞, skalﾐí p┞ヴaﾏid┞ぶ. K zajíﾏa┗ýﾏ lokalitáﾏ HヴadčaﾐskýIh stěﾐ patří 
Ha┗ヴaﾐí skála s Hヴadčaﾐskou ┗┞hlídkou, T┗aヴožﾐík ﾐeHo oHlast ┗ヴIhu ViﾐiIe s objekty 

Husovy kostely (Hundskircheぶ a “kalﾐí Hヴáﾐa ふFrauentor). Husovy kostely jsou krasovou 

jesk┞ﾐí, ﾏíst┞ ote┗řeﾐou do Hoku skalﾐí stěﾐ┞, ┗┞t┗ořeﾐou ﾐa poloze ┗ápﾐitého písko┗Ie. 
Jde o s┞stéﾏ koﾏoヴ podepřeﾐýIh přiヴozeﾐýﾏi sloup┞. Kヴajﾐí Hod┞ jesk┞ﾐě jsou od seHe 
┗zdáleﾐ┞ ンヵ ﾏ a Ielko┗á délka IhodeH je Βヰ ﾏ. “kalﾐí Hヴáﾐa s┗ou šířkou IIa ヴ.ヵ ﾏ  
a ┗ýškou až ヵ ﾏ patří ﾏezi ﾐej┗ětší písko┗Io┗é skalﾐí Hヴáﾐ┞ ┗ ČeIháIh. Růzﾐé lokalit┞ 
HヴadčaﾐskýIh stěﾐ jsou podヴoHﾐě popsáﾐ┞ ┗ sezﾐaﾏu geotopů. 

• VヴIh┞ Velká a Malá Buko┗á - d┗ojiIe čedičo┗ýIh ┗ヴIhů, t┗oříIí kヴajiﾐﾐou doﾏiﾐaﾐtu ﾏezi 
Hヴadčaﾐ┞ a Kuří┗od┞. Ve ┗ápﾐitýIh ┗ložkáIh ┗ písko┗IíIh hojﾐá fosilﾐí fauﾐa. Pヴaleso┗itý 
zH┞tek ┗ヴIholo┗é Hučiﾐ┞ ﾐa oHou ┗ヴšíIh přeIhází do douHヴa┗ ﾐa jihozápadﾐíﾏ s┗ahu Malé 
Buko┗é. Výsk┞t IhヴáﾐěﾐýIh dヴuhů ži┗očiIhů. 

• Víšek - písko┗Io┗ý ┗ヴIh j┗. od Hヴadčaﾐ přetíﾐaﾐý souHoヴeﾏ žil čedičo┗ýIh hoヴﾐiﾐ. OH┗od 
kopce s ﾏﾐoha ┗ýヴazﾐýﾏi skalﾐíﾏi ┗ěžeﾏi, zpe┗ﾐěﾐýﾏi železitýﾏi iﾐkヴustaIeﾏi. Viz též 
popis geotopů. 

• Kヴálo┗ský káﾏeﾐ - písko┗Io┗ý ┗ヴIh u Doks s pヴoželezﾐěﾐíﾏ ┗ázaﾐýﾏ ﾐa čedičo┗é žíl┞, 
zajíﾏa┗ou ﾏodelaIí skalﾐíIh po┗ヴIhů a složitou ┗ýkleﾐko┗ou jesk┞ﾐí. Viz též popis 
geotopů. 

• Ha┗ířský ┗ヴIh a Čihadlo - písko┗Io┗ý ┗ヴIh s. od Doks s ┗ýヴazﾐýﾏi pヴ┗k┞ ﾏakヴo-  

a ﾏikヴoヴeliéfu. “tředeﾏ ┗ヴIhu pヴoIhází žíla ヴozložeﾐé čedičo┗é hoヴﾐiﾐ┞. Žíla H┞la dří┗e 
těžeﾐá jako železﾐá ヴuda, zaIho┗al┞ se piﾐk┞ a šaIhta. V jižﾐíﾏ předpolí ┗ヴIhu, sﾏěヴeﾏ 
k NPR “┘aﾏp, je účiﾐkeﾏ ┗ulkaﾐitu ┗┞┗iﾐut půlkヴuho┗ý hřHet pヴokřeﾏeﾐělého písko┗Ie 
s ┗ýヴazﾐýﾏi skalﾐíﾏi ┗ěžeﾏi ふČihadloぶ. Viz též popis geotopů. 

• Kozí hřHet u Haﾏヴu - skalk┞ zpe┗ﾐěﾐého písko┗Ie dopヴo┗ázeﾐé ﾐěkolika jáﾏaﾏi po těžHě 
železﾐýIh ヴud. Výstup od pヴotáhlého sedla k jihozápadﾐíﾏu ┗┞ššíﾏu ┗ヴIholu ┗ede od 
Malého Jeleﾐího ┗ヴIhu po úzkéﾏ hřHetu s ┗ýIhoz┞ polzeﾐitu s ┗odoヴo┗ﾐě sloupIo┗ou 
odlučﾐostí. Viz též popis geotopů. 

• HřeHíﾐek - písko┗Io┗ý hřHet s. od JaHloﾐečku, ┗┞ztužeﾐý žilou ┗ulkaﾐitu a pヴos┞Ieﾐý 
sloučeﾐiﾐaﾏi železa. Jihozápadﾐí pokヴačo┗áﾐí tz┗. Velké Čeヴto┗┞ zdi. 

• OHoヴa Židlo┗ u Kuří┗od - pestヴá paleta lesﾐíIh společeﾐste┗ ┗ ヴozsáhlýIh Hoヴo┗ýIh  
a sﾏヴko┗ýIh koﾏple┝eIh, ﾏíst┞ pヴostřídaﾐýIh s postupﾐě zaヴůstajíIíﾏi ploIhaﾏi, kteヴé 
sloužil┞ so┗ětské aヴﾏádě. Cho┗aﾐá z┗ěř: jeleﾐ lesﾐí a ﾏufloﾐ. Výﾏěヴa oHoヴ┞ je ン ΑΒヰ ha. 

2.4.2 Kulturně cenné lokality 

a. ArIheologiIké lokalit┞ 

• Uhelﾐá ヴokle v Kuﾏeヴskéﾏ pohoří - pod písko┗Io┗ýﾏ pře┗iseﾏ ﾐález┞ úštěpů a keヴaﾏik┞ 
z eﾐeolitu, jakož i ﾏladší keヴaﾏik┞ pře┗ážﾐě z doH┞ Hヴoﾐzo┗é. 

• Pře┗is DoﾐHas u Hヴadčaﾐ - ﾐález┞ ﾏezolitiIkýIh pazouヴko┗ýIh úštěpů a eﾐeolitiIké 
keヴaﾏik┞ pod písko┗Io┗ýﾏ pře┗iseﾏ ﾐa Hřehu PloučﾐiIe. 

• Židlo┗ - ﾐěkolik staヴšíIh ﾐálezů kaﾏeﾐﾐýIh sekeヴ a úštěpů eﾐeolitiIkého stáří. 
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• Jezo┗á - ﾐěkolik staヴšíIh ﾐálezů kaﾏeﾐﾐýIh sekeヴ eﾐeolitiIkého stáří. 
• Palohlavy - ﾐěkolik staヴšíIh ﾐálezů kaﾏeﾐﾐýIh sekeヴ ﾐeolitiIkého stáří. 
• “┗éHořiIe - v okolí DuHo┗ého ┗ヴIhu řada ﾐálezů ﾐástヴojů a keヴaﾏik┞ z ヴůzﾐýIh oHdoHí 

pヴa┗ěku. 

• Dolﾐí No┗iﾐa ふNiedeヴ┘aldぶ jv. od Hamru - poloha zaﾐiklé středo┗ěké ┗si pot┗ヴzeﾐa  
ﾐa základě aヴIheologiIkýIh ﾐálezů z ンヰ. let ヲヰ. století. OHeI zřejﾏě zaﾐikla Hěheﾏ 
TřiIetileté ┗álk┞. VzáIﾐé ﾐález┞ ﾏezolitiIkýIh úštěpů Hez jasﾐé ┗azH┞ ﾐa koﾐkヴétﾐí 
stratigrafickou pozici. 

H. Středo┗ěká ope┗ﾐěﾐá sídla - hrady 

• Ralsko – zříIeﾐiﾐa hヴadu založeﾐého ﾐa koﾐIi ヱヴ. století ﾐa ┗ヴIholu stejﾐojﾏeﾐﾐého 
┗ヴIhu, t┗ořeﾐého tefヴiteﾏ. )aIho┗áﾐ┞ zůstal┞ hradH┞, zříIeﾐiﾐ┞ d┗ou oH┞tﾐýIh ┗ěží, 
oH┗odo┗é zdi┗o paláIe a zH┞tk┞ zdi┗a dalšíIh Hudo┗. Hヴad H┞l zčásti opヴa┗eﾐ ┗e ンヰ. leteIh 
ヲヰ. století a je zapsáﾐ do sezﾐaﾏu kultuヴﾐíIh paﾏátek. V ヴoIe ヲヰヱヱ přešel do soukヴoﾏého 
┗lastﾐiIt┗í. 

• Dě┗íﾐ - zříIeﾐiﾐa ヴozsáhlého kヴálo┗ského hヴadu ふzaložeﾐ ヱヲヶヰぶ ﾐa písko┗Io┗éﾏ hřHetu 
zpe┗ﾐěﾐéﾏ žilou polzeﾐitu. Rozsáhlé doHý┗k┞ železﾐé ヴud┞ ふštol┞, šaIhta-studna) 

ﾐásledo┗al┞ po záﾐiku oHヴaﾐﾐé fuﾐkIe ﾐa začátku ヱΑ. století. Na hrad bylo v roce 2007 

zHudo┗áﾐo přístupo┗é sIhodiště a je řešeﾐa další oIhヴaﾐa ┗záIﾐé kultuヴﾐí paﾏátk┞. 
• “toháﾐek - skalﾐí hヴad ﾐa písko┗Io┗é kupě, zřejﾏě ze ヱヴ. - ヱヵ. století, později 

přeHudo┗aﾐý ﾐa Haヴokﾐí pouste┗ﾐu. 
• Haﾏeヴský Špičák - ┗al┞ a příkop┞ jsou stopaﾏi po hヴadu píseﾏﾐě doložeﾐéﾏ k polo┗iﾐě 

ヱヵ. století. “top┞ po hヴadu částečﾐě zﾐičeﾐ┞ pozdější těžHou železa. 
• Vranov-Lučﾐí káﾏeﾐ - stop┞ po zasekaﾐéﾏ oHjektu ﾐa písko┗Io┗é skále ﾐa j. patě Ralska. 
• Křída - „Na staヴéﾏ záﾏkuさ - nepatヴﾐé zH┞tk┞ hヴadu ﾐa písko┗Io┗é ostヴožﾐě, odděleﾐé 

příkopeﾏ. 
• DuHo┗ý ┗ヴIh u “┗éHořiI - d┗oudílﾐý hヴad ﾐa ┗ヴIholu písko┗Io┗ého ┗ヴIhu zpe┗ﾐěﾐého 

┗ulkaﾐiteﾏ. Na hヴadě pヴoHěhl ヴozsáhlý aヴIheologiIký ┗ýzkuﾏ, datujíIí ži┗otﾐost hヴadu  
do ヲ. polo┗iﾐ┞ ヱン. století a do ヱヴ. století. 

• Zbinsko - ﾐepatヴﾐé zH┞tk┞ t┗ヴze ﾐa písko┗Io┗é ostヴožﾐě ┗. od H┗ězdo┗a. 

I. )aﾐiklé ┗si 

Na úzeﾏí Geopaヴku Ralsko leží ヱΑ oHIí, zaﾐiklýIh po ヲ. s┗ěto┗é ┗álIe, kteヴé ﾏěl┞ dohヴoﾏad┞ 
přes ンヰヰヰ oH┞┗atel. Jsou to:  Čeヴﾐá No┗iﾐa ふ“Ih┘aヴz┘aldぶ, Holičk┞ ふHultsIhkeﾐぶ, JaHloﾐeček 
ふGaHloﾐzぶ, Hoヴﾐí Kヴupá ふOHeヴ Kヴupaiぶ, Křída ふKヴidaiぶ, Okﾐa ふWokeﾐぶ, Olšiﾐa ふWolsIheﾐぶ, 
Palohla┗┞ ふHalHehauptぶ, Pヴoseč ふPヴosIh┘itzぶ, Židlo┗ ふ“Ihiedelぶ, Jezo┗á ふJezo┘aiぶ, Chluﾏ 
ふChluﾏぶ, No┗iﾐa ふBöhﾏ. Neulaﾐdぶ, Pヴosíčka ふPヴositsIhkaぶ, Boヴeček ふHaidedöヴfelぶ, KヴaIﾏaﾐo┗ 
(Kratzdorf) a Krby (Kirbe). V ﾏísteIh pů┗odﾐíIh oHIí lze v současﾐé doHě ┗idět pozůstatk┞ 
v podoHě základů Hudo┗ a zH┞tků zdi┗a, studﾐí, sklepů ┗ písko┗Ii apod. (www.zanikleralsko.cz, 

www.zanikleobce.cz). 

d. )aﾐiklé sklárﾐ┞ 

• “tヴážo┗ - zIela zﾏizelá skláヴﾐa, fuﾐgujíIí zhヴuHa od začátku ヱΒ. století do začátku  
ヱΓ. století. 

http://www.zanikleralsko.cz/
http://www.zanikleobce.cz/
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• “kelﾐá Huť - skláヴﾐa čiﾐﾐá ┗ ヱΒ. století ﾐa tz┗. Kostelﾐí Iestě ﾏezi Kuří┗od┞ a PloužﾐiIí. 
Nález┞ úloﾏků skla a stヴusk┞. Dﾐes oHjekt ┗ojeﾐskýIh lesů. 

e. )aﾐiklé ﾏlýﾐ┞ 

• P┞tlíko┗ský ﾏlýﾐ u JaHloﾐečku - výヴazﾐá zříIeﾐiﾐa ﾏlýﾐa s ﾐěkolika doIho┗aﾐýﾏi 
ﾏístﾐostﾏi. )hヴuHa upヴostřed aヴeálu doIho┗áﾐ Iihlo┗ý sokl. Nad ﾏlýﾐeﾏ Hetoﾐo┗é 
zařízeﾐí sta┗idel. V teヴéﾐu dosud doHře patヴﾐý ﾐefuﾐkčﾐí pヴa┗oHřežﾐí ┗odﾐí ﾐáhoﾐ.  

• Relikt ﾏlýﾐa ┗ Hý┗alé oHIi No┗iﾐa - zaIho┗alo se oH┗odo┗é zdi┗o Hý┗alého ﾏlýﾐa, t┗ořeﾐé 
k┗ádヴ┞ hoヴﾐiﾐ ヴůzﾐé pヴo┗eﾐience. 

f. Stop┞ po těžHě železﾐýIh rud 

)┗láštﾐíﾏ t┞peﾏ histoヴiIkýIh paﾏátek jsou stop┞ po těžHě železa z alteヴo┗aﾐýIh 
ふgoethitizo┗aﾐýIhぶ žil ﾏladýIh ┗ulkaﾐitů. TěžHa pヴoHíhala ┗e třeIh histoヴiIkýIh etapáIh  
a surovina – tz┗. jílo┗itý železi┗eI, Toneisenstein – byla zhutňo┗áﾐa v hamrech v No┗iﾐáIh  
a Haﾏヴu ﾐa Jezeře ﾐeHo ┗e ┗┞soké peIi ┗ HヴadčaﾐeIh. Posledﾐí doz┗uk┞ těIhto akti┗it H┞l┞ 
auteﾐtiIk┞ popsáﾐ┞ F. A. Reusseﾏ ふヱΑΓΑぶ z oHlasti ﾏezi Boヴﾐýﾏ a Velkou Buko┗ou u Doks  
a ﾏezi “┗éHořiIeﾏi a Jeleﾐíﾏi ┗ヴIh┞ u “tヴáže pod Ralskeﾏ. “top┞ po těžHě se koﾐIeﾐtヴují  
do ﾐěkolika oHlastí: ﾐa ┗ヴIh Boヴﾐý ふpiﾐko┗é tah┞ぶ, Ha┗ířský ┗ヴIh ふpiﾐko┗é tah┞, šaIhtaぶ,  
ﾐa s┗ah┞ Velké a Malé Buko┗é ふpiﾐk┞ぶ, do polesí Boヴeček ふšaIht┞ a štol┞, četﾐé hald┞ぶ, do okolí 
“┗éHořiI  - ﾐapř. ﾐa ┗ヴIh Bヴada ふpiﾐko┗é tah┞ぶ, do oHlasti JeleﾐíIh ┗ヴIhů ふpiﾐko┗é tah┞ぶ  
a přede┗šíﾏ do oHlasti ﾏezi Dě┗íﾐeﾏ a “IhäIhteﾐsteiﾐeﾏ u Haﾏヴu ふhluHoké piﾐk┞ a piﾐko┗é 
tah┞, šaIht┞, štol┞ぶ. Přestože se těžHa železﾐýIh ヴud z ヴozložeﾐýIh ┗ulkaﾐitů ヴealizo┗ala  
i v jiﾐýIh písko┗Io┗ýIh oHlasteIh ふLužiIké hoヴ┞, okolí Bヴaﾐžeže ┗ Českéﾏ ヴáji ﾐeHo 
JetřiIho┗iIkoぶ, paﾏátk┞ ﾐa tuto těžHu ﾐa úzeﾏí geopaヴku Ralsko jsou ﾐejヴozsáhlejší  
a ﾐejzaIho┗alejší. 

g. Další kulturﾐě Ieﾐﾐé lokalit┞ 

• Doksy - pů┗odﾐě jedﾐopatヴo┗ý ヴeﾐesaﾐčﾐí záﾏek H┞l do dﾐešﾐí podoH┞ upヴa┗eﾐ  
ﾐa počátku ヲヰ. století. )áﾏeIký aヴeál se ┗záIﾐýﾏi dře┗iﾐaﾏi je ┗eřejﾐě přístupﾐý. 
Muzeum – paﾏátﾐík K. H. Máchy je uﾏístěﾐo ┗ hospitálku IoH┞ ﾐejstaヴší doIho┗aﾐé 
Hudo┗ě ┗e ﾏěstě. Od roku 1999 jsou zde d┗ě stálé e┝poziIe - ﾏáIho┗ská expozice  

a e┝poziIe ┗ěﾐo┗aﾐá dějiﾐáﾏ ヴ┞Hářst┗í a ヴ┞Hﾐíkářst┗í ﾐa Českolipsku. Budo┗u spヴa┗uje 
Vlasti┗ědﾐé ﾏuzeuﾏ a galerie ┗ České Lípě. 

• JaHloﾐeček – zaIho┗áﾐa česká a ﾐěﾏeIká škola - d┗a pů┗odﾐí oHjekt┞ ┗četﾐě pozůstatků 
pů┗odﾐí iﾐfヴastヴuktuヴ┞, kteヴé se ﾐa ヴozdíl od ostatﾐíIh zaﾐiklýIh oHIí ┗ této oHlasti 
zaIho┗al┞. Pヴ┗ﾐí zﾏíﾐka o oHIi JaHloﾐeček je dato┗áﾐa ヴokeﾏ ヱンヵヲ.  

• Kuří┗od┞ - poﾏﾐík oHěteﾏ ┗álk┞ ┗ ヴoIe ヱΒヶヶ a ﾐaučﾐá stezka “ヴážka u Kuří┗od ヱΒヶヶ. T┗ヴz 
ze začátku ヱヵ. století, přesta┗ěﾐá ﾐa ヴeﾐesaﾐčﾐí záﾏek ふﾐeHo spíš záﾏečekぶ. Kostel  

“┗. Ha┗la. Pヴ┗ﾐí zﾏíﾐka o Kuří┗odeIh je z ヴoku ヱヲΑΓ. 
• Zbinsko - ┗┞sekaﾐé skalﾐí ﾏístﾐosti a studﾐa v údolí ┗. od H┗ězdo┗a, pod stejﾐojﾏeﾐﾐou 

t┗ヴzí. Na základě liteヴáヴﾐíIh pヴaﾏeﾐů sloužil┞ jako pouste┗ﾐa. OHjekt se ﾐ┞ﾐí ﾐaIhází 
u┗ﾐitř oHoヴ┞ Židlo┗. 

• ŠaﾐIe v HヴadčaﾐskýIh stěﾐáIh - pozůstatk┞ ┗ojeﾐského ope┗ﾐěﾐí, příkopů a ┗alů, z dヴuhé 
poloviny 18. století. 
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• )aﾐiklá lesﾐí železﾐiIe Hヴadčaﾐ┞ – Rečko┗ - úzkokolejﾐá železﾐiIe sloužila ┗ ヱ. polo┗iﾐě  
ヲヰ. století ke s┗ozu dře┗a z oHlasti Kuﾏeヴského pohoří a Buko┗ýIh hoヴ, pヴo┗oz ukoﾐčeﾐ 
ヴoku ヱΓヵヰ. Násep tヴati se ﾏíst┞ zaIho┗al. 

3  Argumenty pro nominaci území na národní geopark 

3.1 Analýza potenciálu území pro geoturismus a související udržitelně 
rozvojové a osvětové aktivity 

3.1.1 Přírodní podmínky 

Reliéf: 

Úzeﾏí leží2
 ┗ suHpヴo┗iﾐIii Česká taHule ふVIぶ, oHlasti “e┗eヴočeská taHule ふVIAぶ, Ielku Ralská 

pahorkatina (VIA-1ぶ, podIelku Dokeská pahoヴkatiﾐa, okヴsIíIh Pヴo┗odíﾐská pahorkatina  

a Bezdězská ┗ヴIho┗iﾐa, dále v podIelku )ákupská pahoヴkatiﾐa, okヴsku Kotelská ┗ヴIho┗iﾐa.  

Při ┗ýIhodﾐíﾏ okヴaji úzeﾏí přeIhází do Ielku Jičíﾐská pahoヴkatiﾐa ふVIA-ヲぶ, podIelku Tuヴﾐo┗ská 
pahorkatina. Velká část úzeﾏí koleﾏ Kuří┗od patří do oblasti Středočeská taHule ふVIBぶ, Ielku 

Jizeヴská taHule (VIB-2), podcelku “tředojizeヴská taHule. Reliéf ﾏá ヴáz čleﾐité pahoヴkatiﾐ┞ až ploIhé 
┗ヴIho┗iﾐ┞, ┗zﾐiklé ﾐa písko┗IíIh s┗ヴIhﾐokřído┗ého stáří s četﾐýﾏi pヴoﾐik┞ ﾐeo┗ulkaﾐitů. 
Neo┗ulkaﾐit┞ jsou soustředěﾐ┞ přede┗šíﾏ do se┗eヴo┗ýIhodﾐí části úzeﾏí, kde t┗oří kヴajiﾐﾐé 
doﾏiﾐaﾐt┞, jako ﾐapř. Ralsko ヶΓヶ ﾏ ﾐ. ﾏ., Velký Jeleﾐí ┗ヴIh ヵヱヴ ﾏ ﾐ. ﾏ., Malý Jeleﾐí ┗ヴIh  
500 m n. m ﾐeHo “┗éHořiIký Špičák ヴヲヵ ﾏ ﾐ. ﾏ. V jižﾐí části úzeﾏí jsou ┗ýヴazﾐýﾏi 
ﾐeo┗ulkaﾐiIkýﾏi suk┞ Velká Buko┗á ヴΑヴ ﾏ ﾐ. ﾏ. a Malá Buko┗á ヴンヱ ﾏ ﾐ. ﾏ. “e┗eヴﾐě od MáIho┗a 
jezeヴa se ﾐaIházejí ┗┞pヴepaヴo┗aﾐé ﾐeo┗ulkaﾐiIké suk┞ Dub (458 m n. m.), Pecopala  

(450,8 m n. m.) a Boヴﾐý ふヴヴヶ ﾏ ﾐ. ﾏ.ぶ, z ﾐiIhž pヴ┗ﾐí d┗a t┗oří osu písko┗Io┗ého hřHetu tz┗. 
Kuﾏeヴského pohoří. Část úzeﾏí ┗ podIelku “tředojizeヴské taHule je stヴuktuヴﾐí plošiﾐou, 
ukloﾐěﾐou pod ﾏíヴﾐýﾏ úhleﾏ k jiho┗ýIhodu. 

Klima: 

Úzeﾏí spadá dle kliﾏatogeogヴafiIkého čleﾐěﾐí E. Quitta ふヱΓΑヱぶ do ﾏíヴﾐě teplé oHlasti MT 7 a MT 

Γ, částečﾐě do MT ヴ. ふJižﾐí a jihozápadﾐí část úzeﾏí leží ┗ kliﾏatiIké jedﾐotIe MTΓ, se┗eヴﾐí, 
středﾐí a jiho┗ýIhodﾐí část úzeﾏí je ┗ kliﾏatiIké jedﾐotIe MTΑ a okヴajo┗á se┗eヴo┗ýIhodﾐí část  
v MT4).  

Lze je Ihaヴakteヴizo┗at takto: ﾐoヴﾏálﾐě dlouhé, ﾏíヴﾐé, ﾏíヴﾐě suIhé léto, přeIhodﾐé oHdoHí je 
kヴátké, s ﾏíヴﾐýﾏ jaヴeﾏ a ﾏíヴﾐě teplýﾏ podziﾏeﾏ, ziﾏa je ﾐoヴﾏálﾐě dlouhá, ﾏíヴﾐě teplá, suIhá 
až ﾏíヴﾐě suIhá s kヴátkýﾏ tヴ┗áﾐíﾏ sﾐěho┗é pokヴý┗k┞. 

Pヴůﾏěヴﾐé ヴočﾐí teplot┞ se poh┞Hují ┗ ヴozﾏezí Α° – Β°C. Ročﾐí sヴážko┗ý úhヴﾐ dosahuje IIa Αヰヰ ﾏﾏ.  

 

 

                                                           
2
 dle oヴogヴafiIkého čleﾐěﾐí Břetisla┗a Balatk┞ a Jaﾐa Kal┗od┞ z r. 2006 
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Hydrogeologie a hydrologie:  

Úzeﾏí ﾐáleží k h┞dヴogeologiIké skupiﾐě ヴ “ediﾏeﾐt┞ s┗ヴIhﾐí kříd┞ s h┞dヴogeologiIkýﾏ ヴajoﾐeﾏ 
ヴヶヴヰ Křída Hoヴﾐí PloučﾐiIe, kteヴý je z hlediska zásoH podzeﾏﾐíIh ┗od ﾐej┗┞datﾐějšíﾏ ヴajoﾐeﾏ 
v ヴáﾏIi české křído┗é páﾐ┗e. Je součástí CHOPAV “e┗eヴočeská křída. )ásoH┞ podzeﾏﾐíIh ┗od  
se soustřeďují do kolektoヴů A ふIeﾐoﾏaﾐぶ a C ふstředﾐí až s┗ヴIhﾐí tuヴoﾐぶ. Voda oHou kolektoヴů  
je ┗ápﾐito-h┞dヴogeﾐuhličitaﾐo┗ého t┞pu. Kolektor A je v se┗eヴozápadﾐí části úzeﾏí koﾐtaﾏiﾐo┗áﾐ 
z dů┗odu předIhozí těžH┞ uヴaﾐu ﾏetodou podzeﾏﾐího loužeﾐí ﾐa ložisku “tヴáž, ┗ současﾐé doHě 
doIhází k postupﾐé saﾐaIi této koﾐtaﾏiﾐaIe. 

Z h┞dヴologiIkého čleﾐěﾐí spadá úzeﾏí do úﾏoří “e┗eヴﾐího ﾏoře; hla┗ﾐíﾏ po┗odíﾏ je po┗odí 
LaHe, dílčíﾏ po┗odíﾏ je po┗odí jeho přítoku – PloučﾐiIe, jiho┗ýIhodﾐí část úzeﾏí spadá do po┗odí 
Jizeヴ┞. Úzeﾏí ﾏěsta Doks┞ leží ┗ po┗odí RoHečského potoka, kteヴý je přítokeﾏ PloučﾐiIe.  

Vodﾐí ploIh┞ předsta┗ují ヴ┞Hﾐičﾐí sousta┗┞ - ﾐa PloužﾐiIkéﾏ potoIe sousta┗a H┗ězdo┗skýIh 
rybníků a PloužﾐiIký ヴ┞Hﾐík, ﾐa jeho pヴa┗oHřežﾐíﾏ přítoku “┗éHořiIkéﾏ potoku je sousta┗a 
No┗od┗oヴskýIh ヴ┞Hﾐíků. Na Hヴadčaﾐskéﾏ potoku je ヴo┗ﾐěž kaskáda HヴadčaﾐskýIh ヴ┞Hﾐíků - 

Čeヴﾐý, Va┗ヴoušků┗, “tヴážo┗ský, Dヴžﾐík, a Hヴadčaﾐský ヴ┞Hﾐík. Dále se ﾐa úzeﾏí ﾐaIhází Haﾏeヴské 
jezeヴo, kteヴé je ﾐapájeﾐo ヴaﾏeﾐeﾏ řek┞ PloučﾐiIe ふHaﾏeヴská stヴouhaぶ. V po┗odí RoHečského 
ふMlýﾐskéhoぶ potoka ┗ jižﾐí části úzeﾏí se ﾐaIhází ﾐej┗ětší sousta┗a ヴ┞Hﾐíků, založeﾐá již  
┗e středo┗ěku. Nej┗ětší z ﾐiIh jsou MáIho┗o jezeヴo ふヲΒヴ haぶ a Břeh┞ňský ヴ┞Hﾐík ふΓヰ haぶ.  

)eleň - lesy: 

)hヴuHa Βヱ % úzeﾏí předsta┗ují lesﾐí pozeﾏk┞. Hla┗ﾐíﾏ ┗lastﾐíkeﾏ lesů jsou Vojeﾐské les┞  
a statky, s. p. – di┗ize Miﾏoň. V lesﾐíIh poヴosteIh zIela pře┗ažují t┞p┞ Hoヴo┗é a sﾏíšeﾐé se 
sﾏヴkeﾏ, Hřízou apod., asi ﾐa ¼ ploIh┞ jsou t┞p┞ sﾏヴko┗é, ┗ ﾐejﾐižšíIh ふpřeIhodﾐýIhぶ poloháIh 
jsou časté t┞p┞ duHo┗é, zejﾏéﾐa ┗ okヴajíIh lesů a ┗ dヴoHﾐýIh lesíIh.  

Kヴoﾏě pře┗ažujíIíIh lesů hospodářskýIh se úzeﾏí ┗┞sk┞tují hojﾐě i les┞ z┗láštﾐího uヴčeﾐí ふles┞  
ﾐa úzeﾏí ﾐáヴodﾐíIh paヴků a ﾐáヴodﾐíIh příヴodﾐíIh ヴezeヴ┗aIí, les┞ ┗ příヴodﾐíIh ヴezeヴ┗aIíIh  
a příヴodﾐíIh paﾏátkáIh, se z┗ýšeﾐou fuﾐkIí půdooIhヴaﾐﾐou, ┗odooIhヴaﾐﾐou, kliﾏatiIkou ﾐeHo 
kヴajiﾐot┗oヴﾐou, les┞ potřeHﾐé pヴo zaIho┗áﾐí HiologiIké ヴůzﾐoヴodosti, les┞ ┗ uzﾐaﾐýIh oHoヴáIh  
a ┗ saﾏostatﾐýIh HažaﾐtﾐiIíIh aj.ぶ a les┞ oIhヴaﾐﾐé ふles┞ ﾐa ﾏiﾏořádﾐě ﾐepřízﾐi┗ýIh staﾐo┗ištíIh 
ふsutě, kaﾏeﾐﾐá pole, pヴudké s┗ah┞, stヴže, ﾐestaHilizo┗aﾐé ﾐápla┗┞ a písk┞, ヴašeliﾐiště, od┗al┞  
a ┗ýs┞pk┞ぶ.  

3.1.2 Dopravní dostupnost 

Úzeﾏí se ﾐaIhází ┗ LiHeヴeIkéﾏ kヴaji, okヴese Česká Lípa a těsﾐě sousedí s kヴajeﾏ “tředočeskýﾏ.  
Je doHře dopヴa┗ﾐě dostupﾐé. NaIhází se Hlízko tahu R ヱヰ spojujíIího hla┗ﾐí ﾏěsto  
se sousedﾐíﾏ NěﾏeIkeﾏ. Blízkost Pヴah┞ jako ﾐašeho ﾐej┗ýzﾐaﾏﾐějšího Ieﾐtヴa Iesto┗ﾐího ヴuIhu 
předsta┗uje ┗ýヴazﾐý poteﾐIiál ﾐá┗ště┗ﾐíků ať už českýIh, oH┞┗atel hla┗ﾐího ﾏěsta, tak 
zahヴaﾐičﾐíIh.  

Pláﾐo┗aﾐé úzeﾏí geopaヴku se ﾐaIhází ┗ Hlízkosti letiště lokálﾐího ┗ýzﾐaﾏu, Veřejﾐého 
ﾏeziﾐáヴodﾐího letiště MﾐiIho┗o Hヴadiště ふヱヵ ﾏiﾐutぶ, a také v Hlízkosti ﾐej┗ětšího letiště ┗ Česku, 
Letiště VáIla┗a Ha┗la ふΑヵ ﾏiﾐutぶ. Pヴo ヴoz┗oj Iesto┗ﾐího ヴuIhu je ┗ýzﾐaﾏﾐá také železﾐičﾐí 
dopヴa┗a. “laHou stヴáﾐkou je ┗šak k┗alita koﾏuﾐikaIí a ﾐízká hustota dopヴa┗ﾐí sítě. Úzeﾏíﾏ 
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ﾐepヴoIhází žádﾐá ┗ýzﾐaﾏﾐá silﾐiIe, pouze se jí okヴajo┗ě dotýká ﾐěkolik kﾏ silﾐiIe I. tříd┞ ┗ obci 

Bezděz. OHeI Ralsko se skládá z ﾐěkolika částí, kteヴé se ﾐaIházejí ale ┗e zﾐačﾐé ┗zdáleﾐosti  
od sebe. Tento stav s seHou ﾐese ┗┞šší fiﾐaﾐčﾐí ﾐáヴočﾐost ﾐa ┗┞Hudo┗áﾐí a pヴo┗ozo┗áﾐí dopヴa┗ﾐí 
či teIhﾐiIké iﾐfヴastヴuktuヴ┞, zajištěﾐí dopヴa┗ﾐí oHslužﾐosti a oHčaﾐské ┗┞Ha┗eﾐosti. Neuspokoji┗ý  
je také sta┗ ┗eřejﾐé dopヴa┗┞. Její iﾐteﾐzita je ﾐízká, a to hla┗ﾐě při Iestě z Pヴah┞, spojeﾐí tヴ┗á 
dlouho s ﾐěkolika přestup┞ – téﾏěř ン hodiﾐ┞ ふﾐěkd┞ i ┗íIeぶ přes LiHeヴeI ﾐeHo Českou Lípu, ヲ hod 
přes Mladou Bolesla┗. Naopak uspokoji┗é je spojeﾐí ┗eřejﾐou dopヴa┗ou z MﾐiIho┗a Hヴadiště ふtヴ┗á 
zhヴuHa ンヰ ﾏiﾐutぶ. Téﾏěř ﾐedostupﾐé je úzeﾏí ┗eřejﾐou dopヴa┗ou o ┗íkeﾐdeIh.  

3.1.3 Přírodní, kulturní a historické hodnoty území 

Na úzeﾏí připヴa┗o┗aﾐého geopaヴku se ﾐaIhází Ielá řada příヴodﾐíIh a kultuヴﾐíIh paﾏátek. Přehled 
ﾐej┗ýzﾐaﾏﾐějšíIh příヴodﾐíIh, kultuヴﾐíIh a histoヴiIkýIh hodﾐot úzeﾏí je u┗edeﾐ ┗ kapitoláIh  
ヲ.ン a ヲ.ヴ této ﾐoﾏiﾐačﾐí dokuﾏeﾐtaIe.  

3.1.4 Interpretační potenciál Geoparku Ralsko 

3.1.4.1 Cílové skupiny Geoparku Ralsko 

Pヴo účel┞ iﾐteヴpヴetaIe a ┗olH┞ ┗hodﾐýIh iﾐteヴpヴetačﾐíIh téﾏat, ﾏetod a ﾐástヴojů jsﾏe defiﾐo┗ali 
tři základﾐí Iílo┗é skupiﾐ┞: 

 ﾐá┗ště┗ﾐíIi ヴegioﾐu 

 ﾏístﾐí oH┞┗atele 

Cíle ヴozlišujeﾏe ﾐa: 

 Maﾐageﾏeﾐto┗é 

 EﾏoIioﾐálﾐí 
 Vzdělá┗aIí 

Ná┗ště┗ﾐíIi: 

Maﾐageﾏeﾐto┗é Iíle: 

 Při┗ést ﾐá┗ště┗ﾐík┞ od jezeヴ ふMáIho┗o jezeヴo, Haﾏヴ ﾐa Jezeře, “tヴáž p. Ralskeﾏ - Horka) 

do geopaヴku a uﾏožﾐit tak ヴoz┗oj služeH ┗ oHlasteIh: Kuří┗od┞, Hヴadčaﾐ┞, JaHloﾐeček 

 Moti┗o┗at ﾐá┗ště┗ﾐík┞ k šetヴﾐosti ┗ příヴodě – „Odﾐeste si jeﾐ ┗zpoﾏíﾐk┞, zaﾐeIhte jeﾐ 
stop┞さ 

EﾏoIioﾐálﾐí Iíle: 

 PoIiťují z┗ěda┗ost. Údi┗ ﾐad oHje┗eﾐýﾏi skutečﾐostﾏi je podﾐěIuje k dalšíﾏu pozﾐáﾐí. 
 Ba┗í se, jsou ヴela┝o┗aﾐí, zaží┗ají poIit "ﾐe┗šedﾐaさ či doHヴodヴužst┗í 
 PoIiťují ヴespekt k příヴodě „t┗ořitelIeさ 

Vzdělá┗aIí Iíle: 
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 Chápou, že člo┗ěk s┗ýﾏi ヴozhodﾐutíﾏi o┗li┗ňuje podoHu kヴajiﾐ┞ ふpoziti┗ﾐě i ﾐegati┗ﾐěぶ a 
že i oﾐi saﾏi jsou součástí sil t┗oříIíIh kヴajiﾐu. Vidí, kde ┗ kヴajiﾐě je ┗idět dopad 
histoヴiIkého a politiIkého ┗ý┗oje.  

 Chápou, že kヴajiﾐa ┗zﾐikala ﾏilioﾐ┞ let, ale záヴo┗eň, že se to děje d┞ﾐaﾏiIkýﾏi pヴoIes┞, 
kteヴé pořád pヴoHíhají. Vﾐíﾏají hodﾐotu kヴajiﾐ┞. Vﾐíﾏají koﾐtヴast toho, že ﾐěIo, Io ┗zﾐikalo 
miliony let, ﾏůžeﾏe zﾐičit jedﾐíﾏ ヴozhodﾐutíﾏ. “polečﾐá kヴajiﾐa – společﾐá HudouIﾐost. 

 Mají po┗ědoﾏí o základﾐíIh geologiIkýIh a příヴodﾐíIh hodﾐotáIh geopaヴku a Ihápou 
┗ýzﾐaﾏ geologiIké / příヴodﾐí di┗eヴzit┞.  

Místﾐí oH┞┗atelé 

Maﾐageﾏeﾐto┗é Iíle: 

 Účastﾐí se akIí geopaヴku  
 )apojují se do přípヴa┗┞ a ヴealizaIe akIí a do sHěヴu iﾐfoヴﾏaIí o úzeﾏí 
 Jsou ﾏoti┗o┗aﾐí k ┗lastﾐíﾏu podﾐikáﾐí  
 Jsou ﾏoti┗o┗aﾐí k toﾏu, aH┞ přispí┗ali s┗ou akti┗itou k oIhヴaﾐě ﾏístﾐího dědiIt┗í 

EﾏoIioﾐálﾐí Iíle: 

 Mají ヴádi geopaヴk ふgeopaヴkeﾏ Ihápou souHoヴ akti┗it, nejen organizaci) 

 PoIítili, že úzeﾏí geopaヴku skýtá ﾐekoﾐečﾐé ﾏožﾐosti pozﾐáﾐí. ふU┗ědoﾏují si, že zﾐají jeﾐ 
uヴčité ┗ヴst┗┞.ぶ 

 Jsou hヴdí ﾐa kヴaj, kde žijí ふﾐa kヴajiﾐuぶ – poIit doﾏo┗a/ „zakořeﾐěﾐíさ. 

Vzdělá┗aIí Iíle: 

 Mají po┗ědoﾏí o základﾐíIh geologiIkýIh a příヴodﾐíIh hodﾐotáIh geopaヴku a Ihápou 
┗ýzﾐaﾏ geologiIké / příヴodﾐí di┗eヴzit┞.  

 PoIhopili koﾐIept šetヴﾐé tuヴistik┞ ふjsou sIhopﾐi jej ┗┞s┗ětlit dヴuhýﾏぶ.  
 Pozﾐali část histoヴie úzeﾏí – s┗é předk┞/ předIhůdIi. Chápou ┗ýzﾐaﾏ uヴčitýIh pヴ┗ků 

v kヴajiﾐě – pヴoč taﾏ jsou, pヴo koho ﾏěl┞ ┗ýzﾐaﾏ. 

3.1.4.2 Hlavní sdělení pro interpretaci hodnot území Geoparku Ralsko 

V ヴáﾏIi připヴa┗o┗aﾐé “tヴategie iﾐteヴpヴetaIe hodﾐot úzeﾏí Geopaヴku Ralsko ふdokoﾐčeﾐí ┗ k┗ětﾐu 
2016) jsme si ﾐa základě získaﾐýIh zﾐalostí o úzeﾏí geopaヴku, ﾐěkolika Hヴaiﾐstoヴﾏiﾐgo┗ýIh 
setkáﾐí a iﾐteヴakti┗ﾐího ┘oヴkshopu defiﾐo┗ali dílčí téﾏata, kteヴá Ihaヴakteヴizují úzeﾏí Geopaヴku a 
poukazují ﾐa jeho uﾐikátﾐost a ta jsﾏe utřídili do hla┗ﾐíIh sděleﾐí, kteヴýﾏi Hudeﾏe Geopaヴk 
Ralsko koﾏuﾐiko┗at a iﾐteヴpヴeto┗at ┗ůči odHoヴﾐé i laiIké ┗eřejﾐosti. Tato sděleﾐí budou 

podroHﾐě rozpraIo┗áﾐa ┗ ráﾏIi Strategie iﾐterpretaIe hodﾐot úzeﾏí Geoparku Ralsko, která 
Hude ┗┞dáﾐa kﾐižﾐě ┗ k┗ětﾐu ヲヰヱヶ, spolu s aktuálﾐí geoturistiIkou ﾏapou a popiseﾏ 
jednotli┗ýIh geotopů. 



)ákladﾐíﾏ Iíleﾏ iﾐteヴpヴetaIe Geopaヴku Ralsko je ┗ést ﾏ┞šleﾐk┞ ﾐá┗ště┗ﾐíka od jedﾐotli┗ostí k 
Ielku. Jde ﾐáﾏ o to zaujﾏout ﾐá┗ště┗ﾐíka pヴo ヴelati┗ﾐí detail┞ a ﾐa ﾐiIh ﾏu ukázat uヴčité 
zákoﾐitosti a šiヴší sou┗islosti. Hla┗ﾐí ﾏetou je dosáhﾐout uヴčitého „aha-ﾏoﾏeﾐtuさ, kd┞ ﾐá┗ště┗ﾐík 
poIítí ヴadost z toho, že poIhopil ﾐeHo oHje┗il ﾐo┗ou sou┗islost. Věříﾏe, že poIhopeﾐí přiﾐáší 
lideﾏ ヴadost a ﾏalé „oHje┗┞さ ﾏoti┗ují k dalšíﾏu hledáﾐí a zkouﾏáﾐí. Pヴoto H┞ se důヴaz ﾐa ┗lastﾐí 
akti┗itu ﾐá┗ště┗ﾐíka a ﾐa to, aH┞ oHje┗o┗al sou┗islosti sáﾏ jeﾐ s ﾐezH┞tﾐou faIilitaIí, ﾏěl pヴoﾏítat 
do ┗šeIh iﾐtepヴetačﾐíIh akti┗it geopaヴku. 

Pヴogヴaﾏo┗ě IhIeﾏe potlačo┗at kategoヴizo┗áﾐí a tříděﾐí t┞piIké pヴo ┗ědeIké postup┞ a ﾐaopak 
ukazo┗at, jak spolu feﾐoﾏéﾐ┞ sou┗isí a jak se o┗li┗ňují. Pヴoto jsﾏe pヴogヴaﾏo┗é ヴo┗iﾐ┞: aHiotiIká 
téﾏata, HiotiIká téﾏata, kultuヴﾐí téﾏata ﾐedefiﾐo┗ali odděleﾐě. Naopak se Hudeﾏe sﾐažit ┗ 
každéﾏ jedﾐotli┗éﾏ téﾏatu t┞to ヴo┗iﾐ┞ postihﾐout a dá┗at ﾐá┗ště┗ﾐíko┗i ﾏožﾐost, aH┞ je zde 
spatřil a u┗ědoﾏil si, že jde často o logiIký řetězeI podﾏíﾐek a důsledků ふ┗iz příklad┞ 
iﾐteヴpヴetačﾐího postupu ┗ taHulIe č. 4 ﾐížeぶ. 

TaHulka č. 4 Příklad┞ iﾐterpretačﾐího postupu 

AHiotiIká roviﾐa feﾐoﾏéﾐu BiotiIká roviﾐa feﾐoﾏéﾐu Kulturﾐí roviﾐa feﾐoﾏéﾐu 

Písko┗Io┗é podloží = 
pヴopustﾐé podloží => 
ﾐedostatek ži┗iﾐ 

ヴelati┗ﾐí ﾐedostatek ┗od┞ a 
ﾐedostatek ži┗iﾐ => ┗elký ヴozsah 
Hoヴo┗ýIh lesů... 

...ヴozsáhlé Hoヴ┞ => Roz┗oj lesﾐího 
hospodařeﾐí 

…=> ┗elký ヴozsah Hoヴů => 

kalaﾏita způsoHeﾐá škůdIeﾏ 

...kalamita => V┞Hudo┗áﾐí 
Rečko┗ské lesﾐí dヴáh┞ 

Pヴozážeﾐí ┗ulkaﾐiIkýIh 
hoヴﾐiﾐ => pヴoželezﾐěﾐí 

 ...pヴoželezﾐěﾐí => težHa a 
zpヴaIo┗áﾐí železﾐýIh ヴud => 

Hudo┗áﾐí ┗odﾐíIh děl ふﾐáhoﾐ┞, 
hamry) 

speIifiIká ┗odﾐí k┗ěteﾐa <= ┗odﾐí 
díla <= těžHa ヴud 

 

Písko┗Io┗é podloží = 
pヴopustﾐé podloží => 

ﾐedostatek ži┗iﾐ 

...ヴelati┗ﾐí ﾐedostatek ┗od┞ a 
ﾐedostatek úヴodﾐé půd┞ => 

ヴozsáhlé les┞ => ﾏalá hustota 
osídleﾐí... 

...ﾏalá hustota osídleﾐí => 

┗hodﾐé podﾏíﾐk┞ pヴo 
┗┞Hudo┗áﾐí ┗ojeﾐského újezdu. 
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3.1.5 Infrastruktura pro geoturismus a související rozvojové a osvětové aktivity 

Z pohledu geotuヴistiIkého poteﾐIiálu je Ralsko přede┗šíﾏ jediﾐečﾐýﾏ úzeﾏíﾏ z hlediska jeho 

příヴodﾐíIh hodﾐot. Podle odHoヴﾐýIh údajů zůstalo téﾏěř Γヰ % jeho úzeﾏí za posledﾐíIh ヵヰ let 
ﾐedotčeﾐo příﾏýﾏ půsoHeﾐíﾏ člo┗ěka. Úzeﾏí Ralska je hla┗ﾐě ﾐa jihu spojeﾐo ヴozsáhlýﾏi lesﾐíﾏi 
porosty s příヴodﾐíﾏi skalﾐíﾏi út┗aヴ┞ s oHIí Doks┞ ふHヴadčaﾐské stěﾐ┞, NPR Břeh┞ﾐě-Pecopala). 

Uﾐikátﾐí je taktéž histoヴie úzeﾏí, kteヴá ﾐaHízí poteﾐIiál pヴo iﾐteヴpヴetaIi a os┗ětu jak ┗ oblasti 

geopolitiIkýIh sou┗islostí, tak i ┗e způsoHu ┗┞užití kヴajiﾐ┞ člo┗ěkeﾏ.   

Iﾐfヴastヴuktuヴa pヴo geotuヴisﾏus a sou┗isejíIí ヴoz┗ojo┗é a os┗ěto┗é akti┗it┞ ﾐa úzeﾏí ﾐa┗ヴho┗aﾐého 
geopaヴku je částečﾐě ヴoz┗iﾐuta. Úzeﾏí dispoﾐuje ┗┞sokýﾏ poteﾐIiálem pro rozvoj geoturismu  

a šetヴﾐého Iesto┗ﾐího ヴuIhu, kteヴý se podaří ﾐaplﾐit za podﾏíﾐk┞ doHudo┗áﾐí potřeHﾐé 
infrastruktury. 

Níže u┗ádíﾏe jedﾐotli┗é akti┗it┞, pヴo kteヴé jsou ┗ úzeﾏí ┗hodﾐé podﾏíﾐk┞ či předpoklad┞ 
s u┗edeﾐíﾏ iﾐfoヴﾏaIí o e┝istujíIí iﾐfヴastヴuktuře, přičeﾏž ┗ kapitole ヴ.ヲ je u┗edeﾐ ┗ýčet 
koﾐkヴétﾐíIh zařízeﾐí ┗┞užitelﾐýIh pヴo ﾐíže u┗edeﾐé akti┗it┞. 

V kapitole ヵ ﾐásledﾐě u┗ádíﾏe pláﾐ hla┗ﾐíIh akti┗it, kteヴé Hudou ┗ ﾐásledujíIíIh ヱヰ, ヴesp.  
ヲヰ leteIh ヴealizo┗áﾐ┞ s Iíleﾏ ┗┞užít defiﾐo┗aﾐý poteﾐIiál Geopaヴku Ralsko a zajistit jeho udヴžitelﾐý 
rozvoj. 

3.1.5.1 Geoturismus 

a) Geostezky 

Geostezka Přes Buko┗é hor┞. Realizátoヴeﾏ stezk┞ je Geopaヴk Ralsko. U ┗šeIh lokalit jsou zadáﾐ┞ 
GP“ souřadﾐiIe, zastá┗k┞ stezk┞ jsou uﾏístěﾐ┞ ﾐa ﾐo┗ě zﾐačeﾐýIh tuヴistiIkýIh IestáIh z Hヴadčaﾐ 
sﾏěヴeﾏ ﾐa Bezděz. )astá┗k┞ geostezk┞: ヱ/ pod ┗ヴIheﾏ Víšek - s┗ědeIký kopeI, skalﾐí ┗ěže ﾐahoře 

zakoﾐčeﾐé deskou železitého písko┗Ie; ヲ/ pod Malou Buko┗ou - skalﾐí říIeﾐí, skalﾐí ┗ýIhoz┞ 
písko┗Ie s ﾐález┞ fosílií; ン/ Malá Buko┗á - ukázka ┗ápﾐitého písko┗Ie s fosilﾐí fauﾐou, sloupIo┗itá 
odlučﾐost čediče, částečﾐý ヴozhled; ヴ/ Velká Buko┗á – částečﾐý ヴozhled, pヴaleso┗itý zH┞tek 
┗ヴIholo┗é Hučiﾐ┞; ヵ/ Pustý ヴ┞Hﾐík – ﾏokřadﾐí ┗egetaIe, ヴašeliﾐiště; ヶ/ “tヴážo┗ - zaﾐiklá oHeI, 
zH┞tk┞ skalﾐíIh sklepů, iﾐteヴakti┗ﾐí pヴ┗ek; Α/ Pヴaﾏeﾐiště U Flesla - Pヴaﾏeﾐiště, ukázka ﾏokřadﾐí 
┗egetaIe, ┗odﾐí ﾐádヴž. Na stezIe je uﾏístěﾐo ヶ iﾐforﾏačﾐíIh paﾐelů  

Geostezka Po stopáIh těžH┞ železﾐýIh rud. Realizátoヴeﾏ stezk┞ je Geopaヴk Ralsko.  
U ┗šeIh lokalit jsou zadáﾐ┞ GP“ souřadﾐiIe, zastá┗k┞ stezk┞ jsou částečﾐě uﾏístěﾐ┞ ﾐa 
haﾏeヴskéﾏ okヴuhu, částečﾐě ┗ teヴéﾐu. )astá┗k┞ geostezk┞: ヱ/ pod sIhodištěﾏ ﾐa hヴad Dě┗íﾐ – 

s┗islá pヴoželezﾐěﾐá stěﾐa ﾐa koﾐtaktu s žílou polzeﾐitu; ヲ/ ┗pヴa┗o u sIhodiště ﾐa hヴad Dě┗íﾐ – 

polzeﾐito┗á žíla ┗┞IházejíIí ﾐa zeﾏský po┗ヴIh; ン/ ﾐád┗oří hヴadu Dě┗íﾐ – hヴadﾐí studﾐa pヴopojeﾐá 
se s┞stéﾏeﾏ těžeHﾐíIh štol ﾐa železﾐou ヴudu; ヴ/ písko┗Io┗ý loﾏ ﾐa jz. úHočí Haﾏeヴského Špičáku 
– pヴoželezﾐěﾐí písko┗Ie ┗e t┗aヴu tz┗. železﾐýIh ヴůží, písko┗Io┗ý loﾏ; ヵ/ doHý┗ka na 

“IhäIhteﾐsteiﾐu – ┗ýヴazﾐá piﾐka, ┗┞hlídka ﾐa Šiヴoký káﾏeﾐ; ヶ/ pod Šiヴokýﾏ kaﾏeﾐeﾏ – ┗ýhled ﾐa 
Chヴasteﾐský ┗ヴIh a Ještěd; Α/ “kalﾐí di┗adlo – tヴuHiIo┗ité foヴﾏ┞ pヴoželezﾐěﾐí písko┗Ie, skalﾐí 
Hヴáﾐa; Β/ “toháﾐek – písko┗Io┗ý suk se zH┞tk┞ sklaﾐího hヴadu, ┗ýhled; Γ/ Velký Jeleﾐí ┗ヴIh – 

┗┞pヴepaヴo┗aﾐý čedičo┗ý suk se sloupIo┗itou odlučﾐostí hoヴﾐiﾐ┞, kヴuho┗ý ヴozhled; ヱヰ/ doHý┗ka 
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pod Kozíﾏ hřHeteﾏ – pozůstatek těžH┞ železﾐé ヴud┞. V ヴáﾏIi geostezk┞ kヴoﾏě taHulí AOPK ふ┗iz 
ﾐaučﾐá stezka Haﾏeヴský okヴuhぶ H┞la uﾏístěﾐa ﾐaučﾐá taHule u “kalﾐího di┗adla s téﾏateﾏ 
pヴoželezﾐěﾐí písko┗Ie a d┗a kヴuho┗é altáﾐ┞ s 3D mapou geoparku a s ┗┞s┗ětleﾐíﾏ geoﾏoヴfologie 
ふヴozIestí pod “toháﾐkeﾏ a pod Dě┗íﾐeﾏぶ. 

b) Iﾐterakti┗ﾐí zasta┗eﾐí – Strážo┗, u Jahodo┗é pasek┞ 

Iﾐterakti┗ﾐí pr┗ek ┗e Strážo┗ě – téﾏa: Pヴoﾏěﾐ┞ kヴajiﾐ┞ - dokuﾏeﾐtuje pヴoﾏěﾐ┞ kヴajiﾐ┞ Hěheﾏ 
20. století foヴﾏou te┝tů, staヴýIh ﾏap a fotogヴafií, popis: Β kůlů s Iedulkaﾏi, hヴa ┗e foヴﾏě 
hádaﾐk┞, písko┗Io┗ý oHelisk 

Iﾐterakti┗ﾐí pr┗ek u Jahodo┗é pasek┞ – téﾏa: Pa┗učiﾐa ┗ztahů ┗ lese – ukazuje pヴo┗ázaﾐost 
lesﾐího ekos┞stéﾏu a ┗azH┞ HiotiIké a aHiotiIké složk┞, popis: Β kůlů s cedulkami, hra ┗e foヴﾏě 
hádaﾐk┞, la┗iIe a stůl z písko┗Ie 

c) Altáﾐ┞ s 3D mapou 

Altáﾐ┞ s ンD ﾏapou pod Dě┗íﾐeﾏ a ﾐa rozIestí u SoIhora – dře┗ěﾐé altáﾐ┞ s ┗elkýﾏ písko┗Io┗ýﾏ 
stoleﾏ, ﾐa kteヴéﾏ je uﾏístěﾐa ンD ﾏapa ﾐejHližšího okolí ふDě┗íﾐské polesíぶ, ヴeliéfﾐí ﾏapa 
dokumentuje geoﾏoヴfologii ヴegioﾐu, ﾐa taHuli ┗┞s┗ětli┗k┞ k ﾏapě a popis geostezk┞ Po stopáIh 
těžH┞ železﾐýIh ヴud, dále písko┗Io┗é la┗iIe a oHelisk. 

d) Veﾐko┗ﾐí ﾐá┗ště┗ﾐiIká střediska s ┗eﾐko┗ﾐí geoe┝poziIí – JaHloﾐeček, Kuří┗od┞ 

zastřešeﾐá odpočí┗ka pヴo tuヴist┞, la┗iIe a stoly z písko┗Ie, ┗ ヴoIe ヲヰヱヶ Hudou doplﾐěﾐ┞ o 
iﾐfoヴﾏačﾐí taHule s mapou geoparku. V dalšíIh leteIh ヴozšířeﾐo o ┗eﾐko┗ﾐí geologiIkou e┝poziIi. 

e) Iﾐterakti┗ﾐí ﾏapa a ┗irtuálﾐí stezk┞  

Na ┘eHo┗ýIh stヴáﾐkáIh geopaヴku Hude ﾐa jaře ヲヰヱヶ spuštěﾐa iﾐteヴakti┗ﾐí ﾏapa geoparku. Mapa 

Hude ┗┞uží┗at data z dataHaﾐk┞ a zoHヴazo┗at jedﾐotli┗é geotop┞. Geotop┞ Hudou ヴozděleﾐ┞ podle 

teﾏatiIkýIh Ielků, pヴo kteヴé Hudou ┗┞t┗ořeﾐ┞ ikoﾐ┞. Uži┗atel si dle s┗ého zájﾏu z┗olí téﾏata, 
kteヴá IhIe ﾐa ﾏapě zoHヴazit. Mapa ┗┞t┗oří ヴedakčﾐí pヴostředí pヴo ┗kládáﾐí novýIh ┗iヴtuálﾐíIh 
stezek ふ┗ teヴéﾐu Hudou uﾏístěﾐ┞ QR kód┞ ﾐa e┝istujíIí taHule – ﾐapř. taHule AOPK pod Dě┗íﾐeﾏ, 
Šiヴokýﾏ kaﾏeﾐeﾏ, “toháﾐkeﾏ, u Čeヴﾐého ヴ┞Hﾐíka, pod Velkýﾏ Jeleﾐﾐíﾏ ┗ヴIheﾏ ﾐeHo ﾐa 
taHulíIh geopaヴku ﾐeHo příﾏo ┗ teヴéﾐuぶ.  

Kategorie: 

 

Příヴoda ふzeleﾐéぶ: (1) )ajíﾏa┗é Hiotop┞, (2) Voda v kヴajiﾐě, (3) Ptačí lokalit┞  
 

Kultura ふčeヴ┗eﾐáぶ: (1) )aﾐiklá ﾏísta, (2) TeIhﾐiIké paﾏátk┞, (3) Vojeﾐská histoヴie 

 

Geologie ふfialo┗áぶ: (1) VulkaﾐiIké žíl┞ a suk┞, (2) Pヴoželezﾐěﾐí písko┗Ie, (3) Písko┗eI, (4) Stopy po  

těžHě, (5) Fosílie 

 

V příloháIh ﾐoﾏiﾐačﾐí dokuﾏeﾐtaIe dokládáﾏe: 
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 iﾐfoヴﾏačﾐí leták┞ k ヴealizo┗aﾐýﾏ geostezkáﾏ ふpříloha č. ヲぶ,  
 infotabule k ヴealizo┗aﾐýﾏ geostezkáﾏ ふpříloha č. ンぶ, 
 fotodokumentace k tuヴistiIké iﾐfヴastヴuktuře v Geopaヴku Ralsko ふpříloha č. ヵぶ. 

3.1.5.2 Cykloturistika 

C┞klotuヴistika je jedﾐou z ﾐejlepšíIh ┗aヴiaﾐt pozﾐá┗áﾐí ヴegioﾐu. “pojuje ヴ┞Ihlost, dostupnost, 

spoヴto┗ﾐí ┗┞žití a ヴelati┗ﾐě ヴ┞Ihlé pozﾐáﾐí okolﾐí kヴajiﾐ┞. Vzhledem k Ihaヴakteヴu úzeﾏí 
ﾐa┗ヴho┗aﾐého pヴo ﾐáヴodﾐí geopaヴk je I┞klotuヴistika jedﾐou z ﾐejlepšíIh foヴeﾏ pozﾐáﾐí Ielého 
geoparku. DoHヴá síť Iest a ﾐepříliš ﾐáヴočﾐý teヴéﾐ jsou dů┗odeﾏ eﾐoヴﾏﾐího ﾐáヴůstu I┞klotuヴistik┞ 
v geoparku v posledﾐí doHě. Jedﾐá se přede┗šíﾏ o jedﾐodeﾐﾐí ﾐá┗ště┗ﾐík┞.  
 

Na úzeﾏí geopaヴku e┝istuje poﾏěヴﾐě hustá síť I┞klostezek, kteヴá zpřístupňuje Ielou řadu lokalit. 
Cyklostezky jsou napojeny ﾐa páteřﾐí C┞kloﾏagistrálu PloučﾐiIe, kteヴá je součástí tuヴistiIkého 
ヴoz┗ojo┗ého koヴidoヴu ﾐadヴegioﾐálﾐího ┗ýzﾐaﾏu. Na┗ヴžeﾐá tヴasa zeleﾐé I┞kloﾏagistヴál┞ kopíヴuje 
tok řek┞ PloučﾐiIe od jejíIh hla┗ﾐíIh pヴaﾏeﾐů ┗ Osečﾐé až do Děčíﾐa, kde se PloučﾐiIe ┗lé┗á  
do LaHe. Tヴasa je ﾐapojeﾐa ﾐa I┞klotヴasu podél LaHe a dále ﾐa┗azuje ﾐa s┞stéﾏ tヴas ┗ Polsku  

a v sousedﾐíﾏ ﾐěﾏeIkéﾏ “asku a to dík┞ dlouhodoHé spolupヴáIi Mikroregionu Podralsko  

s Příヴodﾐíﾏ paヴkeﾏ Žita┗ské hoヴ┞. V řešeﾐéﾏ úzeﾏí pヴoIhází oHIeﾏi “tヴáž pod Ralskeﾏ, No┗iﾐ┞ 
pod Ralskeﾏ, Miﾏoň, Ralsko, )ákup┞. V ヴoIe ヲヰヱヲ H┞la ヴealizo┗áﾐa základﾐí tヴasa )eleﾐé 
I┞kloﾏagistヴál┞ PloučﾐiIe:  

 Semering – úHočí Ještědského hřeHeﾐe ﾐástup ﾐa I┞kloﾏagistヴálu a ┗azHa ﾐa No┗ou 
HřeHeﾐo┗ku  

 Osečﾐá - Pヴaﾏeﾐ┞ PloučﾐiIe 

 Haﾏヴ ﾐa Jezeře 

 “tヴáž pod Ralskeﾏ 

 Noviny pod Ralskem - Pヴůヴ┗a PloučﾐiIe 

 

Pokračováﾐí tras┞ )eleﾐé I┞kloﾏagistrál┞ PloučﾐiIe k hraﾐiIi ﾏikroregioﾐu Podralsko: 

 Miﾏoň 

 Ralsko (obec) 

 Hヴadčaﾐ┞ 

 )ákup┞-Veselí 
 Vlčí Důl 
 

Trasa )eleﾐé I┞kloﾏagistrál┞ PloučﾐiIe mimo mikroregion Podralsko: 

 Česká Lípa 

 “tヴužﾐiIe 

 Jez┗é 

 Hoヴﾐí PoliIe 

 Žaﾐdo┗ 

 “taヴý ŠaIho┗ 

 Fヴaﾐtiško┗ ﾐad PloučﾐiIí 
 Beﾐešo┗ ﾐad PloučﾐiIí 
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 Malá Veleň 

 Březiﾐ┞ 

 Děčíﾐ – Ieﾐtヴuﾏ ふﾐapojeﾐí ﾐa I┞kloﾏagistヴálu LaHe – Elbe). 

 

Na úzeﾏí Geoparku Ralsko se v současﾐé doHě ﾐaIhází řada zﾐačeﾐýIh I┞klotヴas.  

Jedﾐá se o: 

1) Cyklostezky II., III. a IV. tříd┞ spヴa┗o┗aﾐé Klubem českýIh tuヴistů pヴoIházejíIí 
ﾐa┗ヴho┗aﾐýﾏ úzeﾏíﾏ pヴo ﾐáヴodﾐí geopaヴk Ralsko; 

2) C┞klostezk┞ ﾐa úzeﾏí VojeﾐskýIh lesů a statků zřizo┗aﾐé a spヴa┗o┗aﾐé Vojeﾐskýﾏi les┞  
a statk┞, ﾐa ﾐiIhž jsou ┗ současﾐé doHě postupﾐě doHudo┗á┗áﾐa odpočí┗adla;  

3) TeﾏatiIké I┞klo┗ýlet┞ ﾐa┗ヴžeﾐé Mikroregionem Podralsko (http://www.turistika-

podralsko.cz/podralsko): 

o Geﾐeヴálská 

o Haﾏeヴský okヴuh 

o Hヴadčaﾐské peklo 

o Okolo Tlusce 

o Okruh kolem Ralska 

o VヴIhHělská 

4)  a Městeﾏ Doks┞ „Na kole kヴajeﾏ Kaヴla H┞ﾐka MáIh┞さ 

o )a spíIí paﾐﾐou 

o Na Valdštejﾐsko ke gヴaﾐátﾐíkůﾏ 

o Přes Psí kostel┞ do Hヴadčaﾐ 

o “tヴážo┗ 

o Koleﾏ koleﾏ Velké Buko┗é. 

VšeIhﾐa ﾐástupﾐí ﾏísta geopaヴku jsou pヴopojeﾐa sítí I┞klotヴas – Doks┞, Kuří┗od┞, Hヴadčaﾐ┞, 
Miﾏoň, “tヴáž pod Ralskeﾏ, Haﾏヴ ﾐa Jezeře, Osečﾐá, MﾐiIho┗o Hヴadiště.  

Pro další rozvoj cykloturistiky v Geoparku Ralsko ﾐeﾐí ﾐutﾐé stá┗ajíIí síť Iest a pěšiﾐ ヴozšiřo┗at o 
další, stá┗ajíIí síť tヴas je dostatečﾐá.  )áﾏěヴeﾏ Geopaヴku Ralsko pヴoto Hude ┗┞užít stá┗ajíIí síť tヴas 
a uヴčité úsek┞ či okヴuh┞ ┗┞užít pヴo teﾏatiIk┞ zaﾏěřeﾐé ﾐaučﾐé stezk┞ ふﾐapř. Naučﾐá stezk┞ぶ a 
doplﾐit je o iﾐteヴpヴetačﾐí pヴ┗k┞ Geopaヴku Ralskoぶ. Nedostatkeﾏ stá┗ajíIíIh I┞klostezek je slaHá 
úヴo┗eň dopヴo┗odﾐé iﾐfヴastヴuktuヴ┞ ふodpočí┗adla, oHčeヴst┗eﾐí, seヴ┗isﾐí staﾐo┗iště, případﾐě 
půjčo┗ﾐu kolぶ.  

Geopark Ralsko proto v roIe ヲヰヱヵ realizo┗al pr┗ﾐí projekt ﾐa posíleﾐí ﾐá┗ště┗ﾐiIké 
infrastruktury Geoparku ふfotodokuﾏeﾐtaIe turistiIké iﾐfrastruktur┞ je u┗edeﾐa ┗ příloze č. ヵぶ, 
kdy byla v geoparku ┗┞Hudo┗áﾐa d┗ě ﾐá┗ště┗ﾐiIká střediska ふ┗ Kuří┗odeIh a JaHloﾐečkuぶ a 
ﾐěkolik odpočí┗ek s iﾐterakti┗ﾐíﾏi pr┗k┞, které prezeﾐtují jedﾐ┞  z ﾐej┗ýzﾐaﾏﾐějšíIh lokalit 
geoparku ふPP Dě┗íﾐ, PP Skalﾐí di┗adlo, paﾏátﾐík SoIhora pod Stoháﾐkeﾏぶ.   

Na I┞klostezkáIh pod spヴá┗ou VojeﾐskýIh lesů a statků ČR ふ┗┞Hudo┗áﾐo H┞lo Ielkeﾏ ヲヵ kﾏ 
cyklotras) bylo ze stヴaﾐ┞ di┗ize Miﾏoň zřízeﾐo již 10 odpočí┗adel, ┗četﾐě stojaﾐů ﾐa odložeﾐí kol a 

iﾐfoヴﾏačﾐího s┞stéﾏu. Další odpočí┗adla Hudou dle ﾏožﾐostí di┗ize Miﾏoň uﾏístěﾐa i ﾐa ﾐo┗ě 

http://www.turistika-podralsko.cz/podralsko
http://www.turistika-podralsko.cz/podralsko
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┗┞zﾐačeﾐýIh tuヴistiIkýIh okヴuzíIh a jiﾐýIh ┗┞tipo┗aﾐýIh ﾏísteIh. Vzhledeﾏ ke stále oHlíHeﾐější 
I┞klotuヴistiIe ┗zﾐiklo ﾐěkolik půjčo┗eﾐ kol, ﾐapř. České dヴáh┞ od čeヴ┗eﾐIe ヲヰヱヵ začal┞ půjčo┗at 
tヴekiﾐgo┗á kola ﾐa ﾐádヴaží ┗ Miﾏoﾐi, DokseIh a České Lípě. Bike spoヴt “tヴáž pod Ralskeﾏ ﾐaHízí 
koﾏpletﾐí seヴ┗is ふpůjčo┗ﾐa, seヴ┗is a opヴa┗┞, pヴodejぶ. ÚsIho┗ﾐu kol ﾐaHízejí ┗ětšiﾐou ┗šeIhﾐ┞ 
uH┞to┗aIí a stヴa┗o┗aIí zařízeﾐí, popř. ﾐěkteヴá IC ﾐeHo ﾐádヴaží.  

V┞Hヴaﾐé zﾐačeﾐé I┞klistiIké tヴas┞ pヴoIházejíIí úzeﾏíﾏ Geoparku Ralsko ﾐeHo jeho ﾐástupﾐíﾏi 
ﾏíst┞: 

Meziﾐáヴodﾐí 

 241: Žita┗a – Ralsko – Praha, dotčeﾐé obce: Miﾏoň, Noviny pod Ralskem, “tヴáž pod 

Ralskem, Ralsko 

Celostátﾐí 

 25: MODO Most – Doksy – Chrastava, dotčeﾐé obce: Doksy, Bezděz, Ralsko, Cetenov, 

Osečﾐá 

Místﾐí 

 3040:  Kuří┗od┞ – Bělá pod Bezdězeﾏ, dotčeﾐé obce: Ralsko, Bělá pod Bezdězeﾏ 

 3045: Velenice – )ákup┞ – Doksy – Bělá pod Bezdězeﾏ: dotčeﾐé obce: JaHloﾐﾐé v 

Podještědí, Bヴﾐiště, Velký Valtinov, )ákup┞, Ralsko, Bezděz, Rok┞tá, Dolﾐí Kヴupá 

 3046: Hamr na J. - “toháﾐek – Miﾏoň, dotčeﾐé obce: Hamr na Jezeře, Miﾏoň, 
Ralsko, “tヴáž pod Ralskem 

 3050: “toháﾐek - VšeliHiIe - Pěﾐčíﾐ, dotčeﾐé obce: VšeliHiIe, Ralsko 3054: No┗á huť - 

Pヴo┗odíﾐ, dotčeﾐé obce: )ákup┞, Ralsko 

 3007: Ještěd – Tolštejﾐ, dotčeﾐé obce: Bヴﾐiště, Noviny pod Ralskem, “tヴáž pod 

Ralskem, Hamr na Jezeře, Osečﾐá 

 3055: Velenice – Svitava: dotčeﾐé obce: Velenice 0014: Doksy – PaﾐkヴáI, dotčeﾐé obce: 

Doksy, Okna 0015: Doksy – Ro┗eň, dotčeﾐé obce: Doksy, Tachov 0060: Bezděz – D┗ůヴ, 
dotčeﾐé obce: Bezděz 

 0061: Bezděz – PaﾐkヴáI, dotčeﾐé oHIe: Bezděz 

 C┞klotヴasa VL“ Psí kostel - Hヴadčaﾐ┞ - “kelﾐá Huť - PloužﾐiIe ヱヴ kﾏ 

3.1.5.3 Pěší turistika/nordic walking 

Pヴo pěší tuヴistiku ﾐeHo dﾐes tolik populáヴﾐí ﾐoヴdiI ┘alkiﾐg lze ┗┞užít sítě zﾐačeﾐýIh tuヴistiIkýIh 
cest, silﾐiček a zpe┗ﾐěﾐýIh Iest Hý┗alého ┗ojeﾐského ┗ýI┗iko┗ého pヴostoヴu. Vhodﾐé je zejﾏéﾐa 
okolí Haﾏヴu ﾐa Jezeře, ┗ヴIh Ralsko, Hヴadčaﾐské stěﾐ┞, okolí Doks a MáIho┗a jezeヴa, kde  
se v současﾐé doHě ﾐaIhází ﾐěkolik zﾐačeﾐýIh okヴuhů pヴo pěší tuヴistiku.   

V roce 2015 Geopark Ralsko ┗┞zﾐačil páso┗ýﾏ zﾐačeﾐíﾏ dle ﾏetodik┞ KČT ヱン,ヵ kﾏ ﾐo┗ýIh tras, 
které spojil┞ Bezděz ふoHlíHeﾐý turistiIký Iílぶ s centry geoparku - Hradčaﾐ┞ a Kuří┗od┞. V ráﾏIi 
tohoto zﾐačeﾐí H┞la ┗┞t┗ořeﾐa i geostezka Přes Buko┗é hor┞, která H┞la doplﾐěﾐa o iﾐforﾏačﾐí 
tabule, interakti┗ﾐí pr┗k┞ a odpočí┗adla ふ┗iz příloh┞ č. ヲ, ン a ヴぶ.  
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V roIe ヲヰヱヵ Geopark Ralsko také projedﾐal záﾏěr ┗┞zﾐačit propojeﾐí ﾐástupﾐího ﾏísta Stráž 
pod Ralskeﾏ ﾐa haﾏerský okruh. B┞l┞ získáﾐ┞ souhlas┞ ┗lastﾐíků pozeﾏků ふVojeﾐské les┞ a 
statk┞ ČR, s. p., Diamo, s. p., Město Stráž pod Ralskeﾏぶ a orgáﾐů oIhraﾐ┞ přírod┞ ふAOPK, MŽPぶ a 
oHIe Haﾏr ﾐa Jezeře. Trasa ┗ délIe ヵ kﾏ Hude ┗┞zﾐačeﾐa ┗ roce 2016. 

V┞Hヴaﾐé zﾐačeﾐé pěší tヴas┞ pヴoIházejíIí úzeﾏíﾏ Geopaヴku Ralsko ﾐeHo jeho ﾐástupﾐíﾏi ﾏíst┞: 

Čer┗eﾐá: 

 Trasa ze sﾏěヴu od České Líp┞ - Doksy – Bezděz – Bělá pod Bezdězeﾏ ふe┗ヴopská 

dálko┗á trasa E10 Nordeast – Southwest) 

 Hヴadčaﾐský čeヴ┗eﾐý okヴuh (VLS): Hヴadčaﾐ┞ – Pod Ha┗ヴaﾐí skálou – Kヴa┗í rokle – Měděﾐý 

důl – U H┗ězd┞ – NPR Břeh┞ﾐě – Pecopala  - Popelo┗ý hřeHeﾐ - Dlouhá ヴokle – 

PR Hヴadčaﾐské ヴ┞Hﾐík┞ ふDヴžﾐíkぶ - Hヴadčaﾐský ヴ┞Hﾐík - Hヴadčaﾐ┞ 

 Miﾏoň – Vヴaﾐo┗ské skál┞ – Pヴůヴ┗a PloučﾐiIe – “tヴáž pod Ralskeﾏ – Haﾏヴ ﾐa Jezeře – 

Dě┗íﾐ – Lázﾐě KuﾐヴatiIe - Osečﾐá 

Modrá: 

 Česká Lípa – Pヴo┗odíﾐ – Doksy – Hヴadčaﾐské stěﾐ┞ – Hヴadčaﾐ┞ (IS) 

 Modヴý okヴuh VL“ -IC Hヴadčaﾐ┞ - ヴ┞Hﾐík Dヴžﾐík - „TヴojzuHeIさ  - “tヴážo┗  - „Kaﾐčí ヴokleさ – 

„Tヴa┗ﾐatou Iestuさ - ┗ヴIhol kopIe Velká Buko┗á - Buko┗ou ヴoklíさ  - „“taヴou lipskou Iestuさ - 

Va┗ヴoušků┗ ヴ┞Hﾐík -  “tヴážo┗ský ヴ┞Hﾐík - Hradčaﾐ┞ – Bezděz – Kuří┗od┞ 

 Bezděz – “tヴážo┗ - Hヴadčaﾐ┞ 

 Haﾏeヴský ﾏodヴý okヴuh: Haﾏヴ ﾐa Jezeře - PP Rašeliﾐiště Čeヴﾐého ヴ┞Hﾐíka - PP “toháﾐek – 

“oIhoヴů┗ poﾏﾐík - PP Divadlo - PP Šiヴoký káﾏeﾐ - PP Dě┗íﾐ - Ostヴý - Haﾏヴ ﾐa Jezeře 

)eleﾐá: 

 Pヴo┗odíﾐ – L┞sá skála – Psí kostel┞ – Hヴadčaﾐské stěﾐ┞ – Hヴadčaﾐ┞ – Hヴadčaﾐský ヴ┞Hﾐík – 

Va┗ヴoušků┗ ヴ┞Hﾐík - Kuří┗od┞ 

Žlutá: 

 Trasa kolem MáIho┗a jezera ふ“taヴé Splavy – Doksy) Hヴadčaﾐ┞ – Boヴečský les 

 “tヴážo┗ – Malá Buko┗á - Velká Buko┗á – Kuří┗od┞ ふgeostezka Přes Buko┗é hoヴ┞ぶ 
 Miﾏoň – Hヴadčaﾐ┞ 

 Psí kostel┞ – Bヴeﾐﾐá 

 

Pěší ┗ýlet┞ ┗┞t┗ořeﾐé Mikヴoヴegioﾐeﾏ Podヴalsko: http://www.turistika-podralsko.cz/podralsko, 

zejﾏéﾐa: 

a. Dě┗íﾐská, 
b. Hヴadčaﾐskýﾏi stěﾐaﾏi, 
c. K pヴůヴ┗ě PloučﾐiIe přes ┗ヴIh Ralsko, 

d. Okolo MáIho┗a jezeヴa. 

 

http://www.turistika-podralsko.cz/podralsko
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Naučﾐé stezk┞ ﾐa úzeﾏí Geoparku Ralsko 

 Naučﾐá stezka K Praﾏeﾐůﾏ ┗ okolí Osečﾐé. Jedﾐá se o okヴuh dlouhý asi ヲ,ヵkﾏ, Ielá tヴasa 
je zﾐačeﾐa s┞ﾏHoleﾏ ﾐaučﾐé stezk┞. V čeヴ┗ﾐu ヲヰヱヲ H┞l ┗ Osečﾐé zpřístupﾐěﾐ ┗eřejﾐosti 
aヴeál příﾏěstského paヴku „Maﾐﾐů┗ lesさ, kteヴý je přístupﾐý jak z Osečﾐé,  
tak i z aヴeálu Lázﾐí KuﾐdヴatiIe. 

 Naučﾐá stezka JeřáH ┗ Hlízkéﾏ okolí Hヴadčaﾐ. Ná┗ště┗ﾐíIi ﾏají ﾏožﾐost pヴojít okヴajeﾏ 
HヴadčaﾐskýIh stěﾐ, kteヴé je ﾐejse┗eヴﾐější částí Kuﾏeヴského pohoří. Tヴasa je f┞ziIk┞ 
ﾐeﾐáヴočﾐá a z┗ládﾐou ji pヴojít i děti předškolﾐího ┗ěku. IﾐfoヴﾏaIe o ﾐaučﾐé stezIe: délka 
tヴas┞: ン,ヵ kﾏ, oHtížﾐost: ﾐízká, taHule: Β ﾐaučﾐýIh taHulí je ┗ěﾐo┗áﾐo příヴodﾐíﾏ 
podﾏíﾐkáﾏ Ralska, geologii HヴadčaﾐskýIh stěﾐ, Hoヴo┗éﾏu hospodářst┗í, dře┗iﾐáﾏ, 
ヴostliﾐáﾏ, ptákůﾏ a sa┗Iůﾏ. Naučﾐá stezka je pojﾏeﾐo┗áﾐa podle JeřáHa popela┗ého, 
jedﾐoho z pěti ptáků, pヴo jejiIhž oIhヴaﾐu H┞la ┗┞hlášeﾐa Ptačí oHlast Českolipsko – 

Dokeské písko┗Ie a ﾏokřad┞. 

 Naučﾐá stezka Ralsko z Miﾏoﾐě přes kヴásﾐý záﾏeIký paヴk až ﾐa ┗ヴIhol Ralska  
se zříIeﾐiﾐou hヴadu. Po Iestě je připヴa┗eﾐo ヱヴ zasta┗eﾐí se záHa┗ﾐýﾏi úkol┞ pヴo ﾏalé  
i ┗elké. “tezka je uヴčeﾐa přede┗šíﾏ děteﾏ z dヴuhého stupﾐě základﾐíIh škol, ale s poﾏoIí 
učitele ﾐeHo ヴodičů z┗ládﾐou ┗ětšiﾐu úkolů i děti ﾏladší.  

 Naučﾐá stezka S┘aﾏp po HřezíIh MáIho┗a jezeヴa sﾏěヴeﾏ k Břeh┞ňskéﾏu ヴ┞Hﾐíku  
do “taヴýIh “pla┗ů zpět do Doks. “tezka je pojﾏeﾐo┗áﾐa podle Náヴodﾐí příヴodﾐí paﾏátk┞ 
“WAMP, kteヴá H┞la ┗┞hlášeﾐa ┗ ヴoIe ヲヰヰΓ. Chヴáﾐěﾐo je zde přede┗šíﾏ ヴašeliﾐiště, kteヴé je 
doﾏo┗eﾏ ┗záIﾐýIh a ohヴožeﾐýIh ヴostliﾐ a ži┗očiIhů - ﾐapř. ﾏasožヴa┗é ヴosﾐatk┞ 
okヴouhlolisté ﾐeHo lekﾐíﾐu Hělostﾐého.  IﾐfoヴﾏaIe o stezIe: délka: ヱヵ kﾏ, zasta┗eﾐí:  
ヶ iﾐfoヴﾏačﾐíIh paﾐelů o botanice, zoologii bezoHヴatlýIh a oHヴatlo┗Iů a ヴ┞Hﾐíkářst┗í. 

 Naučﾐá stezka Srážka u Kuří┗od ヱΒヶヶ. Kuří┗od┞ – okヴuh podél silﾐiIe č. ヲヶΒ sﾏěヴeﾏ  
ﾐa MﾐiIho┗o Hヴadiště a zpět ヶ,ヵ kﾏ. Naučﾐá stezka začíﾐá paﾏátﾐíkeﾏ k Hit┗ě z Pヴusko-

ヴakouské ┗álk┞. Jedﾐa z pヴ┗ﾐíIh ┗ětšíIh Hite┗ Pヴusko-ヴakouské ┗álk┞ se odehヴála  
┗ Kuří┗odeIh ヲヶ. čeヴ┗ﾐa ヱΒヶヶ. Bit┗┞ se účastﾐilo ヵ pヴapoヴů a ヵ eskadヴoﾐ. ヲ děla před┗oje 
pヴuské aヴﾏád┞ postupo┗ala od Miﾏoﾐě pヴoti ヲ ヴotáﾏ ンΒ. pěšího pluku Haug┘itze a půl 
eskadře Mikuláško┗ýIh husaヴů ヱ. aヴﾏádﾐího sHoヴu. Jediﾐý deﾐ Hojů stál oHě stヴaﾐ┞ přes 
ンヰヰ lidskýIh ži┗otů. Tuto Hit┗u přiHližuje ヱヵ iﾐfoヴﾏačﾐíIh taHulí u ﾐaučﾐé stezk┞, kteヴá 
H┞la ┗┞Hudo┗áﾐa s fiﾐaﾐčﾐí podpoヴou VL“ ČR, s. p. 

 Haﾏerský ﾏodrý okruh, Haﾏr ﾐa Jezeře. “tezka iﾐfoヴﾏuje o uﾐikátﾐíIh IhヴáﾐěﾐýIh 
stano┗ištíIh poHlíž stezk┞: PP Rašeliﾐiště Čeヴﾐého ヴ┞Hﾐíka - PP “toháﾐek - “oIhoヴů┗ 
poﾏﾐík - PP Divadlo - PP Šiヴoký káﾏeﾐ - PP Dě┗íﾐ - Ostヴý - Haﾏヴ ﾐa Jezeře. 

 Naučﾐá stezka HorﾐíIh ┗sí, Ralsko – Náhlo┗ se šesti iﾐfoヴﾏačﾐíﾏi taHuleﾏi ふd┗ojjaz┞čﾐá – 

česk┞ a ﾐěﾏeIk┞ぶ. TaHule iﾐfoヴﾏují o histoヴii HoヴﾐíIh ┗sí ふOHeヴdöヴfeヴぶ, o Hlízkéﾏ 
příヴodﾐíﾏ úkazu – Čeヴto┗ě zdi, o ┗┞stěho┗aleIt┗í do Bヴazílie, o ﾏístﾐíﾏ učiteli Josefu 
Klauso┗i, o pů┗odﾐíIh okolﾐíIh hříHáヴﾐáIh, ze kteヴýIh se ﾏﾐohd┞ doIho┗al┞ jeﾐ toヴza 
kaﾏeﾐﾐýIh zdí. T┞to hříHáヴﾐ┞ patřil┞ hヴaHěIíﾏu ヴodu Haヴtigů.  
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 Naučﾐá MáIho┗a stezka, Doksy, “taヴé “pla┗┞, Břeh┞ﾐě. V těIhto oHIíIh H┞l┞ iﾐstalo┗áﾐ┞ 
iﾐfoヴﾏačﾐí taHule a tabulky s informacemi o zajíﾏa┗ýIh ﾏísteIh. Informace o stezce: 

délka: ヱヴ kﾏ, zasta┗eﾐí: ヱΑ ┗elkýIh iﾐfoヴﾏačﾐíIh taHulí a Α ﾏeﾐšíIh taHulek. VýIhozíﾏ 
ﾏísteﾏ je ┗Ihod do záﾏku Doks┞ ┗e Valdštejﾐské uliIi. Odtud tヴasa ┗ede záﾏeIkýﾏ 
paヴkeﾏ, koleﾏ paﾏátek ﾏěsta Doks┞, do “taヴýIh “pla┗ů a do osad┞ Břeh┞ﾐě ふkteヴá  
je součástí Doksぶ, u ﾐíž je Břeh┞ňský ヴ┞Hﾐík, zahヴﾐutý do stezk┞. Okruh spojuje  

ンヰ zajíﾏa┗ýIh ﾏíst ┗ okolí MáIho┗a jezeヴa, mnoho z nich jsou Ielostátﾐě ヴegistヴo┗aﾐé 
kultuヴﾐí paﾏátk┞. 

3.1.5.4 In-line bruslení 

In-line brusleﾐí je jedﾐíﾏ ze spoヴtů, kteヴý se ┗ České ヴepuHliIe těší ┗elké oHliHě, jeho populaヴita 
stále ﾐaヴůstá. )áヴo┗eň se jedﾐá o spoヴto┗ﾐí akti┗itu ┗hodﾐou pヴo Ielou ヴodiﾐu. Na úzeﾏí 
ﾐa┗ヴho┗aﾐéﾏ pヴo geopaヴk se ┗ současﾐé doHě ﾐaIházejí ヴůzﾐé okruhy pro in-line bヴusleﾐí: 
“┗éHořiIe - “oIhoヴů┗ poﾏﾐík ふヲ.Γぶ,  H┗ězdo┗ - “┗éHořiIe ふヲ.ヱぶ,  PloužﾐiIký potok ふン.ヵぶ,  Hamr  

ﾐa Jezeře ふokヴužﾐíぶ ふヱぶ, Osečﾐá - “tヴáž pod Ralskeﾏ ふΓ.ヴぶ,  PloužﾐiIe - “kelﾐá Huť ふヵ.ヵぶ,  Kuří┗od┞ - 
Hヴadčaﾐ┞ ふヵ.ヲぶ, PloužﾐiIký ヴ┞Hﾐík ふヱ.ヱぶ,  Kuří┗od┞ - “tヴážo┗ ふヶ.Αぶ, Letiště Hヴadčaﾐ┞ u Miﾏoﾐě ふヲ.ヵぶ. 
JejiIh přehled a podヴoHﾐý popis ┗četﾐě překážek ﾐa tヴase a oHtížﾐosti ﾐaHízí seヴ┗eヴ 
www.nabruslich.cz.  

Geopark Ralsko v roIe ヲヰヱヵ ┗┞t┗ořil ﾐo┗ý geoturistiIký produkt „Po stopáIh těžH┞ železﾐé rud┞ 

ﾐa HruslíIh“ – propojeﾐí zajíﾏa┗ýIh geotopů ふDě┗íﾐ, ┗ýhled ﾐa Široký káﾏeﾐ, Stoháﾐekぶ a 
inline. Pro trasu H┞l zpraIo┗áﾐ e┝kurzﾐí prů┗odIe ふ┗iz přílohu č. ヱぶ. 

3.1.5.5 Hippoturistika a agroturistika 

)ázeﾏí pヴo hippoturistiku ﾐaHízí ┗ oHlasti geopaヴku zeﾏědělská faヴﾏa a hřeHčíﾐ Pa┗líﾐ d┗ůヴ  

a v ﾐá┗azﾐosti ﾐa ﾐěj také hippostezk┞. )eﾏědělská faヴﾏa Pa┗liﾐ D┗ůr oHhospodařuje Ielkeﾏ ヵΑヰ 
ha ┗lastﾐíIh pozeﾏků a ﾐa dalšíIh ンヰヰ ha pozeﾏIíIh zákazﾐíků pヴo┗ádí služH┞ ﾐejﾐo┗ější 
zeﾏědělskou teIhﾐikou. Vedle pヴo┗ozu dostiho┗é stáje se zaHý┗á Iho┗eﾏ aﾐgliIkého 
plﾐokヴe┗ﾐíka, Iho┗eﾏ doﾏáIíIh hospodářskýIh z┗ířat a jejiIh pヴodejeﾏ.  

Atヴakti┗ﾐí pヴo ヴoz┗oj Iesto┗ﾐího ヴuIhu H┞l┞ dostih┞ pořádaﾐé ┗ Miﾏoﾐi. Hla┗ﾐí dostiho┗ý zá┗od 

o Ieﾐu ﾏěsta Miﾏoﾐě přilákal zhヴuHa ヲヰヰヰ ﾐá┗ště┗ﾐíků. Dostiho┗é zá┗od┞ ┗šak H┞l┞ ﾐa ﾐěkolik let 
zヴušeﾐ┞ a zﾐáﾏý hřeHčíﾐ H┞l ┗ ヴoIe ヲヰヱヴ pヴodáﾐ ┗ dヴažHě. “oučasﾐýﾏ ﾏajiteleﾏ aヴeálu Hý┗alého 
hřeHčíﾐa je společﾐost Maestoso Luﾐa spol s.ヴ.o. No┗ý ﾏajitel se sﾐaží  
o zﾐo┗uoHﾐo┗eﾐí atヴakti┗it┞ dostiho┗ýIh zá┗odů ┗ Miﾏoﾐi. V ヴoIe ヲヰヱヵ zoヴgaﾐizo┗al HřeHčíﾐ 
Miﾏoň d┗a zá┗od┞, ﾐá┗ště┗ﾐost IIa Αヰヰ ﾐá┗ště┗ﾐíků. HřeHčíﾐ Miﾏoň ﾐaHízí ┗ýI┗ik, ┗┞jížďky, 

ustájeﾐí, ale i jízdu kočáヴeﾏ u ヴůzﾐýIh příležitostí ふs┗atH┞, osla┗┞ぶ, přepヴa┗u koﾐí.  

Dalšíﾏ aヴeáleﾏ je BažaﾐtﾐiIe PloužﾐiIe, kteヴá je záヴo┗eň statkeﾏ zaﾏěřeﾐýﾏ ﾐa agヴotuヴistiku  

a pヴo┗ozuje s┗é akti┗it┞ zejﾏéﾐa ┗ oHlasti ﾏ┞sli┗eIt┗í. Dostatek lo┗ﾐé z┗ěře, příjeﾏﾐé uH┞to┗áﾐí ┗ 
dře┗ěﾐéﾏ sヴuHu a příヴodﾐí poteﾐIiál je atヴakti┗ﾐí ﾐaHídkou pヴo české i zahヴaﾐičﾐí tuヴist┞. Fiヴﾏa H┞ 
ヴáda ヴoz┗íjela s┗é služH┞ i ┗ oHlasti jezdeIt┗í ﾐa koﾐi, I┞klotuヴistiIe, pěší tuヴistiIe  
či doplňko┗ýIh služeH CR ふHazéﾐ, ┗eﾐko┗ﾐí posezeﾐí, sauﾐa apod.ぶ. Oﾏezeﾐí ┗ ヴoz┗oji služeH 
předsta┗uje dostupﾐost fiﾐaﾐIí. No┗ě fuﾐguje ┗ geopaヴku peﾐzioﾐ Větヴﾐá pláň, kteヴý ﾐaHízí 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Z%C3%A1mek_Doksy
http://trasy.nabruslich.cz/?lokalita=4&kraj=5&id_trasa=530&Sveborice---Sochoruv-pomnik
http://trasy.nabruslich.cz/?lokalita=4&kraj=5&id_trasa=502&Hvezdov---Sveborice
http://trasy.nabruslich.cz/?lokalita=4&kraj=5&id_trasa=501&Plouznicky-potok
http://trasy.nabruslich.cz/?lokalita=4&kraj=5&id_trasa=457&Hamr-na-Jezere-(okruzni)
http://trasy.nabruslich.cz/?lokalita=4&kraj=5&id_trasa=457&Hamr-na-Jezere-(okruzni)
http://trasy.nabruslich.cz/?lokalita=4&kraj=5&id_trasa=456&Osecna---Straz-pod-Ralskem
http://trasy.nabruslich.cz/?lokalita=4&kraj=5&id_trasa=138&Plouznice---Skelna-Hut
http://trasy.nabruslich.cz/?lokalita=4&kraj=5&id_trasa=128&Kurivody---Hradcany
http://trasy.nabruslich.cz/?lokalita=4&kraj=5&id_trasa=128&Kurivody---Hradcany
http://trasy.nabruslich.cz/?lokalita=4&kraj=5&id_trasa=19&Plouznicky-rybnik
http://trasy.nabruslich.cz/?lokalita=4&kraj=5&id_trasa=16&Kurivody---Strazov
http://trasy.nabruslich.cz/?lokalita=4&kraj=5&id_trasa=10&Letiste-Hradcany-u-Mimone
http://www.nabruslich.cz/
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uH┞to┗áﾐí ┗ apaヴtﾏáﾐeIh v ヴouHeﾐIe a další ┗olﾐočaso┗é akti┗it┞ s koňﾏi ふ┗ýI┗ik, ┗┞jížďk┞ – 

hodiﾐo┗é, ale i ﾐěkolika deﾐﾐíぶ, pヴodej ﾏedu. 

Do HudouIﾐa spatřujeﾏe ┗ této oHlasti poteﾐIiál pヴo další ヴoz┗oj. Cho┗ koﾐí ﾏá ┗ tomto regionu 

tradici a podpora rozvoje ekologického hospodářst┗í spojeﾐého s agroturistikou Hude ﾐa┗íI 
sﾏěřo┗at k zaIho┗áﾐí fuﾐkIí kヴajiﾐ┞, ┗┞užití pozemků zeﾏědělského půdﾐího foﾐdu, půd┞, kteヴé 
dlouhodoHě leží ladeﾏ, a ﾐa┗íI Hude ﾐaHízet lokálﾐí pヴodukt┞.  

3.1.5.6 Vodní sporty 

Vodﾐí tuヴistiku lze pヴo┗ozo┗at ﾐa řeIe PloučﾐiIi, část jejího spla┗ﾐého úseku pヴoIhází úzeﾏíﾏ 
Geoparku Ralsko. Popis spla┗ﾐého úseku řek┞ PloučﾐiIe H┞l zpヴaIo┗áﾐ Mikヴoヴegioﾐeﾏ Podヴalsko 
do ﾐaučﾐé Iest┞ „Káﾐoí po řeIe PloučﾐiIiさ. K dispozici jsou v oHlasti ヴo┗ﾐěž půjčo┗ﾐ┞ ┗odáIkého 
┗┞Ha┗eﾐí a d┗ě ┗odáIká táHořiště. V roce 2011 bylo ┗┞Hudo┗áﾐo táHořiště Meaﾐdヴ┞ PloučﾐiIe-

Boヴeček ふote┗řeﾐo od duHﾐa do koﾐIe září, uH┞to┗áﾐí ┗e staﾐeIh, soIiálﾐí zařízeﾐí, kiosekぶ. V ヴoIe 
ヲヰヱヶ ﾏá ﾏajitel ┗ pláﾐu ヴekoﾐstヴukIi soIiálﾐího zařízeﾐí, ┗ýsta┗Hu Ihatek ふIIa Βヰ lůžekぶ a úpヴa┗u 
ﾐo┗ého Hezpečﾐého ┗ýstupu z řek┞ ┗ Bヴeﾐﾐé. VodáIké táHořiště V┞dヴýsek, kteヴé se ﾐaIhází ﾐa 
le┗éﾏ Hřehu PloučﾐiIe pod Miﾏoﾐí, začalo fuﾐgo┗at ┗ ヴoIe ヲヰヱン ふuH┞to┗áﾐí ┗e staﾐeIh, kiosek, 
suIhé ┘Iぶ. V okolí Geopaヴku Ralsko fuﾐguje řada půjčo┗eﾐ lodí – ﾐapř. Přísta┗ Ralsko ふ“kauti 

Miﾏoňぶ, Meaﾐdヴ┞, o. s.  

Další ┗odﾐí spoヴt┞ lze ヴealizo┗at ﾐa d┗ou hla┗ﾐíIh ヴ┞HﾐíIíIh úzeﾏí geopaヴku, a to ﾐa Haﾏeヴskéﾏ 
ヴ┞Hﾐíku a MáIho┗u jezeヴu. OHě lokalit┞ jsou ┗ letﾐí sezóﾐě Iíleﾏ ﾏﾐoha tuヴistů a ヴekヴeaﾐtů.  

3.1.5.7 Sportovní lov a chov zvěře 

“poヴto┗ﾐí lo┗ ﾐa úzeﾏí připヴa┗o┗aﾐého geopaヴku uﾏožňuje OHoヴa Židlo┗ a BažaﾐtﾐiIe PloužﾐiIe. 
OHora Židlo┗ H┞la založeﾐa ┗ ヴoIe ヲヰヰヰ. V   roce 2011 zde H┞lo uﾐikátﾐě ┗┞sazeﾐo pětičleﾐﾐé 
stádo zuHヴa e┗ヴopského s Iíleﾏ dosažeﾐí sta┗u asi ヲヵ kusů. V ヴoIe ヲヰヱヵ H┞ ﾏělo stádo čítat ヱΑ 
kusů. Hla┗ﾐíﾏ dヴuheﾏ z┗ěře je ┗ oHoře jeleﾐ e┗ヴopský s Iíleﾐýﾏ početﾐíﾏ sta┗eﾏ Αヰヰ kusů. 
Doplňko┗ou z┗ěří je muflon s ﾐoヴﾏo┗aﾐýﾏi sta┗┞ ンヰヰ kusů. )ajíﾏa┗ostí je, že přes ﾐěkolik ┗jezdů 
se speIiálﾐíﾏi ヴošt┞ je ┗stup do oHoヴ┞ uﾏožﾐěﾐ pěšíﾏ i I┞klistůﾏ, i kd┞ž jeﾐ po ┗┞ﾏezeﾐýIh 
I┞klotヴasáIh, zákaz ┗stupu je do klido┗é zóﾐ┞ oHoヴ┞. I tak se ale člo┗ěk ﾏůže osoHﾐě setkat 
s di┗okou z┗ěří. 

3.1.5.8 Geopark pro handicapované osoby 

Pře┗ážﾐou částí úzeﾏí ﾐa┗ヴho┗aﾐého ﾐa ﾐáヴodﾐí geopaヴk je ヴo┗iﾐatý teヴéﾐ, pヴotkaﾐý sítí 
asfalto┗ýIh a zpe┗ﾐěﾐýIh Iest a pěšiﾐ a je již ┗ současﾐé doHě dostupﾐý i pヴo haﾐdiIapo┗aﾐé 
ﾐá┗ště┗ﾐík┞ a ヴodiﾐ┞ s ﾏalýﾏi dětﾏi. Dostupﾐost jedﾐotli┗ýIh geologiIk┞ a geoﾏoヴfologiIk┞ 
┗ýzﾐaﾏﾐýIh lokalit pヴo haﾐdiIapo┗aﾐé ﾐá┗ště┗ﾐík┞ je u┗edeﾐa ┗ taHulIe ﾐíže. 

 

 

 

 

https://cs.wikipedia.org/wiki/2011
https://cs.wikipedia.org/wiki/Zubr_evropsk%C3%BD
https://cs.wikipedia.org/wiki/Jelen_evropsk%C3%BD
https://cs.wikipedia.org/wiki/Muflon
https://cs.wikipedia.org/wiki/P%C4%9B%C5%A1%C3%AD
https://cs.wikipedia.org/wiki/Cyklistika
https://cs.wikipedia.org/wiki/Cyklistick%C3%A1_trasa
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TaHulka č. 5 Současﾐá dostupﾐost geologiIk┞ a geoﾏorfologiIk┞ ┗ýzﾐaﾏﾐýIh lokalit 
pro haﾐdiIapo┗aﾐé 

 

č. ﾐáze┗ dostupﾐost pro haﾐdiIapo┗aﾐé 

1 Ha┗ヴaﾐí skála skála ┗iditelﾐá z asfaltk┞ ﾐíže 

2 T┗aヴožﾐík skalﾐí p┞ヴaﾏida doHře ┗iditelﾐá z asfaltk┞ ﾐíže 

3 V┞soký ┗ヴIh ﾐedostupﾐý 

4 “eﾐﾐá Bヴáﾐa ﾏožﾐost zpřístupﾐěﾐí skal - ヴozšířeﾐí lesﾐí Iest┞ ふヵヰ ﾏぶ od 
asfaltky 

5 Víšek skalﾐí út┗aヴ┞ ┗iditelﾐé z asfaltk┞ ﾐíže 

6 Vヴaﾐo┗ské skál┞ pata skál┞ DžHáﾐ dostupﾐá po silﾐiIi, paty ostatﾐíIh skal 
┗iditelﾐé z lesﾐí Iest┞ ﾐíže 

7 Dlouhý káﾏeﾐ  skalﾐí stěﾐa ┗iditelﾐá z asfaltk┞ ﾐíže 

8 údolí )áHヴdk┞ ┗ýIhoz┞ ﾐedostupﾐé 

9 Ralsko ﾐedostupﾐé 

10 Břeh┞ﾐě žíla dostupﾐá po široké Iestě po hrázi 
 Mlýﾐský ┗ヴIh ﾐedostupﾐý 

11 “třelﾐičﾐí žíla žíla ┗iditelﾐá z asfaltk┞ ﾐíže 

12 Čeヴto┗┞ zdi žíl┞ dostupﾐé ﾐa jz. koﾐIi ┗ ﾏístě křížeﾐí silﾐiIe Kuří┗od┞–Miﾏoň 

13 HřeHíﾐek doHý┗k┞ ﾐedostupﾐé 

14 Velký Jeleﾐí ┗ヴIh ﾐedostupﾐý 

15 Liščí ┗ヴIh ﾐedostupﾐý 

16 Pa┗líﾐ ┗ýIhoz ┗iditelﾐý z asfaltk┞ ﾐíže 

17 Žlutý káﾏeﾐ skál┞ přístupﾐé po asfaltIe, posledﾐíIh ヴヰ ﾏ lesﾐí Iesta ふﾏožﾐo 
rozšířitぶ 

18 “kalﾐí di┗adlo skalﾐí Hヴáﾐa ┗iditelﾐá z šiヴoké lesﾐí Iest┞ ﾐa patě hřHetu 

19 Ka┗čí kaﾏeﾐ┞ ﾐedostupﾐé 

20 Pustý r┞Hﾐík doHře dostupﾐé asfaltkou po hrázi ﾐeHo širokou lesﾐí cestou na 

Hřehu 

21 Psí kostel┞ podﾏíﾐečﾐě dostupﾐé s dopヴo┗odeﾏ ふlesﾐí Iestaぶ 
22 Kヴálo┗ský káﾏeﾐ loﾏ┞ dostupﾐé po lesﾐíIh IestáIh, skalﾐí út┗aヴ┞ ┗iditelﾐé z lesﾐí 

Iest┞ ﾐíže 

23 Ha┗ířský ┗ヴIh ﾐedostupﾐý, ┗ěž Čihadlo dostupﾐá po široké lesﾐí Iestě 

24 Bヴada u “┗éHořiI ┗ヴIh ﾐedostupﾐý 

25 Kozí hřHet ﾐedostupﾐý 

26 “IhäIhteﾐsteiﾐ ﾐedostupﾐý 

27 Haﾏeヴský Špičák ﾐedostupﾐý, ﾏožﾐost zpřístupﾐěﾐí žíl┞ a železitýIh iﾐkヴustaIí ﾐa j. 
koﾐIi ふヴozšířeﾐí ヵヰ ﾏ lesﾐí Iest┞ぶ 

28 Dě┗íﾐ ﾐedostupﾐý 

29 Hradčaﾐ┞ stopy po zhutňo┗áﾐí železa dostupﾐé po široké lesﾐí Iestě 

30 Zbinsko pouste┗ﾐa u široké lesﾐí Iest┞, doHře dostupﾐá 

31 “toháﾐek ┗iditelﾐý z asfaltk┞ ﾐíže, ┗ヴIhol ﾐedostupﾐý 
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32 S┗éHořiIe ﾐěkteré zH┞tk┞ sta┗eH přístupﾐé po asfaltIe 

33 Holičk┞ ﾐěkteré zH┞tk┞ sta┗eH přístupﾐé po asfaltIe 

34 “tヴážo┗ růzﾐé relikt┞ dostupﾐé po širokýIh lesﾐíIh IestáIh, sklepy a 

studﾐa jeﾐ po úpヴa┗áIh Iest 

 

U ﾏíst, kteヴá jsou pヴo haﾐdiIapo┗aﾐé a ヴodiﾐ┞ s ﾏalýﾏi dětﾏi, ┗ současﾐé doHě ﾐedostupﾐá, 
Hude sﾐahou je zpřístupﾐit i pヴo tuto Iílo┗ou skupiﾐu, uﾏožﾐí-li to charakter lokality. 

3.1.5.9 Kulturní, vzdělávací, udržitelně rozvojové a osvětové aktivity Geoparku 

Ralsko 

V te┝tu kapito┞ ﾐíže u┗ádíﾏe teﾏatiIk┞ stヴuktuヴo┗aﾐé akti┗it┞ Geopaヴku Ralsko pヴo ┗eřejﾐost: 

 Každoヴočﾐí os┗ěto┗á akce pヴo ┗eřejﾐost E┗ropský deﾐ parků v Geoparku Ralsko:  

E┗ヴopský deﾐ paヴků sla┗í hla┗ﾐě oIhヴáﾐIi příヴod┞ po Ielé E┗ヴopě, číﾏž si připoﾏíﾐají 
důležitost ﾐáヴodﾐíIh paヴků, zeleﾐě, IhヴáﾐěﾐýIh kヴajiﾐﾐýIh oHlastí ふCHKOぶ, geopaヴků apod. 
AkIe je koﾐIipo┗áﾐa pヴo ヴodiny s dětﾏi, pヴožitko┗é akti┗it┞ hヴa┗ou foヴﾏou sezﾐaﾏují 
s ﾏ┞šleﾐkou geopaヴků ┗ ČR, oHeIﾐě oIhヴaﾐou příヴod┞ a kヴajiﾐ┞, a také s příヴodﾐíﾏi 
hodﾐotaﾏi úzeﾏí Geopaヴku Ralsko. Akti┗it┞ účastﾐík┞ ﾏoti┗ují k ﾐá┗ště┗ě jedﾐotli┗ýIh 
lokalit v geoparku. AkIe je pořádáﾐa ┗e spolupヴáIi s Ielou řadou ヴegioﾐálﾐíIh paヴtﾐeヴů. 
V ヴoIe ヲヰヱヶ je téﾏa E┗ヴopského dﾐe paヴků ┗ Geoparku Ralsko Festi┗al Proﾏěﾐ┞ – land-

aヴto┗é setkáﾐí ┗ kヴajiﾐě. Fヴek┗eﾐIe ヱ ヴočﾐě ふk┗ěteﾐぶ. 
 Předﾐášk┞ a prezeﾐtaIe o Geoparku Ralsko: pořádáﾏe os┗ěto┗é předﾐášk┞ pヴo šiヴokou 

┗eřejﾐost, saﾏospヴá┗u, pヴaIo┗ﾐík┞ ┗ oHlasti Iesto┗ﾐího ヴuIhu. Fヴek┗eﾐIe ヲ┝ ヴočﾐě. 
Woヴkshop┞ se koﾐají záﾏěヴﾐě ﾐa ヴůzﾐýIh ﾏísteIh geopaヴku, aH┞Ihoﾏ se dostali ke ┗šeﾏ 
zájeﾏIůﾏ. Téﾏata ┘oヴhopů a předﾐášek: 

1/ GeologiIké a geoﾏoヴfologiIké zajíﾏa┗osti geopaヴku 

ヲ/ Kultuヴﾐí dědiIt┗í a teIhﾐiIké paﾏátk┞ ヴegioﾐu ふzaﾐiklé oHIe, zaﾐiké ﾏlýﾐ┞  
a tヴkače, ヴegioﾐálﾐí řeﾏesla a to┗áヴﾐ┞ぶ 
ン/ Tヴeﾐd┞ šetヴﾐého Iesto┗ﾐího ヴuIhu 

ヴ/ Metod┞ iﾐteヴpヴetaIe ﾏísta, plaIeﾏakiﾐg 

 PrezeﾐtaIe Geoparku Ralsko ﾐa akIíIh partﾐerů v LiHeヴeIkéﾏ kヴaji: Geopark 

pヴezeﾐtujeﾏe ﾐa řadě akIí ﾐašiIh paヴtﾐeヴů – ﾐapř. ヴegioﾐálﾐí festi┗al Juヴt┞ ┗ Bヴﾐišti, 
seﾏiﾐáře pořádaﾐé “dヴužeﾐíﾏ Českolipsko, Okヴesﾐí hospodářskou koﾏoヴou ┗ Jablonci 

ﾐad Nisou, LiHeヴeIkýﾏ kヴajeﾏ, deﾐíkeﾏ Mafヴa ふIesto┗áﾐíぶ ad. Fヴek┗eﾐIe: Β┝ ヴočﾐě. 
 PrezeﾐtaIe Geoparku Ralsko a dlouhodoHá strategiIká práIe ┗ krajské koﾏisi 

Revitalizace Ralska: Geopaヴk Ralsko je jedﾐíﾏ z čleﾐů kヴajské koﾏise Re┗italizaIe Ralska, 

kteヴá fuﾐguje od ヴoku ヲヰヱヴ pod odHoヴeﾏ ži┗otﾐího pヴostředí a zeﾏědělst┗í LiHeヴeIkého 
kヴaje. Jejíﾏi dalšíﾏi čleﾐ┞ jsou zástupIi ┗šeIh odHoヴů kヴaje – ヴadﾐí a ┗edouIí odHoヴů 
ふži┗otﾐí pヴostředí, ヴegioﾐálﾐí ヴoz┗oj, Iesto┗ﾐí ヴuIh, dopヴa┗aぶ, staヴosto┗é ﾏěst Ralsko  

a Miﾏoň, zástupIe za ﾏikヴoヴegioﾐ Podヴalsko, ředitel di┗ize Miﾏoň - Vojeﾐské les┞  
a statk┞ ČR, s.p. , ředitel DIAMO s.p. Posláﾐíﾏ koﾏise je se dlouhodoHě a koﾐIepčﾐě 
zaHý┗at ヴe┗italizaIí Hý┗alého VVP Ralsko – přede┗šíﾏ saﾐaIí ekologiIkýIh zátěží, 
ヴoz┗ojo┗ýﾏi pヴojekt┞ ふHヴo┘ﾐfields, letištěぶ, zlepšeﾐíﾏ základﾐíIh podﾏíﾐek pヴo k┗alitu 
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ži┗ota ┗ ヴegioﾐu ふdopヴa┗a, podﾐikatelské pヴostředí, Iesto┗ﾐí ヴuIhぶ a oIhヴaﾐou příヴodﾐíIh 
hodnot.   

 OdHorﾐé konference a workshopy s ﾏeziﾐárodﾐí účastí: ┗e spolupヴáIi s ﾐašiﾏi 
paヴtﾐeヴskýﾏi geopaヴk┞ ze zahヴaﾐičí pořádáﾏe ┘oヴkshopy a konference s odHoヴﾐýﾏ 
zaﾏěřeﾐíﾏ ﾐa ﾏapo┗áﾐí geologiIkého poteﾐIiálu oHlasti, ﾏetod┞ iﾐteヴpヴetaIe příヴodﾐího 
a kultuヴﾐího dědiIt┗í, ﾏaﾐageﾏeﾐt geopaヴků ad. )ahヴaﾐičﾐí paヴtﾐeři: Geopaヴk Magﾏa 
ふNoヴskoぶ, Geopaヴk “aヴdoﾐa ふŠ┗ýIaヴskoぶ, Geopaヴk Muskaueヴ FalteHogeﾐ ふNěﾏeIko, 
Polskoぶ. Fヴek┗eﾐIe ヲ┝ ヴočﾐě. 

 Reportáže do regioﾐálﾐíIh i IelostátﾐíIh rozhlaso┗ýIh a tele┗izﾐíIh staﾐiI: dlouhodoHě 
spolupracujeme s ヴegioﾐálﾐíﾏi ﾏédii (Český ヴohlas “EVER, tele┗ize Mittel Miﾏoň, 

Českolipský deﾐík, Mladá fヴoﾐta Dﾐes – LiHeヴeIký kヴaj ad.) a ヴealizujeﾏe ヴepoヴtáže 
k aktuálﾐíﾏ téﾏatůﾏ a akIíﾏ ふE┗ヴpopský deﾐ paヴků, ﾏeziﾐáヴodﾐí koﾐfeヴeﾐIe, zﾐačeﾐí 
stezek ad.ぶ. Dále se daří pヴezeﾐto┗at geopaヴk ┗ ﾏédiíIh s Ielostátﾐíﾏ ヴozsaheﾏ – ﾐapř. 
Česká tele┗ize Toula┗á kaﾏeヴa, )pヴa┗odajst┗í ČT ad.  

 partiIipati┗ﾐí pláﾐo┗áﾐí a zapojo┗áﾐí ┗eřejﾐosti a regioﾐálﾐíIh partﾐerů do pláﾐo┗áﾐí 
rozvoje Geoparku Ralsko: do t┗oヴH┞ koﾐIepčﾐíIh ﾏateヴiálů ふﾐapř. koﾐIepIe tuヴistiIkýIh a 
ﾐaučﾐýIh tヴas, stヴategie iﾐteヴpヴetaIe hodﾐot ad.ぶ je zapojo┗áﾐa ┗eřejﾐost, ﾏístﾐí 
oヴgaﾐizaIe ふoHčaﾐská sdヴužeﾐí, zájﾏo┗é skupiﾐ┞ osoHぶ, ヴegioﾐálﾐí paヴtﾐeři a odHoヴﾐé 
iﾐstituIe ふﾏuzea, oヴgáﾐ┞ oIhヴaﾐ┞ příヴod┞ ad.ぶ.   

 Teréﾐﾐí e┝kurze pro ┗eřejﾐost – „Cestou necestou - ┗ýlet┞ s odHorﾐíkeﾏ / 
geoprů┗odIeﾏ“. Frekvence ン┝ ヴočﾐě. Pヴo dospělé i děti připヴa┗ujeﾏe teﾏatiIké ┗ýlet┞  
do dosud ﾏálo ﾐa┗ště┗o┗aﾐýIh ﾏíst Geopaヴku Ralsko. Chodíﾏe taﾏ, kaﾏ ﾐe┗edou 

zﾐačeﾐé Iest┞. Výlet┞ ﾏají ┗žd┞ koﾐkヴétﾐí téﾏa – ﾐapř. těžHa železﾐé ヴud┞, fosílie, 
aヴIheologiIké ﾐález┞, zaﾐiklé oHIe a ﾏlýﾐ┞ ad. OdHoヴﾐý pヴů┗odIe ┗┞s┗ětlí, ukáže  
a poﾏůže.  

Cestou ﾐeIestou přes Buko┗é hoヴ┞ 

 Délka tヴas┞: ヱヰ kﾏ.  
 Pře┗ýšeﾐí: ヱヵヰ ﾏ 

 Počet lokalit: 7 

 PotřeHﾐý čas: IIa ヵ hodiﾐ 

 Pヴů┗odIe: geolog Mgヴ. Doﾏiﾐik RuHáš 

 E┝kuヴzﾐí lokalit┞: 
ヱ/ hヴáz ヴ┞Hﾐíka Dヴžﾐík: stヴusko┗á halda ﾐa ﾏístě Hý┗alé železﾐé hutě, iﾐfoヴﾏaIe  
o HヴadčaﾐskýIh ヴ┞HﾐíIíIh 

ヲ/ Bělokaﾏeﾐﾐá stヴouha: ┗┞s┗ětleﾐí h┞dヴogeologiIké situaIe ┗ okolí, iﾐfoヴﾏaIe  
o koﾐtaﾏiﾐaIi podzeﾏﾐíIh ┗od při těžHě uヴaﾐo┗é ヴud┞ 

 ン/ ┗ヴIh Víšek: s┗ědeIký kopeI, ukázk┞ pヴoželezﾐěﾐí písko┗Iů, skalﾐí říIeﾐí 
ヴ/ ﾐaleziště „Houřko┗ýIh kuličekさ se┗eヴﾐě od Malé Buko┗é železité koﾐkヴeIe 
kulo┗itého t┗aヴu 

ヵ/ Malá Buko┗á: ┗ýIhoz čedičo┗é hoヴﾐiﾐ┞ ふukázka sloupIo┗ité odlučﾐostiぶ, ┗ýIhoz 
┗ápﾐitého písko┗Ie 

ヶ/ skalﾐí říIeﾐí ﾐa západﾐíﾏ s┗ahu Malé Buko┗é: zříIeﾐé písko┗Io┗é skalﾐí Hlok┞  
s ukázkaﾏi iﾐ situ fosílií a iIhﾐofosílií 
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Α/ Hý┗alá ┗es “tヴážo┗: iﾐfoヴﾏaIe o zaﾐiklé ┗si a Rečko┗ské lesﾐí dヴáze 

 

Po stopáIh těžH┞ železﾐýIh ヴud  
 délka tヴas┞: ヵ,ヵ kﾏ ふkヴatší okヴuhぶ, ヱヱ kﾏ ふdelší okヴuhぶ,  
 pře┗ýšeﾐí: IIa ヱヰヰ ﾏ 

 počet lokalit: ヶ ふkヴatší okヴuhぶ, Γ ふdelší okヴuhぶ 
 pヴů┗odIe: Mgヴ. Doﾏiﾐik RuHáš  
 E┝kuヴzﾐí lokalit┞: 

ヱ/ Dě┗íﾐ: ┗ýIhoz alteヴo┗aﾐé žíl┞ ﾏikヴoﾏelilitolitu se suH┗eヴtikálﾐí deskou železi┗Ie 
na kontaktu s písko┗Ieﾏ jizeヴského sou┗ヴst┗í, ┗Ihod do štol┞ pod hヴadHaﾏi hヴadu 

ヲ/ Dě┗íﾐská paliIe: skalﾐí ┗ěž z pヴokřeﾏeﾐělýIh písko┗Iů ふjediﾐá ukázka čisté 
siliIifikaIe písko┗Ie ┗ okolíぶ 
ン/ “IhäIhteﾐsteiﾐ: ukázka tz┗. ┗elké piﾐk┞ ふdélka Αヵ ﾏ, hlouHka až ヱΑ ﾏぶ – 

pozůstatek po těžHě alteヴo┗aﾐé polzeﾐito┗é hoヴﾐiﾐ┞ ふ┗┞uží┗áﾐa jako železﾐá ヴudaぶ, 
ukázka písko┗Ie iﾏpヴegﾐo┗aﾐého o┝idh┞dヴo┝id┞ železa 

ヴ/ Pod Šiヴokýﾏ kaﾏeﾐeﾏ: ukázka ヴeliktﾐí ele┗aIe ふtaHulo┗é hoヴ┞ぶ Hudo┗aﾐé 
s┗ヴIhﾐokřído┗ýﾏi k┗ádヴo┗ýﾏi písko┗Ii 
ヵ/ “lepá Hヴáﾐa pod Šiヴokýﾏ kaﾏeﾐeﾏ: písko┗Io┗á slepá Hヴáﾐa o ヴozﾏěヴeIh  
ヱヰ ┝ ヵ ﾏetヴů 

ヶ/ “kalﾐí di┗adlo: písko┗Io┗é skalﾐí ┗ěže ┗ ﾏělkéﾏ údolí ┗e t┗aヴu příヴodﾐího 
aﾏfiteátヴu, ukázk┞ ┗ýヴazﾐého selekti┗ﾐího z┗ětヴá┗áﾐí ふželezﾐé tヴuHiIe shodﾐé  
se sﾏěヴeﾏ žil HazaltoidﾐíIh hoヴﾐiﾐぶ 
Α/ “klep┞ Hý┗alé ┗si Niedeヴ┘ald: sklep┞ ┗┞hlouHeﾐé ┗ písko┗Ii ┗ ﾏístě zaﾐiklé ┗si 
Β/ “toháﾐek: ukázka s┗ědeIkého kopIe z k┗ádヴo┗ýIh písko┗Iů 

Γ/ Čeヴﾐý ヴ┞Hﾐík: jedno z ﾐej┗┞datﾐějšíIh pヴaﾏeﾐišť ┗ se┗eヴﾐíIh ČeIháIh 

ukázka ヴašeliﾐﾐé ┗egetaIe 

 

Po stopáIh těžH┞ železﾐýIh ヴud ﾐa HヴuslíIh 

 téﾏa: geologiIké a geoﾏoヴfologiIké lokalit┞ 

 délka tヴas┞: ﾐa HヴuslíIh Haﾏヴ ﾐa Jezeře-Dě┗íﾐ ふヲ,ヵ kﾏぶ, Dě┗íﾐ – “toháﾐek ふヴ kﾏぶ, zpět 
“oháﾐek-Haﾏヴ ﾐa Jezeře ふン,ヵ kﾏぶ – odHočka pěšk┞ ﾐa Dě┗íﾐ a “toháﾐek 

 ┗hodﾐé i pヴo začátečﾐík┞ Hヴuslaře 

 pヴů┗odIe: Mgヴ. Doﾏiﾐik RuHáš 
 E┝kuヴzﾐí lokalit┞: 

ヱ/ Dě┗íﾐ: ┗ýIhoz alteヴo┗aﾐé žíl┞ ﾏikヴoﾏelilitolitu se suH┗eヴtikálﾐí deskou železi┗Ie 
na kontaktu s písko┗Ieﾏ jizeヴského sou┗ヴst┗í, ┗Ihod do štol┞ pod hヴadHaﾏi hヴadu, 

zříIeﾐiﾐa hヴadu 

ヲ/ Dě┗íﾐská paliIe: skalﾐí ┗ěž z pヴokřeﾏeﾐělýIh písko┗Iů ふjediﾐá ukázka čisté 
siliIifikaIe písko┗Ie ┗ okolíぶ 
ン/ Čeヴﾐý ヴ┞Hﾐík: jedﾐo z ﾐej┗┞datﾐějšíIh pヴaﾏeﾐišť ┗ se┗eヴﾐíIh ČeIháIh, ukázka 
ヴašeliﾐﾐé ┗egetaIe 

ヴ/ “toháﾐek: ukázka s┗ědeIkého kopIe z k┗ádヴo┗ýIh písko┗Iů, ┗ýhled ﾐa Dlouhý 
káﾏeﾐ – taHulo┗á hoヴa, Chヴasteﾐský ┗ヴIh – ┗ulkaﾐiIký ┗ヴIh, Hý┗alá pouste┗ﾐa  
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Dále pláﾐujeﾏe ┗┞t┗ořit další teヴéﾐﾐí tヴas┞ do oHlasti kaňoﾐu )áHヴdk┞ ふtéﾏa pseudokヴaso┗é 
jesk┞ﾐě, ┗ápﾐitý písko┗eI a fosílie, zaﾐiklé ﾏlýﾐ┞ a tヴkačeぶ, do oHlasti Hý┗alé střelﾐiIe ふtéﾏa 
pヴoﾏěﾐ┞ kヴajiﾐ┞ a sukIeseぶ a I┞klo┗ýlet po zaﾐiklýIh oHIíIh geopaヴku. 
 

 Ukázk┞ prograﾏů pro pedagog┞ – Geopaヴk Ralsko při ヴůzﾐýIh příležitosteIh pヴezeﾐtuje 
pedagogůﾏ ┗ LiHeヴeIkéﾏ kヴaji ﾐo┗é EVVO pヴogヴaﾏ┞ ふ┗iz ﾐížeぶ a ﾏetodu ﾏístﾐě 
ukot┗eﾐého učeﾐí.   

 EVVO Prograﾏ┞ pro škol┞ a skupiﾐ┞ - Geopaヴk Ralsko ﾐaHízí řadu eﾐ┗iヴoﾐﾏeﾐtálﾐíIh 
┗zdělá┗aIíIh pヴogヴaﾏů pro mateřské, základﾐí a středﾐí škol┞: 

Metodika EVVO pヴogヴaﾏů – ﾏetoda ﾏístﾐě zakot┗eﾐého učeﾐí. Místﾐě zakot┗eﾐé učeﾐí sta┗í  
ﾐa osoHﾐí zkušeﾐosti, pヴaIuje s ヴeálﾐýﾏi ﾏíst┞, ┗ ﾏaléﾏ ﾏěřítku a ヴoz┗íjí princip doHヴého 

spヴá┗Io┗st┗í.  
 

Hla┗ﾐí ﾏetod┞, kteヴé jsou uplatňo┗áﾐ┞ při ヴealizaIi EVVO pヴogヴaﾏů: 
 Výuka ┗ázaﾐá ﾐa ﾏísto se zdůヴazﾐěﾐíﾏ ┗azH┞ ﾐa ekologiIká, soIiálﾐí a ekoﾐoﾏiIká téﾏata 

ふ┗zdělá┗áﾐí pヴo udヴžitelﾐý ヴoz┗ojぶ - ┗┞uží┗á ┗šeIh aspektů ﾏístﾐího prostředí ふpříヴodﾐíIh, 
kultuヴﾐíIh, histoヴiIkýIh a soIiopolitiIkýIh sou┗islostíぶ jako jedﾐotíIího koﾐte┝tu pヴo ┗ýuku  

 Výuka koﾐkヴétﾐíIh ┗ěIí ﾐa koﾐkヴétﾐíIh ﾏísteIh, lepší dosaho┗áﾐí ┗ýsledků; ┗ětší zájeﾏ  
o ﾏísto, sﾐah┞ o zlepšeﾐí ŽP ┗ ﾏístě 

 Pヴojekto┗ě a Hadatelsk┞ oヴieﾐto┗aﾐé ふskutečﾐě pヴo žák┞ ﾐáヴočﾐé, skutečﾐé situaIe, 
skutečﾐá ┗ědaぶ 

 MezioHoヴo┗é ふpヴolíﾐáﾐí do ﾏﾐoha dalšíIh předﾏětů – oHčaﾐská ┗ýIho┗a, dějepis, 
┗ýt┗aヴﾐá ┗ýIho┗a, zeﾏěpis, příヴodopisぶ 

 )aﾏěřeﾐé ﾐa žák┞ ふzačﾐeﾏe tíﾏ, Io je zajíﾏá, a pak sta┗íﾏe ﾐa jejiIh z┗ěda┗osti; ┗ýuka 
ﾏiﾏo školuぶ 

 Postupﾐě se z┗ětšujíIí ヴozsah ふﾏalé děti se učí o ┗ěIeIh, kteヴýIh se ﾏohou dotkﾐout, 
pヴozkouﾏat; pak z┗ětšo┗áﾐí okヴuhu, ヴozšiřo┗áﾐí ヴozsahu s ┗ěkeﾏ; jak se ヴozšiřuje pヴostoヴ 
┗ﾐíﾏaﾐý žák┞, ヴozšiřuje se i ┗ýukaぶ 

 )aložeﾐé ﾐa spolupヴáIi žáků ﾏezi seHou 

ReflektujíIí ふtj. zpětﾐá ┗azHa, podí┗at se za seHe, zhodﾐotit, ┗střeHat čiﾐﾐosti je ┗elﾏi 
důležité. 

 Teréﾐﾐí ┗ýzkuﾏﾐé ┗ýpra┗┞ 

Po stopáIh těžH┞ železﾐýIh ヴud 

 Věko┗á skupiﾐa: ヱ. a ヲ. stupeň )Š 

 Lektoヴ: Mgヴ. Doﾏiﾐik RuHáš 

 Tヴasa: ヴozIestí pod Dě┗íﾐeﾏ – Dě┗íﾐ – Haﾏeヴský Špičák – “IhäIhteﾐsteiﾐ – ヴozIestí  
pod Dě┗íﾐeﾏ 

 Čas: ﾏiﾐ. ン ┗┞učo┗aIí hodiﾐ┞ 

 Popis: Naši předko┗é dokázali ﾐajít ┗ kヴajiﾐě žíl┞ železﾐé ヴud┞. Již počátkeﾏ ヱヶ. století  
se v ﾐašeﾏ ヴegioﾐu ヴoz┗iﾐulo doHý┗áﾐí železﾐýIh ヴud poﾏoIí důﾏ┞slﾐého s┞stéﾏu 
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důlﾐíIh děl. Dodﾐes se ┗ kヴajiﾐě doIho┗al┞ jáﾏ┞ ふtz┗. piﾐk┞ぶ a příkop┞ až ﾐěkolik set ﾏetヴů 
dlouhé, s┗islé šaIht┞ a štol┞. Pokusíﾏe se je společﾐě ﾐajít, ﾐěkteヴé i podヴoHﾐě 
pヴozkouﾏáﾏe a po┗íﾏe si, jak se železﾐá ヴuda doHý┗ala a kde se ┗ kヴaji ┗ůHeI ┗zala.  

Kヴajiﾐa jako učeHﾐiIe geologie 

 Věko┗á skupiﾐa: ヲ. stupeň )Š 

 Lektoヴ: Mgヴ. Doﾏiﾐik RuHáš 

 Tヴasa A: “tヴáž p. Ralskeﾏ – ŠiHeﾐičﾐí ┗ヴIh-sedlo pod Velkýﾏ Jeleﾐíﾏ ┗ヴIheﾏ – pod Kozíﾏi 
hřHet┞ – “tヴáž p. Ralskeﾏ 

 Trasa B: ヴozIestí pod Dě┗íﾐeﾏ – Dě┗íﾐ – loﾏ pod Haﾏeヴskýﾏ Špičákeﾏ - pod Šiヴokýﾏ 
kamenem -  “kalﾐí di┗adlo – ヴozIestí pod Dě┗íﾐeﾏ 

 Čas: ﾏiﾐ. ン ┗┞učo┗aIí hodiﾐ┞ 

 Popis: Kヴajiﾐa geopaヴku je jako kﾐiha, ze kteヴé ﾏůžeﾏe ┗┞číst její geologiIkou ﾏiﾐulost. 
“tačí k tomu trochu do┗edﾐostí a zﾐalostí. T┗aヴ┞ kopIů, kteヴé u┗idíﾏe, hoヴﾐiﾐ┞, kteヴé 
pヴozkouﾏáﾏe, ﾐáﾏ dají odpo┗ěď ﾐa otázk┞: Co se dělo ┗ dヴuhohoヴáIh, třetihoヴáIh  
a čt┗ヴtohoヴáIh? Pヴoč ﾏá písko┗eI tolik ヴůzﾐýIh Haヴe┗? Jak ┗zﾐikal┞ skalﾐí Hヴáﾐ┞? A kde  
se ┗zal┞ železﾐé klád┞? Jak se ﾐáš kヴaj zapsal do učeHﾐiI s┗ěto┗é geologie? 

Biotop┞ ﾐaší kヴajiﾐ┞ a jejiIh oIhヴaﾐa 

 Věko┗á skupiﾐa: ヱ. a ヲ. stupeň )Š 

 Lektoヴ: RNDヴ. Jaヴosla┗a Foヴﾏaﾐo┗á 

 Místo: okolí Hヴadčaﾐ 

 Čas: ﾏiﾐ. ヲ ┗┞učo┗aIí hodiﾐ┞ 

 Popis: GeologiIké podloží je základeﾏ ži┗ota, aHitotiIká složka o┗li┗ňuje HiotiIkou. 
)kusíﾏe společﾐě pヴozkouﾏat IhaヴakteヴistiIké Hiotop┞ geopaヴku – co v ﾐiIh žije a ヴoste, 
Io potřeHují k ži┗otu, Io je ﾏůže ohヴozit a jak je ﾏusíﾏe oIhヴáﾐit. Biotop┞: ヴ┞Hﾐíky, 

kultuヴﾐí les┞, Hoヴo┗é les┞, skál┞ a skalﾐí soutěsk┞. Čeká ﾐás ┗lastﾐí zkouﾏáﾐí, pヴáIe  
┗e skupiﾐáIh, e┝pedičﾐí Hヴašﾐa a deﾐík. 

)aﾐiklé oHIe Ralska 

 Věko┗á skupiﾐa: ヲ. stupeň )Š, “Š 

 Lektoヴ: Mgヴ. Leﾐka Mヴázo┗á 

 Místo: “tヴážo┗ 

 Čas: ﾏiﾐ. ン ┗┞učo┗aIí hodiﾐ┞ 

 Popis: Dﾐešﾐí podoHu kヴajiﾐ┞ geopaヴku zﾐačﾐě pozﾐaﾏeﾐalo fuﾐgo┗áﾐí ┗ojeﾐského 
┗ýI┗iko┗ého pヴostoヴu Ralsko ┗ letech 1950-ヱΓΓヱ. Běheﾏ tohoto oHdoHí zﾏizelo 
ﾐeﾐá┗ヴatﾐě ヱΑ oHIí i s kostel┞ a hřHito┗┞. PodoHa kヴajiﾐ┞ se zásadﾐě zﾏěﾐila – ﾐaﾏísto 
polí jsou dﾐes les┞ ﾐeHo postupﾐě zaヴůstajíIí ploIh┞ podoHﾐé stepíﾏ. “polečﾐě se ┗┞dáﾏe 
do jedﾐé ze zaﾐiklýIh oHIí – do “tヴážo┗a, dří┗e “tヴaßdoヴfu. )kusíﾏe ﾐajít pozůstatk┞ ┗si, 
poヴo┗ﾐáﾏe staヴé ﾏap┞ a leteIké fotk┞, doz┗íﾏe se, jaké katastヴof┞ to ﾏísto potkal┞  
a jak ┗┞padala Rečko┗ská lesﾐí dヴáha. 
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 Workshopy  

Pヴoﾏěﾐ┞ kヴajiﾐ┞ – časo┗á osa 

 Věko┗á skupiﾐa: ヲ. stupeň )Š, “Š 

 Lektoヴ: RNDヴ. Jaヴosla┗a Foヴﾏaﾐo┗á, Mgヴ. Leﾐka Mヴázo┗á 

 Místo: ┗e škole – učeHﾐa s pヴostoヴeﾏ ﾐa za┗ěšeﾐí časo┗é os┞ a s ﾏožﾐostí pヴoﾏítáﾐí 
prezentace 

 Čas: ヲ-ン ┗┞učo┗aIí hodiﾐ┞ 

 Popis: Kヴajiﾐa ﾐašeho ヴegioﾐu pヴošla Hěheﾏ staletí ﾏﾐohýﾏi pヴoﾏěﾐaﾏi. Budeﾏe 
sledo┗at ﾐa příkladu kヴajiﾐ┞ Geopaヴku Ralsko sou┗islost ﾏezi lidskou čiﾐﾐostí, zﾏěﾐaﾏi 
v kヴajiﾐě a pヴoHléﾏ┞ ži┗otﾐího pヴostředí. Čeká ﾐás t┗oヴHa časo┗é os┞, pヴáIe se staヴýﾏi  
a ﾐo┗ýﾏi ﾏapaﾏi a leteIkýﾏi fotogヴafieﾏi. U┗idíﾏe, jaké dヴaﾏatiIké zﾏěﾐ┞ přiﾐeslo 
d┗aIáté století, a zkusíﾏe si ┗┞t┗ořit ﾐaši HudouIí kヴajiﾐu. 

Voda ┗ kヴajiﾐě 

 Věko┗á skupiﾐa: ヱ. stupeň )Š 

 Lektoヴ: RNDヴ. Jaヴosla┗a Foヴﾏaﾐo┗á 

 Místo: ┗e škole  

 Čas: ヲ ┗┞učo┗aIí hodiﾐ┞ 

 Popis: Voda je základeﾏ ┗eškeヴého ži┗ota. Co o ﾐí ┗šeIhﾐo ┗íﾏe? Jak koluje ┗ kヴajiﾐě? 
)kusíﾏe pヴozkouﾏat ┗┞Hヴaﾐé Hiotop┞ ﾐaší kヴajiﾐ┞ – ヴ┞Hﾐík┞ a ﾏokřad┞. Čekají ﾐás pokus┞, 
pヴáIe ┗e skupiﾐáIh a pヴaIo┗ﾐí list┞. 

Další ┗zdělá┗aIí a os┗ěto┗é akti┗it┞ ヴealizo┗aﾐé ﾐa úzeﾏí Geopaヴku Ralsko spolupヴaIujíIíﾏi 
iﾐstituIeﾏi a paヴtﾐeヴ┞ geopaヴku jsou popsáﾐ┞ ┗ kapitole 4.2. 

V příloháIh ﾐoﾏiﾐačﾐí dokuﾏeﾐtaIe dokládáﾏe: 

 ChroﾐologiIký přehled koﾐkrétﾐíIh akIí realizo┗aﾐýIh Geoparkeﾏ Ralsko v roce 2015 

ふpříloha č. ヱヰぶ, 
 Poz┗áﾐk┞ a prograﾏ akIí pořádaﾐýIh ┗ roIe ヲヰヱヵ ふpříloha č. ヱヱぶ, 
 Fotodokumentaci z akIí uspořádaﾐýIh ┗ letech 2014 – ヲヰヱヵ ふpříloha č. ヱンぶ, 
 Příklad┞ praIo┗ﾐích listů k EVVO prograﾏůﾏ ふpříloha č. ヱヴぶ 
 Příklad┞ ﾏetodik EVVO prograﾏů ふpříloha č. ヱヵぶ. 

3.1.5.10 Ubytovací a stravovací kapacity 

UH┞to┗aIí a stヴa┗o┗aIí kapaIit┞ ﾐa úzeﾏí geopaヴku jsou ヴozložeﾐ┞ ﾐeヴo┗ﾐoﾏěヴﾐě, jejiIh kapaIita 
se postupﾐě ヴozšiřuje. V posledﾐíIh d┗ou leteIh H┞l zazﾐaﾏeﾐáﾐ přede┗šíﾏ ﾐáヴůst sta┗eHﾐíIh 
pヴojektů zaﾏěřeﾐýIh ﾐa ┗ýsta┗Hu či ヴekoﾐstヴukIi uH┞to┗aIíIh pヴostoヴ zaﾏěřeﾐýIh  
na agroturistiku či zdヴa┗ý ži┗ot pヴo ﾐáヴočﾐější klieﾐtelu ふﾐapř. Větヴﾐá Pláň, JaHloﾐeček) a le┗ﾐé 
sezóﾐﾐí uH┞to┗áﾐí ふIhatko┗é osad┞ – Haﾏヴ ﾐa Jezeře, ┗odáIký keﾏpぶ. Infrastruktura  

je soustředěﾐa zejﾏéﾐa do d┗ou oHlastí ﾐa okヴaji úzeﾏí geopaヴku – ﾏěsta Doks┞ a “taヴýIh “pla┗ů 
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ふokolí MáIho┗a jezeヴaぶ a do okolí Haﾏヴu ﾐa Jezeře a “tヴáže pod Ralskeﾏ. Do aﾐalýz┞ této základﾐí 
iﾐfヴastヴuktuヴ┞ H┞l┞ zahヴﾐut┞ i ﾐástupﾐí ﾏísta geopaヴku, kteヴé jsou za jeho hraniceﾏi ふMiﾏoň, “tヴáž 
pod Ralskem, Osečﾐáぶ, ale odkud ﾐá┗ště┗ﾐíIi ┗┞jíždějí do geopaヴku.  

UH┞to┗aIí zařízeﾐí je v Doksech zastoupeﾐo ┗ Ieﾐo┗é kategoヴii ふod ヱヵヰ Kč/ﾐoI, ale Ieﾐ┞  
se ヴapidﾐě liší ┗zhledeﾏ k sezóﾐěぶ, kapaIita lůžek čiﾐí 1924 ﾏíst. ) hlediska t┞pu uH┞to┗áﾐí se zde 
ﾐaIhází pět hotelů hotel ふンΓヰ lůžekぶ, peﾐzioﾐ┞ ふヱヱン lůžekぶ, uH┞to┗áﾐí ┗ soukヴoﾏí ふンヰ lůžekぶ, 
ヴekヴeačﾐí uH┞to┗áﾐí ふヱンΓヱ lůžekぶ, staﾐo┗aIí pヴostoヴ┞. 

Staré Spla┗┞ jsou ┗elﾏi oHlíHeﾐou destiﾐaIí, pヴoto je i zde šiヴoké zastoupeﾐí ヴůzﾐýIh t┞pů 
uH┞to┗aIíIh kapaIit. I zde se Ieﾐ┞ liší dle sezóﾐ┞ ふzáří-k┗ěteﾐ ヱヵヰKč/os/ﾐoI, čeヴ┗eﾐ-srpen 350 

Kč/os/ﾐoIぶ. Celko┗á kapaIita lůžek je 2630. NaIhází se zde ヶ hotelů ふヴヵヱ lůžekぶ, ヱヱ peﾐzioﾐů ふンヱヲ 
lůžekぶ, uH┞to┗áﾐí ┗ soukヴoﾏí ふヴヰ lůžekぶ, ヴekヴeačﾐí uH┞to┗áﾐí ふヱΒヲΑ lůžekぶ, staﾐo┗aIí a keﾏpo┗aIí 
prostory. 

UH┞to┗aIí zařízeﾐí je ┗ Mimoni zastoupeﾐo ┗ Ieﾐo┗é kategoヴii ふod ヲヵヰ Kč/ﾐoIぶ, kapaIita lůžek čiﾐí 
103 ﾏíst. ) hlediska t┞pu uH┞to┗áﾐí se zde ﾐaIhází jedeﾐ hotel ふヴΒ lůžekぶ, peﾐzioﾐ ふンヰ lůžek), 

uH┞to┗áﾐí ┗ soukヴoﾏí ふヱΓ lůžekぶ. Město zヴekoﾐstヴuo┗alo podkヴo┗ﾐí pヴostoヴ┞ ┗ Hudo┗ě Doﾏu 
kultuヴ┞ Ralsko a ┗zﾐikl tak ﾏalý apaヴtﾏáﾐ ﾏa┝. pヴo ヴ osoH┞. 

Stráž po Ralskem ﾐaHízí ﾐěkolik hotelů a peﾐzioﾐů, uH┞to┗áﾐí ┗ soukヴoﾏí, autokeﾏp, tuヴistiIkou 
ubytovnu a Ihato┗é osad┞ s Ielko┗ou uH┞to┗aIí kapaIitou 163 lůžek. Do této kapaIit┞ ﾐeH┞l 
započítáﾐ hotel Diaﾏo ┗e “tヴáži pod Ralskeﾏ, ﾐeHoť jeho ┗┞užití pヴo Iesto┗ﾐí ヴuIh  

je pヴoHleﾏatiIké. Hotel je ┗íIe ┗┞uží┗áﾐ zaﾏěstﾐaﾐIi pヴůﾏ┞slo┗ýIh zá┗odů ふŠkoda Mladá Boleslav, 

Johﾐsoﾐ Coﾐtヴols “tヴáž pod Ralskeﾏぶ, číﾏž je sﾐížeﾐa k┗alita i kapaIita uH┞to┗áﾐí.  

V Osečﾐé je k dispoziIi hotel, peﾐzioﾐ, keﾏp, Ihato┗á osada a tuヴistiIká uH┞to┗ﾐa s celkovou 

uH┞to┗aIí kapaIitou 130 lůžek. Lázeňské uH┞to┗áﾐí zpヴostředko┗á┗ají Lázﾐě Kundratice. 

UH┞to┗áﾐí ┗ Haﾏru ﾐa Jezeře poskytuje Hotel PACIFIK ふΒヰ lůžekぶ, Peﾐzioﾐ EICHLER ふΒ lůžekぶ, 
Penzion TEREZA ふヱヲ lůžekぶ, Penzion EVA ふヱヵ lůžekぶ, Penzion SANDRA ふヲΑ lůžekぶ, Peﾐzioﾐ Hutﾐík  
ふΒ lůžekぶ, Chato┗á osada Hutﾐík ふヴ – Β lůžko┗é Ihatk┞ぶ, Autokeﾏp Haﾏヴ ﾐa Jezeře. Ceﾐ┞  
se poh┞Hují od ヲヵヰ Kč za ﾐoI. Celko┗á kapaIita 182 lůžek. 

Pro zajištěﾐí udヴžitelﾐého rozvoje geoparku Ralsko je ﾐezH┞tﾐé posílit teﾐto t┞p iﾐfヴastヴuktuヴ┞ 
Iesto┗ﾐího ヴuIhu, kteヴá záヴo┗eň ヴespektuje oIhヴaﾐu ži┗otﾐího pヴostředí a posiluje Ihaヴakteヴ 
ﾏístﾐí kヴajiﾐ┞. Geopaヴk Ralsko pláﾐuje zk┗alitﾐit dataHázi uH┞to┗aIíIh ﾏožﾐostí ┗ ヴáﾏIi ┘eHu 
Geopaヴku Ralsko a ┗ iﾐfoIeﾐtヴeIh, přede┗šíﾏ o hodﾐoIeﾐí úヴo┗ﾐě a k┗alit┞ služeH a speIifickou 

propagaci environmental friendly uH┞to┗áﾐí. V duchu zaﾏěřeﾐí geopaヴku Hude dHáﾐo na to,  

aH┞ při ヴoz┗oji a zk┗alitňo┗áﾐí uH┞to┗aIíIh a stヴa┗o┗aIíIh kapaIit H┞lo dHáﾐo ﾐa speIifiIké ﾐáヴok┞ 

jedﾐotli┗ýIh Iílo┗ýIh skupiﾐ, zejﾏéﾐa haﾐdiIapo┗aﾐýIh osoH a rodin s dětﾏi. 

3.1.5.11 Informační centra 

Na úzeﾏí geopaヴku a ┗ ﾐejHližšíﾏ okolí se ﾐaIhází ﾐěkolik ﾐíže u┗edeﾐýIh iﾐfoヴﾏačﾐíIh Ieﾐteヴ. 
Geopark Ralsko ﾐa┗ázal spolupヴáIi se ┗šeﾏi iﾐfoヴﾏačﾐíﾏi Ieﾐtヴ┞ – v ヴáﾏIi s┗é čiﾐﾐosti pヴo ﾐě 
pořádá teヴéﾐﾐí e┝kuヴze, pヴezeﾐtaIe čiﾐﾐosti, iﾐfoヴﾏo┗áﾐí o aktualitáIh ┗ geopaヴku ふakIe, ﾐo┗ě 
zﾐačeﾐé stezk┞ a geostezk┞ぶ, distヴiHuuje iﾐfoヴﾏačﾐí ﾏateヴiál┞. Dále pヴoHíhá spolupヴáIe v ヴáﾏIi 
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společﾐé pヴáIe ┗e “dヴužeﾐí Českolipsko, kteヴé je destiﾐačﾐíﾏ ﾏaﾐažeヴeﾏ ヴegioﾐu ふspolečﾐé 
┗ýjezd┞ ad.ぶ Posíleﾐí ヴole iﾐfoヴﾏačﾐíIh Ieﾐteヴ, ヴesp. jejiIh ヴozšířeﾐí Hude ┗┞žado┗áﾐo zejﾏéﾐa 
v hla┗ﾐíﾏ Ieﾐtヴu Geopaヴku Ralsko ┗ Kuří┗odeIh. 

Iﾐfoヴﾏačﾐí Ieﾐtヴa ﾐa úzeﾏí ﾐeHo ┗ okolí úzeﾏí geopaヴku: 

 Městské iﾐfoヴﾏačﾐí Ieﾐtヴuﾏ Česká Lípa, 

 Městské iﾐfoヴﾏačﾐí Ieﾐtヴuﾏ Doks┞, 

 TuヴistiIké iﾐfoヴﾏačﾐí Ieﾐtヴuﾏ Roháč, “taヴé spla┗┞, 

 Iﾐfoヴﾏačﾐí Ieﾐtヴuﾏ Haﾏヴ ﾐa jezeře, 

 Iﾐfoヴﾏačﾐí Ieﾐtヴuﾏ Miﾏoň, 

 Iﾐfoヴﾏačﾐí Ieﾐtヴuﾏ “tヴáž pod Ralskeﾏ, 

 Iﾐfoヴﾏačﾐí Ieﾐtヴuﾏ Hヴadčaﾐ┞, 

 Iﾐfoヴﾏačﾐí Ieﾐtヴuﾏ Ralsko – Kuří┗od┞. 
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“hヴﾐutí kapitol┞ – “WOT aﾐalýza úzeﾏí ﾐa┗ヴho┗aﾐého pヴo ﾐáヴodﾐí geopaヴk 

TaHulka č. 6 SWOT aﾐalýza úzeﾏí ﾐa┗rho┗aﾐého pro ﾐárodﾐí geopark 

 

SILNÉ STRÁNKY SLABÉ STRÁNKY 

 ┗┞soká atヴakti┗ita úzeﾏí 
 pestヴá ﾐedotčeﾐá kヴajiﾐa s řadou příヴodﾐíIh 

zajíﾏa┗ostí 
 kultuヴﾐí a histoヴiIké dědiIt┗í 
 příヴodﾐí Hohatst┗í 
 geogヴafiIká poloha  
 doHヴá dopヴa┗ﾐí dostupﾐost 

 ヴo┗iﾐatý pヴofil 
 ┗┞soký podíl lesﾐíIh ploIh 

 ﾏalá hustota osídleﾐí 
 ┗hodﾐá deﾏogヴafiIká stヴuktuヴa 

obyvatelstva 

 ┗elká koﾐIeﾐtヴaIe a ┗┞soká k┗alita 
ﾏaloplošﾐýIh IhヴáﾐěﾐýIh úzeﾏí, část 
úzeﾏí je součástí CHKO 

 aﾐgažo┗aﾐost ﾏístﾐíIh suHjektů 

 již e┝istujíIí síť stezek 

 e┝istujíIí Ieﾐtヴuﾏ paヴku a pヴopagačﾐí 
ﾏateヴiál┞ 

 tradice- tヴadičﾐí ヴegioﾐ CR 

 geﾐius loIi ﾏísta 

 ﾏožﾐost koﾏHiﾐaIe akti┗it 

 ﾐezﾐáﾏý kraj a ﾐezﾐáﾏé Hudí z┗ěda┗ost 

 ┗┞soká ﾐezaﾏěstﾐaﾐost, IhudoHa 
obyvatelstva 

 podpヴůﾏěヴﾐá ﾏíヴa ┗zdělaﾐosti 
obyvatelstva 

 odsuﾐ NěﾏIů – přeヴušeﾐí koﾐtiﾐuálﾐího 
┗ý┗oje osídleﾐí 

 ﾐízké ヴozpočt┞ oHIí 
 ﾐedokoﾐčeﾐá asaﾐaIe úzeﾏí 
 lokálﾐí zﾐečištěﾐí půd┞ a podzeﾏﾐíIh ┗od 

ヴopﾐýﾏi a jiﾐýﾏi látkaﾏi 
 ﾐedostatečﾐá a ﾐek┗alitﾐí iﾐfヴastヴuktuヴa 

 ﾐízký počet ヴekヴeačﾐíIh a tuヴistiIkýIh lůžek 

 ヴoztříštěﾐé ┗lastﾐiIt┗í pozeﾏků 

 ﾏalá pestヴost ﾐaHídk┞ ヴozšiřujíIíIh služeH 

 ﾐízká k┗alita uH┞to┗aIíIh, stヴa┗o┗aIíIh a 
společeﾐsko- záHa┗ﾐíIh zařízeﾐí 

 ┗elký počet i ┗ýﾏěヴa ﾐe┗┞uží┗aﾐýIh aヴeálů 

 ﾐedostatečﾐá teIhﾐiIká iﾐfヴastヴuktuヴa 
v řadě oHIí 

PŘÍLEŽITOSTI HROZBY 

 ┗┞užití pヴostředků z EU  

 ヴoz┗oj úzeﾏí ┗ souladu s principy 

geotuヴisﾏu a udヴžitelﾐého ヴoz┗oje 

 ┗zﾐik ﾐo┗ýIh pヴaIo┗ﾐíIh příležitostí 
 spolupヴáIe ﾏezi dotčeﾐýﾏi suHjekt┞, ﾏezi 

obcemi 

 zapojeﾐí ﾏístﾐíIh koﾏuﾐit do spヴá┗┞ 
geoparku 

 pヴohluHo┗áﾐí ┗ztahu oH┞┗atel ke kヴajiﾐě 

 Hlízkost NěﾏeIka 

 ヴostouIí zájeﾏ o do┗oleﾐou ┗ Česku 

 z┗┞šujíIí se oHliHa ﾏěkkýIh foヴeﾏ CR 

 ┗┞Hudo┗áﾐí dostatečﾐého ﾏﾐožst┗í 
uH┞to┗aIíIh kapaIit 

 t┗oヴHa ﾐo┗ýIh pヴoduktů pヴo podpoヴu 
rozvoje CR 

 roz┗oj ekologiIkého zeﾏědělst┗í 

 úH┞tek zdヴojů pヴo ヴoz┗oj 
 populačﾐí nestabilita a migrace obyvatel 

mimo region 

 ﾐízká poptá┗ka po služHáIh geopaヴku – 

ﾐezájeﾏ tuヴistů 

 koﾐkuヴeﾐIe ostatﾐíIh atヴakti┗it 

 ﾐáヴazo┗á jedﾐodeﾐﾐí tuヴistika 

 oHa┗a ﾏístﾐíIh oH┞┗atel z ﾐegati┗ﾐíIh ┗li┗ů 
turistiky 

 ﾐelegálﾐí akti┗it┞ ﾐá┗ště┗ﾐíků ┗edouIí 
k degヴadaIi úzeﾏí 

 ﾐájezd┞ sHěヴatelů a oHIhodﾐíků ┗záIﾐýIh 
dヴuhů ヴostliﾐ 

 pヴoHléﾏ oži┗eﾐí kヴajiﾐ┞ spojeﾐý s otázkou 
kultuヴﾐí oHﾐo┗┞ přilehlého úzeﾏí 

 ﾐaヴušeﾐí kヴajiﾐ┞ ﾐe┗hodﾐýﾏi sta┗Haﾏi 
 ﾐeヴespekto┗áﾐí pヴiﾐIipů udヴžitelﾐého 

rozvoje 
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 spolupヴáIe ﾏezi jedﾐotli┗ýﾏi tuヴistiIkýﾏi 
atraktivitami 

 spolupヴáIe ┗ sítí geopaヴků 

 ┗┞užití ﾏédií k pヴopagaIi ┗e ┗šeIh kヴajíIh 
Česka i ┗ zahヴaﾐičí 

 ヴoz┗oj alteヴﾐati┗ﾐí dopヴa┗┞ ┗ ヴáﾏIi 
geoparku 

3.2 Přehled stávajících institucí zabývajících se geologií v regionu 

navrhovaného národního geoparku 

 Česká geologiIká služHa; 

 Vlasti┗ědﾐé ﾏuzeuﾏ a galeヴie ┗ České Lípě; 

 “e┗eヴočeské ﾏuzeuﾏ ┗ Liberci; 

 Podještědské ﾏuzeuﾏ ┗ Českéﾏ DuHu;  

 Městské ﾏuzeuﾏ Miﾏoň; 

 Geopark Ralsko, o. p. s.; 

 AOPK – “pヴá┗a CHKO Kokoříﾐsko-MáIhů┗ kヴaj; 
 DIAMO, s. p. 

3.3 Způsob prosazování ochrany geologického dědictví, popis budoucích 
plánovaných akcí  

3.3.1 Ochrana geodiverzity a geotopů prostřednictvím nástrojů ochrany přírody  
a krajiny 

Efekti┗ﾐí oIhヴaﾐa geologiIkého dědiIt┗í je pヴ┗ﾐíﾏ předpokladeﾏ úspěšﾐého fuﾐgo┗áﾐí Geopaヴku 
Ralsko. Na úzeﾏí geopaヴku je z tohoto hlediska potřeHa e┗ido┗at lokalit┞: 

 s Ieﾐﾐýﾏi geologiIkýﾏi feﾐoﾏéﾐ┞, 
 s Ieﾐﾐýﾏi geoﾏoヴfologiIkýﾏi feﾐoﾏéﾐ┞, 
 s doložitelﾐou úzkou ┗azHou ﾏezi ﾐeži┗ou a ži┗ou příヴodou ふﾐapř. ﾏokřad┞ s typickou 

┗egetaIíぶ, 
 s pヴůﾏ┞slo┗ě ┗┞užitelﾐýﾏ ﾐahヴoﾏaděﾐíﾏ ﾏiﾐeヴálů ┗četﾐě ┗ý┗ěヴů podzeﾏﾐíIh ┗od, 
 se zﾐáﾏkaﾏi staヴé těžH┞ ﾐeヴostﾐýIh suヴo┗iﾐ, 
 Ieﾐﾐé z hlediska histoヴie ┗ěd o )eﾏi ふﾐapř. t┞po┗ě lokalit┞ ﾏiﾐeヴálů, hoヴﾐiﾐ a fosiliíぶ. 

Tyto lokalit┞ jsou Ihヴáﾐěﾐ┞ ヴůzﾐýﾏ způsoHeﾏ a ﾐa ヴůzﾐýIh úヴo┗ﾐíIh ふ┗iz kapitolu ヲ.ンぶ. 
Nejdůležitější pヴá┗ﾐí ﾐoヴﾏ┞ uplatﾐitelﾐé ┗ toﾏto sﾏěヴu jsou: 

 )ákoﾐ č. ヱヱヴ/ヱΓΓヲ “H., o oIhヴaﾐě příヴod┞ a kヴajiﾐ┞. Uﾏožňuje ﾏ. j. ┗┞hlášeﾐí z┗láště 
IhヴáﾐěﾐýIh úzeﾏí, kteヴýﾏi jsou ﾐáヴodﾐí paヴk┞, Ihヴáﾐěﾐé kヴajiﾐﾐé oHlasti, ﾐáヴodﾐí příヴodﾐí 
ヴezeヴ┗aIe, příヴodﾐí ヴezeヴ┗aIe, ﾐáヴodﾐí příヴodﾐí paﾏátk┞ a příヴodﾐí paﾏátk┞. 
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 )ákoﾐ č. ヲヰ/ヱΓΒΑ “H., o státﾐí paﾏátko┗é péči ふ┗e zﾐěﾐí zákoﾐa č. ヴヲヵ/ヱΓΓヰ “H.ぶ, posledﾐí 
zﾏěﾐa č. ヲヲΑ/ヲヰヰΓ “H. Uﾏožňuje zápis oHjektu do sezﾐaﾏu kultuヴﾐíIh paﾏátek. 

 )ákoﾐ ヱヶヴ/ヲヰヰヱ “H., o příヴodﾐíIh léči┗ýIh zdヴojíIh, zdヴojíIh příヴodﾐíIh ﾏiﾐeヴálﾐíIh ┗od, 
příヴodﾐíIh léčeHﾐýIh lázﾐíIh a lázeňskýIh ﾏísteIh a o zﾏěﾐě ﾐěkteヴýIh sou┗isejíIíIh 
zákoﾐů ふlázeňský zákoﾐぶ. Uﾏožňuje staﾐo┗it I. a II. oIhヴaﾐﾐý stupeň příヴodﾐího léči┗ého 
zdヴoje ﾐeHo zdヴoje příヴodﾐíIh ﾏiﾐeヴálﾐíIh ┗od. 

 )ákoﾐ ヴヴ/ヱΓΒΒ “H. o oIhヴaﾐě a ┗┞užití ﾐeヴostﾐého Hohatst┗í ふhoヴﾐí zákoﾐぶ. )ajišťuje 
oIhヴaﾐu stá┗ajíIíIh ložisek ﾐeヴostﾐýIh suヴo┗iﾐ a uﾏožňuje staﾐo┗eﾐí podﾏínek 

ﾐá┗ště┗ﾐosti u těžeﾐýIh a opuštěﾐýIh ložisek. 
 

Maﾐageﾏeﾐt lokalit je zajišťo┗áﾐ ﾏístﾐíﾏi saﾏospヴá┗aﾏi ﾐeHo spヴá┗Ieﾏ ふ┗lastﾐíkeﾏぶ daﾐého 
úzeﾏí. Péče o ﾏaloplošﾐá Ihヴáﾐěﾐá úzeﾏí ┗ Geopaヴku Ralsko je ┗ současﾐé doHě ┗ gesIi AOPK ČR. 
Na úzeﾏí CHKO pヴostředﾐiIt┗íﾏ RP “pヴá┗a CHKO Kokoříﾐsko – MáIhů┗ kヴaj, se┗eヴﾐí část geopaヴku 
v gesci RP Liberecko.  Na pozeﾏIíIh ┗e ┗lastﾐiIt┗í ヴesoヴtu MO ﾏiﾏo CHKO  státﾐí spヴá┗u  
┗ oIhヴaﾐě příヴod┞ a kヴajiﾐ┞ ┗┞koﾐá┗á MŽP, přípヴa┗ou pláﾐů péče a péčí o ﾏaloplošﾐá Ihヴáﾐěﾐá 
úzeﾏí po┗ěřilo AOPK ČR. Pヴo lokalit┞, kteヴé patří do CHKO Kokoříﾐsko-MáIhů┗ kヴaj, platí Pláﾐ péče  
o CHKO.  

Opatřeﾐí a pláﾐo┗aﾐé akti┗it┞: 

 dokoﾐčeﾐí e┗ideﾐIe lokalit geologiIkého dědiIt┗í s jejiIh podヴoHﾐýﾏ popiseﾏ, ﾏoﾐitoヴiﾐg 
dodヴžo┗áﾐí zákoﾐů a zásad oIhヴaﾐ┞ příヴod┞ ┗ těIhto lokalitáIh, 

 úzká spolupヴáIe a kooヴdiﾐo┗aﾐé pláﾐo┗áﾐí s SCHKO Kokoříﾐsko-MáIhův kraj, AOPK 

LiHeヴeIko a Miﾐisteヴst┗o ži┗otﾐího pヴostředí při pヴosazo┗áﾐí ﾐá┗ště┗ﾐiIkého 
managementu a oIhヴaﾐ┞ geologiIkého dědiIt┗í a jeho iﾐteヴpヴetaIe,  

 podpora ﾏaﾐageﾏeﾐtu lokalit ze stヴaﾐ┞ ﾏístﾐí saﾏospヴá┗┞ ふoH┞┗atelぶ ﾐeHo spヴá┗Ie 
daﾐého úzeﾏí. 

3.3.2 Ostatní nástroje pro ochranu geologického dědictví 

KoﾏuﾐikaIe a spolupráIe 

KoﾏuﾐikaIe a spolupヴáIe je základﾐí pヴeﾏisou úspěšﾐého fuﾐgo┗áﾐí Geopaヴku. Na základě 
zkušeﾐosti ze stá┗ajíIíIh ﾐáヴodﾐíIh geopaヴků ┗ České ヴepuHliIe je jasﾐé, že jejiIh úspěšﾐé 
fuﾐgo┗áﾐí je založeﾐo ﾐa koﾏuﾐikaIi ┗e třeIh základﾐíIh sﾏěヴeIh: 

 komunikace s odHoヴﾐík┞ z oHlasti ┗ěd o )eﾏi ふgeolog┞, geoﾏoヴfolog┞, ﾏiﾐeヴalog┞ apod.ぶ 
půsoHíIíﾏi v daﾐéﾏ ヴegionu, 

 komunikace s ﾏístﾐíﾏi a ヴegioﾐálﾐí saﾏospヴá┗aﾏi a spヴá┗Ii ふ┗lastﾐík┞ぶ daﾐého úzeﾏí, 
 komunikace s podﾐikatelskýﾏi suHjekt┞ – ﾐositeli pヴojektů ヴoz┗oje daﾐého úzeﾏí. 

V komunikaci s u┗edeﾐýﾏi skupiﾐaﾏi hヴaje geopaヴk ヴoli ﾏediátoヴa, kooヴdiﾐátoヴa jejiIh zájﾏů  
a iﾐiIiátoヴa společﾐýIh akti┗it sﾏěřujíIíIh k oIhヴaﾐě a pヴopagaIi geologiIkého dědiIt┗í ﾐa daﾐéﾏ 
úzeﾏí. 
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Opatřeﾐí a pláﾐo┗aﾐé akti┗it┞: 

 podpora principu partnerství, ┗┞t┗ářeﾐí efekti┗ﾐího s┞stéﾏu a ﾏetod koﾏuﾐikaIe ﾏezi 
paヴtﾐeヴ┞ ┗ ヴegioﾐu, ┗zájeﾏﾐé setká┗áﾐí paヴtﾐeヴů a sdíleﾐí iﾐfoヴﾏaIí, kooヴdiﾐaIe 
jedﾐotli┗ýIh akti┗it ┗ ヴáﾏIi geopaヴku, 

 spolupヴáIe s paヴtﾐeヴ┞ ふMA“, ﾏikヴoヴegioﾐ┞, státﾐí spヴá┗ou a klíčo┗ýﾏi podﾐikatelskýﾏi 
subjekty) na přípヴa┗ě a ヴealizaIe udヴžitelﾐýIh a koﾐkuヴeﾐIesIhopﾐýIh pヴoduktů 

Iesto┗ﾐího ヴuIhu, 

 ヴespekto┗áﾐí a podpoヴa již fuﾐgujíIíIh pヴojektů, jejiIh ヴeﾐo┗aIe a aplikaIe ﾐo┗ýIh zﾐalostí 
a pozﾐatků, podpoヴa sdíleﾐí zkušeﾐostí a hledáﾐí s┞ﾐeヴgiIkýIh efektů, 

 ﾏa┝iﾏálﾐí oヴieﾐtaIe ﾐa Ieloヴegioﾐálﾐí pohled ﾐa sektoヴ Iesto┗ﾐího ヴuIhu a ﾐa jeho 
ヴoz┗ojo┗é potřeH┞ ┗e spolupヴáIi s klíčo┗ýﾏi paヴtﾐeヴ┞ a podﾐikatelskýﾏi suHjekt┞, 

 podpora identifikace potřeH a požada┗ků poteﾐIiálﾐíIh klieﾐtů a tヴaﾐsfoヴﾏaIe těIhto 
potřeH a požada┗ků do foヴﾏ┞ koﾐkuヴeﾐIesIhopﾐýIh pヴoduktů posta┗eﾐýIh ﾐa již 
dostupﾐýIh služHáIh a atヴakti┗itáIh ┗ ヴegioﾐu, 

 spolupヴáIe při ┗ýHěヴu ﾐo┗ýIh ┗hodﾐýIh a potřeHﾐýIh služeH a atヴakti┗it ┗ ヴegioﾐu, 
 podpoヴa a hledáﾐí s┞ﾐeヴgiIkého efektu u paヴtﾐeヴů spolupヴaIujíIíIh ﾐa t┗oヴHě tuヴistiIkýIh 

pヴoduktů, 
 podpoヴa jedﾐotﾐé koﾏuﾐikaIe, spヴá┗a iﾐzeヴIe, ┘eHu, společﾐé pヴezeﾐtaIe, zajištěﾐí 

distヴiHuIe pヴopagačﾐíIh ﾏateヴiálů a spolupヴáIe s ﾏédii s Iíleﾏ ┗┞t┗ořit ヴele┗aﾐtﾐí 
pヴezeﾐtaIi ヴegioﾐu ﾐa ヴegioﾐálﾐí i ﾐáヴodﾐí úrovni, 

 poヴadeﾐské služH┞ pヴo ﾐezisko┗é oヴgaﾐizaIe a podﾐikatelské suHjekt┞ žádajíIí o fiﾐaﾐčﾐí 
podpoヴu ﾐa ヴealizaIi akti┗it spojeﾐýIh s Geopaヴkeﾏ Ralsko, ┗┞t┗ořeﾐí poヴadeﾐského 
centra. 

Marketiﾐgo┗á koﾏuﾐikaIe geoparku, ┗zdělá┗áﾐí a os┗ěta ve vztahu k oIhraﾐě geologiIkého 
dědiIt┗í 

V┞užití iﾐteヴpヴetačﾐího poteﾐIiálu úzeﾏí ┗┞Ihází ze zﾐalosti klíčo┗ýIh lokalit geologiIkého dědiIt┗í 
ﾐa úzeﾏí geopaヴku a požada┗ků ﾐa jejiIh oIhヴaﾐu, ┗┞t┗ořeﾐí iﾐfヴastヴuktuヴ┞ pヴo ヴoz┗oj Iesto┗ﾐího 
ruchu, akti┗ﾐí ﾏaヴketiﾐgo┗é koﾏuﾐikaIe a ﾐá┗ště┗ﾐiIkého ﾏaﾐageﾏeﾐtu.  

I přes e┝isteﾐIi odHoヴﾐýIh pヴaIo┗išť akti┗ﾐíIh ┗ oHoヴu geologiIkýIh ┗ěd v ヴáﾏIi Ielého 
českolipského okヴesu ﾐeHo ještě šiヴšího ヴegioﾐu ふ┗iz kapitolu ン.ヲぶ se ┗ oHlasti ﾐeﾐaIhází suHjekt, 
kteヴý H┞ s┞steﾏatiIk┞ zpヴostředko┗á┗al geo┗ědﾐí pozﾐáﾐí z úzeﾏí Geopaヴku Ralsko šiヴší 
┗eřejﾐosti. “tejﾐě tak zde ﾐeﾐí suHjekt ┗ oHlasti ﾏaヴketiﾐgu Iesto┗ﾐího ヴuIhu, kteヴý H┞ ┗┞t┗ářel 
koﾐIepIi ヴoz┗oje tuヴistiIkýIh akti┗it pヴo ヴůzﾐé Iílo┗é skupiﾐ┞ a ┗┞uží┗al přitoﾏ příヴodﾐích 

atヴakti┗it tohoto kヴaje. OHě fuﾐkIe plﾐí o.p.s. Geopark Ralsko. 

Opatřeﾐí a pláﾐo┗aﾐé akti┗it┞: 

 ┗┞t┗ořeﾐí platfoヴﾏ┞ pヴo jedﾐotﾐou pヴezeﾐtaIi úzeﾏí geopaヴku ┗četﾐě jedﾐotﾐého 
┗izuálﾐího st┞lu ふjedﾐotﾐý gヴafiIký desigﾐ a ﾏaﾐuál ┗izuálﾐí ideﾐtit┞ぶ, 

 podpora zﾐalosti ヴegioﾐu a iﾐfoヴﾏo┗aﾐosti o koﾐaﾐýIh akIíIh ﾏezi obyvateli regionu 

pヴostředﾐiIt┗íﾏ ヴegioﾐálﾐíIh peヴiodik, 
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 ﾐá┗ヴh a distヴiHuIe pヴopagačﾐíIh předﾏětů, ┗┞dá┗áﾐí iﾐfoヴﾏačﾐíIh a pヴopagačﾐíIh 
ﾏateヴiálů, geopヴů┗odIů,  

 přípヴa┗a iﾐfoヴﾏačﾐíIh a ﾏetodiIkýIh ﾏateヴiálů / školﾐíIh poﾏůIek pヴo ┗ýIho┗u, 
┗zdělá┗áﾐí a iﾐfoヴﾏo┗áﾐí dětí a ﾏládeže o geologiIkýIh hodﾐotáIh, paﾏátkáIh a histoヴii 
Geoparku Ralsko,  

 ┗┞t┗ořeﾐí sítě geopヴů┗odIů ふgeoヴaﾐgeヴůぶ, jejiIh pヴoškoleﾐí ﾐa základě zpヴaIo┗aﾐýIh 
školiIíIh ﾏodulů a pヴopagaIe ┗┞užití jejiIh služeH,  

 ┗┞dá┗áﾐí kﾐižﾐíIh puHlikaIí přiHližujíIíIh geologiIký ふale i histoヴiIkýぶ ┗ý┗oj oHlasti šiヴoké 
┗eřejﾐosti, 

 pořádáﾐí ﾐeHo spolupořádáﾐí odHoヴﾐýIh seﾏiﾐářů a koﾐfeヴeﾐIí za účasti zástupIů ﾏédií  
a šiヴoké ┗eřejﾐosti, 

 ┗┞užití dostupﾐýIh dotačﾐíIh titulů ﾐa akti┗it┞ ┗ této oHlasti.  

3.3.3 Konkrétní dosud realizované aktivity Geoparku Ralsko vztahujících se 
k ochraně geologického dědictví 

 byl┞ ┗┞t┗ořeﾐ┞ základ┞ pヴo koﾏuﾐikaIi a ﾏaヴketiﾐg Geopaヴku Ralsko, Geopaヴk Ralsko ﾏá 
s┗é ┗lastﾐí logo a ﾏotto, kteヴé ┗┞zd┗ihuje ﾐej┗ýzﾐaﾏﾐější ヴ┞s┞ úzeﾏí ふpodヴoHﾐě ┗iz 
kapitol┞ ヱ.ヱ.ヱ a ヱ.ヱ.ヲ této ﾐoﾏiﾐačﾐí dokuﾏeﾐtaIeぶ. Ro┗ﾐěž H┞l┞ ┗┞t┗ořeﾐ┞ ┘eHo┗é 
stヴáﾐk┞ Geopaヴku Ralsko www.geoparkralsko.cz a pヴofil ﾐa soIiálﾐíIh sítíIh FaIeHook a 
Twitter, jakožto hla┗ﾐí koﾏuﾐikačﾐí a iﾐfoヴﾏačﾐí ﾐástヴoje geopaヴku. AヴIhitektuヴa 
┘eHo┗ýIh stヴáﾐek Hude dále ヴoz┗íjeﾐa dle zkušeﾐostí a potřeH Geopaヴku Ralsko, 

 uspořádáﾐa H┞la ┗eřejﾐá soutěž zaﾏěřeﾐá ﾐa tuヴistiIké logo Geoparku Ralsko,  

 byla ﾐa┗ázáﾐa spolupヴáIe s klíčo┗ýﾏi suHjekt┞ půsoHíIíﾏi ﾐa úzeﾏí geopaヴku a v regionu 

ふﾏístﾐí a ヴegioﾐálﾐí saﾏospヴá┗a, zástupIi AOPK, předsta┗itelé spolků a dalšíIh NNO 
půsoHíIh ┗ ヴegioﾐu, podﾐikatelé a pヴo┗ozo┗atelé služeHぶ, 

 ﾐa┗ázáﾐa spolupヴáIe s českýﾏi ﾐáヴodﾐíﾏi geopaヴk┞ a paヴtﾐeヴ┞ ┗ zahヴaﾐičí ふNoヴsko, 
Š┗ýIaヴsko, Islaﾐd, “lo┗iﾐsko, NěﾏeIkoぶ zaﾏěřeﾐá ﾐa spolupヴáIi, sdíleﾐí zﾐalostí a příkladů 
doHヴé pヴa┝e a přípヴa┗u společﾐýIh pヴojektů s Iíleﾏ ┗┞užít pヴostředk┞ EU a EHP/Š┗ýIaヴska 
na podporu aktivit geoparku, 

 b┞la zoヴgaﾐizo┗áﾐa koﾐfeヴeﾐIe ﾐáヴodﾐíIh geopaヴků – v duHﾐu ヲヰヱヴ ﾐa úzeﾏí Geoparku 

Ralsko, 

 H┞la zヴealizo┗áﾐa řada teヴéﾐﾐíIh e┝kuヴzí a pヴogヴaﾏů pヴo škol┞ zaﾏěřeﾐýIh ﾐa téﾏata 
geologie, příヴod┞, kultuヴﾐího dědiIt┗í, jejiIh oIhヴaﾐ┞ a posilo┗áﾐí ┗ztahu dětí a člo┗ěka 
k příヴodě a kヴajiﾐě (viz kapitolu ン.ヱ.ヵ.Γ ┗ýše), 

 H┞la zヴealizo┗áﾐa řada ┘oヴkshopů pヴo odHoヴﾐík┞ a šiヴokou ┗eřejﾐost k téﾏatůﾏ týkajíIíﾏ 
se oIhヴaﾐ┞ a iﾐteヴpヴetaIe hodﾐot úzeﾏí geopaヴku a jeho udヴžitelﾐého ヴoz┗oje (viz 

kapitolu ン.ヱ.ヵ.Γ ┗ýše), 

 Geoparkem Ralsko H┞l┞ zヴealizo┗áﾐ┞ ﾐásledujíIí geostezk┞ ふiﾐfo leták┞ ke geostezkáﾏ jsou 
přiložeﾐ┞ ┗ příloze č. ヲぶ: 

o Geostezka Přes Buko┗é hor┞ - u ┗šeIh lokalit jsou zadáﾐ┞ GP“ souřadﾐiIe, 
zastá┗k┞ stezk┞ jsou uﾏístěﾐ┞ ﾐa ﾐo┗ě zﾐačeﾐýIh tuヴistiIkýIh IestáIh z Hヴadčan 

sﾏěヴeﾏ ﾐa Bezděz. )astá┗k┞ geostezk┞: ヱ/ pod ┗ヴIheﾏ Víšek - s┗ědeIký kopeI, 
skalﾐí ┗ěže ﾐahoře zakoﾐčeﾐé deskou železitého písko┗Ie; ヲ/ pod Malou Buko┗ou 

http://www.geoparkralsko.cz/
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- skalﾐí říIeﾐí, skalﾐí ┗ýIhoz┞ písko┗Ie s ﾐález┞ fosílií; ン/ Malá Buko┗á - ukázka 
┗ápﾐitého písko┗Ie s fosilﾐí fauﾐou, sloupIo┗itá odlučﾐost čediče, částečﾐý 
ヴozhled; ヴ/ Velká Buko┗á – částečﾐý ヴozhled, pヴaleso┗itý zH┞tek ┗ヴIholo┗é Hučiﾐ┞; 
ヵ/ Pustý ヴ┞Hﾐík – ﾏokřadﾐí ┗egetaIe, ヴašeliﾐiště; ヶ/ “tヴážo┗ - zaﾐiklá oHeI, zH┞tk┞ 
skalﾐíIh sklepů, iﾐteヴakti┗ﾐí pヴ┗ek; Α/ Pヴaﾏeﾐiště U Flesla - Pヴaﾏeﾐiště, ukázka 
ﾏokřadﾐí ┗egetaIe, ┗odﾐí ﾐádヴž. Na stezIe je uﾏístěﾐo ヶ iﾐfoヴﾏačﾐíIh paﾐelů a ヱ 
iﾐteヴakti┗ﾐí pヴ┗ek ┗e “tヴážo┗ě, kteヴý dokuﾏeﾐtuje pヴoﾏěﾐ┞ kヴajiﾐ┞ Hěheﾏ ヲヰ. 
století foヴﾏou te┝tů, staヴýIh ﾏap a fotogヴafií. 

o Geostezka Po stopáIh těžH┞ železﾐýIh rud - u ┗šeIh lokalit jsou zadáﾐ┞ GP“ 
souřadﾐiIe, zastá┗k┞ stezk┞ jsou částečﾐě uﾏístěﾐ┞ ﾐa haﾏeヴskéﾏ okヴuhu, 
částečﾐě ┗ teヴéﾐu. )astá┗k┞ geostezk┞: ヱ/ pod sIhodištěﾏ ﾐa hヴad Dě┗íﾐ – s┗islá 
pヴoželezﾐěﾐá stěﾐa ﾐa koﾐtaktu s žílou polzeﾐitu; ヲ/ ┗pヴa┗o u sIhodiště ﾐa hヴad 
Dě┗íﾐ – polzeﾐito┗á žíla ┗┞IházejíIí ﾐa zeﾏský po┗ヴIh; ン/ ﾐád┗oří hヴadu Dě┗íﾐ – 

hヴadﾐí studﾐa pヴopojeﾐá se s┞stéﾏeﾏ těžeHﾐíIh štol ﾐa železﾐou ヴudu; ヴ/ 
písko┗Io┗ý loﾏ ﾐa jz. úHočí Haﾏeヴského Špičáku – pヴoželezﾐěﾐí písko┗Ie ┗e t┗aヴu 
tz┗. železﾐýIh ヴůží, písko┗Io┗ý loﾏ; ヵ/ doHý┗á ﾐa “IhäIhteﾐsteiﾐu – ┗ýヴazﾐá 
piﾐka, ┗┞hlídka ﾐa Šiヴoký káﾏeﾐ; ヶ/ pod Šiヴokýﾏ kaﾏeﾐeﾏ – ┗ýhled ﾐa 
Chヴasteﾐský ┗ヴIh a Ještěd; Α/ “kalﾐí di┗adlo – tヴuHiIo┗ité foヴﾏ┞ pヴoželezﾐěﾐí 
písko┗Ie, skalﾐí Hヴáﾐa; Β/ “toháﾐek – písko┗Io┗ý suk se zH┞tk┞ sklaﾐího hヴadu, 
┗ýhled; Γ/ Velký Jeleﾐﾐí ┗ヴIh – ┗┞pヴepaヴo┗aﾐý čedičo┗ý suk se sloupIo┗itou 
odlučﾐostí hoヴﾐiﾐ┞, kヴuho┗ý ヴozhled; ヱヰ/ doHý┗ka pod Kozíﾏ hřHeteﾏ – 

pozůstatek těžH┞ železﾐé ヴud┞. V ヴáﾏIi geostezk┞ kヴoﾏě taHulí AOPK ふ┗iz ﾐaučﾐá 
stezka Haﾏeヴský okヴuhぶ H┞la uﾏístěﾐa ﾐaučﾐá taHule u “kalﾐího di┗adla 
s téﾏateﾏ pヴoželezﾐěﾐí písko┗Ie a d┗a kヴuho┗é altáﾐ┞ s 3D mapou geoparku a 

s ┗┞s┗ětleﾐíﾏ geoﾏoヴfologie ふヴozIestí pod “toháﾐkeﾏ a pod Dě┗íﾐeﾏぶ. 

 bylo provedeno teヴéﾐﾐí zﾐačeﾐí stezek ふヱン,ヵ kﾏ ﾐo┗ýIh tuヴistiIkýIh Iest dle ﾏetodik┞ KČT 
- spojeﾐí Bezdězu - Hヴadčaﾐ a Kuří┗od, ﾐa ﾐo┗ě zﾐačeﾐýIh stezkáIh uﾏístěﾐ┞ ン ks 
sﾏěヴo┗ýIh taHulekぶ, ふpヴo ﾏapu stezek ┗iz přílohu č. ヱぶ, 

 H┞la zpヴaIo┗áﾐa koncepce ヴoz┗oje Iesto┗ﾐího ヴuIhu ┗ ヴegioﾐu Podヴalsko se zaﾏěřeﾐíﾏ ﾐa 
úzeﾏí Geopaヴk Ralsko ふ┗iz přílohu č. Βぶ,  

 byla provedena identifikace pヴojekto┗ýIh záﾏěヴů ┗šeIh suHjektů půsoHíIíIh ﾐa úzeﾏí 
Geopaヴku Ralsko, kteヴé jsou ┗ souladu čiﾐﾐostí Geopaヴku, a jejiIh zpヴaIo┗áﾐí do podoH┞ 
pヴojekto┗é dataHáze ふzásoHﾐík pヴojektůぶ, ふdataHaﾐka je součástí KoﾐIepIe ヴoz┗oje 
Iesto┗ﾐího ヴuIhu, kteヴá je přílohou č. Β ﾐoﾏiﾐačﾐí dokumentace),  

 H┞la zpヴaIo┗áﾐa koﾐIepIe tuヴistiIkýIh a ﾐaučﾐýIh tヴas ふ┗iz přílohu č. ヴぶ,  
 “tヴategie iﾐteヴpヴetaIe hodﾐot úzeﾏí Geopaヴku Ralsko ふdokoﾐčeﾐa do koﾐIe k┗ětﾐa ヲヰヱヶぶ, 
 Iﾐteヴakti┗ﾐí ﾏapa ふdokoﾐčeﾐa do koﾐIe k┗ětﾐa ヲヰヱヶぶ. 
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3.4 Doložení zájmu subjektů a klíčových účastníků působících v území  
o zapojení se do aktivit národního geoparku  

)ájeﾏ suHjektů a klíčo┗ýIh účastﾐíků půsoHíIích v úzeﾏí Geopaヴku Ralsko je u┗edeﾐ ┗ příloze č. 6 

ﾐoﾏiﾐačﾐí dokuﾏeﾐtaIe, jedﾐá se o: 

 AOPK ČR, RP “pヴá┗a CHKO Kokoříﾐsko - MáIhův kraj 

 LAG Podralsko 

 Vojeﾐské les┞ a statk┞, s. p. 

4 Současná situace území 

4.1 Popis hlavních ekonomických aktivit na území navrhovaného 
národního geoparku 

EkoﾐoﾏiIká akti┗ita ﾐa ┗ětšiﾐě úzeﾏí ﾐa┗ヴho┗aﾐé ﾐa ﾐáヴodﾐí geopaヴk je ┗ýzﾐaﾏﾐě pozﾐaﾏeﾐáﾐa 
e┝isteﾐIí ┗ojeﾐského pヴostoヴu. I kd┞ž je ﾐ┞ﾐí ヴegioﾐ ozﾐačo┗áﾐ za ┗ýzﾐaﾏﾐý poteﾐIiál ヴoz┗oje 
LiHeヴeIkého kヴaje, je úzeﾏí Hý┗alého ┗ojeﾐského pヴostoヴu ┗ současﾐé doHě zařazeﾐo ﾏezi 
hospodářsk┞ slaHé oHlasti ふH“Oぶ IhaヴakteヴistiIké ┗┞sokou ﾏíヴou ﾐezaﾏěstﾐaﾐosti, ﾐízkou 
iﾐteﾐzitou podﾐikatelskýIh akti┗it, ﾐízkou daňo┗ou ┗ýtěžﾐostí, ﾐízkou hustotou osídleﾐí, záﾐikeﾏ 
zeﾏědělské ┗elko┗ýヴoH┞ a po┗álečﾐýﾏ odsuﾐeﾏ oH┞┗atelst┗a. )atíﾏ Hezúspěšﾐě skoﾐčil┞ pokus┞ 
ﾐajít ┗hodﾐé iﾐ┗estoヴ┞ s ヴeálﾐýﾏi podﾐikatelskýﾏi záﾏěヴ┞ ﾐa ┗┞užití Hý┗alýIh ┗ojeﾐskýIh letišť. 
PヴoHléﾏeﾏ je přede┗šíﾏ potřeHa odstヴaﾐěﾐí staヴé ekologiIké zátěže způsoHeﾐé poH┞teﾏ 
so┗ětské aヴﾏád┞. )ásadﾐí ヴekoﾐstヴukIí Hude ﾏuset pヴojít ┗ětšiﾐa stá┗ajíIíIh oHjektů. 

Problematickou záležitostí ┗elké části Geoparku Ralsko je zejﾏéﾐa ﾐízká podﾐikatelská aktivita v 

CR a nedostatek kapitálu pro rozvoj služeH ﾐa┗azujíIíIh na CR. V sou┗islosti s t┗oヴHou ﾐo┗ého 
Pヴogヴaﾏu ヴoz┗oje kヴaje ﾐa oHdoHí ヲヰヱヴ-ヲヰヲヰ H┞lo pヴo┗edeﾐo ﾐa základě dostupﾐýIh statistiIkýIh 
dat ふúﾐoヴ ヲヰヱヴぶ aktuálﾐí ┗┞ﾏezeﾐí sedﾏi hospodářsk┞ slaHýIh oHlastí: C┗iko┗sko, Fヴýdlaﾐtsko, 
Jihozápadﾐí Českolipsko, JileﾏﾐiIko, Miﾏoňsko, Podještědí a “eﾏilsko.  

Metodika ┗┞ﾏezeﾐí: 
Jako základﾐí úzeﾏﾐí jedﾐotka H┞l┞ z┗oleﾐ┞ tz┗. geﾐeヴelo┗é jedﾐotk┞, kteヴý je ┗ LiHeヴeIkéﾏ kヴaji 
Ielkeﾏ ヶヱ. T┞to geﾐeヴelo┗é jedﾐotk┞ H┞l┞ ﾏezi seHou poヴo┗ﾐá┗áﾐ┞ na  základě ﾐásledujíIíIh  
ヱヱ ukazatelů: 

1. iﾐteﾐzita H┞to┗é ┗ýsta┗H┞ 

2. iﾐde┝ ┗zdělaﾐosti 
3. iﾐde┝ ekoﾐoﾏiIkého zatížeﾐí 
4. počet pヴaIo┗ﾐíIh příležitostí 
5. ヴegistヴo┗aﾐá ﾐezaﾏěstﾐaﾐost 
6. iﾐteﾐzita podﾐikatelské akti┗it┞ 

7. daňo┗é příjﾏ┞ 

8. hustota  zalidﾐěﾐí 
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9. dopヴa┗ﾐí oHslužﾐost 
10. teIhﾐiIká iﾐfヴastヴuktuヴa 

11. oHčaﾐská ┗┞Ha┗enost 

Výsledﾐé ┗┞ﾏezeﾐí: 
Na základě hodﾐoIeﾐí ┗ýše u┗edeﾐýIh ukazatelů H┞l┞ geﾐeヴolo┗é jedﾐotk┞ ヴozděleﾐ┞ do ン skupiﾐ: 

 hospodářsk┞ podprůﾏěrﾐé oHlasti - patří seﾏ ┗šeIhﾐ┞ jedﾐotk┞ s ┗ýsledﾐou hodﾐotou ﾐižší, 
ﾐež je pヴůﾏěヴﾐá hodﾐota za LiHeヴeIký kヴaj ふﾏéﾐě ﾐež ヱヰ ヰヰヰ Hodůぶ 

 hospodářsk┞ slaHé oHlasti - patří seﾏ ┗šeIhﾐ┞ jedﾐotk┞ s ┗ýsledﾐou hodﾐotou ﾐižší ﾐež Γ ヲヰヰ 
Hodů 

 ostatﾐí oHlasti - patří seﾏ ┗šeIhﾐ┞ jedﾐotk┞ s ┗ýsledﾐou hodﾐotou ┗┞šší ﾐež je pヴůﾏěヴﾐá 
hodﾐota za LiHeヴeIký kヴaj ふﾐad ヱヰ ヰヰヰ Hodůぶ 

Geopark Ralsko patří do hospodářsk┞ slaHé oHlasti Miﾏoňsko, kteヴá se dělí ﾐa ヱ. Miﾏoň,  
ヲ. Ralsko, a ン. )ákup┞. Do hospodářsk┞ slaHýIh oHlastí LiHeヴeIkého kヴaje je ﾐa základě z┗oleﾐé 
ﾏetodik┞ zařazeﾐo ΑΓ oHIí předsta┗ujíIíIh ヱΓ % oH┞┗atelst┗a a ヴヲ % ヴozloh┞ kraje. 

Hospodářsk┞ podpヴůﾏěヴﾐé oHlasti zahヴﾐují ヱヴヴ oHIí, ンヴ % oH┞┗atelst┗a a ヶヴ % ヴozloh┞ 
LiHeヴeIkého kヴaje. 

Uﾏístěﾐí jedﾐotli┗ýIh sledo┗aﾐýIh oHIí ┗ Ielko┗éﾏ ┗┞hodﾐoIeﾐí geﾐeヴelo┗ýIh jedﾐotek ふIelko┗ý 
počet ヶヱ geﾐeヴelo┗ýIh jedﾐotekぶ:  

 Ralsko, ﾐaIhází se ﾐa ヵン. místě ze 79 

 Doks┞, ﾐaIhází se ﾐa ヵヴ. ﾏístě ze 79 

 Miﾏoň, ﾐaIhází se ﾐa ヴヲ. ﾏístě ふsledo┗aﾐé oHIe: Bヴﾐiště, Miﾏoň, No┗iﾐ┞ p. R., 
PeヴtoltiIe p. R., Velký Valtiﾐo┗ぶ, ze 79 

 Osečﾐá, ﾐaIhází se ﾐa ンン. místě ze 79 

 “tヴáž pod Ralskeﾏ, ﾐaIhází se ﾐa ヲヵ. ﾏístě a patří již do hospodářsk┞ podpヴůﾏěヴﾐýIh 
oHlastí ze 79 

Celko┗é ┗┞hodﾐoIeﾐí: ┗šeIhﾐ┞ oHIe Geoparku Ralsko patří k hospodářsk┞ slaHýﾏ  
či podprůﾏěrﾐýﾏ oHlasteﾏ, Iož zásadﾐě o┗li┗ňuje i roz┗oj podﾐikatelskýIh akti┗it ┗e služﾐáIh 
v oHlasti Iesto┗ﾐího ruIhu. Pře┗ážﾐá část úzeﾏí, zejﾏéﾐa tedy obce spadajíIí  

pod hospodářk┞ slaHé oblasti, vykazuje vysokou ﾏíru ﾐezaﾏěstﾐaﾐosti. Hla┗ﾐíﾏ dů┗odeﾏ je 

nedostatek pヴaIo┗ﾐíIh příležitostí. 

PoteﾐIiálﾐí plochy pro podﾐikatelské aktivity jsou soustředěﾐ┞ přede┗šíﾏ v Kuří┗odeIh 

(oblast Hý┗alýIh ┗ojeﾐskýIh oHjektů a jejich okolíぶ a v okolí Hý┗alého ┗ojeﾐského letiště 

Hヴadčaﾐ┞. Podﾐikatelská základﾐa ﾏěsta Ralsko je dosud ﾏalá a postupﾐě se ┗┞t┗áří. “ídla  
ﾐa úzeﾏí oHIe H┞la spíše zeﾏědělského Ihaヴakteヴu s dヴoHﾐýﾏi ┗ýヴoHﾐíﾏi podﾐik┞. )astoupeﾐí 
ekoﾐoﾏiIk┞ ┗ýzﾐaﾏﾐýIh suHjektů je ┗elﾏi ﾏalé. E┝istuje zde ﾐěkolik zeﾏědělskýIh podﾐiků, 
z od┗ět┗í pヴůﾏ┞slu ﾏají ┗ýzﾐaﾏ asaﾐačﾐí fiヴﾏa “AP Miﾏoň, dále sta┗eHﾐí fiヴﾏa C.Hau a ┗ýtopﾐa 
ﾐáležejíIí společﾐosti Eﾐeヴgie Holdiﾐg a.s.  V současﾐé doHě je ┗ Ralsku ンΑ fiヴeﾏ a ヲヵヴ ži┗ﾐostí. 
Přesto je ﾐaHídka ┗olﾐýIh pヴaIo┗ﾐíIh ﾏíst ﾐedostačujíIí. Nezaﾏěstﾐaﾐost zde sahá ke ヲヵ %.  
K ┗ýzﾐaﾏﾐéﾏu sﾐížeﾐí ﾐezaﾏěstﾐaﾐosti H┞ ﾏěla přispět fiヴﾏa KV Fiﾐal, kteヴá ┗ listopadu ヲヰヱヴ 
položila základﾐí káﾏeﾐ ﾐo┗é ┗ýヴoHﾐ┞ ┗ Kuří┗odeIh a dokoﾐčeﾐí je ┗ pláﾐu ┗ letošﾐíﾏ ヴoIe ふヲヰヱヵぶ. 
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Fiヴﾏa se speIializuje ﾐa ┗ýヴoHu ko┗o┗ýIh dílů pヴo autoﾏoHilo┗ý pヴůﾏ┞sl a zaﾏěstﾐá ┗ budoucnu 

až ンヰヰ lidí.  

Pokud se jedﾐá o ﾏěsto Doks┞, ﾐaIházejíIí se ┗ jihozápadﾐíﾏ Iípu úzeﾏí ﾐa┗ヴho┗aﾐého  
pヴo ﾐáヴodﾐí geopaヴk, hla┗ﾐíﾏi fuﾐkIeﾏi ﾏěsta jsou ヴekヴeaIe a H┞dleﾐí. Dále ekoﾐoﾏiIká akti┗ita 
sﾏěřuje do zeﾏědělst┗í, pヴůﾏ┞slo┗é ┗ýヴoH┞ a ┗ýヴoHﾐíIh služeH. Ekoﾐoﾏika ﾏěsta  
je IhaヴakteヴistiIká di┗eヴzifiko┗aﾐou stヴuktuヴou s ┗┞sokýﾏ podíleﾏ služeH ┗ázaﾐýIh ﾐa Iesto┗ﾐí 
ヴuIh ふuH┞to┗áﾐí, stヴa┗o┗áﾐí, společeﾐsko-záHa┗ﾐí Ieﾐtヴaぶ. ) hlediska zaﾏěstﾐaﾐosti se k tヴadičﾐíﾏ 
oHoヴůﾏ služeH řadí ﾏeﾐší pヴůﾏ┞slo┗é pヴo┗oz┞ ふdře┗ozpヴaIujíIí, plastikářský a potヴa┗iﾐářský 
pヴůﾏ┞slぶ a ┗ okolﾐíIh sídleIh ┗eﾐko┗ského t┞pu i zeﾏědělst┗í. OHlast MáIho┗a jezeヴa t┗oří 
ﾐej┗ýzﾐaﾏﾐější ヴekヴeačﾐí Ieﾐtヴuﾏ ┗ okヴese Česká Lípa s ﾐadヴegioﾐálﾐíﾏ ┗ýzﾐaﾏeﾏ. Cesto┗ﾐí ヴuIh 
je ﾐej┗ýzﾐaﾏﾐějšíﾏ zdヴojeﾏ příjﾏů, pヴaIo┗ﾐíIh příležitostí ┗ oHIi.  

TaHulka č. 7 Struktura podﾐikatelskýIh suHjektů ﾐa úzeﾏí geoparku 

Počet suHjektů dle t┞pu podﾐikatelské čiﾐﾐosti k 31. 12. 2015 Doksy Hamr na 

Jezeře 

Ralsko 

Počet podﾐikatelskýIh suHjektů Ielkeﾏ 1276 102 272 

zeﾏědělst┗í, lesﾐiIt┗í, ヴ┞Hářst┗í 74 10 44 

pヴůﾏ┞sl Ielkeﾏ 151 14 32 

sta┗eHﾐiIt┗í 127 15 32 

┗elkooHIhod, ﾏalooHIhod; opヴa┗┞ a údヴžHa ﾏotoヴo┗ýIh 
vozidel 

274 19 42 

dopヴa┗a a sklado┗áﾐí 32 3 12 

uH┞to┗áﾐí, stヴa┗o┗áﾐí a pohostiﾐst┗í 207 10 29 

iﾐfoヴﾏačﾐí a koﾏuﾐikačﾐí čiﾐﾐosti 10 0 1 

peﾐěžﾐiIt┗í a pojišťo┗ﾐiIt┗í 39 7 12 

čiﾐﾐosti ┗ oblasti ﾐeﾏo┗itostí 63 3 8 

pヴofesﾐí, ┗ědeIké a teIhﾐiIké čiﾐﾐosti 106 5 17 

adﾏiﾐistヴati┗ﾐí a podpůヴﾐé čiﾐﾐosti 15 2 5 

┗eřejﾐá spヴá┗a a oHヴaﾐa; po┗iﾐﾐé soIiálﾐí zaHezpečeﾐí 5 1 1 

┗zdělá┗áﾐí 29 1 4 

zdヴa┗otﾐí a soIiálﾐí péče 16 1 1 

kultuヴﾐí, záHa┗ﾐí a ヴekヴeačﾐí čiﾐﾐosti 33 2 6 

ostatﾐí čiﾐﾐosti 95 9 26 

ﾐezjištěﾐo 0 0 0 

zdroj: www.czso.cz 

http://www.czso.cz/
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4.2 Seznam a stručný popis spolupráce hlavních institucí 
spolupracujících na zajišťování udržitelnosti rozvoje navrhovaného 
území na národní geopark  

4.2.1 Stručný popis spolupráce 

Geopaヴk Ralsko o. p. s. si plﾐě u┗ědoﾏuje, že pヴo zajištěﾐí udヴžitelﾐého ヴoz┗oje úzeﾏí 
ﾐa┗ヴho┗aﾐého pヴo ﾐáヴodﾐí geopaヴk i pヴo plﾐěﾐí posláﾐí a předﾏětu čiﾐﾐosti oHeIﾐě pヴospěšﾐé 
společﾐosti Geopaヴk Ralsko o. p. s. je klíčo┗é zapojeﾐí aktéヴů z ┗eřejﾐé i soukヴoﾏé sféヴ┞.  

“polupヴáIe řad┞ iﾐstituIí ﾐa úzeﾏí HudouIího geopaヴku je zajištěﾐa zastoupeﾐíﾏ předsta┗itelů 
těIhto iﾐstituIí ┗e spヴá┗ﾐí ヴadě Geopaヴku Ralsko o. p. s., číﾏž je splﾐěﾐ jedeﾐ ze základﾐíIh 
předpokladů pヴo ヴoz┗oj úzeﾏí. 

)áヴo┗eň je postupﾐě ﾐa┗azo┗áﾐa spolupヴáIe s ostatﾐíﾏi důležitýﾏi aktéヴ┞ půsoHíIíﾏi ﾐa úzeﾏí 
ﾐa┗ヴho┗aﾐéﾏ pヴo ﾐáヴodﾐí geopark, a to v oHlasteIh zajištěﾐí ヴoz┗ojo┗ýIh akti┗it geopaヴku, ┗četﾐě 
jejiIh fiﾐaﾐIo┗áﾐí a pヴo┗ázaﾐostí s akti┗itaﾏi okolﾐíIh ヴegioﾐů, pヴopagaIe, oIhヴaﾐ┞ příヴodﾐíIh a 
kultuヴﾐíIh paﾏátek a ヴoz┗oje šetヴﾐého Iesto┗ﾐího ヴuIhu ﾐa úzeﾏí Geopaヴku Ralsko.  

Výčet hla┗ﾐíIh iﾐstituIí, s ﾐiﾏiž Geopaヴk Ralsko o. p. s. spolupracuje pヴo zajištěﾐí udヴžitelﾐého 
ヴoz┗oje Geopaヴku Ralsko, ┗četﾐě u┗edeﾐí zaﾏěřeﾐí spolupヴáIe s jedﾐotli┗ýﾏi iﾐstituIeﾏi,  
je uveden v ﾐásledujíIí kapitole. 

4.2.2 Seznam hlavních institucí pro spolupráci na zajišťování udržitelného rozvoje 

LiHereIký kraj 

Forma spolupヴáIe:  
 hejtﾏaﾐ LiHeヴeIkého kヴaje je čleﾐeﾏ spヴá┗ﾐí ヴad┞ Geopaヴku Ralsko o. p. s.  
 LiHeヴeIký kヴaj posk┞tl záštitu Geopaヴku Ralsko a je počítáﾐo se spolupヴaIí s LiHeヴeIkýﾏ 

krajem v dalšíIh kヴoIíIh Hudo┗áﾐí Geopaヴku Ralsko. 
 “polupヴáIe ┗ oHlasti česko-š┗ýIaヴské spolupヴáIe. LiHeヴeIký kヴaj ﾏá dlouhodoHé 

paヴtﾐeヴst┗í se š┗ýIaヴskýﾏ kaﾐtoﾐeﾏ “t. Galleﾐ.  Geopaヴk Ralsko přispí┗á k této spolupヴáIi 
paヴtﾐeヴst┗íﾏ se š┗ýIaヴskýﾏ Geopaヴkeﾏ “aヴdoﾐa. 

LiHereIký kraj - Krajská koﾏise Re┗italizaIe Ralska 

Geopark Ralsko je jedﾐíﾏ z čleﾐů kヴajské koﾏise Re┗italizaIe Ralska, kteヴá fuﾐguje od ヴoku ヲヰヱヴ 
pod odHoヴeﾏ ži┗otﾐího pヴostředí a zeﾏědělst┗í LiHeヴeIkého kヴaje. Jejíﾏi dalšíﾏi čleﾐ┞ jsou 
zástupIi ┗šeIh odHoヴů kヴaje – ヴadﾐí a ┗edouIí odHoヴů ふži┗otﾐí pヴostředí, ヴegioﾐálﾐí ヴoz┗oj, Iesto┗ﾐí 
ヴuIh, dopヴa┗aぶ, staヴosto┗é ﾏěst Ralsko a Miﾏoň, zástupIe za ﾏikヴoヴegioﾐ Podヴalsko, ředitel di┗ize 
Miﾏoň - Vojeﾐské les┞ a statk┞ ČR, s. p., ředitel DIAMO s. p. Posláﾐíﾏ koﾏise je se dlouhodoHě  
a koﾐIepčﾐě zaHý┗at ヴe┗italizaIí Hý┗alého VVP Ralsko – přede┗šíﾏ saﾐaIí ekologiIkýIh zátěží, 
ヴoz┗ojo┗ýﾏi pヴojekt┞ ふHヴo┘ﾐfields, letištěぶ, zlepšeﾐíﾏ základﾐíIh podﾏíﾐek pヴo k┗alitu ži┗ota 
v ヴegioﾐu ふdopヴa┗a, podﾐikatelské pヴostředí, Iesto┗ﾐí ヴuIhぶ a oIhヴaﾐou příヴodﾐíIh hodﾐot.   
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Foヴﾏa spolupヴáIe:  
 “polečﾐé ヴozhodo┗áﾐí a přípヴa┗a stヴategiIkýIh dokuﾏeﾐtů k tヴ┗ale udヴžitelﾐéﾏu ヴoz┗oji 

Hý┗alého VVP Ralsko 

 DataHaﾐka pヴojektů, společﾐá přípヴa┗a pヴojektů  

LiHereIký kraj – odHor ži┗otﾐího prostředí a zeﾏědělst┗í 

Foヴﾏa spolupヴáIe:  
 Přípヴa┗a a ヴealizaIe os┗ěto┗ýIh a ┗ýuko┗ýIh eﾐ┗iヴoﾐﾏeﾐtálﾐíIh pヴogヴaﾏů, ﾏetodiIká 

podpoヴa pedagogů 

 GI“ poヴtál LiHeヴeIkého kヴaje - http://geoportal.kraj-lbc.cz/ - aktualizaIe údajů z teヴéﾐu, 
podstヴáﾐka pヴo Geopaヴk Ralsko ふGI“ ┗ヴst┗aぶ 

LibereIký kraj – odbor kultur┞, paﾏátko┗é péče a Iesto┗ﾐího ruIhu 

Foヴﾏa spolupヴáIe:  
 Propagace Geopaヴku Ralsko jako jedﾐé z tuヴistiIkýIh destiﾐaIí LiHeヴeIkého kヴaje 

 V┞užití dato┗ého skladu LiHeヴeIkého kヴaje a aktualizaIe dat o geotopeIh geopaヴku 

 Šířeﾐí aktuálﾐíIh iﾐfoヴﾏaIí ﾐa iﾐfoヴﾏačﾐí Ieﾐtヴa LiHeヴeIkého kヴaje 

LiHereIký kraj – odbor regioﾐálﾐího roz┗oje a e┗ropskýIh projektů 

Foヴﾏa spolupヴáIe:  
 DataHka ヴoz┗ojo┗ýIh pヴojektů a Hヴo┘ﾐfields 

LiHereIký kraj - odHor úzeﾏﾐího pláﾐo┗áﾐí a sta┗eHﾐího řádu 

Forma spolupヴáIe:  
 Poヴadeﾐst┗í a spolupヴáIe při zpヴaIo┗áﾐí úzeﾏﾐě aﾐal┞tiIkýIh a pláﾐo┗aIíIh podkladů 

ふúzeﾏﾐí studie ad.) 

LiHereIký kraj – odbor dopravy 

Foヴﾏa spolupヴáIe:  
 C┞klokooヴdiﾐátoヴ – poヴadeﾐst┗í při zpヴaIo┗á┗áﾐí ﾐá┗ヴhů I┞klotヴas a zﾐačeﾐí 

Krajská sprá┗a silﾐiI LiHereIkého kraje 

Foヴﾏa spolupヴáIe:  
 Řešeﾐí ┗┞užití a ﾐá┗ště┗ﾐiIkého ヴežiﾏu letiště ┗ HヴadčaﾐeIh, kteヴé je ┗ majektu 

LiHeヴeIkého kヴaje a ┗e spヴá┗ě K““ 

 IﾐfoヴﾏaIe o ┗ojeﾐskéﾏ letišti - historie 

Vojeﾐské les┞ a statk┞ ČR, s. p. 

Aktivity suHjektu, ┗e kteヴýIh se pヴolíﾐá společﾐý zájeﾏ: 

 RealizaIe pヴogヴaﾏů lesﾐí pedagogik┞, jejíž ﾐáplﾐí je přiHlížeﾐí lesa a fuﾐkIí lesﾐího 
hospodářst┗í šiヴoké ┗eřejﾐosti, zpヴostředko┗áﾐí setkáﾐí člo┗ěka s příヴodou 

http://geoportal.kraj-lbc.cz/
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pヴostředﾐiIt┗íﾏ eヴudo┗aﾐého lesﾐíka, kteヴý je s příヴodou a leseﾏ ┗ Hezpヴostředﾐíﾏ 
koﾐtaktu, pozﾐá┗áﾐí příヴod┞ foヴﾏou pヴožitko┗é pedagogik┞ a heヴ ┗ lese. Lesﾐí pedagogika 
je uヴčeﾐa pヴo škol┞ a dětské kolekti┗┞, ヴodiﾐ┞ s dětﾏi, skupiﾐ┞ dospělýIh a seﾐioヴů.  

 Provoz Iﾐforﾏačﾐího Ieﾐtra ┗ HradčaﾐeIh, kteヴé oHsahuje e┝poziIi, ┗ěﾐo┗aﾐou histoヴii 
úzeﾏí Hý┗alého VVP Ralsko, histoヴii i současﾐosti lesﾐiIt┗í ┗ této oHlasti, ﾏ┞sli┗osti, 
příヴodﾐíﾏ podﾏíﾐkáﾏ, geologiIkýﾏ zajíﾏa┗osteﾏ, floře a fauﾐě, oIhヴaﾐě příヴod┞ 
a záヴo┗eň i ﾏožﾐosteﾏ tuヴistiIkého a ヴekヴeačﾐího ┗┞žití. 

 Budo┗áﾐí LesﾐiIkého parku Bezděz: LesﾐiIký paヴk Bezděz se ヴozkládá ﾐa ploše Hezﾏála  
ヱΒ tisíI hektaヴů. Polo┗iﾐu lesů t┗oří les┞ hospodářské. Ve dヴuhé části ploIh┞ lesů jsou 
zastoupeﾐ┞ les┞ oIhヴaﾐﾐé, kteヴé již s┗ou saﾏotﾐou podstatou Ihヴáﾐí ┗eliIe křehkou 
ヴo┗ﾐo┗áhu staﾐo┗iště a poží┗ají ﾐej┗┞šší stupeň oIhヴaﾐ┞. Další část spektヴa t┗oří les┞ 
z┗láštﾐího uヴčeﾐí, ted┞ les┞, kteヴé pヴioヴitﾐě plﾐí jiﾐé společeﾐsk┞ důležité fuﾐkIe – 

ﾐapříklad oIhヴaﾐu příヴod┞, ┗odﾐíIh zdヴojů, zaIho┗áﾐí HiologiIké ヴůzﾐoヴodosti, z┗ýšeﾐou 
ヴekヴeačﾐí či půdooIhヴaﾐﾐou fuﾐkIi. Tako┗éto jediﾐečﾐé ヴozﾏaﾐité pヴostředí je doﾏo┗eﾏ 
ﾏﾐoha dﾐes již ┗záIﾐýIh a ohヴožeﾐýIh dヴuhů ヴostliﾐ a ži┗očiIhů, kteří se zde doIho┗ali 
dík┞ přístupu k ┗┞uží┗áﾐí zdejšíIh lesů a kヴajiﾐ┞. Majetko┗ě je doﾏiﾐaﾐtﾐíﾏ ┗lastﾐíkeﾏ 
lesﾐíIh poヴostů stát, kd┞ ﾐej┗ětší část ploIh┞ lesﾐiIkého paヴku Bezděz spヴa┗ují Vojeﾐské 
lesy a statk┞ ČR. Další část úzeﾏí oHhospodařují Les┞ České ヴepuHlik┞ a ﾐezaﾐedHatelﾐý 
poteﾐIiál předsta┗ují ヴo┗ﾐěž les┞ ┗e ┗lastﾐiIt┗í oHIí Bělá pod Bezdězeﾏ, Bezděz, Doks┞ 
a )ákup┞. K založeﾐí lesﾐiIkého paヴku Bezděz symbolicky došlo v ヴoIe ヲヰヱヱ, kteヴý O“N 
┗┞hlásila Meziﾐáヴodﾐíﾏ ヴokeﾏ lesů. Cíleﾏ akIí uskutečﾐěﾐýIh pod hla┗ičkou tohoto ヴoku 
je připoﾏeﾐout ┗eřejﾐosti ┗ýzﾐaﾏ lesů a lesﾐího hospodářst┗í pヴo společﾐost. Ústředﾐíﾏ 
ﾏotteﾏ ヴoku je „Les┞ pヴo lidiざ. K ┗eřejﾐosti se dostaﾐou iﾐfoヴﾏaIe ┗┞s┗ětlujíIí ┗li┗ lesů  
ﾐa sta┗ kliﾏatu, ┗li┗ lesů ﾐa k┗alitu ┗od┞ a o┗zduší, ┗ýzﾐaﾏ dře┗a jako oHﾐo┗itelﾐé 
suヴo┗iﾐ┞, ┗ýzﾐaﾏ péče o les a další téﾏata. LesﾐiIké paヴk┞ H┞ ﾏěl┞ sloužit jako oHjekt┞ 
příkladﾐého, tヴ┗ale udヴžitelﾐého hospodařeﾐí ┗ lesíIh a kヴajiﾐě. PヴostředﾐiIt┗íﾏ 
fuﾐgujíIíIh lesﾐiIkýIh paヴků H┞ ﾏělo Hýt pヴokázáﾐo, že příヴodﾐí a kultuヴﾐí hodﾐot┞ uヴčité 
kヴajiﾐﾐé oHlasti lze Ihヴáﾐit Hez zpřísňo┗áﾐí speIiálﾐího ヴežiﾏu oIhヴaﾐ┞ příヴod┞, 
při zaIho┗áﾐí a ヴoz┗oji ┗šestヴaﾐﾐého ┗┞uží┗áﾐí daﾐého úzeﾏí a Hez dalšíIh ﾐáヴoků  
ﾐa ┗ýdaje ze státﾐího ヴozpočtu. 

Foヴﾏa spolupヴáIe:  

 Ředitel di┗ize Miﾏoň je čleﾐeﾏ spヴá┗ﾐí ヴad┞ Geopaヴku Ralsko a také čleﾐeﾏ kヴajské 
komise Revitalizace Ralska – s┗ýﾏ hlaseﾏ se ted┞ podílí ﾐa stヴategiIkéﾏ ヴoz┗oji  
a usﾏěヴňo┗áﾐí akti┗it ┗ geoparku; 

 “polupヴáIe při Hudo┗áﾐí, zﾐačeﾐí a údヴžHa ﾐo┗ýIh stezek pヴo pěší a I┞klostezek, 
┗četﾐě odpočí┗adel a další iﾐfヴastヴuktuヴ┞;  

 ┗┞užití oHoヴ┞ Židlo┗ ┗ koncepci Geoparku;  

 “polupヴáIe při os┗ěto┗ýIh akIíIh a EVVO pヴogヴaﾏeIh; 

 “polupヴáIe při t┗oヴHě os┗ěto┗ýIh a iﾐfoヴﾏačﾐíIh ﾏateヴiálů ふﾏap┞, pヴů┗odIi, 
iﾐfoヴﾏačﾐí taHuleぶ.  
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Město Ralsko  

Foヴﾏa spolupヴáIe:  
 staヴosta Ralska je čleﾐeﾏ kヴajské koﾏise Re┗italizaIe Ralska a zastupitel ﾏěsta Ralska  

je čleﾐeﾏ spヴá┗ﾐí rady Geoparku Ralsko o. p. s. – s┗ýﾏi hlas┞ se podílejí ﾐa stヴategiIkéﾏ 
rozvoji regionu; 

 spolupヴáIe při Hudo┗áﾐí ﾐo┗é ﾐá┗ště┗ﾐiIké iﾐfヴastヴuktuヴ┞, os┗ěto┗ýIh akIíIh  
pヴo ┗eřejﾐost; 

 Město Ralsko Hezúplatﾐě posk┞tuje zázeﾏí pヴo pořádáﾐí os┗ěto┗ýIh akIí ┗ Koﾏuﾐitﾐíﾏ 
centru v Ralsku;  

 spolupヴáIe s MěÚ při ヴoz┗oji ﾐa┗ヴho┗aﾐého úzeﾏí pヴo ﾐáヴodﾐí geopaヴk; zejﾏéﾐa úsek 
ヴoz┗oje ﾏěsta a úsek MH, dopヴa┗┞ a ži┗otﾐího pヴostředí. 

Město Doks┞  

Foヴﾏa spolupヴáIe:  
 spolupヴáIe s MěÚ při pláﾐo┗áﾐí ┗┞užití záﾏku ┗ DokseIh a dalšíIh tuヴistiIkýIh opatřeﾐí 

okolo MáIho┗a jezeヴa ふspoヴto┗ﾐí ヴ┞Holo┗ ad.ぶ 

Město Stráž pod Ralskeﾏ 

Foヴﾏa spolupヴáIe:  
 čleﾐka zastupitelst┗a “tヴáže pod Ralskeﾏ je čleﾐkou spヴá┗ﾐí ヴady Geoparku Ralsko o. p. s.; 

 spolupヴáIe ﾐa pláﾐo┗áﾐí a zﾐačeﾐí tuヴistiIkýIh tヴas, kteヴé ﾐapojují geopaヴk ﾐa ﾐástupﾐí 
ﾏísta. 

OHeIﾐí úřad Haﾏr ﾐa Jezeře 

Foヴﾏa spolupヴáIe:  

 posk┞tﾐutí Hezplatﾐého zázeﾏí pヴo ヴealizaIi os┗ěto┗ýIh akIí ┗ Hudo┗ě ﾏěstského úřadu; 

 spolupヴáIe při pláﾐo┗áﾐí ﾐo┗ýIh pěšíIh tヴas a při pヴezeﾐtaIi ┗ýzﾐaﾏﾐýIh geologiIkýIh 
lokalit na Hamersku.  

Mikroregion Podralsko 

Mikヴoヴegioﾐ Podヴalsko doHヴo┗olﾐě sdヴužuje ヲヴ oHIí ﾐáležejíIíIh pře┗ážﾐě do LiHeヴeIkého kヴaje, 
s přesaheﾏ do kヴaje “tředočeského. Předﾏěteﾏ čiﾐﾐosti ﾏikヴoヴegioﾐu je kooヴdiﾐaIe ﾐejeﾐ 
společﾐého postupu při ヴealizaIi záﾏěヴů ┗e ﾏěsteIh a oHIíIh oHlasti Podヴalska, ┗četﾐě pláﾐo┗áﾐí 
iﾐ┗estičﾐíIh akIí do HudouIﾐa ┗ ﾐá┗azﾐosti ﾐa potřeH┞ Ielého ヴegioﾐu ┗┞plý┗ajíIíIh z koﾐIepIí 
ヴoz┗oje Ielé oHlasti, ale také společﾐého zapojo┗áﾐí oHčaﾐů ﾏikヴoヴegioﾐu do děﾐí ┗ toﾏto úzeﾏí 
a do jejiIh společﾐého ヴozhodo┗áﾐí. ふwww.podralsko.info). 

Mikroregion Podralsko realizoval tyto pヴojekt┞, jejiIhž Iíleﾏ H┞la podpoヴa Iesto┗ﾐího ヴuIhu: 

o PaﾐoraﾏatiIké taHule ﾐa ┗┞hlídkáIh Euroregioﾐu Nisa - v Podralsku byly tyto 

taHule již ﾐa ┗┞hlídkáIh iﾐstalo┗áﾐ┞ ﾐa jaře ヴoku ヲヰヱヱ. Jsou ┗┞t┗ořeﾐ┞ ┗ Haヴe┗ﾐéﾏ 

http://www.podralsko.info/
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pヴo┗edeﾐí ﾐa ko┗o┗ýIh taHulíIh. V ﾐěkteヴýIh lokalitáIh jsou doplﾐěﾐ┞ sﾏěヴo┗ýﾏi 
taHulkaﾏi. Tuヴisté se s ﾐiﾏi ﾏohou setkat kupříkladu ┗ Osečﾐé, Haﾏヴu ﾐa Jezeře, 
“tヴáži pod Ralskeﾏ, JaHloﾐﾐéﾏ ┗ Podještědí, Miﾏoﾐi, )ákupeIh, Velkéﾏ Valtiﾐo┗ě 
či TaIho┗ě. 

o TuristiIké ﾐaHídk┞ ┗ Přírodﾐíﾏ parku Žita┗ské hory a mikroregionu Podralsko - 

koﾐIeﾏ ヴoku ヲヰヱヱ se ┗ ﾏikヴoヴegioﾐu Podヴalsko uskutečﾐil společﾐý, přeshヴaﾐičﾐí 
pヴojekt „“polečﾐá pヴezeﾐtaIe tuヴistiIké ﾐaHídk┞ ┗ Příヴodﾐíﾏ paヴku Žita┗ské Hoヴ┞  
a ﾏikヴoヴegioﾐu Podヴalskoさ. Cíleﾏ pヴojektu H┞la pヴopagaIe Mikヴoヴegionu 

Podヴalska a sousedﾐíIh Žita┗skýIh Hoヴ sloužíIí zejﾏéﾐa tuヴistůﾏ. V ヴáﾏIi tohoto 
projektu vznikla publikace – d┗oujaz┞čﾐá Hヴožuヴa ふ┗ českéﾏ a ﾐěﾏeIkéﾏ jaz┞Ieぶ  
o ンヲ stヴaﾐáIh s ﾏapou ﾏikヴoヴegioﾐu, ┗e kteヴé se ﾐá┗ště┗ﾐíIi sezﾐáﾏí  
s ﾐejzﾐáﾏějšíﾏi tuヴistiIkýﾏi Iíli ﾐa úzeﾏí ﾏikヴoヴegioﾐu Podヴalska a sousedﾐíIh 
Žita┗skýIh hoヴ, kaﾏ tuヴisté také často a ヴádi za┗ítají. 

o Katalog ┗ýletů - pヴo usﾐadﾐěﾐí pláﾐo┗áﾐí tヴas. Lze ┗ ﾐěﾏ ┗┞hledat ┗ýlet ﾐa úzeﾏí 
Podヴalska, Žita┗skýIh hoヴ ふ“RNぶ a No┗oHoヴska. Popis každého ┗ýletu ﾏá d┗ě 
stヴaﾐ┞, jedﾐu popisﾐou a dヴuhou ﾏapo┗ou ┗četﾐě pře┗ýšeﾐí a Ielko┗ého počtu 
kiloﾏetヴů.  

Foヴﾏa spolupヴáIe:  

 pláﾐo┗áﾐí a ヴealizaIe I┞kloﾏagistヴál┞ PloučﾐiIe a jejíIh dalšíIh ┗edlejšíIh tヴas 

 zajištěﾐí souladu rozvoje mikroregionu a geoparku Ralsko 

 spolupヴáIe při pヴopagaIi Geopaヴku Ralsko.  

Sdružeﾐí Českolipsko  

Účeleﾏ sdヴužeﾐí je zajištěﾐí efekti┗ﾐí spolupヴáIe ﾏěst, oHIí a dalšíIh pヴá┗ﾐíIh suHjektů, kteヴé ﾏají 
společﾐý zájeﾏ ﾐa ヴoz┗oji Iesto┗ﾐího a tuヴistiIkého ヴuIhu. Předﾏěteﾏ čiﾐﾐosti je přede┗šíﾏ 
kooヴdiﾐaIe ┗šeIh akti┗it při pヴopagaIi Iesto┗ﾐího ヴuIhu ┗četﾐě příslušﾐýIh koﾏple┝ﾐíIh služeH  
za účeleﾏ zlepšeﾐí služeH pヴo tuヴist┞, soustředěﾐí ﾐaHídk┞ ヴegioﾐálﾐíIh tuヴistiIkýIh zajíﾏa┗ostí, 
┗┞t┗ořeﾐí koﾐIeptu kultuヴﾐíIh a dalšíIh akti┗it ┗ ヴegioﾐu, společﾐá pヴopagaIe ﾐa ┗ýsta┗áIh doﾏa  
i ┗ zahヴaﾐičí, ┗┞dá┗áﾐí pヴopagačﾐíIh ﾏateヴiálů, z┗ýšeﾐí ┗lastﾐíIh příjﾏů oHIí z tuヴistiIkého ヴuIhu, 
┗┞t┗ořeﾐí ﾐo┗ýIh pヴaIo┗ﾐíIh příležitostí, ┗┞t┗ořeﾐí iﾐfoヴﾏačﾐí sítě ﾏezi čleﾐ┞ sdヴužeﾐí a její 
ﾐapojeﾐí ﾐa Ielostátﾐí iﾐfoヴﾏačﾐí síť, poヴadeﾐst┗í ┗ oHoヴu Iesto┗ﾐího ヴuIhu pヴo oHIe. Na základě 
této spolupヴáIe zastupuje zájﾏ┞ Ielého ヴegioﾐu ﾐa┗eﾐek ふwww.ceskolipsko.info). 

Foヴﾏa spolupヴáIe:  
 spolupヴáIe ┗ oHlasti ヴoz┗oje Iesto┗ﾐího ヴuIhu ┗ Geoparku Ralsko (prezentace  

ﾐa ┗eletヴzíIhぶ; pヴopagaIe Geopaヴku Ralsko, iﾐfoヴﾏo┗áﾐí pヴaIo┗ﾐíků iﾐfoヴﾏačﾐíIh 
středisek 

LAG Podralsko  

Náplﾐí čiﾐﾐosti LAG Podヴalsko je přípヴa┗a pヴojektů a zajištěﾐí jejiIh ヴealizaIe ┗ pヴogヴaﾏu Leadeヴ  
a dalšíIh, akti┗ﾐí spolupヴáIe ﾏezi jedﾐotli┗ýﾏi čleﾐ┞ sdヴužeﾐí, jako i spolupヴáIe s dalšíﾏi 
paヴtﾐeヴskýﾏi sdヴužeﾐíﾏi, ヴesp. f┞ziIkýﾏi a pヴá┗ﾐiIkýﾏi osoHaﾏi, spolupヴáIe se s┗azk┞ 
oHIí Mikヴoヴegioﾐ Podヴalsko, “┗azek oHIí Peklo, “┗azek oHIí MáIhů┗ kヴaj, oヴgáﾐ┞ státﾐí spヴá┗┞  

http://www.ceskolipsko.info/
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a oヴgáﾐ┞ saﾏospヴá┗ oHIí, ﾏěst a kヴaje při ヴozhodo┗aIíIh pヴoIeseIh uﾏožňujíIíIh ﾐaplﾐěﾐí otázek 
řešeﾐí pヴoHleﾏatik┞ ┗ dotčeﾐéﾏ teヴitoヴiu, posk┞tuje iﾐfoヴﾏaIe o soHě a s┗é čiﾐﾐosti  
┗ pヴopagačﾐíIh ﾏateヴiáleIh, ﾐa ┘eHo┗ýIh stヴáﾐkáIh a podoHﾐě. )ajišťuje pヴopagaIi a pヴo┗áděﾐí 
IeヴtifikaIe zﾐáﾏk┞ "Regioﾐálﾐí pヴodukt LužiIké hoヴ┞ a MáIhů┗ kヴaj", poﾏáhá se zpヴaIo┗áﾐíﾏ 
stヴategiIkýIh pláﾐů oHIí, ﾏěst a ﾏikヴoヴegioﾐů a spolupヴaIuje se základﾐíﾏi a středﾐíﾏi školaﾏi, 
pヴáIe s dětﾏi a ﾏládeží. 

LAG Podralsko ヴealizo┗alo ﾐásledujíIí pヴojekt┞, zaﾏěřeﾐé ﾐa z┗ýšeﾐí po┗ědoﾏí o oHlasti  
a iﾐfoヴﾏo┗áﾐí a ┗zdělá┗áﾐí ﾏístﾐíIh oH┞┗atel:  

o Paﾏátk┞ a jejiIh HudouIﾐost - Pヴojekt spolupヴáIe d┗ou MA“ - LAG Podralsko  

a MAS Turnovsko, kteヴý řeší ┗ýﾏěﾐu zkušeﾐostí ﾐa koﾐkヴétﾐíIh případeIh opヴa┗ 
dヴoHﾐýIh paﾏátek ┗ úzeﾏí a jejiIh ﾏapo┗áﾐí. Podpoヴuje ﾐa┗azo┗áﾐí ﾐo┗ýIh 

paヴtﾐeヴst┗í, společﾐá setkáﾐí zástupIů ヴůzﾐýIh sektoヴů, pořádáﾐí odHoヴﾐýIh 
┘oヴkshopů a ┗ ﾐeposledﾐí řadě ヴozšiřuje ﾐaHídku aktヴakti┗it┞ úzeﾏí a zaIho┗áﾐí 
kultuヴﾐího dědiIt┗í. 
V ヴáﾏIi pヴojektu Hude zpヴaIo┗áﾐa jedﾐa ﾐo┗á studie paﾏátek a jedﾐa pře┗edeﾐa 
do elektヴoﾐiIké podoH┞ a aktualizo┗áﾐa, Hude ┗┞t┗ořeﾐa iﾐteヴakti┗ﾐí 
dataHáze,  uskutečﾐí se odHoヴﾐé seﾏiﾐáře s pヴaIo┗ﾐík┞ NPÚ, histoヴik┞, aヴIhi┗áři, 
pヴaIo┗ﾐík┞ ﾏuzea a CHKO, soutěž pヴo děti a d┗ě e┝kuヴze, kteヴé přispějí ke z┗ýšeﾐí 
zájﾏu ﾏladé geﾐeヴaIe o histoヴii úzeﾏí a  dlouhodoHé udヴžitelﾐosti pヴojektu. 

o DataHáze paﾏátek  - ┗┞pヴaIo┗áﾐí sezﾐaﾏu paﾏátek ﾐaIházejíIíIh se ┗ katastrech 

jedﾐotli┗ýIh oHIí ヴegioﾐu ふsakヴálﾐí, příヴodﾐí, ┗ojeﾐské, teIhﾐiIké, kultuヴﾐí a ostatﾐí 
paﾏátk┞ぶ 

o U ﾐás je tak┞ hezk┞ I, II - Koﾐkヴétﾐíﾏ Iíleﾏ pヴojektu bylo iﾐfoヴﾏo┗áﾐí a ┗zdělá┗áﾐí 
ﾏístﾐíIh oH┞┗atel i přespolﾐíIh ﾐá┗ště┗ﾐíků pヴostředﾐiIt┗íﾏ ┗┞t┗ořeﾐí sítě 
┗eﾐko┗skýIh ┗ýsta┗ﾐíIh zasta┗eﾐí ﾐa úzeﾏí ohヴaﾐičeﾐéﾏ půsoHﾐostí LAG 

Podralsko a MAS Turnovsko. Na každéﾏ ┗ýsta┗ﾐíﾏ zasta┗eﾐí jsou ﾐá┗ště┗ﾐíIi 
iﾐfoヴﾏo┗áﾐi ﾏiﾏo jiﾐé o kultuヴﾐíIh, příヴodﾐíIh ﾐeHo histoヴiIkýIh zajíﾏa┗osteIh  
z oHou ヴegioﾐů.  

o Ži┗ý ┗eﾐko┗ – tradiIe a současﾐost - Pヴojekt spolupヴáIe ﾏístﾐíIh akčﾐíIh skupiﾐ 
LAG Podヴalsko, MA“ Tuヴﾐo┗sko, MA“ Ote┗řeﾐé zahヴad┞ Jičíﾐska a MA“ “kleﾐěﾐý 
No┗ý Boヴ. 

o Z Kokoříﾐska do Podralska - Hla┗ﾐíﾏ předﾏěteﾏ pヴojektu H┞la pヴopagaIe čiﾐﾐosti 
zúčastﾐěﾐýIh ﾏístﾐíIh akčﾐíIh skupiﾐ – MA“ V┞hlídk┞ a LAG Podヴalsko, t┗oヴHa 
podkladů pヴo pヴopagaIi pヴojektů, zjedﾐodušeﾐí, zpřístupﾐěﾐí a pヴo┗ázáﾐí oHou 
ヴegioﾐů ﾏístﾐíﾏ oHčaﾐůﾏ i ﾐá┗ště┗ﾐíkůﾏ. 

o Certifikát „Regioﾐálﾐí produkt LužiIké hor┞ a MáIhů┗ kraj“ - kteヴý ┗zﾐikl  
ﾐa podpoヴu ﾏaヴketiﾐgu ﾏístﾐí pヴodukIe ┗ této oHlasti. Cíleﾏ pヴojektu je za┗edeﾐí 
ﾏístﾐí - ヴegioﾐálﾐí zﾐačk┞ "Regioﾐálﾐí pヴodukt LužiIké hoヴ┞ a MáIhů┗ kヴaj", kteヴá 
gaヴaﾐtuje ﾏístﾐí pů┗od ┗ýヴoHku a jeho ┗azHu ﾐa u┗edeﾐou oHlast, ale také jeho 
k┗alitu a šetヴﾐost ┗ůči ži┗otﾐíﾏu pヴostředí. T┞to Ihaヴakteヴistik┞ oIeﾐí  
jak ﾐá┗ště┗ﾐíIi ヴegioﾐu, tak ﾏístﾐí oH┞┗atelé, kteří Ihtějí ﾐákupeﾏ podpořit ﾏístﾐí 
┗ýヴoHIe. 

 

http://www.lagpodralsko.com/
http://www.lagpodralsko.com/
http://www.masturnovsko.eu/
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Forma spolupráIe:  
 spolupヴáIe při t┗oヴHě a ヴealizaIi “CLLD - “tヴategie koﾏuﾐitﾐě ┗edeﾐého ﾏístﾐího ヴoz┗oje 

2014-2020; 

 kooヴdiﾐaIe Iílů při získá┗áﾐí dotaIí ﾐa ヴoz┗oj Geopaヴku Ralsko;  
 propagace Geoparku Ralsko;  

 dataHáze paﾏátek – aktualizace;  

 certifikace a propagace regioﾐálﾐíIh pヴoduktů – zﾐačka LužiIké hoヴ┞ a MáIhů┗ kヴaj. 

Sprá┗a CHKO Kokoříﾐsko - MáIhů┗ kraj 

CHKO Kokoříﾐsko-MáIhů┗ kヴaj zajištuje:  

o EkologiIké ┗zdělá┗áﾐí, ┗ýIho┗u a os┗ětu - VýIho┗a, os┗ěta a ┗zdělá┗áﾐí  
se pヴo┗ádí tak, aH┞ ┗edl┞ k ﾏ┞šleﾐí a jedﾐáﾐí, kteヴé je ┗ souladu s principem trvale 

udヴžitelﾐého ヴoz┗oje. “ﾏ┞sleﾏ je dosažeﾐí tako┗ého sta┗u, aH┞ lidé H┞li 
oHjekti┗ﾐě iﾐfoヴﾏo┗áﾐi o sta┗u a ┗ý┗oji ži┗otﾐího pヴostředí, aH┞ H┞li sIhopﾐi 
poIhopit šiヴší sou┗islosti je┗ů a pヴoHléﾏů a dík┞ získaﾐýﾏ zﾐalosteﾏ  
a do┗edﾐosteﾏ H┞li ﾏoti┗o┗áﾐ┞ k poziti┗ﾐíﾏ zﾏěﾐáﾏ, kteヴé po┗edou  
k fuﾐkčﾐíﾏu pヴostředí koleﾏ ﾐás a k jeho zaIho┗áﾐí i pヴo příští geﾐeヴaIe. 

EkologiIká ┗ýIho┗a a ┗zdělá┗áﾐí je ﾐedílﾐou součástí čiﾐﾐosti “pヴá┗y CHKO 

Kokoříﾐsko-MáIhů┗ kヴaj. Na úzeﾏí geopaヴku ﾏá spヴá┗a CHKO školíIí ﾏístﾐost 
v DokseIh. Do EVVO se zapojují ┗šiIhﾐi pヴaIo┗ﾐíIi “pヴá┗┞ - pヴostředﾐiIt┗íﾏ 
předﾐášek, pヴů┗odIo┗skou čiﾐﾐostí ﾐeHo přípヴa┗ou iﾐfoヴﾏačﾐíIh ﾏateヴiálů  
pヴo šiヴokou ┗eřejﾐost. 

Hlavﾐíﾏ Iíleﾏ je sezﾐáﾏit oH┞┗atele ヴegioﾐu ふať již tヴ┗alé ﾐeHo ┗íkeﾐdo┗éぶ  
a tuヴist┞ s ﾏístﾐíﾏi zajíﾏa┗ostﾏi a z┗láštﾐostﾏi. )áヴo┗eň poukázat ﾐa hodﾐot┞ 
zdejšího úzeﾏí a ┗┞s┗ětlit pヴoč je daﾐá oHlast Ihヴáﾐěﾐa a jak ﾐejlépe se zde 
chovat. 

EVVO pヴo ┗eřejﾐost je zajišťo┗áﾐo ﾐásledujíIí čiﾐﾐostí: 

 pヴo zájeﾏIe jsou pořádáﾐ┞ teﾏatiIk┞ zaﾏěřeﾐé e┝kuヴze po úzeﾏí CHKO 
Kokoříﾐsko-MáIhů┗ kヴaj s odHoヴﾐýﾏ ┗ýkladeﾏ ふﾐapř. HotaﾐiIk┞ zaﾏěřeﾐé 
e┝kuヴze ﾐeHo e┝kuヴze po předeﾏ doﾏlu┗eﾐé tヴase – záleží ﾐa počtu zájeﾏIů 
a ﾐa způsoHu dopヴa┗┞ po CHKOぶ  

 záヴo┗eň jsou každoヴočﾐě pořádaﾐé akIe pヴo ┗eřejﾐost a ヴůzﾐá zájﾏo┗á 
sdヴužeﾐí ふﾐapř. “etkáﾐí s Dětﾏi )eﾏě - ヴ┝ do ヴoka pヴoHěhﾐe setkáﾐí, ┗ ヴáﾏIi 
kteヴého se sečou ﾏokřadﾐí louk┞, sází se jedličk┞ a jiﾐé dře┗iﾐ┞, čistí se tůňk┞ 
a studáﾐk┞ ﾐeHo se odstヴaňují ﾐáleto┗é dře┗iﾐ┞; podoHﾐě pヴoHíhá ヲ┝ do ヴoka 
setkáﾐí s Hﾐutíﾏ Bヴoﾐtosauヴus a s KluHeﾏ oIhヴáﾐIů příヴod┞ MělﾐiIka. 

Foヴﾏa spolupヴáIe:  

 spolupヴáIe při přípヴa┗ě a ヴealizaIi os┗ěto┗ýIh akIí pヴo ┗eřejﾐost ふE┗ヴopský deﾐ paヴků, 
teヴéﾐﾐí e┝kuヴzeぶ; 
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 společﾐé pláﾐo┗áﾐí pヴojektu se zaﾏěřeﾐíﾏ ﾐa ﾐá┗ště┗ﾐiIkou iﾐfヴastヴuktuヴu a iﾐteヴpヴetaIi 
příヴodﾐího dědiIt┗í – ヴespekto┗áﾐí oIhヴaﾐﾐýIh podﾏíﾐek úzeﾏí, iﾏpleﾏeﾐtaIe pヴiﾐIipů 
šetヴﾐé tuヴistik┞; 

 os┗ěta ┗ téﾏatu Ná┗ヴat ┗lka; 

 os┗ěta a iﾐfoヴﾏo┗áﾐí ┗eřejﾐosti o NPR a PR ﾐa úzeﾏí Geopaヴku Ralsko a dalšíIh 
IhヴáﾐěﾐýIh lokalitáIh a o dヴuho┗é oIhヴaﾐě; 

 data – ┗ýzkuﾏ Hiotopů a geotopů. 

AOPK ČR, RP LiHereIko a MŽP, OdHor ┗ýkoﾐu státﾐí sprá┗┞ LiHereI 

Foヴﾏa spolupヴáIe:  

 spolupヴáIe při pláﾐo┗áﾐí ﾐo┗ýIh tuヴistiIkýIh tヴas a při ﾐá┗ště┗ﾐiIkéﾏ ﾏaﾐageﾏeﾐtu 
ﾏaloplošﾐýIh IhヴáﾐěﾐýIh úzeﾏí ┗ geoparku. 

KluH českýIh turistů  

Zajišťuje tuヴistiIké zﾐačeﾐí pěšíIh tヴas. )ﾐačeﾐí se zaﾏěřuje přede┗šíﾏ ﾐa pヴa┗idelﾐou oHﾐo┗u 
tuヴistiIkého zﾐačeﾐí pěšíIh tヴas a údヴžHu oヴieﾐtačﾐíIh oHjektů pヴo sﾏěヴo┗k┞, taHulk┞ a také  
o velké teヴéﾐﾐí ┗ý┗ěsﾐí ﾏap┞ uﾏístěﾐé ┗ dře┗ěﾐýIh ﾐeHo oIelo┗ýIh stojaﾐeIh.  

Foヴﾏa spolupヴáIe:  
 odHoヴﾐá spolupヴáIe při zﾐačeﾐí ﾐo┗ýIh stezek ﾐa úzeﾏí Geopaヴku Ralsko a při pヴopagaIi 

Geoparku Ralsko 

Národﾐí paﾏátko┗ý ústa┗ 

Foヴﾏa spolupヴáIe:  

 pヴezeﾐtaIe kultuヴﾐíIh paﾏátek ﾐa úzeﾏí Geopaヴku Ralsko ふkostek s┗. Ha┗la ┗ Kuří┗odeIh, 
tvrz v Kuří┗odeIhぶ a dalšíIh ┗ýzﾐaﾏﾐýIh kultuヴﾐíIh paﾏátek ﾐapř. aヴIheologiIké po┗ah┞ – 

data. 

Státﾐí Háňská sprá┗a ČR 

Foヴﾏa spolupヴáIe:  

 spolupヴáIe při zpřístupňo┗áﾐí lokalit geopaヴku spヴa┗o┗aﾐýIh ČBÚ ﾐá┗ště┗ﾐíkůﾏ. 

Diamo, s. p. 

Foヴﾏa spolupヴáIe:  
 pヴezeﾐtaIe teIhﾐologie těžH┞ uヴaﾐu a přede┗šíﾏ ekologiIkýIh dopadů ﾐa kヴajiﾐu. 

Česká geologiIká služHa 

Foヴﾏa spolupヴáIe:  
 odHoヴﾐá spolupヴáIe a koﾐzultaIe ┗ oblasti geologie. 
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Spolek pro historii Miﾏoňska  

Cíleﾏ je pozﾐá┗at histoヴii ﾏěsta Miﾏoﾐě a oHIí ┗ okolí Miﾏoﾐě a Podヴalska, a to ﾐejeﾐ ┗ doHě 
dá┗ﾐo ﾏiﾐulé, ale i poﾏěヴﾐě ﾐedá┗ﾐé, spolupヴáIe s Hý┗alýﾏi ヴodák┞. “ﾐahou společeﾐst┗í je také 
navazovat kontakty s Hý┗alýﾏi oHčaﾐ┞ Miﾏoﾐě a to Hez ヴozdílu ﾐáヴodﾐosti či politiIké oヴieﾐtaIe. 
“polečeﾐst┗í pořádá ┗ pヴůHěhu ヴoku ﾐaučﾐé ┗┞Iházk┞ a ┗┞jížďk┞ do okolí s pヴů┗odIeﾏ. 
(www.historiemimone.cz) 

Foヴﾏa spolupヴáIe:  
 spolupヴáIe při t┗oヴHě iﾐteヴpヴetačﾐíIh pヴ┗ků ﾐa téﾏa zaﾐiklé oHIe Ralska – data  

 ヴealizaIe a pヴopagaIe os┗ěto┗ýIh akIí 

Hornicko-historiIký spolek pod Ralskeﾏ 

Foヴﾏa spolupヴáIe:  
 spolupヴáIe při ┗ýzkuﾏﾐýIh, ┗zdělá┗aIíIh a os┗ěto┗ýIh akti┗itáIh geopaヴku ┗ oHlasti těžH┞ 

železﾐýIh ヴud ﾐa úzeﾏí Geopaヴku Ralsko;  
 oHﾐo┗eﾐí staヴého dolu “IhäIhteﾐsteiﾐu ﾐá┗ště┗ﾐíkůﾏ – zpřístupﾐěﾐí; 
 pヴojekt ┗eﾐko┗ﾐí e┝poziIe histoヴiIké těžH┞ ┗ regionu u Muzea ┗e “tヴáži pod Ralskeﾏ. 

Muzeuﾏ ┗┞stěho┗alest┗í do Brazílie ┗ Náhlo┗ě, Ralsko  

S┗ou čiﾐﾐost zaﾏěřuje ﾐa zﾐo┗uoHﾐo┗eﾐí ﾏalé ┗esﾐičk┞ Náhlo┗ ┗ Hý┗aléﾏ ┗ojeﾐskéﾏ pヴostoヴu 
Ralsko, oHﾐo┗eﾐí poヴozuﾏěﾐí ﾏezi ┗┞hﾐaﾐýﾏi oHčaﾐ┞ a ﾐ┞ﾐějšíﾏi oH┞┗ateli a také založilo  
a spravuje Krajaﾐské ﾏuzeuﾏ v┞stěhovaleItví do Brazílie (www.emigrationmuseum.cz). 

Foヴﾏa spolupヴáIe:  
 spolupヴáIe při t┗oヴHě iﾐteヴpヴetačﾐíIh pヴ┗ků ﾐa téﾏa zaﾐiklé oHIe Ralska – data;  

 ヴealizaIe a pヴopagaIe os┗ěto┗ýIh akIí – Osla┗┞ hoヴﾐíIh ┗sí, kヴajaﾐé – Hý┗alí ヴodáIi. 

OHčaﾐské sdružeﾐí Naše Ralsko  

Cíleﾏ je oHčaﾐůﾏ uﾏožﾐit, aH┞ ﾏěli oヴgaﾐizo┗aﾐý ┗li┗ ﾐa společeﾐské a kultuヴﾐí děﾐí ┗ oHIi, 
akti┗ﾐě zasaho┗at a ﾐapoﾏáhat při t┗oヴHě a oIhヴaﾐě ži┗otﾐího pヴostředí a ┗lastﾐího H┞dleﾐí  
a záヴo┗eň hájit zájﾏ┞ oHčaﾐů.  

Foヴﾏa spolupヴáIe:  
 ヴealizaIe a pヴopagaIe os┗ěto┗ýIh akIí – Osla┗┞ hoヴﾐíIh ┗sí, kヴajaﾐé – Hý┗alí ヴodáIi 

Podralský ﾐadačﾐí foﾐd, EkoIeﾐtruﾏ ┗ Brﾐišti 

Foヴﾏa spolupヴáIe:  
 přípヴa┗a a ヴealizaIe EVVO pヴogヴaﾏů a os┗ěto┗ýIh akIí pヴo ┗eřejﾐost; 
 společﾐá pヴopagaIe ヴegioﾐu pod Ralskeﾏ – přípヴa┗a tuヴistiIkýIh pヴoduktů. 

 

 

http://www.historiemimone.cz/
http://www.emigrationmuseum.cz/
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Vlasti┗ědﾐé ﾏuzeuﾏ ┗ České Lípě 

Foヴﾏa spolupヴáIe:  
 Hezplatﾐé posk┞to┗áﾐí pヴostoヴ pヴo os┗ěto┗é akIe; 

 Hezplatﾐé ┗┞užití ﾏapo┗ýIh podkladů a dat z archi┗ů, Hadatelská čiﾐﾐost; 
 spolupヴáIe s jedﾐotli┗ýﾏi odHoヴﾐík┞ při zpヴaIo┗á┗áﾐí iﾐ┗eﾐtaヴizaIe geotopů Geopaヴku; 

Ralsko – aヴIheologie, teIhﾐiIké paﾏátk┞ a řeﾏesla, staヴé Iest┞, ┗ýzkuﾏ┞ Hiotopů ad. 

Podještědské ﾏuzeuﾏ ┗ Českéﾏ DuHě 

Foヴﾏa spolupヴáIe:  
 spolupヴáIe s jedﾐotli┗ýﾏi odHoヴﾐík┞ při zpヴaIo┗á┗áﾐí iﾐ┗eﾐtaヴizaIe geotopů Geopaヴku 

Ralsko – teIhﾐiIké paﾏátk┞ a řeﾏesla, zaﾐiklé ﾏlýﾐ┞ a oHIe ad. 

Krajská ┗ědeIká kﾐiho┗ﾐa ┗ Liberci 

Foヴﾏa spolupヴáIe:  
 posk┞tﾐutí ﾏapo┗ýIh podkladů – histoヴiIká data; 

 ヴealizaIe os┗ěto┗ýIh akIí pヴo ┗eřejﾐost. 

TeIhﾐiIká uﾐi┗erzita ┗ LiHerIi, Fakulta uﾏěﾐí a arIhitektur┞ 

Foヴﾏa spolupヴáIe:  
 architenktonicko-uヴHaﾐistiIké řešeﾐí Kuří┗od jako Ieﾐtヴa Geopaヴku Ralsko;  

 ﾏetod┞ koﾏuﾐitﾐího pláﾐo┗áﾐí. 

Uﾐi┗erzita Jaﾐa E┗aﾐgelist┞ Purk┞ﾐě, Fakulta uﾏěﾐí a desigﾐu 

Foヴﾏa spolupヴáIe:  
 organizace land-aヴto┗ého festi┗alu, přípヴa┗a uﾏěleIkýIh iﾐstalaIí ┗ kヴajiﾐě ﾐa téﾏa 

zaﾐiklá ﾏísta, příヴoda Hez Haヴiéヴ. 

Univerzita Jana Evangelisty Purk┞ﾐě, Fakulta soIiálﾐě-ekoﾐoﾏiIká 

 spolupヴáIe ﾐa přípヴa┗ě pヴojektů ┗ ヴáﾏIi ┗ýze┗ ﾏeziﾐáヴodﾐíIh opeヴačﾐíIh pヴogヴaﾏů EU. 

Fakulta huﾏaﾐitﾐíIh studií UK, katedra geﾐero┗ýIh studií 

Foヴﾏa spolupヴáIe:  
 spolupヴáIe ﾐa pヴojektu s romskou komunitou v PloužﾐiIi. 

Czech Tourism 

Základﾐíﾏ Iíleﾏ CzeIhTouヴisﾏ je pヴopagaIe České ヴepuHlik┞ jako destiﾐaIe Iesto┗ﾐího ヴuIhu  
┗ zahヴaﾐičí i ┗ České ヴepuHliIe. 

Foヴﾏa spolupヴáIe:  

 spolupヴáIe při pヴopagaIi Geopaヴku Ralsko a geotuヴisﾏu oHeIﾐě – Kudy z nudy, veletrhy 

 v ヴoIe ヲヰヱΓ pláﾐo┗áﾐa spolupヴáIe při pヴezeﾐtaIi téﾏatu ヴoku: Pヴoﾏěﾐ┞ ヲヰ. století 
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NadaIe Partﾐerst┗í 

NadaIe Paヴtﾐeヴst┗í půsoHí ﾏiﾏo jiﾐé ┗ oblasti šetヴﾐé tuヴistik┞, I┞klistik┞ a pěší dopヴa┗┞ a oIhヴaﾐ┞ 
příヴod┞ a kultuヴﾐího dědiIt┗í 

Foヴﾏa spolupヴáIe:  
 spolupヴáIe ┗ oHlasti IeヴtifikaIe „C┞klisté ┗ítáﾐiさ, kteヴá se uděluje uH┞to┗aIíﾏ  

a stヴa┗o┗aIíﾏ zařízeﾐíﾏ ┗┞ho┗ujíIíﾏ staﾐo┗eﾐýﾏ požada┗kůﾏ tuヴistů – I┞klistů. Další 
oHlastí poteﾐIiálﾐí spolupヴáIe je oHlast iﾐteヴpヴetaIe ﾏístﾐího dědiIt┗í a ┗zdělá┗áﾐí. 

Národﾐí rada osoH se zdra┗otﾐíﾏ postižeﾐím 

Náヴodﾐí ヴada osoH se zdヴa┗otﾐíﾏ postižeﾐíﾏ zastupuje zájﾏ┞ osoH se zdヴa┗otﾐíﾏ postižeﾐíﾏ při 
jedﾐáﾐíIh se státﾐíﾏi a ┗eřejﾐýﾏi iﾐstituIeﾏi. Úlohou NR)P ČR je přispí┗at k integraci osob se 

zdヴa┗otﾐíﾏ postižeﾐíﾏ do společﾐosti a důsledﾐě oHhajo┗at lidská pヴá┗a těIhto lidí.  

Foヴﾏa spolupヴáIe: 

 odHoヴﾐé koﾐzultaIe a poヴadeﾐst┗í při přípヴa┗ě pヴojektů zaﾏěřeﾐýIh ﾐa iﾐteヴpヴetaIi 
hodﾐot úzeﾏí Geopaヴku Ralsko pヴo osoH┞ tělesﾐě či sﾏ┞slo┗ě postižeﾐé. 

 poteﾐIiálﾐí paヴtﾐeヴ ┗ pヴojekteIh, jejiIhž Iílo┗ou skupiﾐou Hudou osoH┞ se zdヴa┗otﾐíﾏ 
postižeﾐíﾏ. 

)ahraﾐičﾐí partﾐeři: 

Geopark Magma, Norsko 

Foヴﾏa spolupヴáIe:  
 grant z Foﾐdu pヴo Hilateヴálﾐí spolupヴáIi EPH a NoヴskýIh foﾐdů ヲヰヰΓ – ヲヰヱヴ zaﾏěřeﾐý ﾐa 

ﾐa┗ázáﾐí paヴtﾐeヴst┗í a ┗ýﾏěﾐu zkušeﾐostí zejﾏéﾐa ┗ oHlasti fuﾐgo┗áﾐí geoparku, 

┗┞uží┗áﾐí ﾏodeヴﾐíIh teIhﾐologií a dalšíIh iﾐo┗ati┗ﾐíIh ﾏetod pヴo iﾐteヴpヴetaIi hodﾐot 
geoparku, 

 společﾐá přípヴa┗a dalšíIh pヴojektů podpořeﾐýIh z gヴaﾐtů EU, 

 přípヴa┗a koﾐfeヴeﾐIe k ┗ýﾏěﾐě zkušeﾐostí a doHヴé pヴa┝e. 

Geopark Sardoﾐa, Š┗ýIarsko 

Forma spolupヴáIe:  
 paヴtﾐeヴst┗í ┗ ヴáﾏIi pヴojektu „Výﾏěﾐa zkušeﾐostí a tヴaﾐsfeヴ kﾐo┘-ho┘ pヴo udヴžitelﾐý 

ヴoz┗oj Geopaヴku Ralskoさ. Pヴojekt je zaﾏěřeﾐ ﾐa ┗ýﾏěﾐu zkušeﾐostí a doHヴé pヴa┝e 
v oHlasti geopaヴků, zejﾏéﾐa ┗ oHlasti iﾐteヴpヴetaIe hodﾐot úzeﾏí, fuﾐgo┗áﾐí geopaヴku 
v ヴáﾏIi ヴegioﾐu ふzapojeﾐí ┗šeIh klíčo┗ýIh aktéヴů a spolupヴáIe s ﾐiﾏiぶ, pヴáIe 
s geopヴů┗odIi, sHěヴ a pヴáIe s geologiIkýﾏi dat┞, e┝peヴtﾐí podpoヴa - Geoparku Ralsko pro 

zpヴaIo┗áﾐí aktualizaIe ﾐoﾏiﾐačﾐí dokuﾏeﾐtaIe a “tヴategie iﾐteヴpヴetaIe hodﾐot úzeﾏí 
Geoparku Ralsko. 
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HoIhsIhule für TeIhﾐik iﾐ Rappers┘il, Š┗ýIarsko 

 Foヴﾏa spolupヴáIe:  
 paヴtﾐeヴst┗í ┗ ヴáﾏIi pヴojektu „Výﾏěﾐa zkušeﾐostí a tヴaﾐsfeヴ kﾐo┘-ho┘ pヴo udヴžitelﾐý 

ヴoz┗oj Geopaヴku Ralskoさ. Pヴojekt je zaﾏěřeﾐ ﾐa ┗ýﾏěﾐu zkušeﾐostí a doHヴé pヴa┝e 
v oblasti geoparků, zejﾏéﾐa ┗ oHlasti iﾐteヴpヴetaIe hodﾐot úzeﾏí a t┗oヴH┞ pヴoduktů 
příヴodﾐího tuヴisﾏu, ﾐá┗ště┗ﾐiIkého ﾏaﾐageﾏeﾐtu a destiﾐačﾐího ﾏaﾐageﾏeﾐtu. 
E┝peヴtﾐí podpoヴa Geopaヴku Ralsko pヴo zpヴaIo┗áﾐí aktualizaIe ﾐoﾏiﾐačﾐí dokuﾏeﾐtaIe a 
“tヴategie iﾐteヴpヴetaIe hodﾐot úzeﾏí Geopaヴku Ralsko, přípヴa┗a a lektoヴo┗áﾐí ┘oヴkshopů 
ヴealizo┗aﾐýIh ┗ ヴáﾏIi poヴjektu, 

 H┞l┞ ┗┞t┗ořeﾐ┞ předpoklad┞ pヴo dlouhodoHé paヴtﾐeヴst┗í, ﾐapř. pヴo účast ┗ gヴaﾐto┗ýIh 
┗ýz┗áIh ┗ ヴáﾏIi ﾐadﾐáヴodﾐíIh pヴogヴaﾏů EU. 

Geopark Muskauer FalteHogeﾐ, NěﾏeIko 

Forma spolupヴáIe:  
 ┗ýﾏěﾐa zkušeﾐostﾐí ┗ oHlasti fuﾐgo┗áﾐí gloHálﾐího geopaヴku, geoguides ad. 
 Přípヴa┗a společﾐého pヴojektu a ヴealizaIe ┗zdělá┗aIíIh akIí 

4.3 Seznam a stručný popis spolupráce stávajících zařízení využitelných 
se souhlasem vlastníka pro poslání a potřeby národního geoparku. 

Níže u┗ádíﾏe ┗ýčet hla┗ﾐíIh stá┗ajíIíIh zařízeﾐí, s ﾐiﾏiž H┞la ﾐa┗ázáﾐa spolupヴáIe za účeleﾏ 
ヴoz┗oje Geopaヴku Ralsko. “polupヴáIe s jedﾐotli┗ýﾏi suHjekt┞ je doﾏlou┗áﾐa iﾐdi┗iduálﾐě, přičeﾏž  
do HudouIﾐa pláﾐujeﾏe její zakot┗eﾐí ┗ dohodáIh o paヴtﾐeヴst┗í, kde Hudou speIifiko┗áﾐ┞ 
koﾐkヴétﾐí Hod┞ spolupヴáIe. 

Iﾐforﾏačﾐí Ieﾐtra 

 Městské iﾐfoヴﾏačﾐí Ieﾐtヴuﾏ Česká Lípa, 
 Městské iﾐfoヴﾏačﾐí Ieﾐtヴuﾏ Doks┞, 
 TuヴistiIké iﾐfoヴﾏačﾐí Ieﾐtヴuﾏ Roháč, “taヴé spla┗┞, 
 Iﾐfoヴﾏačﾐí Ieﾐtヴuﾏ Haﾏヴ ﾐa Jezeře, 
 Iﾐfoヴﾏačﾐí Ieﾐtヴuﾏ Miﾏoň, 
 Iﾐfoヴﾏačﾐí Ieﾐtヴuﾏ “tヴáž pod Ralskeﾏ, 
 Iﾐfoヴﾏačﾐí Ieﾐtヴuﾏ Hヴadčaﾐ┞, 
 Iﾐfoヴﾏačﾐí Ieﾐtヴuﾏ Ralsko – Kuří┗od┞. 

Muzea 

 Kヴajaﾐské ﾏuzeuﾏ ┗┞stěho┗aleIt┗í do Bヴazílie ふNáhlo┗ぶ, Café Bヴazil; 
 Iﾐfoヴﾏačﾐí Ieﾐtヴuﾏ Hヴadčaﾐ┞ ふHヴadčaﾐ┞ぶ – expozice věﾐo┗aﾐá histoヴii úzeﾏí Hý┗alého 

VVP Ralsko, histoヴii i současﾐosti lesﾐiIt┗í ┗ této oHlasti, ﾏ┞sli┗osti, příヴodﾐíﾏ 
podﾏíﾐkáﾏ, geologiIkýﾏ zajíﾏa┗osteﾏ, floře a fauﾐě, oIhヴaﾐě příヴod┞ a záヴo┗eň  
i ﾏožﾐosteﾏ tuヴistiIkého a ヴekヴeačﾐího ┗┞žití; 
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 Městské ﾏuzeuﾏ Miﾏoň ふMiﾏoňぶ - e┝poziIe ﾏuzea je zaﾏěřeﾐa ﾐa histoヴii a příヴodu 
Miﾏoﾐě a jejího okolí. HistoヴiIká část zahヴﾐuje oHdoHí pヴa┗ěku a středo┗ěku a oHdoHí od 
ヴoku ヱヵヱヶ do ヴoku ヱΓヴΒ. Příヴodo┗ědﾐá e┝poziIe je ヴozděleﾐa ﾐa fauﾐu oHヴatlo┗Iů  
a HezoHヴatlýIh a HotaﾐiIkou část, kteヴou předsta┗uje H┞liﾐﾐá zahヴada ┗ okolí ﾏuzea; 

 “tálá e┝poziIe p┞ヴoteIhﾐiIké asaﾐaIe Ralska ふKuří┗od┞ぶ - pヴo┗ádí ﾐá┗ště┗ﾐíka zejﾏéﾐa 
oHdoHíﾏ p┞ヴoteIhﾐiIké asaﾐaIe Hý┗alého ┗ojeﾐského ┗ýI┗iko┗ého pヴostoヴu. E┝poziIe je 
ヴozděleﾐa do d┗ou částí. Vﾐitřﾐí e┝poziIe je uﾏístěﾐa ┗ Hý┗alé kaﾐIeláři p┞ヴoteIhﾐika 
poliIie ČR. Vﾐější e┝poziIe předsta┗uje ﾏožﾐé ﾐález┞ ﾏuﾐiIe příﾏo ┗ teヴéﾐu  
a deﾏoﾐstヴuje postup při jejíﾏ odhaleﾐí a lik┗idaIi. E┝poziIi pヴo┗ozuje oHčaﾐské sdヴužeﾐí 
Český s┗ět; 

 Muzeuﾏ ┗e “tヴáži pod Ralskeﾏ – ﾏuzeuﾏ ┗ěﾐo┗aﾐé histoヴii ﾏěsta a hoヴﾐiIt┗í. 
 Paﾏátﾐík Kaヴla H┞ﾐka MáIh┞ – Hospitálek ふDoks┞ぶ – ﾐaHízí e┝poziIe: ふヱぶ DoHa a dílo  

K. H. MáIh┞ - ži┗ot a dílo ┗ýzﾐaﾏﾐého českého Hásﾐíka K. H. MáIh┞ upヴostřed kヴaje, kde 
┗zﾐikl jeho Máj a ふヲぶ R┞Hářst┗í a ヴ┞Hﾐíkářst┗í ﾐa Českolipsku - Iho┗ a lo┗ ヴ┞H, dějiﾐ┞ 
ryHﾐíkářst┗í a ﾐej┗ýzﾐaﾏﾐější ヴ┞Hﾐík┞ okヴesu. 

Hippoturistika 

 Pa┗líﾐ D┗ůヴ – www.pavlindvur.cz 

 BažaﾐtﾐiIe PloužﾐiIe – www.bazantnice.com  

Vodﾐí turistika 

 Půjčo┗ﾐa lodí PloučﾐiIe – Klokočí.Iz ふNo┗iﾐ┞ pod Ralskeﾏぶ http://www.pujcovna-lodi-

ploucnice.cz/  

 Půjčo┗ﾐa lodí Přísta┗ Ralsko Miﾏoň http://www.skautimimon.cz/pujcovna-lodi/  

 Meaﾐdヴ┞ PloučﾐiIe o. s. www.meandry.cz – keﾏp ﾐa Boヴečku 

Ostatﾐí 

 Miﾐizoo a staﾐiIe pヴo haﾐdiIapo┗aﾐá z┗ířata „Osaﾏělá h┗ězdaさ ┗ HヴadčaﾐeIh 

 OHoヴa Židlo┗ – Iho┗aﾐá z┗ěř: jeleﾐ lesﾐí, ﾏufloﾐ, zuHヴ e┗ヴopský; ﾏožﾐost lo┗u z┗ěře 
http://cs.wikipedia.org/wiki/Obora_%C5%BDidlov  

 “poヴto┗ﾐí ヴ┞Hářst┗í – Vojeﾐské les┞ a statk┞ s. p.: spoヴto┗ﾐí ヴ┞Holo┗ ┗ ヴ┞Hářskéﾏ 
ヴe┗íヴu "PloužﾐiIký potok" a ﾐa hospodářskéﾏ ヴ┞HﾐíIe No┗od┗oヴský I. 
http://www.vls.cz/nase-cinnosti/rybarstvi/ryb.nab.sport.r  

 BažaﾐtﾐiIe PloužﾐiIe – lo┗ Hažaﾐtů a spáヴkaté z┗ěře http://www.bazantnice.com/  

 Laﾐo┗ý paヴk Haﾏヴ - http://www.lanoveaktivity.com/lanovy-park-hamr  

Přírodﾐí koupáﾐí  

 Haﾏeヴské jezeヴo a pláž http://obechamr.cz/turistika-a-cykloturistika/koupaliste/  

 MáIho┗o jezeヴo http://www.machovo-jezero-koupani.cz/koupani.php  

 

 

 

http://www.pavlindvur.cz/
http://www.bazantnice.com/
http://www.pujcovna-lodi-ploucnice.cz/
http://www.pujcovna-lodi-ploucnice.cz/
http://www.skautimimon.cz/pujcovna-lodi/
http://www.meandry.cz/
http://cs.wikipedia.org/wiki/Obora_%C5%BDidlov
http://www.vls.cz/nase-cinnosti/rybarstvi/ryb.nab.sport.r
http://www.bazantnice.com/
http://www.lanoveaktivity.com/lanovy-park-hamr
http://obechamr.cz/turistika-a-cykloturistika/koupaliste/
http://www.machovo-jezero-koupani.cz/koupani.php
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Kulturﾐí akti┗it┞ 

V současﾐé doHě tヴadičﾐě pヴoHíhají ﾐa úzeﾏí geopaヴku ﾐíže u┗edeﾐé kultuヴﾐí akti┗it┞, kteヴé lze 
┗┞užít pヴo pヴezeﾐtaIi geopaヴku a pヴopagaIi geotuヴisﾏu. Jedﾐá se o akce pořádaﾐé ﾏístﾐí 
saﾏospヴá┗ou, podﾐikatelskýﾏi suHjekt┞ ふuH┞to┗ateléぶ a ﾐezisko┗ýﾏi oヴgaﾐizaIeﾏi. 

 Hヴadčaﾐské sla┗ﾐosti, 
 Česko-ﾐěﾏeIké dﾐ┞, 
 rekonstrukce bitvy 1866 u Kuří┗od, 
 masopust v Doksech, 

 ote┗íヴáﾐí MáIho┗a jezeヴa, 
 MáIho┗i ┗ patáIh, 
 “taヴospla┗ská pouť, 
 Dokské ﾏěstské sla┗ﾐosti, 
 EURO Hry Doksy http://www.ehd.doksy.com/index.php/cz/.  

 Regata Ruth Classic – zá┗od ヴegat ﾐa MáIho┗ě jezeře, “taヴé “pla┗┞ 

 Miﾏoňské pádlo - ┗ k┗ětﾐu ヲヰヱヵ pヴoHěhl již XX. ヴočﾐík štafeto┗ého zá┗odu 

 Dostihy  - v Mimoni po čt┞řeIh leteIh oHﾐo┗eﾐ┞ ┗ čeヴ┗ﾐu ヲヰヱヵ 

 KuﾐdヴatiIká lá┗ka XVIII. ヴočﾐík, počet ﾐá┗ště┗ﾐíků IIa ヲヵヰヰ, je součástí “┗ato┗ítské pouti, 
kteヴá je tuヴist┞ hojﾐě ﾐa┗ští┗eﾐa a pヴoHíhá od pátku do ﾐeděle 

 VaヴteﾐHeヴské sla┗ﾐosti, počet ﾐá┗ště┗ﾐíků IIa ンヵヰヰ 

 Hヴoﾏadﾐý Hěh ┗e “tヴáži p. Ralskeﾏ IV. ヴočﾐík, počet účastﾐíků IIa ンヰヰ  

 Puto┗áﾐí za pohádkou, počet účastﾐíků IIa ヴヰヰ 

 Touヴ de Ralsko, XI. ヴočﾐík I┞klistiIkého zá┗odu, počet účastﾐíků IIa ヲヰヰ, počet 
ﾐá┗ště┗ﾐíků IIa ンヰヰ 

 “il┗estヴo┗ský ┗ýstup ﾐa Ralsko, ヱΓ. počﾐík, počet účastﾐíků IIa ヲヰヰ 

 

Mezi ┗elké oHlíHeﾐé akIe patří „Výヴočí bitvy ヱΒヶヶさ, kteヴou ﾏěsto Ralsko pořádá každé d┗a ヴok┞. 
Jedﾐá se o animaci histoヴiIké události, kteヴá připoﾏíﾐá pヴ┗ﾐí Hit┗u prusko-ヴakouské ┗álk┞ v roce 

1866 odehヴá┗ajíIí se u Kuří┗od. Akce je dvoudeﾐﾐí a obsahuje odHoヴﾐé předﾐášk┞, 
pヴoﾏeﾐádﾐí koncert, ukázku bitvy, ┗┞stoupeﾐí hudeHﾐíIh skupin, letﾐí taﾐečﾐí záHa┗u, ukázku 

doHo┗ýIh řeﾏesel a ﾐaHídku staヴočeského tヴžiště. 

NaHídka kultuヴﾐíIh či spoヴto┗ﾐíIh akIí se orientuje přede┗šíﾏ na jaヴﾐí - podziﾏﾐí oHdoHí. K 

podpoře geoturismu je ┗hodﾐé ┗íIe pozornosti sﾏěřo┗at na ┗íIedeﾐﾐí akce, případﾐě 

ﾐaHídﾐout ﾐá┗ště┗ﾐíkůﾏ další alternativy k tヴá┗eﾐí ┗olﾐého času. Úzeﾏí Geopaヴku Ralsko 
dispoﾐuje poteﾐIiáleﾏ pヴo ヴozšířeﾐí ﾐaHídk┞ kultuヴﾐíIh, ┗zdělá┗aIíIh a os┗ěto┗ýIh akti┗it, kteヴé 
přiHlíží odHoヴﾐé i šiヴoké ┗eřejﾐost úzeﾏí geopaヴku, jeho histoヴii, příヴodﾐí a kultuヴﾐí Hohatst┗í. 

http://www.ehd.doksy.com/index.php/cz/
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5 Stručný návrh plánu aktivit navrhovaného geoparku na období 
など let a výhled na にど let 

Ná┗ヴh pláﾐu akti┗it ┗┞Ihází ze “WOT aﾐalýz┞ úzeﾏí ﾐa┗ヴho┗aﾐého geopaヴku, zpヴaIo┗aﾐé 
koﾐIepIe ヴoz┗oje Iesto┗ﾐího ヴuIhu a připヴa┗o┗aﾐé stヴategie iﾐteヴpヴetaIe hodﾐot úzeﾏí Geopaヴku 
Ralsko. Podkladeﾏ pヴo pláﾐ H┞l ヴo┗ﾐěž pヴo┗edeﾐý pヴojekto┗ý audit, poﾏoIí kteヴého jsﾏe 
ideﾐtifiko┗ali dotačﾐí příležitosti pヴo fiﾐaﾐIo┗áﾐí akti┗it Geopaヴku Ralsko ┗e stá┗ajíIíﾏ 
pヴogヴaﾏo┗éﾏ oHdoHí a ﾐa jeho základě ﾐa┗ázali koﾐtakt┞ s řadou zahヴaﾐičﾐíIh paヴtﾐeヴů s Iíleﾏ 
připヴa┗it společﾐé pヴojekt┞ a žádosti o dotaIe. V ﾐeposledﾐí řadě stojí za ┗zﾐikeﾏ pláﾐo┗aﾐýIh 
akti┗it séヴie ヴozho┗oヴů s ﾏístﾐíﾏi podﾐikateli, zástupIi ﾐezisko┗ýIh oヴgaﾐizaIí a spolků ┗ regionu, 

zástupIi ﾏístﾐí a ヴegioﾐálﾐí saﾏospヴá┗┞ a zástupIi AOPK, jakož i sezﾐáﾏeﾐí se se stヴategiIkýﾏi a 
koﾐIepčﾐíﾏi dokuﾏeﾐt┞ ┗ýše u┗edeﾐýIh suHjektů pヴo ヴegioﾐálﾐí ヴoz┗oj, dík┞ kteヴýﾏ jsﾏe ﾐalezli 
řadu společﾐýIh zájﾏů a s┞ﾐeヴgiIk┞ se doplňujíIíIh záﾏěヴů, kteヴé přispějí k udヴžitelﾐéﾏu ヴoz┗oji 
úzeﾏí Geopaヴku Ralsko a ﾐaplňo┗áﾐí pヴiﾐIipů ﾐáヴodﾐíIh geopaヴků a geotuヴisﾏu. 

V taHulkáIh č. 8 a 9 ﾐíže jsou zahヴﾐut┞ pláﾐo┗aﾐé akti┗it┞ ﾐa příštíIh ヱヰ, ヴesp. ヲヰ let, kteヴé Hude 
ヴealizo┗at, ﾐeHo se ﾐa jejiIh ヴealizaIi alespoň částečﾐě podílet, Geopaヴk Ralsko, o. p. s. Cíleﾏ 
pláﾐo┗aﾐýIh pヴojektů je zajistit ﾐá┗ště┗ﾐíkůﾏ podﾏíﾐk┞ pヴo poH┞t ┗ geopaヴku, pozﾐáﾐí 
příヴodﾐího Hohatst┗í geopaヴku a jeho kultuヴﾐíIh i histoヴiIkýIh hodﾐot, ┗žd┞ ┗šak s respektem 

k Ihaヴakteヴu daﾐé lokalit┞ a požada┗kůﾏ ﾐa její oIhヴaﾐu. Pláﾐ akti┗it zahヴﾐuje ﾐejeﾐ pヴojekt┞ 
zaﾏěřeﾐé ﾐa saﾏotﾐé pozﾐáﾐí a os┗ětu, ale ヴo┗ﾐěž iﾐ┗estiIe do ヴoz┗oje základﾐí a dopヴo┗odﾐé 
infrastruktuヴ┞ geotuヴisﾏu, kteヴé jsou s ohledeﾏ ﾐa stá┗ajíIí sta┗ této iﾐfヴastヴuktuヴ┞ ﾐezH┞tﾐé pヴo 
ﾐaplﾐěﾐí sﾏ┞slu ﾐáヴodﾐíIh geopaヴků. 

Přehled pláﾐo┗aﾐýIh pヴojektů a iﾐ┗estiI, kteヴé Hudou ヴealizo┗áﾐ┞ jiﾐýﾏi suHjekt┞ ふiﾐ┗estoři z řad 
ヴegioﾐálﾐí a ﾏístﾐí saﾏospヴá┗┞, VL“, s. p., AOPK, soukヴoﾏé f┞ziIké a pヴá┗ﾐiIké osoH┞ぶ a kteヴé jsou 
v souladu s posláﾐíﾏ a udヴžitelﾐýﾏ ヴoz┗ojeﾏ Geopaヴku Ralsko, jsou součástí KoﾐIepIe ヴoz┗oje 
Iesto┗ﾐího ヴuIhu ┗ Geopaヴku Ralsko, kteヴá je u┗edeﾐa v příloze č. 8. 
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TaHulka č. 8 Pláﾐ akti┗it ﾐa podporu geoturisﾏu, iﾐterpretaIe a udržitelﾐého ┗┞uží┗áﾐí geologiIkýIh hodﾐot Geoparku Ralsko  

v příštíIh ヱヰ - 20 letech  

index Pláﾐo┗aﾐé akti┗it┞ Popis Investor 

Odhad 

ﾐákladů ふ┗ tis. 
Kčぶ 

Předpokládaﾐé 
zdroje 

1 
Podpora vzniku a čiﾐﾐosti 

iﾐforﾏačﾐíIh Ieﾐter 
    

1.2 
Iﾐforﾏačﾐí / zážitko┗é 

centrum Geoparku  

Iﾐfoヴﾏačﾐí Ieﾐtヴuﾏ Geopaヴku Hude ﾏít za úkol posk┞to┗at iﾐfoヴﾏaIe o 
tuヴistiIkýIh ﾏožﾐosteIh ┗ Geopaヴku a iﾐfoヴﾏačﾐí ﾏateヴiál┞ ふﾏap┞, 
puHlikaIe, su┗eﾐýヴ┞ぶ. Iﾐfoヴﾏačﾐí Ieﾐtヴuﾏ Geopaヴku – posk┞to┗áﾐí 
iﾐfoヴﾏačﾐíIh ﾏateヴiálů a iﾐfoヴﾏaIí, pヴodej su┗eﾐýヴů a puHlikaIí, pヴodej 
oHčeヴst┗eﾐí ふHaleﾐé ﾐápoje a jídlo – sušeﾐk┞, ká┗a, hoヴká čokoláda apod. – 

jeden automat) – pult + stojaﾐ┞ ﾐa iﾐfo ﾏateヴiál┞ + IIa ヲ-3 stolky – sezeﾐí 
pヴo ﾐá┗ště┗ﾐík┞; Multifuﾐkčﾐí síň – ┗┞užitelﾐé jako ┗ýsta┗ﾐí síň, předﾐáško┗ý 
sál ふeﾐ┗iヴoﾐﾏeﾐtálﾐí ┗ýIho┗a a os┗ětaぶ, setká┗aIí Ieﾐtヴuﾏ ふzastupitelst┗a, 
akIe pヴo ┗eřejﾐost, přeshヴaﾐičﾐí spolupヴáIe - setká┗áﾐíぶ, ﾏultiﾏediálﾐí 
e┝poziIe Geopaヴku ふfoヴﾏou dot┞ko┗ýIh oHヴazo┗ek, pヴojekIe kヴátkýIh 
filﾏůぶ; Veřejﾐý iﾐteヴﾐet ┗ IC – 1-ヲ staﾐo┗iště – staho┗áﾐí aplikaIí – ┗iヴtuálﾐí 
stezk┞ a hヴ┞; Malá kuIh┞ňka – zázeﾏí při pořádáﾐí akIí; “klado┗é pヴostoヴ┞; 
Na┗azuje ﾐa ┗eﾐko┗ﾐí e┝poziIi ふﾏapa ヴeliéfu kヴajiﾐ┞ぶ.  

Geopark Ralsko 8.000 
dotaIe/ヴozpočet 
investora 

1.3 

DlouhodoHá spolupráIe 
s IS v Geoparku Ralsko a 

jeho Hlízkéﾏ okolí 

Každoヴočﾐí setká┗áﾐí před zahájeﾐíﾏ tuヴistiIké sezóﾐ┞, ┗ýﾏěﾐa iﾐfoヴﾏaIí, 
distヴiHuIe pヴopagačﾐíIh ﾏateヴiálů. 

Geopark Ralsko/ 

obce Ralsko, Doksy, 

Miﾏoň, Haﾏヴ ﾐ. 
Jezeře, “tヴáž p. 

Ralskeﾏ, Vojeﾐské 
lesy 

ﾐáklad┞ jsou 
zaﾐedHatelﾐé 

ヴozpočt┞ 
investoヴů 
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TaHulka č. 8 Pláﾐ akti┗it ﾐa podporu geoturisﾏu, iﾐterpretaIe a udržitelﾐého ┗┞uží┗áﾐí geologiIkýIh hodﾐot Geoparku Ralsko  

v příštíIh ヱヰ - 20 letech  

index Pláﾐo┗aﾐé akti┗it┞ Popis Investor 

Odhad 

ﾐákladů ふ┗ tis. 
Kčぶ 

Předpokládaﾐé 
zdroje 

1.4 
Vzdělá┗áﾐí praIo┗ﾐíků 
iﾐforﾏačﾐíIh středisek 

DlouhodoHý s┞stéﾏ ┗zdělá┗áﾐí ┗ těIhto oHlasteIh: příヴodﾐí a kultuヴﾐí 
dědiIt┗í ヴegioﾐu ふe┝kuヴzeぶ, geotuヴistika, posk┞to┗áﾐí služeH, iﾐfoヴﾏačﾐí 
s┞stéﾏ┞, jaz┞k ふNJ, AJぶ. ﾏiﾐ. ヲ┝ ヴočﾐě 

Geopark Ralsko/ 

obce Ralsko, Doksy, 

Miﾏoň, Haﾏヴ ﾐ. 
Jezeře, “tヴáž p. 

Ralskeﾏ, Vojeﾐské 
lesy 

20/rok 
dotaIe/ヴozpočet 
investora 

2 

Roz┗oj spolupráIe se 
saﾏosprá┗ou a 

podnikateli 

    

2.1 

DlouhodoHá spolupráIe 
v oblasti rozvoje CR na 

Komisi Revitalizace Ralska 

Pヴa┗idelﾐě pヴojedﾐá┗at ﾐa kヴajské koﾏisi Re┗italizaIe Ralska záﾏěヴ┞ a 
dlouhodoHé Iíle ┗ oHlasti Iesto┗ﾐího ヴuIhu. “polečﾐě ┗┞t┗ářet dlouhodoHé 
záﾏěヴ┞ a spolupヴaIo┗at akčﾐě ﾐa aktuálﾐíIh pヴoHléﾏeIh ┗ regionu.  

LiHeヴeIký kヴaj, 
Geopark Ralsko, 

Město Ralsko, 
Město Miﾏoň 

IRL IRL 

2.2 

S┞stéﾏ spolupráIe a 
partﾐerst┗í 

s podﾐikatelskýﾏi 
subjekty  

V┞t┗ořit a ヴealizo┗at koﾐIepIi spolupヴáIe s ﾏístﾐíﾏi podﾐikateli, způsoH 
pヴopagaIe a podpoヴ┞ geopaヴku, společﾐé ┗┞t┗ářeﾐí pヴoduktů Iesto┗ﾐího 
ruchu. 

Geopark Ralsko IRL IRL 

2.3 
SoIiálﾐí podﾐik )ážitko┗á 

agentura 

V┞t┗ořeﾐí podﾐikatelského pláﾐu ﾐa soIiálﾐí podﾐik, kteヴý H┞ posk┞to┗al 
služH┞ ┗ oHlasti CR, ┗četﾐě pヴoduIeﾐtů a ┗ýヴoHIů 

Geopark Ralsko, 

ﾏístﾐí podﾐikatelé 
┗e fázi záﾏěヴu dotace 

2.4 Poradeﾐst┗í  

Poヴadeﾐst┗í soukヴoﾏýﾏ i ┗eřejﾐopヴá┗ﾐíﾏ suHjektůﾏ ┗ sou┗islosti s 
iﾐ┗estičﾐíﾏi stヴategieﾏi a čeヴpáﾐíﾏ dotaIí ﾐa pヴojekt┞ ┗ koﾐte┝tu pヴojektu 
udヴžitelﾐého ヴoz┗oje Geopaヴku Ralsko ふ┗┞užití stヴuktuヴálﾐíIh foﾐdůぶ. 
DataHáze iﾐ┗estičﾐíIh příležitostí přístupﾐá soukヴoﾏýﾏ i ┗eřejﾐopヴá┗ﾐíﾏ 
suHjektůﾏ, iﾐ┗eﾐtaヴizaIe Hヴo┘ﾐfields a ﾐe┗┞uží┗aﾐýIh ploIh / ﾐeﾏo┗itostí ┗ 

Geopark Ralsko 

o.p.s 

koﾏeヴčﾐí 
služHa 
Geoparku 

Ralsko – 

příjeﾏ 

pヴostředk┞ klieﾐtů 
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TaHulka č. 8 Pláﾐ akti┗it ﾐa podporu geoturisﾏu, iﾐterpretaIe a udržitelﾐého ┗┞uží┗áﾐí geologiIkýIh hodﾐot Geoparku Ralsko  

v příštíIh ヱヰ - 20 letech  

index Pláﾐo┗aﾐé akti┗it┞ Popis Investor 

Odhad 

ﾐákladů ふ┗ tis. 
Kčぶ 

Předpokládaﾐé 
zdroje 

ヴáﾏIi oHIí a ﾐá┗ヴh jejiIh ┗┞užití ┗ ヴáﾏIi tuヴistiIkého ヴuIhu a geotuヴisﾏu. Geoparku 

3 
Podpora regioﾐálﾐíIh 

┗ýroHIů 

 
   

3.1 
Po stopáIh lokálﾐí 

gastronomie 

)ﾏapo┗áﾐí a ┗┞hodﾐoIeﾐí lokálﾐíIh pヴoduktů gastヴoﾐoﾏie. “esta┗eﾐí 
pヴů┗odIe lokálﾐí gastヴoﾐoﾏií s dopoヴučeﾐíﾏ koﾐkヴétﾐíIh služeH / pヴoduktů. 
PヴůHěžﾐá koﾐtヴola k┗alit┞ ┗┞tipo┗aﾐýIh pヴoduktů / služeH a update 
pヴů┗odIe dle aktuálﾐíIh zjištěﾐí. 

Geopark Ralsko 

o.p.s 
500 

dotaIe/ヴozpočet 
investora 

3.2 
Workshop┞ regioﾐálﾐíIh 

řeﾏeslﾐíků 

Přípヴa┗a a ヴealizaIe ┘oヴkshopů ヴegioﾐálﾐíIh pヴoduIeﾐtů, t┗oヴHa 
pヴopagačﾐíIh a upoﾏíﾐko┗ýIh předﾏětů. Pヴopojeﾐí se soIiálﾐíﾏ podﾐikeﾏ. 

Geopark Ralsko 

o.p.s / LAG 

Podralsko 

┗e fázi záﾏěヴu dotace 

4 

T┗orHa produktů 
šetrﾐého turisﾏu, 

geoturismu 

    

6.1 Geoprů┗odIi ふGeoraﾐgeřiぶ 

V┞t┗ořeﾐí služH┞ tz┗. „geoヴaﾐgeヴůさ, ┗┞školeﾐýIh sezóﾐﾐíIh pヴaIo┗ﾐíků pヴo 

účel┞ pヴo┗áděﾐí ﾐá┗ště┗ﾐíků po ヴůzﾐýIh akti┗itáIh Geopaヴku Ralsko. Pヴo 
t┞to účel┞ Hude zpヴaIo┗áﾐ ┗zdělá┗aIí ﾏodul, podle kteヴého Hude pヴoHíhat 
přípヴa┗a geoヴaﾐgeヴů zakoﾐčeﾐá zá┗ěヴečﾐou zkouškou. Po úspěšﾐéﾏ složeﾐí 
zá┗ěヴečﾐé zkoušk┞ Hude udělo┗áﾐ Ieヴtifikát. “lužHa geopヴů┗odIů Hude 
asoIio┗áﾐa s infocentry Geoparku Ralsko. 

Geopark Ralsko 

o.p.s 
500 

dotaIe/ヴozpočet 
investora 

6.2 
TeﾏatiIké teréﾐﾐí 

exkurze 

Přípヴa┗a a ヴealizaIe teﾏatiIkýIh e┝kuヴzí po Geopaヴku Ralsko s ┗┞užitíﾏ 
ヴůzﾐýIh odHoヴﾐíků ふaヴIheologie, Hotaﾐika, oヴﾐitologie, lesﾐiIt┗í, kultuヴﾐí 
histoヴie ad.ぶ. E┝kuヴze ┗e staHilﾐíIh ┗┞hlášeﾐýIh teヴﾏíﾐeIh ﾐeHo ﾐa klíč 
ふpヴů┗odIo┗áﾐí skupiﾐ – ﾐapř. školﾐí skupiﾐ┞, teaﾏHuildiﾐg ad.ぶ. 

Geopark Ralsko 

o.p.s 
IRL 

dotaIe/ヴozpočet 
investora 

4.1 
Virtuálﾐí hra Okﾐo do 

hluHiﾐ )eﾏě – ┗irtuálﾐí 
MoHilﾐí aplikaIe pヴo Ih┞tヴé ﾏoHil┞ – doHヴodヴužﾐá, zážitko┗á hヴa, kteヴá 
pヴo┗ádí po ヴůzﾐýIh ﾏísteIh Geopaヴku s téﾏateﾏ geologie. )daヴﾏa ke 

Geopark Ralsko 

o.p.s. 
150 

dotaIe/ヴozpočet 
investora 
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TaHulka č. 8 Pláﾐ akti┗it ﾐa podporu geoturisﾏu, iﾐterpretaIe a udržitelﾐého ┗┞uží┗áﾐí geologiIkýIh hodﾐot Geoparku Ralsko  

v příštíIh ヱヰ - 20 letech  

index Pláﾐo┗aﾐé akti┗it┞ Popis Investor 

Odhad 

ﾐákladů ふ┗ tis. 
Kčぶ 

Předpokládaﾐé 
zdroje 

stezky stažeﾐí ﾐa ┘eHu do ﾏoHilu ﾐeHo příﾏo do ﾏoHilu ふplatí se za přeﾐos dat dle 

Ieﾐíku opeヴátoヴaぶ. Chaヴakteヴistika: iﾐteヴpヴetuje téﾏata geopaヴku, pヴaIuje 
s tajeﾏst┗íﾏ, ﾏá ヴůzﾐé úヴo┗ﾐě pヴo ヴůzﾐé ┗ěko┗é skupiﾐ┞, ﾐa jedﾐotli┗ýIh 
ﾏísteIh iﾐfoヴﾏaIe a úkol┞ – ヴozšířeﾐá ヴealita, QR kód┞, ﾏajáček 

4.2 
Virtuálﾐí hra ﾐa téﾏa 
)aﾐiklé oHIe Ralska 

)daヴﾏa ke stažeﾐí ﾐa ┘eHu do ﾏoHilu ﾐeHo příﾏo do ﾏoHilu ふplatí se za 
přeﾐos dat dle Ieﾐíku opeヴátoヴaぶ. Cíleﾏ pヴojektu je sezﾐáﾏit s před┗álečﾐou 
sídelﾐí stヴuktuヴou ┗ojeﾐského ┗ýI┗iko┗ého pヴostoヴu Ralsko a s před┗álečﾐou 
histoヴií oHlasti. Ukazuje ﾐa ┗elkou ヴ┞Ihlost ﾐá┗ヴatu příヴodﾐíIh podﾏíﾐek do 
ﾏíst kd┞si hustě zasta┗ěﾐýIh, ﾐapř. do iﾐtヴa┗iláﾐů oHIí. GeologiIký ヴozﾏěヴ 
stezk┞ se soustředí ﾐa ┗┞užití písko┗Ie jako sta┗eHﾐího kaﾏeﾐe a ﾐa ┗┞užití 
písko┗Io┗ýIh skal pヴo Hudo┗áﾐí zahlouHeﾐýIh oHjektů: sklepů, Ihlé┗ů, 
ﾏaštalí ﾐeHo jiﾐýIh hospodářskýIh ﾏístﾐostí. Jezo┗á – Hoヴﾐí Kヴupá – 

Kヴupský d┗ůヴ – Pヴosíčka – JaHloﾐeček – Kracmanov – Okna – Olšiﾐa – Pヴoseč 
– KostřiIe – Zourov – Křída – D┗ůヴ Medﾐý – Novina – Ostrov – “┗éHořiIe – 

Čeヴﾐá No┗iﾐa – Holičk┞. Chaヴakteヴistika: iﾐteヴpヴetuje téﾏata geopaヴku, 
pracuje s tajeﾏst┗íﾏ, ﾏá ヴůzﾐé úヴo┗ﾐě pヴo ヴůzﾐé ┗ěko┗é skupiﾐ┞, ﾐa 
jedﾐotli┗ýIh ﾏísteIh iﾐfoヴﾏaIe a úkol┞ – ヴozšířeﾐá ヴealita, QR kód┞, 
ﾏajáček, ﾐěkteヴé oHIe Hudou součástí I┞klostezk┞ – odpočí┗adla, ﾐaučﾐá 
taHule ふote┗řeﾐá kﾐihaぶ, z┗oﾐička – lze ┗┞užít pヴo úkol┞ ┗e hře, ﾐěkteヴé oHIe 
pouze v teヴéﾐu ふﾐepo┗ede k ﾐiﾏ žádﾐá zﾐačeﾐá stezkaぶ – ﾐá┗ště┗ﾐík ﾏusí 
sáﾏ hledat přístup – ﾐa ﾏístě QR kód, ﾏajáček, ヴozšířeﾐá ヴealita, PヴopagaIe: 
leták / pヴů┗odIe / ﾏaヴketiﾐg 

Geopark Ralsko 

o.p.s. 
150 

dotaIe/ヴozpočet 
investora 

4.3 Questiﾐgo┗é geotras┞ 
Přípヴa┗a a ヴealizaIi ン ケuestiﾐgo┗ýIh tヴas ┗ Geoparku Ralsko – lokality: 

Haﾏeヴsko, Hヴadčaﾐské stěﾐ┞, Dokesko. )apojeﾐí iﾐfoヴﾏačﾐíIh Ieﾐteヴ. 
Geopark Ralsko 

o.p.s. 
60 

dotaIe/ヴozpočet 
investora 

4.4 Příroda Hez Hariér RealizaIe uIeleﾐého pヴojektu pヴo sﾏ┞slo┗ě i tělesﾐě postižeﾐé – přípヴa┗a Geopark Ralsko 7.000 dotaIe/ヴozpočet 
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TaHulka č. 8 Pláﾐ akti┗it ﾐa podporu geoturisﾏu, iﾐterpretaIe a udržitelﾐého ┗┞uží┗áﾐí geologiIkýIh hodﾐot Geoparku Ralsko  

v příštíIh ヱヰ - 20 letech  

index Pláﾐo┗aﾐé akti┗it┞ Popis Investor 

Odhad 

ﾐákladů ふ┗ tis. 
Kčぶ 

Předpokládaﾐé 
zdroje 

speIiálﾐíIh pヴoduktů a iﾐfoヴﾏačﾐíIh ﾏateヴiálů. o.p.s. investora 

4.5 C┞kloprů┗odIe 

Mapa stá┗ajíIíIh i pláﾐo┗aﾐýIh I┞klostezek a dopoヴučeﾐé tヴas┞ ┗četﾐě 
itiﾐeヴářů. Dopoヴučeﾐé tヴas┞ Hudou koﾏHiﾐo┗áﾐ┞ s ﾐaučﾐýﾏi geostezkaﾏi a 
geologiIkýﾏi lokalitaﾏi ┗ ヴáﾏIi geopaヴku. C┞klostezka po zaﾐiklýIh oHIích 

geoparku. 

Geopark Ralsko 

o.p.s./ obec Ralsko 

(Doksy, Hamr na 

Jezeřeぶ 

500 
dotaIe/ヴozpočet 
investora 

5 
Podpora propagace 

regionu 
    

5.1 

Jedﾐotﾐý grafiIký desigﾐ 
a iﾐforﾏačﾐí s┞stéﾏ 

Geoparku Ralsko 

V┞t┗ořeﾐí jedﾐotﾐého gヴafiIkého desigﾐu Geopaヴku Ralsko s ┗┞užitíﾏ 
stá┗ajíIíIho loga, aktualizaIe loga dle ┗eřejﾐé soutěže ふpヴo účel┞ ┘eHo┗é 
pヴezeﾐtaIe, pヴopagačﾐíIh ﾏateヴiálů a iﾐfoヴﾏačﾐího s┞stéﾏuぶ. AktualizaIe 
┘eHo┗é pヴezeﾐtaIe a iﾐteヴakti┗ﾐí ﾏap┞. Ná┗ヴh iﾐfoヴﾏačﾐího s┞stéﾏu pヴo 
použití ┗ teヴéﾐu ふHヴáﾐ┞ geopaヴku, iﾐfoヴﾏačﾐí / sﾏěヴo┗é taHule, iﾐfoIeﾐtヴuﾏ 
atd.ぶ. Ná┗ヴh pヴopagačﾐíIh předﾏětů a jejiIh distヴiHuIe, ﾏedia pláﾐ, účast ﾐa 
pláﾐo┗aﾐýIh ┗eletヴzíIh a jiﾐýIh akIí spojeﾐýIh s ideou geopaヴků či tuヴisﾏu 
jako tako┗ého. Přípヴa┗a iﾐfoヴﾏačﾐíIh ﾏateヴiálů. 

Geopark Ralsko 

o.p.s. 
600 

dotaIe/ヴozpočet 
investora 

5.2 

Bráﾐ┞ do Geoparku 
Ralsko a doplﾐěﾐí ﾏap ﾐa 

┗ýIhodiště Geoparku 
Ralsko, ┗četﾐě ﾐádraží 

)ﾏapo┗áﾐí ﾐástupﾐíIh ﾏíst a paヴko┗išť, doplﾐěﾐí ┗eﾐko┗ﾐíIh taHulí 
s geotuヴistiIkýﾏi ﾏapaﾏi a „Hヴaﾐさ do Geopaヴku Ralsko. Doplﾐěﾐí ﾏap a 
odpočí┗adel do altáﾐů ┗ Kuří┗odeIh a ﾐa JaHloﾐečku. Doplﾐěﾐí ﾏap ﾐa 
┗lako┗é ﾐádヴaží Miﾏoň, Doks┞, Bělá pod Bezdězeﾏ, Okﾐa, “taヴé “pla┗┞. 
Bヴáﾐ┞ do Geopaヴku Ralsko: Haﾏヴ ﾐ. Jezeře, “tヴáž p. Ralskeﾏ, Boヴeček, 
PloužﾐiIe, “┗éHořiIe, “taヴé “pla┗┞, Doks┞ ad. 

Geopark Ralsko 800 
dotaIe/ヴozpočet 
investora 
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TaHulka č. 8 Pláﾐ akti┗it ﾐa podporu geoturisﾏu, iﾐterpretaIe a udržitelﾐého ┗┞uží┗áﾐí geologiIkýIh hodﾐot Geoparku Ralsko  

v příštíIh ヱヰ - 20 letech  

index Pláﾐo┗aﾐé akti┗it┞ Popis Investor 

Odhad 

ﾐákladů ふ┗ tis. 
Kčぶ 

Předpokládaﾐé 
zdroje 

5.3 
Virtuálﾐí prů┗odIe 

Geoparku 

Aplikace do mobilu. Kombinace s audio-guidem a ┗iヴtuálﾐíﾏi stezkaﾏi. 
Hヴa┗ý pヴů┗odIe, ale ﾐeﾐí to soutěžﾐí hヴa. Pヴů┗odIe je opヴa┗du posta┗a, 
kteヴá pヴo┗ází ﾐá┗ště┗ﾐíka po Geopaヴku a ┗┞pヴá┗í a po┗ídá o jedﾐotli┗ýIh 
ﾏísteIh – lze kombinovat s jedﾐotli┗ýﾏi ┗iヴtuálﾐíﾏi stezkaﾏi. IﾐfoヴﾏaIe lze 
sdělo┗at i pヴostředﾐiIt┗íﾏ ヴozho┗oヴu. 

Geopark Ralsko 

o.p.s. 
200 

dotaIe/ヴozpočet 
investora 

5.4 Geofilm 
Kヴátký pヴopagačﾐí filﾏ pヴo šiヴokou ┗eřejﾐost, kteヴý H┞ H┞l k dispozici na 

┘eHo┗ýIh stヴáﾐkáIh, ke stažeﾐí ﾐa ﾏoHil přes ﾏoHilﾐí aplikaIi. 
Geopark Ralsko 

o.p.s. 
100 

dotaIe/ヴozpočet 
investora 

5.5 

Jaz┞ko┗é ﾏutaIe 
propagačﾐíIh ﾏateriálů 

Geoparku Ralsko 

Jaz┞ko┗é ﾏutaIe ┘eHo┗é pヴezeﾐtaIe a tisko┗iﾐ – DE, PL, AJ 
Geopark Ralsko 

o.p.s 
400 

dotaIe/ヴozpočet 
investora 

6 
Infrastruktura pro 

geoturismus 
    

6.1 
Veﾐko┗ﾐí geologiIká 

expozice 

E┝poziIe zaﾏěřeﾐá ﾐa populaヴizaIi geologiIkýIh hodﾐot ┗ úzeﾏí geopaヴku: 
ヴučﾐí těžHa železﾐé ヴud┞, ┗┞užití písko┗Ie při sta┗HáIh lidskýIh oH┞dlí, těžHa 
uヴaﾐu atd. Veﾐko┗ﾐí iﾐteヴakti┗ﾐí e┝poziIe, ﾏožﾐost si e┝poﾐát┞ "osahat", 
┗┞zkoušet teIhﾐik┞ hヴa┗ou foヴﾏou atd. Iﾐ┗eﾐtaヴizaIe geologiIkýIh hodﾐot a 
podpoヴa ┗ědeIkýIh ┗ýzkuﾏů ┗ oHlasti geopaヴku. Geoe┝poziIe Hude 
uﾏístěﾐa ┗ Ieﾐtヴu úzeﾏí - Kuří┗odeIh, případﾐě s detašo┗aﾐýﾏi e┝poziIeﾏi 
┗ ﾐástupﾐíIh ﾏísteIh ふDoks┞, Haﾏヴ ﾐa Jezeře atd.ぶ. 

Geopark Ralsko/ 

obce 
1.000 

dotaIe/ヴozpočet 
investora 

6.2 

Naučﾐá stezka Po stopáIh 
těžH┞ železﾐýIh rud + 
propojeﾐí turistiIkého 

zﾐačeﾐí Haﾏr ﾐa Jezeře – 

Stráž pod Ralskeﾏ 

 V┞zﾐačeﾐí tヴas┞ ┗ teヴéﾐu, ┗četﾐě odHoček – klasiIké zﾐačeﾐí KČT 

 Naučﾐé taHule  
 QR kód┞, ﾏajáčk┞ – ┗iz ┗iヴtuálﾐí stezk┞ 

Geopark Ralsko, 

KČT, oHeI Haﾏヴ ﾐa 
Jezeře 

300 
dotaIe/ヴozpočet 

investora 
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TaHulka č. 8 Pláﾐ akti┗it ﾐa podporu geoturisﾏu, iﾐterpretaIe a udržitelﾐého ┗┞uží┗áﾐí geologiIkýIh hodﾐot Geoparku Ralsko  

v příštíIh ヱヰ - 20 letech  

index Pláﾐo┗aﾐé akti┗it┞ Popis Investor 

Odhad 

ﾐákladů ふ┗ tis. 
Kčぶ 

Předpokládaﾐé 
zdroje 

6.3 
Pohádko┗á stezka okolo 

Kuří┗od 

Kヴátká pohádko┗á, hヴa┗á a zážitko┗á stezka ┗ okolí Kuří┗od – téﾏa legeﾐd┞ o 
Ralsku, uヴčeﾐé pヴo ヴodiﾐ┞ s ﾏalýﾏi dětﾏi, soutěžﾐí ふ┗┞hodﾐoIeﾐí 
v iﾐfoヴﾏačﾐíﾏ Ieﾐtヴuぶ. 

 V┞zﾐačeﾐí tヴas┞ ┗ teヴéﾐu  
 Pohádko┗é soIh┞ – ﾐeHo jiﾐé ┗ýt┗aヴﾐé zt┗áヴﾐěﾐí 
 BezHaヴiéヴo┗é řešeﾐí, případﾐě úpヴa┗a taHulí pヴo sluIho┗ě a zヴako┗ě 

postižeﾐé  
 Propagace – Letáček 

Geopark Ralsko, 

Město Ralsko 
500 

dotace/ヴozpočet 
investora 

6.4 TuristiIké tras┞ 
OHﾐo┗a stá┗ajíIíIh tuヴistiIkýIh tヴas, ﾐapojeﾐí tuヴistiIkýIh tヴas ﾐa síť 
ﾐaučﾐýIh geostezek a pláﾐo┗aﾐé atヴakIe ┗ ヴáﾏIi Geopaヴku Ralsko. 

KČT, Geopaヴk 
Ralsko o.p.s. 

dle Ielko┗é 
délk┞ 
oHﾐo┗eﾐýIh / 
ﾐo┗ýIh 
tuヴistiIkýIh 
tras 

 

6.5 

C┞klistiIká ﾐaučﾐá stezka 
"OHje┗o┗áﾐí zaﾐiklýIh 
vesnic" 

V┞zﾐačeﾐí ﾐo┗é I┞klostezk┞ po stá┗ajíIíIh koﾏuﾐikaIíIh. Itiﾐeヴář, popis 
jedﾐotli┗ýIh zastá┗ek a ﾏapa pláﾐo┗aﾐé geostezk┞. Celko┗á délka stezk┞: 
IIa ヴΓ kﾏ. )ačátek i koﾐeI geostezk┞ je ┗ pláﾐo┗aﾐéﾏ Ieﾐtヴu Geopaヴku 
Ralsko - Kuří┗odeIh, Iož uﾏožňuje stezku koﾏHiﾐo┗at s ヴozsáhlou sítí 
stá┗ajíIíIh I┞klostezek - tz┗. C┞kloヴáj Ralsko. “tezka sezﾐaﾏuje s ┗┞užitíﾏ 
písko┗Ie při sta┗Hě lidskýIh oH┞dlí a zpřístupňuje doIho┗aﾐé písko┗Io┗é 
sklep┞. “tezka je ┗ýヴazﾐě oヴieﾐto┗áﾐa ﾐa histoヴii úzeﾏí a feﾐoﾏéﾐ tz┗. 
zaﾐiklýIh oHIí ふHuď zIela, ﾐeHo jeﾐ částečﾐě zaﾐiklé oHIe, jejiIhž pře┗ážﾐě 
ﾐěﾏeIké oH┞┗atelst┗o H┞lo ┗┞sídleﾐo po ヲ. s┗ěto┗é ┗álIe a jejiIhž další ┗ý┗oj 

Geopark Ralsko 800 
dotaIe/ヴozpočet 
investora 
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TaHulka č. 8 Pláﾐ akti┗it ﾐa podporu geoturisﾏu, iﾐterpretaIe a udržitelﾐého ┗┞uží┗áﾐí geologiIkýIh hodﾐot Geoparku Ralsko  

v příštíIh ヱヰ - 20 letech  

index Pláﾐo┗aﾐé akti┗it┞ Popis Investor 

Odhad 

ﾐákladů ふ┗ tis. 
Kčぶ 

Předpokládaﾐé 
zdroje 

H┞l po ﾐěkolik dalšíIh desetiletí zﾐeﾏožﾐěﾐ zřízeﾐíﾏ ┗ojeﾐského újezduぶ. Je 
pláﾐo┗áﾐo ┗íIe tヴas o ヴůzﾐýIh délkáIh s ﾏožﾐostﾏi oHčeヴst┗eﾐí. Část stezk┞ 
Hudou ﾏoIi aHsol┗o┗at i haﾐdiIapo┗aﾐí. 

6.6 
Kulturﾐí ﾏuzeuﾏ 

)aﾐiklé oHIe Ralska 

V┞t┗ořeﾐí kultuヴﾐího ﾏuzea ┗ěﾐujíIího se histoヴii daﾐého úzeﾏí ふﾐěﾏeIké 
obyvatelstvo, po┗álečﾐý odsuﾐ, ┗ojeﾐský újezd, “o┗ětská aヴﾏáda atd.ぶ. 
E┝poziIe ┗ěﾐo┗aﾐá tz┗. "zaﾐiklýﾏ oHIíﾏ". AヴIhi┗ doIho┗aﾐýIh dokuﾏeﾐtů. 
Muzeuﾏ Hude přístupﾐé i haﾐdiIapo┗aﾐýﾏ. 

Geopark Ralsko / 

obec Ralsko 

(Doksy, Hamr na 

Jezeřeぶ 

15.000 
dotaIe/ヴozpočet 

investora 

7 
Ostatﾐí turistiIká 

infrastruktura 
    

7.1 

Cyklostezka – I┞klistiIké 
propojeﾐí Hradčaﾐ┞-

Kuří┗od┞ 

Cíle I┞klostezk┞ je usﾐadﾐit Hezpečﾐé pヴopojeﾐí ﾏezi d┗ěﾏa Ieﾐtヴ┞ 
Geoparku – Hヴadčaﾐ┞ – Kuří┗od┞ – z┗láště pヴo ヴodiﾐ┞ s dětﾏi.  
Dozﾐačeﾐí tヴas┞, ヴozIestﾐík┞ a sﾏěヴo┗k┞,  
PヴopagaIe: leták / Hヴožuヴa, dpočí┗adla 

Město Ralsko, 
Geopark Ralsko 

┗e fázi záﾏěヴu 
dotaIe/ヴozpočet 

investora 

7.2 OHﾐo┗a úzkokolejk┞ 

 OHﾐo┗a pů┗odﾐí úzkokolejk┞ uヴčeﾐé ke s┗ozu dře┗a ┗ tヴase Hヴadčaﾐ┞ – 

Rečko┗ ┗e foヴﾏě ﾐaučﾐé stezk┞ ┗četﾐě dopヴo┗odﾐé iﾐfヴastヴuktuヴ┞ ふﾐapř. 
paヴko┗iště, iﾐfoヴﾏačﾐí paﾐel┞ atd.ぶ 

Geopark Ralsko, 

Vojeﾐské les┞ a 
statky 

4.000 
dotaIe/ヴozpočet 

investora 

8 
RekoﾐstrukIe, záIhraﾐa a 

údržHa paﾏátek 
    

8.1 

)přístupﾐěﾐí dokského 
záﾏku a záﾏeIkého 
parku pro ┗eřejﾐost 

Budo┗a i paヴk jsou ﾐáヴodﾐí kultuヴﾐí paﾏátkou. Opヴa┗┞, údヴžHa i pヴo┗oz jsou 
┗elﾏi fiﾐaﾐčﾐě ﾐáヴočﾐé a potřeHa zásahů se každý ヴok z┗┞šuje. Budo┗a i paヴk 
H┞ H┞l┞ zajíﾏa┗ýﾏ tuヴistiIkýﾏ Iíleﾏ pヴo ﾐá┗ště┗ﾐík┞ i k pořádáﾐí kultuヴﾐíIh 

akIí, ┗ýsta┗ apod. V ヴoIe ヲヰヱヵ dokoﾐčeﾐ pře┗od záﾏku do ┗lastﾐiIt┗í ﾏěsta, 
zpヴaIo┗áﾐ sta┗eHﾐě-histoヴiIký pヴůzkuﾏ, sta┗eHﾐě-teIhﾐiIký pヴůzkuﾏ, 
oHjeﾏo┗á studie ┗┞užitelﾐosti, PD oHﾐo┗┞ střešﾐího pláště a okeﾐ, studie 
ヴekoﾐstヴukIe ┗┞tápěﾐí. )přístupﾐit oHjekt ┗eřejﾐosti, ┗┞Hudo┗áﾐí 

Město Doks┞, 
LiHeヴeIký kヴaj, 

NPÚ, MěK“, 
Geopark Ralsko 

ﾐáklad┞ dle 
oHjeﾏo┗é 

studie cca 120 

ﾏil. Kč, 
revitalizace 

střeIh┞ a okeﾐ 
cca 

dotaIe/ヴozpočet 
investora 
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TaHulka č. 8 Pláﾐ akti┗it ﾐa podporu geoturisﾏu, iﾐterpretaIe a udržitelﾐého ┗┞uží┗áﾐí geologiIkýIh hodﾐot Geoparku Ralsko  

v příštíIh ヱヰ - 20 letech  

index Pláﾐo┗aﾐé akti┗it┞ Popis Investor 

Odhad 

ﾐákladů ふ┗ tis. 
Kčぶ 

Předpokládaﾐé 
zdroje 

pヴohlídko┗ého okヴuhu, pヴostoヴ ﾏěstské kﾐiho┗ﾐ┞, iﾐfoヴﾏačﾐího Ieﾐtヴa a 
pヴostoヴ pヴo spolko┗ou čiﾐﾐost; postupﾐá ヴekoﾐstヴukIe a oHﾐo┗a 
teIhﾐiIkého zařízeﾐí Hudo┗┞ ふ┗┞tápěﾐíぶ; získáﾐí dotačﾐí podpoヴ┞ ﾐa 
jedﾐotli┗é záﾏěヴ┞. PヴezeﾐtaIe Geoparku Ralsko v I“ a ┗e ┗ýsta┗ﾐíIh 
pヴostoヴáIh. 

ンヴ ﾏil. Kč 

8.3 
OHﾐo┗a poutﾐí Iest┞ 

z Miﾏoﾐě do S┗éHořiI 

OHﾐo┗a pů┗odﾐí ﾐáHožeﾐské poutě z Miﾏoﾐě do “┗éHořiI. Opヴa┗a 
zaIho┗aﾐýIh kapliček ┗ tヴase poutě. V┞t┗ořeﾐí ﾐo┗odoHého poutﾐího ﾏísta 
/ kapličk┞ ﾐa ﾏístě pů┗odﾐího kostela NaﾐeHe┗zetí Paﾐﾐ┞ Maヴie ┗e 
“┗éHořiIíIh 

Geopark Ralsko 

/ŘíﾏskokatoliIká 
Iíヴke┗ / Vojeﾐské 

lesy a statky 

2.000 
dotaIe/ヴozpočet 
investora 

8.4 
OHﾐo┗a poutﾐího ﾏísta 

v JaHloﾐečku 

OHﾐo┗a poutﾐího ﾏísta ┗ JaHloﾐečku ﾐa ﾏístě pů┗odﾐího kostela. 
K ┗ýsta┗Hě ﾐo┗odoHé kapličk┞ ﾏohou Hýt použit┞ sutiﾐ┞ z pů┗odﾐího kostela 

Geopark Ralsko 

/ŘíﾏskokatoliIká 
Iíヴke┗ / ┗lastﾐík 

pozeﾏků 

2.000 
dotaIe/ヴozpočet 
investora 

9 
Podpora rozvoje 

uH┞to┗aIíIh kapaIit 
    

9.1 

DataHáze uH┞to┗aIíIh 
kapaIit a hodﾐoIeﾐí 

kvality 

DataHáze uH┞to┗aIíIh ﾏožﾐostí ┗ ヴáﾏIi ┘eHu Geopaヴku Ralsko a ┗ 
infocentrech, online iﾐdikaIe ┗olﾐýIh kapaIit, hodﾐoIeﾐí úヴo┗ﾐě a k┗alit┞ 
služeH. “peIifiIká pヴopagaIe eﾐ┗iヴoﾐﾏeﾐtal fヴieﾐdl┞ uH┞to┗áﾐí. 

Geopark Ralsko 

o.p.s. 
200 

dotaIe/ヴozpočet 
investora 

10 
Dopra┗ﾐí iﾐfrastruktura a 

oHslužﾐost 
    

10.1 
)ﾏapo┗áﾐí parko┗išť 

v Geoparku Ralsko 

)ﾏapo┗áﾐí stá┗ajíIíIh paヴko┗išť a staﾐo┗eﾐí dostatečﾐého počtu 
paヴko┗aIíIh ﾏíst ┗ Ieﾐtヴu a lokálﾐíIh IeﾐtヴeIh Geopaヴku Ralsko. 

oHeI / LiHeヴeIký 
kraj, Geopark 

Ralsko 

200 
dotaIe/ヴozpočet 
investora 

10.2 
TuristiIký autoHus ┗ letﾐí 

sezóﾐě 

)pヴaIo┗áﾐí studie dopヴa┗ﾐí oHslužﾐosti ふ┗┞tížeﾐost, potřeHﾐostぶ, pヴojedﾐáﾐí 
s oHIeﾏi a LiHeヴeIkýﾏ kヴajeﾏ, zřízeﾐí letﾐí liﾐk┞ skヴz geopaヴk. 

LiHeヴeIký kヴaj / 
Město Ralsko, 

┗e fázi záﾏěヴu 
dotaIe/ヴozpočet 
investora 
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TaHulka č. 8 Pláﾐ akti┗it ﾐa podporu geoturisﾏu, iﾐterpretaIe a udržitelﾐého ┗┞uží┗áﾐí geologiIkýIh hodﾐot Geoparku Ralsko  

v příštíIh ヱヰ - 20 letech  

index Pláﾐo┗aﾐé akti┗it┞ Popis Investor 

Odhad 

ﾐákladů ふ┗ tis. 
Kčぶ 

Předpokládaﾐé 
zdroje 

 Geopark Ralsko 

10.3 

)ážitko┗á alterﾐati┗ﾐí 
doprava po Geoparku 

Ralsko 

Najít alteヴﾐati┗ﾐí způsoH, jak se ﾏohou ﾐá┗ště┗ﾐíIi dopヴa┗o┗at ﾐa ヴůzﾐá 
┗ýIhodiště ┗ geoparku – ┗láčk┞, sutIe Hus. Vhodﾐé, aH┞ sloužil i 
HezHaヴiéヴo┗ě. 

Geopark Ralsko ┗e fázi záﾏěヴu 
dotaIe/ヴozpočet 
investora 

11 
Ná┗ště┗ﾐiIký 
management 

    

11.1 

)praIo┗áﾐí 
ﾐá┗ště┗ﾐiIkého 

ﾏaﾐageﾏeﾐto┗ého pláﾐu 

)pヴaIo┗áﾐí a pヴojedﾐáﾐí pláﾐu s oHIeﾏi, oヴgáﾐ┞ oIhヴaﾐ┞ příヴod┞, 
Vojeﾐskýﾏi les┞ a statk┞ a dalšíﾏi suHjekt┞. 

Geopark Ralsko 300 
dotaIe/ヴozpočet 
investora 

12 

Ochrana turisticky 

e┝poﾐo┗aﾐýIh oHlastí a 
geologiIkýIh lokalit 

    

12.1 

Úpra┗a ﾐá┗ště┗ﾐiIké 
infrastruktury na 

Stoháﾐku 

“ta┗Ha dře┗ěﾐýIh sIhodů, další opatřeﾐí, kteヴá zaHヴáﾐí sešlapu Hiotopů ﾐa 
vrcholu.    

AOPK, Geopark 

Ralsko, VLS 
200 

dotaIe/ヴozpočet 
investora 
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TaHulka č. 9 Pláﾐ akti┗it ┗ oblasti inventarizace, ┗ýzkuﾏu, ┗zdělá┗áﾐí a os┗ět┞ ﾐa ﾐásledujíIh ヱヰ – 20 let 

index Náze┗ akti┗it┞ Popis Výstup SpolupráIe 

1.1 

V┞t┗ořeﾐí dataHází 
geologicky a 

geomorfologicky 

┗ýzﾐaﾏﾐýIh je┗ů 

DataHáze ┗zﾐikﾐe ヴešeヴší dosa┗adﾐí puHliko┗aﾐé liteヴatuヴ┞ a aヴIhi┗ﾐíIh dat a 
Hude pヴůHěžﾐě doplňo┗aﾐá poIhůzkaﾏi ┗ teヴéﾐu. Pヴo každý je┗ Hudou 
u┗edeﾐ┞ souřadﾐiIe. DataHáze Hude zahヴﾐo┗at ﾐapříklad: 

 geologiIk┞ ┗ýzﾐaﾏﾐé lokalit┞ s geologiIkýﾏ popiseﾏ 

 geoﾏoヴfologiIk┞ ┗ýzﾐaﾏﾐé lokalit┞ s geologiIkýﾏ a 
geoﾏoヴfologiIkýﾏ popiseﾏ 

 ﾐaleziště fosilﾐí fauﾐ┞ 

 prameny 

 ﾏísta sesu┗ů a skalﾐíIh říIeﾐí  
 jesk┞ﾐě 

┘eHo┗á aplikaIe 

GeologiIký ústa┗ AV ČR ふMgヴ. Jiří 
Adaﾏo┗ič, C“I.ぶ, Česká 
geologiIká služHa ふaヴIhi┗ぶ 

1.2 

Revize a souhrn 

dosa┗adﾐíIh pozﾐatků o 
┗ýsk┞teIh a těžHě 

železﾐýIh rud 

Na základě ヴešeヴše puHliko┗aﾐé liteヴatuヴ┞ a ┗lastﾐího teヴéﾐﾐího ┗ýzkuﾏu 
Hude o┗ěřeﾐ ヴozsah ﾐo┗o┗ěké těžH┞ železa ﾐa úzeﾏí Geoparku Ralsko a 

po┗aha železﾐýIh ヴud zde těžeﾐýIh. Úzeﾏí geopaヴku je ﾐej┗ýzﾐaﾏﾐější 
oHlastí histoヴiIké těžH┞ železa v oHlasti české křído┗é páﾐ┗e. Pozﾐatk┞ 
přispějí ﾐejeﾐ k dalšíﾏu pozﾐáﾐí histoヴie hoヴﾐiIt┗í ┗ oHlasti, ale také 
k lepšíﾏu pozﾐáﾐí je┗ů pヴoželezﾐěﾐí ┗ ヴáﾏIi iﾐteヴakIe písko┗Ie 
s pヴoﾐikajíIíﾏ polzeﾐito┗ýﾏ ﾏagﾏateﾏ. 

monografie o historii 

těžH┞ železa ﾐa 
úzeﾏí Geopaヴku 
Ralsko 

GeologiIký ústa┗ AV ČR ふMgヴ. Jiří 
Adaﾏo┗ič, C“I., RNDヴ. Radek 
Mikuláš, D“I., doI. RNDヴ. 
Jaヴoﾏíヴ Ulヴ┞Ih, Dヴ“I.ぶ, DIAMO, s. 
p. ふiﾐg. Pa┗el Veselýぶ, HoヴﾐiIko-

histoヴiIký spolek “tヴáž pod 
Ralskeﾏ ふiﾐg. Jaﾐ Holiﾐkaぶ, Česká 
geologiIká služHa (archiv), 

Miﾏoňský ┗lasti┗ědﾐý spolek, 
RNDヴ. Petヴ Kühﾐ, C“I. 
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TaHulka č. 9 Pláﾐ akti┗it ┗ oblasti inventarizace, ┗ýzkuﾏu, ┗zdělá┗áﾐí a os┗ět┞ ﾐa ﾐásledujíIh ヱヰ – 20 let 

index Náze┗ akti┗it┞ Popis Výstup SpolupráIe 

1.3 
Mokřad┞ Mlýﾐského 

potoka a horﾐí PloučﾐiIe 

Bude získáﾐa geologiIká a pedologiIká Ihaヴakteヴistika ﾏokřadů ﾐa úzeﾏí 
Geopaヴku Ralsko a po doHu ヵ let zde Hudou ﾏoﾐitoヴo┗áﾐa ﾏokřadﾐí 
společeﾐst┗a. Pozoヴo┗áﾐí Hudou doplﾐěﾐa o ヴešeヴši aヴIhi┗ﾐíIh ﾏateヴiálů a 
použita k podáﾐí uIeleﾐého pohledu ﾐa ﾏístﾐí ekos┞stéﾏ, kteヴý je 
ﾐejdůležitější ﾏokřadﾐí oHlastí české křído┗é páﾐ┗e a spadá pod oIhヴaﾐu 
v ヴáﾏIi Raﾏsaヴské úﾏlu┗┞. )┗lášť Hudou sledo┗áﾐ┞ účiﾐk┞ ﾏíst┞ příliš 
iﾐteﾐzi┗ﾐího ヴekヴeačﾐího ┗┞užití úzeﾏí. 

monografie o 

příヴodﾐíIh 
podﾏíﾐkáIh 
ﾏokřadﾐíIh 
ekos┞stéﾏů ﾐa 
úzeﾏí Geopaヴku 
Ralsko 

CHKO Kokoříﾐsko a MáIhů┗ kヴaj 
ふRNDヴ. LuHoš Beヴaﾐ, PhD.ぶ, 
Vlasti┗ědﾐé ﾏuzeuﾏ a galeヴie 
Česká Lípa ふiﾐg. Maヴta 
Kﾐaueヴo┗á, RNDr. Miroslav 

HoﾐIů, Petヴ Mužákぶ, GeologiIký 
ústa┗ AV ČR ふMgヴ. Jiří Adaﾏo┗ič, 
C“I., RNDヴ. VáIla┗ Cílek, C“I.ぶ 

1.4 

V┞t┗ořeﾐí )ákladﾐíIh 
geologiIkýIh ﾏap ヱ:ヲヵ ヰヰヰ 

 

Pヴo ┗ětšiﾐu úzeﾏí Geopaヴku Ralsko zatíﾏ ﾐeH┞l┞ ┗┞dáﾐ┞ geologiIké ﾏap┞ 
v podヴoHﾐějšíﾏ ﾏěřítku ﾐež ヱ:ヵヰ ヰヰヰ. V u┗edeﾐé časo┗é peヴspekti┗ě 
pláﾐujeﾏe ┗┞t┗ořeﾐí souHoヴu geologiIkýIh a téﾏatiIkýIh ﾏap ┗ ﾏěřítku 
ヱ:ヲヵ ヰヰヰ, a to listů ヰン-311, 03-312, 03-313, 03-ンヱヴ ふzápadﾐí polo┗iﾐaぶ a ヰヲ-

ヴヲヴ ふ┗ýIhodﾐí polo┗iﾐaぶ 

tištěﾐý souHoヴ 
geologiIkýIh a 
teﾏatiIkýIh map 

1:25 000, 

iﾐteヴﾐeto┗á 
aplikace, GIS 

aplikace v ヴáﾏIi 
iﾐtヴaﾐetu ČG“ 

Česká geologiIká služHa ┗e 
spolupヴáIi s Geoparkem Ralsko, 

GeologiIkýﾏ ústa┗eﾏ AV ČR a 
DIAMO, s.p. 

1.5  

TeﾏatiIké odHorﾐé 
seﾏiﾐáře a předﾐášk┞ pro 
┗eřejﾐost ┗četﾐě ┗ýsta┗, 

expozic a exkurzí 

Pořádáﾐí teﾏatiIkýIh odHoヴﾐýIh seﾏiﾐářů, školeﾐí, předﾐášek a e┝kuヴzí 
v oHlasti histoヴie, geologie, oIhヴaﾐ┞ příヴod┞, apod. AkIe Hudou i ﾐadále 
pořádáﾐ┞ ┗e spolupヴáIi s jedﾐotli┗ýﾏi Hadatelskýﾏi iﾐstituIeﾏi a spolk┞ 
půsoHíIíﾏi ﾐa úzeﾏí geopaヴku s ohledeﾏ ﾐa daﾐé téﾏa a geoヴaﾐgeヴ┞ 
geopaヴku. Téﾏata Hudou ┗┞Iházet ze “tヴategie iﾐteヴpヴetaIe hodﾐot úzeﾏí 
Geopaヴku Ralsko a ﾐa ﾐi ﾐa┗azujíIíIh ヴočﾐíIh pláﾐů akti┗it. 

teﾏatiIké seﾏiﾐáře, 
předﾐášk┞, e┝poziIe, 
┗ýsta┗┞, exkurze 

Hadatelské iﾐstituIe a spolk┞ 
půsoHíIí ﾐa úzeﾏí geopaヴku 

1.6 
Vzdělá┗aIí akti┗it┞ pro 

škol┞ 

Cíleﾏ akti┗it┞ Hude udヴžo┗áﾐí a posilo┗áﾐí stá┗ajíIí spolupヴáIe se základﾐíﾏi 
a středﾐíﾏi školaﾏi ┗ ヴegioﾐu a přípヴa┗a a ヴealizaIe dalšíIh pヴojektů 
zaﾏěřeﾐýIh ﾐa ┗zdělá┗áﾐí žáků, studeﾐtů i pedagogiIkýIh pヴaIo┗ﾐíků, a to 
v oblasti geo┗ěd, dále ﾐa teﾏatiIk┞ zaﾏěřeﾐé e┝kuヴze ﾐa úzeﾏí geopaヴku, 

pヴojekt┞ zaﾏěřeﾐé 
ﾐa z┗ýšeﾐí zﾐalostí a 
koﾏpeteﾐIí žáků, 
studeﾐtů a 

zřizo┗atelé škol, základﾐí a 
středﾐí škol┞ ┗ ヴegioﾐu, “pヴá┗a 
CHKO Kokoříﾐsko, Vojeﾐské les┞ 
a statky 
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TaHulka č. 9 Pláﾐ akti┗it ┗ oblasti inventarizace, ┗ýzkuﾏu, ┗zdělá┗áﾐí a os┗ět┞ ﾐa ﾐásledujíIh ヱヰ – 20 let 

index Náze┗ akti┗it┞ Popis Výstup SpolupráIe 

s Iíleﾏ z┗ýšeﾐí zﾐalosti ヴegioﾐu. 
 

V ヴáﾏIi této akti┗it┞ Hudou ┗┞t┗ořeﾐ┞ další iﾐfoヴﾏačﾐí a ﾏetodiIké 
ﾏateヴiál┞ / školﾐí poﾏůIk┞ pヴo ┗ýIho┗u, ┗zdělá┗áﾐí a iﾐfoヴﾏo┗áﾐí dětí a 
ﾏládeže o geologiIkýIh hodﾐotáIh, paﾏátkáIh a historii Geoparku Ralsko. 

 

“polupヴáIe Hude ヴo┗ﾐěž i ﾐadále sﾏěヴo┗áﾐa ﾐa ┗olﾐočaso┗é ┗zdělá┗aIí akIe 
pヴo žák┞ a studeﾐt┞ s Iíleﾏ z┗ýšit jejiIh po┗ědoﾏí o geopaヴku Ralsko, jeho 
příヴodﾐíIh a kultuヴﾐíIh hodﾐotáIh a histoヴii.  

pedagogiIkýIh 
pヴaIo┗ﾐíků, 
exkurze, 

ﾏetodik┞, školﾐí 
poﾏůIk┞ 

1.7 
Inventarizace geosites – 

geologiIká část 

Inventarizace geotopů je základﾐíﾏ předpokladeﾏ pヴo dlouhodoHý efekti┗ﾐí 
ﾏoﾐitoヴiﾐg ﾐa úzeﾏí geopaヴků. Iﾐ┗eﾐtaヴizaIe Hude pヴo┗edeﾐa 
pヴostředﾐiIt┗íﾏ odHoヴﾐého pヴůzkuﾏu ┗ teヴéﾐu geopaヴků, ﾐa jehož základě 
Hudou ┗┞tipo┗áﾐ┞ zajíﾏa┗é lokalit┞ - geotop┞. Jedﾐotli┗é potop┞ Hudou 

podヴoHﾐě pヴozkouﾏáﾐ┞ odHoヴﾐík┞ z oboru geologie, biologie a historie. 

Geotop┞ Hudou opatřeﾐ┞ souřadﾐiIeﾏi GP“, zaﾐeseﾐ┞ do ﾏap a ﾐáležitě 
popsáﾐ┞. TeﾏatiIk┞ ﾐeHo ﾏístﾐě Hlízké geotop┞ Hudou zapヴaIo┗áﾐ┞ do 
ﾐaučﾐýIh stezek a ┗┞užit┞ při doplňko┗ýIh akti┗itáIh. Výstup akti┗it┞: sada 
popsaﾐýIh geotopů. IﾐfoヴﾏaIe o geotopeIh Hudou připヴa┗eﾐ┞ k zaﾐeseﾐí do 
dataHáze, kteヴá Hude pořízeﾐa ┗ ヴáﾏIi pヴojektu. Na ヴealizaIi se Hudou 
podílet zaﾏěstﾐaﾐIi paヴtﾐeヴů a ┗ případě ﾐutﾐosti e┝teヴﾐí odHoヴﾐíIi. Cíleﾏ 
je zdokumento┗at geologiIkou sta┗Hu ﾐa ヵヰ lokalitáIh ﾏiﾏořádﾐé 
geologiIké a geoﾏoヴfologiIké hodﾐot┞ a ﾐa dalšíIh ヵヰ lokalitáIh důležitýIh 
pヴo pozﾐáﾐí ┗ý┗oje ži┗é příヴod┞ ふﾐapř. ﾏokřad┞ぶ a dří┗ějšího řeﾏeslﾐého a 
hospodářského ┗┞užití kヴajiﾐ┞ ふﾐapř. dří┗ější těžHa a zpヴaIo┗áﾐí suヴo┗iﾐ, 
ヴelikt┞ oHjektů zapuštěﾐýIh do skalﾐího podložíぶ. 

ヵヰ zﾏapo┗aﾐýIh 
lokalit 

Geopaヴk Ralsko, GeologiIký 
ústa┗ AVČR 

1.8 
Iﾐ┗eﾐtarizaIe geotopů – 

)aﾐiklé oHIe a kulturﾐí 
Cíleﾏ je zdokuﾏeﾐto┗at kultuヴﾐí histoヴie a ┗ý┗oje kultuヴﾐí kヴajiﾐ┞ Geopaヴku 
na cca 100 geotopech – zaﾐiklé oHIe, aヴIheologiIká ﾐaleziště, středo┗ěké 

ヱヰヰ popsaﾐýIh 
geotopů 

Město Ralsko, “polek pヴo histoヴii 
Miﾏoﾐě Geopaヴk Ralsko, 
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TaHulka č. 9 Pláﾐ akti┗it ┗ oblasti inventarizace, ┗ýzkuﾏu, ┗zdělá┗áﾐí a os┗ět┞ ﾐa ﾐásledujíIh ヱヰ – 20 let 

index Náze┗ akti┗it┞ Popis Výstup SpolupráIe 

historie osídleﾐí, paﾏátﾐé stヴoﾏ┞ ふpaspoヴt – potřeHﾐost ošetřeﾐíぶ, histoヴiIké Iest┞ a 
aleje, legeﾐd┞ a příHěh┞, histoヴie ヲヰ. století – ┗ojeﾐský pヴostoヴ.  

Muzeuﾏ Česká Lípa a LiHeヴeI 
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5.1 Finanční rozvahy aktivit navrhovaných v plánu a výhledu, forma zdroje 
finančních prostředků na realizaci projektů. 

Geopaヴk Ralsko o. p. s. Hude usilo┗at o ﾏa┝iﾏálﾐí ﾏožﾐé ┗┞užití dotaIí pヴo fiﾐaﾐIo┗áﾐí akIí pヴo 
ヴoz┗oj geopaヴku ふu┗edeﾐýIh ┗ kapitole ヵ ┗ýšeぶ. 

Bude se zejﾏéﾐa jedﾐat o ﾐásledujíIí t┞p┞ dotačﾐíIh příležitostí: 

 stヴuktuヴálﾐí foﾐdy EU, zejﾏéﾐa:  
 Integrovaný ヴegioﾐálﾐí opeヴačﾐí pヴogヴaﾏ,  
 Opeヴačﾐí pヴogヴaﾏ ži┗otﾐí pヴostředí,  
 Program rozvoje venkova, 

 Opeヴačﾐí pヴogヴaﾏ Výzkuﾏ, ┗ý┗oj a ┗zdělá┗áﾐí,  
 Opeヴačﾐí pヴogヴaﾏ )aﾏěstﾐaﾐost, 

 opeヴačﾐí pヴogヴaﾏ┞ přeshヴaﾐičﾐí spolupヴáIe: 
 Program Interreg V-A — Česká ヴepuHlika - Polsko 

 Pヴogヴaﾏ spolupヴáIe Česká ヴepuHlika – “┗oHodﾐý stát “asko ヲヰヱヴ – 2020  

 opeヴačﾐí pヴogヴaﾏ┞ ﾐadﾐáヴodﾐí spolupヴáIe: 
 Program CENTRAL EUROPE 

 Program Interreg DANUBE 

 Program INTERREG EUROPE 

 HORIZONT 2020 

 EHP a Norské fondy 2009 – 2014 a EHP a Noヴské foﾐd┞ ┗ dalšíﾏ pヴogヴaﾏo┗aIíﾏ oHdoHí 
 Pヴogヴaﾏ š┗ýIaヴsko-české spolupヴáIe ┗ dalšíﾏ pヴogヴaﾏo┗aIíﾏ oHdoHí ふ┗ ヴáﾏIi aktuálﾐího 

oHdoHí již ﾐeHudou ┗┞hlašo┗áﾐ┞ žádﾐé ﾐo┗é ┗ýz┗┞ぶ 
 ﾐáヴodﾐí dotačﾐí tituly v gesci:  

 Miﾐisteヴst┗a pヴo ﾏístﾐí ヴoz┗oj ふNáヴodﾐí pヴogヴaﾏ pro NNO),  

 Miﾐisteヴst┗a ži┗otﾐího pヴostředí ふNáヴodﾐí pヴogヴaﾏ pヴo NNOぶ 
 Miﾐisteヴst┗a zeﾏědělst┗í ふNáヴodﾐí pヴogヴaﾏ pヴo NNOぶ,  
 “pヴá┗a CHKO Kokoříﾐsko a MáIhů┗ kヴaj ふPヴogヴaﾏ péče o kヴajiﾐu a Pヴogヴaﾏ oHﾐo┗┞ 

přiヴozeﾐýIh fuﾐkIí kヴajiﾐ┞ぶ 
 pヴo┗ozﾐí a účelo┗é dotaIe LiHeヴeIkého kヴaje a dotčeﾐýIh oHIí 

 dotace soukヴoﾏýIh suHjektů – nadace či ┗elké podnik┞, ﾐapř.: 
 NadaIe ČE) 

 Nadace Via 

 Nadace Vodafone 

 Nadace ERA 

 Nadace Karla Janečka 

 NadaIe Paヴtﾐeヴst┗í 
 NadaIe Škoda auto 

Dále Hudou k fiﾐaﾐIo┗áﾐí akti┗it Geopaヴku Ralsko ┗┞užit┞ příjﾏ┞ Geopaヴku Ralsko, o. p. s. za 

posk┞to┗aﾐé služH┞, soukヴoﾏé zdヴoje a daヴ┞.  
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Na podzim roku 2015 zřídil Geopaヴk Ralsko ┗eřejﾐou sHíヴku ﾐa fiﾐaﾐčﾐí podpoヴu projektů zajišťujíIí 
oIhヴaﾐu, oHﾐo┗u a pヴezeﾐtaIi příヴodﾐího a kultuヴﾐího dědiIt┗í Geopaヴku Ralsko a podpoヴujíIí ヴoz┗oj 
šetヴﾐé tuヴistik┞ Geopaヴku Ralsko ふヴealizaIe ﾐá┗ště┗ﾐiIkýIh středisek, odpočí┗adel, ﾐaučﾐýIh stezek, 
zﾐačeﾐí tuヴistiIkýIh tヴas, oHﾐo┗a dヴoHﾐýIh paﾏátek a dalšíIh podoHﾐýIh akti┗itぶ. 

Další příležitost pヴo získáﾐí fiﾐaﾐčﾐíIh pヴostředků ﾐa ﾐěkteヴé akIe a pヴojekt┞ připヴa┗o┗aﾐé 
Geopaヴkeﾏ Ralsko ┗idíﾏe ┗ ヴůzﾐýIh foヴﾏáIh Iヴo┘dfuﾐdiﾐgu (www.hithit.cz, www.startovac.cz). 

Příﾐos ┗ této foヴﾏě fiﾐaﾐIo┗áﾐí spatřujeﾏe ┗ toﾏ, že teﾐto ﾐástヴoj zﾐaﾏeﾐá osoHﾐí aﾐgažo┗aﾐost 
┗eřejﾐosti, Iヴo┘dfuﾐdiﾐgo┗á kaﾏpaň ┗ soHě ﾐese ﾏaヴketiﾐgo┗ou kaﾏpaň, záヴo┗eň posk┞tuje 
zpětﾐou ┗azHu k pヴopago┗aﾐéﾏu téﾏatu a pヴojektu. Fiﾐaﾐčﾐí příspě┗k┞ od koﾐkヴétﾐíIh 
podpoヴo┗atelů ze stヴaﾐ┞ šiヴoké ┗eřejﾐosti dá┗ají ヴealizátoヴo┗i pヴojektu uﾐikátﾐí ﾏaﾐdát a podpoヴu 
pヴo akti┗it┞, kteヴé ┗┞koﾐá┗á, záヴo┗eň ┗šak i ┗elkou dů┗ěヴu a zodpo┗ědﾐost, kteヴou ﾐelze zklaﾏat. 

Předpokládaﾐé ﾐáklad┞ ﾐa ヴealizaIi ﾐa┗ヴžeﾐýIh iﾐ┗estičﾐíIh akti┗it ┗ pláﾐu ﾐa ヱヰ let a ┗ýhledu ﾐa ヲヰ 
let, ┗četﾐě u┗edeﾐí předpokládaﾐého iﾐ┗estoヴa a zdヴoje fiﾐaﾐčﾐíIh pヴostředků jsou u┗edeﾐ┞ příﾏo 
v taHulkáIh přehledu ﾐa┗ヴho┗aﾐýIh akti┗it u┗edeﾐýIh ┗ kapitole 5 ┗ýše. Vzhledeﾏ k toﾏu, že 

paヴaﾏetヴ┞ a kヴitéヴia pヴo předkladatele pヴojektů jsou staﾐo┗o┗áﾐ┞ iﾐdi┗iduálﾐě ┗ ヴáﾏIi jedﾐotli┗ýIh 
┗ýze┗ ┗ýše u┗edeﾐýIh pヴogヴaﾏů a ﾐejsou předeﾏ zﾐáﾏ┞, u┗ádíﾏe ┗ koloﾐIe „zdヴojeさ u taHulek 
v kapitole ヵ zdヴoj pouze oHeIﾐě ozﾐačeﾐíﾏ dotaIe. Nej┗hodﾐější dotačﾐí titul Hude z┗oleﾐ ﾐa 
základě aﾐalýz┞ aktuálﾐíIh připヴa┗o┗aﾐýIh a ┗┞hlašo┗aﾐýIh ┗ýze┗, podﾏíﾐek účasti ふopヴá┗ﾐěﾐost 
žadatele, opヴá┗ﾐěﾐost akti┗it, způsoHilé ┗ýdaje, ┗ýše dotaIe a ﾏíヴa spolufiﾐaﾐIo┗áﾐíぶ a časo┗ého 
oHdoHí pヴo ヴealizaci. V řadě případů Hude Geopaヴk Ralsko usilo┗at o zapojeﾐí se do ﾐadﾐáヴodﾐíIh 
pヴojektů, kde ┗žd┞ koﾐečﾐá podoHa pヴojektu a jeho ﾐáplﾐě je ┗ýsledkeﾏ ﾐáヴočﾐého ┗┞jedﾐá┗áﾐí 
v ヴáﾏIi paヴtﾐeヴst┗í ﾐěkolika oヴgaﾐizaIí, pヴo účel┞ předložeﾐí pヴojektu usta┗eﾐého. 

TaHulk┞ ┗ýše ted┞ ﾐelze Hヴát jako sezﾐaﾏ pヴojektů, ale spíše jako sezﾐaﾏ pヴioヴitﾐíIh akti┗it, kteヴé 
chce Geopark Ralsko v ヴáﾏIi ┗┞ﾏezeﾐého časo┗ého oHdoHí zヴealizo┗at. Akti┗it┞ Hudou seskupo┗áﾐ┞ 
do koﾐkヴétﾐíIh pヴojektů dle aktuálﾐíIh dotačﾐíIh ﾏožﾐostí, kteヴé se Geopaヴku Ralsko ﾐask┞tﾐou. 
Pヴo t┞to účel┞ Geopaヴk Ralsko ﾏá Geopaヴk Ralsko zﾏapo┗áﾐ┞ ┗eškeヴé dostupﾐé dotačﾐí ﾏožﾐosti a 
ﾐeustále sleduje haヴﾏoﾐogヴaﾏ┞ ┗ýze┗ a s předstiheﾏ ﾐa┗azuje a ヴoz┗íjí paヴtﾐeヴst┗í s jiﾐýﾏi suHjekt┞ 
v ヴáﾏIi EU a EHP tak, aH┞ H┞l připヴa┗eﾐ v okaﾏžiku ┗┞hlášeﾐí ┗ýz┗┞ zaヴeago┗at, zpヴaIo┗at a předložit 
k┗alitﾐí pヴojekto┗ou žádost. 

6 Popis politiky udržitelného rozvoje a význam geoturismu v tomto 

kontextu 

Úzeﾏí ﾐa┗ヴho┗aﾐé ﾐa ﾐáヴodﾐí geopaヴk, jeho geoﾏoヴfologiIký poteﾐIiál, příヴodﾐí, kultuヴﾐí, histoヴiIké 
Hohatst┗í a záヴo┗eň jeho ヴelati┗ﾐí ﾐedotčeﾐost předsta┗ují šiヴoké pole pヴo ヴoz┗oj geotuヴisﾏu a s tíﾏ 
sou┗isejíIíIh ┗zdělá┗aIíIh a os┗ěto┗ýIh akti┗it ﾐa toﾏto úzeﾏí. 

Pヴá┗ě pヴoto je ﾐezH┞tﾐé přistupo┗at k ヴoz┗oji úzeﾏí koﾐIepčﾐě a s velkou oHezřetﾐostí, péčí  
a v souladu s pヴiﾐIip┞ tヴ┗ale udヴžitelﾐého ヴoz┗oje, ted┞ ┗e ┗zájeﾏﾐé haヴﾏoﾐii ekoﾐoﾏiIkého, 

soIiálﾐího ヴoz┗oje a oIhヴaﾐ┞ ži┗otﾐího pヴostředí s Iíleﾏ ﾐaplňo┗at aktuálﾐí společeﾐské potřeH┞, aﾐiž 
H┞ současﾐě H┞l┞ ohヴožeﾐ┞ potřeH┞ HudouIíIh geﾐeヴaIí. 

 

http://www.hithit.cz/
http://www.startovac.cz/
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Cíleﾏ je: 

 sdヴužit ﾐa základě spolupヴáIe sﾐah┞ ﾏístﾐí saﾏospヴá┗┞, fiヴeﾏ a ﾏﾐoha dalšíIh oヴgaﾐizaIí i 
jedﾐotli┗Iů do silﾐého Ielku;  

 akti┗o┗at zájeﾏ o šiヴokou spolupヴáIi ﾐapříč suHjekt┞ ┗ regionu; 

 ┗┞z┗edﾐout a zpřístupﾐit odHoヴﾐé i šiヴoké ┗eřejﾐosti eﾐ┗iヴoﾐﾏeﾐtálﾐí, kultuヴﾐí, soIiálﾐí 
hodﾐot┞ úzeﾏí geopaヴku a z┗ýšit tak atヴakti┗itu, ﾐá┗ště┗ﾐost a ┗┞užití úzeﾏí geopaヴku  
pヴo šetヴﾐý Iesto┗ﾐí ヴuIh ふza současﾐého zaIho┗áﾐí příヴodﾐího pヴostředí ┗ lokalitáIh, kteヴé 
ﾏohou Hýt ヴoz┗ojeﾏ Iesto┗ﾐího ヴuIhu o┗li┗ﾐěﾐ┞ぶ, 

 posílit posta┗eﾐí Iesto┗ﾐího ヴuIhu ┗ ヴegioﾐu, ヴůst oHjeﾏu pozﾐá┗aIího Iesto┗ﾐího ヴuIhu  
ﾐa úzeﾏí geopaヴku a posílit aktivity udヴžitelﾐého Iesto┗ﾐího ヴuIhu, zejﾏéﾐa šetヴﾐé tuヴistik┞ 
ﾐa úzeﾏí geopaヴku, 

 a tíﾏ přispět k ┗┞ššíﾏu po┗ědoﾏí a lepšíﾏu jﾏéﾐu ヴegioﾐu jako Ielku a k hospodářskéﾏu 
rozvoji regionu - z┗ýšeﾐí zaﾏěstﾐaﾐosti ┗ Iesto┗ﾐíﾏ ヴuIhu, zajištěﾐí příli┗u fiﾐaﾐčﾐíIh 
pヴostředků z Iesto┗ﾐího ヴuIhu do ヴegioﾐu. 

6.1 Pilíře udržitelného rozvoje Geoparku Ralsko 

Politika udヴžitelﾐého ヴoz┗oje Geoparku Ralsko je posta┗eﾐa ﾐa těIhto pilíříIh: 

 zapojeﾐí a spolupヴáIe zaiﾐteヴeso┗aﾐýIh suHjektů: pヴo zajištěﾐí udヴžitelﾐého ヴozvoje 

Geopaヴku Ralsko je ﾐezH┞tﾐá spolupヴáIe žadatele o titul ﾐáヴodﾐího geopaヴku s řadou 
suHjektů v regionu (viz kapitolu 4.2) i jedﾐotli┗Iů akti┗ﾐě ┗ ヴegioﾐu půsoHíIíIh. “polupヴáIe 
s ﾐiﾏi již pヴoHíhá, zástupIi klíčo┗ýIh aktéヴů a poteﾐIiálﾐí paヴtﾐeři v regionu jsou z┗áﾐi ﾐa 
akIe pořádaﾐé Geopaヴkeﾏ Ralsko, řada kヴoků a pláﾐo┗aﾐýIh akti┗it Geopaヴku je s nimi 

pヴůHěžﾐě koﾐzulto┗áﾐa. )ástupIi ┗ýzﾐaﾏﾐýIh paヴtﾐeヴů jsou zastoupeni ┗e spヴá┗ﾐí ヴadě 
Geoparku Ralsko o. p. s.  S Iíleﾏ uﾏožﾐit šiヴší aﾐgažo┗at a těsﾐější spojeﾐí oヴgaﾐizaIí, fiヴeﾏ i 
jedﾐotli┗Iů s Geopaヴkeﾏ Ralsko a jeho „zﾐačkouさ pláﾐujeﾏe usta┗eﾐí d┗ou t┞pů spolupヴáIe: 
Paヴtﾐeři Geopaヴku Ralsko a Přátelé Geopaヴku Ralsko. „Paヴtﾐeヴst┗íさ Hude založeﾐo ﾐa fiﾐaﾐčﾐí 
podpoře ┗ůči Geopaヴku Ralsko ┗ýﾏěﾐou za adek┗átﾐí Heﾐefit┞ ﾐaHízeﾐé jedﾐotli┗ýﾏ 
paヴtﾐeヴůﾏ. „Přátelst┗íさ Hude deklaヴaIí, že suHjekt, či osoHa je „faﾐouškeﾏさ Geopaヴku Ralsko, 
zajíﾏá se o jeho akti┗it┞ a účastﾐí se jiIh, případﾐě posk┞tuje ﾐefiﾐaﾐčﾐí podpoヴu při akIíIh 
Geopaヴku ふﾐapř. se podílí ﾐa jejiIh přípヴa┗ě jako doHヴo┗olﾐíkぶ. 

 zapojeﾐí ﾏístﾐíIh oH┞┗atel do pヴoIesu pláﾐo┗áﾐí udヴžitelﾐého Iesto┗ﾐího ヴuIhu a spヴá┗┞ 
geoparku: aktivace a zapojeﾐí ﾏístﾐí koﾏuﾐit┞ je důležité, aH┞ ﾐedošlo k ﾐegati┗ﾐíﾏu 
┗ﾐíﾏáﾐí akti┗it Iesto┗ﾐího ヴuIhu ze stヴaﾐ┞ „staヴousedlíkůさ a aH┞ přílišﾐá sﾐaha o „Ralsko 
tuヴistiIkéさ ﾐe┗edlo k oﾏezeﾐí ži┗ota ﾏístﾐíIh lidí a k ﾐegati┗ﾐíﾏ dopadůﾏ ﾐa příヴodﾐí 
pヴostředí ふﾐadﾏěヴﾐý hluk, odpadk┞, ┗┞soké Ieﾐ┞ i základﾐíIh potヴa┗iﾐぶ. )ástupIi ﾏístﾐíIh 
oH┞┗atel jsou ヴo┗ﾐěž zﾐalIi ﾏístﾐíIh ヴeálií, IeﾐﾐýIh iﾐfoヴﾏaIí pヴo zpヴaIo┗áﾐí jedﾐotli┗ýIh 
iﾐteヴpヴetačﾐíIh téﾏat Geopaヴku Ralsko. Při spolupヴáIi s ﾏístﾐí koﾏuﾐitou doIhází také 
k pヴohlouHeﾐí ┗ztahu oH┞┗atel ke kヴajiﾐě a přis┗ojeﾐí si tz┗. dědiIt┗í této kヴajiﾐ┞.   

 dlouhodoHě udヴžitelﾐý ┗ztah ﾏezi Iesto┗ﾐíﾏ ヴuIheﾏ a okolﾐíﾏ pヴostředíﾏ: spočí┗ajíIí 
v tako┗éﾏ ヴoz┗oji úzeﾏí, kteヴý Hude ヴeflekto┗at a ヴespekto┗at příヴodﾐí pヴostředí ve vztahu 

k tuヴistiIkýﾏ akti┗itáﾏ a ヴo┗ﾐěž zajištěﾐí šetヴﾐého zakoﾏpoﾐo┗áﾐí iﾐfヴastヴuktuヴ┞ Iesto┗ﾐího 
ヴuIhu do úzeﾏí geopaヴku, aH┞ ﾐedošlo k pヴoﾏěﾐě fuﾐkIe úzeﾏí ﾐa čistě ヴekヴeačﾐí. Za 
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účeleﾏ ﾐaplﾐěﾐí pヴiﾐIipů staﾐo┗eﾐýIh ┗ toﾏto pilíři H┞la Geopaヴkeﾏ Ralsko zpヴaIo┗áﾐa 
KoﾐIepIe Iesto┗ﾐího ヴuIhu ┗ Geopaヴku Ralsko, kteヴá oHsahuje aﾐal┞tiIkou část, ﾐá┗ヴho┗ou 
část a akčﾐí pláﾐ s jedﾐotli┗ýﾏi kヴok┞ pヴo ﾐaplﾐěﾐí koﾐIepIe. “oučástí je ヴo┗ﾐěž dataHaﾐka 
pヴojektů a záﾏěヴů ﾐa podpoヴu Iesto┗ﾐího ヴuIhu ┗ regionu ふ┗iz přílohu č. 8). 

6.2 Hlavní aktivity k zajištění udržitelného rozvoje území 

Aktivity Geoparku Ralsko k zajištěﾐí udヴžitelﾐého ヴoz┗oje úzeﾏí sﾏěřují k ﾐaplňo┗áﾐí čt┞ř ┗┞týčeﾐýIh 
stヴategiIkýIh Iílů. 

6.2.1 Geopark Ralsko je učebnou pod širým nebem 

K ﾐaplﾐěﾐí stヴategiIkého Iíle Geopaヴk Ralsko ヴealizuje Ielou řadu ┗zdělá┗aIíIh a os┗ěto┗ýIh akti┗it 
uヴčeﾐýIh pヴo škol┞, odHoヴﾐou i laiIkou ┗eřejﾐost s Iíleﾏ zpヴostředko┗at Iílo┗ýﾏ skupiﾐáﾏ pヴaktiIké 
iﾐfoヴﾏaIe a zážitk┞, kteヴé jiﾏ přiﾐesou zﾐalosti a pozﾐatk┞ o kヴajiﾐě Geopaヴku Ralsko, jejíIh 
příヴodﾐíIh, kultuヴﾐíIh i histoヴiIkýIh hodﾐotáIh. 

Realizo┗aﾐé akti┗it┞: 

 V┞dáﾐ leták o EVVO pヴogヴaﾏeIh pヴo škol┞ 

 V┞t┗ořeﾐ┞ a ヴealizo┗áﾐ┞ EVVO pヴogヴaﾏ┞ ふﾏetodik┞, pヴaIo┗ﾐí list┞, poﾏůIk┞ぶ: teヴéﾐﾐí e┝kuヴze 
ﾐa téﾏa „Kヴajiﾐa jako učeHﾐiIe geologieさ – ヲ. stupeň )Š, workshopy „Voda v kヴajiﾐě - krajina 

zヴozeﾐá z písku a ﾏořeさ – 1. a 2. stupeň, pヴojekto┗é ┗┞učo┗áﾐí pヴo )Š ﾐa téﾏa „Kヴajiﾐa 
v pヴoﾏěﾐáIh staletí – )aﾐiklé oHIe Ralskaさ, pヴojekto┗é ┗┞učo┗áﾐí Juﾐioヴ ヴaﾐgeヴ – EVVO 

programy v ヴoIe ヲヰヱヵ Ielkeﾏ pヴošlo ンヲヱ dětí 
 V┞t┗ořeﾐ┞ učeHﾐí poﾏůIk┞ pヴo pヴogヴaﾏ┞ – GeoHedýﾐk┞ ふsouHoヴ 6 ヴepヴezeﾐtati┗ﾐíIh ┗zoヴků 

hoヴﾐiﾐ + pヴaIo┗ﾐí list┞ぶ 
 Realizo┗áﾐ E┗ヴopský deﾐ paヴků ┗ Geopaヴku Ralsko – 23. 5. 2015 – ヲヰヰ účastﾐíků, šiヴoká 

spolupヴáIe paヴtﾐeヴů LiHeヴeIký kヴaj, KV Fiﾐal, ンL studio, Vojeﾐské les┞ a statk┞, Město Ralsko, 
LAG Podヴalsko, Podヴalský ﾐadačﾐí foﾐd, Město Lipo┗á, Kultuヴa Česká Lípa, “CHKO Kokoříﾐsko-

MáIhů┗ kヴaj, “ilﾐiIe Žáček 

 V roce 2015 realizo┗áﾐ┞ teヴéﾐﾐí e┝kuヴze ┗ Geoparku Ralsko: teヴéﾐﾐí ┗ýjezd pヴo iﾐfoヴﾏačﾐí 
střediska ふヲΑ. ヴ. ヲヰヱヵぶ, Cestou ﾐeIestou přes Buko┗é hoヴ┞ ふヲヰ. ヶ. ヲヰヱヵぶ, Po stopáIh těžH┞ 
železﾐé ヴud┞ ﾐa HヴuslíIh ふヲヱ. ヶ. ヲヰヱヵぶ, exkurze pro Českou geologickou společﾐost (10. 10. 

2015) – Ielkeﾏ Γヵ účastﾐíků. 

V příloháIh dokládáﾏe: 

 Přehled ヴealizo┗aﾐýIh akIí Geopaヴkeﾏ Ralsko ┗ roIe ヲヰヱヵ ふPříloha č. ヱヰぶ 
 Poz┗áﾐk┞ a pヴogヴaﾏ ヴealizo┗aﾐýIh akIí Geopaヴkeﾏ Ralsko ┗ ヴoIe ヲヰヱヵ ふPříloha č. ヱヱぶ 
 Fotodokumentaci k akIíﾏ ヴealizo┗aﾐýﾏ ┗ letech 2014 – ヲヰヱヵ ふPříloha č. ヱンぶ 
 PヴaIo┗ﾐí list┞ k EVVO pヴogヴaﾏůﾏ ふPříloha č. ヱヴぶ 
 Metodiky k EVVO pヴogヴaﾏůﾏ ふPříloha č. ヱヵぶ. 

 

 

 

http://wwww.geoparkralsko.cz/sites/default/files/geopark_ralsko-edp-plakat_a3-ok.pdf
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Pláﾐo┗aﾐé akti┗it┞: 

 RealizaIe dalšíIh odbornýIh seﾏiﾐářů, školeﾐí a předﾐášek týkajíIích se geologie, histoヴie či 
oIhヴaﾐ┞ příヴod┞ ﾐa úzeﾏí geopaヴku a dalších, uヴčeﾐýIh pヴo ヴůzﾐé Iílo┗é skupiﾐ┞ – odbornou 

┗eřejﾐost, šiヴokou ┗eřejﾐost, škol┞,  
 Přípヴa┗a teﾏatiIk┞ zaﾏěřeﾐýIh iﾐfoヴﾏačﾐíIh a ﾏetodiIkýIh ﾏateヴiálů / školﾐíIh poﾏůIek 

pヴo ┗ýIho┗u, ┗zdělá┗áﾐí a iﾐfoヴﾏo┗áﾐí dětí a ﾏládeže o geologiIkýIh hodﾐotáIh, paﾏátkáIh  
a historii Geoparku Ralsko.  

 V ヴoIe ヲヰヱヶ Hudou ┗┞t┗ořeﾐ┞ a ヴealizo┗áﾐ┞:  „UličﾐiIké příHěh┞ Hoﾐz┞ Kaﾏeﾐe, Železﾐého 
Rud┞ a Magﾏ┞ Čedičo┗éさ – ┗eﾐko┗ﾐí pヴogヴaﾏ┞ pヴo MŠ a ヱ. stupeň )Š; „Hledáﾐí Hludﾐého 
kaﾏeﾐeさ – koﾏHiﾐo┗aﾐý pヴogヴaﾏ – ┗ﾐitřﾐí a ┗eﾐko┗ﾐí pヴogヴaﾏ pヴo MŠ a NaHídka pヴogヴaﾏů 
pヴo iﾐdi┗iduálﾐí ﾐá┗ště┗ﾐík┞ - rodiny s dětﾏi ふsIh┗áleﾐá žádost LiHeヴeIký kヴajぶ 

 V ヴoIe ヲヰヱヶ Hudou ┗┞t┗ořeﾐ┞ a ヴealizo┗áﾐ┞ ヲ ケuestiﾐgo┗é tヴas┞ ﾐa téﾏa geologie ┗ geoparku, 

┗┞dáﾐ┞ ヲ dヴuh┞ ケuestiﾐgo┗ýIh listů ┗ pdf foヴﾏátu a ヱ dヴuh letáčku o ﾐo┗éﾏ ケuestiﾐgu – A4, 

plﾐá Haヴ┗a – 500 ks, realizo┗áﾐo ヵ┝ teヴéﾐﾐíIh e┝kuヴzí – ヲ┝ pヴo škol┞, ン┝ ┗eřejﾐost a ┗┞t┗ořeﾐo 
ヵ dヴuhů e┝kuヴzﾐíIh pヴů┗odIů ふsIh┗áleﾐá žádost LiHeヴeIký kヴajぶ. 

 

V příloze dokládáﾏe: 
 Kaleﾐdář akIí Geopaヴku Ralsko pヴo ヴok ヲヰヱヶ ふPříloha č. ヱヲぶ 

6.2.2 Geopark Ralsko je modelové území geoturismu 

Cíleﾏ je ヴealizaIe iﾐ┗estičﾐíIh i ﾐeiﾐ┗estičﾐíIh, ┗zdělá┗aIíIh a os┗ěto┗ýIh akti┗it, kteヴé podpoヴují 
ヴoz┗oj geotuヴisﾏu ﾐa úzeﾏí Geopaヴku Ralsko. 

Realizo┗aﾐé akti┗it┞: 

 ┗┞Hudo┗áﾐí ﾐá┗ště┗ﾐiIké iﾐfヴastヴuktuヴ┞:  
o ヲ altáﾐ┞ s ンD ﾏapou Geopaヴku Ralsko ふpod Dě┗íﾐeﾏ, U “oIhoヴaぶ,  
o ヲ ┗eﾐko┗ﾐí ﾐá┗ště┗ﾐiIká střediska ふKuří┗od┞, JaHloﾐečekぶ,  
o geostezka Přes Buko┗é hoヴ┞ ふヶ taHulíぶ a geostezka Po stopáIh těžH┞ železﾐýIh ヴud ふヱ 

ﾐo┗á taHule + ヴ stá┗ajíIí taHule AOPKぶ – pro detailﾐí popis ┗iz kapitolu ン.ヱ.ヵ.ヱ, 
písﾏeo aぶ, 

o 2 interakti┗ﾐí pヴ┗k┞ ふ“tヴážo┗ – téﾏa Pヴoﾏěﾐ┞ kヴajiﾐ┞ a ヴozIestí u Jahodo┗é pasek┞ – 

Pa┗učiﾐa ┗ztahů ┗ lese)  

 teヴéﾐﾐí zﾐačeﾐí stezek ふヱン,ヵ kﾏ ﾐo┗ýIh tuヴistiIkýIh Iest dle ﾏetodik┞ KČT - spojeﾐí Bezdězu - 
Hヴadčaﾐ a Kuří┗od, ﾐa ﾐo┗ě zﾐačeﾐýIh stezkáIh uﾏístěﾐ┞ ン ks sﾏěヴo┗ýIh taHulekぶ. “tezk┞ 
jsou ﾐapojeﾐ┞ ﾐa stá┗ajíIí geostezk┞ ┗ Geoparku Ralsko; 

 v┞dáﾐ┞ ヲ dヴuh┞ letáků ke geostezkáﾏ – Geostezka Po stopáIh těžH┞ železﾐýIh ヴud, 
Geostezka Přes Buko┗é hoヴ┞ – ﾐáklad┞ po ヱヰヰ0 ks; 

 sIh┗áleﾐí ﾐo┗é tuヴistiIké tヴas┞ – ﾐapojeﾐí “tヴáže pod Ralskeﾏ ふjako dalšího ﾐástupﾐího Hodu 
do Geopaヴku Ralskoぶ, získáﾐ┞ souhlas┞ ┗lastﾐíků pozeﾏků a oIhヴaﾐ┞ příヴod┞; 

 zahájeﾐo posk┞to┗áﾐí geopヴů┗odIo┗skýIh služeH – v současﾐé doHě se jedﾐá zejﾏéﾐa o 
koﾏeﾐto┗aﾐé pヴoIházk┞ s geologeﾏ Geopaヴku Ralsko Doﾏiﾐikeﾏ RuHášeﾏ; 

 zpヴaIo┗áﾐa “tヴategie iﾐteヴpヴetaIe hodﾐot úzeﾏí Geopaヴku Ralsko (dokoﾐčeﾐa do koﾐIe 
k┗ětﾐa ヲヰヱヶぶ; 
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 ┗┞t┗ořeﾐa Iﾐteヴakti┗ﾐí ﾏapa ふdokoﾐčeﾐa do koﾐIe k┗ětﾐa ヲヰヱヶぶ – pro popis viz kapitolu 

3.1.5.ヱ, písﾏeﾐo dぶ; 
 ┗┞t┗ořeﾐ┞ Audio ﾐahヴá┗k┞ paﾏětﾐíků ze zaﾐiklýIh oHIí – zpヴaIo┗áﾐ┞ ヴ oHIe; 

 pořízeﾐ souHoヴ leteckýIh fotografií dokuﾏeﾐtujíIí pヴoﾏěﾐu kヴajiﾐ┞ od roku 1946 -2000 pro 

d┗ě oHIe JaHloﾐeček a Kuří┗od┞; 

 do zpヴaIo┗áﾐí KoﾐIepIe pěšíIh, I┞klistiIkýIh, ﾐaučﾐýIh a HezHaヴiéヴo┗ýIh tヴas ┗ geopaヴku 
zapojeno šiヴoké spektrum paヴtﾐeヴů ふKČT, ﾏěsta Ralsko, Doks┞, “tヴáž pod Ralskeﾏ, Haﾏヴ ﾐa 
Jezeře, VL“, Pヴažská oヴgaﾐizaIe ┗ozíčkářů, LiHeヴeIký kヴaj, AOPK – “CHKO Jizeヴské hoヴ┞, 
Kokoříﾐsko – MáIhů┗ kヴajぶ. 

 

V příloháIh dokládáﾏe: 
 GeologiIké ﾏap┞ ふPříloha č. ヱぶ 
 Iﾐfoヴﾏačﾐí leták┞ k ヴealizo┗aﾐýﾏ geostezkáﾏ ふPříloha č. ヲぶ 
 Iﾐfoヴﾏačﾐí taHule ke geostezkáﾏ ふPříloha č. ンぶ 
 FotodokuﾏeﾐtaIi tuヴistiIké iﾐfヴastヴuktuヴ┞ Geopaヴku Ralsko ふPříloha č. ヵぶ 

 

Pláﾐo┗aﾐé akti┗it┞: 

 Podpora a ヴealizaIe ┗ýzkuﾏﾐýIh akti┗it jako podkladu pヴo zpřístupňo┗áﾐí či oHﾐo┗u 
geologiIkýIh, příヴodﾐíIh a kultuヴﾐíIh hodﾐot ﾐa úzeﾏí geopaヴku a jejiIh popis; 

 vzdělá┗áﾐí zaﾏěstﾐaﾐIů infocenter - pヴa┗idelﾐá pヴoškolo┗áﾐí zaﾏěstﾐaﾐIů iﾐfoIeﾐter; 

 přípヴa┗a Ieヴtifiko┗aﾐého pヴogヴaﾏu pヴo ┗┞školeﾐí georangerů – geopヴů┗odIů – přede┗šíﾏ 
z řad ﾏístﾐíIh oH┞┗atel ふiﾐfoヴﾏaIe a zkušeﾐosti ┗ této oHlasti jsﾏe ﾐačeヴpali Hěheﾏ pヴojektu 
š┗ýIaヴsko-české spolupヴáIeぶ; 

 v┞dá┗áﾐí kﾐižﾐíIh puHlikaIí přiHližujíIíIh geologiIký ふale i histoヴiIkýぶ ┗ý┗oj oHlasti šiヴoké 
┗eřejﾐosti; 

 v ヴoIe ヲヰヱヶ Hude popsáﾐo dalšíIh ﾐo┗ýIh ヲヰ geotopů ┗ dataHázi pヴo iﾐteヴakti┗ﾐí ﾏapu, 
ヴealizo┗áﾐ Paspoヴt staヴýIh stヴoﾏů ┗ geopaヴku a pヴůzkuﾏ o┗oIﾐýIh odヴůd ┗ geoparku – 4 

lokalit┞ a ヴealizo┗áﾐ┞ Audiopaﾏěti pヴo další 4 obce + fotodokumentace ふsIh┗áleﾐá žádost 
LiHeヴeIký kヴajぶ; 

 podpoヴa iﾐ┗estiI do dalšího ヴoz┗oje iﾐfヴastヴuktuヴ┞ pヴo geotuヴisﾏus, a to zejﾏéﾐa ┗ uヴčeﾐéﾏ 
hla┗ﾐíﾏ Ieﾐtヴu geopaヴku ふKuří┗od┞ぶ, a dalšíIh ┗hodﾐýIh lokalitáIh; 

 budo┗áﾐí a zﾐačeﾐí ﾐo┗ýIh stezek ┗četﾐě odpočí┗adel a jejiIh ┗┞Ha┗eﾐí ふla┗ičk┞, stojaﾐ┞ ﾐa 
kola, pikﾐiko┗á ﾏísta, h┞gieﾐiIká zařízeﾐíぶ; 

 v┞Hudo┗áﾐí ┗eﾐko┗ﾐí Geo-expozice – zaﾏěřeﾐé ﾐa populaヴizaIi geologiIkýIh hodﾐot ﾐa 
úzeﾏí geopaヴku; 

 v┞Hudo┗áﾐí Kultuヴﾐího ﾏuzea s e┝poziIí ┗ěﾐo┗aﾐou „zaﾐiklýﾏ oHIíﾏさ; 

 v┞dáﾐí geotuヴistiIké ﾏap┞ Geopaヴku Ralsko s popiseﾏ stěžejﾐíIh geotopů ふduHeﾐ ヲヰヱヶぶ. 

V příloze dokládáﾏe: 

 Ná┗ヴh┞ dalšíIh stezek a opatřeﾐí ふPříloha č. ヴぶ 
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6.2.3 Geopark Ralsko je fungující turistická destinace 

Naplňo┗áﾐí tohoto stヴategiIkého Iíle ┗┞Ihází z koﾐIepčﾐíIh dokuﾏeﾐtů Geopaヴku Ralsko. Opíヴá se 
přede┗šíﾏ o KoﾐIepIi Iesto┗ﾐího ヴuIhu Geopaヴku Ralsko, kteヴá ┗┞ﾏezuje ﾐásledujíIí hla┗ﾐí Iíle 
Geoparku Ralsko v oHlasti Iesto┗ﾐího ヴuIhu: 

 z┗ýšit po┗ědoﾏí o Geoparku Ralsko jako o atヴakti┗ﾐí tuヴistiIké oblasti, ┗┞t┗ořit jednotnou 

zﾐačku, pod kterou bude region pヴezeﾐto┗áﾐ, 
 ┗┞t┗ořit atヴakti┗ﾐí tuヴistiIké produkty a Halíčk┞ služeH zaﾏěřeﾐé na ┗┞Hヴaﾐé Iílo┗é 

skupiﾐ┞, kteヴé ヴespektují pヴiﾐIip┞ šetヴﾐého/ udヴžitelﾐého Iesto┗ﾐího ヴuIhu 

 ヴoz┗íjet spolupヴáIi mezi obcemi Geoparku Ralsko, ┗eřejﾐou spヴá┗ou a soukヴoﾏýﾏ 

sektorem za účeleﾏ tvorby ﾐaHídk┞ pro tuヴist┞ a iﾏpleﾏeﾐtaIe pヴiﾐIipů šetヴﾐého Iesto┗ﾐího 
ruchu, 

 podporovat rozvoj ﾏístﾐíIh ﾏalýIh a středﾐíIh podﾐikateů zaﾏěřeﾐého na služH┞ v oblasti 

CR. 

 

Aktivity v této oHlasti se dále Hudou opíヴat o “tヴategii iﾐteヴpヴetaIe hodﾐot úzeﾏí Geopaヴku Ralsko 
ふzpヴaIo┗áﾐí Hude dokoﾐčeﾐo ┗ k┗ětﾐu ヲヰヱヶぶ. V ﾐá┗azﾐosti ﾐa t┞to dokuﾏeﾐt┞ Hude zpヴaIo┗áﾐa 

Marketingová strategie pヴo Geopaヴk Ralsko, kteヴá Hude stěžejﾐíﾏ stヴategiIkýﾏ dokuﾏeﾐteﾏ, kteヴý 
┗┞týčí hla┗ﾐí pヴiﾐIip┞ a ﾐástヴoje pヴo podpoヴu Geopaヴku Ralsko jako atヴakti┗ﾐí a fuﾐgujíIí tuヴistiIké 
destinace. 

Realizo┗aﾐé akti┗it┞: 

 B┞lo ┗┞t┗ořeﾐo logo geopaヴku a ヴealizo┗áﾐa ┗eřejﾐá soutěž zaﾏěřeﾐá ﾐa tuヴistiIké logo 

Geopaヴku Ralsko, ┗četﾐě ┗eヴﾐisáže a předﾐášk┞ o geologiIkýIh uﾐikáteIh Geopaヴku Ralsko – 

celkem H┞lo přihlášeﾐo do soutěže ヱヲン soutěžﾐíIh děl ┗e d┗ou kategoヴiíIh do ヱヵ let, ﾐad ヱヵ 
let);  

 b┞l┞ ┗┞t┗ořeﾐ┞ ┘eHo┗é stヴánky geoparku a profil geoparku na sociálﾐíIh sítíIh FaIeHook a 
Twitter, jakožto hla┗ﾐí koﾏuﾐikačﾐí a iﾐfoヴﾏačﾐí ﾐástヴoje geopaヴku. AヴIhitektuヴa ┘eHo┗ýIh 
stヴáﾐek Hude dále ヴoz┗íjeﾐa dle zkušeﾐostí a potřeH Geopaヴku Ralsko; 

 v┞dáﾐ oHeIﾐý leták o Geoparku Ralsko – ﾐáklad ヲヰヰヰ ks; 

 b┞la ﾐa┗ázáﾐa spolupヴáIe s klíčo┗ýﾏi suHjekt┞ půsoHíIíﾏi ﾐa úzeﾏí geopaヴku, jež ﾏají vztah 

k oHlasti Iesto┗ﾐího ヴuIhu; 

 zpヴaIo┗áﾐa KoﾐIepIe ヴoz┗oje Iesto┗ﾐího ヴuIhu ┗ Geoparku Ralsko – aﾐal┞tiIká a ﾐá┗ヴho┗á 
část, ┗četﾐě dataHaﾐk┞ pヴojektů suHjektů ┗ ヴegioﾐu se zaﾏěřeﾐíﾏ ﾐa Iesto┗ﾐí ヴuIh; 

 realizo┗áﾐ┞ ┘oヴkshop┞ se zaﾏěřeﾐíﾏ ﾐa šetヴﾐý Iesto┗ﾐí ヴuIh a geotuヴisﾏus:   
o Šetヴﾐý Iesto┗ﾐí ヴuIh – oIhヴaﾐa a pヴezeﾐtaIe příヴodﾐího a kultuヴﾐího 

dědiIt┗í v Geopaヴku Ralskoさ ふヲン. ヴ. ヲヰヱヵ ┗ Ralsku),  

o workshop Šetヴﾐý Iesto┗ﾐí ヴuIh a ﾏožﾐosti jeho ヴoz┗oje (25. 6. 2015 v Hamru na 

Jezeřeぶ,  
o workshop Šetヴﾐý Iesto┗ﾐí ヴuIh - "t┗oヴHa" ﾏísta - genius loci ふヶ. ヱヰ. ヲヰヱヵ ┗ Hudo┗ě 

Kヴajského úřadu LiHeヴeIkého kヴajeぶ,  
o workshop Šetヴﾐý Iesto┗ﾐí ヴuIh - řeﾏesla - teIhﾐiIké paﾏátky (12. 11. 2015 ┗ Doﾏě 

kultury Ralsko v Mimoni). 

http://wwww.geoparkralsko.cz/sites/default/files/pozvanka_sem_nahlov.pdf
http://wwww.geoparkralsko.cz/sites/default/files/pozvanka_sem_nahlov.pdf
http://wwww.geoparkralsko.cz/sites/default/files/pozvanka_sem_dotace_1.pdf
http://wwww.geoparkralsko.cz/sites/default/files/workshop_placemaking.pdf
http://wwww.geoparkralsko.cz/sites/default/files/pozvanka_sem_techpamatky_0.pdf
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 b┞l┞ ﾐa┗ázáﾐ┞ koﾐtakt┞ a spolupヴáIe s ヴegioﾐálﾐíﾏi ﾏédii, Geopark Ralsko byl prezeﾐto┗áﾐ 
ﾐa řadě akIí a pヴostředﾐiIt┗ím ﾏédií; 

 K ┗ýzﾐaﾏﾐýﾏ akIíﾏ Geopaヴku jsou ┗┞dá┗áﾐ┞ tisko┗é zpヴá┗┞, k ú┗odﾐí koﾐfeヴeﾐIi k projektu 

š┗ýIaヴsko-české spolupヴáIe H┞la uspořádáﾐa tisko┗á koﾐfeヴeﾐIe. 
 

V příloháIh dokládáﾏe: 
 Ná┗ヴh┞ stezek a dalšíIh opatřeﾐí ふPříloha č. ヴぶ 
 KoﾐIepIi ヴoz┗oje Iesto┗ﾐího ヴuIhu ┗ Geopaヴku Ralsko ふPříloha č. Βぶ 
 Přehled akIí ヴealizo┗aﾐýIh Geopaヴkeﾏ Ralsko ┗ ヴoIe ヲヰヱヵ ふPříloha č. ヱヰぶ 
 Poz┗áﾐk┞ a pヴogヴaﾏ akIí ヴealizo┗aﾐýIh Geopaヴkeﾏ Ralsko ┗ ヴoIe ヲヰヱヵ ふPříloha č. ヱヱぶ 
 Fotodokumentaci k akIíﾏ pořádaﾐýﾏ Geopaヴkeﾏ Ralsko ┗ letech 2014 – ヲヰヱヵ ふPříloha č. ヱンぶ 
 GeotuヴistiIkou ﾏapu ふPříloha č. ヱヶぶ 

 

Pláﾐo┗aﾐé akti┗it┞: 
 V┞t┗ořeﾐí jedﾐotﾐého gヴafiIkého desigﾐu Geopaヴku Ralsko ふpヴo účel┞ ┘eHo┗é pヴezeﾐtaIe, 

pヴopagačﾐíIh ﾏateヴiálů a iﾐfoヴﾏačﾐího s┞stéﾏu); 

 Doplňo┗áﾐí a aktualizaIe ┘eHo┗é pヴezeﾐtaIe dle ideﾐtifiko┗aﾐýIh potřeH Geopaヴku Ralsko;  

 Ná┗ヴh iﾐfoヴﾏačﾐího s┞stéﾏu pヴo použití ┗ teヴéﾐu ふiﾐfoヴﾏačﾐí / sﾏěヴo┗é taHule, iﾐfoIeﾐtヴuﾏ, 
ﾏoHilﾐí aplikace atd.); 

 PヴezeﾐtaIe Geopaヴku Ralsko ﾐa ┗eletヴzíIh Iesto┗ﾐího ヴuIhu a podoHﾐýIh akIíIh ┗ ヴáﾏIi 
České ヴepuHlik┞, pヴezeﾐtaIe ﾐa akIíIh pořádaﾐýIh E┗ヴopskou sítí geopaヴků, ┗┞užití 
spolupヴáIe s CzeIhTouヴisﾏ při pヴopagaci geoparku v ČR i zahヴaﾐičí; 

 V┞pヴaIo┗áﾐí ﾐá┗ヴhu pヴodukto┗é ﾐaHídk┞ pヴo jedﾐotli┗é t┞p┞ Iílo┗é skupiny; 

 Ná┗ヴh a distヴiHuIe pヴopagačﾐíIh předﾏětů, ┗┞dá┗áﾐí iﾐfoヴﾏačﾐíIh a pヴopagačﾐíIh ﾏateヴiálů, 
geopヴů┗odIů; 

 )pヴaIo┗áﾐí ﾏedia pláﾐu, účasti ﾐa pláﾐo┗aﾐýIh ┗eletヴzíIh a jiﾐýIh akIíIh spojeﾐýIh s ideou 
geopaヴků či tuヴisﾏu jako tako┗ého; 

 Podpora a propagace ﾏístﾐíIh a ヴegioﾐálﾐíIh pヴoduktů ふsezﾐaﾏ stá┗ajíIíIh Ieヴtifiko┗aﾐýIh 
ヴegioﾐálﾐíIh pヴoduktů ┗iz přílohu č. 9); 

 Moti┗aIe podﾐikatelskýIh suHjektů k iﾐ┗estiIíﾏ do služeH Iesto┗ﾐího ヴuIhu a jejiIh 
iﾐfoヴﾏo┗áﾐí o ﾏožﾐosteIh čeヴpáﾐí dotaIí ﾐa t┞to iﾐ┗estiIe. 

6.2.4 Geopark Ralsko přináší zkušenosti / inovace / podněty do regionu 

Aktivity v této oHlasti přiﾐášejí ┗elﾏi Ieﾐﾐé iﾐfoヴﾏaIe, zkušeﾐosti a iﾐspiヴaIi pヴo pláﾐo┗áﾐí a ヴealizaIi 
kヴoků ┗ ヴáﾏIi ┗ýše u┗edeﾐýIh klíčo┗ýIh oHlastí pヴo zajištěﾐí tヴ┗ale udヴžitelﾐého ヴoz┗oje Geoparku 

Ralsko v souladu s pヴiﾐIip┞ ﾐáヴodﾐíIh geopaヴků. Na┗ázaﾐá spolupヴáIe je záヴo┗eň téﾏěř ┗žd┞ ┗┞užita 
pヴo přípヴa┗u a ヴealizaIi společﾐýIh přeshヴaﾐičﾐíIh či ﾐadﾐáヴodﾐíIh pヴojektů, jejiIhž ﾐáplﾐí a Iíleﾏ je 
ﾐejeﾐ ┗ýﾏěﾐa a sdíleﾐí zkušeﾐostí, ale ヴo┗ﾐěž přípヴa┗a společﾐýIh stヴategií, ﾏetodik a ヴealizaIe 
pilotﾐíIh akIí ふiﾐ┗estičﾐíIh i ﾐeiﾐ┗estičﾐíIhぶ příﾏo ﾐa úzeﾏí geopaヴku. 

Jednou z pヴioヴit Geopaヴku Ralsko je pヴoto ┗┞hledá┗áﾐí ┗hodﾐýIh poteﾐIiálﾐíIh paヴtﾐeヴů, ﾐa┗azo┗áﾐí 
koﾐtaktů a paヴtﾐeヴst┗í a jejiIh ヴoz┗íjeﾐí, udヴžo┗áﾐí a ┗┞užití pヴo společﾐé pヴojekt┞ fiﾐaﾐIo┗aﾐé 
z pヴostředků EU, EHP či Š┗ýIaヴska, kteヴé přiﾐesou ﾐo┗é zkušeﾐosti, iﾐo┗aIe a podﾐět┞ a přispějí 
k rozvoji regionu a Geoparku Ralsko. 
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Realizo┗aﾐé akti┗it┞: 

 B┞la zoヴgaﾐizo┗áﾐa koﾐfeヴeﾐIe ﾐáヴodﾐíIh geopaヴků – v dubnu 2014 

 Pヴojekt Výﾏěﾐa zkušeﾐostí a tヴaﾐsfeヴ kﾐo┘-ho┘ pヴo udヴžitelﾐý ヴoz┗oj Geopaヴku Ralsko 

o Paヴtﾐeři: Geopaヴk “aヴdoﾐa ふCHぶ a HoIhsIhule füヴ TeIhﾐik ┗ Rapperswil (CH) 

o ヴealizaIe: čeヴ┗eﾐeI ヲヰヱヵ – čeヴ┗eﾐ ヲヰヱヶ 

o ┗ýstup┞:  
 ú┗odﾐí ┘oヴkshop a koﾐfeヴence 6. 8. 2015 v Doksech 

 studijﾐí Iesta do Š┗ýIaヴska – Geoparku Sardona a UNESCO Tektonikareny 

“aヴdoﾐa ふříjeﾐ ヲヰヱヵぶ, H┞la koﾏHiﾐaIí e┝kuヴze do geopaヴku za ┗┞Hヴaﾐýﾏi 
lokalitaﾏi geopaヴku a pヴaIo┗ﾐího jedﾐáﾐí 

 workshop – iﾐteヴpヴetaIe hodﾐot úzeﾏí a t┗oヴHa pヴoduktů příヴodﾐího tuヴisﾏu 

 zá┗ěヴečﾐá koﾐfeヴeﾐIe ふンヰ. ヱヱ. – 1. 12. 2015) 

 aktualizaIe ﾐoﾏiﾐačﾐí dokuﾏeﾐtaIe 

 “tヴategie iﾐteヴpヴetaIe hodﾐot úzeﾏí Geopaヴku Ralsko 

 “tudijﾐí Iesta a pヴaIo┗ﾐí jedﾐáﾐí s Geoparkem Magma 

o Partner: Geopark Magma (NO) 

o realizace: srpen 2015 

o ┗ýstup┞: 
 studijﾐí Iesta do Geopaヴku Magﾏa 

 pヴaIo┗ﾐí jedﾐáﾐí zaﾏěřeﾐé ﾐa pozﾐáﾐí fuﾐgo┗áﾐí Geopaヴku Magﾏa ajeho 
┗┞HヴaﾐýIh lokalit, iﾐfoヴﾏaIe k síti gloHálﾐíIh geopaヴků, iﾐteヴpヴetaIe – 

iﾐo┗ati┗ﾐí ﾏetod┞ a ┗┞uží┗áﾐí ﾏodeヴﾐíIh teIhﾐologií, pヴojekt┞ ﾐa podpoヴu 

geotuヴisﾏu a ヴegioﾐálﾐího ヴoz┗oje 

Připra┗o┗aﾐé akti┗it┞: 

 Projekt CO-PRO-WILD – připヴa┗o┗aﾐý pヴojekt ┗e spolupヴáIi s ﾐěﾏeIkýﾏi, slo┗iﾐskýﾏi 
paヴtﾐeヴ┞ zaﾏěřeﾐý ﾐa přeﾏěﾐu Hý┗alýIh ┗ojeﾐskýIh pヴostoヴů ﾐa ﾏísta s vysokou 

Hiodi┗eヴzitou. Pヴojekt je připヴa┗o┗áﾐ k předložeﾐí do gヴaﾐto┗é ┗ýz┗┞ ┗ ヴáﾏIi pヴogヴaﾏu 
CENTRAL EUROPE. 

 Meziﾐáヴodﾐí koﾐfeヴeﾐIe ┗ k┗ětﾐu ヲヰヱヶ - ﾐa koﾐeI k┗ětﾐa je připヴa┗o┗áﾐa ﾏeziﾐáヴodﾐí 
konference k ┗ýﾏěﾐě zkušeﾐostí a příkladů doHヴé pヴa┝e ┗ oHlasti řízeﾐí a fiﾐaﾐIo┗áﾐí 
geopaヴků, spolupヴáIe s klíčo┗ýﾏi aktéヴ┞ ┗ regionu a v oHlasti iﾐteヴpヴetaIe hodﾐot úzeﾏí 
geopaヴků. 

 Festi┗al pヴoﾏěﾐy – je připヴa┗o┗aﾐá akIe, kteヴá ﾐa┗áže ﾐa ┗ýše u┗edeﾐou koﾐfeヴeﾐIi. Bude se 
jedﾐat o ┗ýt┗aヴﾐé s┞ﾏpoziuﾏ ┗ kヴajiﾐě - ┗ Geopaヴku Ralsko ┗ ﾏísteIh zaﾐiklýIh oHIí. 
PヴoHěhﾐe ヶ ┘oヴkshopů pヴo ┗eřejﾐost s ヴůzﾐýﾏ zaﾏěřeﾐíﾏ – land - aヴt ┗ kヴajiﾐě, fotogヴafiIký, 
z┗uko┗é pヴoIházk┞, t┗ořeﾐí s příヴodﾐiﾐaﾏi, geologiIká a ekologiIká e┝kuヴze ad. Festi┗al 
uza┗ře ﾐedělﾐí Pouť a HohoslužHa slo┗a. 

 Poヴadeﾐst┗í soukヴoﾏýﾏ i ┗eřejﾐopヴá┗ﾐíﾏ suHjektůﾏ ┗ souvislosti s iﾐ┗estičﾐíﾏi stヴategieﾏi a 
čeヴpáﾐíﾏ dotaIí ﾐa pヴojekt┞ zaﾏěřeﾐé ﾐa ヴealizaIi udヴžitelﾐého ヴoz┗oje Geopaヴku Ralsko; 
ﾏoti┗aIe ﾏístﾐíIh podﾐikatelskýIh suHjektů a dalšíIh oヴgaﾐizaIí k ┗┞užití stヴuktuヴálﾐíIh 
foﾐdů a dalšíIh dotačﾐíIh titulů ﾐa účel a akti┗it┞ udヴžitelﾐého ヴoz┗oje Geopaヴku Ralsko 
ふﾏodeヴﾐizaIe, ヴozšiřo┗áﾐí a z┗┞šo┗áﾐí k┗alit┞ stá┗ajíIí iﾐfヴastヴuktuヴ┞ Iesto┗ﾐího ヴuIhu, 
apod.). 



Noﾏiﾐačﾐí dokuﾏeﾐtaIe k žádosti o uděleﾐí titulu ﾐáヴodﾐí geopaヴk    

 

135 

 

 

PodroHﾐá speIifikaIe konkrétﾐíIh projektů ┗četﾐě jejiIh předpokládaﾐé fiﾐaﾐčﾐí ﾐáročﾐosti jsou 

uvedeny v kapitole 5. 

6.3 Management a koordinace aktivit Geoparku Ralsko 

)a řízeﾐí a kooヴdiﾐaIi akti┗it Geopaヴku Ralsko je zodpo┗ědﾐá oHeIﾐě pヴospěšﾐá společﾐost Geopaヴk 
Ralsko. 

Posláﾐíﾏ o.p.s. Geopark Ralsko je: 

 posílit eﾐ┗iroﾐﾏeﾐtálﾐí ヴoz┗oj ヴegioﾐu založeﾐý ﾐa oIhヴaﾐě příヴodﾐíIh a kultuヴﾐíIh hodﾐot 
 posílit ekoﾐoﾏiIký ヴoz┗oj ヴegioﾐu založeﾐý ﾐa šetヴﾐé tuヴistiIe a poziti┗ﾐí pヴezeﾐtaIi 
 posílit soIiálﾐí ヴoz┗oj ヴegioﾐu založeﾐý ﾐa zﾐalosteIh a ┗zděláﾐí 

V souladu se s┗ou zakládaIí listiﾐou Geopark Ralsko ┗┞koﾐá┗á ﾐásledujíIí oHeIﾐě pヴospěšﾐé služH┞: 

 ﾏoﾐitoヴiﾐg a oIhヴaﾐu ﾏístﾐíIh příヴodﾐíIh, geologiIkýIh, teIhﾐiIkýIh, kultuヴﾐíIh, 
aヴIheologiIkýIh, histoヴiIkýIh a jiﾐýIh paﾏátek, oIhヴaﾐu jediﾐečﾐého ヴázu kヴajiﾐ┞ Regioﾐu 
jako základﾐího poteﾐIiálu pヴo jeho ヴoz┗oj; 

 populaヴizaIi oIhヴaﾐ┞ příヴod┞, geologie a sou┗isejíIíIh ┗ědﾐíIh disIiplíﾐ, populaヴizaIi 
příヴodﾐíIh a histoヴiIkýIh paﾏátek Regioﾐu, z┗┞šo┗áﾐí po┗ědoﾏí o okolí, přípヴa┗u 
iﾐfoヴﾏačﾐíIh a ﾏetodiIkýIh ﾏateヴiálů a školﾐíIh poﾏůIek pヴo ┗ýIho┗u, ┗zdělá┗áﾐí  
a iﾐfoヴﾏo┗áﾐí dětí a ﾏládeže o paﾏátkáIh a histoヴii Regioﾐu, pヴezeﾐtaIi Geopaヴku Ralsko ﾐa 
odHoヴﾐýIh akIíIh, pořádáﾐí seﾏiﾐářů pヴo laiIkou i odHoヴﾐou ┗eřejﾐost; 

 koﾐzultaIe a ┗edeﾐí studijﾐíIh pヴaIí, ┗lastﾐí ┗ýzkuﾏﾐou čiﾐﾐost, spolupヴáIi s univerzitami; 

 pヴezeﾐtaIi ヴegioﾐu jako atヴakti┗ﾐí tuヴistiIké oHlasti, podpoヴu ヴoz┗oje šetヴﾐého Iesto┗ﾐího 
ヴuIhu a agヴotuヴistik┞, opヴa┗┞ a zpřístupňo┗áﾐí a ┗┞t┗ářeﾐí atヴakti┗it Geopaヴku Ralsko a jejiIh 
koordinaci, moﾐitoヴiﾐg a hodﾐoIeﾐí služeH ┗ Iesto┗ﾐíﾏ ヴuIhu a ┗┞t┗ářeﾐí koﾏple┝ﾐíIh 
tuヴistiIkýIh Halíčků a jejiIh ﾏaヴketiﾐg; 

 zajišťo┗áﾐí iﾐfoヴﾏo┗aﾐosti ﾐá┗ště┗ﾐíků ふiﾐfoIeﾐtヴa, geopヴů┗odIi - geoヴaﾐgeřiぶ, oヴgaﾐizaIe 
kultuヴﾐíIh a ┗olﾐočaso┗ýIh akti┗it; 

 iniciaci a podporu ﾏístﾐí pヴodukIe, podpoヴu a ┗┞t┗ářeﾐí podﾏíﾐek pヴo koﾏuﾐikaIi  
a spolupヴáIi ﾏezi zaiﾐteヴeso┗aﾐýﾏi suHjekt┞ a kooヴdiﾐaIi jejiIh čiﾐﾐostí, podpoヴu ヴoz┗oje 
těIhto oヴgaﾐizaIí, iﾐiIiaIi ヴoz┗ojo┗ýIh, přede┗šíﾏ iﾐtegヴo┗aﾐýIh, pヴojektů, koﾐzultaIi jejiIh 
přípヴa┗ a pヴůHěhu, zajišťo┗áﾐí jejiIh fiﾐaﾐIo┗áﾐí a jejiIh ﾐásledﾐé ヴealizaIe, zpヴaIo┗á┗áﾐí  
a ﾐásledﾐou ヴealizaIi ヴoz┗ojo┗ýIh stヴategií, zapojo┗áﾐí ┗eřejﾐosti do ┗šeIh u┗edeﾐýIh akti┗it, 
kooヴdiﾐaIi ヴoz┗oje Regioﾐu oHeIﾐě, spolupヴáIi a posk┞to┗áﾐí součiﾐﾐosti s partnery v ヴáﾏIi 
Geopaヴku Ralsko a další služH┞ oHdoHﾐého Ihaヴakteヴu, kteヴé přispí┗ají k rozvoji Regionu  

a dosažeﾐí Iílů společﾐosti. 

Čiﾐﾐost společﾐosti je rozděleﾐa do ヴ hla┗ﾐíIh strategiIkýIh pilířů: 

Sヱ: Geopark Ralsko je učeHﾐou pod širýﾏ ﾐeHeﾏ 

→ zaﾏěřeﾐo ﾐa ヴoz┗oj ┗zdělá┗áﾐí a os┗ět┞ 
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Sヲ: Geopark Ralsko je ﾏodelo┗é úzeﾏí geoturisﾏu  

→ zaﾏěřeﾐo ﾐa ヴoz┗oj iﾐo┗ati┗ﾐíIh ﾏetod iﾐteヴpヴetaIe a geotuヴistiIké iﾐfヴastヴuktuヴ┞ šetヴﾐé 
k ži┗otﾐíﾏu pヴostředí 

Sン: Geopark Ralsko je fuﾐgujíIí turistiIká destiﾐaIe 

→ zaﾏěřeﾐo ﾐa propagaci geoparku a rozvoj spolupヴáIe se saﾏospヴá┗ou a suHjekt┞ 
půsoHíIíﾏi ┗ Iesto┗ﾐíﾏ ヴuIhu, ヴoz┗oj ﾐo┗ýIh pヴoduktů a služeH ┗ oHlasti šetヴﾐého Iesto┗ﾐího 
ruchu  

Sヴ: Geopark Ralsko přiﾐáší zkušeﾐosti / iﾐo┗aIe / podﾐět┞ ze zahraﾐičí do regionu 

→ zaﾏěřeﾐo ﾐa z┗ýšeﾐí ﾏoti┗aIe a ヴoz┗oj iﾐo┗ati┗ﾐíIh ﾏetod a přístupů 

6.3.1 Personální zajištění činnosti geoparku 

Maﾐageﾏeﾐt oヴgaﾐizaIe ┗┞Ihází ze zákoﾐa o oHeIﾐě pヴospěšﾐýIh společﾐosteIh ふzákoﾐ č. ヲヴΒ/ヱΓΓヵ 
Sb.) a z ﾐo┗ého oHčaﾐského zákoﾐíku ふzákoﾐ č. ΒΓ/ヲ012 Sb.), spヴá┗ﾐí ヴada a dozoヴčí ヴada Geopaヴku se 
sIhází ﾏiﾐiﾏálﾐě d┗akヴát ヴočﾐě, je iﾐfoヴﾏo┗áﾐa o čiﾐﾐosti oヴgaﾐizaIe a ヴozhoduje o stヴategiIkýIh 
IíleIh a akti┗itáIh společﾐosti. Ve spヴá┗ﾐí ヴadě Geopaヴku Ralsko o. p. s. jsou zastoupeﾐi předsta┗itelé 
regioﾐálﾐí a ﾏístﾐí saﾏospヴá┗┞ oHIí v/ﾐa okヴaji úzeﾏí geopaヴku, zakladatelé oHeIﾐě pヴospěšﾐé 
společﾐosti Geopaヴk Ralsko, zástupIe VojeﾐskýIh lesů a statků, s. p. a podﾐikatelské suHjekt┞, číﾏž je 
ﾐasta┗eﾐa základﾐí spolupヴáIe ﾐa spヴá┗ě Geopaヴku Ralsko. 

KoordinaIi čiﾐﾐosti geopaヴku ┗ současﾐé doHě zajišťují osoby uvedené v taHulIe č. 10 ﾐíže. Geopaヴk 
Ralsko o. p. s. dále dispoﾐuje okヴuheﾏ stálýIh spolupヴaIo┗ﾐíků z řad e┝peヴtů ﾐa jedﾐotli┗á téﾏata 
┗ztahujíIí se k čiﾐﾐosti geopaヴku, kteヴé aﾐgažuje ﾐa pヴojekto┗é Házi do jedﾐotli┗ýIh pヴojektů dle 
aktuálﾐí potřeH┞, v taHulIe č. 12 ﾐíže u┗ádíﾏe jﾏéﾐa hla┗ﾐíIh e┝teヴﾐíIh spolupヴaIo┗ﾐíků, kteří se 
podílejí ﾐa ヴealizaIi ┗zdělá┗aIíIh a os┗ěto┗ýIh akIíIh a akti┗itáIh Geopaヴku Ralsko. 

Teﾐto ﾏodel se ukazuje jako ﾐej┗hodﾐější a ﾐejefekti┗ﾐější ふpo stヴáﾐIe oヴgaﾐizačﾐí i fiﾐaﾐčﾐíぶ. I do 
HudouIﾐa Geopaヴk Ralsko pláﾐuje řídit oヴgaﾐizaIi ┗ ﾏaléﾏ jádヴo┗éﾏ týﾏu, kteヴý lze sﾐadﾐěji a 
efekti┗ﾐěji uřídit a ﾐeﾐí eﾐoヴﾏﾐě fiﾐaﾐčﾐě zatěžujíIí, a teﾐ dle potřeH┞ doplňo┗at o e┝peヴt┞ a další 
adﾏiﾐistヴati┗ﾐí podpoヴu dle aktuálﾐí potřeH┞ založeﾐé ﾐa připヴa┗o┗aﾐýIh a ヴealizo┗aﾐýIh pヴojekteIh 
a akIíIh.  

TaHulka č. 10 Persoﾐálﾐí zajištěﾐí řízeﾐí Geoparku Ralsko o. p. s. 
Jﾏéﾐo a příjﾏeﾐí Funkce Role Fiﾐaﾐčﾐí kr┞tí 

Mgr. Leﾐka Mrázo┗á statutáヴﾐí 
zástupIe 
Geoparku 

Ralsko o. p. s. 

ヱ. Oヴgaﾐizačﾐí čiﾐﾐost,  
ヲ. Pláﾐo┗áﾐí ヴoz┗oje geopaヴku, ン. 
PR a fundraising 

ヴ. Přípヴa┗a pヴojektů geopaヴku  
ヵ. )astupo┗áﾐí geopaヴku ┗ jedﾐáﾐí 
s  paヴtﾐeヴ┞ a ﾐa ﾐejヴůzﾐějšíIh 
akIích 

6. Metodika a realizace EVVO 

pヴogヴaﾏů 

)aﾏěstﾐaﾐeI 
Geoparku Ralsko 

o.p.s.  
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Α. Přípヴa┗a a ヴealizaIe 
iﾐteヴpヴetačﾐíIh pヴojektů 

Β. Regioﾐálﾐí spolupヴáIe a 
koﾏuﾐitﾐí pláﾐo┗áﾐí 
Γ. )pヴaIo┗áﾐí koﾐIepčﾐíIh 
ﾏateヴiálů geopaヴku 

Mgr. Doﾏiﾐik RuHáš Geolog 1. Geopヴů┗odIo┗áﾐí a lektoヴo┗áﾐí 
EVVO pヴogヴaﾏů 

ヲ. Přípヴa┗a ﾏetodiIkýIh a 
pヴopagačﾐíIh ﾏateヴiálů, 
iﾐteヴpヴetačﾐíIh pヴojektů  
ン. Výzkuﾏ geotopů a ┗ědeIká 
čiﾐﾐost  
ヴ. “polupヴáIe při přípヴa┗ě 
koﾐkヴétﾐíIh pヴojektů geopaヴku 

ヵ. “polupヴáIe s geologiIkýﾏi 
institucemi 

6. Koヴdiﾐátoヴ HudouIíIh 
geoヴaﾐgeヴů 

)aﾏěstﾐaﾐeI 
Geoparku Ralsko 

o.p.s.  

 

Mgr. Jaﾐa SoHoto┗á Maﾐažeヴka 
geoparku  

ヱ. Běžﾐá ageﾐda spojeﾐá 
s provozem o.p.s. a geoparku, 

ヲ. )astupo┗áﾐí geopaヴku ┗ jedﾐáﾐí 
s poteﾐIiálﾐíﾏi paヴtﾐeヴ┞ a ﾐa 
akIíIh 

ン. Přípヴa┗a koﾐkヴétﾐíIh pヴojektů 
geopaヴku po oヴgaﾐizačﾐí stヴáﾐIe: 
4. Fundraising atd. 

)aﾏěstﾐaﾐeI 
Geoparku Ralsko 

o.p.s.  

 

Ing. Petra 

Čerﾐouško┗á 

Maﾐažeヴka 
geoparku 

ヱ. Přípヴa┗a a adﾏiﾐistヴaIe 
ﾏeziﾐáヴodﾐíIh pヴojektů geopaヴku, 
zastupo┗áﾐí geopaヴku ﾐa jedﾐáﾐíIh 
se zahヴaﾐičﾐíﾏi paヴtﾐeヴ┞ 

2. Fundraising 

ン. )pヴaIo┗áﾐí koﾐIepčﾐíIh 
ﾏateヴiálů geopaヴku 

)aﾏěstﾐaﾐeI 
Geoparku Ralsko 

o.p.s.  

 

Veroﾐika Rudiﾐská Adﾏiﾐistヴati┗ﾐí 
pヴaIo┗ﾐík 

ヱ. Adﾏiﾐistヴati┗ﾐí podpoヴa  
ヲ. Oヴgaﾐizačﾐí přípヴa┗a akIí pヴo 
┗eřejﾐost, EVVO pヴogヴaﾏů 

3. Kooヴdiﾐátoヴ iﾐfoヴﾏačﾐíIh Ieﾐteヴ 
a suHjektů CR ┗ ヴegioﾐu  

)aﾏěstﾐaﾐeI 
Geoparku Ralsko 

o.p.s.  

 

Iﾐg. Petr Hlíﾐka 

Mgr. Aﾐﾐa Ježko┗á 

Iﾐg. arIh. Jaﾐ Lud┗ík 

zakladatelé 
Geopark Ralsko 

o.p.s. 

ヱ. Oヴgaﾐizačﾐí čiﾐﾐost,  
ヲ. Pláﾐo┗áﾐí ヴoz┗oje geopaヴku, ン. 
PR a fundraising 

Hez ﾐáヴoku  
ﾐa hoﾐoヴář 
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Staﾐisla┗ Lud┗ík 

BI. Martiﾐ Půta 

Iﾐg. Mirosla┗ Králík 

BI. Věra Reslo┗á 

Ing. Roman  

 Vohradský 

“pヴá┗ﾐí rada 

Geopark Ralsko 

o. p. s. 

ヱ. FuﾐkIe poヴadﾐího oヴgáﾐu 

2. Fundraising a PR geoparku 

 

Hez ﾐáヴoku  
ﾐa hoﾐoヴář 

 

TaHulka č. 11 Přehled hla┗ﾐíIh spolupraIujíIíIh e┝pertů a případﾐýIh prů┗odIů 
v jedﾐotli┗ýIh téﾏateIh 

jﾏéﾐo instituce téﾏa 

Ing. Jan Holinka Hornicko-histoヴiIký spolek 
pod Ralskem 

TěžHa železﾐé ヴud┞, těžHa uヴaﾐu, 
pヴů┗odIo┗áﾐí ﾐa “IhäIhteﾐsteiﾐu 

Iﾐg. Jiří Šťastﾐý “polek histoヴie Miﾏoňska Histoヴie Miﾏoňska 

Jaヴosla┗ D┗ořák “polek histoヴie Miﾏoňska )aﾐiklé ┗si 
Mgヴ. Daﾐiel RuHáš Podještědské ﾏuzeuﾏ Český 

Dub 

)aﾐiklé ﾏlýﾐ┞ ﾐa )áHヴdIe, histoヴie 
HoヴﾐíIh ┗sí, teIhﾐiIké paﾏátk┞ 

PhDr. Ladislav Smejkal Vlasti┗ědﾐé muzeum v České 
Lípě 

Histoヴie úzeﾏí, histoヴie ohýHaﾐého 
ﾐáH┞tku, teIhﾐiIké paﾏátk┞ ヴegioﾐu 

Mgヴ. Veﾐdula Fedoヴčáko┗á  Paﾏátko┗á oIhヴaﾐa, kostel s┗. Ha┗la 
v Kuří┗odeIh 

Jaﾐ Šafヴáﾐek AeヴokluH Hヴadčaﾐ┞ Letiště Hヴadčaﾐ┞, ┗ojeﾐská histoヴie 

Jiří )eﾏáﾐek Pilgrim o. s. MáIho┗a stezka, poutﾐiIt┗í 
 

Kヴoﾏě ┗ýše u┗edeﾐýIh e┝peヴtů s Geopaヴkeﾏ Ralsko, o. p. s. dlouhodoHě spolupヴaIuje řada e┝peヴtů 
z ヴůzﾐýIh pヴofesí, kteří se aﾐgažují dle potřeH┞ ┗ jedﾐotli┗ýIh akti┗itáIh a pヴojekteIh geopaヴku ふjedﾐá 
se ﾐapř. o projektanty, grafiky, experty v oHlasti dotačﾐí politik┞, ┗eřejﾐýIh zakázek, PR, ┗zdělá┗áﾐí, 
uﾏěleIkýIh oHoヴů). 

6.3.2 Financování činnosti Geopark Ralsko, o. p. s. 

Předpokládaﾐé ﾐáklad┞ ﾐa zajištěﾐí čiﾐﾐosti Geopaヴk Ralsko o. p. s. ﾐa ﾐásledujíIí tři ヴok┞ jsou 
speIifiko┗áﾐ┞ ┗ taHulIe ﾐíže. Předpokládaﾐé zdヴoje pヴo fiﾐaﾐIo┗áﾐí pláﾐo┗aﾐýIh iﾐ┗estičﾐíIh akIí a 
dalšíIh akti┗it ヴoz┗oje geopaヴku jsou u┗edeﾐ┞ ┗ kapitole 5.1 ﾐoﾏiﾐačﾐí dokuﾏeﾐtaIe. 

TaHulka č. ヱ2 Fiﾐaﾐčﾐí pláﾐ Geoparku Ralsko, o. p. s. ﾐa příští ン rok┞  
- náklad┞ potřeHﾐé ﾐa pro┗oz a roz┗oj orgaﾐizaIe 

Náklad┞ Jednotka Počet 
jednotek 

Jedﾐotko┗á 
cena 

Celkem 

Ředitelka – osoHﾐí ﾐáklad┞ MěsíI 36 22 780,- 820 080,- 

Adﾏiﾐistrati┗ﾐí poﾏoI – osoHﾐí ﾐáklad┞ MěsíI 36 13 000,- 468 000,- 

Geolog – osoHﾐí ﾐáklad┞ MěsíI 36 18 000,- 648 000,- 
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Účetﾐí – osoHﾐí ﾐáklad┞ MěsíI 36 3 500,- 126 000,- 

Cesto┗ﾐí ﾐáklad┞ MěsíI 36 3 000,- 108 000,- 

KaﾐIelář – ﾐájeﾏ a eﾐergie MěsíI 36 5 000,- 180 000,- 

Telefon MěsíI 36 1 300,- 46 800,- 

Baﾐko┗ﾐí poplatk┞ a služH┞ Rok 3 5 000,- 15 000,- 

Pošto┗ﾐé, ┗idiﾏaIe Rok 3 1 500,- 4 500,- 

Pošta dosílka MěsíI 36 182,- 6 552,- 

Webhosting Rok 3 1 500,- 4 500,- 

KaﾐIelářské potřeH┞, toﾐer┞ MěsíI 36 1 000,- 36 000,- 

Poplatk┞ a účast ﾐa koﾐfereﾐIíIh, uH┞to┗áﾐí Rok 3 3 000,- 9 000,- 

Audit Rok 3 15 000,- 45 000,- 

Výročﾐí zprá┗a Rok 3 30 000,- 90 000,- 

Náklad┞ sprá┗ﾐí rada, ﾏeﾐtoři Rok 3 6 000,- 18 000,- 

Přípra┗a projektů 

Ředitelka MěsíI 36 16 080,- 578 880,- 

Projekto┗á přípra┗a – e┝terﾐí služH┞ MěsíI 36 24 120,- 868 320,- 

Cesto┗ﾐí ﾐáklad┞ MěsíI 36 4 000,- 144 000,- 

Celkem 4 216 632,- 

 

Výdaje spojeﾐé s ヴealizaIí jedﾐotli┗ýIh pláﾐo┗aﾐýIh pヴojektů geopaヴku Hudou hヴazeﾐ┞ pře┗ážﾐě 

z dotačﾐí čiﾐﾐosti. )e zkušeﾐosti ┗íﾏe, že ┗ětšiﾐa dotačﾐíIh ﾏožﾐostí záヴo┗eň uﾏožňuje ┗ oﾏezeﾐé 
ﾏíře fiﾐaﾐIo┗áﾐí ﾐepříﾏýIh ﾐákladů ﾐa ヴealizaIi pヴojektu, t┞to pヴostředk┞ ted┞ ヴo┗ﾐěž pokヴ┞jí 
ﾏiﾐiﾏálﾐě část pヴo┗ozﾐíIh ﾐákladů společﾐosti Geopaヴk Ralsko, o. p. s. Do budoucna budeme 

usilo┗at o zajištěﾐí tヴ┗alého příjﾏu ﾐa pokヴ┞tí ﾏiﾐiﾏálﾐíIh pヴo┗ozﾐíIh ﾐákladů oヴgaﾐizaIe. 

Případﾐá fiﾐaﾐčﾐí spoluúčast o.p.s. ┗ ヴáﾏIi jedﾐotli┗ýIh dotačﾐíIh titulů či přípヴa┗a žádostí o dotaIe 
Hude ┗žd┞ zajišťo┗áﾐa fuﾐdヴaisiﾐgeﾏ ﾏezi čleﾐ┞ spヴá┗ﾐí ヴad┞ o.p.s. či dalšíﾏi suHjekt┞ ﾏajíIíﾏi zájeﾏ 
ﾐa ヴealizaIi daﾐého pヴojektu, nebo z pヴostředků ┗ýše zﾏíﾐěﾐé ┗eřejﾐé sHíヴk┞. 

6.4 Význam geoturismu v kontextu udržitelného rozvoje geoparku 

Geoturismus je jedﾐíﾏ z hla┗ﾐíIh pヴostředků pヴo zajištěﾐí udヴžitelﾐého ヴoz┗oje úzeﾏí ﾐa┗ヴho┗aﾐého 
ﾐa ﾐáヴodﾐí geopaヴk. Ten bude zajišťo┗áﾐ ┗ souladu s principy udヴžitelﾐého ヴoz┗oje, tedy s respektem 

k Ihaヴakteヴu úzeﾏí a jeho příヴodﾐíﾏ i kultuヴﾐíﾏ hodﾐotáﾏ a histoヴiIkéﾏu dědiIt┗í, ヴespekteﾏ k 
ﾏístﾐí tヴadiIi a z┗┞kůﾏ. Při ﾐaplňo┗áﾐí stヴategie ヴoz┗oje úzeﾏí Hude dHáﾐo ﾐa iﾐiIiaIi t┗oヴH┞ 
ヴegioﾐálﾐíIh pヴoduktů a ﾐa podpoヴu ﾏístﾐí ekoﾐoﾏik┞ a zaﾏěstﾐaﾐosti pヴostředﾐiIt┗íﾏ ﾐaHídk┞ 
ﾏístﾐíIh pヴoduktů a služeH.    

Aktivity na podporu geoturismu: 

 propagace Geoparku Ralsko – jedﾐotﾐá ┗izuálﾐí ideﾐtita geopaヴku, ┘eHo┗á pヴezeﾐtaIe, 
pヴopagačﾐí předﾏět┞, atd. ふpodヴoHﾐě ┗iz kapitolu ヵぶ, 
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 posíleﾐí základﾐí iﾐfヴastヴuktuヴ┞ Iesto┗ﾐího ヴuIhu – uH┞to┗aIí a stヴa┗o┗aIí kapaIit┞, paヴko┗aIí 
ploIh┞ ふpodヴoHﾐě ┗iz ┗ýše a kapitolu ヵぶ, 

 IﾐteヴpヴetaIe hodﾐot úzeﾏí Geopaヴku Ralsko 

o „sﾏaヴtさ iﾐteヴpヴetaIe – zážitko┗ou a záHa┗ﾐou foヴﾏou, atヴakti┗ﾐí pヴo ﾐá┗ště┗ﾐík┞, 
┗┞uží┗ajíIí iﾐo┗ati┗ﾐí pヴ┗k┞ a ﾏodeヴﾐí teIhﾐologie, 

o aplikaIe iﾐteヴpヴetačﾐíIh pヴ┗ků ﾐa ﾐaučﾐé stezky, 

o postupﾐé ヴozšiřo┗áﾐí a zpřístupňo┗áﾐí dalšíIh oHlastí ┗eřejﾐosti ふtaﾏ, kde to ﾐeﾐí 
v ヴozpoヴu se statuteﾏ oIhヴaﾐ┞ příヴod┞ぶ s důヴazeﾏ ﾐa zajištěﾐí jejiIh zpřístupﾐěﾐí i 

haﾐdiIapo┗aﾐýﾏ osoHáﾏ a ヴodiﾐáﾏ s ﾏalýﾏi dětﾏi ふHezHaヴiéヴo┗ostぶ, 
 ┗┞Hudo┗áﾐí ┗eﾐko┗ﾐí Geo-expozice – ﾏuzea zaﾏěřeﾐého ﾐa populaヴizaIi geologiIkýIh 

hodﾐot úzeﾏí geopaヴku ふpodヴoHﾐě ┗iz kapitolu ヵぶ, 
 zpヴaIo┗áﾐí a distribuce iﾐfoヴﾏaIí o Geoparku Ralsko – pヴůHěžﾐá aktualizace webovýIh 

stヴáﾐek, iﾐfoヴﾏačﾐí taHule, další ﾐástヴoje pヴo koﾏuﾐikaIi a ﾏaヴketiﾐg, 

 zajišťo┗áﾐí poヴadeﾐst┗í a seﾏiﾐářů – poヴadeﾐst┗í soukヴoﾏýﾏ i ┗eřejﾐopヴá┗ﾐíﾏ suHjektůﾏ 
v souvislosti s iﾐ┗estičﾐíﾏi stヴategieﾏi, pořádáﾐí odHoヴﾐýIh seﾏiﾐářů a předﾐášek ふgeologie, 
histoヴie, oIhヴaﾐa příヴod┞, apod.ぶ, ふpodヴoHﾐě ┗iz kapitolu ヵぶ, 

 spolupヴáIe s infocentry, udヴžo┗áﾐí iﾐfoヴﾏo┗aﾐosti zaﾏěstﾐaﾐIů iﾐfoIeﾐteヴ o pヴoHleﾏatiIe 
geoparku Ralsko, 

 ┗┞Hudo┗áﾐí základﾐ┞ geoヴaﾐgeヴů, ﾐejpヴ┗e z řad zaﾏěstﾐaﾐIů iﾐfoIeﾐteヴ foヴﾏou odHoヴﾐého 
školeﾐí a IeヴtifikaIe; postupeﾏ času je pláﾐo┗áﾐo postupﾐé ﾐa┗┞šo┗áﾐí geoヴaﾐgeヴů  
ふ┗ ﾐá┗azﾐosti ﾐa ヴozšiřo┗áﾐí služeH a iﾐfヴastヴuktuヴ┞ pヴo geotuヴisﾏus ﾐa úzeﾏí geopaヴkuぶ, 
přičeﾏž sﾐahou Hude etaHlo┗at t┞to geoヴaﾐgeヴ┞ z řad ﾏístﾐíIh oH┞┗atel ふpo aHsol┗o┗áﾐí 
odHoヴﾐého školeﾐíぶ, 

 spolupヴáIe s hla┗ﾐíﾏi paヴtﾐeヴ┞ při zajišťo┗áﾐí ヴoz┗oje geopaヴku ふk┗alita služeH ┗ oblasti 

Iesto┗ﾐího ヴuIhu, t┗oヴHa koﾏpleﾏeﾐtáヴﾐíIh tuヴistiIkýIh pヴoduktů, staﾐo┗eﾐí kapaIit┞ 
┗┞užitelﾐosti jedﾐotli┗ýIh lokalit geopaヴku apod.ぶ a oIhヴaﾐ┞ jeho příヴodﾐíIh, kultuヴﾐíIh  
a histoヴiIkýIh hodﾐot. 

Koﾐkヴétﾐí pヴojekt┞ ﾐa podpoヴu geotuヴisﾏu jsou u┗edeﾐ┞ ┗ kapitole ヵ ﾐoﾏiﾐačﾐí dokuﾏeﾐtaIe.  

7 Vyjádření zástupce územně dotčených obcí a místně příslušného 
hejtmana 

V┞jádřeﾐí hejtﾏaﾐa a úzeﾏﾐě dotčeﾐýIh oHIí jsou doložeﾐa v příloze č. 7 této ﾐoﾏiﾐačﾐí 
dokumentace.  
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8 Další dokumentační podklady 

Příloha č. ヱ GeologiIká ﾏapa  

Příloha č. 2 Iﾐfoヴﾏačﾐí leták┞ k ヴealizo┗aﾐýﾏ geostezkáﾏ 

 Příloha č. ヲa Leták Geostezk┞ „Po stopáIh těžH┞ železﾐýIh ヴudさ 

 Příloha č. ヲH Leták Geostezk┞ „Přes Buko┗é hoヴ┞さ 

 Příloha č. ヲI Mapa zﾐačeﾐí stezk┞ Bezděz – Hヴadčaﾐ┞ - Kuří┗od┞ 

Příloha č. ン IﾐfotaHule ﾐa ヴealizo┗aﾐýIh geostezkáIh 

 Příloha č. ンa IﾐfotaHule ke GeostezIe „Přes Buko┗é hoヴ┞さ I 

 Příloha č. ンH IﾐfotaHule ke GeostezIe „Přes Buko┗é hoヴ┞さ II 

 Příloha č. ンI IﾐfotaHule ke GeostezIe „Po stopáIh těžH┞ železﾐýIh ヴudさ 

Příloha č. ヴ Ná┗ヴh┞ dalšíIh stezek a opatřeﾐí 

 Příloha č. ヴa Ná┗ヴh geo-cyklostezk┞ „OHje┗o┗áﾐí zaﾐiklýIh ┗esﾐiIさ 

 Příloha č. ヴH Pヴů┗odIe po tuヴistiIkýIh tヴasáIh ┗ Geoparku Ralsko 

 Příloha č. ヴI “oupis opatřeﾐí tuヴistiIkýIh a ﾐaučﾐýIh tヴas ┗ Geoparku Ralsko 

Příloha č. ヵ FotodokuﾏeﾐtaIe tuヴistiIké iﾐfヴastヴuktuヴ┞ Geopaヴku Ralsko 

Příloha č. ヶ Doložeﾐí zájﾏu suHjektů a klíčo┗ýIh účastﾐíků půsoHíIíIh ┗ úzeﾏí o zapojeﾐí se 
do akti┗it ﾐáヴodﾐího geopaヴku 

Příloha č. Α V┞jádřeﾐí hejtﾏaﾐa a úzeﾏﾐě dotčeﾐýIh oHIí 

Příloha č. Β Koncepce ヴoz┗oje Iesto┗ﾐího ヴuIhu ┗ Geoparku Ralsko 

Příloha č. Γ Přehled Ieヴtifiko┗aﾐýIh ヴegioﾐálﾐíIh pヴoduktů ┗ Geoparku Ralsko  

Příloha č. ヱヰ Kaleﾐdář os┗ěto┗ýIh a ┗zdělá┗aIíIh akti┗it ┗ ヴoIe 2015 

Příloha č. ヱヱ  Přehled poz┗áﾐek a pヴogヴaﾏů k akIíﾏ za ヴok ヲヰヱヵ 

Příloha č. ヱヲ Kaleﾐdář ┗zdělá┗aIíIh a os┗ěto┗ýIh akti┗it pヴo rok 2016 

Příloha č. ヱン FotodokuﾏeﾐtaIe akIí Geopaヴku Ralsko ヲヰヱヴ-2015 

Příloha č. ヱヴ Příklad┞ pヴaIo┗ﾐích listů k EVVO pヴogヴaﾏůﾏ 

Příloha č. ヱヵ Příklad┞ ﾏetodik EVVO pヴogヴaﾏů 

Příloha č. ヱヶ  GeotuヴistiIká ﾏapa 

              

 


