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Individuální dotace Geopark Český ráj – provoz   
 
Zdůvodnění a vysvětlení: 
 
 

Vážení členové Zastupitelstva města, 
 
předkládáme Vám žádost o individuální dotaci ve výši 50.000 Kč společnosti Geopark Český ráj o. p. s. Dotace 
má být určena na podporu činnosti společnosti v roce 2018, zejm. na náklady spojené se zajištěním provozu 
kanceláře. V rozpočtu města pro rok 2018 byla pro tento účel alokována částka 50.000 Kč.   
 

Žadatel obdržel dotaci z rozpočtu města již v roce 2016 a 2017, a to vždy ve výši 50.000 Kč. K podpoře 
Geoparku Český ráj se v minulém roce připojil Liberecký kraj částkou 250.000 Kč, Královehradecký kraj 
200.000 Kč a dále města Jičín a Nová Paka, obě s dotací ve výši 50.000 Kč. Stejnými částkami a subjekty (mimo 
Královehradeckého kraje) byla společnost podpořena i v roce 2016. 
 

Závěrečné vyúčtování dotace, která byla na tento projekt poskytnuta v roce 2017, bylo podáno v řádném 
termínu stanoveném smlouvou o poskytnutí dotace. Obsah a přílohy předloženého vyúčtování dotace 
poskytnuté v roce 2017 byly shledány jako kompletní v souladu s Dotačním statutem města Turnov.  
Z dotace byly v roce 2017 částečně zaplaceny mzdové náklady ředitele společnosti (42.461 Kč) a částečně 
konferenční poplatek Globálnímu Geoparku UNESCO (7.539 Kč). V přehledu příjmů a výdajů za rok 2017 
eviduje organizace příjmy ve výši 600.000 Kč (vše z dotací výše uvedených) a výdaje ve výši 600.647 Kč (tj. 
321.600 Kč mzdové náklady, 90.426 Kč náklady na chod kanceláře společnosti – energie, nájem, telefon, 
internet zabezpečení, webhosting, kancelářské potřeby, poštovné a cestovní náklady, 63.590 Kč náklady na 
účast na EGN, 40.800 Kč poplatky síť EGN, GGN, 7.196 Kč tisk map, 48.235 Kč náklady na pořádání 4. konf. NG, 
24.000 akce geoparku a 4.800 bankovní poplatky). Zpráva o činnosti společnosti a přehled příjmů a výdajů 
společnosti v roce 2017 jsou přílohou č. 2 tohoto materiálu. 
 



Součástí žádosti o dotaci z rozpočtu města Turnov je plán činnosti a přehled předpokládaných nákladů 
společnosti Geopark Český ráj o. p. s. na rok 2018. Dotace na podporu činnosti této společnosti by měla být 
v roce 2018 použita opět na pokrytí nákladů spojených s chodem kanceláře. S příjemcem dotace bude 
uzavřena veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Turnov č. 7-18-010, která je přílohou č. 
3 tohoto materiálu. 
 
Na konci května 2018 proběhlo výběrové řízení na pozici ředitele geoparku, na jehož základě od 1. září 2018 
nastoupí nová ředitelka Ing. Blanka Nedvědická, která bude vykonávat i funkci ředitelky Sdružení Český ráj.  
Webové stránky geoparku jsou: www.geoparkceskyraj.cz 
Další informace o geoparku naleznete v rozsáhlejší příloze č. 4 tohoto materiálu. 
 
Žádost o poskytnutí individuální dotace projednala Rada města Turnov dne 6. 6. 2018 a přijala následně 
uvedené usnesení: 
 
usnesení RM č. 406/2018 
Rada města Turnov doporučuje Zastupitelstvu města Turnov schválit individuální dotaci z rozpočtu města ve výši 
50.000 Kč pro společnost Geopark Český ráj o. p. s., IČ 27511774 na podporu její činnosti v roce 2018 a zároveň 
doporučuje schválit znění smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Turnov.  

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se – 7/0/1) 

 
 
 
 
Navrhované usnesení ZM: 
 
Zastupitelstvo města Turnov rozhodlo o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu města Turnov ve výši 50.000 
Kč pro společnost Geopark Český ráj o. p. s., IČ 27511774 na podporu její činnosti v roce 2018 a zároveň 
schvaluje znění smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Turnov č. 7-18-010, která bude s příjemcem 
dotace uzavřena a pověřuje starostu města jejím podpisem. 
 
 
 

http://www.geoparkceskyraj.cz/
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SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU MĚSTA TURNOV 

č. 7-18-010 
  

 

kterou v souladu s ustanovením § 10a odst. 3 a 5 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních 

rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, § 159 až § 170 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších 

předpisů, a v návaznosti na příslušná ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, uzavřely tyto 

smluvní strany:  

 

 

se sídlem:  

Město Turnov  

Antonína Dvořáka 335, 511 01 Turnov  

zástupce:  Ing. Tomáš Hocke, starosta města 

IČO:  

DIČ:  

00276227 

CZ00276227 

název banky, u níž je veden bankovní účet:  Česká spořitelna Turnov  

bankovní spojení (pro účely této smlouvy 

dále jen „bankovní účet“):  

 

dále jen jako poskytovatel 

 

 

a 

1263075359/0800 

            Geopark Český ráj o. p. s. 

se sídlem:                                Skálova 71, 511 01 Turnov 

zástupce:                                Jan Čermák, ředitel společnosti   

IČO:                                27511774 

DIČ:                                

název banky, u níž je veden bankovní účet:       Česká spořitelna, a.s.  

bankovní spojení (pro účely této smlouvy       

dále jen „bankovní účet“):                                  991482329/0800 

 

dále jen jako příjemce 

 

 

 

I. 

Předmět smlouvy a účel dotace 

 

1. Předmětem této smlouvy je poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu poskytovatele dle předložené žádosti 

na podporu činnosti společnosti Geopark Český ráj o. p. s. v roce 2018 s důrazem na edukační aktivity v 

oblasti životního prostředí, geologických rizik a v oblasti popularizace výsledků geovědních oborů široké 

veřejnosti“, (dále jen projekt) 

2. Dotace je poskytována podle podmínek Dotačního statutu města Turnov (dále jen „dotační statut“). 

3. Příjemce dotaci přijímá a zavazuje se, že bude projekt realizovat na svou vlastní zodpovědnost, v souladu s 

právními předpisy, s platnými podmínkami Dotačního statutu. 

4. Poskytnutí dotace je v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších 

předpisů (dále jen „zákon o obcích“), a zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních 

rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 250/2000 Sb.“).  

5. Dotace je ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých 

zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o finanční kontrole“), 

veřejnou finanční podporou a vztahují se na ni všechna ustanovení tohoto zákona.  
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6. Dotace je slučitelná s podporou poskytnutou z rozpočtu jiných územních samosprávných celků, státního 

rozpočtu nebo strukturálních fondů Evropské unie, pokud to pravidla pro poskytnutí těchto podpor nevylučují.  

II. 

Výše a způsob poskytnutí dotace 

 

1. Příjemci je poskytována neinvestiční dotace ve výši 50.000 Kč na realizaci projektu uvedeného v článku I. 

této smlouvy v souladu s rozpočtem uvedeným v žádosti o dotaci z rozpočtu města Turnov (dále jen „žádost o 

dotaci“).  

 

2. Poskytovatel se zavazuje celou výši dotace poukázat jednorázově bankovním převodem na bankovní účet 

příjemce uvedený v záhlaví smlouvy, a to nejpozději do 30 dnů ode dne nabytí účinnosti této smlouvy. Lhůta 

je splněna za předpokladu, že v dané lhůtě budou peněžní prostředky ve výši dotace odepsány z bankovního 

účtu poskytovatele uvedeného v záhlaví této smlouvy. 

 

III. 

Podmínky použití dotace, práva a povinnosti smluvních stran 

 

1. Doba, v níž má být dosaženo účelu stanoveného v čl. I. odst. 1. této smlouvy, (dále jen „doba realizace 

projektu“) je shodná s dobou realizace projektu, kterou uvedl příjemce v žádosti o dotaci, tj. průběh roku 2018. 

2. Příjemce je povinen použít dotaci maximálně hospodárným způsobem a výhradně k účelu uvedenému v této 

smlouvě.  

3. Pokud je příjemce plátcem daně z přidané hodnoty (dále jen „DPH“) a má v konkrétním případě nárok na 

uplatnění odpočtu DPH na vstupu podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších 

předpisů (dále jen „zákon o DPH“), je povinen pro účely této smlouvy vykázat všechny uznatelné výdaje 

vynaložené na realizaci projektu bez DPH. DPH není pro příjemce uznatelným výdajem.  

4. Pokud se příjemce dotace stane plátcem DPH v průběhu realizace projektu a uplatní v konkrétním případě 

nárok na odpočet DPH na vstupu, je povinen v rámci vyúčtování vykázat uznatelné výdaje vynaložené na 

realizaci projektu bez DPH, a nejpozději v termínu pro předložení vyúčtování projektu podle této smlouvy 

vrátit poskytovateli finanční prostředky odpovídající odpočtu DPH, a to ve výši odpovídající částce DPH 

obsažené v poskytnuté dotaci, vypočítané koeficientem podle zákona o DPH (ve znění k okamžiku uplatnění 

odpočtu DPH na vstupu).  

5. Pokud se příjemce stane plátcem DPH po ukončení a vyhodnocení projektu, a uplatní v konkrétním případě 

nárok na odpočet DPH na vstupu, je povinen neprodleně předložit nové vyúčtování, ve kterém vykáže 

uznatelné výdaje vynaložené na realizaci projektu bez DPH, a neprodleně vrátí poskytovateli finanční 

prostředky odpovídající odpočtu DPH, a to až do výše odpovídající částce DPH obsažené v poskytnuté dotaci, 

vypočítané koeficientem podle zákona o DPH (ve znění k okamžiku uplatnění odpočtu DPH na vstupu).  

 

6. Příjemce je povinen při zadávání zakázek na dodávky a služby, které mají být pořízeny s účastí veřejných 

prostředků, bez ohledu na výši plnění, postupovat vždy v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání 

veřejných zakázek (dále jen „ZoZVZ“).  

7. Příjemce je povinen v rámci účetnictví vést výdaje (profinancované náklady) vynaložené na realizaci 

projektu odděleně (např. analytická evidence, střediska apod.) v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o 

účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o účetnictví“).  

8. Příjemce je povinen uvést Město Turnov jako poskytovatele části finančních prostředků na realizaci projektu 

na své webové stránce a na místě jeho realizace či bezprostředním okolí, na veřejně přístupném prostranství, v 

čitelné a viditelné podobě, a to po dobu realizace projektu a v případě výstavby, oprav a rekonstrukcí staveb i 

nejméně jeden rok po jejím ukončení.  
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9. Příjemce je povinen předat poskytovateli vyúčtování poskytnuté dotace, jehož součástí je finanční 

vypořádání dotace za období, na které byla dotace poskytnuta, a to nejpozději do 15. 1. 2019. K závěrečnému 

vyúčtování předloží příjemce kopie účetních dokladů týkající se realizace projektu dle odst. I. této smlouvy, a 

to minimálně ve výši poskytnuté dotace, včetně výpisů z účtu prokazující úhradu jednotlivých účetních, resp. 

daňových dokladů, ze kterých bude zřejmý účel a způsob využití poskytnuté dotace.  
 

10. Příjemce je povinen ve lhůtě 3 pracovních dnů po uplynutí lhůty pro předání vyúčtování poskytnuté dotace 

o realizaci projektu vrátit případnou nepoužitou část dotace převodem na bankovní účet poskytovatele uvedený 

v záhlaví této smlouvy. Zároveň je povinen zaslat poskytovateli sdělení o vrácení dotace podle předchozí věty. 
 

11. Poskytovatel má právo využít případné informace a výstupy realizovaného projektu včetně digitální a 

tištěné prezentace k případnému poskytnutí třetí osobě, a to bez souhlasu příjemce. Příjemce je povinen toto 

právo poskytovatele strpět a zavazuje se mu poskytnout k jeho realizaci veškerou součinnost.  

12. Příjemce se zavazuje spolupracovat s kontrolami zejména ze stran: poskytovatele, třetích osob pověřených 

poskytovatelem (dále jen „kontrolní orgány“). Těmto subjektům je povinen zejména poskytovat informace, 

zpřístupnit veškerou dokumentaci k projektu, včetně účetních dokladů, prokazovat sporné skutečnosti, umožnit 

přístup do prostor, ve kterých je projekt realizován, popř. dalších souvisejících prostor, a na žádost 

poskytovatele se účastnit případných jednání a řízení, a to v termínu a na místě poskytovatelem určeném. O 

průběhu a výsledcích kontroly a případných příjemci uložených nápravných opatřeních ze strany některého 

kontrolního orgánu odlišného od poskytovatele, se příjemce zavazuje ve lhůtě deseti pracovních dnů od této 

kontroly, resp. uložení nápravného opatření, poskytovatele písemně informovat. Příjemce je povinen realizovat 

nápravná opatření, která mu byla uložena kontrolními orgány na základě prováděných kontrol, a to v 

požadovaném termínu, rozsahu a kvalitě. Příjemce je dále povinen písemně informovat o splnění nápravných 

opatření ten kontrolní orgán, který tato nápravná opatření uložil, a poskytovatele, a to ve lhůtě deseti pracovních 

dnů od splnění těchto opatření.  

 

IV. 

Změny v projektu, zánik příjemce s likvidací a změny podmínek čerpání poskytnuté dotace 

 

1. Příjemce je povinen průběžně a prokazatelným způsobem informovat poskytovatele o všech změnách 

souvisejících s projektem (např. o změně harmonogramu realizace projektu, změně statutárního orgánu, změně 

osoby odpovědné za realizaci projektu, zániku příjemce, sloučení s jiným příjemcem, zrušení právnické osoby, 

přeměně právnické osoby). 

2. V případě, že dochází u příjemce k zániku s likvidací, je příjemce povinen vrátit nevyčerpanou část dotace 

poskytovateli, a to nejpozději do zahájení likvidace příjemce. V případě, že v důsledku zániku příjemce s 

likvidací není možné realizovat projekt, na který byla dotace poskytnuta, je příjemce povinen vrátit celou 

poskytnutou dotaci poskytovateli, a to nejpozději do zahájení likvidace příjemce. Pokud příjemce tak neučiní, 

stávají se příslušné peněžní prostředky zadrženými ve smyslu ustanovení § 22 odst. 3 zákona č. 250/2000 Sb., 

a poskytovatel bude postupovat podle tohoto zákona a zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších 

předpisů.  

3. Příjemce je povinen požádat poskytovatele prokazatelným způsobem o schválení záměru změnit podmínky 

čerpání poskytnuté dotace vyžadující změnu této smlouvy (tj. zejména změnu účelu dotace, typu dotace, doby 

realizace projektu), a to prokazatelným způsobem. 

 

 

V. 

Kontrola 

 

1. Příslušné orgány poskytovatele či osoby pověřené poskytovatelem jsou oprávněny kdykoli kontrolovat 

dodržení podmínek, za kterých byla dotace poskytnuta, v souladu se zákonem o finanční kontrole, zákonem o 

krajích a zákonem č. 250/2000 Sb.  



4 
 

2. Příjemce je povinen poskytnout součinnost při výkonu kontrolní činnosti podle odst. 1. tohoto článku a 

předložit kdykoliv na vyžádání k nahlédnutí kontrolním orgánům poskytovatele či osobám pověřeným 

poskytovatelem originály účetních dokladů, prokazujících využití finančních prostředků v souladu s účelem 

projektu. Dále je příjemce povinen umožnit kontrolním orgánům kontrolu hospodaření s prostředky 

poskytovatele a kontrolu účetnictví celého projektu včetně vazby na své celkové účetnictví. 

3. Za pravdivost i správnost vyúčtování dotace odpovídá osoba oprávněná jednat jménem příjemce, která tuto 

skutečnost v Závěrečné zprávě o realizaci projektu písemně potvrdí.  

 

VI. 

Důsledky porušení povinností příjemce 

 

1. Dojde-li ze strany příjemce k porušení této smlouvy, dotačního statutu, souvisejících dokumentů či právních 

předpisů (zejména ZoZVZ), jde o porušení rozpočtové kázně ve smyslu ustanovení § 22 zákona č. 250/2000 

Sb., a poskytovatel je oprávněn tuto smlouvu vypovědět. Za porušení rozpočtové kázně se považuje též uvedení 

jakýchkoli nepravdivých informací, údajů či prohlášení ze strany příjemce souvisejících s projektem. 

Porušením rozpočtové kázně je rovněž každé neoprávněné použití nebo zadržení peněžních prostředků 

poskytnutých z rozpočtu poskytovatele, definované v ustanovení § 22 zákona č. 250/2000 Sb., v této smlouvě 

a souvisejících dokumentech.  

 

2. Pokud se příjemce dopustí porušení rozpočtové kázně podle odst. 1 tohoto článku, je povinen provést 

poskytovateli odvod, který odpovídá částce neoprávněně použitých peněžních prostředků, v souvislosti s 

jejichž použitím došlo k porušení rozpočtové kázně, nebo částce zadržených peněžních prostředků, v souladu 

s ustanovením § 22 odst. 4 a 5 zákona č. 250/2000 Sb. Pokud se příjemce dopustí porušení rozpočtové kázně, 

které je vymezeno v odst. 1. tohoto článku na základě dispozice zakotvené v ustanovení § 10a odst. 6 zákona 

č. 250/2000 Sb., pak se jedná o porušení rozpočtové kázně, za které bude podle tohoto ustanovení uložen odvod 

nižší, než odpovídá výši neoprávněně použitých nebo zadržených peněžních prostředku, a to ve výši až 10% 

z poskytnutých prostředků.  

3. Výše odvodu 100 % z poskytnuté dotace ve smyslu ustanovení § 22 odst. 2 písm. a) a b) zákona č. 250/2000 

Sb. je stanovena v těchto případech:  

a) neumožnění provedení kontroly podle článku V. této smlouvy,   

b) porušení čl. IV. odst. 3. této smlouvy, kdy příjemce dotace změní zásadně charakter projektu.  

 

Za porušení rozpočtové kázně uloží poskytovatel příjemci odvod ve výši stanovené platnými právními 

předpisy. V případech porušení rozpočtové kázně specifikovaných v níže uvedené tabulce uloží poskytovatel 

příjemci odvod ve výši stanovené v této tabulce: 

 

Typ porušení smluvního ujednání 

Výše odvodu v % 

z celkové poskytnuté 

dotace 

Nedodržení povinnosti vést dotaci v účetnictví analyticky odděleně nebo na 

samostatném bankovním účtu, je-li tato povinnost uvedena ve smlouvě 

5% 

Předložení vyúčtování a závěrečné zprávy o využití dotace s prodlením do 15 

kalendářních dnů od data uvedeného ve smlouvě 

2% 

Předložení vyúčtování a závěrečné zprávy o využití dotace s prodlením do 30 

kalendářních dnů od data uvedeného ve smlouvě 

5% 

Předložení doplněného vyúčtování a závěrečné zprávy o využití dotace s prodlením 

do 15 kalendářních dnů od marného uplynutí náhradní lhůty, uvedené ve výzvě 

k doplnění vyúčtování 

5% 

Nedodržení podmínek povinné propagace uvedených ve smlouvě 5% 

Porušení povinnosti informovat poskytovatele o změnách zakladatelské listiny, 

adresy sídla, bankovního spojení, statutárního zástupce a o jiných změnách, které 

5% 
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mohou podstatně ovlivnit způsob finančního hospodaření příjemce a náplň jeho 

aktivit ve vztahu k dotaci, je-li tato povinnost uvedena ve smlouvě. 

Porušení povinnosti informovat poskytovatele o změnách v harmonogramu 

realizace projektu 

5% 

Porušení povinnosti požádat poskytovatele prokazatelným způsobem o schválení 

záměru změnit podmínky čerpání poskytnuté dotace (tj. zejména změnu účelu 

dotace, typu dotace, doby realizace projektu) 

20% 

 

4. Veškeré platby, jako důsledky porušení závazků, provede příjemce formou bezhotovostního převodu na 

bankovní účet poskytovatele uvedený v záhlaví této smlouvy.  

 

 

VII. 

Ukončení smlouvy, výpověď smlouvy a sankce 

 

1. Závazkový vztah založený touto smlouvou lze ukončit na základě dohody smluvních stran nebo výpovědí.  

2. V případě, že příjemce nebude projekt realizovat, je kterákoli ze smluvních stran oprávněna smlouvu 

vypovědět.  

3. Výpovědní lhůta činí 15 dnů ode dne doručení výpovědi druhé smluvní straně.  

4. Smluvní strany se dohodly, že v případě výpovědi smlouvy kteroukoli ze smluvních stran, bude výše dotace 

upravena dle článku II. odst. 2. 

5. Dnem výpovědi smlouvy zanikají práva a povinnosti smluvních stran, vyjma smluvních ustanovení 

týkajících se řešení sporů mezi smluvními stranami, sankčních ustanovení a jiných ustanovení, která podle 

projevené vůle smluvních stran nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení smlouvy.  

6. Výpověď smlouvy se nedotýká nároku na náhradu škody, vzniklé porušením smlouvy.  

7. Výpověď smlouvy musí být učiněna písemnou formou a musí v ní být uveden důvod výpovědi. Výpověď 

smlouvy je platná od jejího doručení druhé smluvní straně a účinná 16. dnem po doručení. V případě 

pochybností se má za to, že je doručena 10. den od jejího odeslání.  

 

 

 

VIII. 

Závěrečná ustanovení 

 

1. Není-li v této smlouvě uvedeno jinak, je při úkonech podle této smlouvy oprávněna jednat jménem 

poskytovatele osoba uvedená v záhlaví této smlouvy nebo jiný pověřený zaměstnanec poskytovatele.  

2. Příjemce souhlasí se zveřejněním všech údajů uvedených v této smlouvě a údajů týkajících se projektu podle 

zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, včetně celého textu 

této smlouvy.  

3. V případě, že dotace je použita na vytvoření předmětu duševního vlastnictví (zejména autorského díla), 

poskytuje příjemce poskytovateli právo dílo užít pro své potřeby, a to bezplatně na území České republiky na 

dobu neurčitou.  

4. Příjemce prohlašuje, že se nenachází v úpadku či likvidaci, a pokud se tak stane, sdělí tuto informaci bez 

zbytečného odkladu poskytovateli. Příjemce prohlašuje, že nemá v rejstříku trestů záznam o pravomocném 

odsouzení pro trestný čin; je-li příjemce právnickou osobou, týká se prohlášení podle tohoto ustanovení této 

právnické osoby i všech osob, které jsou jejím statutárním orgánem nebo osobami oprávněnými jménem 

příjemce jednat z jiného titulu (plná moc, prokura apod.).  
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5. Příjemce prohlašuje, že nemá žádné dluhy vůči orgánům veřejné správy po lhůtě splatnosti (zejména se jedná 

o daňové nedoplatky a penále, nedoplatky na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, na pojistném 

a penále na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, odvody za porušení rozpočtové 

kázně).  

6. Tato smlouva nezaniká dnem ukončení projektu, nýbrž dnem, kdy smluvní strany splní všechny povinnosti, 

které jim plynou z této smlouvy.  

7. Práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající přecházejí na právní nástupce smluvních stran.  

 
8. Jakékoli změny této smlouvy lze provádět pouze formou písemných, postupně číslovaných, dodatků na 

základě dohody obou smluvních stran.  

9. Vztahy touto smlouvou neupravené se řídí právním řádem České republiky zejména ustanoveními zákona 

č. 250/2000 Sb., § 159 až § 170, zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, a 

příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.  

10. Tato smlouva je sepsána ve čtyřech vyhotoveních, z nichž tři jsou určeny pro poskytovatele a jedno 

vyhotovení pro příjemce.  

11. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, podle jejich 

svobodné a vážné vůle a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy. Smlouva musí být nejprve 

podepsána příjemcem a následně poskytovatelem. 

12. Příjemce svým podpisem stvrzuje správnost veškerých údajů uvedených v této smlouvě a zároveň výslovně 

souhlasí s tím, aby tato smlouva byla vedena v evidenci smluv, která je veřejně přístupná a která obsahuje údaje 

zejména o smluvních stranách, předmětu smlouvy, výši finančního plnění a datu jejího podpisu. Zveřejnění 

smlouvy v registru smluv v souvislosti se zněním zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění, 

provede poskytovatel. Příjemce dále výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla v plném rozsahu na 

webových stránkách určených poskytovatelem. 

13. V případě, že tato smlouva podléhá povinnosti zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o 

registru smluv, v platném znění, nabývá účinnosti dnem jejího zveřejnění v registru smluv poskytovatelem, a 

to i tehdy, bude-li v registru smluv zveřejněna protistranou nebo třetí osobou před tímto dnem. Pokud tato 

smlouva nepodléhá povinnosti zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, 

v platném znění, nabývá účinnosti a platnosti dnem jejího podpisu poskytovatelem. 

 

Doložka podle ustanovení § 41 odst. 1 zákona o obcích  

O poskytnutí dotace a uzavření této smlouvy rozhodlo Zastupitelstvo poskytovatele na svém zasedání konaném 

dne 28. 6. 2018 usnesením č. …/2018.  

 

 

 

Turnov, dne...................                                 Turnov, dne..................... 

 

 

 

 

……………………………                                             ……………………………… 

Podpis příjemce      Podpis poskytovatele 

Ing. Tomáš Hocke, starosta města    Jan Čermák, ředitel společnosti                                                            
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1. Geoparky 

1.1 Pojem geopark a jeho definice  

Termín geopark označuje území, které podává představu o vývoji Země a ukazuje vliv místního 

přírodního bohatství na ekonomický a kulturní rozvoj společnosti. 

Geoparky představují relativně nový typ plošných památek. Jak již název napovídá, těžiště spočívá 

v unikátní geologii oblasti – geologická lokalita mezinárodního významu je jednou z hlavních 

podmínek designace Globálního Geoparku UNESCO.  

 

Obr.1. Koncepce geoparků 

Koncepce geoparků se však nezaměřuje pouze na neživou přírodu, chápe krajinu jako soubor neživé 

přírody, živé přírody a člověka (tzv. koncept A/B/C – abiotic, biotic and culture) a zaměřuje se na 

jejich vzájemnou provázanost. Hlavními cíli geoparků jsou rozvoj oblasti, věda a výzkum, vzdělávání, 

cestovní ruch a péče o místní prostředí. Geoparky vznikají na základě dobrovolné spolupráce různých 

subjektů v daném území, v úzké spolupráci se státní ochranou přírody, které chtějí navázat na místní 

tradice a přírodní podstatu regionu se zvláštním zřetelem ke geologickému dědictví. Cílem je chápat 

kraj jako harmonický celek a ukázat jej tak nejen svým obyvatelům, ale hlavně návštěvníkům. 
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Obr.2. Schéma strategické partnerství 

Třetím pilířem myšlenky geoparků je kromě vlastní interpretované oblasti a spolupráce převážně 

lokálních partnerů z odborníků složený management geoparku s jasnou koncepcí rozvoje a stabilním 

rozpočtem 

Aby byl zajištěn vysoký standard kvality poskytovaných služeb, procházejí geoparky po úvodní 

evaluaci periodicky, každé 2-4 roky, revalidacemi, které hodnotí aktuální stav geoparků. Výsledné 

hodnocení revalidační mise (je využíván systém karet zelená/žlutá/červená) ovlivňuje opětovné 

přidělení certifikátu UNESCO na 4 roky (v případě, že jsou splněna všechna kritéria) nebo na 2 roky 

(„podmínečné“ členství – mise shledala dílčí nedostatky. Managementu geoparku je poskytnut čas na 

jejich nápravu). V případě, že geopark v daném čase nezvládne odstranit vytýkané nedostatky, je mu 

udělena karta červená, neudělen certifikát UNESCO na další období a končí také jeho členství v sítích 

geoparků. 

1.2 Historie Evropských a Světových geoparků  

Historicky byl termín geopark poprvé použit na začátku 90. let minulého století pro nově vznikající 

přírodní památku Vulkaneifel v Německu. V roce 2000 čtyři evropské geoparky (Lesvos (Řecko), 

Haute Provence (Francie), Maestrazgo (Španělsko), Vulkaneifel (Německo)) založily Evropskou síť 

geoparků (European Geoparks Network, EGN). O čtyři roky později, v roce 2004, se k tehdejším 17 

evropským geoparkům připojili zástupci 8 čínských geoparků a společně založili v Paříži v hlavním 

sídle UNESCO Světovou síť geoparků (Global Geoparks Network, GGN) pod patronací UNESCO, jejímž 

hlavním cílem je výměna zkušeností a vzájemná spolupráce mezi jejími členy. 

17. listopadu 2015, v průběhu zasedání 38. Generální konference UNESCO, 195 členských států 

ratifikovalo vznik nového programu – IGGP (International Geoscience and Geoparks Programme – 

Mezinárodní Program Geověd a Geoparků), a byl tak po více než čtyřiceti letech (1971 – Man and 

Biosphere, resp. 1972 – World Heritage Convention) vyhlášen nový typ památek UNESCO – Globální 

Geopark. Všechny stávající geoparky Světové sítě se staly Globálními Geoparky UNESCO. 

 

 

Obr. 3. Časová osa EGN/GGN, Český ráj 
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Obr. 4. Globální geoparky UNESCO, zdroj www.globalgeopark.org 

 

Obr. 5. Globální geoparky UNESCO v Evropě, zeleně Český ráj 
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2. Český ráj - Globální Geopark UNESCO 

2.1 Popis 

Široká škála geologických fenoménů na území Geoparku Český ráj dává obraz o geologické historii 

Země a zároveň dokládá význam přírodních podmínek pro ekonomický a kulturní vývoj společnosti v 

průběhu šesti tisíciletí. Severovýchodní část geoparku patří do mladopaleozoické podkrkonošské 

pánve, která je situována jižně od elevace krkonošsko-jizerského a železnobrodského krystalinika. 

Podkrkonošská pánev je tvořena vulkanosedimentárním komplexem říčního a jezerního původu, 

který byl ukládán na počátku druhohor (v intervalu westphal D až střední trias). V převážně červeně 

zbarvených prvohorních uloženinách (perm, karbon) je několik obzorů šedých a pestrobarevných 

jílovců, prachovců a vápenců, někdy bitumenních, s unikátní fosilní faunou a flórou. Mandlovcové 

facie andezitů jsou nalezištěm drahých kamenů včetně známých achátů.  Jihozápadní část geoparku 

náleží převážně mořským sedimentům české křídové pánve. Druhohorní usazeniny (svrchní křída v 

intervalu cenoman-coniak) jsou vyvinuty jak ve facii kvádrových pískovců tak ve slinité facii (turonské 

opuky a jílovitovápnité pískovce). Sedimenty cenomanu vystupují na povrch ve formě tektonicky 

vztyčených hřbetů (Maloskalsko, Suché skály) či svahů (Kozákov). Dominantním prvkem CHKO Český 

ráj a geoparku jsou kvádrové pískovce, které laická veřejnost zná jako skalní města. Tento pískovcový 

fenomén tvoří základ výrazného reliéfu krajiny, v hydrogeologii slouží jako kolektor podzemních vod, 

a některé písky jsou využívány jako kvalitní sklářská surovina. Geologický vývoj území významně 

ovlivnila sopečná činnost. Ke konci prvohor (spodní perm) docházelo opakovaně k rozsáhlým výlevům 

andezitových láv. Dutiny láv, stejně tak jako autoklastické brekcie byly druhotně mineralizovány 

různými acháty, chalcedony a dalšími odrůdami oxidu křemičitého. Ve svrchním autunu vytvořily 

mohutné erupce ryolitového magmatu pyroklastické proudy, které byly uloženy ve formě ignimbritů 

známých z linie výchozů mezi Hodkovicemi a Tatobity. Asi nejznámějším projevem sopečné činnosti v 

Českém ráji jsou Trosky třetihorního stáří (miocén – před 18 miliony let). Nejmladší vulkanická 

aktivita v třetihorách (pliocén – zhruba před 5 miliony let) vytvořila významné těleso láv, které se 

táhne od Kozákova k Semilům. Magma při svém výstupu nabralo části svrchního pláště, které jsou 

důležité k pochopení jeho stavby pod Českým masivem. Dynamický geologický vývoj pokračoval na 

území geoparku Český ráj i ve čtvrtohorách, kdy vznikal terasový systém Jizery a přítoků. 

Rozmanitost přírodních podmínek Geoparku Český ráj spolu s dlouhodobým působením člověka 

vedlo i k rozmanitosti druhů zdejších živočichů. Na pestrosti krajiny se podílejí skalní oblasti, lesy s 

různými dřevinami, rybníky a vodní toky, vlhké louky i suchá a teplá stanoviště. Lesní písčité biotopy 

obývají četné druhy mravenců rodu Formica, ale také jejich predátoři svižníci a mravkolvi. Borové lesy 

jsou domovem velkých tesaříků – tesaříka borového a kozlíčka dazule. Ve skalních městech hnízdí výr 

velký, poštolka obecná a kavka obecná. Ze savců na území žijí jezevec lesní a kuna skalní a vzácný 

netopýr vrápenec malý. Ve smíšených a listnatých lesích, v nichž převládají buky, žije brouk roháček 

bukový a vzácné druhy velkých střevlíků a tesaříků. Jsou domovem i mnohých ptačích druhů datla 

černého, lejska černohlavého, puštíka obecného a drobných savců jako plšík lískový či norník rudý. 

Rybníky, vodní toky a okolní louky, které obohacují pestrost krajiny, jsou domovem motýlů batolců 

duhových a batolců červených, přástevníků a také vážek a motýlic. Malé tůňky obývá čolek horský a 

ve vlhkých lesích s drobnými prameny žije mlok skvrnitý. V okolí vodních toků hnízdí ledňáček říční, 

konipas horský i skorec vodní. Na hladině rybníků pyšně plují labutě velké i mnohé druhy kachen, 

např. polák chocholačka. V rákosinách hnízdí moták pochop, chřástal vodní a několik druhů 

rákosníků. Teplá a suchá stanoviště jsou domovem motýlů otakárků fenyklových i otakárků ovocných, 
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mnohých druhů okáčů, baboček i modrásků. Symbolem Chráněné krajinné oblasti Český ráj je král 

vzduchu sokol stěhovavý, který hnízdí na vysokých pískovcových věžích skalních měst. 

Geologické podmínky a typy půd nedokáže ovlivnit činnost člověka. Přesto však jeho činnost změnila 

les v pole a vytěsnila tak mnohé rostliny do malých enkláv. Tak lesní rostliny poněkud ustoupily do 

pozadí a na pole, louky a pastviny se dostaly rostliny jiné, které obohatily krásu Českého ráje. 

Lesnatost území však není malá, neboť přesahuje o několik procent průměrnou lesnatost České 

republiky. Vzácná hajní květena se skrývá v bučinách rostoucích na vápnitých půdách. Tady v lesním 

podrostu kvete jaterník trojlaločný, sasanka hajní, lecha jarní, lýkovec jedovatý i měsíčnice vytrvalá. 

Bohatost květeny se však nejvíce projevuje na vlhkých loukách v okolí vodních toků a rybníků. Tady 

roste kosatec žlutý i kosatec sibiřský, vachta trojlistá, žebratka bahenní, ďáblík bahenní a v 

Podtroseckých údolích i naše největší přeslička Equisetum maximum. Na vlhkých loukách se daří i 

našim orchidejím prstnatci májovému a kruštíku bahennímu. Borové lesy pískovcových skalních měst 

jsou místem, kde roste kapradina hasivka orličí, borůvka černá, vřes obecný a na temenech skal 

brusinka obecná. Mechy a lišejníky jsou charakteristické pro podrost reliktních borů s pokroucenými 

kmeny borovic na vršcích skal. Teplomilná květena se usídlila na třetihorních sopečných vršcích a 

vápnitých pískovcích, na stepi v okolí Mužského roste kavyl Ivanův a česnek horský. V okolí pramenišť 

na Kozákově či v olšinách kvete bledule jarní. I obilná pole obohatila krajinu svými máky vlčími, 

ostrožkou stračkou a chrpami i vzácným hlaváčkem letním. Vzácně lze nalézt na výslunných 

pastvinách i vstavač obecný. 

Geopark není pouze živá a neživá příroda. Podstatou geoparku je propojení přírody a člověka a jejich 

vzájemné ovlivňování. První doklady o přítomnosti člověka v Českém ráji pocházejí již ze starší doby 

kamenné (paleolit, cca 300000 - 9000 př. n. l.). V následující střední době kamenné (mezolit, 9000 -  

5500 př. n. l.) došlo v oblasti Českého ráje k výraznému nárůstu osídlení. V této době byly také 

poprvé sbírány acháty, jaspisy a ametysty z vrchu Kozákova, které sloužily zejména jako surovina pro 

výrobu štípaných kamenných nástrojů. Ve skalních dutinách na úpatí Kozákova, například v Babí peci, 

Kudrnáčově a Zemanově peci, byla vytěžená surovina primárně zpracována. Na přelomu šestého a 

pátého tisíciletí před naším letopočtem (mladší doba kamenná - neolit, cca 5500 - 4200 př. n. l.) přišli 

do naší oblasti osadníci - zemědělci, kteří obsadili úrodný pás nivních půd podél Jizery. Tehdy se vedle 

výroby keramiky ve větší míře rozvinula výroba broušených kamenných nástrojů. K výrobě těchto 

nástrojů byla využívána kvalitní hornina (metabazit typu Pojizeří), jejíž výchozy, těžené v mladší a 

pozdní době kamenné, se nalézají v Jizerských horách. Vytěžená surovina byla nahrubo opracována 

již v místě vlastní těžby. K výrobě nástrojů docházelo níže po toku Jizery. Na rozdíl od do jisté míry 

stabilní až nekonfliktní mladší doby kamenné, přišel v pozdní době kamenné zlom (eneolit, cca 4200 - 

2200/2000). Tuto dobu totiž můžeme s trochou nadsázky označit za první stěhování národů, kdy 

došlo k výraznějšímu střídání kultur a kulturních skupin. Osídlení je oproti neolitu hůře 

rozpoznatelné, což může souviset s větší mobilností lidí například i v důsledku sezónního pastevectví. 

Také se zmenšovala sídliště a zřejmě došlo postupně i ke vzniku párové rodiny. Stopy přítomnosti lidí 

lze nalézt jak v úrodných partiích geoparku, tak i v podhorských a horských oblastech. Ze starší a 

střední doby bronzové (2000 - 1250 př. n. l.) nejsou téměř žádné archeologické nálezy. V mladší a 

pozdní době bronzové (1250 - 700 př. n. l.) bylo Turnovsko obydleno lidem popelnicových polí, pro 

který byl charakteristický žárový pohřeb. Tento trend pokračoval i v následující pozdní době bronzové 

a starší době železné, kdy kulturu lužickou vystřídala kultura slezskoplatěnická (750 - 500 př. n. l.). Lid 

popelnicových polí osídlil náš region v takové hustotě, jaká je srovnatelná pro období středověku. 

Vývoj osídlení a dalších aktivit lidí v průběhu mladší doby železné (5. - 1. stol. př. n. l.) se v oblasti 
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Českého ráje jeví poměrně složitým a nelze jej jednoznačně interpretovat. Zatímco v ostatních 

částech oblasti se setkáváme s průkaznými doklady přítomnosti Keltů, horní Pojizeří zůstalo do 3 - 2. 

stol. př. n. l. mimo keltskou oikumenu. Přesto jsou v Pojizeří mezi ním a Kelty registrovány ojedinělé 

doklady kontaktů. Oblast geoparku si Keltové podmanili zřejmě až v průběhu 2. stol. př. n. l. První 

staletí našeho letopočtu, doba římská (0 - 4. stol. n. l.) a období stěhování národů (4. - 5./6. stol. n. l.), 

zůstávají v našem regionu prozatím nejasné. V průběhu 6. století přišlo nové etnikum - Slované. Ti, 

podobně jako první zemědělci v mladší době kamenné, osídlili úrodné meandry Jizery (Turnov - 

Maškovy zahrady, Přepeře). V následujících staletích vystoupily do popředí opevněné lokality, 

položené na jih a na východ od Turnovska. Při utváření přemyslovského státu ve druhé pol. 10. století 

vznikla síť nových mocenských opor. Tehdy ovládl Pojizeří hrad v Mladé Boleslavi. Turnovsko ovšem 

dlouho zůstávalo při okraji sídelní mozaiky, až do 13. století začínaly v blízkém sousedství lesy. 

2.2 Historie geoparku a obecně prospěšné společnosti Geopark Český ráj 

Geopark Český ráj se stal členem Evropské a Světové sítě geoparků v říjnu 2005 jako první geopark ze 

zemí bývalého „Východního bloku“. První snahy o zapsání Českého ráje na jeden ze seznamů UNESCO 

však spadají do doby o tři roky dříve. Skalní města Českého ráje však nesplňovala přísná kritéria pro 

Biosférickou rezervaci či Světové dědictví, převážně z důvodu množství nepůvodních druhů rostlin a 

živočichů, a také pro přílišné zalidnění celé oblasti. Když však došlo k založení sítě Evropských a 

Světových geoparků, využili místní odborníci a nadšenci původní nominační dokumentaci, oblast 

rozšířili o území Novopacka a tato kandidatura již byla úspěšná. 

V roce 2007 7 subjektů dlouhodobě působících v cestovním ruchu v Českém ráji (Autocamp 

Sedmihorky, SEV Český ráj, Muzeum Českého Ráje Turnov, Muzeum a Klenotnice Nová Paka, 

Regionální muzeum a galerie Jičín, Česká speleologická společnost ZO 5-01 Bozkov a Discovery Tours) 

a 3 fyzické osoby (RNDr. L. Šoltysová, RNDr. R. Mikuláš a I. Schliková) založili obecně prospěšnou 

společnost Geopark Český ráj. Prvním ředitelem geoparku byl jmenován RNDr. T. Řídkošil. 

Účel a cíle společnosti 

1. Společnost byla založena za účelem spolupráce Zakladatelů, signatářů Dohody o spolupráci v rámci 

geoparku Český ráj a dalších subjektů na rozvoji geoparku Český ráj jako součásti evropské a globální 

sítě geoparků UNESCO a pokračuje v činnosti deklarované signatáři Dohody o spolupráci na projektu 

geoparku Český ráj, která zůstává v platnosti. Cíle jsou programově a účelově zaměřené na spolupráci 

v oblasti celkového rozvoje území při současném zachování jeho přírodních a historických hodnot, 

zejména rozvoje a podpory cestovního ruchu a informačních služeb, propagace a ochrany přírodního 

a kulturního dědictví. 

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

které zahrnuje významné přírodní a kulturní dědictví ve formě geologicky, archeologicky, ekologicky, 

historicky, kulturně i jinak významných lokalit. 

3. Mezi hlavní cíle Společnosti v souladu s činností Sítě evropských geoparků (European Geoparks 

Network) a Světové sítě geoparků UNESCO (Global Geoparks Network), které vycházejí z Charty 

evropských geoparků, Madonské a Pekingské deklarace, patří především uchování a ochrana 

geotopů, jejich zkoumání a interpretace, propagace jejich významu, zapojování veřejnosti do péče o 

tyto lokality a především dosažení trvale udržitelného ekonomického rozvoje geoparku Český ráj. 
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4. Výše uvedených cílů Společnost dosahuje především koordinací aktivit všech zainteresovaných a 

partnerských subjektů v rámci geoparku Český ráj a provozem obecně prospěšných služeb a 

doplňkové činnosti. 

Druh poskytovaných obecně prospěšných služeb 

Společnost poskytuje tyto obecně prospěšné služby: 

a) v oblasti rozvoje Geoparku Český ráj: 

podporuje a vytváří podmínky pro spolupráci mezi jednotlivými subjekty a koordinuje jejich činnost. 

Iniciuje rozvojové, především integrované projekty, provádí konzultace k jejich přípravě, zpracovává a 

podílí se na realizaci rozvojových strategií. Iniciuje zapojování veřejnosti do aktivit souvisejících s 

rozvojem geoparku a podporuje místní produkci. Spolupracuje s partnery v rámci geoparku Český ráj 

a se zahraničím a poskytuje služby, které přispívají k rozvoji a dosažení cílů geoparku, uvedených v 

článku III. Pracuje na společném přístupu k finanční podpoře, zejména z fondů Evropské unie a Vlády 

České republiky, k posílení finančních zdrojů projektu. 

b) v oblasti vědy a výzkumu: 

organizuje výzkumnou činnost v oborech, které souvisejí s programy geoparku, například geologie, 

archeologie, etnologie, ekologie a historie a popularizuje jejich výsledky. Spolupracuje s univerzitami, 

výzkumnými ústavy a jednotlivci. 

c) v oblasti vzdělávání: 

prostřednictvím ekologické výchovy, geologických věd a dalších vědních disciplín informuje a 

vzdělává občany všech věkových kategorií. Konzultuje a vede studijní práce na území geoparku. 

Vytváří regionální informační a publikační fond, který zpřístupňuje veřejnosti prostřednictvím 

informačních materiálů. V rámci ediční činnosti připravuje a vydává informační a metodické materiály 

a školní pomůcky. Provozuje překladatelské a tlumočnické služby. 

d) v oblasti cestovního ruchu: 

ve spolupráci se strategickými partnery propaguje geopark a vybrané geotopy a vytváří nabídku, 

kterou realizuje formou geoturismu, dopravy a ubytovacích služeb. Propojuje atraktivity geoparku s 

ostatními službami v cestovním ruchu a vytváří komplexní turistické balíčky a jejich marketing. Ve 

spolupráci s ostatními subjekty vytváří jednotný informační systém sloužící k podpoře cestovního 

ruchu, potřebám místního obyvatelstva a rozvoji společnosti jako takové. Prezentuje geopark jako 

atraktivní turistickou oblast a podporuje rozvoj šetrného cestovního ruchu. Organizuje různé aktivity 

k využití volného času a geoturistiku. Organizuje průvodcovské služby a zajišťuje provoz turistické 

nabídky. Zabývá se obstaratelskou činností. 

e) v oblasti péče o místní prostředí: 

provádí monitoring a podílí se na opatřeních, která vedou k ochraně přírodních, geologických, 

technických, kulturních archeologických, historických a jiných památek. Pomáhá při ochraně 

jedinečného rázu krajiny geoparku Český ráj jako základního kapitálu pro jeho další rozvoj. 
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Doplňková činnost 

a) kromě o obecně prospěšných služeb vykonává Společnost také tyto doplňkové činnosti: 

i) organizace školení 

ii) propagace, zprostředkování a zajišťování služeb v cestovním ruchu 

iii) maloobchodní prodej suvenýrů 

iv) vydávání publikací určených k prodeji 

v) reklamní činnost 

vi) marketing 

b) služby, které jsou uvedeny mezi obecně prospěšnými službami v článku IV. a jsou poskytovány za 

jiným účelem, než je rozvoj geoparku (například pro partnerské organizace v rámci jiných projektů, 

jen okrajově nebo vzdáleně souvisejících s projektem geoparku Český ráj). 

Jak již bylo řečeno, v roce 2005 prošel geopark Český ráj úspěšně evaluací a byl vyhlášen jako 

Evropský a Světový geopark. Od té doby má geopark za sebou již 4 úspěšné revalidační mise – 2008 

(žlutá karta), 2010 (zelená karta), 2014 (žlutá karta) a 2016 (zelená karta). Obě žluté karty byly 

geoparku uděleny za prodej geologického ornamentálního materiálu na území geoparku, což je na 

mezinárodní úrovni důležité téma (převážně z důvodu drancování krajiny), avšak v českých 

podmínkách naráží jednak na tradice (Cech kamenářů byl v Turnově založen v roce 1715, 

archeologické nálezy dokumentují obchod s kameny na území geoparku již od dob neolitu), 

prodávaný materiál pochází v drtivé většině ze sběru, v případě nálezů v lomech se jedná prakticky o 

záchranu materiálu, který by jinak končil v drtičkách, v ČR navíc chybí jakákoli legální a legislativní 

regulace na tomto poli.  

Ačkoli se Český ráj stal Světovým geoparkem v roce 2005, na titul Národní geopark dosáhl až o 5 let 

později, tedy v roce 2010, a to z toho prostého důvodu, že do té doby v České republice tento institut 

neexistoval. Fungování národních geoparků vychází z koncepce geoparků UNESCO, včetně systému 

revalidací, tu zatím Český ráj absolvoval jedinou, a to úspěšně, v roce 2015 mu byla udělena zelená 

karta. 
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2.3 Aktivity geoparku 

Po založení obecně prospěšné společnosti v roce 2007 započal geopark naplno se svými aktivitami.  

 

2.3.1 Terénní exkurze a výlety s průvodci 

Nejdůležitějším pro geopark jsou vždy jeho návštěvníci. Za dobu své existence uspořádali 

zaměstnanci geoparku již několik set vzdělávacích exkurzí a školních výletů zaměřených na geologii a 

přírodu obecně, historii a další aspekty území pro tisíce návštěvníků prakticky z celého světa.  

 

Obr. 6. Geoturistická exkurze v Českém ráji 

2.3.2 Projekt „Geopark Český ráj – centrum rozvoje geoturismu“, 1. 1. 2008 – 30. 5. 2011 

Prvním velkým projektem byl „Geopark Český ráj – centrum rozvoje geoturismu“. Činnost v tomto 

projektu byla rozdělena do několika skupin: 

 Databáze dostupných geoturistických cílů – v rámci projektu bylo zpracováno prvních 200 

vybraných geolokalit. Každá položka databáze obsahuje kromě názvu lokality souřadnice GPS, 

dostupnost, rozlohu lokality, nadmořskou výšku, podrobný geologický, vulkanologický, 

petrologický a mineralogický popis, charakteristiku nejdůležitějších geologických jevů, 

klasifikaci lokality (mezinárodní/národní/lokální význam), obsáhlé botanické a zoologické 

informace, historii, archeologii, popis kultury a architektury, druhy ohrožení a seznam 

literatury. Tato databáze, která je postupně doplňována (kompletní databáze geolokalit 

Českého ráje bude po svém dokončení obsahovat více než 700 položek), slouží jednak jako 
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studnice vědění pro průvodce geoparku a odborníky, ale hlavně je plně přístupná veřejnosti 

na internetových stránkách geoparku. 

 Internetová prezentace geoparku – díky tomuto projektu vznikly internetové stránky, 

obsahující podrobné informace o geoparku Český ráj, včetně mapových podkladů a databáze 

geoturistických cílů, a to ve dvou jazycích, češtině a angličtině. Návštěvnost stránek se ročně 

pohybuje v řádu desetitisíců unikátních přístupů z celého světa (pro zajímavost, po ČR a SR 

byli v loňském roce na třetím místě návštěvníci z Izraele). 

 Propagační materiály (geoturistická mapa, letáky, samolepky) – kromě zajímavé malované 

mapy nejdůležitějších návštěvnických cílů vznikly 4 důležité informační letáky geoparku – 2 

jsou věnovány přímo důležitým lokalitám – Riegerova stezka a Besedické skály, další 2 se 

věnují interpretaci důležitých geologických fenoménů – sopečné činnosti a činnosti vody 

v krajině. Tyto materiály, podobně jako internetová prezentace, jsou návštěvníkům 

k dispozici jak v českém, tak anglickém jazyce. 

 Kniha Geopark Český ráj – reprezentativní publikace na svých stránkách představuje to 

nejzajímavější, co může Geopark svým návštěvníkům nabídnout. Odborné geoturistické texty 

jsou doplněny řadou map, schémat, fotografií a ilustrací. Kromě české vznikla opět též 

anglická mutace. 

 Propagační film – v rámci projektu byl natočen také krátký dokumentární film (s českým 

nebo anglickým komentářem), zachycující krásy geoparku v průběhu několika ročních období. 

 Školení geoprůvodců – ve spolupráci s odborníky z Královéhradecké univerzity nejprve 

vznikla Metodika školení a sítě geoprůvodců, podle které pak bylo vyškoleno prvních 22 

geoprůvodců geoparku. 

 

Obr. 7. Propagační materiály z projektu „Geopark Český ráj – centrum rozvoje geoturismu“ 
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2.3.3 Riegerova stezka, 2009 

V rámci obnovy významného turistického cíle – Riegerovy stezky, vedoucí kaňonem Jizery ze Semil do 

Spálova byla tato trasa ke svému stoletému výročí nově osazena informačními panely věnovanými 

převážně lokální geologii a geologickým fenoménům, ale také historii a místním technickým 

památkám. Panely obsahují texty v českém a anglickém jazyce. 

 

Obr. 8. Ukázka panelů z Riegerovy stezky 

2.3.4 Besedické skály, 2010 

Další ze zajímavých turistických cílů, mnohdy opomíjené skalní město Besedické skály, byl nově 

osazen informačními panely, interpretujícími zajímavý geologický vývoj této oblasti ve stínu Suchých 

skal.  

 

Obr. 9. Panel z Besedických skal 



14 
 

2.3.5 Stálé expozice geoparku, 2008 – 2010 

Souběžně s projektem „Geopark Český ráj – centrum rozvoje geoturismu“, avšak mimo jeho rámec 

byly vybudovány první 2 stálé expozice geoparku – vnitřní v prostorách hradu Valdštejn je věnována 

pískovcovému fenoménu Českého ráje a unikátním silicifikovaným stonkům z oblasti Novopacka, 

venkovní expozicí je pak celé nově rekonstruované náměstí v Semilech, jehož dlažba je složena 

pouze z lokálních hornin. 

  

Obr. 10. Expozice na náměstí v Semilech, detail. Výřez: schéma rozložení materiálu dlažby 

                                    

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 11. Expozice na hradě Valdštejn 
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2.3.6 Projekt „Informační technologie pro rozvoj geoturismu v Evropském geoparku UNESCO Český 

ráj“, 11/2009 – 12/2012 

Tento významný projekt podpořený Ministerstvem životního prostředí ČR se zaměřil na jediný, přesto 

velmi významný cíl – 230 vybraných geoturistických lokalit bylo opatřeno QR kódy, obsahujícími 

nejdůležitější informace o dané lokalitě včetně fotografií, schémat a animací, a to ve 4 jazycích, 

kromě českého a anglického také v jazyce německém a polském. Po dokončení tohoto projektu práce 

na „digitalizaci“ lokalit neustaly, v současnosti se počet QR kódů geoparku rozšířil až na 400. 

 

 

 

Obr. 12. Ukázka QR-kódů 
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2.3.7 Projekt „Spolupráce a prezentace geoparků Euroregionu Nisa“, 6/2013 – 4/2014 

Jako partner zpracoval geopark v tomto zajímavém projektu studii „Geologická zastavení v geoparku 

UNESCO Český ráj“, která v katastrech obcí Chuchelna, Semily a Záhoří identifikuje více než 70 nových 

geoturistických cílů a navrhuje jejich možnou realizaci. V průběhu nadcházejících let již bylo několik 

z vybraných lokalit na úpatí Kozákova zpřístupněno turistům a osazeno turistickou infrastrukturou. 

 

Obr. 13. Identifikace geolokalit 
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2.3.8 Koberovská promenáda, 2014 

Obec Koberovy ve spolupráci s Geoparkem Český ráj a dalšími lokálními subjekty zbudovali na 

Koberovské návsi jedinečnou infrastrukturu – Koberovskou promenádu – soustavu čtyř desítek 

panelů, obsahujících informace historii obce a jejího nejbližšího okolí a tipy na turistické výlety. Celá 

třetina panelů je věnována geoparku a místní geologii. Promenáda je doplněna zelení a expozicí 

lokálních hornin. 

 

Obr. 14. Detail panelů Koberovské promenády 

 

Obr. 15, 16. Slavnostní otevření 
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2.3.9 Projekt „Geopark Český ráj – šance pro region“, 2014 – 2015 

Na začátku roku 2015 se zaměstnancům Geoparku Český ráj ve spolupráci s Místními akčními 

skupinami v rámci projektu „Geopark Český ráj – šance pro region“ podařilo úspěšně dokončit 

realizaci 8 venkovních expozic. Venkovními expozicemi nazýváme součást geoturistické infrastruktury 

geoparku, která návštěvníkům přibližuje geologické a jiné (například kulturní, historické, technické...) 

zajímavosti, a to jak formou informačních panelů, opatřených dvojjazyčným (českým a anglickým) 

textem, fotografiemi, schématy, podrobnými mapkami a QR kódy obsahujícími nejen doplňující 

informace, ale též unikátní animaci, vztahující se k danému tématu, tak přímou prezentací vzorků 

místních hornin a minerálů. Pro zvýšení atraktivity daného místa jsou některé z venkovních expozic 

doplněny herními prvky či dalším městským mobiliářem (lavičky...). 

 

Obr. 17. Venkovní expozice (červeně označené byly dokončeny v roce 2015) 
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I. Od pískovce k čediči (Olešnice) 

Tato expozice, umístěná na olešnické návsi, své návštěvníky seznámí s krajinou kolem obce Olešnice, 

která je tvořena pískovcovými skalami protkanými žílami čediče. Kromě rozdílu mezi vyvřelými a 

sedimentárními horninami podává informace o písku a jeho vlastnostech a taktéž o zvonicích 

Českého ráje. Součásti expozice je několik herních prvků. 

 

 

 

 

 

 

 

   Obr. 18.  Terénní úpravy                  Obr. 19. Hlavní panel 

 

 

 

 

 

 

 

  Obr. 20. Detail expozice              Obr. 21. Herní prvky 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 22. Detail panelu „Zvonice“ 
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II. Pískovcový fenomén (Kacanovy) 

Nedaleko hřbitova v obci Kacanovy se nachází další expozice, věnovaná tentokrát pískovci. 

Návštěvníci zde uvidí vzorky této horniny z různých lokalit z oblasti geoparku a mohou porovnávat 

jejich rozmanitost v závislosti na geologickém stáří či chemickém složení. Také se zde seznámí 

s využitím pískovce ve stavebnictví či umění. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 23. Z budování 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 24. Prof. Nakada (Japonsko) obdivuje Kacanovskou venkovní expozici 
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III. Vyhaslá sopka Vyskeř (Vyskeř) 

Tato expozice, věnovaná jedinečnému sopečnému vrchu Vyskeř je rozdělena na dvě části – první 

panel, který se nachází na začátku Křížové cesty, informuje návštěvníka o vzniku a vývoji sopky, druhý 

panel je umístěn na vrcholu pod kapličkou vysvětluje vznik sloupcové odlučnosti vyvřelých hornin. 

Díky užití čediče jako materiálu užitého pro sloupky panelů byla překročena požadovaná hranice 

udržitelnosti o několik milionů let. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 25. Umísťování podstavce spodního panelu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 26. Panel pod kapličkou věnovaný sloupcové odlučnosti 
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IV. Tatobitské kamenictví (Tatobity) 

V místech bývalého lomu nad obcí Tatobity vznikla expozice, která mapuje těžbu a zpracování 

jedinečných tatobitských ignimbritů v průběhu dějin, seznamuje turisty se způsoby pálení a 

zpracování vápna a zajímavou geologií tohoto kozákovského úbočí. Panely jsou doplněny nejen 

vzorky místních růžových ignimbritů, ale též netradičními kamenickými nástroji. Díky vybudovaným 

lavičkám a ohništi se tato expozice stane příjemným místem odpočinku na nově budované turistické 

stezce. 

 

 

 

 

 

 

  Obr. 27. Řezání ignimbritu         Obr. 28. Postupný průběh stavby 

 

 

 

 

 

 

        Obr. 29.  Expozice kamenářského nářadí                 Obr. 30. Hotovo 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 31. Detail panelu 
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V. Jak šel čas (Libuň) 

Na cca 10 metrech chodníku k budově libuňské fary se návštěvník může projít zhruba 200 miliony let 

geologické historie Země. Tato expozice si dala za cíl seznámit turisty s geologickým pojetím času a 

shrnuje tak takřka půl miliardy trvající vývoj krajiny našeho geoparku. 

 

 

 

 

 

              Obr. 32. Kamenické práce                       Obr. 33.  Zahradnické práce 

 

 

 

 

 

 

           Obr. 34. Před osazením panelu…            Obr. 35. …a po něm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 36. Slavnostní otevření expozice na Den dětí 
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VI. Prof. Fr. Pošepný (Jilemnice) 

Na prostranství před nemocnicí v Jilemnici se turisté mohou seznámit s geologickými zvláštnostmi 

Podkrkonoší. Expozice též připomíná významného jilemnického rodáka, profesora Františka 

Pošepného, zakladatele oboru ložiskové geologie, jehož teorie, formulované v polovině 19. Století 

čekaly dlouhých 100 let na své potvrzení. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 37. Z budování 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 38. Detail expozice 
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VII. Zkamenělý les (Nová Paka) 

V centru obce Nová Paka se nachází další, v pořadí již sedmá, z nových venkovních expozic, která je 

věnována – jak jinak než zkamenělým dřevům, světově unikátním fosiliím z této oblasti. Základní 

informace o jejich vzniku a fosilizaci je doplněna vzorky vyleštěných zkřemenělých stonků 

prehistorických rostlin umístěných do podstavců z kortenové oceli. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 39. Zkamenělý les 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 40. Detail 
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VIII. Prvohorní sopečná činnost 

Za místo poslední venkovní expozice byla vybrána Čistá u Horek – předsunutá nejvýchodnější brána 

Geoparku Český ráj. Návštěvníci se zde mohou seznámit s bouřlivou dávnou historií okolní krajiny a 

také mohou nahlédnout do úvodu učebnice vulkanologie – pomocí několika zajímavých panelů se 

naučí rozeznávat jednotlivé typy sopek a jejich erupcí. Získané znalosti si mohou ověřit jednoduchým 

kvízem. 

 

 

 

 

 

 

  Obr. 41. Vzorky hornin          Obr. 42.  Expozice v Čisté 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 43. Poznej výbuch sopky 
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2.3.10 Interní projekt ČGS „Geoinformační systém Globálního geoparku UNESCO Český ráj“, 2008 –  

Od roku 2008 probíhá na území Globálního Geoparku UNESCO Český ráj přednostně podrobné 

geologické mapování v měřítku 1 : 25 000. V 1. etapě bylo sestaveno 5 geologických map v měřítku 

1:25000, které byly vytištěny v roce 2013. Jsou to listy 03-324 Turnov (redaktor Vladislav Rapprich), 

03-413 Semily (redaktor Vladimír Prouza), 03-341 Kněžmost (redaktor Jaroslav Valečka), 03-342 

Rovensko pod Troskami (redaktor Stanislav Čech) a 03-431 Lomnice nad Popelkou (redaktorka 

Marcela Stárková). Ke každému listu byly ve stejném měřítku vytvořeny i mapy speciální – tvarů a 

vývoje reliéfu, ložisek nerostných surovin, svahových nestabilit a geofaktorů životního prostředí. 

Posledně tři jmenované mapy jsou pouze v digitální verzi na www.geology.cz nebo k nahlédnutí v 

Archivu ČGS v Praze. Nové mapy s informacemi, co dílo obyvatelům i návštěvníkům tohoto kraje 

přináší, byly již představeny na konferencích „Geologie pro region“ v Turnově v roce 2012 a 2014, 

pořádanými geoparkem.  

Nedílnou součástí geologických map jsou textové vysvětlivky s kapitolami Geologie, Geologický vývoj, 

Geofyzika, Geochemie, Nerostné suroviny, Hydrogeologie, Inženýrská geologie, Geofaktory životního 

prostředí a Geologicky významné lokality. Důležité jsou i přílohy specialistů, které vychází ze 

specifické geologie území – obvykle představují nálezy významných minerálů, zkamenělin – fosilních 

živočichů a rostlin, biostratigrafická data a jejich chrono- a litostratigrafické korelace, vývoj kvartéru a 

počátek osídlení krajiny na základě palynologického studia, historický záznam o svahových 

nestabilitách, atp. Textové vysvětlivky detailně popisují a nově interpretují geologické fenomény, 

které jsou zaneseny v mapách. Jsou zdrojem údajů pro inženýrské geology, odbory životního 

prostředí státní správy, upozorňují na geohazardy, kam patří sesuvná území nebo k sesuvům 

geologicky predisponovaná území, záplavová území, a jsou důležitým podkladem pro územní 

plánování včetně liniových staveb. Vysvětlivky podávají informace o vodních zdrojích, pramenech a 

přirozených akumulacích vod, evidují skládky, uvádějí typy půd a upozorňují na znečištění 

zemědělské půdy (nikl, kobalt, zinek), výši radonového indexu a na nebezpečí uvolnění nežádoucích 

prvků do potravinového řetězce. 

Od roku 2014 je geologický výzkum v této oblasti součástí interního projektu ČGS. Cílem je sestavit 

geologické mapy v měřítku 1 : 25 000 v celé ploše geoparku. V roce 2016 byl úspěšně dokončen list 

03-432 Nová Paka (redaktorka Marcela Stárková) a proveden geologický výzkum a mapování na 

listech 03-343 Dolní Bousov a 03-341 Příšovice, pouze v plochách, které spadají do území geoparku. V 

současné době jsou rozpracovány listy 03-344 Sobotka a 03-433 Jičín (viz obr. 1). Po jejich dokončení 

bude možné sestavit přehlednou geologickou mapu geoparku v měřítku 1 : 75 000. 

Geologický výzkum a mapování jsou koordinovány ČGS za účasti zástupců Globálního geoparku 

UNESCO Český ráj a CHKO Český ráj a práce reagovaly tak i na rozšíření hranic geoparku v roce 2015. 

Geologická rozmanitost a problematika některých geologických fenoménů si vyžádaly spolupráci s 

dalšími institucemi. V České republice se na výzkumu podíleli a stále podílejí odborníci z muzeí v 

Turnově, Nové Pace a v Chocni, z Geologického ústavu a Geofyzikálního ústavu AV ČR, 

Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy a z Vysoké školy báňské v Ostravě, a v zahraničí Institute of 

Nuclear Research Hungarian Academy Debrecen a Politechnika Ślaska Gliwice. Nelze opominout i 

mezioborovou spolupráci geologů s archeology z Muzea Českého ráje v Turnově. Příkladem je 

vysvětlení původu železné rudy goethit, která byla ve středověku získávána z proželezněných 

pískovců na kontaktu s bazanitovými žílami v Žehrovských lesích a na Hruboskalsku. 
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Každý mapový list s vysvětlivkami je řádně oponován a po přijetí díla Oponentní radou ČGS a 

schválení Aprobační komisí ČGS vytištěn v edici Základní geologická mapa České republiky 1 : 25 000 s 

Vysvětlivkami, vydavatel Česká geologická služba. Geoinformační systém včetně registru sesuvů je 

spravován a průběžně doplňován ČGS a údaje jsou zpřístupněna na www.geology.cz.  

Geoinformační systém poskytuje cenné a moderně zpracované geologické informace geoparku a 

CHKO Český ráj při přípravě informačních tabulí, plánování naučných stezek, výběru geotopů, 

sestavení letáčků a dalšího propagačního materiálu a upoutávek (Mocek a Řídkošil 2010). Upozorňuje 

i na střety zájmu turisticky oblíbených míst a ochranou přírody a krajiny. Příkladem jsou pískovcová 

skalní města, kde nevhodně volené turistické stezky urychlují erozi hornin.  

Geoinformační systém Globálního geoparku UNESCO Český ráj se po kompletaci stane uceleným 

souborem geologických dat a základním zdrojem informací pro udržitelný rozvoj regionu. Už nyní jsou 

informace využívány nejen geoparkem, ale i Ministerstvem životního prostředí ČR, Agenturou 

ochrany a přírody krajiny, CHKO Český ráj, vědeckými institucemi, školami, státní správou, místní 

samosprávou, podnikatelskými i soukromými subjekty. 

 

Obr. 44. Schematická geologická mapa geoparku UNESCO Český ráj a klad listů map měřítka 1 : 25 000. Modře jsou vyznačeny geologické 

mapy sestavené v rámci interního projektu ČGS (1998-2012), fialově geologické mapy sestavené a vytištěné v rámci projektu MŽP ČR (2008–

2013), fialově s černou šrafou vyznačen list 03-432 Nová Paka sestavený v rámci interního projektu ČGS (2014–2016), černá šrafa v černých 

kvadrantech představuje plochy území geoparku na listech 03-323 Příšovice a 03-343 Dolní Bousov (práce finančně podpořilo MŽP ČR 2015–

2016), bíle jsou ohraničeny listy 03-433 Jičín a 03-344 Sobotka, které jsou v současné době rozpracovány v rámci interního úkolu ČGS. 
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2.3.11 Výstavy 

V průběhu uplynulých let uspořádal geopark několik zajímavých výstav v muzeích regionu i mimo něj. 

Mezi nejúspěšnější patřily například Krystaly kolem nás (u příležitosti 70. výročí turnovské firmy 

Crytur, světového producenta umělých krystalů), Dekorační kameny (věnovaná využití hornin a 

minerálů v umění a architektuře), Prvohory (geologická historie Novopacka), Dr. Šolc (významný 

turnovský rodák, lékař, mineralog, fotograf) nebo 300 let kamenářství v Turnově. 

 

Obr. 45., 46., 47. Panely z různých výstav 

 

Obr. 48. 300 let kamenářství v Turnově 
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2.3.12 Vědecký výzkum 

Na území geoparku probíhají geologické výzkumy neustále, od doby vyhlášení geoparkem UNESCO 

však ještě se zvýšenou intenzitou. Poměrně podrobně jsou již prozkoumány některé sopky geoparku 

(tým odborníků z Čech, USA a Francie), pozadu nezůstává ani pískovcový fenomén (kromě posledních 

poznatků o vzniku pískovcových skalních měst také například experimentální potvrzení českého 

výzkumu, který po více než 100 letech bádání a dohadů konečně vysvětlil mechanizmus vzniku tvarů 

v pískovci). Paleontologické výzkumy světově unikátních zkřemenělých stonků prvohorních rostlin 

přinášejí nové poznatky z velmi vzdálené historie Země, archeologové denně objevují doklady 

činnosti člověka. Ročně vychází několik desítek odborných článků, jejichž tématem je Geopark Český 

ráj. 

2.3.13 Studentské práce a praxe 

Oblast Globálního geoparku Český ráj každoročně inspiruje více než desítku studentů napříč obory 

k napsání svých studentských práce od bakalářských až po doktorandské. A nejedná se jen o studenty 

geologie potažmo přírodních věd, geopark láká i studenty managementu, logistiky či rekreologie. Bez 

nadsázky je možno říci, že v geoparku vznikly práce studentů ze všech českých univerzit a také velké 

většiny slovenských. 

Další kapitolou jsou studentské praxe, které geopark ročně poskytuje také zhruba desítce studentů, 

jak z Čech, tak i ze zahraničí. Studenti Technické univerzity v Liberci si v geoparku mohli vyzkoušet 

v praxi práci s geoinformačními systémy či webdesign, vysokoškoláci z Fakulty informatiky a 

managementu UHK pak trénují management památek či své průvodcovské schopnosti. V roce 2017 

geopark poprvé přivítal stážistu z výměnného programu ERASMUS+ – španělský student 

environmentálního vzdělávání tak mohl například v průběhu své praxe vést ve španělštině 

geoturistickou exkurzi pro studenty španělského jazyka turnovského gymnázia. 

 

Obr. 49. Álvaro Hualde Ascensio provází turnovské studenty španělštiny 
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2.3.14 Prezentace území 

Zaměstnanci geoparku pravidelně představují tuto výjimečnou oblast na konferencích, seminářích, 

workshopech a veletrzích turistického ruchu, a to jak v Čechách, tak v zahraničí. Každoročně se 

účastní dvou mandatorních konferencí Sítě Evropských/Světových geoparků, pravidlem je prezentace 

na nejdůležitějších českých veletrzích (Praha, Brno), několikrát i na ITB v Berlíně (v roce 2013 zde 

stánek geoparku získal cenu za 3. místo).  

  

Obr. 50., 51. ITB Berlín 2013 

 

Obr. 53. Prezentace geoparku při jednání EGN 
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2.3.15 Rozšířená realita 

Důležitý strategický partner geoparku – Česká geologická služba – vyvíjí již několik let vlastní 

platformu, umožňující za pomoci mobilních informačních technologií doslova rozšířit naši realitu. 

Uživatelé mobilní aplikace mohou shlédnout virtuální 3D animace či vidět krajinu tak, jak vypadala 

před miliony nebo miliardami let. V roce 2016 se podařilo instalovat informační panel, vybavený 

touto revoluční interpretační technologií přímo v areálu nejikoničtějšího symbolu Českého ráje – 

hradu Trosky, zbudovaného ve 14. století na pozůstatcích tercierního vulkánu. Návštěvníci zde 

mohou spatřit lokalitu tak, jak se žádnému smrtelníkovi nikdy nemohlo podařit – mohou nahlédnout 

přímo doprostřed sopky v době před zhruba 15 miliony let, kdy byla aktivní a příroda tehdy vlasně 

právě pokládala základy dnešních Trosek.  

 

Obr. 54. Panel s rozšířenou realitou, Trosky 
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2.3.16 „Tichý a nevídaný geopark“, 2017 - 

Interní projekt geoparku Český ráj „Tichý a nevídaný geopark“, zaměřený na zpřístupnění 

geologických lokalit zrakově a sluchově postiženým, začal v roce 2017 první etapou, nazvanou „Tichý 

hrad Rotštejn“. Ve spolupráci s Ochranou Klokočských skal, z. s., Tichým světem, o. p. s. a dalšími 

lokálními a národními subjekty byla významná geologická a kulturní lokalita geoparku, hrad Rotštejn, 

osazena 5 novými panely, obsahujícími kromě trojjazyčných textů také videa (dostupná díky QR-

kódům mobilním zařízením), ve kterých jsou nejdůležitější informace tlumočeny do znakové řeči.  

V letošním roce projekt pokračuje druhou etapou – „Tichá stezka Klokočskými skalami, stezka 

nevídaná“. Renovovaná geoturistická stezka bude od 10. 6. 2018 nově obsahovat informace jak ve 

znakové řeči, tak hmatové reliéfy a informace v Braillově písmu. 

 

Obr. 55. Panel „Tichý hrad Rotštejn“ 
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2.3.17 Ostatní aktivity 

V geopaku probíhá neustále celá řada drobných či dílčích aktivit ve všemožných odvětvích. Pracovníci 

geoparku pořádají či spolupořádají celou řadu vlastivědných soutěží (např. několik ročníků 

celonárodní soutěže Zlatý list), připravují populárně vzdělávací programy pro všechny věkové 

kategorie (Hledání rotštejnského pokladu, Den geoparku v Sedmihorkách, Dětský den se Žlutou 

ponorkou, od letoška nově Novopacký den s mineralogem...), účastní se pravidelných ročních úklidů 

Českého ráje, pomáhají při tvorbě lokálních turistických strategií a podílejí se i na tvorbě legislativy a 

koncepcí na celonárodní a v rámci strukur UNESCO též mezinárodní úrovni.  

 

   Obr. 56. Den se Žlutou ponorkou                    Obr. 57. Vlastivědná soutěž Zlatý list 

 

Obr. 58. Týden Evropských Geoparků 
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