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Registrační číslo projektu: CZ.1.08/3.2.00/14.00287 
Název nositele strategie:  LAG Podralsko z.s. 
 

Číslo 
připomínky 

Subjekt / osoba Kapitola / 
číslo strany 

Text připomínky Vypořádání připomínky 

1 Geopark 
Ralsko/Černoušková 

6.1/23 Doplnění textu: .  
V roce 2013 byly zahájeny kroky ke vzniku Geoparku Ralsko, 
jehož cílem je podporovat rozvoj geoturismu a šetrného 
cestovního ruchu v území v návaznosti na rozvoj turistické 
infrastruktury a pozitivní prezentaci turistické destinace. 

Text doplněn do SCLLD 

2 Geopark 
Ralsko/Černoušková 

6.10.3/103 Doplnění textu: 
Doksy, Ralsko, Stráž pod Ralskem – starostové jsou členy 
správní rady Geoparku Ralsko, o. p. s. 

Text doplněn do SCLLD 

3 Geopark 
Ralsko/Černoušková 

6.11/104 Doplnění textu: 

V loňském roce vznikl na jeho území Geopark Ralsko, který 

má potenciál pro rozvoj moderních forem šetrné turistiky - 

geoturismus 

Text doplněn do SCLLD 

4 Geopark 
Ralsko/Černoušková 

6.11.1/104 Doplnění textu: 
Přesah území je do tří krajů – Libereckého, Ústeckého a 
Středočeského. Z hlediska marketingového členění v rámci 
Programu rozvoje cestovního ruchu LK, je na území kraje 
největší část obcí součástí turistického regionu Českolipsko, 
turistických oblastí Máchův kraj a Lužické hory a Ještědský 
hřbet a Geoparku Ralsko. 

Text doplněn do SCLLD 

5 Geopark 
Ralsko/Černoušková 

6.11.1/104 
- 105 

Doplnění textu: 

Geopark Ralsko 

Území Geoparku Ralsko se nachází v Libereckém kraji. Z 

převážné části leží v územní jednotce obce Ralsko (a 

zahrnuje bývalý vojenský výcvikový prostor Ralsko), dále 

Text doplněn do SCLLD 
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zasahuje do části katastru města Doksy a Hamr na Jezeře. 

Území je v rámci České republiky velice unikátní a může 

nabídnout mnoho zajímavých ukázek v podobě přírodních, 

ale i kulturních jedinečností. Nosným tématem Geoparku 

Ralsko je motto „Krajinou zaniklých obcí, železné rudy a 

pískovce bez bariér“, jehož cílem je představení krajiny 

člověkem nezměněné po dobu 60 let lidem všem věkovým i 

sociálním kategoriím a zachování tohoto území pro širokou 

veřejnost v rámci udržitelného cestovního ruchu v duchu 

moderní přírodní turistiky, která je otevřená především i pro 

rodiny s dětmi, mládež, děti, seniory a handicapované. Reliéf 

oblasti vybízí k poznávání krajiny ze všech úhlů pohledu díky 

své nenáročnosti i návštěvníky s jakkoliv omezenou možností 

pohybu.  

Dalším cílem geoparku je rozšířit vzdělávání v oblasti geověd, 

a to formami vhodnými pro odbornou i širokou veřejnost, 

včetně dětí. V geoparku Ralsko jsou plánovány aktivity v 

podobě rozšíření sítě naučných stezek a geostezek, zřízení 

geologického, ale i kulturního muzea. 

 

6 Geopark 
Ralsko/Černoušková 

6.11.3/107  Doplnění textu: 
V loňském roce však na území bývalého VVP Ralsko vznikl 
Geopark Ralsko, jehož cílem je zpřístupnit širokým vrstvám 
veřejnosti geologické, přírodní, historické a kulturní hodnoty 
daného území, včetně zajišťování vzdělávacích a osvětových 
aktivit, a podporovat rozvoj vhodných forem cestovního 
ruchu v dané oblasti. 

Text doplněn do SCLLD 

7 Geopark 
Ralsko/Černoušková 

8.1.2/133 Doplnění textu: 
Popis geografické polohy: rozvojové území se nalézá jižně od 

Text doplněn do SCLLD 
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Mimoně v místní části Hradčany (nad Ploučnicí) v areálu 
letiště Hradčany a okolí a je součástí území vznikajícího 
Geoparku Ralsko a bude usilováno o využití území v souladu 
s principy udržitelného cestovního ruchu a geoturismu. 
Realizace vhodného záměru nebyla započata, plochy nejsou 
prozatím k navrhované funkci využívány. Další významnou 
rozvojovou plochou je plocha v Ralsku – Kuřívodech o 
rozloze celkem 298,60 ha. I tato plocha se nachází na území 
Geoparku Ralsko a počítá se s jejím využitím pro účely 
cestovního ruchu, plocha se jeví jako vhodná k rekreaci, 
sportování a kulturním akcím. 

8 Geopark 
Ralsko/Černoušková 

12/166 Doplnění textu: 

Významným inovativním prvkem pro území LAG Podralsko je 

vznikající Geopark Ralsko s jedinečným souborem územních 

hodnot, které přestavují vysoký interpretační potenciál 

území. Ten lze shrnout do čtyř hlavních oblastí: (1) Geologie 

a vztah člověka ke krajině – krajina železné rudy a pískovce; 

(2) Historie území a zaniklé obce; (3) Přírodní bohatství a 

ekologie – chráněná území a rezervace, obora Židlov; (4) 

Volnočasové aktivity a sport. Geopark Ralsko získal 

v loňském roce status kandidátského geoparku a na jaře 

příštího roku bude usilovat o certifikát národní geopark a 

zapojení do sítě národních geoparků ČR. Tento certifikát i 

připravované aktivity v rámci geoparku v oblasti geoturismu, 

vzdělávání a osvěty jsou pro území LAG Podralsko 

významným inovativním prvkem. 

Za inovativní lze rovněž považovat propojení těchto zcela 

protikladných hodnot území LAG Podralsko (vojenská 

Text doplněn do SCLLD 
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historie, těžba strategické suroviny, sociální problematika, 

sklářství, Máchův kraj, apod.) do jednoho vzájemně 

provázaného funkčního společensko-ekonomického 

systému. 

9 Geopark 
Ralsko/Černoušková 

Zdroje 
dat/168 

Doplněn zdroj: www.geoparkralsko.cz 
 

Zdroj doplněn do SCLLD 

     

 

http://www.geoparkralsko.cz/

