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ZÁKLADNÍ ÚDAJE  


 


/Název/ 


 


Geopark Ralsko o.p.s. 


/Právní forma/ obecně prospěšná společnost 


/IČ/ 01834410 


/Sídlo/ Kuřívody 701, 471 24 Ralsko 


/Projektová kancelář/ Mírová 108, 471 24 Mimoň 


/Datum založení/ 18.3.2013 


/E-mail/ info@geoparkralsko.cz 


/Bankovní spojení/ Česká Spořitelna a.s. 5226341329/0800 


Web/ www.geoparkralsko.cz 


 


  



mailto:info@geoparkralsko.cz
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PROFIL SPOLEČNOSTI 


Jsme nestátní nezisková organizace, jejímž posláním je šetrný rozvoj Národního 


geoparku Ralsko, a to především: 


• environmentální rozvoj regionu založený na ochraně přírodních a kulturních 


hodnot 


• ekonomický rozvoj regionu založený na šetrné turistice a pozitivní prezentaci 


• sociální rozvoj regionu založený na znalostech a vzdělání. 


Hlavní programové oblasti: 


1. Ochrana přírodních a kulturních hodnot, výzkum a monitoring 


2. Rozvoj šetrného cestovního ruchu, geoturismus, interpretace místního dědictví 


3. Environmentální vzdělávání a osvěta 


4. Podpora regionálního rozvoje a komunitního života 


5. Spolupráce v komunitě geoparků 


Obecně prospěšná společnost Geopark Ralsko byla založena 18. 3. 2013, v tomtéž 


roce na podzim získala statut kandidátského Geoparku a stala se součástí Sítě 


geoparků v ČR. V roce 2016 získala statut národního geoparku, který v roce 2020 


úspěšně obhájila při revalidaci. 


Obecně prospěšná společnost je řídícím subjektem Národního geoparku Ralsko.  


Členství a zapojení organizace: 


Obecně prospěšná společnost Geopark Ralsko je členem: 


• LAG Podralsko  


• zakládajícícm členem zapsaného spolku Máchův kraj – destinační management 


• zakládajícím členem Asociace geoparků ČR, z.s.  
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ORGÁNY SPOLEČNOSTI 


/Zakladatelé/  Ing. Arch. Jan Ludvík , Mgr. Anna Ježková, Ing. Petr 


Hlínka  


/Správní rada v roce 2021/ 


Stanislav Ludvík  – předseda správní rady  


Bc. Martin Půta  


Ing. Miroslav Králík  


Mgr. Anna Ježková  


Ing. Petr Hlínka – do 10.6. 2021 


Ing. Roman Vohradský  


Ing. Martin Šuma  


Ing. Arch. Radek Suchánek, PhD. 


Ing. Eva Burešová 


/Dozorčí rada v roce 2021/ 


Martin Prachař 


Ing. Jiří Poživil 


Michal Ludvík 


/Ředitelka – statutární orgán/ 


Mgr. Lenka Mrázová 


 


 


/Činnost správní a dozorčí rady/ 


V roce 2021 proběhlo jedno zasedání v 8.12. 2021, kde byla 


schválena výroční zpráva, účetní uzávěrka za rok 2020 a výrok 


auditora pro účetní uzávěrku a výroční zprávu. 


/Tým společnosti/ 


Projektoví manažeři: Renata Franclová, Pavla Růžičková, Petra 


Černoušková 


Geologové geoparku: Dominik Rubáš, Petr Mužák, Jan Mertlík 


Koordinátoři a lektoři EVVO: Kateřina Thierlová, Jaroslava 


Formanová, Monika Mervartová 
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AKTIVITY V ROCE 2021 


01/ Ochrana přírodních a kulturních hodnot, výzkum a monitoring 


V roce 2021 proběhly tyto činnosti: 


• Inventarizace geotopů v Geoparku Ralsko – proběhlo mapování geotopů především 


pro tvorbu geostezky na téma historická těžba železných rud. Informace byly 


zpracovány do studie, která má sloužit badatelům a jako základ pro budoucí publikaci 


na toto téma. Jsou zde podrobně popsány lokality, zpracována rešerše historických 


textů a zdrojů.  


• Aktualizace pomologického průzkumu v zaniklých obcích Ralska – na podzim určování 


odrůd a označení jabloní, ze kterých byly odebrány vzorky, jabloně v terénu označeny.  


Alej vzpomínek v Ralsku 


Na paměť zaniklých obcí v bývalém vojenském prostoru pokračoval Geopark Ralsko 


v dosazování aleje, kterou tvoří ovocné stromy s naroubovanou odrůdou odebranou z jedné 


ze zaniklých obcí. V listopadu bylo vysazeno celkem 30 stromů, hrušní a jabloní, a to v místech, 


kde kdysi vedla cesta do obce Dolní Novina. Každý strom je opatřen cedulkou, na které najdete 


název odrůdy, název zaniklé vsi, odkud byla odrůda odebrána, a jméno patrona stromu, tj. 


člověka, který strom sázel. Výsadbu aleje podpořila Nadace ČEZ. Partnerem byly Lesy ČR a 


Vojenské lesy a statky ČR s.p. Celkem je nyní v aleji 60 stromů. Výsadba zanesena do aplikace 


https://www.sazimebudoucnost.cz/  


 


02/ Rozvoj šetrného cestovního ruchu, geoturismus, interpretace 


místního dědictví 


Geostezky, geopointy a infrastruktura pro geoturismus 


Virtuální stezka Za železným pokladem 


V roce 2021 byla spuštěna virtuální stezka na téma historická těžba železných rud s prvky 
rozšířené reality. Virtuální stezka je aplikace přizpůsobená platformách iOS a Android ve 4 
jazykových mutacích CZ, DE, PL, EN. V terénu má podporu v podobě cedulí s QR kódy, textem 
a obrázkem. Celkem je v geoparku rozmístěno 11 zastavení na 4 okruzích – Doksy, Hradčany, 
Mimoň a Hamr na Jezeře. 


 


 



https://www.sazimebudoucnost.cz/
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Značení stezky Za železným pokladem 


V roce 2021 bylo aktualizováno turistické značení v okolí Děvína tak, aby byl zajištěn přístup 
na lokality v rámci nové virtuální stezky a zpřístupněna největší dobývka těžby železné rudy 
v geoparku – Schächtenstein. 


Značení stezky Přes Bukové hory 


V roce 2021 bylo aktualizováno značení geostezky podle metodiky KČT. 


Úklid a údržba geoturistické infrastruktury 


Proběhla běžná údržba, úklid a drobné opravy cedulí na geostezkách geoparku a v okolí altánů 
v Kuřívodech, Jablonečku a pod Děvínem. 


Geoprůvodcování 


Vzdělávání pro geoprůvodce 


V roce 2021 proběhl kurz pro geoprůvodce Národního geoparku Ralsko. Pro kurz byla 


zpracována metodika, skripta a další podpůrné materiály. Kurz byl realizován v rámci 2 víkendů 


v měsících červen a červenec. Na podzim probíhaly praktické terénní a znalostní zkoušky. 


Celkem úspěšně dokončilo kurz 16 geoprůvodců, kteří obdrželi certifikát. 


Realizace exkurzí s geoprůvodcem 


V roce 2021 byla realizace exkurzí omezena vzhledem k protiepidemickým opatřením covid. 


V srpnu proběhla cyklo geologická exkurze do okolí Hradčan pod vedením Petra Mužáka. 


Propagace a propagační materiály 


Proběhla aktualizace online nástrojů pro informování o geoturistice v Geoparku Ralsko – 


doplnění fotobanky turistických cílů, akcí, údržba a aktualizace webových stránek 


www.visitralsko.com ve 4 jazycích – CZ, DE, EN, PL. Pro propagaci akcí byly využívány sociální 


sítě, především facebook, Instagram, youtube kanál. Geopark Ralsko dále průběžně spravuje 


a aktualizuje webové stránky festivalu Proměny www.festival-ralsko.com, a to ve 2 jazykových 


mutacích – CZ, DE, doplňuje datový sklad Libereckého kraje (kalendář akcí, informace o 


geotopech) http://www.liberecky-kraj.cz/.  


 


V roce 2021 byly vydány / vytvořeny / spuštěny: 


• Informační leták o geostezce Za železným pokladem – CZ a DE 


• Informační leták o virtuální stezce Za železným pokladem – CZ, DE, PL, EN 


• Brožura Zážitky v geoparcích - CZ, DE, PL, EN  


• Suvenýry – pohledy a magnety Geoparku Ralsko 


• Image film Zážitky v geoparcích – krátký film o geoparku s CZ a DE titulky 


• Paměti Zaniklá obec Holičky – video rozhovor s pamětníkem 



http://www.visitralsko.com/

http://www.festival-ralsko.com/

http://www.liberecky-kraj.cz/
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• Geoturistický portál www.geo-adventures.eu - popisy geotopů českého geoparku 


Ralsko a německého geoparku Muskauer Faltenbogen, zážitky v geoparcích, exkurze 


s průvodcem – v jazykových mutacích CZ, DE, PL, EN 


• Propagační stan Národního geoparku Ralsko 


• Venkovní výstava o geoturistice – 4 bannery o geoparku a jeho aktivitách 


• Fotografická výstava Skryté skvosty Národního geoparku Ralsko 


 


Destinační management Máchův kraj a rozvoj cestovního ruchu 


Geopark Ralsko v roce 2021 aktivně spolupracoval s destinačním managementem  Máchův 


kraj na propagaci regionu, především specifické geoturistické nabídky produktů, účastnil se 


setkání s informačními centry a setkání 3K platformy. 


 


03/ Environmentální vzdělávání a osvěta 


Osvětové akce pro veřejnost 


Celý rok byl značně poznamenán koronavirovou pandemií. V roce 2021 realizováno: 


• Červen – ONLINE land-artové workshopy – 4 setkání na různá témata od malování 


světlem, body art, stonebalancing a land-art 


• Červen - Land-artový festival Proměny v zaniklé obci Holičky – tradiční setkání a 


oživení zaniklé obce 


• Červen – výstava ve vestibulu Krajského úřadu Libereckého kraje 


• Červen – United Island v Praze – prezentace geoparku na festivalu na Kampě v Praze 


• Září – Den otevřených dveří – prezentace geoparku na zámku v Doksech 


• Září – listopad – Fotografická výstava Skryté skvosty geoparku na zámku v Doksech 


• Září – ONLINE česko-německé setkání Proměny – premiéra filmu z festivalu, paměti z 


Holiček 


• Říjen – Zažijte dobrodružství s geoparkem – slavnostní spuštění virtuální stezky a 


premiéry image filmu na zámku v Doksech 


• Říjen – Plnou parou vpřed - prezentace geoparku výroční akci SAB – na parníku 


Bohemia z Děčína do Bad Schandau 


• Říjen – Jablka vzpomínek – setkání s pomologem, ochutnávka úrody ze zaniklých obcí 


• Říjen – Den stromů v parku v České Lípě – akce pro rodiny ve spolupráci s Vlastivědným 


muzeem v České Lípě 


Odborné workshopy a konference 


• Březen – Geoparky jako učebnice - geoparky jako nástroje osvětové činnosti, příklady 


terénních environmentálních programů – online, v rámci česko-polské sítě GECON 



http://www.geo-adventures.eu/
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• Duben – Závěrečná konference česko-polského projektu GECON – Krajina vzájemné 


spolupráce 


• Prosinec – závěrečná konference projektu GEOADVENTURES – představení 
geoturistických produktů 


Environmentální programy  


V roce 2021 proběhla realizace enviromentálních vzdělávacích programů pro žáky MŠ a ZŠ na 


Českolipsku a Liberecku. Realizace a příprava programů byla podpořena Státním fondem 


životního prostředí, Dotačním fondem Libereckého kraje a LAG Podralsko v rámci projektu 


MAP II Novoborsko a Českolipsko. Celkem proběhlo 35 programů, z toho 10 pro MŠ a 25 pro 


ZŠ. Celkový počet účastníkohodin je 2 176. 


Objednávání programů probíhá přes webové stránky www.visitralsko.com, kde je uveden 


stručný popis programu, věková skupina, počet žáků ve skupině, délka programu a prostředí, 


kde program probíhá. Nabídka je velmi pestrá a obsahuje programy pro všechny stupně 


vzdělávání (MŠ,ZŠ,SŠ).  Terénní programy nabízí dětem vzdělávací příležitosti, které jim 


nemůže zajistit ani nejlépe vybavená školní třída. Programy geoparku jsou založené na 


principech zážitkové a přírodní pedagogiky a jsou interaktivní. Nabízíme využití zajímavých 


výukových pomůcek, podklady pro následnou práci ve výuce a inspiraci pro nové výukové 


metody. 


Geologický kroužek – Geolovci 


Cílem kroužku je zvýšit zájem různých generací o přírodu, představit jim co možná nejvíce o 


geologické stavbě a geologické minulosti kraje, zároveň podpořit šetrný přístup ke 


geologickému bohatství a rozvíjet geoturistiku. Geolovce v současné chvíli tvoří pestrá skupina 


dětí i dospělých (cca 80 aktivních zájemců), která má zájem o objevování neživé přírody 


Libereckého kraje. Cílem jednotlivých setkání není předávání informací, ale především se 


účastníci mohou stát sami badateli a objevovat krásy přírody. Geologický kroužek při 


Geoparku Ralsko zvaný „Geolovci“ byl založen v prosinci 2019 pod vedením Petra Mužáka 


(geolog geoparku) a Veronika Ličaverové. Aktivity kroužku byly ovlivněny protiepidemickými 


opatřeními. 


V roce 2021 proběhly tyto aktivity: 


• 29.4. – Virtuální procházka Ještědským krasem – online, k Mezinárodnímu dni jeskyní 


a krasu 


• 23.-25.7. – IX. setkání geolovců – studijní cesta do Barrandienu 


• 27.-28.8. – X. setkání geolovců – dvoudenní v oblasti v Oknech s výletem na Korecký 


vrch a Podolec 


• 25.9. - XI. setkání GeoLovců dne 25.9. 2021 za poznáním druhohor 
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• 31.10. - XII. setkání GeoLovců do podzemní továrny Rabštejn a lomu Česká Kamenice 


Tváře z hlíny 


Cílem aktivity byla tvorba zážitkových programů pro turisty v Máchově kraji, které navazují na 


již aktivity spojené s interpretací zaniklých obcí a přírodním uměním v Geoparku  Ralsko.  


V rámci projektu bylo realizováno 7 zážitkových programů ve 3 zaniklých obcích – Jabloneček, 


Svébořice a Holičky.  Vlastní realizace probíhala postupně. Nejprve byly zpracovány dostupná 


data a poznatky, zpracovány mapy se zákresem původních stavení. Poté byly sestaveny 


metodické materiály a aktualizovány webové stránky Geoparku Ralsko 


(https://www.visitralsko.com/l/zazitkovy-program-tvare-z-hliny/).  Následovala vlastní 


realizace programů, kdy byla účastníkům představena historie dotčených obcí – formou 


přednášky a ukázky dobových fotografií – zaniklé místo bylo „ztvárněno“ (dnes  x  v době 


osídlení). Zároveň byly účastníkům předány metodické materiály k dalšímu vlastnímu studiu. 


Po představení zaniklého místa následovala diskuze a vlastní tvorba děl. Samotná díla byla 


tvořena z kamnářského jílu a tmelu. Zájem měly také organizované skupiny dětí (tábory, školy), 


které tak zároveň měly možnost poznat historii regionu. I přes dopady pandemie covid se 


projekt podařilo uskutečnit v původně plánovaném rozsahu. 


DVA jazyky - JEDEN region 


Přeshraniční česko-německý projektu je zaměřen na tvorbu a realizaci týdenních a třídenních 


vzdělávacích česko-německých setkání pro studenty středních škol z obou stran hranice. 


Společně budou objevovat historické a přírodní hodnoty regionu. Součástí workshopů jsou 


moduly jazykové animace, společné tvoření. V rámci projektu proběhnou i 2 dvoudenní 


workshopy, na kterých budou moci pedagogové a lektoři nalézt inspiraci a motivaci pro své 


vlastní přeshraniční aktivity. Lead partnerem projektu je Hillersche Villa e.V., českými partnery 


jsou Geopark Ralsko o.p.s. a České Švýcarsko o.p.s. V roce 2021 se uskutečnil jeden workshop 


pro pedagogy a dále byla zřízena pracovní skupina, která připravuje workshopy pro studenty 


v roce 2022.  


04/ Podpora regionálního rozvoje a komunitního života 


Land-art v Ralsku  


Geopark Ralsko uspořádal pátý ročník land-artového Festivalu Proměny v zaniklé obci Holičky. 


Posláním této aktivit je posílení kulturní identity místních obyvatel s krajinou v pohraničí, která 


prošla (stejně jako podobná místa v Sudetech) zásadní proměnou ve 20. století. Festival 


inovativně propojuje lidi z oblasti ekologie, filosofie, kulturní historie, přírodních věd a umění 


a jak se ukázalo, toto spojení prolamuje jazykové bariéry, je společné českému i německému 


obyvatelstvu a přilákalo všechny generace - od pamětníků po rodiny s dětmi. Cílem aktivity je  
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využít land-art jako způsob, jak se navrátit ke kořenům kraje, k přírodě a k historii 


místa. Umělecké vyjádření se tak pokouší překlenout historii násilné přeměny krajiny. 


Před festivalem proběhl česko-německý workshop s účastí českých a německých umělců. Na 


samotném festivalu proběhla vernisáž děl z přírodních materiálů a rukodělné a výtvarné 


dílny pro rodiny s dětmi. Fotogalerie na www.landart-ralsko.com . Projekt byl podpořen 


Česko-německým fondem budoucnosti, Libereckým krajem, Městem Mimoň a Mnichovo 


Hradiště. 


Podpora dobrovolnictví 


V rámci své činnosti se geopark věnuje podpoře dobrovolnictví a organizaci společných 


setkání v krajině geoparku. V roce 2021 proběhly 3 setkání. V červnu jsme společně uklidili 


černou sládku ve sklepích v zaniklé obci Holičky, v listopadu proběhla výsadba stromů v Aleji 


vzpomínek v Ralsku. 


05/ Spolupráce v komunitě geoparků 


GECON – geologická příhraniční kooperační síť 


Co je GECON?  GE-geology, CO- cooperation, N-network. Pod zkratkou GECON se ukrývá síť 


organizací i jednotlivců, které spojuje zájem o geologické bohatství pohraniční oblasti. GECON 


jsou zároveň dva tříleté projekty s názvem Geologická příhraniční kooperační síť, jeden je 


zaměřen na česko-saskou spolupráci a druhá na česko-polskou spolupráci. Oba projekty byly 


v roce 2021 úspěšně ukončeny. Činnost sítě však pokračuje dál, jednotliví partneři připravují 


společné aktivity a informace byly skloubeny do společné stránky https://www.gecon.online/  


 


Realizace společných produktů v oblasti geoturismu – GEO-ADVENTURES 


Dvouletý projekt byl zahájen v listopadu 2019 a úspěšně zakončen v prosinci 2021. Byl  


podpořen z prostředků Evropské unie v rámci Programu spolupráce mezi Českou republikou a 


Svobodným státem Sasko. Geopark Ralsko byl lead partnerem projektu a projektovým 


partnerem je UNESCO GLOBAL Geopark Muskauer Faltenbogen e.V. na německé straně. Cílem 


projektu bylo realizovat společné přeshraniční produkty cestovního ruchu, které přispějí k 


objevování přírodních a kulturních atraktivit v česko-saském pohraničí a přivedou do 


rekreačního regionu, co nejvíce návštěvníků na více než 1 den (zůstanou déle). Hlavní aktivity 


projektu: společná přeshraniční koncepce v oblasti marketingu a spolupráce, společný 


přeshraniční produkt GEO-ADVENTURES.EU (turistická aplikace do mobilu na téma těžby 


železných rud, webové stránky s interaktivní mapou, virtuální realita, 2D a 3D animace), 


společná nabídka průvodců (proškolení průvodců a odzkoušení průvodcovských služeb)  a 


společná přeshraniční marketingová kampaň. Více informací na www.geo-adventures.eu  



http://www.landart-ralsko.com/

https://www.gecon.online/

https://www.visitralsko.com/geoadventures/

http://www.geo-adventures.eu/
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GEOCAMP 


Dvouletý projekt je zaměřený na výměnu zkušeností v oblasti inovativních metod ve výuce 


přírodovědných předmětů, speciálně geologie. Projekt je podpořen z Norských fondů 


z Programu biletarální spolupráce. Hlavním partnerem je Technická univerzita v Liberci, 


českým partnerem je Geopark Ralsko o.p.s. a zahraničními partnery dvě organizace z Islandu: 


Geocamp Island a Keilir Academy. V roce 2021 se uskutečnila studijní cesta islandských 


partnerů do České republiky, sdílení zkušeností s výukou přírodovědných předmětů na školách 


v ČR a Islandu a příprava aktivit na rok 2022. Hlavním výstupem projektu bude týdenní kurz 


pro české pedagogy nebo studenty pedagogických fakult s využitím metodiky z Islandu. 
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Partneři a spolupracující 


organizace v roce 2021 na 


národní úrovni 


• Technická univerzita v Liberci 


• AOPK - Regionální pracoviště 


Liberecko 


• AOPK - Správa CHKO Kokořínsko-


Máchův kraj 


• Vojenské lesy a statky ČR, s.p. 


• Liberecký kraj 


• Česká geologická služba 


• LAG Podralsko 


• MAS Chrudimsko 


• Geoparky v ČR 


• Město Ralsko 


• Město Mimoň 


• Město Doksy 


• Obec Hamr na Jezeře 


• Podralský nadační fond 


• Spolek pro historii Mimoňska 


• Sdružení Náhlov 


• Vlastivědné muzeum v České Lípě 


• České Švýcarsko o.p.s. 


 


Partneři a spolupracující 


organizace v roce 2021 na 


mezinárodní úrovni 
 


• Senckenbergovo muzeum v Görlitz, 


Německo 


• Hillersche Villa gGmbH, Německo 


• Geopark Przedgórze Sudeckie, 


Polsko 


• Muzeum Regionalne w Lubaniu, 


Polsko 


• Panstwowy Institut Geologiczny, 


Polsko 


• UNESCO GLOBAL Geopark 


Muskauer Faltenbogen e.V., 


Německo 


• Keilir Academy, Island 


• GeoCamp Island


 


  



http://kokorinsko.ochranaprirody.cz/

http://kokorinsko.ochranaprirody.cz/

https://www.vls.cz/divize/mimon
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Veřejná sbírka Pro krajinu pod Ralskem 


Dne 23. 11. 2015 jsme spustili veřejnou sbírku "Pro krajinu pod Ralskem" za účelem 


shromažďování finančních prostředků na projekty zajišťující ochranu, obnovu a prezentaci 


přírodního a kulturního dědictví Geoparku Ralsko a podporující rozvoj šetrné turistiky 


v Geoparku Ralsko (realizaci návštěvnických středisek, odpočívadel, naučných stezek, značení 


turistických tras, obnovu drobných památek a dalších podobných aktivit).  


Vyúčtování sbírky za období: 1.1.2021-31.12.2021 


Identifikace sbírkové akce:  
Název sbírkové akce: Pro krajinu pod Ralskem 
Název realizátora: Geopark Ralsko o.p.s., sídlem Kuřívody 701, 471 24 Ralsko, IČ: 01834410  
Účel sbírkové akce: Dlouhodobé shromažďování finančních prostředků na projekty zajišťující 
ochranu, obnovu a prezentaci přírodního a kulturního dědictví Geoparku Ralsko a podporující rozvoj 
šetrné turistiky v Geoparku Ralsko. 
Místo konání sbírkové akce: územní České republiky 
PŘÍJMY 
 


1) Veřejná sbírka využila jednu sbírkovou pokladničku označenou č.1, která byla zapečetěna dne 
15.12.2020 a rozpečetěna dne 17.12.2021. Druhá pokladnička nebyla využita, ani 
zapečetěna. 


Příjmy z pokladničky: 785,-Kč (sedmsetosmdesátpět korun českých). 
Příjmy z pokladničky byly vloženy dne 21.12.2021 na transparentní účet sbírky č. 5737039359/0800. 
 


2) Pro účely veřejné sbírky funguje transparentní účet u České Spořitelny č. 5737039359/0800.  
Příjmy z účtu:  


• Zůstatek z minulého období k 1.1.2020: 14.174,49 Kč 


• Příspěvky na účet: 2.500,00 Kč 


• Úrok: 0,09 Kč 
 
Celkem: 16.674,58 Kč 
HRUBÝ VÝTĚŽEK SBÍRKY  17.459,58 Kč 
Do nákladů byly zaúčtovány bankovní poplatky. Celkem: 147,- Kč 
ČISTÝ VÝTĚŽEK 17.312,58 Kč 
PŘÍJMY CELKEM 17.312,58 Kč 
Výtěžek z veřejné sbírky byl využit na zaplacení turistického značení na geostezce Za železným 
pokladem v okolí Hamru na Jezeře a geostezce Přes Bukové hory v okolí Hradčan. Značení provedlo 
KČT dle své metodiky. Faktura ve výši 10.000,-Kč byla proplacena dne 29.11. z transparentního účtu 
sbírky. 
VYUŽITÍ SBÍRKY VE VÝŠI  10.000,-Kč 
KONEČNÝ ZŮSTATEK 7.312,58 Kč 


Odpovědný zástupce organizátora sbírky Mgr. Lenka Mrázová – ředitelka.  
Vyúčtování veřejné sbírky bylo schváleno dne 11.2.2022 Krajským úřadem Libereckého kraje. 
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Úspěšně realizované / probíhající projekty v roce 2021 


Název projektu Donátor Celková výše dotace 


projektu 


Termín realizace projektu 


GECON – geologická 


příhraniční kooperační síť 


Interreg VA – 


česko-polský 


139.977,-Eur 1.2.2018-30.4.2021 


Realizace společných 


produktů v oblasti 


geoturismu 


Interreg VA – 


česko-saský 


196.740,-Eur 1.11.2019-31.12.2021 


Dva jazyky – jeden region Interreg VA – 


česko-saský 


62.988,-Eur 1.7.2021-31.12.2022 


Podpora činnosti 


Geoparku Ralsko v roce 


2021 


Liberecký kraj  250.000,-Kč 1.1.2021-30.11.2021 


Zelenou stezkou na 


Českolipsku a 


Podještědsku 


Liberecký kraj 150.000,-Kč 1.1.2021-30.9.2022 


Krajina příběhů – land-


artové putování po 


společných stezkách 


ČNFB 


Město Mimoň 


137.970,-Kč 


10.000,-Kč 


1.3.2021-30.9.2021 


GeoCamp Norské fondy 


EHP 


44.000,-EUR 1.8.2021-31.8.2023 


Alej vzpomínek Nadace ČEZ 85.000,- 1.9.-31.12.2021 


Tváře z hlíny Liberecký kraj 49.000,-Kč 1.1.2021-31.12.2021 


 


 








  


Z P R Á V A   N E Z Á V I S L É H O   A U D I T O R A
 


o ověření účetní závěrky sestavené k 31.12.2021


v organizaci


Geopark  Ralsko o.p.s.


27. září 2022
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sídlo: Všebořická 82/2, 40001 Ústí nad Labem, pobočka: Doudlebská 1699/5, 14000 Praha 4
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ÚVODNÍ ÚDAJE


Subjekt, u něhož bylo provedeno ověření


Organizace: Geopark Ralsko o.p.s.
Adresa: Kuřívody 701, 471 24 Ralsko
IČ: 018 34 410
Předmět činnosti: 


 environmentální rozvoj regionu Ralsko založený na ochraně přírodních a kulturních
hodnot


 ekonomický rozvoj regionu založený na šetrné turistice a pozitivní prezentaci
 sociální rozvoj regionu založený na znalostech a vzdělání


Příjemce zprávy


statutární orgán, správní rada


Předmět ověřování


účetní závěrka sestavená k 31.12.2021 za účetní období 1.1.2021 – 31.12.2021


Termín provedení auditu


2.6.2022 – 27.9.2022


Ověření provedl a zprávu auditora zpracoval


22HLAV s.r.o. 
Všebořická 82/2, Ústí nad Labem
evidenční číslo KAČR 277
člen mezinárodní asociace nezávislých profesionálních firem 
MSI Global Alliance, Legal & Accounting Firms


odpovědný auditor: Ing. Jan Černý, evidenční číslo KAČR 2455


22HLAV s.r.o., IČ 64052907, Spisová značka C 10016 vedená u KS v UL, evidenční číslo KAČR 277, osvědčení KDPČR 
sídlo: Všebořická 82/2, 40001 Ústí nad Labem, pobočka: Doudlebská 1699/5, 14000 Praha 4


Tel.: +420 474745134, +420 230 234 554, E-mail: info@22hlav.cz, Web: http://www.22hlav.cz 
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ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA
určena statutárnímu orgánu organizace a správní radě organizace Geopark Ralsko o.p.s.


Zpráva o ověření účetní závěrky


Výrok auditora


Provedli  jsme  audit  přiložené  účetní  závěrky  organizace  Geopark  Ralsko  o.p.s.  (dále  také
„Organizace“)  sestavené  na  základě  českých  účetních  předpisů,  která  se  skládá  z  rozvahy
k 31.12.2021, výkazu zisku a ztráty, za rok končící 31.12.2021 a přílohy této účetní závěrky, která
obsahuje  popis  použitých  podstatných  účetních  metod  a  další  vysvětlující  informace.  Údaje
o Organizaci jsou uvedeny v bodě 1 přílohy této účetní závěrky.


Podle  našeho  názoru  účetní  závěrka podává  věrný  a  poctivý  obraz  aktiv  a  pasiv  organizace
Geopark Ralsko o.p.s. k 31.12.2021 a nákladů a výnosů a výsledku jejího hospodaření za rok
končící 31.12.2021 v souladu s českými účetními předpisy.


Základ pro výrok


Audit jsme provedli v souladu se zákonem o auditorech, nařízením Evropského parlamentu a Rady
(EU) č. 537/2014 a standardy Komory auditorů České republiky pro audit, kterými jsou mezinárodní
standardy pro audit (ISA), případně doplněné a upravené souvisejícími aplikačními doložkami. Naše
odpovědnost stanovená těmito předpisy je podrobněji popsána v oddílu Odpovědnost auditora za audit
účetní závěrky. V souladu se zákonem o auditorech a Etickým kodexem přijatým Komorou auditorů
České republiky jsme na Organizaci  nezávislí  a  splnili  jsme i  další  etické povinnosti  vyplývající
z uvedených  předpisů.  Domníváme  se,  že  důkazní  informace,  které  jsme  shromáždili,  poskytují
dostatečný a vhodný základ pro vyjádření našeho výroku.


Ostatní informace uvedené ve výroční zprávě


Ostatními  informacemi  jsou  v souladu  s  §  2  písm.  b)  zákona  o  auditorech  informace  uvedené
ve výroční  zprávě  mimo  účetní  závěrku  a  naši  zprávu  auditora.  Za  ostatní  informace  odpovídá
ředitelka Organizace.


Náš výrok k účetní  závěrce se  k ostatním informacím nevztahuje.  Přesto je  však součástí  našich
povinností souvisejících s ověřením účetní závěrky seznámit se s ostatními informacemi a posoudit,
zda ostatní informace nejsou ve významném (materiálním) nesouladu s účetní závěrkou či s našimi
znalostmi  o  účetní  jednotce  získanými  během  ověřování  účetní  závěrky  nebo  zda  se  jinak  tyto
informace nejeví  jako významně (materiálně) nesprávné.  Také posuzujeme, zda ostatní  informace
byly ve všech významných (materiálních) ohledech vypracovány v souladu s příslušnými právními
předpisy. Tímto posouzením se rozumí, zda ostatní informace splňují požadavky právních předpisů
na formální  náležitosti  a  postup  vypracování  ostatních  informací  v kontextu  významnosti
(materiality), tedy zda případné nedodržení uvedených požadavků by bylo způsobilé ovlivnit úsudek
činěný na základě ostatních informací.


Na základě provedených postupů, do míry, již dokážeme posoudit, uvádíme, že


 ostatní  informace,  které  popisují  skutečnosti,  jež  jsou  též  předmětem zobrazení  v  účetní
závěrce, jsou ve všech významných (materiálních) ohledech v souladu s účetní závěrkou a


 ostatní informace byly vypracovány v souladu s  právními předpisy.
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Dále jsme povinni uvést, zda na základě poznatků a povědomí o Organizaci, k nimž jsme dospěli
při provádění  auditu,  ostatní  informace  neobsahují  významné  (materiální)  věcné  nesprávnosti.
V rámci  uvedených  postupů  jsme  v  obdržených  ostatních  informacích  žádné  významné
(materiální) věcné nesprávnosti nezjistili.


Odpovědnost ředitelky Organizace za účetní závěrku


Ředitelka  Organizace  odpovídá  za  sestavení  účetní  závěrky  podávající  věrný  a  poctivý  obraz
v souladu  s českými  účetními  předpisy,  a  za  takový  vnitřní  kontrolní  systém,  který  považuje
za nezbytný pro sestavení účetní závěrky tak, aby neobsahovala významné (materiální) nesprávnosti
způsobené podvodem nebo chybou.


Při sestavování účetní závěrky je ředitelka Organizace povinna posoudit, zda je Organizace schopna
nepřetržitě trvat, a pokud je to relevantní, popsat v příloze účetní závěrky záležitosti týkající se jejího
nepřetržitého  trvání  a  použití  předpokladu  nepřetržitého  trvání  při  sestavení  účetní  závěrky,
s výjimkou případů, kdy ředitelka plánuje zrušení Organizace nebo ukončení její činnosti, respektive
kdy nemá jinou reálnou možnost než tak učinit.


Odpovědnost auditora za audit účetní závěrky


Naším  cílem  je  získat  přiměřenou  jistotu,  že  účetní  závěrka  jako  celek  neobsahuje  významnou
(materiální) nesprávnost způsobenou podvodem nebo chybou a vydat zprávu auditora obsahující náš
výrok.  Přiměřená  míra  jistoty  je  velká  míra  jistoty,  nicméně  není  zárukou,  že  audit  provedený
v souladu s výše uvedenými předpisy ve všech případech v účetní závěrce odhalí případnou existující
významnou (materiální) nesprávnost. Nesprávnosti mohou vznikat v důsledku podvodů nebo chyb a
považují se za významné (materiální), pokud lze reálně předpokládat, že by jednotlivě nebo v souhrnu
mohly ovlivnit ekonomická rozhodnutí, která uživatelé účetní závěrky na jejím základě přijmou.


Při provádění auditu v souladu s výše uvedenými předpisy je naší povinností uplatňovat během celého
auditu odborný úsudek a zachovávat profesní skepticismus. Dále je naší povinností:


 Identifikovat  a  vyhodnotit  rizika  významné  (materiální)  nesprávnosti  účetní  závěrky
způsobené podvodem nebo chybou, navrhnout a provést auditorské postupy reagující na tato
rizika a  získat  dostatečné a  vhodné důkazní  informace,  abychom na jejich základě mohli
vyjádřit  výrok.  Riziko,  že  neodhalíme  významnou  (materiální)  nesprávnost,  k  níž  došlo
v důsledku  podvodu,  je  větší  než  riziko  neodhalení  významné  (materiální)  nesprávnosti
způsobené chybou, protože součástí  podvodu mohou být tajné dohody (koluze), falšování,
úmyslná opomenutí, nepravdivá prohlášení nebo obcházení vnitřních kontrol  ředitelkou.


 Seznámit se s vnitřním kontrolním systémem Organizace relevantním pro audit v takovém
rozsahu, abychom mohli navrhnout auditorské postupy vhodné s ohledem na dané okolnosti,
nikoli abychom mohli vyjádřit názor na účinnost jejího vnitřního kontrolního systému.


 Posoudit vhodnost použitých účetních pravidel, přiměřenost provedených účetních odhadů a
informace, které v této souvislosti ředitelka Organizace uvedla v příloze účetní závěrky.


 Posoudit  vhodnost  použití  předpokladu  nepřetržitého  trvání  při  sestavení  účetní  závěrky
ředitelkou  a  to,  zda  s  ohledem  na  shromážděné  důkazní  informace  existuje  významná
(materiální)  nejistota  vyplývající  z  událostí  nebo  podmínek,  které  mohou  významně
zpochybnit  schopnost  Organizace  nepřetržitě  trvat.  Jestliže  dojdeme  k  závěru,  že  taková
významná  (materiální)  nejistota  existuje,  je  naší  povinností  upozornit  v  naší  zprávě
na informace uvedené v této souvislosti  v příloze účetní  závěrky,  a pokud tyto informace
nejsou  dostatečné,  vyjádřit  modifikovaný  výrok.  Naše  závěry  týkající  se  schopnosti
Organizace nepřetržitě trvat vycházejí z důkazních informací, které jsme získali do data naší


22HLAV s.r.o., IČ 64052907, Spisová značka C 10016 vedená u KS v UL, evidenční číslo KAČR 277, osvědčení KDPČR 
sídlo: Všebořická 82/2, 40001 Ústí nad Labem, pobočka: Doudlebská 1699/5, 14000 Praha 4


Tel.: +420 474745134, +420 230 234 554, E-mail: info@22hlav.cz, Web: http://www.22hlav.cz 



http://www.22hlav.cz/

mailto:info@22hlav.cz





zprávy. Nicméně budoucí události nebo podmínky mohou vést k tomu, že Organizace ztratí
schopnost nepřetržitě trvat.


 Vyhodnotit celkovou prezentaci, členění a obsah účetní závěrky, včetně přílohy, a dále to, zda
účetní závěrka zobrazuje podkladové transakce a události způsobem, který vede k věrnému
zobrazení.


Naší  povinností  je  informovat  ředitelku mimo jiné  o  plánovaném rozsahu a  načasování  auditu  a
o významných zjištěních, která jsme v jeho průběhu učinili, včetně zjištěných významných nedostatků
ve vnitřním kontrolním systému.


22HLAV s.r.o.
člen mezinárodní asociace nezávislých profesionálních firem 
MSI Global Alliance, Legal & Accounting Firms
Všebořická 82/2, 400 01 Ústí nad Labem                                                                       Ing. Jan Černý
evidenční číslo KAČR 277                                                                       evidenční číslo KAČR  2455


V Ústí nad Labem, dne 27. září 2022


Nedílnou součástí této zprávy jsou následující přílohy:
1. Rozvaha k 31.12.2021
2. Výkaz zisku a ztráty za období 1.1.2021 – 31.12.2021
3. Příloha v účetní závěrce za období 1.1.2021 – 31.12.2021


22HLAV s.r.o., IČ 64052907, Spisová značka C 10016 vedená u KS v UL, evidenční číslo KAČR 277, osvědčení KDPČR 
sídlo: Všebořická 82/2, 40001 Ústí nad Labem, pobočka: Doudlebská 1699/5, 14000 Praha 4


Tel.: +420 474745134, +420 230 234 554, E-mail: info@22hlav.cz, Web: http://www.22hlav.cz 



http://www.22hlav.cz/

mailto:info@22hlav.cz
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Příloha v účetní závěrce 


Geopark Ralsko o.p.s. 
k 31. 12. 2021 


 
Příloha je zpracována v souladu s vyhláškou č. 504/2002 Sb., kterým se stanoví obsah 
účetní závěrky pro neziskové organizace. Údaje přílohy vycházejí z účetních písemností 
účetní jednotky (účetní doklady, účetní knihy a ostatní účetní písemnosti) a z dalších 
podkladů, které má účetní jednotka k dispozici. Hodnotové údaje jsou vykázány v celých 
Kč, pokud není uvedeno jinak.  
 
Příloha je zpracována za účetní období počínající dnem 1. ledna 2021 a  končící dnem  
31.  prosince 2021. 
 
1. Obecné informace o účetní jednotce  
(§ 30, odst. 1, písm. a, b, c)  
 


Název účetní jednotky:  Geopark Ralsko o. p. s  


Sídlo:     Kuřívody 701, 471 24 Ralsko  


IČ:     01834410  


Právní forma:   obecně prospěšná společnost  


Datum a číslo registrace:  16. července 2013  


 


V rejstříku obecně prospěšných společností vedených u Krajského soudu v Ústí nad 
Labem, oddíl O, vložka číslo 471  
 
Druh obecně prospěšných služeb: monitoring a ochrana místních přírodních, 
geologických, technických, kulturních, archeologických, historických a jiných památek, 
ochrana jedinečného rázu krajiny Regionu jako základného potenciálu pro jeho rozvoj  
Konzultace a vedení studijních prací, vlastní výzkumná činnost, spolupráce s univerzitami  
 
Zakladatelé:  Ing. arch. Jan Ludvík, narozen 5. 1. 1976  


Mgr. Anna Ježková, narozena 31. 3. 1979  
Ing. Petr Hlínka, narozen 24. 6. 1976 
 


2. Používané účetní metody, obecné účetní zásady a způsoby oceňování  
(§ 30, odst. 1, písm. d)  
 
Způsob zpracování účetní závěrky, archivace  
Předkládaná účetní závěrka byla zpracována na základě zákona č. 563/1991 Sb., o 
účetnictví a na základě vyhlášky Ministerstva financí ČR, kterými se stanoví postupy 
účtování a obsah účetní závěrky pro neziskové organizace. 
Účetním obdobím je kalendářní rok.  
 
Evidence a ocenění hmotného majetku  
Účetní jednotka stanovila minimální hodnotu dlouhodobého nehmotného majetku ve výši 
60.000 Kč. Nehmotný majetek, který má hodnotu nižší než 60.000 Kč, účetní jednotka 
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eviduje v operativní evidenci, která obsahuje základní označení nehmotného majetku, 
včetně případného číselného označení.  
Účetní jednotka stanovila minimální hodnotu dlouhodobého hmotného majetku ve výši 
40.000 Kč. Hmotný majetek, který má hodnotu nižší než 40.000 Kč, eviduje účetní 
jednotka v operativní evidenci, která obsahuje základní popisné údaje o majetku, místo 
uložení a odpovědnou osobu. 
Účetní jednotka nemá dlouhodobý hmotný majetek oceňovaný vlastními náklady, nemá 
majetek oceněný reprodukční pořizovací cenou, v tomto účetním období žádný majetek 
nepořídila ani nevyřadila. 
 
Odpisování majetku  
Odpisový plán účetních odpisů dlouhodobého hmotného majetku účetní jednotka sestaví 
v interním předpisu.  
Odpisový plán účetních odpisů dlouhodobého nehmotného majetku vychází z ustanovení 
§ 28 odst. 3 zákona č.563/1991 Sb., o účetnictví. Dodržuje se zásada jeho odepsání v 
účetnictví nejdéle do deseti let od jeho pořízení.  
Oprávky … stav k 1.1. … 2948tis. Kč                               stav k 31.12…. 3528tis.Kč 
 
Evidence a ocenění zásob  
Účetní jednotka nenakupuje materiál běžné spotřeby na sklad. V těchto případech účtuje 
o nákupu materiálu přímo na vrub nákladových účtů. 
 Účetní jednotka má zásoby vytvořené vlastní činností ve výši 241tis.Kč. 
 
Finanční majetek  
Ve sledovaném účetním období firma nevlastnila cenné papíry a majetkové účasti ve 
formě podílů.  
 
3) Informace o významných událostech které nastaly mezi rozvahovým  
dnem a okamžikem sestavení účetní závěrky  
(§ 30, odst. 1)  
Mezi rozvahovým dnem a okamžikem sestavení účetní závěrky nenastaly žádné 
významné události, které by měly význam pro posouzení ekonomického stavu účetní 
jednotky.  
 
4) Oceňování aktiv a závazků  
(§ 30, odst. 1, písm. d)  
Opravné položky k pohledávkám účetní jednotka nevytváří. Hospodářské prostředky v 
cizí měně účetní jednotka vyjadřuje v Kč podle platných ustanovení zák. 563/91 Sb. o 
účetnictví. Pro účely ocenění pohledávek a závazků v průběhu období používá metodu 
denního kurzu. 
 
5) Podíl v jiných společnostech  
(§ 30, odst. 1, písm. j)  
Účetní jednotka nevlastní podíly v jiných společnostech.  
 
6) Přehled finančních závazků neuvedených v rozvaze  
(§ 30, odst. 1, písm. n)  
Účetní jednotka nevykazuje závazky neuvedené v rozvaze.  
Účetní jednotka podléhá auditu –  odměna za audit 26 600 Kč. 
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7) Výsledek hospodaření v členění jednotlivých druhů činnosti  
(§ 30, odst. 1, písm. o)  
 
Účetní jednotka ve sledovaném účetní období vykázala příjmy a výdaje v hlavní činnosti 
uvedené ve stanovách jako hlavní poslání. 
 


 Hlavní 
činnost 


Vedlejší  
Činnost 


Ostatní  
činnost 


Výnosy 4 766 209,00           0        0 


Náklady 4 800 086,00           0        0 


Výsledek hospodaření před zdaněním   -33 877,00           0        0 


Daň z příjmů            0           0        0 


Výsledek hospodaření po zdanění   -33 877,00           0        0 


 
8) Průměrný evidenční počet zaměstnanců  
(§ 30, odst. 1, písm. p)  
Účetní jednotka zaměstnávala v průběhu sledovaného období zaměstnance 


- průměrný evidenční přepočtený počet je 6. 
 
9) Výše odměn a funkčních požitků členům statutárních orgánů  
(§ 30, odst. 1, písm. q)  
Účetní jednotka ve sledovaném účetním období nevyplatila členovi statutárního orgánu 
funkční požitky za výkon funkce. 
 
10) Účast členů statutárních orgánů v osobách ve smluvním vztahu  
(§ 30, odst. 1, písm. r)  
Účetní jednotka nevykazuje významný smluvní vztah k osobám, ve kterých má účast člen 
statutárního orgánu.  
 
11) Zálohy a úvěry za členy statutárních a řídích orgánů  
(§ 30, odst. 1, písm. s)  
Účetní jednotka vykazuje tyto závazky za členy statutárních a řídících orgánů:  
 
Dlouhodobé: 
Stanislav Ludvík… 1 120 000,00 
Krátkodobé: 
Mrázová, Ludvík … 30tis.Kč 
 
12) Přehled o veřejných sbírkách  
(§ 30, odst. 1, písm. w)  
 
Účetní jednotka v průběhu sledovaného období organizovala veřejnou sbírku 
„Shromažďování finančních prostředků na projekty zajišťující ochranu, obnovu a 
prezentaci přírodního a kulturního dědictví Geoparku Ralsko a podporující rozvoj šetrné 
turistiky v Geoparku Ralsko“ (účel). Ve sbírkových pokladničkách vybrala celkem 785,- 
Kč.  Pro účely veřejné sbírky je zřízen transparentní účet u České Spořitelny č. 
5737039359/0800. Vykázaný stav fondu odpovídá výši dosud neutracených finančních 
prostředků sbírky. Konečný zůstatek sbírky k 31.12. 2021 je 7.312,58 Kč. Vyúčtování 
bylo zkontrolováno a potvrzeno Libereckým krajem. 
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13) Způsob vypořádání výsledku hospodaření  
(§ 30, odst. 1, písm. x)  
Dosud byla vytvořena ztráta, které bude uhrazena z později vytvořeného zisku.  
 
14) Přijaté granty a dotace  
Účetní jednotka v průběhu sledovaného období získala tyto granty: 
 


Název projektu Donátor Celková výše dotace 


projektu 


Termín realizace 


projektu 


GECON – geologická 


příhraniční kooperační síť 


Interreg VA – 


česko-polský 


139.977,-Eur 1.2.2018-30.4.2021 


Realizace společných 


produktů v oblasti 


geoturismu 


Interreg VA – 


česko-saský 


196.740,-Eur 1.11.2019-31.12.2021 


Dva jazyky – jeden region Interreg VA – 


česko-saský 


62.988,-Eur 1.7.2021-31.12.2022 


Podpora činnosti 


Geoparku Ralsko v roce 


2021 


Liberecký kraj  250.000,-Kč 1.1.2021-30.11.2021 


Zelenou stezkou na 


Českolipsku a 


Podještědsku 


Liberecký kraj 150.000,-Kč 1.1.2021-30.9.2022 


Krajina příběhů – land-


artové putování po 


společných stezkách 


ČNFB 


Město Mimoň 


137.970,-Kč 


10.000,-Kč 


1.3.2021-30.9.2021 


GeoCamp Norské fondy 


EHP 


44.000,-EUR 1.8.2021-31.8.2023 


Alej vzpomínek Nadace ČEZ 85.000,- 1.9.-31.12.2021 


Tváře z hlíny Liberecký kraj 49.000,-Kč 1.1.2021-31.12.2021 


 
15) Přijaté dary  
 
Účetní jednotka v průběhu sledovaného období získala dary v celkové výši 114tis.Kč. 
 
16) Rozpis dlouhodobého majetku 
 
 


Popis Pořizovací cena 
návštěvnické středisko, infrastruktura  2 193 548,00  
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Dřevěný altán  
 


967 774,00  
 


Stezka  


 


835 828,00  


 


Nástupnická plocha  
 


261 902,00  
 


6 setů kamenické práce  
 


1 539 789,00  
 


 
Pořízení dlouhodobého majetku bylo z 90 % pokryto z investiční dotace. 
 
 
 
 
Sestaveno dne: 03.06.2022 
 


 


 
 
 
Mgr. Lenka Mrázová  
(jméno a podpis)  
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