
Místem společného setkání partnerů projektu byla 
tentokrát malá vesnička Ploužnice, skrývající uprostřed 
nedotčené přírody areál k ubytování a pořádání seminářů. 
Vznikl v  místech, kde v  minulosti operovaly armády: 
československá, později i  ta sovětská. Původně velmi 
zdecimovaný prostor ožil lidmi a zvířaty, vlastní stavba 
ideálně zapadla do okolní krajiny. Tamní prostory vytvořily 
výbornou atmosféru, příkladné znovuosídlení krajiny 
skvěle evokovalo téma workshopu – šetrný a udržitelný 
rozvoj krajiny v souladu s potřebami místních obyvatel, 

samosprávou a krajinou. 

První den byl věnován přednáškám z řad pozvaných hostů, 
odborníků na jednotlivá témata. Celý přednáškový blok 
uvedl pan Ondřej Špaček, specialista na projekty v oblasti 
regionálního rozvoje a turismu, s využitím analýz z geolokačních 
a signalizačních dat. Podělil se s námi o své zkušenosti z jiných 
krajů i ze zahraničí. Asociaci regionálních značek zastupovala 
paní Tereza Zatřepálková, specialistka na PR a komunikaci 

ve společnosti. Představila nám regionální produkty z celé 
České republiky, referovala o značkách, které produkty zastupují, 
shrnula význam a úsilí všech zapojených lidí do podpory 
regionálních výrobků. Své zkušenosti s udržitelným rozvojem 
uvnitř Geoparku nám předali i Blanka Nedvědická, ředitelka 
UNESCO Geoparku Český ráj, a Stanislav Stařík, geolog Geoparku 
Broumovsko. Velmi zajímavý pohled na rozvoj regionu přinesla 
přednáška paní Jaroslavy Formanové, která nám předala své 

zkušenosti a poznatky s Agendou 21.

Miejscem wspólnego spotkania partnerów projektu była 
tym razem mała wioska Ploužnice, gdzie pośród niemal 
dziewiczej przyrody skrywa się ośrodek wypoczynkowo-
-konferencyjny. Powstał on w miejscach, gdzie w przeszłości 
istniały tereny wojskowe, wykorzystywane przez armię 
czechosłowacką, a później także sowiecką. W ówczesnych 
czasach doszło do znacznych zniszczeń, obecnie kraina ta 
ożyła, zasiedlili ją ludzie i zwierzęta. Sam wygląd ośrodka 
doskonale wpisuje się w okoliczny krajobraz. Takie otocze-
nie dopomogło stworzyć doskonała atmosferę a wzorcowa 
rewitalizacja krajobrazu doskonale współbrzmiała z tema-
tyką warsztatów, którą był ekorozwój – zrównoważony 
rozwój regionu zgodnie z potrzebami miejscowych mie-

szkańców i walorami krajobrazowymi.

Pierwszy dzień został poświęcony wykładom zaproszonych 
gości, specjalistów z poszczególnych dziedzin. Blok wykładów 
rozpoczął p. Ondřej Špaček, specjalista ds. projektów z zakresu 
rozwoju regionalnego i turystyki, wykorzystujących analizy geo

lokalizacyjnych danych sygnalizacyjnych. Podzielił się z uczestni
kami swoimi doświadczeniami z innych regionów i z zagranicy. 
Stowarzyszenie marek regionalnych reprezentowała Tereza Za
třepálková, specjalistka ds. PR i komunikacji. Przedstawiła pro
dukty regionalne z całego kraju, zasady uczestnictwa lokalnych 
przedsiębiorców w projekcie, podsumowała znaczenie i wysiłki 
wszystkich osób zaangażowanych w promocję produktów re
gionalnych. Blanka Nedvědická, dyrektor światowego geoparku 
UNESCO Czeski Raj oraz Stanislav Stařík, geolog z Geoparku Brou
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Přednáškový 

blok workshopu 

zaměřený 

na příklady dobré 

praxe udržitelného 

rozvoje geoparků.

Blok wykładowy 

skoncentrowany 

na przykładach dobrych 

praktyk w zakresie 

zrównoważonego 

rozwoju geoparków.
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Druhý den započal přednáškami partnerů projektu. Své 
metodiky i plány do budoucna postupně prezentovali všichni 
zúčastnění partneři projektu. Následně jsme se přesunuli 
do Doks. Městečko na břehu Máchova jezera je velmi 
přetěžováno turisty a myšlenka udržitelného rozvoje tak zde 
je více než aktuální. Pan Šedivý, předseda představenstva 
společnosti Regata Čechy, a. s., nám umožnil načerpat 
zkušenosti z praxe. Projížďka lodí, doplněná praktickými 
zkušenostmi a vyprávěním kapitána, byla, především díky 

skvělé atmosféře, velmi poutavá. Praktickou ukázku spolupráce 
a kvalitního výstupu nám připravil i výkonný ředitel Destinačního 
managementu Máchův kraj Petr Hozák při prohlídce nově 
zrekonstruovaného zámku v Doksech. Rekonstrukce zámku 
získala v Soutěži Karla Hubáčka v letošním roce ocenění „Stavba 

roku Libereckého kraje“. 
Plni dojmů jsme se v pozdních odpoledních hodinách 
vraceli zpět do areálu Ploužnice. Cestou jsme ještě podnikli 
malou zastávku na břehu rybníka Břehyně, kde je vyhlášená 
zmrzlinárna. Že by první adept na regionální produkt? I tato 

myšlenka byla při mlsání zmrzliny společně diskutována. 

Třetí den byl zahájen krátkou společnou diskusí během snídaně. 
Shrnuli jsme dojmy a pocity ze společně stráveného víkendu 
a radili se o dalším postupu společných aktivit. Následně jsme se 
přesunuli do nedaleké Stráže pod Ralskem, vesničky kdysi velmi 
romantické, v nedávné minulosti však citelně zasažené těžbou 

movsko, podzielili się z kolei swoimi doświadczeniami w zakresie 
zrównoważonego rozwoju w ramach działalności geoparków. 
Prezentacja Jaroslavy Formanovej przyniosła bardzo interesujące 
spojrzenie na rozwój regionalny, a także informacje i doświa

dczenia związane z programem Agenda 21.
Drugi dzień poświęcony był wykładom partnerów projek
towych. Wszyscy uczestniczący partnerzy przedstawiali po kolei 
stosowane przez siebie metodologie oraz plany na przyszłość. 
Następnie przenieśliśmy się do miasteczka Doksy, położonego 

nad jeziorem Máchovo jezero. Miejsce to jest sezonowo tłumnie 
odwiedzane, stąd idea zrównoważonego rozwoju jest jak naj
bardziej aktualna. Ilja Šedivý, prezes spółki Regata Čechy, a. s., 
zapewnił uczestnikom zdobycie praktycznego doświadczenia. 
Rejs statkiem, podczas którego mieliśmy możliwość wysłuchania 
opowieści kapitana, stanowił niewątpliwą atrakcję, głównie ze 
względu na świetną atmosferę. Praktyczny przykład współpracy 
i działań zwieńczonych sukcesem w postaci przeprowadzenia 
rekonstrukcji zabytkowego pałacu w Doksach, który przy tej oka
zji zwiedziliśmy, przedstawił Petr Hozák, dyrektor  wykonawczy 
ds. zarządzania destynacją turystyczną regionu Máchův kraj. 

Rekonstrukcja pałacu została nagrodzona w konkursie im. Karla 
Hubáčka „Budowa roku województwa libereckiego”.

Późnym popołudniem pełni wrażeń powracaliśmy do ośrodka 
Ploužnice, zatrzymując się po drodze na krótką przerwę na  
brzegu stawu Břehyně, gdzie znajduje się słynna lodziarnia. 
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Plavba po Máchově 

jezeře v blízkosti 

Doks.

Prohlídka zámku 

v Doksech.

Rejs po jeziorze 

Máchovo jezero.

Zwiedzanie zamku  

w Doksach.
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Czyżby odpowiedni kandydat oferujący produkt regionalny? 
Również taki pomysł był omawiany podczas wspólnego jed

zenia lodów.
Trzeci dzień rozpoczęła wspólna debata przy śniadaniu. Pod
sumowaliśmy wrażenia i informacje uzyskane w poprzednich  
dniach i omówiliśmy kierunek kolejnych wspólnych działań. Następ
nie przejechaliśmy do pobliskiego miasteczka Stráž pod Ralskem, 
niegdyś romantycznej miejscowości wypoczynkowej, którą po  
II wojnie światowej dotknęła przemiana związana z wydobyciem 
uranu. Pierwotna drewniana zabudowa musiała ustąpić typowo 
socjalistycznym osiedlom bloków z wielkiej płyty. Mieszkania dla 
górników były niezbędne w okresie intensywnego wydobycia. 
Pan Jan Šebek, miejscowy historyk i były górnik, w interesujący 
sposób przedstawił historię miasta, górnictwa, a także swoją wi
zję przyszłości miasta. Interesującym doświadczeniem było rów
nież zwiedzanie tamtejszego pałacu, którego odbudowa właśnie 
się rozpoczęła. Znaczne zainteresowanie obecnych geologów 
wzbudziły ukryte w podziemiach pałacu lochy. Podczas zwied
zania burmistrz Zdeněk Hlinčík przedstawił uczestnikom plany 
dotyczące przyszłości pałacu. Ostatnim punktem programu był 

wspólny obiad i omówienie zdobytej wiedzy i doświadczeń.

Budowanie sieci połączeń ludzi, instytucji i informacji to 
wspólne motto projektu Gecon. Program warsztatów umoż
liwił nam zaznajomienie się z przykładami takich połączeń. 
Cennymi doświadczeniami w tym zakresie podzielili się z nami 
specjaliści, przedsiębiorcy, przedstawiciele lokalnych stowarzy

szeń, instytucji i samorządów.

Przygotowała: Renata Franclová, Geopark Ralsko o.p.s.

uranu. Původní roubené stavby musely ustoupit socialistické 
výstavbě panelových bloků. Byty pro horníky byly v době 
extrémní těžby nutností. Pan Jan Šebek, místní historik a bývalý 
horník, umně skloubil historii města, těžby i své vize ohledně 

budoucnosti městečka. Zajímavá byla i prohlídka místního 
zámku, kde rekonstrukce teprve započaly. Skryté únikové 
chodby pod zámkem poskytly nejednu zajímavost geologům 
z řad partnerů projektu. Plány týkající se budoucnosti zámku 
nám při své přednášce odhalil starosta města pan Zdeněk 
Hlinčík. Poté zbýval už jen společný oběd a diskuse o získaných 

zkušenostech. 

Propojení lidí, institucí a informací, to je společné motto 
projektu Gecon. Tento workshop nám umožnil si takové 
propojení vyzkoušet. Odborníci z řad teoretiků, podnikatelé, 
zájmové skupiny i zástupci institucí a samosprávy se s námi 

podělili o cenné zkušenosti.

Renata Franclová, Geopark Ralsko o.p.s.

Prohlídka Muzea města Stráž pod Ralskem včetně 

hornické expozice.

Zwiedzanie muzeum miasta Stráž pod Ralskem, włącznie 

zwystawą górniczą.

Prohlídka sklepení zámku Stráž pod Ralskem.

Zwiedzanie piwnic zamku Stráž pod Ralskem.
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