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Další z workshopů v rámci projektu GECON – geologická 
příhraniční kooperační síť s názvem „WS3 – Mapování geo
lokalit“ se uskutečnil ve  dnech 23.–25. listopadu 2020. 
S ohledem na vládní nařízení v Polsku a Česku související 
s epidemii Covid19 se akce uskutečnila online formou 
přednáškových vstupůa následné diskuse, bez původně 
plánovaných terénních aktivit ve  světovém geoparku 
UNESCO Mužakovský vrásový oblouk. I přes značné obtíže 
spojené s pandemiíse tak podařilo splnit důležitý cíl pro
jektu, kterým je komplexní výměna zkušeností partnerů.

W ramach realizacji kolejnych wydarzeń projektu GECON 
w dniach 23–25 listopada 2020 r. odbyły się warsztaty pod 
tytułem. „WS3 – Kartowanie geostanowisk”. Z uwagi na pa
nującą w Polsce i Czechach pandemię Covid19 zostały one 
przeprowadzone w trybie online obejmującym jedynie 
sesje referatowe i dyskusję, bez przewidywanych wcześ
niej zajęć terenowych w Światowym Geoparku Łuk Muża
kowa. Dzięki temu, mimo znaczących trudności związanych 
z pandemią, spełniony został ważny cel projektu, jakim jest 
wszechstronna wymiana doświadczeń partnerów.

On-line workshop „Mapování geolokalit“ byl věnován 
problematice shromažďování údajů o geositech za účelem 
jejich ochrany na národní i mezinárodní úrovni a zpracování 

a přípravě materiálů využívaných přigeovzdělávání 
a geoturismu. Referáty v pěti tematických blocíchprezentoval 

Jacek Koźma z dolnoslezského oddělení Polského 
geologického ústavu – Národního výzkumného ústavu 

ve Vratislavi:

Blok č. 1 – ÚVOD – definice pojmů geolokalita, identifikace, 
valorizace, tvorba databáze. Úvodní částsevěnovala rozdílům 
v pojmosloví –co zahrnují pojmy geolokality, geosity a geo-
produkty. Přitom byly prezentovány příklady databází geositů, 
diferencovaných podle účelu využití inventarizace geologic-
kých objektů.

Warsztaty on-line „Kartowanie geostanowisk” dotyczyły zagad-
nień związanych z gromadzeniem danych o geostanowiskach 
dla celów ich ochrony, na poziomie krajowym i międzynaro-

dowym oraz opracowywaniem materiałów wykorzystywanych 
w geoedukacji i geoturystyce. Przeprowadzono pięć nastę-
pujących sesji referatowych, które prowadzone były przez 
dr Jacka Koźmę z Oddziału Dolnośląskiego Państwowego 

Instytutu Geologicznego – PIB we Wrocławiu:

Sesja 1 – WPROWADZENIE – GEOSTANOWISKA definicja, iden-
tyfikacja, waloryzacja, bazy danych. W referacie wstępnym 
zwrócono uwagę na rozróżnienie pojęcia geostanowiska i geo-
produktu oraz omówiono przykłady baz danych geostanowisk, 
zróżnicowanych z uwagi na cel inwentaryzacji obiektów geo-
logicznych.
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Sesja 2 – KARTOWANIE GEOSTANOWISK – obiekty geolo-
giczne – przykład Wałbrzyskiego Obszaru Geoturystycznego. 
W ramach drugiego wystąpienia, zaprezentowano przykład 
dokumentacji geostanowisk, wykonanej w PIG-PIB dla celów 
promocji geoturystycznego udostępnienia obiektów geologicz-
nych, w przygranicznym regionie polsko-czeskim. Omówiony 
został standardowy zakres danych na temat inwentaryzowa-
nych geostanowisk oraz podstawowe kryteria ich waloryzacji. 
Przedstawiono także sposoby prezentacji wyników inwenta-
ryzacji geostanowisk na mapach tematycznych wykonanych  
w systemie GIS.

Sesja 3 – KARTOWANIE GEOSTANOWISK – obiekty geoturys-
tyczne – przykład Karkonoskiego Parku Narodowego. W trakcie 

trzeciej sesji zaprezentowano przykład inwentaryzacji geosta-
nowisk sporządzonej w związku z utworzeniem Krajowego 
Geoparku „Karkonoski Park Narodowy”. Szczególną uwagę 
zwrócono na dobór kryteriów oceny geostanowisk wynikający 
z celów funkcjonowania geoparku, jakim było zmniejszenie 
presji ruchu turystycznego na obszarach chronionych. 

Sesja 4 – KARTOWANIE GEOSTANOWISK – obiekty pogórnicze –  
przykład Światowego Geoparku UNESCO Łuk Mużakowa.  
W prezentacji omówiono metodykę analiz przestrzennych wy-
konywanych w programie QGIS dla celów oceny możliwości 

zagospodarowania geoturystycznego obiektów pogórniczych. 
Przedstawiono metodykę analiz przestrzennych z użyciem  
historycznych map topograficznych, planów górniczych oraz 
wizualizacji lidarowego modelu rzeźby Łuku Mużakowa.

Sesja 5 – KARTOWANIE GEOSTANOWISK – podsumowanie i dys-
kusja. W części końcowej warsztatów, w ramach wprowadzenia 

Blok č. 2 – GEOLOGICKÉ OBJEKTY – příklad geoturistické 
oblasti regionu Valbřichu. Běhemdruhé části byl představen 
příklad mapování geolokalit, které prováděl Polský geologický 
ústav v rámci projektu na podporu geoturistického využití 
objektů v příhraniční oblasti Polska a Česka. Byl prezentován 
přístup zahrnující standardní rozsah údajů o inventarizova-
ných geolokalitách a základní kritéria pro jejich valorizaci. Další  
část bloku se věnovala metodám prezentace výsledků inven-
tarizace geolokalit na tematických mapách vytvořených v sys-
tému GIS.

Blok č. 3 – GEOTURISTICKÉ OBJEKTY – příklad polského 
Krko nošského národního parku. Třetí panel uvedl příklad in-
ventarizace geolokalit, připravené v souvislosti se založením 

Národního geoparku v ochranném pásmu polského Krko-
nošského národního parku. Soustředil se zejména na výběr 
kritérií pro hodnocení geolokalit, vyplývající z cílů působení 
geoparku, k nimž patří snížení zátěže v důsledku velkého tu-
ristického provozu v chráněných územích.

Blok č. 4 – BÝVALÉ TĚŽEBNÍ OBLASTI – příklad světového  
geoparku UNESCO ŁukMużakowa. Prezentace pojednávala 
o metodice prostorových analýz prováděných v programu 
QGIS za účelem posouzení možností geoturistického zpří-
stupnění objektů a oblasti po ukončení těžby. Byla předsta-

vena metodika prostorových analýz s využitím historických 
topografických map atěžebních plánů a vizualizace lidarového 
modelu reliéfu Mužakovského vrásového oblouku.

Blok č. 5 – SHRNUTÍ a DISKUSE. V závěrečné části workshopu 
byl v rámci úvodu do diskuse rozebránvýznam problematiky 
související s inventarizací geolokalit ve vztahu k ochraně geo-
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logického dědictví, geodiverzitě území, rozvoji geoturismu 
a fungování geoparků. Byly představeny a diskutovány četné 
příklady geoturistických map, od klasických tištěných materiálů 
až po interaktivní databáze, které lze využívat pomocí chytrého 
telefonu.

do dyskusji, przedstawiono znaczenie zagadnień związanych 
z inwentaryzacją geostanowisk w relacji do zagadnień ochrony 
dziedzictwa geologicznego, georóżnorodności obszarów, roz-
woju geoturystyki i funkcjonowania geoparków. Na licznych 
przykładach zaprezentowano formy map geoturystycznych, 
od klasycznych map drukowanych do interaktywnych baz 
danych obsługiwanych w smartfonach.


