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GECON

Geologiczna przygraniczna sieć kooperacji  
to trzyletni projekt, którego celem jest 
powstanie i rozwój czesko-polskiej 
współpracy instytucji w zakresie ochrony  
i popularyzacji dziedzictwa geologicznego
na czesko-polskim pograniczu. 
Sieć kooperacji ułatwia komunikację  
i współpracę między tymi instytucjami. 
Stwarza przestrzeń dla spotkań
profesjonalistów, amatorów, wolontariuszy 
i studentów zainteresowanych
dziedzictwem geologicznym. Wspiera 
ochronę stanowisk geologicznych,
rozwój geoturystyki i angażuje 
miejscową ludność w te działania
przyczyniając się do zrównoważonego 
rozwoju regionu.

GECON

Geologická příhraniční kooperační síť 
je tříletý projekt, jehož cílem je vznik 

a rozvoj česko-polské geologické 
kooperační sítě. Síť je neformální 

platformou institucí, které spojuje 
společný zájem v oblasti studia, 

ochrany a popularizace geologického 
bohatství v česko-polském pohraničí. 
Kooperační síť usnadňuje komunikaci 
a spolupráci mezi těmito institucemi. 

Vytváří prostor pro setkávání 
laiků, profesionálů, dobrovolníků 

i studentů, kteří se zajímají 
o geologické bohatství. Zasazuje 

se o ochranu geologických lokalit 
a geologického bohatství a zapojuje 

do této činnosti i místní obyvatele.



G E C O N

Sieć GECON

M   stwarza przestrzeń dla spotkań ludzi 
z szerokiego spektrum instytucji w regionie  
przygranicznym (profesjonalistów,  
laików, wolontariuszy, studentów itd.),  
które łącza wspólne zainteresowania  
w dziedzinie badań, ochrony i popularyzacji 
geologicznego dziedzictwa przyrodniczego 
na pograniczu czesko-polskim

M   łączy ludzi – instytucje – informacje
M   realizuje wspólne działania
M   działa na rzecz ochrony stanowisk i walorów 

geologicznych na wspólnym obszarze 
oraz angażuje w tę działalność mieszkańców 
regionu przygranicznego 

M   umożliwia wymianę doświadczeń
M   zwiększa poziom świadomości  

o walorach geologicznych pogranicza 
czesko-polskiego

M   wyjaśnia związki między geologią i innymi 
ogólnospołecznymi aspektami (wydobycie 
surowców, rzemiosło, budownictwo, 
ochrona biotopów powiązanych z różnymi 
warunkami geologicznymi, rozwój 
geoturystyki)

Síť GECON:

M   vytváří prostor pro setkání lidí 
z širokého spektra institucí 
příhraničního regionu (profesionálů, 
laiků, dobrovolníků, studentů atd.), 
které spojuje společný zájem v oblasti 
studia, ochrany a popularizace 
geologického přírodního bohatství 
česko-polského pohraničí

M   propojuje lidi – instituce – informace
M   realizuje společné aktivity
M   zasazuje se o ochranu geologických 

lokalit a geologického bohatství 
společného území a do této činnosti 
zapojuje obyvatele příhraničního území

M   umožňuje výměnu zkušeností 
M   zvyšuje úroveň povědomí 

o geologickém bohatství česko-
polského pohraniční

M   vysvětluje souvislosti mezi geologií 
a dalšími celospolečenskými aspekty 
(těžba surovin, řemesla, stavebnictví, 
ochrana biotopů vázaných 
na specifické geologické podloží, 
rozvoj geoturistiky)



C O  U S K U T E Č N Í M E ?  /  C O  Z R E A L I Z U J E M Y ?

Co uskutečníme? / Co realizujemy?

studijních cest za příklady dobré praxe /
wyjazdów studyjnych – przykłady dobrych praktyk

tematických workshopů pro partnery projektu i zájemce 
o problematiku /
warsztatów tematycznych dla partnerów projektu i osób 
zainteresowanych problematyką

letní školy pro účastníky projektu i studenty přírodních věd 
a další hosty /
szkoły letnie dla uczestników projektu i studentów nauk 
przyrodniczych oraz pozostałych gości

metodických a informačních materiálů – informační newslettery, 
kalendáře aktivit, průvodce studijními cestami, brožury a sborníky /
materiałów metodycznych i informacyjnych – newslettery 
informacyjne, kalendarze wydarzeń, przewodniki do wyjazdów 
studyjnych, broszura na temat projektu, materiały konferencyjne

fotoreportáží z projektových aktivit /
fotoreportaży z działań projektowych

videoreportáží z projektových aktivit /
wideoreportaży z działań projektowych

tematická putovní výstava projektu GECON na českém 
i polském území /
tematyczna wystawa objazdowa projektu GECON na terytorium  
Czech i Polski

konference o projektu a dosažených výsledcích /
konferencja dotycząca projektu i osiągniętych wyników
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Studijní cesty
Cílem třídenních pracovních setkání 
je seznámit se s příklady dobré praxe 
v oblasti managementu geoparků, 
v popularizaci geověd, v mapování 
geolokalit a v interpretaci přírodního 
dědictví.

Studijní cesty povedou účastníky 
k poznání situace geoparků na české 
i polské straně a jejich územních 
i legislativních specifik. Účastníci 
studijních cest mají možnost setkat se 
s novými subjekty za interesovanými 
ve fungování jednotlivých geoparků 
a případně zahájit spolupráci.  
Pro účely studijních cest slouží česko-
polský Průvodce pro snadnou orientaci 
v lokalitách a charakteristice daného 
území.

Studijní cesty se uskuteční do geoparků:
M Národní geopark Ralsko (CZ)
M Globální geopark UNESCO Český ráj (CZ)
M Národní geopark Železné hory (CZ)
M  Geopark Przedgórze Sudeckie 

a Geopark Góra św. Anny (PL)
M  Globální geopark UNESCO Łuk 

Mużakowa (PL)

G E C O N
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Projektové aktivity / Działania projektowe

Wyjazdy studyjne
Celem trzydniowych spotkań roboczych 
jest zapoznanie się z przykładami dobrych 
praktyk w dziedzinie zarządzania geoparkami, 
popularyzacji nauk geologicznych, kartowaniu  
stanowisk geologicznych oraz interpretacji 
dziedzictwa przyrodniczego.

Wyjazdy studyjne pozwolą uczestnikom 
poznać sytuację geoparków po stronie czeskiej 
i polskiej, ich specyfikę terenową i legislacyjną. 
Uczestnicy wyjazdów studyjnych mają 
możliwość spotkania z nowymi podmiotami 
zainteresowanymi działalnością poszczególnych 
geoparków oraz ewentualnego rozpoczęcia 
współpracy. Do realizacji celów wyjazdów 
studyjnych służy czesko-polski Przewodnik, 
pomagający łatwiej zorientować się 
w stanowiskach geologicznych i charakterystyce 
danego terenu.

Wyjazdy studyjne odbędą się do geoparków:
M  Narodowy Geopark Ralsko (CZ)
M  Światowy Geopark UNESCO Český ráj (CZ)
M  Narodowy Geopark Železné hory (CZ)
M  Geopark Przedgórze Sudeckie i Geopark 

Góra św. Anny (PL)
M  Światowy Geopark UNESCO Łuk  

Mużakowa (PL)

Fotogalerie a videa 
ze studijních cest / 
Galeria zdjęć 
i wideoreportaże 
wyjazdów studyjnych

Průvodce ze studijních cest / 
Przewodnik z podróży studyjnych



Workshopy
Tematická setkání vytvářejí prostor 
pro sdílení know-how zúčastněných 
partnerů i hostujících subjektů. Získané 
poznatky pak slouží pro další rozvoj 
managementu geoparků, popřípadě 
celé sítě. Informace prezentované 
v teoretické části workshopu jsou 
následně demonstrovány při návštěvě 
vybraných lokalit v geoparku, na jehož 
území se workshop koná. V rámci 
workshopů se také ve velké míře 
otvírá pole pro diskusi o specifických 
přístupech v řízení geoparku, o výběru 
i zpřístupňování lokalit, způsobech jejich 
prezentace i prezentace geoparku jako 
celku. Z každého workshopu je zpracován 
informační newsletter v češtině i polštině, 
který je rozesílán všem zájemcům 
o problematiku.

P R O J E K T O V É  A K T I V I T Y  /  D Z I A Ł A N I A  P R O J E K T O W E
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Warsztaty
Spotkania tematyczne stwarzają przestrzeń 
do dzielenia się know-how uczestniczących 
partnerów i podmiotów gościnnych. 
Uzyskane informacje służą do dalszego rozwoju 
zarządzania geoparkami czy też całej sieci. 
Informacje prezentowane w teoretycznej części 
warsztatów są następnie demonstrowane 
podczas zwiedzania wybranych stanowisk 
w geoparku, na terenie którego odbywają się 
warsztaty. W ramach warsztatów w wielkiej 
mierze otwiera się także pole do dyskusji 
o poszczególnych sposobach kierowania 
geoparkiem, o wyborze i udostępnianiu 
stanowisk, sposobach ich prezentacji oraz 
prezentacji geoparku jako całości. Z każdych 
warsztatów zostaje przygotowany newsletter 
informacyjny w języku czeskim i polskim, który 
jest rozsyłany wszystkim zainteresowanym daną 
problematyką.



G E C O N
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Fotogalerie a videa 
z workshopů / Galeria zdjęć 
i wideoreportaże z warsztatów

Newslettery z workshopů /
Link do newsletterów z warsztatów



P R O J E K T O V É  A K T I V I T Y  /  D Z I A Ł A N I A  P R O J E K T O W E
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Workshopy budou mít tematické 
zaměření:
M  Management geoparků – struktura, 

financování, fungování národních sítí 
geoparků, proces certifikace 

M  Geoparky jako komunity – vazba 
na posilování identity místních 
obyvatel s přírodním a kulturním 
dědictvím, zachycení místní paměti 

M  Geosites – výzkum, mapování, 
evidence informací, databáze 
a práce s daty, využití geografického 
informačního systému

M  Interpretace hodnot území – stávající 
způsoby a inovativní přístupy, nové 
moderní technologie, příklady z praxe 

M  Geopark a lidská fascinace přírodou I – 
minerály západních Sudet

M  Geopark a lidská fascinace přírodou II –  
prezentace lokálního nerostného 
bohatství v Dolním Slezsku

M  Geopark a lidská fascinace přírodou III –  
geoturismus a lokální bohatství 
historické, umělecké a archeologické 

M  Geoparky jako učebnice – geoparky 
jako nástroje osvětové činnosti, příklady 
terénních environmentálních programů 

M  Didaktika a geologie – spolupráce se 
školami, místo geologie ve formálním 
vzdělávání 

M  Networking – mezinárodní sítě, 
možnosti programů přeshraniční 
a mezinárodní spolupráce 

M  Geoparky a udržitelný rozvoj – přínos 
geoparku pro region, spolupráce 
místních institucí, plánování a využití 
území 

Warsztaty będą poświęcone następującym 
tematom:
M  Zarządzanie geoparkami – struktura, 

finansowanie, działanie narodowych sieci 
geoparków, proces certyfikacji

M  Geoparki jako społeczność – powiązanie ze 
wzmacnianiem utożsamiania się miejscowej 
ludności z dziedzictwem przyrodniczymi 
i kulturowym, utrwalanie miejscowej pamięci

M  Geosites – badanie, mapowanie, ewidencja 
informacji, bazy danych i praca z danymi, 
wykorzystanie geograficznego systemu 
informacyjnego

M  Interpretacja wartości terenu – istniejące 
sposoby i innowacyjne podejście, 
nowoczesne technologie, przykłady z praktyki

M  Geopark a fascynacja człowieka przyrodą I – 
minerały Sudetów Zachodnich

M  Geopark a fascynacja człowieka przyrodą II –  
prezentacja dziedzictwa poznawania lokalnych 
bogactw naturalnych Dolnego Śląska

M  Geopark a fascynacja człowieka przyrodą III –  
geoturystyka i lokalne bogactwo 
historyczne, artystyczne i archeologiczne

M  Geoparki jako podręczniki – geoparki 
jako narzędzia edukacyjne, przykłady 
terenowych programów środowiskowych

M  Dydaktyka i geologia – współpraca ze 
szkołami, miejsce geologii w formalnej 
edukacji

M  Networking – międzynarodowe sieci, 
możliwości programów transgranicznych 
i współpracy międzynarodowej 

M  Geoparki a zrównoważony rozwój – korzyści 
geoparku dla regionu, współpraca instytucji 
miejscowych, planowanie i wykorzystanie 
terenu
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Letní školy
Letní školy představují pětidenní 
intenzivní setkání, jejichž cílem je 
výměna zkušeností mezi projektovými 
partnery a prohloubení osobních 
kontaktů. Letní školy jsou tematické 
a skládají se z teoretické přednáškové 
části i z praktických terénních ukázek 
vybraných geologických fenoménů 
s potenciálem geoturistického využití. 
Partneři se též podílejí na společné 
tvorbě informačních materiálů a dalších 
potřebných výstupů. Letní škola je 
otevřena také hostům z řad odborné 
veřejnosti, vysokoškolským studentům 
přírodovědných oborů a rovněž 
dobrovolníkům podílejícím se na činnosti 
organizací zabývajících se geologií (např. 
hornické spolky, jeskyňáři, geoprůvodci), 
dále pedagogům přírodovědných 
předmětů a zástupcům zájmových 
organizací.

Szkoły letnie
Szkoły letnie to pięciodniowe, intensywne 
spotkania, których celem jest wymiana 
doświadczeń między partnerami projektu 
oraz pogłębienie kontaktów osobistych. 
Szkoły letnie to spotkania tematyczne, 
składające się z teoretycznej części 
wykładowej oraz z praktycznej części 
z przykładami terenowymi wybranych zjawisk 
geologicznych z potencjałem wykorzystania 
w geoturystyce. Partnerzy współpracują też 
przy tworzeniu materiałów informacyjnych 
i innych potrzebnych produktów. Szkoła 
letnia jest otwarta także dla gości 
z szeregów profesjonalistów, studentów 
nauk przyrodniczych, a także wolontariuszy 
zaangażowanych w organizacjach zajmujących 
się geologią (np. stowarzyszenia górnicze, 
grotołazi, przewodnicy geologiczni), 
pedagogów przedmiotów przyrodniczych 
oraz przedstawicieli organizacji 
hobbystycznych.



P R O J E K T O V É  A K T I V I T Y  /  D Z I A Ł A N I A  P R O J E K T O W E
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Letní školy se uskuteční s tímto 
tematickým zaměřením:
M  Geologie a moderní technologie 

v Národním geoparku  
Železné hory

M  Využití bývalých těžebních lokalit 
a objektů pro účely geoturismu 
v Globálním geoparku UNESCO Łuk 
Mużakova

M Věda a geologie v Geoparku Ralsko

Szkoły letnie będą poświęcone następującej 
tematyce:
M  Geologia a nowoczesne technologie  

w Narodowym Geoparku  
Železné hory

M  Wykorzystanie terenów i obiektów 
pokopalnianych dla celów geoturytyki 
w Światowym Geoparku UNESCO Łuk 
Mużakowa

M  Nauka i geologia w Geoparku Ralsko

Fotogalerie a videa z letních 
škol / Galeria zdjęć i 
wideoreportaże ze szkół 
letnich
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Metodické, informační 
a propagační materiály

Materiály jsou určeny nejen partnerům 
projektu a účastníkům aktivit, 
ale také široké veřejnosti. 
Vyhotoveny jsou většinou tak, aby bylo 
možné jejich rozesílání elektronickou 
formou všem zájemcům o problematiku 
rozvoje geoparků i sítě GECON.
 Jsou také zdarma ke stažení na webu 
projektu GECON.

Materiały metodyczne, 
informacyjne i promocyjne

Materiały są przeznaczone nie tylko dla 
partnerów i uczestników projektu, ale także 
dla szerokiej publiczności. Opracowane są 
w większości w ten sposób, aby było możliwe 
ich rozsyłanie w formie elektronicznej 
wszystkim zainteresowanym problematyką 
rozwoju geoparków i sieci GECON. Można je 
także za darmo pobrać ze strony internetowej 
projektu GECON.

https://www.geogecon.com

Lead partner
• Geopark Ralsko o.p.s. 

http://www.geoparkralsko.cz/

Lead partner

Partneři projektu CZ / Partnerzy projektu CZ
• Technická univerzita v Liberci (Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická, Katedra geografi e) 

https://www.tul.cz/

• Česká geologická služba 
http://www.geology.cz/

• MAS Chrudimsko, z.s.
http://www.maschrudimsko.cz/

Partneři projektu PL / Partnerzy projektu PL
• Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy

https://www.pgi.gov.pl/

• Stowarzyszenie Geopark Przedgórze Sudeckie
http://www.geopark.org.pl/

• Muzeum Regionalne w Lubaniu 
https://muzeumluban.pl/

Studijní cesta / Wycieczka poznawcza

1
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NE WSLET TER (1)

Warsztaty w Lubaniu w dniach 4–5 października 2018 r. zostały  
poświęcone problematyce wykorzystania w ramach produktów 
geoturystycznych szeroko rozumianego dziedzictwa związane go 
z historią poszukiwań minerałów, górnictwa oraz nauk o ziemi. 
W ramach pierwszej części warsztatu w dniu 4 października 
wygłoszono 3 referaty. Pierwszy, autorstwa Jacka Bogdań skiego, 
dotyczył historii kolekcji Muzeum Minera logicznego Uni wersytetu 
Wrocławskiego. Placówka ta posiada zbiory mineralogiczne 
sięgające XVIII w. Gromadzili je wybitni uczeni, aktywni m.in. 
na terenie Zachodnich Sudetów. Pozostawili po sobie nie 
tylko okazy muzealne, ale również bardzo bogatą spuściznę 
merytoryczną w postaci książek, artykułów, przewodników i map. 
Ich dorobek stanowi dzisiaj kopalnię wiedzy o historii sudeckich 

kopalń, złóż i krajobrazu. 
Co się zaś tyczy samej kolekcji, to w ramach referatu został 
uwydatniony fakt rosnącego zainteresowania geoturystów starymi 
zbiorami mineralogicznymi, które niestety najczęściej nie są 
eksponowane w ramach stałych wystaw. Cały referat jednoznacznie 
ukazał dużą wartość wystaw, galerii i prezentacji mineralogicznych  

w ramach produktów geoturystycznych. 

V polské Lubáni se ve dnech 4. a 5. října 2018 uskutečnily 
workshopy věnované problematice využití široce pojatého 
dědictví spojeného s historií hledání nerostů, těžby a věd 

o Zemi pro geoturistické aktivity.
V první části zasedání byly 4. října předneseny tři referáty. 
Prvním vystupujícím byl Jacek Bogdański, jehož příspěvek 
se týkal historie sbírek univerzitního mineralogického muzea 
ve Vratislavi. Tato instituce pečuje o mineralogické sbírky již 
od 18. století. Nerosty shromažďovali mimo jiné v oblasti 
Krkonoš a Jizerských hor významní učenci. Zanechali dalším 
generacím nejen muzejní exponáty, ale také velmi bohaté 
vědecké dědictví ve formě knih, článků, průvodců a map. 
Jejich dílo je dnes studnicí znalostí na téma dějin sudetských 

dolů, ložisek nerostů a krajiny. 
Co se týče samotné sbírky, v příspěvku byl zdůrazněn 
rostoucí zájem geoturistů o staré mineralogické sbírky, které 
bohužel obvykle nejsou přístupné na stálých výstavách. 
Celý referát jasně ukázal obrovský význam a hodnotu výstav, 
galerií a mineralogických prezentací v rámci geoturistických  

aktivit.

W ramach drugiego wykładu autorstwa Andrzeja Paczosa 
została zaprezentowana postać Kacpra Schwenckfelda, 
wybitnego uczonego z Gryfowa Śląskiego, ojca dolnośląskiej 
mineralogii. Schwenckfeld był autorem pierwszej monografii, 
która została poświęcona podziemnym bogactwom Dolnego 
Śląska. Ponadto zajmował się tematyką wód termalnych. 

Ve druhém vystoupení Andrzej Paczos představil osobnost 
Kaspara Schwenckfelda, vynikajícího učence, který pocházel 
z města Gryfów Śląski (německy Greiffenberg) a lze ho nazvat 
otcem dolnoslezské mineralogie. Schwenckfeld byl autorem 
první monografie věnované nerostnému bohatství Dolního 
Slezska. Kromě toho se zabýval záležitostí termálních vod. 

LUBAŃ 4.–5. 10. 2018

NE WSLET TER (1)

z warsztatu projektu GECON / z workshopu projektu GECON
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newsletterů z workshopů /
newsletterów z warsztatów

průvodců studijními cestami /
przewodników do wyjazdów studyjnych

newsletter Networking a význam geoparků /
newsletter Networking i znaczenie geoparków

sborník z projektové konference /
materiały z konferencji projektowej

brožura o projektu /
broszura o projekcie

kalendářů aktivit s půlročním programem akcí pro veřejnost pořádaných 
jednotlivými partnerskými institucemi / kalendarzy działań z półrocznym 
programem wydarzeń dla publiczności, organizowanych przez 
poszczególne instytucje partnerskie

variant propagačních předmětů – multifunkční šátky, termosky, propisky, 
USB disky, látkové tašky / wariantów przedmiotów promocyjnych – 
wielofunkcyjne chusty, termosy, długopisy, dyski USB, torby materiałowe

projektový web /
strona internetowa projektu

informačních posterů o projektových partnerech /
plakatów informacyjnych o partnerach projektu

informačních posterů o geologických tématech stěžejních pro 
přeshraniční  česko-polský region / plakatów informacyjnych o tematach 
geologicznych istotnych dla transgranicznego regionu czesko-polskiego

Postupně bude zhotoveno / Stopniowo zostanie przygotowanych:
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Fotoreportáže a videoreportáže 
z projektových aktivit

Průběh projektových akcí je zachycen 
ve fotoreportážích a videoreportážích. 
Cílem je nejen prezentovat síť 
GECON a projektové aktivity, ale také 
inspirovat případné návštěvníky dané 
oblasti, upozornit na množství lokalit 
v jednotlivých geoparcích a vyzdvihnout 
jejich specifikum.  Dokumentují hodnotu 
kulturního a přírodního bohatství 
českého i polského území, stejně 
jako houževnatou práci pracovníků 
geoparků vynakládanou na jeho ochranu 
i propagaci. Reportáže přibližují specifika 
jednotlivých geoparků, celého území 
i jednotlivých lokalit. Zhlédnout je lze 
prostřednictvím odkazů na webu projektu 
GECON.

Uveřejněno bude:
M  20 fotoreportáží z projektových aktivit
M  10 videoreportáží z projektových aktivit

Fotoreportaże i wideoreportaże 
z działań projektu

Przebieg wydarzeń projektu jest 
zarejestrowany w formie fotoreportaży 
i wideoreportaży. Celem jest nie tylko 
prezentacja sieci GECON i działań projektu, 
ale także inspirowanie turystów na danym 
terenie, zwrócenie uwagi na ilość stanowisk 
w poszczególnych geoparkach oraz 
podkreślenie ich specyfiki. Reportaże 
dokumentują wartość kulturowego 
i przyrodniczego dziedzictwa terenu czeskiego 
i polskiego, podobnie jak wytrwałą pracę 
pracowników geoparków, wkładaną w ich 
ochronę i promocję. Reportaże przybliżają 
specyfikę poszczególnych geoparków, całego 
terytorium oraz poszczególnych stanowisk. 
Dostępne są za pomocą linku na stronie 
internetowej projektu GECON.

Zostanie udostępnionych:
M  20 fotoreportaży z działań projektowych
M  10 wideoreportaży z działań projektowych

Fotoreportáže a videoreportáže z projektových aktivit / 
Fotoreportaże i wideoreportaże z działań projektu
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Tematická putovní výstava projektu 
GECON se uskuteční paralelně na českém 
i polském území. Prostřednictvím 
informačních posterů prezentuje vybrané 
geologické fenomény charakteristické pro 
přeshraniční česko-polské území. Postery 
jsou výsledkem spolupráce jednotlivých 
partnerů projektu GECON.
Stěžejními tématy jsou:
M  Minerály
M  Sopky
M  Žula
M  Geoturistika v krajině zasažené  

těžbou
M  Voda
M  Historická těžba hnědého uhlí
M  Architektura a kámen
M  Vzdělávání v geologii
M  Geoturistika a geointerpretace
M  GECON – o projektu

Tematyczna wystawa objazdowa projektu 
GECON będzie odbywała się równolegle  
na terenie Czech i Polski. Za pomocą plakatów 
informacyjnych prezentuje wybrane zjawiska 
geologiczne, charakterystyczne dla terenu 
czesko-polskiego obszaru przygranicznego. 
Plakaty są wynikiem współpracy 
poszczególnych partnerów projektu GECON.
Podstawowe tematy to:
M  Minerały
M  Wulkany
M  Granit
M  Geoturystyka w regionie dotkniętym 

wydobyciem
M  Woda
M  Historyczne wydobycie węgla brunatnego
M  Architektura i kamień
M  Edukacja w geologii
M  Geoturystyka i geointerpretacja
M  GECON – o projekcie

Tematická putovní výstava projektu GECON / 
Tematyczna wystawa objazdowa projektu GECON zrealizujemy?

www.geogecon.com

 Świat minerałów |  
Svět minerálů

Z mrocznego świata dawnych i współczesnych kopalń, 
z majestatycznych gór, łagodnych wzniesień, wartkich górskich 

strumieni a także z dolin i samotnych formacji skalnych pochodzą 
rozmaite minerały. Projekt GECON obejmuje te regiony Czech i Polski, 

gdzie jest ich najwięcej. Od najdawniejszych czasów budziły one 
zainteresowanie człowieka i były przezeń wykorzystywane 

na różne sposoby. Stanowiły o bogactwie, rozwoju gospodarczym, 
osadnictwie, polityce i nauce, medycynie oraz technice. Niektóre z nich 

zachwycały urodą i stawały się okazami kolekcjonerskimi. 
Na obszarze objętym projektem GECON występuje ogromna liczba 

minerałów. Wśród nich są również złoto i kamienie szlachetne. 
Opowieści o tych ostatnich od najdawniejszych czasów rozpalały 

ludzką wyobraźnię i czynią to nadal. Spośród występujących tutaj 
kamieni szlachetnych można wymienić np. rubiny, szafiry, topazy, 

akwamaryny i granaty. Okazy z naszego regionu można 
podziwiaċ w kolekcjach na calym świecie.

Obecnie świat minerałów to także dżiedzictwo, które należy  
wykorzystywać w produktach geoturystycznych. Jednym z celów 
projektu GECON jest szerzenie wiedzy o bogactwach naturalnych 

i pobudzanie geoturystyki  w oparciu o dzieje poszukiwań minerałów, 
historie ich odkrywców a także losy kopalń i mineralogicznych kolekcji. 

Z tajemného světa bývalých a současných dolů, 
z majestátných hor, mírných pahorků, horských bystřin, 
z údolí a osamělých skalních útvarů pocházejí různorodé 
minerály. Projekt GECON vyvíjí činnost v těch regionech České 
republiky a Polska, kde je minerálů nejvíce. Již od nepaměti vzbuzovaly 
minerály lidský zájem a byly člověkem využívány na různé způsoby. 
Byly zdrojem bohatství, určovaly hospodářský vývoj, osídlování, 
politiku a vědu, lékařství a technologii. Některé minerály budily 
obdiv svou krásou a stávaly se sběratelskými předměty. V oblasti, 
ve které probíhají aktivity projektu GECON, se vyskytuje obrovské 
množství minerálů. Mezi nimi i zlato a drahokamy. Příběhy o těch 
posledně jmenovaných rozpalují hlavy a lidskou představivost 
od nejstarších dob až dodnes. Mezi drahokamy, které se zde 
nacházejí, můžeme zmínit například rubíny, safíry, topazy, 
akvamaríny a granáty. Skvosty z našeho regionu můžete obdivovat 
ve sbírkách na celém světě.  

V současné době je svět minerálů také bohatstvím, které je možné 
a je třeba využívat v rámci geotouristických produktů. Jedním z cílů 
projektu GECON je šířit znalosti o přírodních zdrojích a popularizovat 
geoturistiku v návaznosti na dějiny hledání minerálů, osudy jejich 
objevovatelů a také historii těžby a mineralogických sbírek.

Kalcyt O Kalcit

Agat O Achát

Kwarc O Křemen

Złoto O Zlato

Rubin O Rubín

Agat O Achát

Kalcyt O Kalcit

Agat O Achát

Kalcyt O Kalcit

www.geogecon.com

Sopky | Wulkany

Přes zdánlivý klid v současnosti byla geologická minulost česko-polského 
pohraničí v mnohých obdobích opravdu bouřlivá. Mořské záplavy 

střídaly zemětřesení a sopečné erupce. K sopečným erupcím docházelo 
ve dvou hlavních etapách. Nejprve na konci prvohor, kdy se po kolizi 

dvou obřích kontinentů vytvořilo horské pásmo táhnoucí se napříč 
celou Evropou. Jakmile se horstvo začalo svou vlastní vahou rozpadat, 

vznikaly mezi rozvírajícími se horskými hřbety  příkopové pánve. 
Otevírání těchto příkopů doprovázela sopečná činnost. 

Vulkány tehdy chrlily lávy takzvaných melafyrů, 
ale také žhavá pyroklastická mračna.

Sopečnou aktivitu obnovilo v třetihorách rozlámání kůry jako odezva 
vzdáleného alpínského vrásnění. K povrchu se opakovaně drala 
magmata čedičového a znělcového složení. S ohledem na různé 

prostředí a různý obsah sopečných plynů se lišily styly erupcí 
a také výsledné sopečné útvary. Můžeme se tak setkat s pozůstatky 

maarů nebo struskových kuželů, které byly doprovázeny výlevy 
lávových proudů. Znělce vytvářely bochníkovité lávové dómy, nebo 

podpovrchové lakolity. K posledním erupcím docházelo 
ještě před asi milionem let v okolí Bruntálu.

Pomimo pozornego spokoju w czasach współczesnych, przeszłość geologiczna 
pogranicza czesko-polskiego w niektórych okresach była naprawdę burzliwa. 
Występowanie mórz przeplatało się z trzęsieniami ziemi i erupcjami wulkanów. 
Do erupcji wulkanicznych dochodziło w dwóch głównych etapach. Po raz 
pierwszy pod koniec paleozoiku, gdy po zderzeniu się dwóch ogromnych 
kontynentów powstało pasmo górskie, ciągnące się przez całą Europę. 
W chwili, gdy owe góry zaczęły rozpadać się pod własnym ciężarem, pomiędzy 
rozwierającymi się grzbietami górskimi tworzyły się wąskie kotliny. Powstawaniu 
tych rowów towarzyszyła działalność wulkaniczna. Wulkany wyrzucały wówczas 
lawy tak zwanych melafirów, a także rozpalone chmury piroklastyczne.

W trzeciorzędzie działalność wulkaniczną wznowiło pęknięcie skorupy 
ziemskiej, będące następstwem odległego fałdowania alpejskiego. 
Na powierzchnię wielokrotnie wydostawała się magma, tworząca  bazalty 
oraz fonolity. W zależności od środowiska i zawartości gazów wulkanicznych 
występowały różne typy erupcji, a w ich rezultacie powstawały zróżnicowane 
formy wulkaniczne. W związku z tym możemy spotkać pozostałości kraterów 
wulkanicznych, tak zwanych maarów lub stożków żużlowych, którym 
towarzyszyły wylewy potoków lawowych. Fonolity tworzyły kopuły wulkaniczne 
lub zlokalizowane pod powierzchnią lakkolity. Ostatnie erupcje miały miejsce 
w okolicach Bruntálu na pograniczu a Śląska i Moraw, przed około milionem lat.

O Špičatý vrchol Ralska (696 m n. m.) s hradní zříceninou je nepřehlédnutelnou dominantou 
širokého okolí. Táhlé svahy pod vrcholem tvoří usazeniny křídového stáří, vrchol vypreparovaná 

vulkanická žíla.  O Spiczasty wierzchołek Ralsko (696 m npm) z ruinami zamku stanowi 
charakterystyczną, widoczną z daleka dominantę szerokiej okolicy. Długie opadające zbocza 
poniżej szczytu tworzone są przez osady kredowe, natomiast sam szczyt tworzy odsłonięta 

przez erozję żyła wulkaniczna.

O Vtéká-li žhavá láva do vody, například do moře 
nebo hlubšího jezera, vznikají polštářové lávy, jaké se 
z období permu zachovaly v lomu Studenec. O Kiedy  

rozżarzona lawa wpływa do wody, na przykład do morza 
lub do głębokiego jeziora, powstaje lawa poduszkowa. 

Jej przykłady z okresu permu zachowały się 
w kamieniołomie Studenec.

O Mělce podpovrchová intruze ryolitového magmatu vytvořila při 
chladnutí tyto radiálně uspořádané sloupce. Vrch Wielisławka v permské 

výplni severosudetské pánve. O Płytka podpowierzchniowa intruzja 
magmy riolitowej utworzyła podczas stygnięcia promieniście ułożone 

słupy. Organy Wielisławskie powstały w okresie permu. Malownicze 
odsłonięcie znajduje się w północnej części Kotliny Sudeckiej, 

na Pogórzu Kaczawskim.

O Na profilu permského tufového prstence jsou vidět uloženiny 
pyroklastických přívalů a napadávek, překryté andezitovou lávou. 

Rožmitál u Broumova ve vnitrosudetské pánvi.
O W profilu permskiego pierścienia tufowego można zauważyć 

materiały nanosów piroklastycznych oraz popiołów wulkanicznych, 
pokryte lawą andezytową. Rožmitál koło Broumova 

w Sudetach Środkowych.

O Sopečná puma a názorný profil různých typů 
sopečných uloženin v lomu Targowica v polské 

části Slezska.  O Bomba wulkaniczna i przykładowy 
profil różnych typów warstw wulkanicznych 

w kamieniołomie Targowica na Dolnym Śląsku.

O Mezi nejmladší sopečné projevy v Čechách patří skupina drobných sopečných kuželů v okolí 
Bruntálu, starých 1–3 miliony let. Jedním z nich je struskový kužel Uhlířský vrch. O Do najmłodszych 

przejawów wulkanizmu w Czechach należy grupa małych stożków wulkanicznych w okolicy 
Bruntálu, liczących 1–3 milionów lat. Jednym z nich jest stożek żużlowy Uhlířský vrch.

O Nejhezčí a nejznámější ukázka sloupcové odlučnosti čediče v Čechách je Panská 
skála (560–597 m n. m.). Kamenné varhany vznikly tuhnutím čedičového magmatu. 
O Najpiękniejszym i najbardziej znanym przykładem oddzielności słupowej bazaltu 

w Czechach jest Panská skála (560–597 m npm). Kamienne organy powstały 
w wyniku procesu zestalania się magmy bazaltowej.

O Relikt miocenního tufového kužele Zebín u Jičína, který je starý 
17 milionů let, byl jen slabě postižen erozí. O Relikt stożka tufowego z epoki miocenu 

Zebín ma 17 milionów lat. Został jedynie nieznacznie dotknięty erozją.

O Charakteristickým fenoménem Lužických hor jsou četná morfologicky výrazná fonolitová 
tělesa, jakým je Ortel u Cvikova. Jde o lávové dómy a selektivní erozí vypreparované 

podpovrchové intruze. O Zjawiskiem charakterystycznym dla Gór Łużyckich są liczne 
wyróżniające się morfologicznie formy fonolitowe. Są to kopuły wulkaniczne i wypreparowane 

przez erozję selektywną intruzje podpowierzchniowe – lakkolity. Ortel koło Cvikova.

O Luž (793 m n. m.) je nejvyšší vrchol Lužických hor. Podle nejnovějších výzkumů jde 
o lávový dóm vyrostlý uvnitř maarového kráteru. O Luż (czes. Luž, górnołuż. Łysa – 793 m npm.) 

to najwyższy szczyt Gór Łużyckich. Według najnowszych badań jest to lawowa kopuła 
powstała wewnątrz krateru typu maar.

www.geogecon.com

Architektura a kámen | 
Architektura a kamień

 Rozvoj lidských sídel a celé lidské společnosti je do značné míry 
úzce propojen s typem stavebních materiálů, které se využívají 
a využívaly. V okamžiku, kdy člověk vyvinul způsoby dobývání 

a opracování kamene, se osady z malých dřevěných chatrčí 
začaly postupně měnit v kamenné domy. Sídla se začala 
rozrůstat do plochy i výšky a architektura a urbanismus 

získaly nový rozměr.

Kámen je nezbytnou součástí nejen samotných stavebních 
materiálů (písek, cement, vápno), ale slouží i jako stavebně 

dekorativní prvek. Nahlédněte do česko-polského příhraničí 
a nechte se inspirovat geologickými příběhy zdejšího 

stavebního kamene.

Rozwój siedzib ludzkich i całych społeczności jest w znacznym 
stopniu powiązany z rodzajem materiałów budowlanych, stosowanych 
dziś, a także w przeszłości. W momencie, gdy człowiek opanował 
sposoby pozyskiwania i obróbki kamienia, w osadach w miejsce małych 
drewnianych chat zaczęły stopniowo pojawiać się kamienne  domy. 
Siedziby zaczęły zajmować większą powierzchnię, stały się wyższe, 
a architektura i założenia urbanistyczne zyskały nowy wymiar.

Kamień jest nie tylko niezbędnym składnikiem samych 
materiałów budowlanych (piasek, cement, wapno), ale jest również 
wykorzystywany jako materiał dekoracyjny. Wystarczy rozejrzeć się 
po czesko-polskim pograniczu i zainspirować się historią geologiczną 
tutejszego kamienia budowlanego.

O Liberecká žula – nezaměnitelný dekorativní, ale také stavební kámen, který se 
proslavil nejen v Čechách. Schody, obklady, sokly, ploty a třeba i hráz přehrady 

ve Mšeně pocházejí z této narůžovělé vyvřeliny. O Granit liberecki/karkonoski – 
charakterystyczny kamień dekoracyjny oraz budowlany, znany nie tylko w Czechach. 
Schody, płytki, cokoły, mury ogrodzeniowe, a także tama zapory Mšeno w Jabłońcu 

nad Nysą są wykonane właśnie z tej różowawej skały magmowej.

O Geologická stavba oblasti někdy neumožní lámat kámen, protože 
se zkrátka žádný vhodný nenachází. V geoparku Łuk Mużakowa se 
tak stavitelé spoléhali na valouny, které na místo zanesl poslední 

ledovec ze Skandinávie. O W wielu miejscach budowa geologiczna 
obszaru nie pozwala na pozyskiwanie kamienia łamanego, 

ponieważ po prostu nie ma dostępnych pokładów. W Geoparku 
Łuk Mużakowa budowniczowie wykorzystywali głazy narzutowe, 

przyniesione przez ostatni lodowiec ze Skandynawii.

O Kamenné světničky v Dolní Krupé v Geoparku Ralsko dokazují, že 
kámen byl často ve větším měřítku využíván jako prostor pro samotnou 
výstavbu. Relativně měkký pískovec umožnil vyhloubení sklepů, chlívku 

i dočasných útočišť. O Kamienne izby w miejscowości Dolní Krupá 
w Geoparku Ralsko dowodzą, że skały były często wykorzystywane 
jako przestrzeń do zabudowy na większą skalę. Stosunkowo miękki 
piaskowiec umożliwiał wykuwanie w nim piwnic, chlewików oraz 

tymczasowych mieszkań.

O Kamenné interiérové dekorace často potěší nejen zasvěcené geology. 
Příkladem je zábradlí v jedné z budov Technické univerzity v Liberci, 

které tvoří vápenec plný zkamenělých předchůdců chobotnic, amonitů.
 O Kamienne dekoracje wnętrz często wzbudzają podziw nie tylko 

obeznanych geologów. Przykładem jest barierka w jednym z budynków 
Uniwersytetu Technicznego w Libercu, wykonana z wapienia, 

w którym występuje wiele skamieniałości amonitów – praprzodków 
dzisiejszych ośmiornic.

O Města jsou často otevřenou učebnicí geologie. Na jednom 
místě je možné spatřit hned několik typů hornin. Chrudimská 

ulice Na Kopanici nabízí studium geologie nejen v dlažbě, ale také 
na hradbách. O Miasta to częstokroć żywe podręczniki geologii. 

W jednym miejscu można podziwiać kilka rodzajów skał. 
Ulica Na Kopanici w mieście Chrudim oferuje spotkanie z geologią 

zarówno na miejskim bruku, jak i w warownych murach. 

O Některé kameny se vyvážejí do celého světa, jiné zase slouží hlavně pro místní 
potřeby. Vývoj města Lubáně je úzce spojen s místním čedičem. Všechny významné 

stavby jsou postaveny z tohoto černého kamene, vedle mohutného opevnění 
ze 14. století například i tzv. Solný dům. O Niektóre kamienie są eksportowane 

na cały świat, inne wykorzystuje się przeważnie na potrzeby lokalne. Rozwój Lubania 
jest ściśle powiązany z miejscowym bazaltem. Wszystkie ważne budowle zostały 

wzniesione właśnie z tego czarnego kamienia, przykładowo potężne 
XIV-wieczne obwarowania miasta oraz tak zwany Dom Solny.

O Žula je kámen velmi tvrdý, ještě v dnešní době se zpracovává obtížně. 
Ve Strzelině uměli tento kámen mistrně zpracovávat již ve 12. století, kdy zde 

postavili jednu z nejstarších staveb ve Slezsku – rotundu sv. Gotharda. 
O Granit to bardzo twardy kamień, trudny do obróbki nawet w dzisiejszych czasach. 
W Strzelinie granit obrabiano już w XII wieku. Powstał wówczas jeden z najstarszych 

budynków murowanych na Śląsku – romańska rotunda św. Gotarda.
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Voda nezná hranice… | 
Woda nie zna granic…

VODA BY NEMĚLA ROZDĚLOVAT, ALE SPOJOVAT...
Probíhající změna klimatu se týká celého světa, i když se v různých 

jeho částech projevuje rozdílně. Její negativní projevy 
se nevyhýbají ani středoevropskému prostoru, a to v důsledku 

nárůstu extrémnosti fyzicko-geografických jevů a procesů, 
např. bleskových povodní či dlouhých period sucha. 

Značným problémem se stala dostupnost vodních zdrojů 
v souvislosti s dlouhodobým nedostatkem podzemních vod. 

I negativní jevy ale mohou mít v jistém smyslu pozitivní účinky. 
Polsko i Česko, které v tomto směru více aspektů spojuje,  

než rozděluje, se musí soustředit na řešení klimatické změny společně, 
racionálně a s nadhledem. Spolupráce obou zemí na mezinárodní 

úrovni je jednoznačně žádoucí, přičemž sociální odpovědnost a trvalá 
udržitelnost životního prostředí musí vždy zvítězit nad jakýmikoliv 

byznysovými zájmy. Voda totiž nezná hranice!

ŘEŠENÍ JE VE SPOLEČNÉM POSTUPU!

WODA NIE POWINNA DZIELIĆ, LECZ ŁĄCZYĆ...
Przebiegająca właśnie zmiana klimatu dotyczy całego świat, choć w różnych 
jego częściach różnie się przejawia. Jej negatywne przejawy nie omijają 
także Europy Środkowej, co jest wynikiem narastania ekstremalności 
fizyczno-geograficznych zjawisk i procesów, np. powodzi błyskawicznych czy 
długich okresów suszy. Znacznym problemem stała się dostępność zasobów 
wodnych w związku z długotrwałym niedostatkiem wód podziemnych. 
Ale także negatywne zjawiska mogą mieć pozytywne w pewnym sensie 
skutki. Polska i Czechy, które w tym kierunku więcej aspektów łączy niż 
dzieli, muszą się skupić na wspólnym rozwiązywaniu zmian klimatycznych 
w sposób racjonalny i z szerszej perspektywy. Współpraca obu krajów 
na poziomie międzynarodowym jest jednoznacznie pożądana, przy czym 
odpowiedzialność społeczna i trwały zrównoważony rozwój środowiska 
naturalnego muszą zawsze zwyciężyć nad jakimikolwiek interesami 
biznesowymi. Bo woda nie zna granic!

ROZWIĄZANIEM JEST WSPÓLNE DZIAŁANIE!

O Koncentrace atmosférického CO2, významného skleníkového plynu, během posledních 
650 tisíc let na základě dat z ledovcových jader v minulosti a přístrojových měření 

v posledních letech. O Stężenie atmosferycznego CO2, znaczącego gazu cieplarnianego, 
w ciągu ostatnich 650 tysięcy lat na podstawie danych z rdzeni lodowych 

w przeszłości oraz pomiarów z użyciem techniki pomiarowej w ostatnich latach.

O V důsledku změny klimatu se Evropa otepluje rychleji, než se předpokládalo. 
Na satelitním snímku je znázorněna teplota povrchu Země na konci července 2019.

O W wyniku zmiany klimatu Europa ociepla się szybciej niż oczekiwano. 
Na zdjęciu satelitarnym przedstawiono temperaturę powierzchni Ziemi 

na końcu lipca 2019.

O Vyschlá přehradní nádrž Harcov v Liberci v létě 2018.
O Wyschnięty zbiornik retencyjny Harcov w Libercu w lecie 2018.

O Negativními důsledky klimatických změn sužujících Česko i Polsko v posledních letech jsou období 
sucha. S nárůstem globální teploty se očekává další zesilování těchto projevů. Situaci zhoršuje fakt, 

že Česko se nachází na tzv. střeše Evropy a veškerá voda z jeho území odtéká pryč. Polsko má v tomto 
smyslu určitou výhodu. O Negatywną konsekwencją zmian klimatycznych nękającą Polskę i Czechy 

w ostatnich latach są okresy suszy. Wraz ze wzrostem globalnego ocieplenia oczekiwane jest  
nasilenie tych objawów. Sytuację pogarsza fakt, że Czechy znajdują się na tzw. dachu Europy,  

a cała woda odpływa z ich terytorium. Polska ma pod tym względem pewną przewagę.

O Opačný extrém než sucho představují na horních, středních i dolních tocích ve střední Evropě 
povodňové události (na snímku zaplavená limnigrafická stanice na řece Otavě v profilu Rejštejn 

na Šumavě v březnu 2008 během atmosférické tlakové níže EMMA). O Odwrotny ekstrem 
stanowią zdarzenia powodziowe na górnych, środkowych i dolnych ciekach w Europie  
Środkowej (na zdjęciu zalana stacja limnograficzna na rzece Orawie w profilu Rejštejn 

na Szumawie w marcu 2008 podczas układu niskiego ciśnienia EMMA).

O Dostupnost vodních zdrojů v budoucnu bude výrazně nižší než dnes. 
Mezi nejvíce ohrožené oblasti na světě patří i středoevropský 

prostor. O Dostępność zasobów wodnych w przyszłości 
będzie wyraźnie niższa niż dziś. Do najbardziej zagrożonych obszarów 

na świecie należy także region Europy Środkowej. 

O Mapa světa ukazující trend povrchové teploty (ve stupních Fahrenheita). 
Barvy indikují teplotní abnormality, teplejší barvy značí oteplení, studenější ochlazení 

(NASA/NOAA, 20. 1. 2016). O Mapa świata ukazująca trend temperatury powierzchniowej 
(w stopniach Fahrenheita). Kolory wskazują anomalie temperaturowe, cieplejsze barwy 

oznaczają ocieplenie, zimniejsze ochłodzenie (NASA/NOAA, 20. 1. 2016). 

O A bude hůř… Vývoj jednotlivých meteorologických extrémů od roku 1960 a jejich budoucí 
projekce ve středoevropském prostoru podle různých klimatických scénářů do roku 2100 

hovoří jednoznačně pro rostoucí teplotu vzduchu, zvyšující se extrémnost meteorologických 
jevů (teplot a srážek) a intenzifikaci sucha a povodní. Udržitelné nakládání s pitnou vodou bude 

klíčovým aspektem z hlediska její dostupnosti. O A będzie gorzej… Rozwój poszczególnych 
ekstremów meteorologicznych od 1960 roku i ich przyszłe prognozy na obszarze 

środkowoeuropejskim według różnych scenariuszy klimatycznych do roku 2100 jednoznacznie 
mówią o wzroście temperatury powietrza, zwiększającej się ekstremalności zjawisk 

meteorologicznych (temperatur i opadów) oraz intensyfikacji suszy i powodzi. Zrównoważone 
zarządzanie pitną wodą będzie kluczowym aspektem z punktu widzenia jej dostępności.

O Vývoj anomálií sezónního cyklu teplot od roku 1880 až do současnosti na základě 
reanalýzy MERRA2 z let 1980–2015. Mezivládní panel pro změny klimatu (IPCC) 

v roce 2013 přinesl zprávu, že bez rychlého poklesu emisí oxidu uhličitého zažijeme 
během 21. století nárůst průměrné globální teploty o více než 2 °C v porovnání 
s předindustriální dobou. Takový nárůst teploty by do budoucna velmi výrazně 

ovlivnil všechny světové regiony. O Rozwój anomalii cyklu sezonowego temperatur 
od 1880 roku aż do współczesności na podstawie reanalizy MERRA2 z lat 1980–2015. 
Międzyrządowy Zespół ds. Zmian Klimatu (IPCC) w 2013 roku przyniósł wiadomość, 

że bez szybkiego zmniejszenia emisji dwutlenku węgla, w ciągu XXI wieku 
odczujemy wzrost średniej temperatury globalnej o więcej niż 2°C w porównaniu 

z epoką przedindustrialną. Taki wzrost temperatury mógłby w przyszłości 
bardzo wyraźnie wpłynąć na wszystkie regiony.
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Geoturistika a geointerpretace |
Geoturystyka i geointerpretacja

Návštěvnická infrastruktura v partnerských geoparcích 
projektu GECON má řadu podob.  

Zahrnuje lomy zaniklé a činné, lomy upravené  
či ponechané přírodním procesům,  
zajímavé a unikátní skalky a skály,  

důlní činnost, muzejní expozice,  
dětská hřiště, výstavy i krátkodobé expozice.  

Navštivte to, co je vašemu srdci nejbližší, 
poznejte krásy přeshraniční geologie.

Infrastruktura turystyczna w geoparkach partnerskich  
projektu GECON jest bardzo różnorodna. Obejmuje 
kamieniołomy czynne i zamknięte, kamieniołomy 
zaadaptowane i pozostawione procesom przyrodniczym, 
interesujące i unikatowe skałki i skały, działalność 
wydobywczą, ekspozycje muzealne, place zabaw dla dzieci, 
wystawy oraz krótkoterminowe ekspozycje. Zapraszamy 
do odwiedzin tego, co najmilsze Państwa sercu. Poznajcie 
Państwo piękno transgranicznej geologii. 

  Ve starém lomu v arboretu ve Wojslawicích je vedle skupiny rododendronů místo zvané Georetum. Netradiční venkovní 
výstava představuje horniny a minerály ze sudetského předhůří. Expozice ukazuje, jak se harmonicky doplňuje živá a neživá 

příroda. Navštivte arboretum a nechte se inspirovat množstvím barev a tvarů.  W starym kamieniołomie w arboretum  
w Wojsławicach obok grupy rododendronów znajduje się miejsce nazwane Georetum. Nietypowa wystawa zewnętrzna  

prezentuje skały i minerały z Przedgórza Sudeckiego. Ekspozycja pokazuje, w jak harmonijny sposób uzupełnia się przyroda 
ożywiona i nieożywiona. Zapraszamy Państwa do arboretum i zapoznania się z różnorodnością form i kolorów.

  Na území Národního geoparku Železné hory si můžete pohrát s geologií. Řada dětských hřišť je tematicky provázána  
se zdejším okolím. Díky tomu se můžete sklouznout z těžní věže v Horním Babákově, zajezdit si na trilobitu na Ústupkách  

u Seče či se schovat do krystalu křemene v Rušinově. A koho by zajímalo víc, může se u každého hřiště dočíst o historii lokality 
a proč například právě v Rušinově jsou křemeny.  Na terenie Narodowego Geoparku Góry Żelazne (czes. Národní geopark Železné 

hory) można pobawić się geologią do woli. Szereg placów zabaw dla dzieci jest tematycznie powiązany z tutejszą okolicą. 
Dzięki temu można zjechać z wieży wydobywcyej  w Horním Babákovie, pojeździć sobie na trylobicie we wsi Ústupky u Seče, 
czy też schować się w  krysztale kwarcu w Rušinovie. Dla spragnionych wiedzy, na każdym z placów znajdują się informacje  

na temat miejsca i dowiedzieć się na przykład, dlaczego to właśnie w Rušinovie znajdują się kwarce.

  Sáhněte si na Geopark Ralsko. A to doslova. Na několika zastaveních v  geoparku je možné se přenést do ptačích výšin 
a z jejich perspektivy pozorovat vlnící se krajinu geoparku na velkých 3D modelech. S odborným výkladem se pak dozvíte 
souvislosti mezi geologií, vodními toky, historickou těžbou a osidlováním krajiny.  Dotknijcie Państwo Geoparku Ralsko.  

I to dosłownie. Na kilku przystankach w geoparku można wznieść się na wysokość lotu ptaka i z tej perspektywy obserwować 
pofałdowany krajobraz geoparku na wielkich modelach 3D. Fachowe opisy pozwolą dowiedzieć się czegoś na temat  powiązań 

między geologią, ciekami wodnymi, historycznym górnictwem  oraz zasiedlaniem okolicy.

  Čedič. Kámen, který je pod městem, v okolí města a město i tvoří. Kámen, který pochází z mladých sopek. 
Kámen, který je největším pokladem města. Kámen, se kterým je spojena řada minerálů. A právě minerály  

můžete obdivovat ve středověké čedičové věži Bracka, kde je instalována výstava věnovaná minerálům Západních Sudet. 
 Bazalt. Kamień, na którym wzniesiono miasto, znajdujący się w okolicy miasta i  tworzący miasto. Kamień pochodzący 

z młodych wulkanów. Kamień, który jest największym skarbem miasta. Kamień, z którym związany jest szereg minerałów. 
I właśnie minerały możecie Państwo podziwiać w średniowiecznej bazaltowej Wieży Brackiej, w której znajduje się  

wystawa poświęcona minerałom Sudetów Zachodnich.
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Vzdělávání | Edukacja

Vzdělávání v geologii je specifické ve srovnání se vzděláváním 
v jiných přírodovědných oborech. Procesy a děje v biologii, chemii 

nebo ve fyzice jsou pozorovatelné v reálném čase, kdežto geologické 
procesy trvají nesmírně dlouhou dobu a probíhají za tlaků 

a teplot vymykajících se lidské zkušenosti. Proto jsou obtížně 
pochopitelné a vyžadují větší představivost. Zatímco např. v biologii 

poznáte podle tvaru, barvy a chování velmi rychle, o jaký druh děje 
jde, v geologii určení správného procesu není tak jednoduché, 

neboť stejné minerály či horniny mohou mít různý tvar, 
různé barvy a různou strukturu. Pouze vizuálně je tak 

velice obtížné určit správně minerál nebo horninu.

To však neznamená, že bychom měli na geologické vzdělávání 
rezignovat. Je však třeba geologické procesy vysvětlovat 

zjednodušeně a prezentovat je atraktivní formou, která zaujme 
každého. Na základních a středních školách je v současnosti 

geologie jedním z nejméně oblíbených předmětů jak pro učitele, 
tak pro žáky a studenty. V Česku se geologie učí v rámci 

přírodopisu, ale částečně i v rámci zeměpisu, či fyziky. 
Ani na základní škole v Polsku nemá geologie stabilní místo, 

učí se většinou jako součást výuky o životním prostředí, 
nebo geografie. Jednou z možností, jak přitáhnout 

více zájemců o geologii, je osvěta a výuka zábavnou formou. 
Proto kvalitní popularizační materiály, vzdělávací akce, 

geologické exkurze a projekty typu GECON mohou 
pomoci tento stav změnit.

Edukacja w dziedzinie geologii ma swoją specyfikę w porównaniu 
z kształceniem w innych dziedzinach nauk przyrodniczych. Procesy i zjawiska 
opisywane przez biologię, chemię, czy też fizykę można obserwować  
w realnym czasie, natomiast procesy geologiczne trwają niezwykle długo,  
przebiegając w takich temperaturach oraz pod takim ciśnieniem, które 
wymykają się ludzkim doświadczeniom. Z tego powodu trudniej je zrozumieć 
oraz wymagają większej wyobraźni.O ile np. w biologii rozpoznanie gatunku  
na podstawie kształtu, koloru i zachowania, jest najczęściej bardzo łatwe, 
to w geologii określenie właściwego procesu nie jest takie proste, ponieważ 
takie same minerały lub skały mogą mieć odmienne kształty, różne kolory 
oraz strukturę. Z tego powodu bardzo trudno jest korzystając wyłącznie 
z metod wizualnych właściwie określić minerał lub rodzaj skały.

Nie oznacza to jednak, że powinniśmy zrezygnować z edukacji geologicznej. 
Procesy geologiczne należy jednak wyjaśniać w sposób uproszczony 
i prezentować je w atrakcyjnej, formie, przystępnej dla wszystkich. Obecnie  
w szkołach podstawowych i średnich geologia należy do przedmiotów 
najmniej lubianych zarówno przez nauczycieli, jak i przez uczniów.  
W Czechach nauczanie geologii przebiega w ramach przedmiotu przyroda, 
a częściowo także w ramach geografii i fizyki. Także w polskiej szkole 
podstawowej geologia nie ma stabilnej pozycji, jej nauczanie najczęściej 
stanowi element nauki o środowisku, przyrody lub geografii. Jedną 
z możliwości  zainteresowania większej liczby osób geologią jest oświata 
i nauczanie w atrakcyjnej – zabawnej formie. Dobrej jakości materiały 
popularyzatorskie, zajęcia edukacyjne, wycieczki geologiczne oraz projekty 
typu GECON mogą zatem pomóc zmieć obecną sytuację.

O Účast na speciálně připraveném výukovém programu, který atraktivní formou 
přibližuje vybrané téma z geologie, obecně velmi pozitivně ovlivňuje vztah žáků 

ke geologii. Ideální jsou vícedenní akce, kde se výuka geologie spojí s dalšími 
činnostmi, třeba tábornictví, nebo společenské hry. O Udział w specjalnie 

przygotowanym programie nauczania, który w atrakcyjny sposób przybliża wybrany 
temat z dziedziny geologii, w bardzo pozytywny sposób wpływa na stosunek 

uczniów do geologii. Idealne są imprezy wielodniowe, w których nauka geologii jest 
połączona z innymi zajęciami, takimi jak zajęcia obozowe i gry towarzyskie.

O Didaktické centrum geologie v Říčanech realizuje řadu výukových programů pro žáky a studenty. Geologickou expozici doplňuje řada 
aktivizujících úkolů – model paleontologického naleziště, jezírko pro rýžování zlata a polodrahokamů, dynamický model řeky 

i geologická laboratoř pro práci se vzorky. O Centrum Dydaktyczne Geologii w Říčanach realizuje wiele programów oświatowych dla uczniów 
i studentów. Ekspozycję geologiczną uzupełnia szereg zadań aktywizujących – model wykopaliska paleontologicznego, zbiornik wodny 

do płukania złota i kamieni ozdobnych, dynamiczny model rzeki oraz laboratorium geologiczne do badania próbek.

O Česká geologická služba se podílí na pořádání celostátní Geologické olympiády. Předmětová soutěž ve znalostech z geologických disciplín je 
určena žákům základních a studentům středních škol a jejím cílem je napomáhat výuce o neživé přírodě, vyhledávat talentované žáky a podporovat 

jejich odborný růst. Geologickou olympiádu vyhlašuje Masarykova univerzita, spolupořádá ji Česká geologická služba, Univerzita Karlova a muzea 
v krajských městech. O Czeska Służba Geologiczna uczestniczy w organizacji Krajowej Olimpiady Geologicznej. Konkurs wiedzy z dyscyplin 

geologicznych jest przeznaczony dla uczniów szkół podstawowych i średnich, jej celem jest promowanie nauczania o przyrodzie nieożywionej, 
wyszukiwanie talentów oraz systematyczne wspieranie i rozwijanie ich wiedzy i rozwoju specjalistycznego. Gwarantem olimpiady geologicznej jest 
Uniwersytet Masaryka, współorganizatorami są Czeska Służba Geologiczna, Uniwersytet Karola oraz muzea regionalne w miastach Wojewódzkich.

O Geologická expozice na ZŠ Mozartova v Jablonci nad Nisou je umístěna na školním 
dvoře. Součástí expozice jsou informační panely doplněné QR kódy s odkazy na různá 

videa, animace, na portál Svět geologie i na Geologickou encyklopedii. K expozici 
vznikla i řada výukových materiálů. O Ekspozycja geologiczna w Szkole podstawowej 

Mozartova w Jabloncu nad Nysą znajduje się na dziedzińcu szkolnym. Elementem 
wystawy są tablice informacyjne uzupełnione kodami QR z linkami do wielu filmów, 

animacji, treści portalu Świat Geologii i encyklopedii geologicznej. Espozycja jest 
uzupełniona szeregiem nowopowstałych materiałów dydaktycznych. 

O Dětská hřiště v Pasíčkách nebo na Jezerce jsou výbornou ukázkou nenásilné 
formy propagace a výuky geologie. Děti při hraní na pískovišti a prolézačkách 

vnímají geologické a paleontologické objekty a učí se rozpoznat rozdíly i souvislosti 
mezi současnou a vyhynulou faunou a flórou. O Place zabaw dla dzieci 

w miejscowościach Pasíčky i Jezerka stanowią doskonały przykład nieopresyjnych form 
promocji i nauczania geologii. Dzieci bawiące się w piaskownicy i na urządzeniach 

sprawnościowych są otoczone przez obiekty geologiczne i paleontologiczne. Uczą się 
tu poznawać różnice i powiązania pomiędzy współczesną a wymarłą fauną i florą.

O Jedním z poslání České geologické služby je vzdělávání v geovědních disciplínách 
a v oblasti ochrany životního prostředí. Naplňuje ho řada aktivit zaměřených 

na popularizaci věd o Zemi a interpretaci výsledků výzkumů instituce veřejnosti. 
Oblíbené jsou zejména terénní geologické exkurze. O Jednym z zadań Czeskiej 

Służby Geologicznej jest kształcenie w zakresie nauk o Ziemi i ochrony środowiska. 
Realizowane jest ono poprzez szereg działań mających na celu popularyzację nauk 

o Ziemi oraz interpretację i prezentowanie wyników badań szerokiej opinii publicznej. 
Szczególnie popularne są terenowe wyprawy geologiczne.

O Nejčastější a nejoblíbenější výukovou metodou geologie jsou terénní exkurze 
a vycházky. V geologii je třeba konfrontovat teoretické vědomosti s realitou v terénu. 

Účastníci tak snáze například pochopí, že skalní defilé podél cesty bylo dnem 
prvohorního moře, nebo lávovým proudem. O Najczęstszą i najbardziej popularną 
metodą nauczania geologii są wyprawy i wycieczki terenowe. W geologii konieczne 

jest skonfrontowanie wiedzy teoretycznej z rzeczywistością w terenie. 
Dzięki temu uczestnikom łatwiej jest na przykład zrozumieć, że skalna wychodnia 

wzdłuż ścieżki stanowiła niegdyś dno morza paleozoicznego lub potok lawy.

O Česká geologická služba, Geopark Ralsko, Technická univerzita v Liberci, Muzeum 
Českého ráje v Turnově i MAS v Chrudimi pořádají vzdělávací programy pro žáky 

a studenty, ale i učitele základních a středních škol. O Czeska Służba Geologiczna, 
Geopark Ralsko, Uniwersytet Techniczny w Libercu, Muzeum Czeskiego Raju 

w Turnowie oraz LGD w Chrudimiu organizują programy edukacyjne dla uczniów 
oraz nauczycieli szkół podstawowych i średnich.
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Projekt bude zakončen konferencí, 
která představí kooperační síť GECON 
dalším regionálním partnerům s cílem 
zapojit je do aktivit. Prezentovány 
budou rovněž projektové výstupy 
s ohledem na jejich využívání 
i po faktickém ukončení projektu. 
Konference zohlední environmentální, 
ekonomické i sociální přínosy projektu 
pro místní komunity a formy jejich možné 
další participace v síti. Vydán bude 
konferenční sborník v češtině i polštině, 
který bude shrnovat stěžejní fakta 
o projektu GECON.

Konference o projektu a dosažených výsledcích / 
Konferencja na temat projektu i osiągniętych rezultatów

Projekt zostanie zakończony konferencją, 
która przedstawi sieć kooperacji GECON 
pozostałym partnerom regionalnym. Celem 
będzie zaangażowanie ich w działania. 
Zaprezentowane zostaną również produkty 
projektu w odniesieniu do ich wykorzystania 
także po faktycznym ukończeniu projektu. 
Na konferencji zaprezentowany zostanie 
środowiskowy, ekonomiczny i społeczny wkład 
projektu na rzecz miejscowych społeczności 
oraz formy ich możliwego dalszego udziału  
w sieci.  Wydane zostaną materiały konferencyjne 
w języku czeskim i polskim, które będą zawierać 
podstawowe fakty o projekcie GECON.
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Geopark Ralsko

Česká geologická služba

Technická univerzita v Liberci

MAS Chrudimsko

M Państwowy Instytut Geologiczny

M Geopark Przedgórze Sudeckie

M Muzeum Regionalne w Lubaniu

M

Partneři projektu / Partnerzy projektu 



Národní geopark Ralsko
Geopark Narodowy Ralsko

M Geopark Ralsko to organizacja 
pozarządowa, której celem jest udostępnienie 
terenów byłego poligonu wojskowego 
Ralsko turystyce przyjaznej środowisku, 
wyjaśnienie zwiedzającym procesu powstania 
budowy geologicznej oraz kształtowania 
się krajobrazu, jak również przypomnienie 
dawnego osadnictwa w regionie. 

M Geopark Ralsko je nezisková 
organizace, jejímž cílem je 
zpřístupnit bývalý vojenský 
prostor Ralsko šetrné turistice, 
vysvětlit návštěvníkům utváření 
geologické stavby i krajinného 
reliéfu a připomenout 
historické osídlení kraje.

G E C O N
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Národní geopark Ralsko je území 
s bohatým geologickým dědictvím, 
které nabízí výjimečné scenérie 
nedotčené přírody. Nachází se 
v turistické oblasti Máchův kraj 
a je mimořádné tím, že zdejší pískovce 
na mnoha místech prorážejí
vulkanické žíly a suky. Navíc řeka 
Ploučnice protékající geoparkem dala 
název jedné z nejstarších vyvřelých 
hornin české křídové tabule –  
polzenitu – a zapsala se tak do dějin 
světové geologie.

Narodowy Geopark Ralsko ma bogate 
dziedzictwo geologiczne i zachwyca 
przepiękną, dziewiczą przyrodą. 
Znajduje się w regionie turystycznym 
zwanym Máchův kraj. Jego wyjątkowość 
polega na tym, że piaskowcowe skały są 
w wielu miejscach poprzecinane żyłami 
wulkanicznymi. Od przepływającej przez 
geopark rzeki Ploučnice wzięła swoją 
nazwę jedna z najstarszych skał 
magmowych płyty czeskiej – polzenit –  
zapisując się w światowych annałach 
geologicznych.
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GŁÓWNE OBSZARY DZIAŁALNOŚCI

M  interpretacja lokalnego dziedzictwa 
i ochrona wyjątkowego charakteru przyrody 
regionu Ralsko

M  monitoring i ochrona przyrody oraz 
zabytków kultury

M  rozwój przyjaznych środowisku form ruchu 
turystycznego, głównie geoturystyki

M  prezentacja regionu jako obszaru 
atrakcyjnego turystycznie

M  współpraca w ramach promocji regionu 
turystycznego Máchův kraj

M  imprezy edukacyjne i oświatowe dla laików 
i ekspertów, przewodnicy geologiczni

M  atrakcyjne programy edukacji ekologicznej 
dla młodzieży szkolnej

M  spotkania landartowe w miejscu zanikłych osad
M  działalność w ramach Krajowej Rady 

Geoparków Republiki Czeskiej
M  współpraca międzynarodowa z innymi 

instytucjami i geoparkami

HLAVNÍ OBLASTI ČINNOSTI

M  interpretace místního dědictví a ochrana 
jedinečného rázu krajiny pod Ralskem

M  monitoring a ochrana přírodních 
a kulturních památek

M  rozvoj šetrných forem cestovního 
ruchu, především geoturismu

M  prezentace regionu jako atraktivní 
turistické oblasti 

M  spolupráce na destinačním 
managementu  Máchova kraje

M  vzdělávací a osvětové akce pro laickou 
a odbornou veřejnost

M  zážitkové ekovýchovné programy pro 
školní mládež

M  landartová setkávání v krajině 
zaniklých obcí

M  činnost v Národní radě geoparků ČR
M  mezinárodní spolupráce a výměna 

zkušeností s odbornými institucemi 
a geoparky 
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http://www.geoparkralsko.cz
gecon@geoparkralsko.cz

Geopark Ralsko o.p.s.
Kuřívody 701, 
471 24 Ralsko
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Česká geologická služba
Czeska Służba Geologiczna

M Czeska Służba Geologiczna to 
uznana organizacja państwowa, której 
zadaniem jest tworzenie, gromadzenie 
i udostępnianie niezależnych 
eksperckich danych geologicznych 
na potrzeby administracji państwowej, 
sektora prywatnego i osób fizycznych.

M Česká geologická služba je 
respektovaná státní organizace, 
která vytváří, uchovává 
a poskytuje nestranné expertní 
geologické informace pro 
státní správu, soukromý 
sektor a veřejnost.

G E C O N
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Je resortním výzkumným ústavem 
Ministerstva životního prostředí, 
pověřeným výkonem státní geologické 
služby na území ČR. Jako jediná 
instituce, provádí soustavný výzkum 
geologické stavby v rozsahu celého 
území. Mezinárodně uznávaná vědecká 
instituce  pružně reaguje na potřeby 
dlouhodobě udržitelného rozvoje 
společnosti a zároveň plní významnou 
úlohu ve vzdělávání a v popularizaci 
geologie.

Jest resortowym instytutem badawczym 
Ministerstwa Środowiska, upoważnionym 
do pełnienia roli służby geologicznej  
na terenie Republiki Czeskiej. Jest jedyną 
instytucją prowadzącą stałe badania 
geologiczne na obszarze całego kraju.
Uznawana na arenie międzynarodowej 
instytucja naukowa na bieżąco reaguje 
na wymagania w zakresie zrównoważonego 
rozwoju spółek, a jednocześnie odgrywa 
ważną rolę na polu edukacji i popularyzacji 
geologii.
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GŁÓWNE OBSZARY DZIAŁALNOŚCI

M  badania geologiczne, kartowanie 
powierzchniowych warstw skorupy 
ziemskiej i ich ochrona  

M  surowce mineralne i wpływ wydobycia 
na środowisko naturalne

M  zagrożenia geologiczne, prewencja 
i łagodzenie ich skutków 

M  administracja i udostępnianie informacji 
z zakresu nauk o ziemi 

M  badania regionalne i mapowanie 
geologiczne obszaru Republiki  
Czeskiej 

M  udostępnianie informacji z zakresu nauk 
o ziemi i naukowe wsparcie procesów 
decyzyjnych w interesie państwowym 
i publicznym 

M  współpraca międzynarodowa i zagraniczna 
pomoc rozwojowa 

M  edukacja w zakresie nauk o ziemi i ochrony 
środowiska naturalnego

HLAVNÍ OBLASTI ČINNOSTI

M   geologický výzkum a mapování 
horninového prostředí a jeho  
ochrana

M  nerostné suroviny a vlivy těžby 
na životní prostředí

M  geologická rizika, prevence  
a zmírňování jejich dopadů

M  správa a poskytování geovědních 
informací

M  regionální výzkum a geologické 
mapování území České republiky

M   poskytování geovědních informací 
a odborná podpora pro rozhodování 
ve věcech státního a veřejného  
zájmu

M  mezinárodní spolupráce a zahraniční 
rozvojová pomoc

M  vzdělávání v geovědních disciplínách 
a v oblasti ochrany životního  
prostředí 
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www.geology.cz
www.geology.cz/svet-geologie

svet-geologie@geology.cz

Česká geologická služba
Klárov 3
118 21 Praha 1



Technická univerzita v Liberci
Uniwersytet Techniczny w Libercu

M Uniwersytet Techniczny 
w Libercu to wiodąca placówka 
badawcza i edukacyjna Kraju 
Libereckiego, wychowująca 
nowe pokolenia ekspertów w 
wielu dziedzinach techniki, nauk 
przyrodniczych i humanistycznych.

M Technická univerzita 
v Liberci je vedoucí výzkumnou 
a vzdělávací institucí v Libereckém 
kraji, která vychovává nové 
generace odborníků v mnoha 
oblastech technických, přírodních 
a humanitních věd.

G E C O N
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Jsme vzdělávací institucí 
připravující absolventy schopné 
uplatnění na evropském trhu 
práce.Jsme výzkumnou institucí 
spolupracující s předními světovými 
výzkumnými středisky, řadou 
firem ze soukromého sektoru i veřejnou 
správou a produkující hodnotné 
výsledky základního a aplikovaného 
výzkumu.Jsme institucí popularizující 
vědu, realizujeme akce a kurzy pro děti, 
seniory i laickou veřejnost.

Jesteśmy placówką edukacyjną, 
przygotowującą absolwentów 
do osiągnięcia sukcesu na europejskim 
rynku pracy. Jako placówka badawcza 
współpracujemy z czołowymi ośrodkami 
badawczymi z całego świata, firmami 
z sektora prywatnego oraz administracją 
publiczną i dostarczamy wartościowe wyniki 
badań podstawowych i stosowanych. 
Jesteśmy również popularyzatorem nauki, 
prowadzimy imprezy i kursy dla dzieci, 
seniorów i innych zainteresowanych.
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GŁÓWNE OBSZARY DZIAŁALNOŚCI

KATEDRA GEOGRAFII
M  kompleksowa edukacja w dziedzinie 

geografii
M  badania geograficzne, geologiczne 

i paleontologiczne
M  współpraca naukowa z instytucjami 

regionalnymi
M  współpraca międzynarodowa w dziedzinie 

badań i edukacji
M  komercyjne i niekomercyjne wykorzystanie 

technologii geoinformacyjnych
M  realizacja edukacyjnych imprez 

popularnonaukowych, kursów i wystaw
M  popularyzacja tematyki związanej 

z geografią regionu
M  współpraca naukowa w zakresie zachowania 

dziedzictwa naturalnego i kulturowego
M  nadzór naukowy nad olimpiadą geologiczną 

Kraju Libereckiego

HLAVNÍ OBLASTI ČINNOSTI

KATEDRA GEOGRAFIE
M  komplexní geografické vzdělávání
M  geografický, geologický 

a paleontologický výzkum
M  odborná spolupráce s regionálními 

institucemi
M  mezinárodní spolupráce v oblasti 

výzkumu a vzdělávání
M  komerční i nekomerční využití 

geoinformačních technologií
M  realizace populárně-vzdělávacích akcí, 

kurzů a výstav
M  zvyšování povědomí o regionálních 

geografických tématech
M  odborná spolupráce při záchraně 

přírodního a kulturního  
dědictví

M  odborný garant geologické olympiády 
v Libereckém kraji
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https://www.tul.cz
kamil.zagorsek@tul.cz

Technická 
univerzita v Liberci
Studentská 2, 
461 17 Liberec
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MAS Chrudimsko
MAS Chrudimsko

M Lokalna Grupa Działania (MAS) 
Chrudimsko to stowarzyszenie 
samorządów lokalnych, organizacji 
pozarządowych oraz prywatnych firm 
i przedsiębiorców. Od 2013 roku wspiera  
zrównoważony rozwój w regionie 
Chrudimsko, w tym na terenie 
Geoparku Železné hory.

M Místní akční skupina 
Chrudimsko je spolek místních 
samospráv, neziskových organizací 
i soukromých společností 
a podnikatelů. Od roku 2013 
podporuje udržitelný rozvoj 
na Chrudimsku včetně území 
Geoparku Železné hory. 

G E C O N
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Geopark Železné hory zahrnuje 
velkou část MAS Chrudimsko a je 
významným partnerem v rozvoji 
celého území. Město Chrudim je 
severní vstupní branou do geoparku 
a zároveň i největším městem na jeho 
území. Samotný geopark se rozkládá 
na ploše 777 km2 a představuje 
geologické dědictví staré téměř 
700 milionů let.

Lokalna Grupa Działania (MAS) 
Geopark Železné hory obejmuje 
dużą część LGD Chrudimsko i jest 
znaczącym partnerem rozwoju całego 
obszaru. Miasto Chrudim stanowi 
północną bramę geoparku i największą 
miejscowość na jego terenie. 
Sam geopark zajmuje obszar 777 km2 
i chroni dziedzictwo geologiczne liczące 
ponad 700 milionów lat.
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GŁÓWNE OBSZARY DZIAŁALNOŚCI

Rozwój lokalny prowadzony przez społeczność 
na podstawie Strategii rozwoju lokalnego 
kierowanego przez społeczność (SCLLD) 
poprzez:
M  poprawę jakości życia na terenach wiejskich,
M  dbałość o naturalny charakter wsi oraz 

obszarów wiejskich,
M  wzmocnienie lokalnego zaplecza 

gospodarczego i poprawę jakości lokalnej 
produkcji,

M  ochronę przyrody i środowiska  
naturalnego,

M  zachowanie i odnowę dziedzictwa 
kulturowego,

M  rozwój ruchu turystycznego.
Działania inicjacyjne, konsultacyjne, zarządcze 
oraz kontrolne w ramach wsparcia projektów 
finansowanych z funduszy europejskich 
oraz funduszy Województwa Pardubickiego 
za pośrednictwem metody LEADER.

HLAVNÍ OBLASTI ČINNOSTI

Komunitně vedený místní rozvoj území 
uskutečňovaný na základě Strategie 
komunitně vedeného místního rozvoje 
(SCLLD) prostřednictvím:
M  zlepšení kvality života ve venkovských 

oblastech,
M  péče o přirozený ráz venkova 

a venkovského osídlení,
M  posílení místního ekonomického 

prostředí a zhodnocení místní 
produkce,

M  péče a ochrany krajiny a životního 
prostředí,

M  zachování a obnovy kulturního dědictví,
M  rozvoje cestovního ruchu.
Iniciační, konzultační, řídící a kontrolní 
činnosti v rámci podpory projektů 
financovaných z evropských 
fondů a fondů Pardubického kraje 
prostřednictvím metody LEADER.
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http://www.maschrudimsko.cz
doucek@vz.cz

MAS Chrudimsko, z.s.
Resselovo náměstí 77, 
537 01 Chrudim
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M

Státní geologický institut – Státní výzkumný 
ústav / Państwowy Instytut Geologiczny – 
Państwowy Instytut Badawczy 

M Instytut Geologiczny – 
Państwowy Instytut Badawczy 
jest najstarszym polskim
 instytutem naukowym 
o zasięgu ogólnokrajowym. 
Nadzór nad Instytutem pełni 
Minister Środowiska.

M Státní geologický institut – 
Státní výzkumný ústav 
je nejstarším polským 
vědeckým ústavem celostátního 
rozsahu. Zřizovatelem ústavu 
je ministerstvo životního 
prostředí.
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M

Kromě vědeckých aktivit 
v geologických vědách provádí 
úkony státní geologické 
a hydrogeologické služby. 
Zajišťuje celostátně bezpečnost 
v oblasti správy nerostných 
surovin a podzemních vod, sleduje 
stav geologického prostředí a vydává 
varování v případě přírodních rizik. 
Díky výzkumné činnosti ústavu byly 
objeveny nejdůležitější polské nerostné 
zdroje – měď, stříbro, síra, černé 
a hnědé uhlí, sůl kamenná, draselné 
soli, rudy železa, titanu, vanadu, zinku 
a olova.

Obok działalności naukowej w dziedzinie 
geologii, Instytut wypełnia zadania 
państwowej służby geologicznej 
i państwowej służby hydrogeologicznej.  
Zapewnia bezpieczeństwo państwa 
w zakresie gospodarki zasobami surowców 
mineralnych i wód podziemnych, monitoruje 
stan środowiska geologicznego i ostrzega 
o zagrożeniach naturalnych. Dzięki badaniom 
prowadzonym przez Instytut zostały odkryte 
najważniejsze polskie złoża surowców 
mineralnych – miedzi, srebra, siarki rodzimej, 
węgla kamiennego, węgla brunatnego, soli 
kamiennej, soli potasowych, rud żelaza, 
tytanu, wanadu, cynku i ołowiu.
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GŁÓWNE OBSZARY DZIAŁALNOŚCI

M  badania naukowe i prace rozwojowe  
z dziedziny nauk o Ziemi, nauk 
geologicznych, górniczych, środowiskowych

M  opracowywanie nowych metod badawczych  
z zakresu geologii i górnictwa

M  prace w zakresie geologii i górnictwa,  
w tym poszukiwanie, rozpoznawanie  
i wydobywanie kopalin

M  gromadzenie, tworzenie, przechowywanie 
i udostępnianie geologicznych zbiorów  
archiwalnych, bibliotecznych i muzealnych

M  działania na rzecz ochrony dziedzictwa 
geologicznego

M  przygotowywanie opinii i propozycji 
projektów aktów prawnych i innych 
dokumentów dotyczących geologii,  
surowców oraz dziedzin pokrewnych

M edukacja, popularyzacja i prowadzenie szkoleń 
M  współpraca krajowa i międzynarodowa  

w obszarze nauk o Ziemi

HLAVNÍ OBLASTI ČINNOSTI

M  výzkumné a vývojové práce v oblasti 
věd o Zemi, geologických, hornických 
a environmentálních věd

M  vývoj nových metod výzkumu  
v geologie a hornictví

M  práce v oblasti geologie a hornictví,  
včetně průzkumu, identifikace a těžby 
nerostných surovin

M  shromažďování, vytváření, ochrana 
a zpřístupňování geologických archiv-
ních, knihovních a muzejních sbírek

M zajištění ochrany geologického dědictví
M  příprava stanovisek a návrhů právních 

předpisů a dalších dokumentů 
týkajících se geologie, nerostných 
surovin a souvisejících oborů

M  vzdělávání, popularizace a organizace 
školení

M celostátní a mezinárodní spolupráce  
v oblasti věd o Zemi
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https://www.pgi.gov.pl
sekretariat.od@pig.gov.pl

Państwowy Instytut Geologiczny 
/ Państwowy Instytut Badawczy, 
ul. Rakowiecka 4, 00-975 
Warszawa
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Geopark Przedgórze Sudeckie
Geopark Sudetské předhůří

M Geopark Przedgórze Sudeckie 
to organizacja pozarządowa, działająca 
na rzecz ochrony i promocji dziedzictwa 
przyrody nieożywionej oraz walorów 
historycznych i kulturowych w celu 
zrównoważonego rozwoju Przedgórza 
Sudeckiego.

M Geopark Sudetské předhůří 
je nevládní organizace zaměřená 
na ochranu a popularizaci 
dědictví neživé přírody, 
historických a kulturních hodnot 
pro udržitelný rozvoj území 
Sudetského předhůří.
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Sdružení Geopark Sudetské 
předhůří tvoří místní turistickou 
organizaci a jeho členy jsou 
vědci, místní podnikatelé, 
představitelé samosprávy, 
nadšenci a obyvatelé 
regionu. Cílem geoparku je 
popularizace věd o Zemi, rozvoj 
cestovního ruchu, geoturistiky 
a geovzdělávání v oblasti 
Sudetského předhůří a zřízení 
regionálního geoparku, 
který bude patřit do globální 
sítě geoparků UNESCO.

Geopark Przedgórze Sudeckie jest 
stowarzyszeniem, stanowiącym Lokalną 
Organizację Turystyczną. Członkami 
naszej organizacji są u naukowcy, lokalni 
przedsiębiorcy, przedstawiciele władz 
samorządowych, pasjonaci i mieszkańcy 
region. Naszym celem jest promocja nauk 
o Ziemi, rozwój geoturystyki i geoedukacji 
na obszarze Przedgórza Sudeckiego oraz 
powołanie na tym terenie Geoparku 
należącego do Światowej Sieci Geoparków 
UNESCO. Geopark Przedgórze Sudeckie jest 
stowarzyszeniem, stanowiącym Lokalną 
Organizację Turystyczną. 
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GŁÓWNE OBSZARY DZIAŁALNOŚCI

M  ochrona georóżnorodności  
oraz promowanie dziedzictwa  
przyrodniczego i kulturowego  
na obszarze Geoparku

M  upowszechnianie nauk o Ziemi  
poprzez działania w zakresie  
geoedukacji i geoturystyki 

M  podejmowanie i wspieranie  
inicjatyw społecznych,  
gospodarczych, kulturalnych,  
naukowych, ekologicznych oraz 
turystycznych, służących rozwojowi  
regionu z uwzględnieniem  
zasad zrównoważonego rozwoju

M  współpraca z innymi organizacjami  
na rzecz ochrony i zachowania  
naturalnego środowiska i dziedzictwa 
kulturowego oraz rozwoju turystyki

HLAVNÍ OBLASTI ČINNOSTI

M  ochrana geodiverzity  
a popularizace přírodního  
a kulturního dědictví území  
geoparku

M  popularizace věd o Zemi 
prostřednictvím geovzdělávácích  
a geoturistických aktivit

M  pořádání a podpora veřejných 
ekonomických, kulturních,  
vědeckých, ekologických  
a turistických iniciativ sloužících  
rozvoji regionu, s přihlédnutím  
k zásadám udržitelného rozvoje

M  spolupráce s dalšími  
organizacemi v oblasti ochrany  
a zachování přírodního prostředí, 
kulturního dědictví a rozvoje  
cestovního ruchu
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http://geopark.org.pl
poczta@geopark.org.pl

Geopark 
Przedgórze Sudeckie
ul. Piastowska 40, 
58-240 Piława Górna
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Regionální muzeum v Lubáni
Muzeum Regionalne w Lubaniu

M Muzeum Regionalne 
w Lubaniu jest zlokalizowane 
w centrum miasta, 
w renesansowym Ratuszu 
i średniowiecznej Wieży Brackiej. 
Zajmuje się promocją dawnego 
pogranicza Śląska i Górnych Łużyc. 

M Regionální muzeum 
v Lubáni sídlí v centru 
města, v renesanční radnici 
a ve středověké Bratrské věži. 
Zabývá se popularizací regionu 
historického pohraničí Slezska 
a Horní Lužice. 
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Na radnici lze shlédnout 
dvě stálé expozice. První – Historie 
města Lubáně – představuje 
nejdůležitější události dějin města 
od jeho založení ve 13. století 
až do padesátých let 20. století, 
kdy sem po skončení druhé světové 
války byli přesídleni vojenští osídlenci. 
Druhá výstava s názvem Umění 
a řemesla prezentuje kovové, keramické 
a skleněné historické výrobky a navíc 
umělecké malířství a grafiku z pohraničí 
Slezska a Lužice.

W Ratuszu znajdują się dwie 
wystawy stałe. „Historia Lubania“ 
prezentuje najważniejsze wydarzenia 
w dziejach miasta od czasów 
lokacji w XIII w. do lat 50. XX w., 
kiedy po zakończeniu II wojny 
światowej do Lubania przybyli 
osadnicy wojskowi. Druga z wystaw 
to „Sztuka i rzemiosło“, na której 
wyeksponowano zabytki metalowe, 
ceramiczne, szklane oraz 
malarstwo i grafikę z pogranicza 
śląsko-łużyckiego. 
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GŁÓWNE OBSZARY DZIAŁALNOŚCI

M  kod 2013 r. Muzeum  
promuje walory geoturystyczne  
regionu

M  w Dziale Mineralogii i Geologii  
zlokalizowanym w Wieży Brackiej  
powstała stała ekspozycja  
„Minerały Zachodnich Sudetów“

M  prezentowane okazy pochodzą  
głównie z obszaru Gór i Pogórza  
Izerskiego oraz Karkonoszy,  
są to m.in. agaty z okolic Lubania,  
kwarce z Kotliny Jeleniogórskiej i  
kalcyty z kopalni bazaltu  
zlokalizowanych w powiecie  
lubańskim

M  ponad to Muzeum organizuje  
spotkania, wycieczki i festiwale  
poświęcone mineralogii

HLAVNÍ OBLASTI ČINNOSTI

M  od roku 2013 muzeum  
popularizuje geoturistické  
hodnoty regionu

M  v oddělení mineralogie  
a geologie, které se nachází  
v Bratrské věži, je instalována  
stálá expozice Minerály  
západních Sudet

M  vystavované exponáty  
pocházejí především z oblasti 
Jizerských hor a Krkonoš,  
např. acháty z okolí Lubáně,  
křemeny z Jelenohorské kotliny 
a kalcity z čedičových lomů 
lubáňského okresu

M  muzeum pořádá setkání,  
exkurze a festivaly věnované 
mineralogii
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https://muzeumluban.pl
muzeum@muzeum-luban.pl

Muzeum Regionalne 
w Lubaniu
59-800 Lubań, 
Rynek-Ratusz
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Národní geopark Ralsko o.p.s. 
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Česká geologická služba 
Klárov 3, Praha 1, 
www.geology.cz

Technická univerzita v Liberci – Fakulta přírodovědně-humanitní 
a pedagogická, katedra geografie

Studentská 2, 461 17, Liberec, 
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MAS Chrudimsko
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http://www.maschrudimsko.cz
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Geopark Przedgórze Sudeckie
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