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PROČ JE DŮLEŽITÉ SE SPOJOVAT?

• Středoevropský prostor důsledně 
kopíruje dění především v  západní 
Evropě, takže i v něm došlo k nastíně
nému vývoji. V České republice v sou
časné době existuje národní certifikační 
autorita v  podobě Rady národních 
geoparků, která pomocí schválených 
nástrojů řídí celou síť národních geo
parků.  Poněkud jiná situace je v Polsku, 
kde dosud neexistuje státem garan
tovaný subjekt, který by řídil celou síť. 

• Jak ale ukazuje příklad z České republiky, právě síťování jednotlivých 
 geoparků na národní i mezinárodní úrovni je klíčem k úspěchu a k rozvoji 
celé myšlenky. Byť je každý geopark svým způsobem ojedinělý, platí zde 
 určité obecné principy. Síťování dokáže sdílet jednotlivé příklady dobré 
praxe a pomáhat v oblastech, kde je daný princip potlačen či nefunguje. 
Síťování zároveň vytváří sílu. Jeden geopark moc neznamená, ale devět 
 geoparků už představuje významnou rozlohu a počet obyvatel.
• Projekt GECON je postaven právě na síťování a sdílení zkušeností a příkla
dech dobré, ale i špatné praxe. Spolupráce na středoevropské platformě je 
založena na podobné historii, podobném přírodním prostředí a porovnatel
ných socioekonomických podmínkách. Vzájemné studijní cesty, workshopy 
a letní školy poukázaly na společné problémy, přístupy i potřeby geoparků 
na obou stranách českopolské hranice.
• GECON, tedy Geologická přeshraniční síť spolupráce, není rozhodně uza
vřeným subjektem. Je otevřen pro jakékoliv další partnery v rámci středoev
ropského prostoru a nabízí zkušenosti, knowhow a pomocnou ruku.
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• Geoparky slouží jako nástroj pro rozvoj území nejen po stránce turistické, 
ale podílejí se i na ochraně geologického dědictví, propagují regionální pro
dukci, zajišťují pedagogickou podporu státnímu školství a v obecně rovině, 
a to je možná to nejpodstatnější, spojují všechny lidi aktivní v udržitelném 
rozvoji daného území.   
• Geoparky různých úrovní se prosazují téměř po celém světě. Základní  
myšlenka vzniku geoparků odspodu, tedy od místních komunit, je sice 
v určitých oblastech světa potírána centralistickým přístupem jednotlivých 
vlád, ale obecně lze říci, že geoparky slouží jako rozvojový nástroj místních 
obyvatel. 
• Uvedená tvrzení platí prakticky bez výjimky pro evropské geoparky. Zpo
čátku živelný rozvoj geoparků bez jasně nastavených pravidel se postupně 
ukotvil do vymezených kolejí. Čitelná pravidla pro zisk certifikátu na národní 
a mezinárodní úrovni v kombinaci s jeho čtyřletou platností tak vytvořila 
ojedinělý systém kvality, který by mohly závidět leckteré jiné zájmové a pro
fesní organizace světové úrovně.

GEOTURISMUS A GEOPARKY 
se rozvíjejí od roku 2000. Z hlediska své formální 

existence se geoparky z období puberty dostávají 
do rané dospělosti. A byť je to ještě relativně krátká 

doba, tak je už dnes jasné, že si geoparky našly 
své místo a staly se důležitou součástí 

regionálního rozvoje.


