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Náležitosti nominační dokumentace  
pro posouzení možnosti udělit titul „národní geopark“ 

 
Formát odevzdání:  

Nominační dokumentace v rozsahu max. 50 normostran (včetně příloh) je předkládána ve 3 

vyhotoveních a zaslána v rozsahu max. 5MB elektronickou poštou, ve větším rozsahu přes e-

úschovnu. 

 

Termín odevzdání:  

Nominační dokumentace je přijímána od 1. října do 30. listopadu každého roku. 

 

Závazná struktura nominační dokumentace: 

1 Identifikace území    

1.1 Název a podtitul (výstižně vyjadřující téma) kandidátského geoparku; 

1.2 popis řídícího subjektu kandidátského geoparku (název, statutární orgán, sídlo, identifikační 

číslo); 

1.3 poloha a přesné vymezení území národního geoparku včetně geografické mapy pokud možno 

v měřítku 1:100 000 – 1:200 000; 

1.4 určení geografického regionu (vymezení geomorfologických celků), kde se kandidátský 

geopark nachází; 

1.5 rozloha kandidátského geoparku v km
2
; 

1.6 schéma zobrazující roli geoparku v regionální dělbě práce (zobrazení spolupráce s 

mikroregionem, destinační agenturou, Domem přírody atd.); 

1.7 popis funkcí a kvalifikace jednotlivých členů týmu (především geologa geoparku a manažera 

geoparku) a organizační schéma kandidátského geoparku. 

 

2 Popis geologického a souvisejícího krajinného dědictví  

2.1. Geologická územní charakteristika včetně geologické mapy v měřítku 1:50 000 – 1:100 000 

(s vyznačením klíčových geolokalit) vytištěné v nezmenšeném formátu; pokud existuje, uvést 

odkaz na základní geologickou mapu 1 : 25 000; 

2.2. určení vybraných geolokalit a jejich stručný popis včetně charakteristiky statusu jejich 

ochrany, popis současných a / nebo potenciálních hrozeb z hlediska zachování těchto lokalit, 

současný způsob zajištění péče o tyto lokality, způsob jejich prezentace a interpretace; 

2.3. seznam a stručný popis nejvýznamnějších přírodovědně (kromě geolokalit) a kulturně 

významných lokalit kandidátského geoparku včetně charakteristiky statusu jejich ochrany, 

jejich vztahu ke geolokalitám a způsobu jejich zapojení do geoparku. 

 

 

3 Současná socio-ekonomická situace na území geoparku 
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3.1. Stávající a plánovaná spolupráce geoparku s geovědními institucemi a firmami, vazba 

činnosti geoparku na vědu obecně; 

3.2. stručný popis hlavních ekonomických aktivit na území kandidátského geoparku s důrazem 

na cestovní ruch, místní řemesla a regionální produkty; 

3.3. stávající a plánované vybavení geoparku (pro výzkum, inventarizaci, prezentaci a 

interpretaci geolokalit, pro geovzdělávání a geoturismus - geoturistická infastruktura a 

environmentálně osvětová infrastruktura, geoprůvodcovský tým atd.); 

3.4. výsledek analýzy potenciálu území pro geoturismus a přehled stávajících i plánovaných 

geoturistických produktů a aktivit, udržitelného rozvoje a environmentální osvěty včetně 

finančního plánu v těchto oblastech ve výhledu 4 let;  

3.5. stávající způsob zapojení místních komunit do aktivit kandidátského geoparku s důrazem na 

jeho přínos pro místní obyvatele a plánované aktivity v této oblasti;    

3.6. stávající způsob informování místních obyvatel o aktivitách kandidátského geoparku 

s důrazem na „viditelnost“ geoparku a plánované aktivity v této oblasti;   

3.7. způsob spolupráce s ostatními geoparky v ČR (např. společné projekty, publikace, 

geoturistické programy, mobilní aplikace). 

 

4 Argumenty pro nominaci kandidátského geoparku na národní geopark 

4.1. Přidaná hodnota (Jaké změny se má v území působením geoparku dosáhnout?); 

4.2. jedinečnost geoparku v rámci ČR, př. většího regionu (Proč má být národním geoparkem?)  

 

5 Vyjádření významných územních aktérů  

5.1. Zástupců významných územně dotčených obcí; 

5.2. místně příslušného kraje/krajů;  

5.3. zástupce správy chráněného území zasahujícího alespoň 10 % svého území do území 

kandidátského geoparku (v případě, že jde o územní překryv menší než 10 %, je toto 

vyjádření nepovinné), doložit dohodu o strategickém partnerství; 

5.4. územně příslušné organizace destinačního managementu - DMO (doporučuje se doložit 

dohodu o strategickém partnerství) a dalších významných subjektů v území. 

 

6 Přílohy 

6.1. Mapa se zakreslením hranice území kandidátského geoparku (viz 1.3); 

6.2. mapa kandidátského geoparku s vyznačením významných geologických a klíčových 

přírodních a kulturních lokalit (viz 2.1) i hranic všech přírodně i kulturně chráněných 

územních celků; 

6.3. mapa turistické infrastruktury kandidátského geoparku s vyznačením významných bodů 

turistického zájmu, geostezek, cyklostezek, turistických i naučných tras, dopravních linek a 

informačních i návštěvnických (interpretačních) center; 

6.4. přehled partnerů, s nimiž má geopark uzavřenu dohodu o strategické spolupráci. 


