
Zápis  

z jednání Rady národních geoparků 

11. 11. 2021 

On-line, prostředí GoogleMeet 

Začátek: 13:00 h. 

 

Přítomni: Martin Hrubeš, Martina Pásková, Blanka Nedvědická, Dalibor Kvita, Daniel Smutek, Eva 

Úradníčková (NG Egeria), Luboš Gardoň, Markéta Vajskebrová, Stanislav Stařík, Viktor Goliáš, Antonín 

Novák, Stanislava Kučová, Jiří Voves, Luboš Stárka (pouze na začátek jednání) 

Nepřítomni/Omluveni: Jiří Loskot, Kateřina Červenková, Jan Švaříček, Jiří Kvaček, Lenka Mrázová, 

Veronika Štědrá, Martin Šauer, Jaroslav Hromas 

Hosté: Jan Doucek (Asociace; hodnotitel) 

 

Program: 

I )  Revalidace národního geoparku Český ráj 

Blanka Nedvědická: Prezentace aktivit geoparku a pokroku za minulé revalidační období (2019 – 

2021) (Power Point, sdílení obrazovky) 

Jan Doucek, Martin Hrubeš: Vyjádření revalidátorů. Vzhledem k tomu, že všichni členové Rady měli 

kompletní revalidační dokumenty v dostatečném předstihu k dispozici, je uvedeno pouze shrnutí:  

JD: geopark stojí a padá s jeho ředitelkou, slabá činnost správní rady geoparku.  

MH: úctyhodný výkon ředitelky, je potřeba zvýšit viditelnost geoparku v terénu.  

Doporučení hodnotitelů: Přiznat zelenou kartu.  

Diskuse:  

MP: Náročné období přípravy geoparku pro revalidaci národní i UNESCO, značné zlepšení geoparku 

ve všech oblastech činnosti zásluhou jeho ředitelky. Připomíná, že současně proběhla revalidační 

mise UNESCO, která si vyžádala mnoho příprav, času a sil a na jejíž výsledek se čeká.  

StanK: Spolupracuje geopark se studenty dlouhodoběji?   

BN: Zatím se vždy jedná o brigádníky max. na 1 rok. 

JV: Jak probíhá spolupráce s destinační společností? 

BN: Spolupráce na vydávání Turistických novin, další sdílené distribuční kanály pro propagaci 

(Sdružení Český ráj). LB kraj má geopark pod životním prostředím, které nemá přímý kontakt na 

destinační společnosti, na HK kraj nastoupil do cestovního ruchu nový člověk – navazují se vztahy, 

spolupráce Stč kraje je horší. 



AntNovák: Zmiňuje dohodu mezi Asociací geoparků ČR a agenturou Czechtourism, která je 

připravena k podpisu.  

BN: Osobní kontakt s ředitelem Czechtourismu byl využit k propagaci videospotu.  

V diskusi nezazněly žádné pochyby o hodnocení geoparku a udělení zelené karty na další období. 

Návrh usnesení: 

Rada národních geoparků přijímá návrh hodnotitelů a uděluje národnímu geoparku Český ráj 

zelenou kartu. Doporučuje ministrovi ŽP přiznat geoparku certifikát na 4 roky.  

Hlasování: 

Pro  11 (aklamace na monitoru nebo vyjádření v chatu) 

    1 (sdělil volbu e-mailem - pro technické potíže nebyl účastníkem celého jednání) 

 Celkem 12 

Zdržel se   2   

Proti    0 

Usnesení bylo schváleno. 

 

II )  Jmenování hodnotitelů na další čtyřleté období: 

Za vědy o Zemi:    Daniel Smutek 

Za regionální rozvoj a cestovní ruch: Antonín Novák 

 

III )  Schválení zápisu z minulého jednání 22.9.2021 v Příbrami: 

Zápis byl všem rozeslán v polovině října, nepřišel žádný návrh na jeho úpravu.  

Zápis byl jednohlasně odsouhlasen s podmínkou, že Martina Pásková doplní jména účastníků ze 

Slovenska podle prezenční listiny.  

 

Jednání bylo skončeno ve 14:50 h. 

 

Zapsal:    Martin Hrubeš 

Kontrola zápisu:  Martina Pásková  


