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Zápis 

z jednání Rady národních geoparků 

datum jednání: 7. 4. 2022 

Kreslírna kláštera v Broumově 

Začátek: 9:00 h. 

 

Přítomni:  Kateřina Červenková, Luboš Gardoň, Viktor Goliáš, Martin Hrubeš, Stanislava Kučová, Jiří Kvaček (on-line), 

Dalibor Kvita, Lenka Mrázová, Blanka Nedvědická, Antonín Novák (on-line), Martina Pásková, Daniel Smutek, Luboš 

Stárka, Stanislav Stařík, Martin Šauer, Veronika Štědrá, Jan Švaříček, Eva Úradníčková (on-line), Markéta Vajskebrová  

Nepřítomni/Omluveni: Jiří Loskot, Jiří Voves, Jaroslav Hromas 

Hosté: Jan Doucek (Asociace), Jan Školník (APRB), David Duda (SDMB), Jakub Trubač (NG Vysočina), Alena Zemanová, 

Lumír Moučka, Libor Helis a Jakub Jirásek (KG Krajina břidlice), Radka Knápek (NG Podbeskydí) 

1 Zahájení, přivítání (Martina Pásková) 

2. Úvodní slovo pana Jana Školníka, ředitele agentury pro rozvoj Broumovska. Za nejdůležitější body strategie pro 

rozvoj regionu považuje vzájemnou důvěru, kulturu, odpovědné investice („impact culture community“).  

3. Předání certifikátů národním geoparkům NG Český ráj a NG Ralsko. Z rukou předsedkyně Rady převzaly ředitelky 

Blanka Nedvědická a Lenka Mrázová.  

 

4. Výsledek revalidace NG Broumovsko 

(Kompletní dokumenty požadované pro revalidaci obdrželi členové Rady elektronicky předem k prostudování.) 

Novinky z národního geoparku prezentoval jeho ředitel, Stanislav Stařík. 

Výsledky hodnocení přednesli Jakub Trubač (geologie) a Lenka Mrázová (regionální rozvoj a cestovní ruch). Zejména 

ocenili vysoce funkční propojení geoparku a managementu turistického ruchu, intenzivní publikační činnost dovnitř 

regionu, dobře zpracovanou síť geologických lokalit. Doporučují rozšířit síť geoprůvodců.  

Doporučují hodnotit zelenou kartou (certifikát na 4 roky).  

Hlasování o doporučení: Všichni přítomní i on-line připojení členové Rady hlasují pro návrh hodnotitelů. 

Usnesení: Rada národních geoparků doporučuje paní ministryni udělit certifikát národního geoparku Broumovsku 

na další 4 roky.  

Rada určila na nové revalidační období nové hodnotitele: Luboš Stárka (geologie), Jan Doucek (reg. rozvoj). 

 

5. Nominační dokumentace Krajina břidlice  

(Kompletní dokumenty požadované pro hodnocení obdrželi členové Rady elektronicky předem k prostudování.) 

Činnosti a potenciál geoparku prezentovala jeho manažerka, Alena Zemanová. Myšlenku Krajiny břidlice opřela o tři 

hlavní pilíře: ÚZEMÍ, LIDÉ a VŮLE. Geologické jednotky geoparku a jejich geoturistický potenciál představil Jakub 

Jirásek. Geopointy, geoturistickou nabídku geoparku a zpřístupnění podzemí představil Lumír Moučka.  
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Hodnocení geoparku provedli a jeho výsledky představili mentoři, Daniel Smutek a Dalibor Kvita. Vysoce oceňují 

kvality geoparku a doporučují udělit mu certifikát národního geoparku.   

Diskuse:  

VG: Prezentovaná geologická mapa je zastaralá a kompilát je proveden nekvalitně. Požaduje pracovat na aktuálnější 

a kvalitnější geologické mapě geoparku. 

VŠ: Nabízí spolupráci ČGS na tvorbě lepší geologické mapy. ČGS disponuje podklady různé kvality a měřítek; je 

potřeba zvolit vhodný formát, př. provést aktualizaci.  

MŠ: Dotazuje se na financování geoparku. 

AZ: Financování není dlouhodobě zajištěno, vychází z ad hoc pokusů o získání různých grantů, což se dosud dařilo 

dobře. Chybí však stabilní financování pracovního úvazku pro zaměstnance geoparku.  

Hlasování o doporučení mentorů: Všichni přítomní i momentálně on-line připojení hlasují pro návrh mentorů. 

Usnesení: Rada národních geoparků doporučuje paní ministryni udělit certifikát národního geoparku Krajině 

břidlice.  

Rada určila nové hodnotitele (revalidátory) národního geoparku Krajina břidlice: Miroslav Bubík (geologie – pověření 

vyřídí VŠ), Martina Pásková (regionální rozvoj).  

 

6. Informace pro ministryni životního prostředí (M. Hrubeš) 

(Dokument obdrželi členové Rady elektronicky předem k prostudování.) 

Diskuse: 

LM: Požaduje do Informace doplnit a zdůraznit počet geoparků, jejich plochu i počet obyvatel, které reprezentují. 

Celkově doporučuje text zkrátit.  

BN: Dotaz, v jakém stavu je zpracování strategie, na níž již členové výkonného výboru Rady strávili hodně času? 

MH: Shromážděné podklady jsou uloženy, počítá se se zadáním profesionálního zpracování strategického 

dokumentu s využitím uložených podkladů.  

Připomínky LM budou zapracovány a Informace pro ministryni bude předložena nejpozději 30. 4. 2022. 

7. Konference zemí Východního partnerství 

Organizací konference byl pověřen NG Barrandien a jeho ředitel, Luboš Gardoň. Proběhla diskuse k výběru 

organizátora, svůj nesouhlas s postupem vyjadřoval zejména předseda Asociace geoparků, Jan Doucek. JD vytýká 

předsedkyni RNG, že neoslovila celou Radu, ale zástupcům MZV a MŽP předala kontakt přímo na LG. Podobně se ptá 

LM, proč nebyla oslovena celá Rada? MP se omlouvá, že navrhla místo konání v NG Barrandien bez konzultace 

s Radou, protože byl velký tlak na rychlost jednání a Rada nebyla formálně vůbec oslovena. MP byla ze strany 

zahraničního odboru MŽP dotázána, zda ví o nějakém geoparku, který by byl schopen takovou akci již v září 

uspořádat a částečně i zafinancovat (případně zcela zafinancovat, finanční podpora EU nebyla v této fázi vůbec jistá). 

Předsedkyně sdělila svou osobní zkušenost, že nedávno proběhla česko-německá konference geoparků, kterou velmi 

uspokojivým způsobem včetně tlumočnického servisu uspořádal NG Barrandien.  

Členové Rady vyjadřují nespokojenost a požadují, aby v podobných případech byla vždy oslovena celá Rada.  

LG sděluje, že konference se bude konat 4. – 7. 9. 2022 v sídle NG Barrandien. Uvádí výčet hlavních témat 

zaměřených na geoparky. 

LM požaduje doplnit téma provázanosti geoparkových aktivit s místními komunitami.  
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Další náměty z pléna:  

- Navrhnout pana J. Školníka jako vhodného účastníka konference.  

- Bez nabídky financování ze strany EU/ČR není v zemích Východního partnerství naděje na rozvoj 

geoparkových aktivit. 

- Účast, resp. neúčast některých zemí na konferenci i celkový průběh konference budou silně ovlivněny 

probíhající válkou Ruska proti Ukrajině.  

LG pošle do 20. 4. všem členům Rady osnovu programu konference a přehled témat. Členové Rady se obratem 

vyjádří.  

 

- - - - - - - - - -       přestávka na oběd       - - - - - - - - - - - - - 

 

13:45 

V úvodu odpolední části jednání byl odsouhlasen zápis z minulé schůze RNG a byla přijata změna programu (přidána 

prezentace studií – bod 8). 

8. Prezentace výsledků studií zadaných pro rozvoj geoparků odborem geologie MŽP v roce 2021 

- vytvoření databáze geologických lokalit v NG Vysočina prezentoval Jan Švaříček. 

- brožuru připravenou do tisku o významných horninových typech NG Broumovsko představil Stanislav Stařík. 

- elektronickou knížku o geologických podmínkách a historii dobývání železných rud v NG Ralsko prezentovala Lenka 

Mrázová. 

M. Hrubeš informoval, že MŽP může i v roce 2022 financovat studie na podporu propagace geoparků se zaměřením 

na geologii. Vyzývá zájemce o podávání návrhů. Zástupcům geoparků pošle osnovu projektu a kritéria hodnocení. 

9. Různé informace a sdělení 

VG: Rok 2022 byl organizací UNESCO vyhlášen rokem Mineralogie. Je to příležitost pro Geoparky pro uspořádání 

výstav, přednášek, tematických exkurzí a další propagační činnosti. PřF UK Praha vyhlásila minerálem roku Křemen. 

Byla rozdáno tematické číslo „Křemen“ popularizačního časopisu Přírodovědci. Zve na seminář pro ZŠ a SŠ „Křemen“ 

dne 3. 5. 2022 od 17:30 ve Velké geologické posluchárně na Albertově. 

VG: UNESCO rozhodlo, že počínaje tímto rokem bude 6. říjen Mezinárodním dnem geodiverzity. Opět by bylo dobré 

tuto příležitost využít k propagaci činnosti Geoparků. 

MP: Na plenárním zasedání České komise pro UNESCO proběhla prezentace Dr. Matějky k tomuto tématu (viz 

prezentaci v příloze). Více k tématu MDG zde: https://www.geodiversityday.org/, 

https://www.youtube.com/channel/UCsHokUqFvNXPZhuQ641uUkw 

VG: V roce 2023 bude výročí 100 let České geologické společnosti. Při této příležitosti bude v září 2023 uspořádána 

společná konference české a slovenské geologické společnosti. Jednou z jednacích sekcí bude sekce edukačně 

geologická. Zve srdečně zástupce geoparků. Místo a přesný čas budou včas sděleny. 

10.Shrnutí úkolů vzešlých z jednání, včetně aktualizace tabulky hodnotitelů. (M. Hrubeš) 

– Potvrzení nového mentora geoparku Krajina břidlice za geologii, Miroslava Bubíka – zajistí VŠ 

– Termín pro dopracování Informace pro ministryni Rada stanoví na 30. 4. 2022 – zajistí MH 

– Rozeslání bodů programu a témat pro Konferenci Východního partnerství členům Rady k diskusi per rollam – 

zajistí LG do 20. 4. 2022 

– Poslat členům Rady z národních geoparků kritéria hodnocení návrhů studií – zajistí bezodkladně MH 

https://www.geodiversityday.org/
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11. Místa a termíny příštích zasedání 

Podzim 2022:  NPÚ Praha  

Jaro 2023:  NG Břidlice  

Podzim 2023:  CzechTourism (Praha)/ nebo v SR (NG Malé Karpaty)? 

Jaro 2024:  NG Vysočina 

Podzim 2024:  Správa jeskyní ČR? 

 

Jednání zakončila poděkováním všem účastníkům, zejména úspěšně certifikovaným národním geoparkům, Martina 

Pásková v 15 hodin. 

 

Zapsal: Martin Hrubeš 

Za správnost ručí: Martina Pásková 

 

Přílohy: 

Prezenční listina 

Prezentace Dr. Matějky 

 

 

 

 


