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Jednání Rady národních geoparků 

22. 9. 2021 

Dům NATURA, Příbram 

Začátek: 10:00 h. 

 

Přítomni: Kateřina Červenková, Luboš Gardoň, Viktor Goliáš, Martin Hrubeš, Dalibor Kvita (on-line), Blanka 

Nedvědická, Martina Pásková, Daniel Smutek, Stanislav Stařík, Martin Šauer (on-line), Veronika Štědrá, Eva 

Úradníčková (NG Egeria), Markéta Vajskebrová. 

Nepřítomni/Omluveni: Jiří Loskot, Stanislava Kučová, Jiří Kvaček, Lenka Mrázová, Antonín Novák, Luboš Stárka, Jan 

Švaříček, Jiří Voves 

Hosté: Jan Doucek (Asociace), Tomáš Fuksi (SK), František Krejčí (kG Královská Šumava, on-line), Martina Moravcová 

(SK) (on-line), Juro Vitaloš (SK), Jozef Michalík (SK), Stanislav Neuschl (SK), Matúš Marciš (SK), Michal Nekl (NG Kraj 

Blanických rytířů) 

1 Zahájení (Martina Pásková) 

Přivítání a vzájemné představení všech účastníků s ohledem na skupinu reprezentující slovenské geoparky.  

2. Předání certifikátu NG Železné hory (Martina Pásková) 

Poděkování a stručné představení aktuální prezentace NG Železné hory v regionu s důrazem na respekt, který si 

geopark mezi partnery na svém území získal (Daniel Smutek). 

3. Informace o aktivitách Asociace geoparků ČR (Jan Doucek) 

Vytvořeno logo Asociace, podání prvního společného projektu do EVVO, připraveno memorandum o spolupráci 

s CzechTourismem.  

4. Revalidace NG Český ráj – informace o odloženém projednání (Jan Doucek, Martin Hrubeš) 

Blanka Nedvědická: uvedla situaci geoparku, hlavní výstupy a projekty roku 2021, příprava na revalidaci UNESCO. 

Martina Pásková: Připomíná všem NG, jak je důležité včas zpracovat revalidační dokumenty.  

Členové Rady konsenzuálně souhlasí s posunem termínu projednání. MH pošle všem členům Rady tabulku 

s návrhem termínů mimořádné on-line schůze RNG k projednání revalidace; byly dohodnuty dny, z nichž se bude 

vybírat: 8.11., 10.11., 11.11., 15.11. a 18.11. 

5. Příprava revalidace NG Broumovsko (Stanislav Stařík) 

Platnost certifikátu do 2.4.2022. Spolupráce s oběma hodnotiteli navázána, je stanoven termín revalidační mise.  

6. Příprava evaluace kandidátského geoparku Královská Šumava (František Krejčí) 

On-line prezentace: Navrhuje změnu statutu organizace na „zapsaný ústav“, jehož zakladatelem by byl ČSOP 

Rejštejn. Věcná témata zůstávají – environmentální koktejl. Běží dobrá spolupráce s partnery – městy, krajem; další 

důležití partneři: německé instituce, geopark na Islandu. Pořádají se geologické exkurze, je dostatek průvodců. Nabízí 

zdarma DVD se seriálem Život na Šumavě (k dispozici je větší počet kusů).  

Vyjádření mentorek:  

Veronika Štědrá: Dotaz na spolupráci s katedrou designu (Západočeská univerzita Plzeň).  
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Katka Červenková: Geopark Královská Šumava je dlouhodobě velmi aktivní a kreativní, tak doporučuje přistoupit 

k nominaci na národní geopark. 

Rada souhlasí se změnou statutu a doporučuje postupovat dle doporučení mentorek – zejména směřovat k 

nominaci.  

7. Informování ministra ŽP o činnosti Rady a potřebě národní strategie pro národní geoparky (Martina Pásková)  

Obsah dokumentu pro ministra zaslal všem členům Rady předem MH. 

MP komentuje Strategickou koncepci ČR, Agendu 2030 a místo geoparků v těchto materiálech.  

VŠ: Geoparky je potřeba vnímat jako měkkou, ne-nátlakovou, ne-silovou aktivitu. 

J. Vitaloš: Geopark je nástroj rozvoje regionu.  

T. Fuksi mírní optimismus prohlášením, že světlem na konci tunelu často bývá vlak.  

MH navrhuje jako další postup zpracovat materiál do porady vedení MŽP, který předloží NM Dolejský. 

8. Intenční dopis NG Barrandien pro UNESCO (Martina Pásková, Luboš Gardoň) 

Objasnění funkce dopisu jako avíza, že je zde zájemce o vstup do společnosti globálních geoparků (viz diskuse na 

předešlých jednáních). Představeny ambice geoparku.  

Dan Smutek požaduje, aby NGB k diskusi o intenčním dopisu předložil další materiály, které by kandidaturu pro 

UNESCO odůvodnily a podpořily.  

LG: Rady by měla rozvoj geoparků podporovat, nikoliv brzdit. 

Návrh DS nebyl akceptován. Bylo přistoupeno k hlasování o tom, zda má Rada odeslat intenční dopis a tím vyjádřit 

podporu kandidatuře NGB na globální geopark UNESCO. 

Pro   10  

Proti    0 

Zdržel se   3  

(Hlasovali všichni přítomní členové Rady včetně připojených on-line) 

Návrh byl schválen: Rada národních geoparků doporučuje odeslat intenční dopis za národní geopark Barrandien do 

UNESCO. 

9. Referát o situaci geoparků na Slovensku (Tomáš Fuksi, Juro Vitaloš) 

TF: Odbor geologie na MŽP SR se z deseti osob zmenšil na čtyři. Vedení MŽP SR se snaží zúžit kompetence geologie 

pouze na sanace environmentálních zátěží. Meziresortní komise Sítě geoparků Slovenské republiky je prakticky 

nefunkční.  

JV (za Národní geopark Malé Karpaty): Referuje o účinnosti lobbingu na župním úřadě, tlaku na župana a 

přesvědčování o významu území. Nevýhodou Slovenska je, že zde geoparky vznikaly „shora“ – ministerstvo sestavilo 

mapu s návrhem území, která by se mohla/měla stát geoparky. Uvádí slabší spolupráci s ŠOP (analogie AOPK ČR).  

 

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

 

Odpolední jednání zahájeno cca 13:50 h. informací L. Gardoně o konferenci českých a německých geoparků (23.9.) 

s aktualizací a upřesněním plánu exkurzí (24.9.). 
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10. Zpráva o činnosti německých dobrovolníků – praxe v NG Český ráj 

Jde o dobrovolníky vyslané do Geoparku Český ráj německou Komisí pro UNESCO. Na koordinaci činnosti 

dobrovolníků spolupracovaly mj. SCHKO Český ráj, Dům přírody Český ráj a UHK. Akce v terénu probíhaly za podpory 

studentů UHK (Jáchym Nosek, t.č. v Koreji, Michaela Vitvarová a Lenka Nodžáková), kteří si tímto plnili absolvování 

praxe v Geoparku Český ráj. Členům Rady prezentovali on-line své zkušenosti. Svůj příspěvek přednesli online i sami 

němečtí dobrovolníci. 

11. Veletrh GeoFair (součást 9. konference globálních geoparků na podzim 2021 v Koreji) 

Zmíněna nejistota prezenčního konání s ohledem na vývoj opatření proti covidu-19. Akce zřejmě proběhne online, 

bude třeba použít materiály v digitální podobě. Informace a kontakty jsou zájemcům k dispozici u Luboše Gardoně. 

12. Kontrola aktuálnosti mentorů / hodnotitelů (Martin Hrubeš) 

Tabulka zaslána všem členům Rady předem. 

Hodnotitelem za regionální rozvoj pro NG Železné hory se stal Luboš Gardoň. S tímto jediným doplňkem oproti 

rozeslanému návrhu (okénko nebylo obsazeno) byla tabulka mentorů a hodnotitelů konsenzuálně schválena všemi 

přítomnými členy Rady. 

MH připomíná, že národní geoparky mají povinnost zasílat každý rok na odbor geologie MŽP (tajemníkovi či 

předsedkyni Rady) výroční zprávy.  

13. Plánovaná zasedání RNG a konference (Martina Pásková) 

Zasedání RNG na jaře 2022 bude v Broumově začátkem dubna. S. Stařík pošle všem členům tabulku s návrhy termínů 

k zaškrtnutí.  

Další termíny a místa jednání: 

Podzim 2022  Národní památkový ústav Praha 

Jaro 2023  území kandidátského geoparku Krajina břidlice 

Podzim 2023  v sídle agentury Czechtourism v Praze  

Jaro 2024  Telč (NG Vysočina) 

Podzim 2024  Dům přírody Český kras (Správa jeskyní ČR) (?) 

14. Návrh na setkání zástupců českých a slovenských geoparků na mezinárodní den geodiverzity (poprvé 6.10.2021) 

na území Národního geoparku Malé Karpaty. Návrh projektu „Alej českých a slovenských geoparků“. Tyto návrhy 

byly obecně akceptovány, ale nebyly upřesněny termínově ani obsahově.  

15. Koncipování memoranda o spolupráci českých a slovenských geoparků 

Témata spolupráce: výměna revalidátorů mezi SR a ČR (VŠ), konání workshopů na výměnu zkušeností a sdílení 

příkladů dobré praxe (MP), společná geologická/geoparková soutěž – „olympiáda“ (TF) – k tomu DS poznamenává, že 

geologické olympiády v ČR se již řadu let konají a mají tradici (na území NG Železné hory opakovaně). Na poli 

podpory geoparků a popularizačních akcí lze prohloubit spolupráci GÚDŠ a ČGS (Martina Moravcová) – s využitím 

zkušeností ČGS (zejména P. Fiferna). 

Memorandum bude precizováno na některém z dalších slovensko – českých setkání. 

16. Shrnutí úkolů (Martin Hrubeš) 

1. Revalidace NG Český ráj: Hodnotitelé rozešlou kompletní podklady členům Rady nejpozději do poloviny října 

2021. Do 5.10.2021 bude na základě ankety stanoven termín on-line projednání (začátek listopadu). Vydání 

nového certifikátu do konce roku 2021. 
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2. Revalidace NG Broumovsko: Podle směrnice by revalidační dokumenty měly být zpracovány a rozeslány do 

konce listopadu 2021. 

3. Geopark Královská Šumava: Doporučení zpracovat a rozeslat nominační dokumentaci k vyhlášení národního 

geoparku v prvním pololetí 2022. 

4. Strategie geoparků ČR: Projednat s NM Dolejským úkol do porady vedení MŽP se zadáním zpracovat národní 

strategii rozvoje geoparků ČR (MP, MH; do konce 2021). 

5. Odeslání intenčního dopisu do UNESCO, Paříž (MP) 

6. Rozeslání kompletní tabulky mentorů / hodnotitelů (MH) 

7. Příprava memoranda ČR – SR (koordinuje MP – komunikace se členy Rady a slovenskou stranou) 

Jednání ukončeno v 15:30 h.  

 

 

Zapsal: Martin Hrubeš 

Za správnost ručí: Martina Pásková 


