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EVROPSKÉ GEOPARKY UNESCO JAKO NÁSTROJ POPULARIZACE GEOLOGIE
T. ěídkošil
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Evropské geoparky UNESCO pĜedstavují možnost šetrného využití geologického a kulturního
bohatství území v souladu s principy udržitelného rozvoje. PĜedstavují jasnČ vymezené oblasti s
geotopy významnými z evropského hlediska, které mají vČdeckou hodnotou a slouží k pochopení
pĜírodních procesĤ a vzdČlávání. Vedle toho jsou v rámci rĤzných aktivit geoparkĤ využívány i ostatní
pĜírodní hodnoty regionu, archeologické, historické památky a další zajímavosti regionu. Geoparky
spojují propagaci tohoto dČdictví s regionálním rozvojem, který probíhá ve spolupráci
s jednotlivci,spolky, podniky a místními samosprávami. Každé území schválené jako evropský
Geopark má desítky dalších funkcí. Evropské geoparky UNESCO tvoĜí síĢ, která má 31 þlenĤ, mezi
které patĜí i Geopark ýeský ráj. V souþasné dobČ vzniká z iniciativy Ministerstva životního prostĜedí
SíĢ národních geoparkĤ, jejíž souþástí se mĤže stát zajímavé území s dostateþnou geodiversitou.
VytváĜením Globální sítČ geoparkĤ UNESCO, která má v souþasnosti 50 þlenĤ, jsou myšlenky
geoparkĤ prosazovány po celém svČtČ. Soudržnost, spolupráce a hledání nových pĜístupĤ patĜí mezi
dĤležité prvky. PravidelnČ probíhají zasedání þlenĤ Evropské sítČ geoparkĤ, na kterých probíhají
pravidelnČ každé tĜi roky hodnocení jednotlivých þlenĤ sítČ. K dĤležitým þinnostem patĜí aktivity
jednotlivých geoparkĤ v rámci evropské a globální sítČ, které rozhoduje o prodloužení statutu území
na další tĜi roky. ýinnost se zamČĜuje na vytváĜení úspČšných geoparkĤ, na jejich ekonomický pĜínos
do regionĤ a úlohy spojené s marketingem geologického dČdictví. K tomu slouží péþe o geologické
dČdictví a geotopy, vþetnČ integrace geodiversity do ochrany krajiny a postupy pĜi její realizaci.
DĤležitou souþástí þinnosti všech evropských geoparkĤ je popularizace geologie. K tomu využívají
všech klasických prostĜedkĤ a vyvíjejí i nové metody. Vychází þasopis evropských geoparkĤ,
probíhají spoleþné akce a je organizován Týden evropských geoparkĤ, který pĜedstavuje desítky
rĤzných akcí. Území geoparkĤ žijí bohatou nabídkou atraktivních akcí, zamČĜených na všechny
skupiny návštČvníkĤ.
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