
 

 

 

 

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí  

Zpráva z akce 

WORKSHOP KONANÝ V RÁMCI PROJEKTU 

v rámci projektu Geopark – šance pro region 

 

Místo konání : Obec Holín, místní část Pařezská Lhota čp. 34, Parkhotel Skalní Město 

                             školící místnost 
 

Datum:  Úterý 4.6.2013 

Výběr účastníků: Výběr účastníků: Akce byla veřejně přístupná, všem přihlášeným účastníkům bylo 

umožněno se zúčastnit. Na konferenci byli jmenovitě pozváni významní aktéři zabývající se 

problematikou geoparku.  Ostatní účastníci se přihlásili na základě zveřejněné pozvánky na www. 

stránkách  MAS + plakáty. 

 

Alena Klacková   manažerka MAS Brána do českého ráje 

– úvod, představení hostů, organizátorů a mezinárodního projektu 

spolupráce 

 

 

Erik Berqvist   

„Prezentace o Leader Dalälvarna“ 

Leader Dalälvarna -  opakovaně seznámil přítomné  s  oblastí ve Švédsku. 

Proč realizují projekt Meteorum? 

  Jak byla navázána spolupráce PMAS v Čechách? V roce 

2010, kdy  italská  MAS Valle del Crochio kontaktovala švédské, české a italské partnery. 

 

Sara Johanson  

Téma:„Péče a ochrana geologických hodnot“ 

 

Jak funguje příroda , kde žije člověk.  

Ochrana geologických hodnot. 

 

Ohrožení geologických hodnot. Mínění že Geologie je 

neměnná je mílné. 

 Nadměrné využívání přírodních zdrojů (těžba hornin, 

přírodní měny, změna krajiny člověkem, erose). 

 Restaurering. Podnik zasahující do krajiny, krajinu dle 

zákona musí dát zpět do původního stavu. 

 Zemědělské využívání půdy. 

 Nadměrný cestovní ruch a opotřebení přírody. 

 Neznalost 

  

Geologické hodnoty jsou: Hodnocení musí mít smysl a musíme je měřit. 

Množství geologických prvků a jejich hodnota a jak jsou tyto hodnoty důležité pro regionu a 

další geologocké procesy. 
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Jaké můžeme udělat opatření: 

Přístupnost, ochránit  nebo zavřít. 

Více v prezentaci:..4 body 

Proč je tato oblast důležitá, péče a ochrana, ……… 

 

Můžeme vše ukázat? 

Je nutné dělat preventivní opatření, abychom chránily přírodu a místa vzácná. 

 Prohlídky s průvodci 

 Sezónní omezení 

 Najít druhé podobné místo 

 

 

WorkShop 

Tři otázky dle prezentace: 

1. Jak můžeme ukázat citlivé prostory dobrým a 

udržitelným způsobem? Tj. jak vyjádřit pocit, aniž bychom riskovali nadměrné opotřebení? 

2. Jak chránit citlivé oblasti proti vandalismu? Co dělat, když značení a pokyny nestačí?  

3. Jak bychom měli hodnotit geologii, aby byla srovnatelná s jinými zájmy (biologie, průmysl, 

vlastníci půdy, atd.) – co je dulezitejsi? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agneta Arnesson-Westerdahl  

Téma: „ Dostupnost a zpřístupnění regionu pro hendikepované návštěvníky“ 

 

Přístupnost kulturního dědictví pro všechny i postižené (každý 5 ve Švédsku postižený 

a každý 4 duševní onemocnění). 

 Ve Švédsku je politická vůle pro zvýšení dostupnosti přírodních hodnot. Chtějí, aby 

více lidí navštívilo toto území, ale nelze všechna místa zpřístupnit pro nedostatek 

finančních prostředků na vybudování přístupových cest. Speciální orgán 

HANDISAM, který se stará o dostupnost pro postižené a kontroluje, zda jsou 

dodržována pravidla. 

 Probíhají konzultace s postiženými, řemeslné trhy postižených řemeslníků 

v návštěvnických střediscích. 

 Zákon: mohu být na cizí půdě na pozemku, který mně nepatří v lese (sbírat houby). 

Neplatí pro zaplocené pozemky a přírodní rezervace, kde se dodržují povinná pravidla. 
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Než proběhnou práce musí se brát ohled na…dle prezentace. 

V chráněně oblasti musí návštěvníci dostat důležité  informace, jak se v rezervaci chovat. 

Pokud vybudujeme cestičky, navš …neboudou chodit,kde nemají. Jsou budované cesty ve 

zlaáštním tvaru z drceného kamene. Příklady zařízení pro hendikepované ve volné přírodě. 

 

Workshop: 

Otázky dle prezentace: 
 
 
Christina Lindforst - „Metody interpretace a prezentace krajiny“ 

Seznámení s pojmem „interpretace krajiny“, metodami jejich využití 

Interpretace se používá k rozvoji zajímavého místa s cílem dovést návštěvníky k většímu porozumění  

přírody, kultury a navíc vzbudit zájem o zachování a ochranu místa. 

6 principů interpretace 

1. Vztah k návštěvníku  

2. Rozdíl mezi informací a interpretací  

3. Kombinace různých uměleckých forem 

4 Provokující 

5. Celostní 

6 Speciální tlumočení - interpretace pro děti  

 

Příklady přírodních krás ve Švédsku, které jsou otevřeny pro veřejnosti a kde je použité interpretace. 

 

 

 

Ilbäcks Erik Andersson,  

Téma:„Rozvoj eko-turistiky pro britské seniory“ 

Příklad rozvoje produktu eko-turistiky pro Británii; jak udělat produkt prodatelný a trvanlivý 

Anders, S. nabízí  turistům na  jeden hlavní produkt tzv.“vlčí stopy“. Je jedinečný a přivádí turisty 

z celého světa. 

Služby zákazníkovi musí být poskytnuty e ve vysoké kvalitě a v rovnováze…příroda, bydlení, jídlo. 

Při procházce terénem s návštěvníky popisuje celé dění v přírodě. Tvar vlčí stopy, přibližnou 

charakteristiku zvířete, okolní ptáky, uhynulá zvířata. Snažím se zákazníkovi přiblížit veškeré dění 

v přírodě. 

Je třeba dbát i na bezpečnost, humor a netradiční stravování v přírodě. 

Chovat se v přírodě ohleduplně, malá skupina svůj veškerý odpad zlikviduje.Následně je skupina 

vyzvána k podpoře ochrany skupině. 

Každou návštěvu je třeba vyhodnotit a poučuji se z chyb pro další vývoj. Pro získávání zákazníků je 

třeba využívat  webové stránky a spolupracovat s velkými organizacemi v cestovním ruchu. 

Je třeba podpořit místní ekonomiku. Ubytování, vstupy, dárky a vybavení, průvodce…pro souznění 

s místními obyvateli v otázce turistiky. 
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Workshop: 

Otázky dle prezentace: 

Která dva nové zahraniční trhy chcete dosáhnout v příštích třech letech. 

1. Vysokoškolští studenti, severské země 

2. Francouzové…mají  také vztah  ke kultůře , bohatí Rusové…finanční 

bendit, Skandinávské země…(přírodní a kulturní krásy) 

3. Zpětné navrácení původních turistů…Němci a Holanděné. 

Je třeba zjistit jaká klientela má zájem o naše území. Zaměřit se na jednu určitou klientelu. Třeba lovci 

ptáků z Británie. 

Jak pracujete s interpretací krajiny  ve vašem způsobu práce. 

1. vyškolení geoprůvodci 

2. strážci v geoparku 

3. krojované prohlídky na zámcích 

4. Jičín…pohádka je provázána s historickým děním 

v regionu…pořádaná akce 

V současné době je to přirozený vývoj v nabídce cestovního ruchu. 

 

Ingegerd Lindfors,  

Téma:„Spolupráce mezi různými společenskými sektory a jak můžeme najít modely spolupráce 

pro rozvoj“ 

 

Příklady spolupráce mezi organizacemi ve Švédsku na různých regionálních úrovních. 

 

Erik Berqvist  …závěr, zhodnocení dvou dnů  workshopu 

 

 

Zapsala: Věra Nosková 

 

 


