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Vym z   n  n    n  h g  p   ů   Č s é   p b i   – h  n   n  z 

pohledu geodiverzity 

Abstrakt 

Tato práce shrnuje základní poznatky o geoparcích, soustřeďuje se na situaci v České 

republice. Ukazuje jejich pozici v ochraně přírody a krajiny a popisuje české geoparky na 

základě vybran ch přírodních charakteristik. Obsažena je i srovnávací anal za kritérií pro 

získání titulu národní, resp. evropsk  geopark. V praktické části se práce zab vá přístupy a 

metodami hodnocení geodiverzity na území České republiky s ohledem na rozložení 

současn ch i připravovan ch geoparků.  a základě v sledků provedené anal zy navrhuje 

další území vhodné pro jejich vymezení. Stanovuje souhrnn  index geodiverzity na základě 

součtu standardizovan ch hodnot Shannonova indexu diverzity (SH I) pro jednotlivé datové 

podklady. 

Kl č    sl  a: Geoparky, geodiverzita 

 

Defining National Geoparks in the Czech Republic – evaluation from 

the perspective of geodiversity 

Abstract 

This thesis summarizes the basic knowledge about Geoparks with a focus on the 

situation in the Czech Republic. The study shows their position in nature and landscape 

conservation and describes Czech Geoparks on the basis of selected natural characteristics. 

It further includes comparative analysis of criteria for obtaining the title National Geopark, 

respectively European Geopark. The practical part deals with approaches and methods of 

evaluation of geodiversity in the Czech Republic regarding the distribution of current and 

planned Geoparks. Based on the results of the analysis it suggests another areas suitable for 

definition. The study provides a comprehensive geodiversity index based on the sum of 

standardized values of Shannon's diversity index (SHDI) that had been calculated separately 

for each data bases.  

Keywords: Geoparks, geodiversity  
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1 Ú    

Ochrana živé přírody je ve světě již zažit m fenoménem a existuje nespočet kategorií, 

v nichž ji lze uplatňovat. V posledních dvaceti letech začíná nab vat na v znamu také 

ochrana přírody neživé. Geopark však není jen další kategorií území chráněného státem, 

přestože ochrana abiotické přírody je jedním z cílů jeho zřízení – podle Charty evropsk ch 

geoparků je územím, které zahrnuje zvláštní geologické dědictví a přijalo strategii 

udržitelného rozvoje území (Charta evropsk ch geoparků, 2000), a má tak potenciál propojit 

přístupy přírodovědn ch, společensk ch a ekonomick ch disciplín a přinést novou kvalitu 

v jejich spolupráci.  

V dnešní době se v České republice problematikou geoparků zab vají především 

odborníci na cestovní ruch a někteří geologové. Participace geografů, a především fyzick ch 

geografů však i po 7 letech od vzniku prvního geoparku na našem území (Geopark Česk  ráj) 

stále chybí, což se stalo i hlavní motivací k napsání této práce.  avíc při posuzování, zda je to 

které území vhodné pro získání titulu  árodní geopark, hraje v Č  velkou roli subjektivní 

pohled hodnotitelů. Proto bylo zvoleno jedno z kritérií pro hodnocení evropského geoparku 

– geodiverzita – k vypracování podkladů pro objektivnější hodnocení.  oli v rozhodnutí 

zab vat se tímto tématem hrála i jeho aktuálnost a stále větší pronikání do povědomí 

veřejnosti.  okladem zájmu o geoparky je i zdvojnásobení počtu národních geoparků v Č  

během posledního roku na dnes již 4 území se státem udělen m titulem. Řada dalších 

zájemců o titul intenzivně usiluje. 

Tato práce má tedy za cíl vymezení a hodnocení současn ch, plánovan ch i 

potenciálních geoparků v České republice v kontextu moderní ochrany přírody a krajiny 

v Evropě a rešerši problematiky geodiverzity krajiny, přístupů a metod jejího hodnocení. 

Cílem praktické části je anal za vymezení současn ch a plánovan ch geoparků na našem 

území s ohledem na geodiverzitu Č . K tomu budou použity volně dostupné datové podklady 

–  EM, GEOČ  500, Atlas podnebí Česka a Atlas půd Č .  a základě v sledků budou 

navrženy další oblasti vhodné pro vymezení geoparku z pohledu geodiverzity území. 
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2 Úz mn    h  n   bi  i  é p     y      jiny   E   p  

Přírodu okolo nás tvoří neživá (abiotická) a živá (biotická) složka. Jedna s druhou úzce 

souvisí a nelze je oddělit – existence složky živé, včetně existence člověka, je přímo závislá na 

podmínkách neživého prostředí. Propojenost obou složek se promítá i do ochrany přírody a 

krajiny v kategoriích chránících celé ekosystémy, existují však také kategorie soustřeďující se 

primárně na jednu ze zmíněn ch složek.  

2.1 Ochrana  bi  i  é p     y   ČR 

Samostatn  zákon zab vající se komplexně ochranou neživé přírody v České republice 

zatím neexistuje. Základním dokumentem závazn m pro ochranu přírody a krajiny tak 

zůstává zákon č. 114/1992 Sb. (tzv. Zákon o ochraně přírody a krajiny), kter  zajišťuje 

ochranu územní, druhovou, geologickou a ochranu rozpt lené zeleně (Čihař, 1998). Každou 

z nich dělí ještě na ochranu obecnou a zvláštní. Geologická ochrana se zab vá primárně 

neživou přírodou, ochrana územní zahrnuje obě složky a ochrana rozpt lené zeleně a 

druhová ochrana se zaměřují v hradně na biotickou část, proto již nebude v textu dále 

uváděna. Mezi nástroje zvláštní druhové ochrany sice patří mj. ochrana biotopů, ta už ale 

spadá pod ochranu územní. Kromě kategorií chráněn ch v še uveden m zákonem ještě do 

neživé přírody spadají složky jako ochrana půdy, vody či ovzduší, ty jsou však už mimo rámec 

této práce, protože nespadají do ochrany přírody a krajiny, ale do jin ch podoblastí ochrany 

životního prostředí. 

 Geologick    h  n  2.1.1

Geologická ochrana se v Zákoně o ochraně přírody a krajiny definuje jako ochrana 

vybran ch nalezišť nerostů, paleontologick ch nálezů a geomorfologick ch a geologick ch 

jevů a zvláštní ochrana vybran ch nerostů (zákon č. 114/1992 Sb.).  

Obecnou ochranou nerostů se zákon č. 114/1992 Sb. více nezab vá, existuje však 

zákon č. 44/1988 Sb. o ochraně a využití nerostného bohatství (tzv. Horní zákon), jehož 

účelem je stanovit zásady ochrany a hospodárného využívání nerostného bohatství (zákon č. 

44/1988 Sb.). Možnost uplatnění zvláštní ochrany nerostů stanovené v Zákoně o ochraně 
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přírody a krajiny zatím Č  nevyužívá, protože dosud nebyla vydána vyhláška se seznamem 

zvláště chráněn ch nerostů (AOPK Č 1). 

Podrobněji je v zákoně zmiňována ochrana všech jeskyň a s nimi souvisejících 

povrchov ch krasov ch jevů. Podle zákona č. 114/1992 Sb. je zakázáno ničit, poškozovat 

nebo upravovat jeskyně nebo jinak měnit jejich dochovan  stav (zákon č. 114/1992 Sb.).  ále 

zákon vyžaduje ochranu paleontologick ch nálezů, které definuje jako věci, které jsou 

v znamn m dokladem nebo pozůstatkem života v geologické minulosti a jeho v voje do 

současnosti (zákon č. 114/1992 Sb.). Kromě ničení a poškozování jsou chráněny též před 

odcizením.  

Ochrana geologick ch a geomorfologick ch jevů není v zákoně více zmiňována, je však 

spolu s ostatními složkami neživé přírody zajišťována prostřednictvím obecné a zvláštní 

územní ochrany vypl vající ze Zákona o ochraně přírody a krajiny.  ále k jejich ochraně slouží 

také různé programy a projekty rozšířené po celém světě, např. programy Geosites (IUGS), 

Evropsk  diplom chráněn ch území ( ada Evropy) či Geoparky (spolu s U ESCO). Kromě 

toho je také ochrana geologick ch a geomorfologick ch jevů součástí další ochrany 

vypl vající z mezinárodních smluv. Jako příklad lze uvést  amsarskou úmluvu o mokřadech 

(patronace UNESCO). Tato témata budou rozebrána v následujících částech práce.  

Souhrnnou evidenci v znamn ch geologick ch lokalit vytvořila Česká geologická služba 

v rámci projektu V znamné geologické lokality Č .  atabáze obsahuje lokality nacházející se 

v oblastech ZCHÚ i v znamné geologické lokality doporučené k ochraně. Objekty jsou 

rozřazeny do tří skupin podle stupně ochrany, kter  lze zv šit i snížit, a může tak b t mj. 

podkladem při rozhodování o ochraně přírody. Od října 2010 je databáze dostupná na 

webové stránce http://lokality.geology.cz. V současné době obsahuje přes 2500 geologick ch 

lokalit, z nichž 959 je součástí ZCHÚ, další rychle přib vají (ČGS1). 

 Úz mn  ochrana 2.1.2

Jak již bylo zmíněno, územní ochrana obecná i zvláštní hraje v ochraně neživé přírody u 

nás v znamnou roli. Zajišťuje totiž ve většině případů ochranu krajiny jako celku (cel ch 

ekosystémů) a propojuje tak živou a neživou složku přírody. 
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 Úz mn    h  n   b  n   2.1.2.1

V rámci obecné územní ochrany přírody jsou z hlediska neživé přírody důležité 

především v znamné krajinné prvky (VKP), dělící se na obecné a zaregistrované, a přechodně 

chráněné plochy, kde jsou v obou případech abiotické prvky přímo předmětem ochrany.  

Mezi VKP, které přispívají k ekologické stabilitě krajiny, řadíme např. rašeliniště, 

naleziště nerostů a zkamenělin, umělé i přirozené skalní útvary, v chozy a odkryvy (zákon č. 

114/1992 Sb.).  egistrace v znamn ch krajinn ch prvků je v gesci pověřen ch obecních 

úřadů, neexistuje tedy centrální evidence. Pro Atlas krajiny České republiky však byly údaje 

shromážděny a k roku 2006 bylo napočítáno přes 5 600 VKP (Chrudina a Slavík, 2009). 

Kategorie přechodně chráněn ch ploch se v praxi příliš nepoužívá, umožňuje ale 

dočasně vyhlásit území jako chráněné například z důvodu nepředvídan ch nalezišť nerostů či 

paleontologick ch nálezů, než dojde k jejich prozkoumání a rozhodnutí o dalším postupu. 

 ůvodem mohou b t také vědecké, studijní či jinak závažné podněty. 

 ále se také na ochraně neživé přírody, jakožto součásti ekosystému, podílí oblasti 

zahrnuté pod Územní systém ekologické stability (ÚSES), přírodní parky a lokality vymezené 

v rámci soustavy  ATU A 2000. Ty jsou však zaměřeny především na ochranu živé přírody. 

Na abiotické prostředí kladou největší důraz pod EVL spadající přírodní stanoviště.  

Přestože v jeho definici není přímo zmíněna abiotická příroda, klade si přírodní park za 

cíl zachování a ochranu krajinného rázu, na nějž je vázan  specifick  reliéf např. údolí řek. 

Tato kategorie je vyhlašována v místech soustředění estetick ch a přírodních hodnot, která 

ale nedosahují takové kvality, aby mohla b t vyhlášena jako zvláště chráněné území (ZCHÚ). 

V České republice existuje více než 140 přírodních parků, dohromady pokr vajících přes 8 % 

rozlohy státu (Lipsk , 2012). Jejich nerovnoměrné rozmístění je vidět na mapě 1. 
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Mapa 1: Přírodní parky v Č  

 

zdroj: CENIA – mapov  server, vlastní zpracování 

 

 a základě Směrnice o ochraně přírodních stanovišť, volně žijících živočichů a planě 

rostoucích rostlin (Směrnice o stanovištích) a Směrnice o ochraně volně žijících ptáků 

(Směrnice o ptácích) přijat ch EU jsou zákonem č. 114/1992 Sb. chráněny též Evropsky 

v znamné lokality (EVL) a tzv. Ptačí oblasti (PO) v rámci soustavy chráněn ch území  atura 

2000 (viz Mapu 2). Lokality EVL se zřizují kvůli ochraně evropsky v znamn ch stanovišť, 

z nichž některá jsou zajímavá z hlediska geologického či geomorfologického.  a druhé straně 

předmětem ochrany PO abiotická příroda není. Jejich vymezení mělo vliv na 

nezanedbatelnou část republiky (viz Tabulku 1), jejich rozlohy však nelze sčítat z důvodu 

překr vání jednotliv ch kategorií (viz Mapu 2).  
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Tabulka 1: Evropsky v znamné lokality a Ptačí oblasti v rámci Č  

Kategorie Natura   čet     l  a územ  ČR [%] 

EVL 1087 9,96 

PO 41 8,92 

zdroj: Ústřední seznam ochrany přírody, vlastní zpracování 

 

Mapa 2: Natura 2000 

 

zdroj: AOPK – mapov  server, vlastní zpracování 

 Úz mn    h  n  z   š n  2.1.2.2

Přes spíše biotické zaměření hrají zvláště chráněná území (ZCHÚ) roli i v ochraně neživé 

přírody, která je součástí chráněného ekosystému.  avíc mohou velkoplošná či maloplošná 

ZCHÚ zahrnovat např. území s jedinečnou geologickou stavbou. Z  pohledu abiotické přírody 

jsou nejdůležitější a nejvhodnější kategorie ochrany národní přírodní památka ( PP) a 

přírodní památka (PP). Jejich postavení v rámci maloplošn ch zvláště chráněn ch území 

(MZCHÚ) můžeme vidět v tabulce 2. V znam však mají také ostatní kategorie zvláště 
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chráněn ch území – národní parky ( P), chráněné krajinné oblasti (CHKO), národní přírodní 

rezervace ( P ) a přírodní rezervace (P ). 

 

Tabulka 2: Zastoupení geologick ch lokalit mezi MZCHÚ (k dubnu 2012) 

Kateg rie ZCHÚ NPR NPP PR PP Celkem 

Počet vyhlášen ch 110 112 804 1256 2282 

Geologick  jev hlavním předmětem ochrany 3 41 17 251 312 

Geologicky v znamná lokalita, geologie není hlavním 
předmětem ochrany 

28 14 105 142 289 

zdroj: AOPK (2010), upraveno na základě Ústředního seznamu ochrany přírody 

 

Předmětem ochrany NPP je útvar abiotické povahy, zejména geologick  či 

geomorfologick , případně naleziště nerostů.  ení zde vyloučeno, na rozdíl od  P  a P , ani 

formování přírody člověkem. Příkladem takto chráněn ch území jsou Housle, Kozákov, 

Panská skála, Pravčická brána či Zbrašovské aragonitové jeskyně. Přírodní památka (PP) se od 

 PP liší v znamem. Zatímco  PP je důležitá z národního či mezinárodního pohledu, PP má 

v znam jen regionální. V porovnání s  P  a P  jsou početnější, zabírají však menší rozlohu 

(viz Tabulku 4). 

Značná část národních parků zaujímá přirozené nebo antropogenně málo ovlivněné 

ekosystémy, naproti tomu v CHKO měl člověk větší podíl na utváření krajiny, jde o tzv. 

harmonickou krajinu. Může tak zde b t i osídlení. Všech 29 území zahrnujících 15,28 % území 

Č  (viz Tabulku 3) je zobrazeno na mapě 3. Jsou tvořeny rozmanit m podložím a tvary reliéfu 

i abiotick mi podmínkami podmíněn m vegetačním krytem a souborem živočichů. Velká část 

takto chráněn ch území je tvořena pohořími, známá jsou území s pískovcov mi a krasov mi 

útvary, říční fenomén a ochrana údolní nivy jsou v menšině. 

Spolu s  P a CHKO se účastní ochrany neživé přírody v rámci cel ch ekosystémů také 

kategorie  P  a P . Jsou to menší území mimořádn ch přírodních hodnot lišící se stejně jako 

 PP a PP v znamem. Předmětem ochrany  P  jsou v znamné ekosystémy vázané na 

přirozen  reliéf s typickou geologickou stavbou (zákon č. 114/1992 Sb.). Přes zaměření na 

živou složku přírody mezi tyto kategorie patří i území hodnotná z abiotického pohledu, např. 
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Adršpašsko-teplické skály,  ejvíz, Sloupsko-šošůvské jeskyně, Soos či V věry Punkvy. Jejich 

rozložení je zobrazeno spolu s ostatními maloplošn mi ZCHÚ na mapě 4.  

 

Tabulka 3: Velkoplošná zvláště chráněná území 

Kateg rie VZCHÚ   čet     l  a územ  ČR [%] 

NP 4 13,78 

CHKO 25 1,52 

celkem 29 15,3 

zdroj: Ústřední seznam ochrany přírody, vlastní zpracování 

 

Tabulka 4: Maloplošná zvláště chráněná území 

Kateg rie MZCHÚ   čet     l  a územ  ČR [%]  

NPP 112 0,06 

NPR 110 0,35 

PP 1256 0,3 

PR 804 0,5 

celkem 2282 1,21 

zdroj: Ústřední seznam ochrany přírody, vlastní zpracování 

 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Adr%C5%A1pa%C5%A1sko-teplick%C3%A9_sk%C3%A1ly
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Mapa 3: Velkoplošná zvláště chráněná území v Č  

 

zdroj: AOPK – mapov  server, vlastní zpracování 

Mapa 4: Maloplošná zvláště chráněná území v Č  

 

zdroj: AOPK – mapov  server, vlastní zpracování 
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2.2  O h  n  n ži é p     y   EU  

Jednotlivé státy v rámci Evropy vytvářejí svůj vlastní systém ochrany přírody, základní 

rysy jsou však podobné. Těmi jsou především kategorie územní ochrany vycházející z 

kategorizace IUCN (u nás  P a CHKO) stejně jako začlenění druhové a geologické ochrany.  

Legislativy člensk ch států EU jsou v oblasti životního prostředí provázané se 

zákony Evropské unie. Ochrany přírody se t kají především tři směrnice a několik nařízení, 

z nichž většina patří do druhové ochrany – např.  ařízení CITES (EC/338/97) o ochraně druhů 

volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin regulací obchodu s těmito druhy (Hora, 

1998). Vliv na územní ochranu přírody a krajiny mají dvě již zmíněné směrnice, na základě 

kter ch je vytvořena síť  atura 2000 – Směrnice o ochraně přírodních stanovišť, volně žijících 

živočichů a planě rostoucích rostlin (Směrnice o stanovištích; 92/43/EHS) a Směrnice o 

ochraně volně žijících ptáků (Směrnice o ptácích; 79/409/EHS).  

Snaha o obecnou územní ochranu přírody a krajiny v EU se tak odráží v implementaci 

těchto dvou směrnic do národních legislativ.  a jejich základě pak (už v gesci jednotliv ch 

států) dochází k vymezování nov ch území i o relativně velké rozloze (viz Mapu 2). Přestože 

se obě kategorie zaměřují především na živou přírodu, jsou např. některá přírodní stanoviště 

vymezená v rámci SACs z hlediska abiotického v znamná. Jejich vymezením bylo dosaženo 

zv šení podílu ochrany neživé přírody v Evropě.  

Ochranou geologického dědictví se žádná směrnice ani nařízení přímo nezab vá, je 

však zajišťována prostřednictvím několika mezinárodních programů podporovan ch EU. Ty 

shrnuje a doporučuje k využití a posílení stávajících legislativních nástrojů jednotliv ch států 

doporučení v boru ministrů  ady Evropy z roku 2004 – tzv.  oporučení na ochranu 

geologického dědictví a oblastí s mimořádn m geologick m v znamem (dále jako 

 oporučení v boru ministrů  ady Evropy). Zdůrazňuje se v něm také důležitost ochrany a 

zachování geologického a geomorfologického dědictví Evropy pro další generace. To je 

důležité z vědeckého hlediska a kvůli získávání poznatků o Zemi, toto dědictví je ale také 

nositelem vzdělávacích a kulturních hodnot.  

Mezi jednotlivé programy patří Geosites, Evropsk  diplom chráněn ch území a 

geoparky, které jsou podrobněji rozebrány ve 3. kapitole. Všechny se zaměřují čistě na 

geologické dědictví.  ále jsou zde uvedeny programy zahrnující ochranu obou složek přírody 
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– Evropská úmluva o krajině uzavřená v rámci  ady Evropy a Úmluva o ochraně světového 

kulturního a přírodního dědictví (U ESCO).  

Cílem projektu Geosites je vytvořit větší rovnováhu mezi ochranou živé přírody, ke 

které většina států tíhne, a jejího neživého protějšku. Soustřeďuje se na identifikaci 

geologick ch lokalit mezinárodního v znamu a podporu národních programů a inventarizace 

lokalit v znamn ch z národního a regionálního pohledu ( oporučení v boru ministrů  ady 

Evropy, 2004). Projekt Geosites byl zahájen z iniciativy Mezinárodní unie geologick ch věd 

(IUGS) roku 1996 za spolupráce UNESCA (ProGeo1). Aktivní je především ve státech Evropy, 

kde ho podporuje Evropská asociace pro ochranu geologického dědictví (ProGeo), která je 

součástí IUGS (Kubalíková, 2011). 

Evropsk  diplom chráněn ch území byl ustanoven  adou Evropy a slouží k odlišení 

území celoevropského v znamu a k ochraně jejich přírodního a krajinného dědictví. Takto 

oceněné oblasti zahrnují čistě geologické lokality, příkladem z Č  je krasová oblast v okolí 

Karlštejna. ( oporučení v boru ministrů  ady Evropy, 2004) 

Evropská úmluva o krajině byla uzavřena v rámci  ady Evropy ve Florencii v roce 2000 

pro zajištění ochrany všech typů evropské krajiny, přírodních, venkovsk ch, urbánních i 

příměstsk ch území (Čihař a kol., 2007). Jelikož geologické a geomorfologické útvary tvoří 

základ krajiny a jsou její základní charakteristikou ( oporučení v boru ministrů  ady Evropy, 

2004), je zcela jistě důležitá aplikace této úmluvy člensk mi státy i v ochraně neživé přírody.  

Přírodní dědictví v rámci Úmluvy o ochraně světového kulturního a přírodního dědictví 

z roku 1972 při organizaci U ESCO zahrnuje podle této úmluvy také geologické a 

fyziografické útvary a přesně vymezené oblasti, které tvoří místo přirozeného v skytu 

ohrožen ch druhů zvířat a rostlin v jimečné světové hodnoty z hlediska vědy či péče o 

zachování přírody (Úmluva o ochraně světového kulturního a přírodního dědictví, 1972). 

Připouští uznání i rozsáhl ch geologicky a geomorfologicky v znamn ch území, kde dochází 

ke kombinaci přírodních a kulturních hodnot. Evropská síť zahrnuje řadu geologicky a 

geomorfologicky v jimečn ch oblastí. Ty z nich, které mají takto v znamné hodnoty 

obsažené přímo v popisu, jsou uvedeny v tabulce 5.  

  

http://www.progeo.se/proj.htm
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Tabulka 5: Evropské lokality ze Seznamu světového dědictví, pro které je hlavním důvodem 

zařazení geologie / geomorfologie (přírodní kritéria) 

N ze  St t 

Messel Pit Fossil Site (paleontologická lokalita)  ěmecko 

Caves of Aggtelek Karst and Slovak Karst (jeskynní systém) Maďarsko a Slovensko 

Aeolian Islands (vulkanick  ostrovní systém) Itálie 

The High Coast (post-glaciální pobřeží) Švédsko 

 orset / East  evon Coast (paleontologie a historie Země) Velká Británie 

Giant’s Causeway and Causeway Coast (vulkanické pobřeží) Velká Británie 

Pirin  ational Park (vápencov  reliéf) Bulharsko 

Jungfrau-Aletsch-Bietschorn (ledovcové procesy a tvary) Šv carsko 

Monte San Georgio (naleziště zkamenělin) Šv carsko 

 zdroj: doporučení  ady ministrů EU 

2.3  M zin    n  sm    y m j      i  n    h  n  n ži é p     y ČR 

Mezi státy světa je sepsáno mnoho dohod a smluv. Pro tuto práci byly vybrány takové, 

kter ch se účastní i Česká republika a které chrání mj. neživou přírodu. Žádná z uveden ch 

dohod a smluv se totiž net ká pouze abiotické složky.  íky nim však byla rozšířena ochrana 

přírody v Č . 

 amsarská úmluva o ochraně mokřadů pod patronací U ESCO z roku 1971 chrání 

nejen mokřady, ale i vodní ptactvo na ně vázané. Z více než celkov ch 1550 položek je 

v České republice na seznam zařazeno 11 mokřadů (Čihař a kol., 2007).   

Mezi smlouvy, na základě kter ch jsou kromě rostlin a živočichů chráněna také jejich 

stanoviště, patří Úmluva o ochraně stěhovav ch druhů volně žijících živočichů z roku 1979 

(Bonnská úmluva) a Úmluva o ochraně evropsk ch planě rostoucích rostlin, volně žijících 

živočichů a přírodních stanovišť z roku 1979 (Bernská úmluva), která byla podkladem pro 

Směrnici o stanovištích.   

Poslední skupinu tvoří smlouvy, jejichž předmětem ochrany jsou mj. ekosystémy a 

celky rozmanit ch typů krajiny, v rámci kter ch je tak chráněna i neživá složka přírody. Jsou 

to Úmluva o biologické rozmanitosti z Ria de Janeira z roku 1992, Evropská úmluva o krajině 

uzavřená v rámci  ady Evropy v roce 2000 a regionálně zaměřená  ámcová úmluva o 

ochraně a udržitelném rozvoji Karpat z roku 2003.  
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3 Geoparky 

3.1 G  p      j h       

Geopark je podle Charty evropsk ch geoparků území, které zahrnuje zvláštní 

geologické dědictví a přijalo strategii udržitelného rozvoje. Musí mít jasně definované 

hranice a dostatečně velkou rozlohu k umožnění odpovídajícího ekonomického rozvoje 

(Charta evropsk ch geoparků, 2000). Ta zpravidla činí několik set km
2
, krajní hodnoty však 

tvoří desítky resp. tisíce km
2
 (Pásková, 2011).   

Základní podmínkou pro vznik geoparku je přírodně-kulturní dědictví oblasti. Jak 

popisuje směrnice MŽP, geopark je území s jasně stanoven mi hranicemi, které zahrnuje 

geologické jevy zvláštního v znamu jakékoliv velikosti a skupiny geotopů mající regionální a 

národní v znam pro geovědy, geologickou vzácnost a reprezentující krajinu a její 

geologickou historii (Směrnice MŽP, 2011). Geologické a geomorfologické kvality jsou ještě 

doplněny archeologicky, ekologicky a historicky hodnotnými lokalitami spolu s kulturními a 

esteticky významnými prvky krajiny (Charta evropsk ch geoparků, 2000).  

Protože geopark není kategorií zvláště chráněného území (v případě České republiky 

podle zákona č. 114/1992 Sb.), je ochrana v něm se nalézajícího dědictví zajištěna obecnou 

ochranou danou zákonem č. 114/1992 Sb. Pokud jsou části geoparku součástí nějakého 

zvláště chráněného území, podléhají ochraně dané oblasti (Pásková, 2011). Jedinou restrikcí 

stanovenou pro území geoparků je ničení a prodej geologických objektů (Charta evropských 

geoparků, 2000). Kromě toho má geopark aktivně vytvářet, zkoušet a zlepšovat metody pro 

uchování geologického dědictví (Keever a Zouros, 2005). 

Udržiteln  rozvoj regionu je podpořen tím, že geopark spolupracuje s místními 

podniky, a podporuje tak vytváření nov ch produktů spojen ch s geologick m dědictvím 

(Charta národních geoparků České republiky, 2010). Kromě toho jsou do činností v geoparku 

aktivně zapojeni místní obyvatelé (Vystoupil, Šauer, 2008), kteří tam mohou získat pracovní 

místa na různ ch pozicích (Pásková, 2012). Mají tak možnost účastnit se kulturní revitalizace 

„svého“ území (Zouros, 2004).  

 ůležitou roli v udržitelném rozvoji hraje také geoturismus. Ten využívá k 

zatraktivnění přírodního dědictví oblasti geologické naučné stezky pro pěší i cyklisty 
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doplněné vzdělávacími panely, nabízí geocaching či místní geoprůvodce; otevírají se 

regionální muzea a specializované skanzeny nebo se pořádájí v stavy (Zouros a Keever, 

2008). Podpořena jsou také tradiční řemesla, drobné zemědělství a další původní 

hospodářské aktivity (Charta národních geoparků České republiky, 2010). Kromě geoturismu 

je možné využít též další hodnoty území k podpoře ekoturistiky a jin ch tzv. měkk ch forem 

cestovního ruchu spočívajících ve spolupráci turismu a ochrany přírody namísto soutěživého 

přístupu (Pásková, 2011).  

Kromě ochrany geologického bohatství a podpory udržitelného rozvoje území je třetí 

soubor cílů zaměřen na vzdělávání veřejnosti o přírodních hodnotách. V še popsané 

prostředky, které používá geoturismus, pomáhají zprostředkovat příchozím nové informace 

o přírodních hodnotách oblasti. Vzdělávat a zaujmout na toto téma místní i turistickou 

veřejnost a přispět k v uce a v zkumu v geologii jsou důležit mi cíly geoparků (Směrnice 

MŽP, 2011). Právě interpretace, umění zaujmout a vytvořit prostor pro vlastní objevování je 

důležitou kvalifikací pro odborně připraveného průvodce (georangera) pohybujícího se po 

geostezkách pro potřeby turistů (Št rsk , 2011). Kromě jejich zaškolení je pro splnění 

podmínek geoparku nutné vytvořit mj. různé vzdělávací programy pro veřejnost i školy a 

výukové materiály zaměřené pro více cílových skupin (Applicant´s Evaluation, EGN).  

Také bez jasně definované struktury, která je na svém území schopna prosazovat 

strategii vedoucí k ochraně, propagaci a udržitelnému rozvoji (Charta evropsk ch geoparků, 

2000), by geopark nemohl vzniknout. 

3.2   zi   g  p   ů     h  n  p     y   j ji h p   bn s  s bi s é i  ými 

rezervacemi 

Přestože se lidstvo začalo zajímat o ochranu přírody již během 19. století, neživá složka 

byla vždycky spíše v pozadí. Tak je to mu i dnes, kdy má sice mnoho zemí zařazené i některé 

chráněné oblasti, kde je geologické bohatství alespoň částí zájmu, za biotickou však silně 

zaostává (Gray, 2004).  ůvodem bylo, že dlouhou dobu přetrvával názor, že neživá příroda 

se na rozdíl od rostlin a živočichů ochrání sama (Cílek, 2002). 

Situace v ochraně neživé přírody se zlepšila v posledních dvaceti letech, poté co byl 

v roce 1991 v  igne svět vyzván k ochraně geologického dědictví zdůrazněním, že dějiny i 
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budoucnost lidstva a Země jsou navzájem spjaty, a je proto potřeba chránit a dál zkoumat 

svědectví o minulosti Země (Mezinárodní deklarace ochrany paměti Země, 1991). Jak bylo 

rozebráno podrobněji ve druhé kapitole, v řadě států je to dál naplňováno nepřímo v územní 

ochraně zaměřené především na živou část, existují však i některé kategorie podporující 

ochranu neživé přírody, u nás především VKP,  PP a PP. Takové kategorie na úrovni EU jako 

celku neexistují. Jako reakce na deklaraci z  igne bylo však např. vydáno  oporučení v boru 

ministrů  ady Evropy (2004), které podporuje řadu programů jako Geosites (U ESCO, 1996) 

či Geoparky, zab vající se ochranou neživé přírody. Snahou v rámci EU je geologické lokality 

evidovat a navrhovat k další ochraně a podpořit jednotlivé státy v jejich úsilí zintenzivnit 

ochranu neživého prostředí ( oporučení v boru ministrů  ady Evropy, 2004).  

Geopark se tak stal novou kategorií, která pomáhá vyplnit chybějící místo v ochraně 

přírodního dědictví. „Prázdné místo“ je vidět např. v Seznamu světového dědictví U ESCO, 

kde bylo v době vzniku světové sítě geoparků v roce 2004 zařazeno z celkov ch 788 lokalit 

pouze dvacet primárně z důvodu geologické hodnoty (Eder a Patzak, 2004). Spolu 

s velkoplošnou územní ochranou geologick ch lokalit má geopark také pozitivní efekt na 

dan  region, a může tak přispět např. k rozvoji evropského venkova ( oporučení v boru 

ministrů  ady Evropy, 2004).  ůležit  je však také důraz na zv šení povědomí veřejnosti o 

nutnosti většího zájmu o neživou přírodu a o její ochranu. Je totiž potřeba dostat ji v ochraně 

i vnímání obyvatelstva na roveň přírody živé (Pemberton, 2007).  

Geopark byl původně navržen jako ekvivalent k biosférick m rezervacím 

(Alexandrowicz, 2004). To se odráží také v podobnosti jejich strategie a cílů. Obě jsou 

naplněním některého z programů U ESCO. Biosférická rezervace spadá pod program Man 

and the Biosphere (MAB), jehož cílem je podpořit trvale udržitelné využívání přírodních 

zdrojů biosféry a jejich ochranu a zlepšit vztah člověka a jeho přírodního prostředí 

(UNESCO1). Biosférické rezervace tak nejsou podobně jako geoparky zaměřeny jen na 

ochranu přírodního dědictví. Jejich funkcemi je také ochrana kulturní různorodosti, podpora 

trvale udržitelného rozvoje, environmentální v chovy, vzdělávání, v zkumu a monitoringu 

(MAB1). Plní úlohu laboratoří a učeben v přírodě a zároveň také vedou k podpoře trvale 

udržitelného rozvoje místní komunity. Celá síť by měla reprezentovat základní biomy Země, 

nacházejí se na území již chráněné oblasti – ať už státem či mezinárodně. V České republice 

se nachází šest biosférick ch rezervací (viz Mapu 5): Třeboňsko, Křivoklátsko, Šumava, 
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Krkonoše, Bílé Karpaty a  olní Morava, z nichž jediná poslední uvedená není pod správou 

VZCHÚ.  

 

Mapa 5: Biosférické rezervace v Č  

 

zdroj: AOPK – mapov  server, vlastní zpracování 

3.3 Vzni  g  p   ů 

Geoparky vznikaly v reakci na sílící tendence ochrany abiotického prostředí vyvolané 

především Mezinárodní deklarací ochrany paměti Země z Digne (UNESCO, 1991), navazují 

také na získané zkušenosti z programu Man and the Biosphere (156 EX/11 Rev, UNESCO 

1999). Konkrétně však jsou naplněním obecného cíle U ESCO Vzdělávání ve vědách o Zemi.  

V roce 2000 byla založena Síť evropsk ch geoparků (European Geoparks Network, 

EG ) iniciativou čtyř geoparků: Haute-Provence z Francie, Lesbosk m zkameněl m lesem z 

Řecka, německ m Vulkaneifel a Kulturním parkem Maestrazgo ve Španělsku (Zouros a 

Keever, 2008). Mezitím se však již rozvíjela myšlenka celosvětové sítě.  
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Původní návrh na samostatn  program U ESCO byl na zasedání V konné rady v roce 

2001 zavržen a místo toho byla odsouhlasena strategie podpory jednotliv ch člensk ch států 

v rozvoji vlastní sítě – národních geoparků (Eder a Patzak, 2004). Ta je koordinována 

prostřednictvím Světové sítě geoparků (Global Geoparks  etwork, GG ), jejíž ustavení 

proběhlo v roce 2004 na první mezinárodní konferenci v Pekingu na základě Pekingské 

deklarace o ochraně světového geologického dědictví (GGN, 2004). Založení se zúčastnilo 

sedmnáct evropsk ch a osm čínsk ch geoparků (Eder a Patzak, 2004). Ve stejném roce byla 

podepsána Madonská deklarace (UNESCO a EGN, 2004), na základě které se každ  geopark 

přijat  do evropské sítě stává automaticky i členem sítě světové. Princip funguje i opačně, je 

tedy možné geopark ze sítě při neplnění podmínek vyjmout.  

3.4 S    g  p   ů 

Existující geoparky tedy fungují na třech úrovních – národní, evropské (viz Obrázek 1) a 

světové (viz Obrázek 2). Světová síť v současné době sdružuje 84 geoparků ve 27 státech 

světa, z nichž mimoevropsk ch je 38 v devíti státech, zbyl ch 49 připadá na evropské (viz 

Přílohu 1). Česká národní síť je v současné době zastoupena čtyřmi geoparky: Geoparkem 

Česk  ráj (2005), Geoparkem Egeria (2010), Geoparkem GeoLoci a Geoparkem Železné hory 

(oba 2012). 

Zásady všech sítí se opírají o vytyčené cíle geoparků, které se dají shrnout do oblastí 

udržitelného rozvoje, ochrany geologického dědictví a vzdělávání, v zkumu a popularizace 

v oblasti přírodních věd.  ále kladou důraz také na spolupráci v rámci sítě a v případě 

národních sítí na spolupráci se sítěmi mezinárodními (Směrnice MŽP, 2011). 

Přestože se liší nároky na vstup do jednotliv ch sítí, všechny slouží především jako 

fórum pro v měnu zkušeností (EGN1). Evropská síť je dobrovolnou organizací, jejíž členové 

platí roční poplatek za servis, kter  od ní dostávají (EGN2). Přínosem je vzájemná spolupráce 

při plnění cílů geoparku a zlepšování jejich kvality, k dispozici jsou také webové stránky, 

časopisy a publikace, poradenství či vzájemná v měna know-how (Pásková, 2011). Na 

stejném principu fungují i síť světová a sítě národní. Po splnění kritérií pro vstup do sítě může 

geopark využívat příslušné logo, čímž je zv šena prestiž území, což posiluje růst turismu 

v dané oblasti (Vystoupil, Šauer, 2008). Značka je také zárukou kvality, a jak už bylo zmíněno, 

může b t také odebrána.  evaluace probíhá jednou za čtyři roky (Zouros a Keever, 2008).  
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Jednotlivé sítě sice umožňují platformu pro v měnu zkušeností a vzájemnou pomoc, 

samotná aktivita je však na jednotliv ch geoparcích. Iniciativa vždy musí začínat u místních 

obyvatel v dané oblasti. Evropsk m geoparkem se může stát jen území, které osvědčí své 

kvality a funkčnost jako národní geopark.  

 

Obrázek 1: Evropská síť geoparků 

 

zdroj: převzato z Evropské sítě geoparků (EG 3) 
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Obrázek 2: Světová síť geoparků 

 

zdroj: převzato ze Světové sítě geoparků (GGN1) 

 

3.5 S   n n    i é i      ps é   č s é n    n  s    

Kritéria pro udělení titulu se na různ ch hierarchick ch úrovních, tedy v různ ch sítích, 

liší. Při bližším pohledu na kritéria pro  árodní geopark Č  a Evropsk  geopark je vidět, že 

česká kritéria, která jsou stanovena v příloze č. 1 směrnice MŽP z roku 2011 (viz Přílohu 2), 

vychází ze struktury hodnotícího formuláře žadatele o titul evropsk , nazvaného Applicant´s 

Evaluation (viz Přílohu 3). 

Oba dokumenty jsou členěny do pěti částí – Geologie a terén, Řídicí orgán (struktura 

managementu), Informační a v zkumné aktivity a environmentální osvěta, Geoturismus a 

 egionální udržiteln  rozvoj. Česká kritéria jsou stanovena všeobecně velmi volně, není zde 

prostor pro jakoukoliv kvantifikaci, evropská kritéria jsou naopak shrnuta do tabulky, kde 

jsou uvedeny počty bodů za splnění dílčích kritérií. Oba přístupy však mohou b t hodnoceny 

subjektivně. Způsob kvantifikace pomocí tabulky je přehledn , do verze podle směrnice MŽP 

Č  však mohly b t naopak vlivem rozdílného pojetí vpraveny i větné popisy, které jsou někdy 

názornější a vysvětlují tak podrobněji požadovanou situaci. Zároveň tak přidávají další 
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kritéria oproti evropsk m geoparkům. Všeobecně však platí, že evropská kritéria jsou 

podrobnější, což je pochopitelné vzhledem k tomu, že se jedná o vyšší hierarchickou úroveň. 

Evropa má také stanovenu váhu celkového součtu bodů za jednotlivé kategorie, nejvyšší 

(35 %) má část Geologie a terén, potom jejich váha klesá až k poslední kategorii –  egionální 

udržiteln  rozvoj – která je ohodnocena 10 %.   

Přestože je kapitola Geologie a terén v evropském formuláři hodnocena jako 

nejdůležitější, v české směrnici je popsána velmi stroze. V obou případech se tato část dělí na 

další tři – Území, Geologické a Přírodní a kulturní dědictví. Území dle česk ch norem má b t 

dostatečně velké, vymezené geologick mi oblastmi nebo katastry obcí, na základě 

evropsk ch kritérií je vymezena oblast podle počtu tzv. geosites [v češtině geotop nebo 

geologická lokalita (Kubalíková, 2011)] a jedinečnosti geoparku v síti vzhledem k ostatním 

oblastem. Ty tak již řeší nadstavbu a kritéria v rámci celého kontinentu, protože při žádosti 

už musí b t geopark uznán sv m státem. Zatímco geologické dědictví je u nás definováno 

pouze jako „různé typy geotopů“, v Evropě musí zahrnovat co nejvíce různ ch geologick ch 

period, typů hornin, geologické a geomorfologické fenomény a různé typy tzv. geosites, dále 

je hodnocena jejich databáze a mapa. V obou případech je však kladen důraz na souvislé 

území, které zahrnuje i jiné přírodní a kulturní hodnoty, ne jen jednotlivě oddělené 

geologické lokality. Zajištění ochrany geologického dědictví je samozřejm m kritériem, to 

vypl vá i z jediné restrikce uvedené v chartách obou sítí.  

Právní forma řídicího orgánu není pro česk  národní geopark exaktně dána, je však 

zodpovědn  za komunikaci s dalšími subjekty v národním geoparku a za vypracování plánu 

na jeho řízení. Tato kritéria spolu s nutností mít definovány zdroje a dlouhodob  plán 

financování chodu a správy  G nejsou v evropském formuláři zmiňována. Takov  začátek je 

nutn  na národní úrovni, zatímco evropská kritéria se již mohou soustředit na detailnější 

hodnocení řízení managementem a plánování. Marketingová strategie musí však b t 

připravena v obou případech.  ále do této části spadá hodnocení infrastruktury (informační 

a interpretační centra a panely, geologické stezky a muzeum), které je v obou případech 

shodné. Posledním bodem je naplňování hlavních cílů geoparku. Ochrana geologického 

dědictví a geoturismus jsou obsaženy v obou úrovních, evropsk  geopark je však navíc 

hodnocen za propagaci dědictví, získaná ocenění na poli geodiverzity, ochrany a udržitelného 

geoturismu a připravenost odborníků z různ ch oborů pro další v zkumnou činnost. To by 
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bylo vhodné uvést i do česk ch kritérií, byla by tak podpořena větší participace odborníků na 

projektech jednotliv ch geoparků.  

V části Informační a výzkumné aktivity a environmentální osvěta jsou hodnoceny různé 

druhy v ukov ch materiálů a vzdělávacích programů pro školy, univerzity, další vzdělávací či 

v zkumná zařízení i pro děti předškolního věku. Ke vzdělávání patří také funkce geo-

průvodců, kteří jsou návštěvníkům k dispozici. Tato funkce je velmi důležitá, je jí tedy 

věnována samostatná část v obou dokumentech. Česká kritéria navíc stanovují přesné 

podmínky, např. že povinné minimum znalostí pro geo-průvodce určuje   G. Evropská 

kritéria kromě průvodce geologa hodnotí také přítomnost odborníka přes udržiteln  rozvoj či 

místního průvodce. Ale kladně hodnotí také odborné v zkumné, informační a vzdělávací 

aktivity jako diplomové či disertační práce nebo odborné publikace t kající se geoparku, ať 

už z pohledu geologie, vzdělávání nebo udržitelného rozvoje. Česká kritéria zmiňují jen 

„v zkum a monitoring geotopů“. V porovnání s evropsk mi kritérii zde zcela chybí hodnocení 

připravenosti na větší skupiny návštěvníků či množství cizojazyčn ch materiálů. V obou 

případech je dán prostor i propagačním materiálům a informacím o geoparku. 

Kritéria pro Geoturismus zahrnují v obou případech existující informační centrum 

(evropsk  formulář hodnotí jeho otevřenost během t dne i roku) stejně jako v stavy a 

zaměření způsobů prezentace oblasti, které u nás v povinn ch kritériích chybí. U nás však 

v stavy do jisté míry nahrazují muzea povinná ve druhé části.  alším tématem je v obou 

případech zajištění veřejné dopravy a dostupné informace o možnostech jejího využití.  a to 

navazuje infrastruktura pro turistické aktivity. V evropském případě je rozvedena na 

cykloturistiku, vodní turistiku (kanoe) a jízdu na koni. Kladně hodnocena je přítomnost 

stezek, informačních materiálů, map, ale také několikadenních balíčků služeb.  a rozdíl od 

České republiky jsou také podporovány udržitelné stezky geologické, lesní a kulturně i jinak 

zaměřené. Tím vším je snaha oslovit co nejvíce návštěvníků a podpořit rozličné oblasti 

turismu. Pokud by však česk  geopark těmito v hodami disponoval, nebyl by problém 

většinu z nich uvést do kategorie „doplňující služby geoturismu“, kterou naše kritéria 

obsahují. V obou případech je uvedeno hodnocení a průběžn  monitoring pohybu, struktury 

a chování návštěvníků, což je důležité jako zpětná vazba pro možnost vylepšení služeb. Aby 

však byli další návštěvníci přitaženi, je nutná také propagace nejen v podobě propagačních 

materiálů. Evropská kritéria zdůrazňují důležitost komunikace s cestovním ruchem.  ůzné 
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cestovní kanceláře tak mohou připravovat ve spolupráci s geoparkem balíčky přímo šité na 

míru širokému spektru populace, o což se geoparky snaží.  

Posledním bodem je Regionální udržitelný rozvoj. Ten je zaměřen na podporu 

regionálních v robků a geoproduktů, dále též na zapojení místních obyvatel a podniků. 

Kritéria podle evropského formuláře dbají na podporu regionálních potravin a pohostinství, 

nezapomínají také na hodnocení podpory místních řemesel. Přestože místní podniky jsou 

s regionálním rozvojem úzce spojené, kritéria podle směrnice MŽP je vůbec neuvádějí a 

naopak oproti evropskému formuláři přidávají nutnost aktivního zapojení místních obyvatel 

do činnosti geoparku.  egionální rozvoj by tak bylo možné podpořit přidáním kritérií 

t kajících se spolupráce s místními podniky a záštity jejich sítě.  

Cílem v še uvedené srovnávací anal zy nebylo postihnout všechny detaily obou 

dokumentů, ale spíše jejich hlavní body. Je jasné, že evropská kritéria jsou vzhledem k vyšší 

hierarchické úrovni podrobnější, na základě jejich množství je ale zároveň umožněno 

ohodnotit a následně přijmout do sítě široké spektrum geoparků z celého kontinentu. 

Zájemcům usilujícím o titul  árodní geopark však lze doporučit nechat se evropsk m 

formulářem inspirovat ke zkvalitnění poskytovan ch služeb, rozvoji svého území a jeho 

efektivnějšímu řízení. Jako vhodné vylepšení česk ch kritérií lze dále navrhnout podrobněji 

se zab vat bodem Geologické dědictví a také zv šit požadavky na spolupráci s odborníky a 

vědci z příslušn ch oborů. 

 

3.6 N    n  g  p   y ČR  

 árodní síť geoparků Č  sdružuje ta území, kter m byl udělen titul Národní geopark 

(NG) (Směrnice MŽP, 2011). Cílem je, podobně jako u sítě světové a evropské, umožnit 

geoparkům v měnu informací a zkušeností, sdílet webové stránky, pořádat společné 

projekty, např. návštěvy, semináře a konference s tematikou neživé přírody (Pásková, 2012). 

Geoparky u nás nevychází z legislativy, vznikají na základě dobrovolné spolupráce různ ch 

subjektů v daném území.  

Hlavním koordinátorem sítě je  ada národních geoparků Č  (dále jako   G), členy jsou 

zástupci orgánů a institucí z oblasti geologie, památkové péče, archeologie a ochrany přírody 
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a krajiny, dále odborníci na cestovní ruch a regionální rozvoj i zástupci univerzit (Vystoupil a 

Šauer, 2008). Přesn  seznam je možné získat na webové stránce 

www.geology.cz/narodnigeoparky. RNG jakožto poradní orgán ministra životního prostředí 

hlasuje o zařazení území mezi národní geoparky na základě kritérií uveden ch v příloze č. 1 

směrnice MŽP z roku 2011 (viz Přílohu 2). Kritéria jsou zde rozčleněna, jak již bylo v še 

uvedeno, do pěti částí – Geologie a terén území, Řídicí orgán, Informační, interpretační a 

v zkumné aktivity a environmentální osvěta a posledními dvěma jsou Geoturismus a 

Regionální udržiteln  rozvoj (Směrnice MŽP, 2011). Titul udílí na základě rozhodnutí   G 

ministr životního prostředí. Po získání certifikátu je geopark povinen řídit se principy 

uveden mi v Chartě národních geoparků České republiky, viz Přílohu 4 (Směrnice MŽP, 

2011).  

Geoparky na našem území můžeme rozdělit do tří kategorií – národní geoparky, které 

již mají titul, kandidátské geoparky, jež se na to připravují, a zájemci o kandidaturu. Mezi 

certifikované  árodní geoparky patří Geopark Česk  ráj (2005), kter  zatím jako jedin  

dosáhl na titul Evropsk  geopark a Geopark Egeria (2010) zahrnující téměř cel  Karlovarsk  

kraj. Letos v dubnu (2012) se k nim přidaly další dva – Geopark Železné hory a Geopark 

GeoLoci, kter  sousedí s Egerií a spolu s bavorsk m geoparkem usiluje o titul evropského 

geoparku s názvem Česko-bavorsk  geopark. Kandidátské geoparky se připravují na získání 

titulu. Mají na to období pěti let, pak už není možné žádost znovu podat. O udělení tohoto 

přechodného titulu rozhoduje RNG (Směrnice MŽP, 2011). V současné době do kategorie 

Kandidátsk  geopark patří Geopark Vysočina a Geopark Kraj blanick ch rytířů. Geoparky 

spadající do všech tří kategorií, včetně té poslední – zájemci o kandidaturu – v současné 

době reprezentované čtyřmi oblastmi, jsou vyznačené na mapě. V jimkou je Geopark 

Krkonoše, kter  ještě nevymezil své území. Kromě zde uveden ch se můžeme v budoucnu 

dočkat i geoparků v oblasti Broumovska, Labsk ch skal či Moravského krasu. (RNG1) 
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Mapa 6: Geoparky v Č  

 

zdroje: Geopark Česk  ráj, Geopark Železné hory, Geopark Podbeskydí, Geopark 

Jeseníky, ArcČ , vlastní zpracování 

 Vym z   n  úz m  g  p   ů   ČR 3.6.1

V příloze č. 1 směrnice MŽP z roku 2011 jsou uvedena kritéria pro vymezení území 

geoparku jako dostatečně velké území vymezené geologickými oblastmi, nebo katastry obcí 

(příloha č. 1 směrnice MŽP, 2011). V praxi česk ch geoparků se častěji využívá vymezení 

podle administrativních hranic katastrálních území nebo obcí, které případně tvoří podklady 

pro další vymezování v terénu. Geoparky, jejichž hranice nerozdělují administrativní 

jednotky, mají v hodu při jednání s jejich představiteli. S těmi také úzce spolupracuje 

management existujících národních geoparků (Pásková, 2012).  

V současné době jsou definitivně vymezené čtyři v še uvedené národní geoparky, u 

kandidátských geoparků se již také nepředpokládá jejich změna. Hranice obou 

západočesk ch území, Egerie a GeoLoci, tvoří katastrální území, Kraj blanick ch rytířů zvolil 

vyšší administrativní jednotku, obce.  aproti tomu území geoparků Česk  ráj a Železné hory 

je vymezené tak, aby bylo rozpoznatelné v terénu. Hranice jsou tedy tvořeny komunikacemi 
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různ ch tříd, v případě Železn ch hor je část tvořena také hranicí CHKO. U Geoparku 

Vysočina byla zvolena kombinace přírodních a uměl ch linií v terénu.  

Co se t če zájemců o kandidaturu, geoparky Podbeskydí a Jeseníky byly vymezeny na 

základě hranic katastrálních území. Z těch také vychází geopark Joachima Barranda, následně 

bude ještě zhodnoceno rozmístění důležit ch lokalit, které by bylo vhodné zahrnout do 

tohoto území, a poté budou určeny v razné linie v terénu, jež by měly tvořit hranice. 

Geopark Krkonoše je v současné době (duben 2012) v procesu vymezování hranic.  

 Proces k z s  n   i     N    n  g  p      ČR 3.6.2

Zřízení geoparku je, jak upozorňují Vystoupil a Šauer, dlouhodob m procesem, 

v průběhu kterého musí uchazeči překonat celou řadu překážek a přesvědčovat nejen sami 

sebe, ale i orgány veřejné správy o správnosti svého postupu (Vystoupil a Šauer, 2008). 

Zjednodušeně řečeno, geopark musí léta pracovat na tom, aby dosáhl v še popsan ch kritérií 

a měl tak mj. možnost používat logo, na které pozitivně reagují turisté. S procesem vedoucím 

k získání titulu je ale také spojena řada administrativních činností. Geopark vyplňuje např. 

tzv. nominační žádost (náležitosti v příloze č. 2 směrnice MŽP, 2011), kde uvádí své 

charakteristiky související s v še popsan mi kritérii, argumenty pro nominaci (anal za 

potenciálu) a návrhy plánu do budoucna.  alším krokem k získání titulu je také vyplnění tzv. 

sebehodnotícího formuláře, kter  je svou strukturou podobn  evropskému formuláři 

zmíněnému v še, a vychází z kritérií z přílohy č. 1 směrnice MŽP z roku 2011. Zástupci 

geoparku tak sami ohodnotí své přednosti a nedostatky.  ásledně jej posuzují dva experti 

z   G (geolog a odborník na regionální rozvoj a cestovní ruch) přímo v terénu a v sledky 

přednesou   G. Pokud je území odhlasováno, čeká již jen na udělení titulu  árodní geopark 

ministrem životního prostředí. Každé čtyři roky však probíhá revalidace, na základě které 

může b t certifikát obnoven, neobnoven, příp. pozastaven na dva roky s možností napravení 

nežádoucího stavu (Směrnice MŽP, 2011). 

Cel  proces je složitější, jeho podrobnější rozepsání však již nespadá do rozsahu a cílů 

této práce, podrobnější informace lze najít ve směrnici MŽP z roku 2011 (viz Přílohu 5). 

 ozhodnutí   G je však do velké míry založeno na popisu dvěma hodnotiteli, kteří mohou 

hodnotit území subjektivně. Zvlášť toto hrozí u geologů, kteří se vzhledem k šíři svého oboru 
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specializují často jen na některé geologické období či region, což může mít vliv na jejich 

rozhodování.   

 N    n  g  p   y ČR - s titulem 3.6.3

 G  p    Č s ý   j 3.6.3.1

Geopark Česk  ráj leží svou největší částí na území okresu Semily, zasahuje také do 

okresů Jablonec nad  isou, Liberec, Mladá Boleslav a Jičín (ArcČ , 2003). Přibližně jedna 

třetina jeho plochy spadá pod CHKO Česk  ráj, celková rozloha činí 701 km2 (Geopark Česk  

ráj, vlastní zpracování). 

Území lze z hlediska reliéfu rozdělit do dvou oblastí. V severov chodní části převažují 

nadmořské v šky nad 400 m. n. m. (viz Mapu 7 a Přílohu 6, která je detailem Mapy 7 – 

v dalším textu v rámci kapitoly analogicky), jihozápadní část je nižší.  ejvyšším vrcholem je 

Kozákov (745 m n. m.), nejníže položen m bodem je místo, kde Jizera, hlavní řeka oblasti, 

opouští území geoparku v nadmořské v šce 229 m n. m. Česk  ráj se nachází v poměrně 

heterogenním prostředí z hlediska vertikální členitosti reliéfu (viz Mapu 8, Přílohu 7). 

 adprůměrné hodnoty relativní v škové členitosti vykazuje většina území geoparku, 

v jimkou je pouze nejníže položená část v okolí Jizery, ta však zabírá zanedbatelnou část 

oblasti (S TM, 2000, ArcČ , 2003, vlastní zpracování). 
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Mapa 7:  ozložení nadmořsk ch v šek geoparků v České republice 

 

zdroj: SRTM, 2000, vlastní zpracování 

Mapa 8: Vertikální členitost reliéfu geoparků v České republice vyjádřena ST  v m 

 

zdroj: SRTM, 2000, vlastní zpracování 
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 eliéf zájmového území je podle geomorfologického členění Balatky a Kalvody (2006) 

rozdělen do tří celků. Jičínská pahorkatina na jihozápadě patří do subprovincie zvané Česká 

tabule. Krkonošské podhůří na severov chodě a úzk  pruh Ještědsko-kozákovského hřbetu, 

kter  obě oblasti odděluje, byly zahrnuty do Krkonošsko-jesenické soustavy (Balatka a 

Kalvoda, 2006, vlastní zpracování). 

Oblast je převážně tvořena sedimentárními horninami (viz Mapu 9, Přílohu 8). Na 

severov chodě převládají permokarbonské pískovce, slepence a jílovce, na jihozápadě pak 

mezozoické pískovce a břidlice střídající se s kvartérními usazeninami.  a celém území je 

však možné nalézt také proterozoické, paleozoické a terciérní vulkanity, příkladem je 

čedičov  Kozákov. Malá část na severu je tvořena paleozoick mi fylity a svory (Zoubek, 2003, 

vlastní zpracování). 
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Mapa 9: Geologické poměry geoparků v České republice 

 

zdroj: Zoubek, 2003, vlastní zpracování 
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Severov chodní část vyšších nadmořsk ch v šek je tvořena v hradně kambizemí 

modální (viz Mapu 10, Přílohu 9).  ruhá polovina oblasti je naopak velmi heterogenní. V jižní 

části převažují hnědozemě, přecházející ve vertikálně členitějších částech v kambizemě 

arenické ze zvětralin pískovců, doplněné arenick mi podzoly. V mírně zvlněném terénu se 

nachází luvizemě, které jsou v okolí Jizery vystřídány pseudoglejí luvickou a fluvizemí.  a 

území geoparku můžeme také najít u nás ne příliš rozšířené pelozemě a pararendziny 

(Sedláček, Janderková a Šefrna, 2009, vlastní zpracování; pozn.: pro kódy půdních asociací viz 

Přílohu 51). 

 

Mapa 10: Půdní asociace v geoparcích v České republice 

 

zdroj: Sedláček, Janderková a Šefrna, 2009, vlastní zpracování; pozn.: pro kódy půdních 

asociací viz Přílohu 51 

 

Většina území geoparku spadá podle Quittovy klasifikace do mírně teplé oblasti (MT2, 

MT4, MT7), západní část a menší území podél hranice patří do teplého regionu (T2), viz 

Mapu 11, Přílohu 10. V nejchladnějších místech na severu tak dosahují průměrné lednové 

teploty – 3 až – 4° C, zatímco v nejnižších nadmořsk ch v škách je přibližně o jeden stupeň 
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tepleji. V červenci je v oblastech mírně tepl ch situace vyrovnanější, průměrné teploty se zde 

pohybují mezi 16 – 17° C, v části patřící do regionu T2 je tou dobou 18 – 19° C. Vzhledem ke 

své poloze v podhůří je z hlediska srážek oblast v rámci republiky lehce nadprůměrná.  oční 

úhrny stoupají podle mapy srážek od 700 mm na jihozápadě k 1000 mm na severov chodě, 

kde na vegetační období připadá podle Quitta 450 – 500 mm (Tolasz, 2007, vlastní 

zpracování). 

 

Mapa 11: Klimatické členění podle Quitta v geoparcích v České republice 

 

zdroj: Tolasz, 2007, vlastní zpracování 

 

Většina území je odvodňována lev mi přítoky Jizery, která protéká severní částí 

geoparku, jen několik procent na jihu patří do povodí Cidliny. Obě však přivádí vodu do Labe 

a tedy Severního moře (ArcČ , 2003, vlastní zpracování). 
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 Geopark Egeria 3.6.3.2

Geopark Egeria se nachází na území chebského, sokolovského a v západní části 

karlovarského okresu (ArcČ , 2003) a zabírá tak plochu o rozloze 2421, 1 km2 (vlastní 

zpracování). Jižní polovina je z velké části chráněna i jako CHKO Slavkovsk  les.  

 admořské v šky se pohybují od 270 do 1244 m n. m. (viz Mapu 7, Přílohu 11). 

Přibližně dvě třetiny území náleží do rozmezí 420 – 700 m n. m., které odpovídá především 

sokolovské pánvi protínající území západo-v chodním směrem a k ní přilehlé chebské pánvi 

na západě.  aproti tomu nejv še položená je severov chodní část patřící do Krušn ch hor, 

kde se také nejvíce projevuje vertikální členitost reliéfu (viz Mapu 8, Přílohu 12).  alšími 

oblastmi vysoké členitosti reliéfu jsou údolí prav ch i lev ch přítoků Ohře, která je 

nejv znamnější řekou v oblasti (S TM, 2000, ArcČ , 2003, vlastní zpracování).  

Geopark je podle geomorfologického členění Balatky a Kalvody (2006) zařazen 

většinově do Krušnohorské soustavy. Západní část je tvořena celkem Západní Smrčiny, na 

kter  navazují na severu Krušné hory. Středem oblasti se táhnou níže položená Chebská a 

Sokolovská pánev.  ejvětším celkem na jihu je Slavkovsk  les, kter  přechází v Tepelskou 

vrchovinu při hranicích kraje.  o Šumavské soustavy patří část Českého lesa ležícího na 

jihozápadě geoparku a Podčeskoleská pahorkatina, která na něj navazuje (Balatka a Kalvoda, 

2006, vlastní zpracování). 

Oblast je tvořena především paleozoick mi fylity a svory patřícími do krušnohorského 

krystalinika a žulov m karlovarsk m masivem (viz Mapu 9, Přílohu 13). Kromě dalších 

proterozoick ch a paleozoick ch metamorfitů od břidlic po pokročilé migmatity v této oblasti 

najdeme také terciérní a kvartérní sedimenty uložené v pánvích. Při jižní hranici se nacházejí 

proterozoické až paleozoické vulkanity (Zoubek, 2003, vlastní zpracování). 

Velká část území je tvořena kambizeměmi modálními až dystrick mi přecházejícími 

v kryptopodzoly až podzoly na nejv še položen ch místech (viz Mapu 10, Přílohu 14). Oblast 

je také známá zastoupením gleje a organozemí rašelinišť. Pánve pokr vají pseudogleje 

vzniklé pedogenezí z luvizemí, v okolí horního toku Ohře se vytvořila fluvizemě glejová. 

V razn m prvkem charakteristick m pro krušnohorské pánve jsou zde antropozemě v okolí 

Sokolova, zahrnující povrchové lomy a doly (Sedláček, Janderková a Šefrna, 2009, vlastní 

zpracování; pozn.: pro kódy půdních asociací viz Přílohu 51). 
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Podle Quittovy klasifikace spadá území do mírně teplé a chladné oblasti (viz Mapu 11, 

Přílohu 15). Množství různ ch oblastí (MT7, MT4, MT3, CH7, CH5, CH4) a jejich rozložení 

podmiňuje velkou variabilitu klimatu. Teploty v nejchladnějších v še položen ch částech 

dosahují v lednu průměrně – 6° až – 7° C, zatímco v místech MT7 zasahujících do pánví je tou 

dobou přibližně o 4° více. V červenci se průměrné teploty na celém území pohybují mezi 12° 

a 17° C.  ejv še položená místa na severov chodě geoparku patří podle mapy srážek mezi 

nejdeštivější oblasti Krušn ch hor, zatímco chebská pánev je místem srážkového stínu 

v rámci stejného pohoří.  a vegetační období tak připadá podle Quitta 700, resp. 400 mm 

srážek (Tolasz, 2007, vlastní zpracování). 

Středem oblasti protéká řeka Ohře, která odvodňuje sv mi prav mi i lev mi přítoky 

většinu území. Část území geoparku je odvodňována toky do  ěmecka, které náleží také do 

povodí Labe. Jižní část spadá do povodí Mže, která patří rovněž k úmoří Severního moře 

(ArcČ , 2003, vlastní zpracování). 

 

 Geopark GeoLoci 3.6.3.3

Geopark GeoLoci, sousedící s v še zmíněnou Egerií, je tvořen cel m okresem Tachov a 

přiléhající obcí Úter  z okresu Plzeň-sever (ArcČ , 2003) a zabírá celkem 1406, 6 km2 (vlastní 

zpracování).  a území zasahuje více než polovinou své plochy CHKO Česk  les, na severu 

také částečně CHKO Slavkovsk  les.  

Většina území nepřesahuje nadmořskou v šku 870 m n. m. (viz Mapu 7, Přílohu 16), 

v jimkou je oblast Českého lesa na západě a část Karlovarské vrchoviny. Nejv še položen  

bod má 891 m n. m.  ejnižší místa se soustřeďují do údolí řeky Mže, která opouští oblast 

v 350 m. n. m. Území má na celé své ploše charakter vertikálně členitého reliéfu (viz Mapu 8, 

Přílohu 17),  v rámci republiky však dosahuje pouze průměrn ch hodnot. (SRTM, 2000, 

ArcČ , 2003, vlastní zpracování). 

V zájmovém území geoparku GeoLoci se st kají tři geomorfologické subprovincie. 

V chodní polovina tvořená celky Česk  les a Podčeskoleská pahorkatina patří do Šumavské 

soustavy.  a severu ležící Tepelská vrchovina spadá pod Krušnohorskou soustavu, jižní část 
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zvaná Plaská vrchovina náleží do Poberounské soustavy (Balatka a Kalvoda, 2006, vlastní 

zpracování). 

Přibližně polovina oblasti je tvořená assyntsky zvrásněn mi horninami a přeměněn mi 

horninami variského stáří (břidlice, fylity, svory, pararuly – viz Mapu 9, Přílohu 18). 

Metamorfované horniny proterozoika a paleozoika jsou doplněny žulov mi masivy, z nichž 

nejv znamnější se naz vají borsk  a kladrubsk . Malé části pokr vají též proterozoické, 

paleozoické a terciérní vulkanity a písky, slepence a jíly různého stáří (Zoubek, 2003, vlastní 

zpracování). 

Většina území je tvořena kambizemí modální až dystrickou (viz Mapu 10, Přílohu 19). 

V rovinatějších a mírně zvlněn ch oblastech ve v chodní části jsou v znamné luvizemě, na 

západě geoparku tvoří větší část pseudogleje. V zamořenějších oblastech se přidávají také 

gleje a organozemě, které tvoří spolu s kryptopodzoly a podzoly v nejvyšších nadmořsk ch 

v škách typické pohraniční pásmo (Sedláček, Janderková a Šefrna, 2009, vlastní zpracování; 

pozn.: pro kódy půdních asociací viz Přílohu 51).   

Klimatické oblasti podle Quitta plynule přecházejí od západu k v chodu od chladné 

(CH7) do mírně teplé oblasti (MT3, MT4, MT7, MT11), která tvoří přibližně 90 % území (viz 

Mapu 11, Přílohu 20). Průměrné teploty tak v lednu dosahují – 4° až – 2° C, většina oblasti 

však spadá spíše do teplejší části tohoto rozmezí. Podobně je tomu u průměrn ch 

červencov ch teplot, které se pohybují mezi 15° a 18° C. Také srážkové poměry se mění 

plynule od západu, kde dosahují ve vegetačním období 500 – 600 mm, až k v chodní části 

s pouh mi 350 mm.  a většině území však spadne méně než 450 mm srážek. (Tolasz, 2007, 

vlastní zpracování). 

Převážná většina území je odváděna Mží, která protéká středem geoparku, malá část 

na jihu odtéká do  adbuzy. Obě patří do úmoří Severního moře. Přibližně 10 % území na 

západě geoparku však spadá do povodí  unaje (ArcČ , 2003, vlastní zpracování). 

   

 G  p    Ž   zné h  y 3.6.3.4

Geopark Železné hory spadá do okresů Chrudim, do nějž patří v znamná část oblasti, 

Pardubice a Havlíčkův Brod (ArcČ , 2003, vlastní zpracování).  a území geoparku čítající 
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777,4 km2 (Geopark Železné hory, vlastní zpracování) leží celá CHKO Železné hory, okrajově 

do něj zasahuje také sousední CHKO Žďárské vrchy. 

 admořské v šky klesají od jihozápadu, kde se pohybují mezi 500 a 670 m. n. m. po 

proudu lev ch přítoků Labe směrem k severov chodu (viz Mapu 7, Přílohu 21).  ejnižší bod 

leží v severním cípu oblasti ve v šce 206 m n. m. Většina území je z hlediska reliéfu spíše 

méně vertikálně členitá, o to více jsou pak zřetelné vyšší hodnoty (viz Mapu 8, Přílohu 22). 

V znamn  je především pás táhnoucí se po jihozápadní hranici, která je vymezena 

Čáslavskou kotlinou a Kutnohorskou plošinou na jedné straně a Sečskou vrchovinou, patřící 

již do území geoparku, na straně druhé (Balatka a Kalvoda, 2006, vlastní zpracování).  alší 

místa s vysokou relativní v škovou členitostí nalezneme v údolí Chrudimky a  ovohradky 

(S TM, 2000, ArcČ , 2003, vlastní zpracování). 

Převážná část území spadá podle geomorfologického členění reliéfu Balatky a Kalvody 

(2006) do Česko-moravské soustavy, konkrétně do celků Železné hory a Hornosázavská 

pahorkatina na jihu. Při okrajích nalezneme území, která byla zařazena do geomorfologické 

subprovincie Česká tabule. Podél severov chodní hranice je to celek Svitavská pahorkatina, 

mal mi částmi zasahuje do území geoparku také V chodolabská tabule v severním cípu 

území a Středolabská tabule na západě (Balatka a Kalvoda, 2006, vlastní zpracování). 

Oblast je budována rozmanit mi horninami různého stáří (viz Mapu 9, Přílohu 23). 

V znamné jsou granity, granodiority a diority ve střední části území. Velkou plochu pokr vají 

také paleozoické a mezozoické břidlice, droby, křemence, pískovce a vápence spolu 

s kvartérními usazeninami. Přibližně poslední třetinu území tvoří různě silně přepracované 

metamorfity (od fylitů až k pokročil m migmatitům) převážně proterozoického stáří  

(Zoubek, 2003, vlastní zpracování).  

 a území geoparku převažují kambizemě modální až dystrické a pseudogleje (viz Mapu 

10, Přílohu 24). Při okrajích lze najít v menší míře také gleje v nejvyšších polohách na jihu a 

pararendziny či luvizemě v nížinách. U Chvaletic v severním cípu geoparku byly zaznamenány 

na lomy vázané antropozemě (Sedláček, Janderková a Šefrna, 2009, vlastní zpracování; 

pozn.: pro kódy půdních asociací viz Přílohu 51).  

Kromě nejníže položen ch míst spadajících do teplého regionu (T2) patří území podle 

Quittovy klasifikace do mírně teplé oblasti (MT2, MT4, MT7, MT10, MT11, viz Mapu 11, 
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Přílohu 25). Přibližně v polovině geoparku (T2, MT4, MT7, MT10, MT11) dosahují průměrné 

lednové teploty – 2 až – 3° C, v části MT2 je zhruba o jeden stupeň chladněji. V červenci se 

však na třech čtvrtinách území pohybují teploty mezi 16° a 17° C, v nejteplejší oblasti T2 je 

průměrně až 19° C. Podobně lze geopark rozdělit z hlediska rozložení srážek.  a většině 

území spadne podle mapy srážek průměrně 800 mm, na severov chod připadá z hlediska 

republiky podprůměrn ch 600 mm srážek, podle Quitta zhruba 350 ve vegetačním období 

(Tolasz, 2007, vlastní zpracování).  

Celé území je odvodňováno lev mi přítoky Labe, z nichž nejv znamnější je Chrudimka, 

protékající střední částí geoparku. Celá oblast tak spadá do úmoří Severního moře (ArcČ , 

2003, vlastní zpracování). 

 

 K n i   i n   i    N    n  g  p    3.6.4

 G  p    Vys čin  3.6.4.1

Geopark Vysočina je s rozlohou 216 km2 (vlastní zpracování) nejmenším územím 

uveden m v této práci.  ejvětší částí patří do okresu Jihlava, dále zasahuje do okresů 

Jindřichův Hradec a Pelhřimov (ArcČ , 2003). V této oblasti se nenachází žádné velkoplošné 

zvláště chráněné území.  

 ejníže položen  bod je na jihov chodě, kde vede hranice zájmového území podél 

Moravské  yje v nadmořské v šce 482 m n. m. (viz Mapu 7, Přílohu 26). Severní polovina 

geoparku leží nad hranicí 600 m n. m., nejvyšším vrcholem je Javořice (837 m n. m.). 

Vertikální členitost reliéfu je malá (viz Mapu 8, Přílohu 27), oblast je z hlediska relativní 

v škové členitosti homogenní. Přispívá k tomu malá rozloha i poloha v poměrně jednotvárné 

(z hlediska reliéfu) části Českomoravské vrchoviny (S TM, 2000, vlastní zpracování). 

 le geomorfologického členění reliéfu spadá celé území do Českomoravské soustavy. 

 a severozápadě najdeme celek Křemešnická vrchovina, v nižších stupních severní 

zeměpisné šířky se prolínají Křižanovská a Javořická vrchovina (Balatka a Kalvoda, 2006, 

vlastní zpracování). 
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Přibližně dvě třetiny území geoparku jsou tvořeny žulami, oblasti při hranicích na 

severozápadě a jihov chodě oblasti jsou pokryty svorov mi rulami, pararulami až migmatity 

(viz Mapu 9, Přílohu 28).  a velmi malém území na jihu, v blízkosti toku Moravské  yje, 

můžeme nalézt kvartérní usazeniny (Zoubek, 2003, vlastní zpracování).  

V zájmové oblasti se vyskytují převážně kambizemě dystrické, které přecházejí ve 

vyšších polohách v kryptopodzoly (viz Mapu 9, Přílohu 29). V nezanedbatelné části se 

vytvořily také pseudogleje a kambizemě modální (Sedláček, Janderková a Šefrna, 2009, 

vlastní zpracování; pozn.: pro kódy půdních asociací viz Přílohu 51). 

Více než tři čtvrtiny území patří podle Quittovy klasifikace do oblasti MT4, zbylá část 

v nejvyšších nadmořsk ch v škách patří také do oblasti mírně teplé (MT1, viz Mapu 9, 

Přílohu 30). Průměrné lednové teploty se tak pohybují na většině území od – 2 do – 3° C, v 

okolí Javořice je přibližně o tři stupně méně. V červenci již není rozdíl tak velk , teploty se liší 

jen zhruba o jeden stupeň a dosahují tak hodnot okolo 16° C. Z hlediska srážek je území i 

přes svou malou rozlohu heterogenní. Úhrny srážek ve vegetačním období se pohybují od 

350 – 450 mm v oblasti MT4 do 500 – 600 mm v nejv še položen ch místech (Tolasz, 2007, 

vlastní zpracování). 

 a území geoparku pramení řeka Jihlava, která spolu se sv mi přítoky odvodňuje 

severov chodní část zájmového území. Spolu s Moravskou  yjí, která odvádí srážky z jižní 

části, patří do povodí  yje, Moravy, a tedy úmoří Černého moře. Západní oblast patří do 

povodí  ežárky, Lužnice.  ejv znamnějším tokem z povodí Labe je zde Hamersk  potok 

(ArcČ , 2003, vlastní zpracování).  

 G  p    K  j b  ni  ý h  y   ů 3.6.4.2

Geopark Kraj blanick ch rytířů o celkové rozloze 627,7 km2 (vlastní zpracování) spadá 

do okresů Benešov, Tábor a Kutná Hora (ArcČ , 2003). Zahrnuje celou CHKO Blaník.  

 admořské v šky se pohybují od 305 m n. m. na severu v místě, kde Sázava opouští 

oblast, až do 691 m n. m. na jihu (viz Mapu 7, Přílohu 31).  eliéf určují levé přítoky Sázavy, 

které jsou uspořádané téměř rovnoběžně, a od severozápadu k jihov chodu se tak 

pravidelně střídají polohy o nadmořsk ch v škách okolo 350 a 450 m n. m. Jihov chodní část 

zájmového území se nachází téměř v hradně v nadmořsk ch v škách přesahujících 
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500 m n. m. Z hlediska vertikální členitosti reliéfu jsou jednotlivé hodnoty v rámci celé oblasti 

rovnoměrně rozmístěné (viz Mapu 8, Přílohu 32).  ejvětší rozdíly nadmořsk ch v šek se 

soustřeďují většinou do údolí vodních toků a v porovnání s ostatními geoparky dosahují 

průměrn ch hodnot (S TM, 2000, ArcČ , 2003, vlastní zpracování). 

Celé území patří podle geomorfologického členění Balatky a Kalvody (2006) do Česko-

moravské soustavy. Bráno od severu k jihu sem patří celky Benešovská pahorkatina, 

Vlašimská pahorkatina, která zabírá přibližně polovinu oblasti geoparku, a Křemešnická 

vrchovina (Balatka a Kalvoda, 2006, vlastní zpracování). 

Přibližně tři čtvrtiny geoparku tvoří souvislá oblast svorov ch rul, pararul až migmatitů, 

ve které místy vystupují proterozoické ortoruly a granulity (viz Mapu 9, Přílohu 33). Převážně 

při okrajov ch částech se vyskytují granodiority až diority.  ejméně rozšířené jsou 

permokarbonské pískovce, slepence a jílovce zahrnující plochu v prvních jednotkách procent 

(Zoubek, 2003, vlastní zpracování). 

Téměř celé zájmové území pokr vají kambizemě modální, v jižní části nalezneme 

kambizemě dystrické (viz Mapu 10, Přílohu 34).  a několika místech ve střední a 

severozápadní části vznikly také pseudogleje (Sedláček, Janderková a Šefrna, 2009, vlastní 

zpracování; pozn.: pro kódy půdních asociací viz Přílohu 51). 

Podle Quittovy klasifikace bylo území přiřazeno k oblastem MT7 a MT4, která se 

nachází v jižním cípu, zanedbatelná část v nižších nadmořsk ch v škách byla označena jako 

MT11 (viz Mapu 10, Přílohu 35). Z hlediska klimatického je oblast homogenní, regiony MT7 a 

MT4 jsou reprezentovány oblastmi velmi podobn ch klimatick ch charakteristik. Průměrné 

lednové teploty se tak v obou případech pohybují mezi – 2 a – 3° C, v červenci dosahují 

hodnot od 16 do 17° C. Srážky se liší jen minimálně – za vegetační období zde spadne 350 –

 450 mm, vzhledem k převládající rozloze oblasti MT7 se jedná spíše o vyšší hodnoty 

z uvedeného rozmezí. Přítomnost oblasti MT11 mírně zvyšuje heterogenitu klimatu 

v zájmovém území. Průměrné lednové teploty se od v še uveden ch neliší, v červenci je zde 

přibližně o jeden stupeň tepleji, srážkově je oblast chudší (Tolasz, 2007, vlastní zpracování). 

Celou zájmovou oblast odvodňují levé přítoky Sázavy, která protéká geoparkem při 

jeho severov chodní hranici.  ejv znamnější z nich je Blatnice, která protíná území 

severojižním směrem (ArcČ , 2003, vlastní zpracování). 
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 Z j m i     n i       3.6.5

 G  p       b s y   3.6.5.1

Geopark Podbeskydí zabírá přibližně polovinu okresu  ov  Jičín, několika katastry 

zasahuje také do okresů Fr dek-Místek a Vsetín (ArcČ , 2003, vlastní zpracování).  o území 

o rozloze 538,2 km2 (Geopark Podbeskydí, vlastní zpracování) spadají malou částí CHKO 

Beskydy na jihu a přibližně polovina CHKO Poodří na severozápadě zájmového území.  

 admořské v šky mají velké rozpětí – od 227 do 1115 m n. m. – zasahují tedy do 

různ ch v škov ch stupňů (viz Mapu 7, Přílohu 36). Přibližně čtyři pětiny území však 

nepřesahují 430 m n. m. a v šky nad 750 m n. m. odpovídají jen zhruba dvěma procentům 

území zastoupen m okrajovou částí Moravskoslezsk ch Beskyd na jihu a v chodě oblasti. 

Většina geoparku tak spadá do podhůří.  elativní v šková členitost je zřetelná pouze 

v nejv še položen ch částech území a vrcholech Podbeskydské pahorkatiny táhnoucí se 

středem území (viz Mapu 8, Přílohu 37). Více než polovina oblasti však vykazuje pouze 

minimální v škové rozdíly. Přesto dosahuje Podbeskydí mezi geoparky vzhledem ke své 

velikosti nadprůměrn ch hodnot (SRTM, 2000, CENIA, 2012, vlastní zpracování).  

Většina oblasti patří do subprovincie Vnější západní Karpaty.  o té spadají celky 

Podbeskydská pahorkatina, která tvoří přibližně tři čtvrtiny zájmového území, a 

Moravskoslezské Beskydy zasahující do geoparku při jeho jižní hranici. Severní část patří do 

geomorfologické subprovincie Vněkarpatské sníženiny, konkrétně do celku Moravská brána 

(Balatka a Kalvoda, 2006, vlastní zpracování). 

Z geologického pohledu zastupuje oblast jako jediná jednotku Vnějších Západních 

Karpat (viz Mapu 9, Přílohu 38). Přibližně tři čtvrtiny území jsou tvořené druhohorními a 

terciérními pískovci, jílovci a břidlicemi. Flyšové horniny, kde se střídají hrubozrnné a 

jemnozrnné vrstvy, jsou doplněné při dolních tocích přítoků Odry kvartérními sedimenty. 

Mezi usazeninami vystupují ve střední části třetihorní vulkanity v podobě čedičů, fonolitů a 

tuf (Zoubek, 2003, vlastní zpracování).  

 ejrozšířenějším půdním typem v oblasti jsou kambizemě modální, převážně 

z flyšov ch hornin Karpat, přecházejících do luvizemí, které jsou charakteristické pro dolní 

toky přítoků Odry (viz Mapu 10, Přílohu 39). Její bezprostřední okolí je tvořeno fluvizemí 
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glejovou vzniklou z nivních uloženin. Ve střední části oblasti je v znamná pseudoglej, vzniklá 

pedogenně z luvizemí, dále je zde možné najít i pararendzinu (Sedláček, Janderková a Šefrna, 

2009, vlastní zpracování; pozn.: pro kódy půdních asociací viz Přílohu 51). 

Většina oblasti spadá podle Quittovy klasifikace do teplé (T2) a mírně teplé oblasti 

(MT7), viz Mapu 11, Přílohu 40. Pouze nejv še položené části na jihu a v chodě byly zařazeny 

do oblasti chladné (CH5, CH7). Průměrné teploty v lednu se tak pohybují mezi – 2 a – 3° C 

s v jimkou nejstudenějších oblastí, kde je přibližně o tři stupně méně. Podobná je situace 

v červenci, kdy teploty v podhůří dosahují 16 – 17° C v mírně teplé, resp. 18 – 19° C v teplé 

oblasti. Z hlediska srážek se území řadí mezi ta více bohatá na srážky. Jihov chodní část patří 

podle mapy srážek k nejdeštivějším částem republiky s úhrnem vyšším než 1200 mm za rok. 

Množství srážek klesá směrem k severozápadu do Poodří, kde činní z hlediska Č  lehce 

nadprůměrn ch 700 mm. Podle Quitta zde připadá na vegetační období 350 – 400 mm 

(Tolasz, 2007, vlastní zpracování). 

Území je odvodňováno především prav mi přítoky Odry, která přibližně kopíruje 

severozápadní hranici geoparku. Oblast tak patří do úmoří Baltského moře. Malá část na 

jihozápadě spadá do povodí Bečvy, která odvádí srážky přes Moravu a  unaj do Černého 

moře (ArcČ , 2003, vlastní zpracování). 

 Geopark Joachima Barranda 3.6.5.2

Geopark Joachima Barranda, tak jak byl prozatím vymezen, spadá do okresů Beroun, 

Praha-západ a část patří také k území Hlavního města Prahy (ArcČ , 2003). Součástí území o 

rozloze 463,9 km2 (vlastní zpracování) je CHKO Česk  kras, zasahuje sem také CHKO 

Křivoklátsko.  

Území zahrnuje vzhledem ke své velikosti velké rozmezí nadmořsk ch v šek od 

180 m n. m. při Vltavě na území Hlavního města Prahy až po 601 m n. m. v západním cípu 

oblasti, kter  patří do Křivoklátské vrchoviny (viz Mapu 7, Přílohu 41).  ruhá nejvyšší oblast 

se nachází na jihov chodě, kde končí hřeben Brd. Více než tři čtvrtiny oblasti se nachází 

v rozmezí od 270 do 420 m n. m. Území geoparku vykazuje vzhledem ke své rozloze vysokou 

vertikální členitost reliéfu (viz Mapu 8, Přílohu 42).  ejvyšší v škové rozdíly se soustřeďují 

především do údolí vodních toků (S TM, 2000, CE IA, 2012, vlastní zpracování). 
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Celá oblast spadá podle geomorfologického členění Balatky a Kalvody (2006) do 

Poberounské soustavy.  a úrovni celků byla severní část pojmenována jako Křivoklátská 

vrchovina, oblast na v chodě se naz vá Pražská plošina. Hořovická pahorkatina na západě a 

částečně na jihu zabírá přibližně polovinu území (Balatka a Kalvoda, 2006, vlastní 

zpracování).  

Geopark reprezentuje z hlediska geologického v znamnou oblast tvořenou převážně 

sedimentárními horninami, jejich stáří většinou klesá směrem do středu území (viz Mapu 9, 

Přílohu 43).  ejrozšířenější jsou paleozoické břidlice, křemence a vápence, pokr vající 

přibližně tři čtvrtiny rozlohy. Ty jsou vystřídány permokarbonsk mi a mezozoick mi 

zpevněn mi pískovci, slepenci a jílovci a mladšími, terciérními a kvartérními, nezpevněn mi 

sedimenty.  ejmladší horniny lze najít především v souvislém pásu podél Berounky.  a 

severozápadě se nacházejí nejstarší horniny proterozoického stáří, které prošly různě silnou 

metamorfózou (od břidlic až po pararuly). Ty byly spolu s v še zmíněn mi paleozoick mi 

horninami protnuty vulkanick mi amfibolity, diabasy, melafyry a porfyry podobného stáří 

(Zoubek, 2003, vlastní zpracování).  

Centrální část území pokr vají rendziny, místy přecházející do pararendzin, vázané 

v obou případech na sedimentární horniny (viz Mapu 10, Přílohu 44). Při okrajích oblasti 

převažují kambizemě modální, v menší míře též psefitické.  ajdeme zde také luvizemě a 

pseudogleje, podél říčních toků, převážně Vltavy a při ústí Berounky, se vyskytují fluvizemě 

modální. Celé území protínají oblasti s v skytem hnědozemě modální, na náhorních 

plošinách také černozemě luvické. V nejnižších nadmořsk ch v škách podél Vltavy se nachází 

antropozem, vázaná na souvisle obydlené území Prahy (Sedláček, Janderková a Šefrna, 2009, 

vlastní zpracování; pozn.: pro kódy půdních asociací viz Přílohu 51).  

 a základě Quittovy klasifikace je území rozděleno do dvou oblastí.  egion T2 se 

nachází podél Vltavy a Berounky, zbytek patří do mírně teplé oblasti (MT11), viz Mapu 11, 

Přílohu 45. Zanedbatelná plocha na severu spadá také do části označené MT7. V celé 

zájmové oblasti se pohybují průměrné lednové teploty mezi – 2 a – 3° C.  vě nejrozšířenější 

kategorie se liší v červencové teplotě jen o jeden stupeň, hodnoty tak dosahují okolo 18° C. 

Srážkově je oblast homogenní, spadne zde 350 – 400 mm srážek ve vegetačním období. 
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Změnu lze zaznamenat v regionu MT7, kde jsou mezní hodnoty o 50 mm vyšší a v červenci je 

zde průměrně o jeden až dva stupně chladněji (Tolasz, 2007, vlastní zpracování). 

Většina území je odvodňována prav mi i lev mi přítoky Berounky, která protéká 

geoparkem od severu k jihu. Pak se stáčí k severov chodu, kde se vlévá do Vltavy, která také 

protíná zájmovou oblast. Srážky z celého území tak odtékají do Severního moře (ArcČ , 

2003, vlastní zpracování). 

 G  p    K   n š  3.6.5.3

Geopark Krkonoše nemá prozatím stanovené hranice, nebylo tedy možno popsat jeho 

území. 

 G  p    J s n  y 3.6.5.4

Geopark Jeseníky svou rozlohou 2334,7 km2 (Geopark Jeseníky, vlastní zpracování) 

mnohonásobně převyšuje průměr ostatních v še uveden ch území. Zasahuje do okresů 

Jeseník, Bruntál, Šumperk a Opava (ArcČ , 2003). Patří do něj celá CHKO Jeseníky.  

Zájmové území pokr vá široké rozpětí nadmořsk ch v šek (viz Mapu 7, Přílohu 51), což 

je dáno především jeho rozlohou.  ejníže položené místo se nachází ve 219 m n. m. v nížině 

při severní hranici s Polskem, kde nadmořské v šky nepřekračují 300 m n. m. Tři čtvrtiny 

území, při zahrnutí severní i jižní části, leží pod hranicí 750 m n. m.  admořské v šky tak 

rostou směrem od severu a jihov chodu do středu oblasti, kde se zvedají vrcholy Hrubého 

Jeseníku s nejvyšším Pradědem (1491 m n. m.). Podobné je i rozložení vertikální členitosti 

(viz Mapu 8, Přílohu 52).  ejvětší rozdíly nadmořsk ch v šek se nacházejí v oblasti Hrubého 

Jeseníku, kter  patří v rámci republiky mezi místa s nejvyššími hodnotami, dále pak v údolích 

horních toků řek, které zde pramení (S TM, 2000, vlastní zpracování). 

Celá oblast patří podle geomorfologického členění Balatky a Kalvody (2006) do 

Krkonošsko-jesenické soustavy. Severní část je tvořena celky  ychlebské hory, Vidnavská 

nížina, Žulovská pahorkatina a Zlatohorská vrchovina. V razn  je ve střední části Hrub  

Jeseník, na kter  na západě navazuje Hanušovická vrchovina. Jižní třetina geoparku spadá do 

celku  ízk  Jeseník (Balatka a Kalvoda, 2006, vlastní zpracování).  
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Celé území pokr vají především horniny proterozoického a paleozoického stáří (viz 

Mapu 9, Přílohu 53). Jihov chodní polovina je tvořena souvislou vrstvou prvohorních břidlic, 

křemenců a vápenců. Místy se vyskytují terciérní vulkanity.  aproti tomu severozápadní část 

je členěná do více pásů metamorfitů. Převládají proterozoické břidlice, fylity, svory a 

pararuly, které se střídají s různě přepracovan mi přeměněn mi horninami od fylitů po 

pokročilé migmatity. Ty jsou protkány vulkanity podobného stáří. Mezi vyvřelé horniny patří 

také v znamn  assyntsk  žulovsk  pluton na slezském úpatí Hrubého Jeseníku.  a něj přímo 

navazují kvartérní usazeniny v nížině vedoucí směrem do Polska (Zoubek, 2003, vlastní 

zpracování).  

 ejrozšířenějším půdním typem v rámci celé oblasti jsou kambizemě modální, ve 

vyšších nadmořsk ch v škách také dystrické (viz Mapu 10, Přílohu 54). Ty pak plynule 

přecházejí v kryptopodzoly a podzoly charakteristické především pro centrální část geoparku. 

Při severní hranici převládají pseudogleje doplněné kambizemí modální z flyšov ch hornin 

v místě sedimentů. Podél vodních toků zde najdeme i fluvizem.  ruhá oblast s v skytem 

pseodogleje se nachází na jihov chodě, v okolí vodní nádrže Slezská Harta. Na známém 

rejvízském rašeliništi se nacházejí organozemě (Sedláček, Janderková a Šefrna, 2009, CENIA, 

2012, vlastní zpracování). 

Podle Quittovy klasifikace bylo území přiřazeno do všech tří základních oblastí – 

chladné CH4, CH5, CH7), mírně teplé (MT1, MT2, MT4, MT6, MT7, MT10) i teplé (T2); viz 

Mapu 11, Přílohu 55. To podmiňuje spolu s jejich rozložením velkou variabilitu klimatu. 

Přibližně polovina geoparku spadá do chladné, druhá polovina do mírně teplé až teplé 

oblasti. Tu najdeme jen v nejnižších nadmořsk ch v škách při severní hranici s Polskem. 

Plošně nejvíce zastoupené kategorie – CH7, MT1 a MT4 mají určující vliv na klima oblasti. 

Průměrné lednové teploty se v částech označen ch jako CH7 a MT4 pohybují okolo – 3° C, 

resp. mezi – 5 a – 6° C v oblasti MT1. V červenci je situace vyrovnanější, v regionech CH7 a 

MT1 dosahují hodnoty 15 – 16°C, v MT4 je o jeden stupeň více. Z celkového pohledu je však 

variabilita vysoká. V lednu jsou extrémy průměrn ch hodnot od sebe vzdáleny pět stupňů (–

7 a – 2° C), v červenci sedm (12 a 19° C). V centrální části Hrubého Jeseníku leží vedle sebe 

oblasti CH7 a CH4, kde se liší průměrné teploty až o tři stupně, což zvyšuje heterogenitu 

klimatu. Z hlediska srážkového je celé území v rámci republiky nadprůměrné.  ejnižší 

srážkové úhrny činí podle mapy srážek 700 mm za rok, na druhé straně centrální část 
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Hrubého Jeseníku a severní polovina  ychlebsk ch hor patří mezi srážkově nejbohatší oblasti 

Č  s 1200 mm za rok. Podle Quitta spadne v místech zařazen ch pod  CH7 a MT1 500 –

 600 mm srážek ve vegetačním období, poslední z trojice nejrozsáhlejších území (MT4) tvoří 

spolu s nejteplejší oblastí T2 nejsušší části geoparku s 350 – 400 mm (Tolasz, 2007, vlastní 

zpracování). 

 ejv znamnějšími řekami, které geoparkem protékají, jsou Opava a do ní se vlévající 

Moravice. Jejich pravé i levé přítoky spolu s dalšími vodními toky patří do povodí Odry. 

Přibližně tři čtvrtiny oblasti tak spadají do úmoří Baltského moře. Úzk  pás táhnoucí se podél 

západní hranice od severu k jihu je odvodňován Moravou v úmoří Černého moře (ArcČ , 

2003, vlastní zpracování). 
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4 Geodiverzita 

4.1  Definice 

Přestože rozmanitosti Země z pohledu živé i neživé přírody si lidstvo všímalo již delší 

dobu, slovo geodiverzita bylo zavedeno poměrně nedávno. Je těžké určit, kdy byl tento 

termín přesně zaveden, protože ho ve stejné době použilo nezávisle na sobě několik vědců 

(Gray, 2004). V odborném textu se poprvé objevil na začátku 90. let v Austrálii a  ěmecku 

v návaznosti na Úmluvu o ochraně biodiverzity sepsanou v Rio de Janeiro v roce 1992 (Bajer, 

2011), téměř současně ho však u nás začal používat V. Ložek (Cílek, 2001).  

Nejen morfologickou podobnost slova s pojmem biodiverzita potvrdil i Gray, když 

geodiverzitu popsal jako její dvojče (Gray, 2004).  efinicí biodiverzity jako rozmanitosti živé 

přírody se inspiroval Sharples když použil geodiverzitu ve smyslu rozmanitosti prvků a 

systémů Země (Sharples, 1993 in Gray, 2004).  ixon a Ebehard ji definují podrobněji – jako 

rozsah a rozmanitost geologick ch, geomorfologick ch a půdních vlastností, systémů a 

procesů ( ixon, 1996 in Gray, 2004; Ebehard, 1997 in Gray, 2004). Stejnou, avšak ještě více 

rozšířenou definici používá i Australská charta přírodního dědictví  z roku 1996 a v 

aktualizované verzi z roku 2002. Geodiverzita podle ní znamená celou šíři (rozmanitost) 

přírodních procesů zahrnujících geologické (podloží), geomorfologické (reliéf) a půdní 

vlastnosti, systémy a procesy; obsahuje také důkazy o životě v minulosti, ekosystémech a 

prostředí v historii Země stejně jako šíři atmosférických, hydrologických a biologických 

procesů, které v současné době působí na skály, reliéf a půdu (Australian Natural Heritage 

Charter, 2002). Tato definice se stala v znamn m mezníkem a je všeobecně používanou a 

uznávanou. Její zjednodušení navrhl Cílek v podobě substrátové a morfologické rozmanitosti 

určitého území (Cílek, 2001). Ten také rozděluje geodiverzitu podle jejího původce na 

primární (přirozenou) a sekundární (antropogenní). To, že i člověk má vliv na geodiverzitu, se 

promítlo také do definice někter ch autorů. Příkladem je Stanley, podle kterého je vztahem 

mezi lidmi, krajinou a kulturou; rozmanitostí geologického prostředí, fenoménů a procesů, 

které poskytují krajině, skalám, minerálům, zkamenělinám a půdě rámec pro život na Zemi 

(Stanley, 2001 in Gray, 2004).  ůznost pojetí geodiverzity se odráží i ve způsobu a 

metodách jejího hodnocení (viz kapitolu 4.3).  
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4.2 Vztah s biodiverzitou 

Mezi geodiverzitou a biodiverzitou existuje velmi těsn  vztah (Pemberton, 2007). 

Geologické podloží lze považovat za základ ekosystému (Santucci, 2005).  a kvalitě 

geologického substrátu totiž závisí vlhkost a jakost půd, na nich vegetační poměry, a tím i 

složení fauny (Ložek, 2004). Abiotické zdroje a procesy jsou však s biologick mi provázány 

mnohem více, než je všeobecně uznáváno – vztahy jsou integrovány na všech úrovních od 

genetické a buněčné až po ekosystémovou (Santucci, 2005).  

 a narušení životního prostředí podmíněné kontaminací abiotické přírody, čímž jsou 

postiženy i živé organismy, je souvislost vidět také (Ložek, 2000).  a druhou stranu, jak uvádí 

Cílek, s v jimkou pouští a polárních krajin, kde je rozvoj ekosystémů blokován nedostatkem 

tekuté vody, je jakákoliv geomorfologicky a geologicky bohatá krajina zároveň ohniskem 

biodiverzity (Cílek, 2009).  

Podmíněnost biodiverzity rozmanitostí abiotické přírody potvrzuje řada studií (Gray, 

2005). Stále však nebylo shromážděno dost poznatků, je žádoucí další v zkum zaměřen  na 

prohloubení znalostí o vztazích obou složek přírody (Hjort a Luoto, 2009). V ochraně přírodní 

rozmanitosti je pak potřeba zaujmout holistick  přístup, soustředit se na řízení a zachování 

jejích živ ch i neživ ch aspektů a uvědomit si jejich vzájemnou závislost (Pemberton, 2007).  

4.3  H  n   n  

Hodnocení geodiverzity má velk  v znam z toho důvodu, že právě tento koncept může 

b t zásadní pro hodnocení a ochranu geologického a geomorfologického dědictví (Cílek, 

2001). Jak doplňuje později Gray (2008), reprezentativnost spojená s geodiverzitou byla 

použita v mnoha zemích při vybírání geologick ch lokalit k ochraně a stále více se používá 

jako vodítko při nominaci geologick ch památek světového dědictví. Zatímco pro 

biodiverzitu bylo stanoveno již mnoho měřítek a ukazatelů a publikováno nespočet studií, 

kvantifikace hodnocení geodiverzity je zatím v počátcích. Má však dobré vyhlídky do 

budoucna (Gray, 2004). Jednotná metodika pro hodnocení geodiverzity zatím neexistuje. 

 ejjednodušší je využití hodnocení pomocí pravidelné sítě zvané mřížka. Pro jednotlivá 

pole je pak stanovován index diverzity, na základě kterého se hodnotí prostorová 

rozmanitost daného ukazatele na celém území. Možnosti využití jednotliv ch krajinn ch 
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metrik, např. bohatosti či fragmentace, zkoumá Kot (Kot, 2006). Snahou autorů jednotliv ch 

studií je vytvořit také souhrnn  index geodiverzity vyjadřující heterogenitu na základě všech 

uvažovan ch ukazatelů. 

 ejčastěji používanou čtvercovou mřížku využil např. Burnett a kol. (1998) nebo Hjort a 

Luoto (2009). Velikost polí mřížky se liší podle účelu studie, dostupnosti a měřítka zdrojov ch 

dat, podle velikosti jednotliv ch prvků, ale také rozsahu studovaného území. Jejich plocha 

vzhledem k podrobnosti dat má velk  vliv na v sledné hodnoty indexu diverzity. Ve v še 

uveden ch případech byla velikost pole 2 ha, resp. 500 × 500 m, hodnocené území zabírá 

400 ha, resp. 285 km2. Burnett a kol. (1998) použil vstupní data s měřítky 1:15 840 až 

1:24 000, zatímco rozsah u Hjort a Luoto (2009) byl 1:20 000 až 1:31 000. Ti však ještě 

prováděli terénní v zkum, při kterém sbírali data, kde byla velikost nejmenších zakreslen ch 

prvků 1 až 5 m. Tesařová používá při měřítku vstupních dat v rozmezí 1:10 000 až 1:50 000 

mřížku o velikosti 200 m (Tesařová, 2009). Pro v počet indexu znázorňujícího heterogenitu 

daného ukazatele v daném poli se často využívá Shanonnův, případně Shannon-Weaverův 

index. Oba byly vyvinuty pro hodnocení biodiverzity, a používají se tak k porovnání jejího 

vztahu s geodiverzitou. Příkladem je studie Burnett a kol. (1998), v níž je do v počtu 

zahrnuto celkem 6 půdních a topografick ch charakteristik, konkrétně sklon a orientace 

svahu vůči světov m stranám, drenáž, hloubka půdy či textura A a B horizontu. Ty v součtu 

určují hodnotu pro každ  čtverec. Hjort a Luoto (2009) však vzhledem k rozdílnému 

předmětu studie využili pro v počet Serranův index geodiverzity: 

S

EgIR
Gd

ln


, 

kde Eg je počet různ ch prvků v poli sítě (celková diverzita), I  je koeficient drsnosti 

povrchu a S je plocha pole v ha (Hjort a Luoto, 2009).  

Při zkoumání vztahu geodiverzity s topografick mi ukazateli berou v úvahu geologické 

ukazatele, geomorfologické procesy a topografické parametry. 

V hodou pravidelné sítě, jak uvádí Kot, je jednoduchost její konstrukce a stejné 

velikosti polí pro snadnější porovnávání, zásadní nev hodou je však náhodné rozdělení 

jednotliv ch polí v prostoru (Kot, 2006). To, v jakém místě protne síť přírodní jednotky, je 

jedním z faktorů, kter  ovlivňuje v slednou hodnotu indexu. Spolu s velikostí mřížky 
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vzhledem k měřítku vstupních dat hrají roli také zvolená kritéria klasifikace a stanovování 

počtu tříd. 

 alší možností je srovnávat heterogenitu pro různě velké jednotky. Příkladem jsou 

studie Nichols a kol. (1998), Xavier-da-Silva (2004), Serrano a kol. (2009) či Benito-Calvo a 

kol. (2009).  ejčastěji se používají geomorfologické jednotky,  ichols a kol. (1998) však 

používá stanoviště rostlin vzhledem ke svému záměru zjistit vliv abiotick ch prvků na 

biodiverzitu. Jejich velikost může b t od území 1,4 ha v případě  icholsovy (1998) studie 

porovnávající 26 oblastí na  hode Islandu až po pět rozsáhl ch geomorfologick ch jednotek 

na Pyrenejském poloostrově, které hodnotí Benito-Calvo a kol. (2009). Širok  rozptyl 

velikostí jednotliv ch území využívá Serrano a kol. (2009) u 14 jednotek o rozloze od 1 do 

184 km2 v Kastílii a Leonu.  

Také použitá data a index sloužící k v počtu geodiverzity se liší.  ichols a kol. (1998) 

počítá Shannonův-Weaverův index pro tři topografické a půdní charakteristiky (sklon a 

orientace svahu vůči světov m stranám a drenáž), ty následně sčítá v souhrnn  index, na 

základě kterého porovnává jednotlivá stanoviště. Ostatní studie jsou zaměřené více 

abioticky. Benito-Calvo a kol. (2009) používá indexy z krajinné ekologie – Patch Richness 

 ensity, Shannonovův index diverzity, Shannonův index vyrovnanosti, Simpsonovův index 

diverzity a Simpsonův index vyrovnanosti k porovnání množství prvků a jejich rozložení v 

krajině.  o v počtu indexů pro každou z pěti ploch zahrnuje morfometrické parametry (např. 

nadmořskou v šku, sklon svahu či drsnost povrchu), morfoklimatické znaky (průměrnou 

roční teplotu a srážky) a geologické ukazatele, kde tvoří třídy podle typu a stáří hornin. 

Použitím těchto ukazatelů zahrnuje do své studie nepřímo i půdní podmínky. Kromě prvního 

uvedeného považuje indexy za vhodné pro porovnání různě velk ch oblastí, pokud mají 

stejná kritéria a prostorové rozlišení (Benito-Calvo a kol., 2009). Xavier-da-Silva (2004) 

propaguje metodu zvanou Vail, viz Tabulku 6 (Xavier-da-Silva, 2001 in Xavier-da-Silva, 2004). 

Pro danou oblast vybere třídy reliéfu, pro které spočítá index specifické rozmanitosti a jejich 

pořadí u topografick ch charakteristik, dále bere v úvahu geologii, pedologii, vegetaci a 

využití krajiny.  a základě toho počítá Simple Multiple Geodiversity Index, Weighted 

Multiple Diversity Index (viz Tabulku 7) vážen  plochou, kter  vyjadřuje hustotu diverzity 

prostředí, a jejich pořadí vzhledem k ostatním třídám, které jsou označené hvězdičkou (např. 

e*). Poslední uveden  index lze použít, jak zdůrazňuje Xavier-da-Silva, pro srovnávání 
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v sledků z různ ch oblastí, jeho v hodou je také vhodnost použití pro malé plochy s velkou 

diverzitou (Xavier-da-Silva, 2004). Serrano a kol. (2009) sice nebere v úvahu využití krajiny, 

předkládá však propracovanější v počet.  o svého indexu geodiverzity (vzorec uveden v še) 

zahrnuje na rozdíl od předchozích studií velké množství geologick ch, geomorfologick ch, 

pedologick ch a hydrologick ch charakteristik a procesů, skrze koeficient drsnosti přidává 

také topografické charakteristiky ovlivněné klimatem. Plánuje jeho vylepšení spolu se 

začleněním dalších, např. paleontologick ch prvků formujících geodiverzitu (Serrano a kol., 

2009).  

 
Tabulka 6: Metoda Vail  

 

zdroj: převzato z Xavier-da-Silva, 2004 
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Tabulka 7: Indexy metody Vail 

Index Značení Vyjádření indexu 

Specific Diversity Index e počet kategorií v dané tematické mapě 

Simple Multiple Geodiversity 

Index 
m 

sečtením hodnot “e” všech parametrů dané třídy 

reliéfu 

Weighted Multiple Diversity 

Index 
p 

hodnota indexu “m” vážená plochou dané třídy 

reliéfu 

zdroj: upraveno podle Xavier-da-Silva, 2004 

pozn.: V tabulce byly ponechány anglické názvy indexů pro jejich snazší porovnání 

s tabulkou 6. 

 

Kromě těchto dvou základních přístupů existují ještě některé ojedinělé návrhy. Gray 

např. navrhuje metodu geoindikátorů, které by hodnotily změnu geologick ch a 

geomorfologick ch zdrojů, přesnou metodiku však neuvádí (Gray, 2004).  

Ani jeden z v še uveden ch postupů nezahrnuje hodnocení celé šíře geodiverzity, jak je 

definována v Australské chartě přírodního dědictví (Australian  atural Heritage Charter, 

2002). Postihnout komplexnost všech zemsk ch jevů však není možné. Kromě toho podle 

Kota nemůže b t navrhnut jeden univerzální index. Spíše by měla b t věnována pozornost 

v běru vhodn ch ukazatelů nebo by měly b t v zkumy omezeny na porovnávání vztahů mezi 

hodnotami indexů (Kot, 2006). V zkumy jsou však kromě dostupnosti odpovídající metodiky 

limitovány také podrobností a vhodností dat, která jsou pro zkoumané území k dispozici. 

V hodou oproti minulosti je naopak možnost využití geografick ch informačních systémů.   
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5 Metodika 

Anal za geodiverzity byla provedena pro celé území České republiky, v úvahu však bylo 

bráno rozmístění národních geoparků, kandidátsk ch geoparků a zájemců o kandidaturu. 

Protože zatím neexistuje odpovídající vrstva, bylo nejprve nutné hranice geoparků pro vstup 

do anal zy vytvořit. Geoparky Česk  ráj, Železné hory, Podbeskydí a Jeseníky poskytly 

hranice ve formátu ES I shapefile, přesné údaje o měřítku vektorizace se nepodařilo zjistit. 

Geopark Krkonoše území ještě vymezené nemá, nebylo tedy s ním v anal ze počítáno. 

Hranice Geoparku Vysočina byla vektorizována v prostředí ArcGIS 10 v měřítku 1:50 000 na 

základě jediné, v současné době vytvořené, mapy pro toto území, která je ke stažení na 

webové stránce geoparku (Geopark Vysočina1). Ostatní území byla vymezena na základě 

administrativních hranic, podle údajů poskytnut ch z jednotliv ch geoparků tedy byla 

vytvořena vrstva s využitím databáze Arc Č  500 (ArcČ , 2003). 

 ílčí diverzity, tedy variabilita reliéfu, geologická, půdní a klimatická heterogenita, byly 

vyjadřovány pro jednotlivá pole pravidelné sítě hexagonů o ploše 10 km2, pokr vající celou 

Českou republiku. Hodnocení probíhalo odlišně v případě kontinuálních, resp. kategoriálních 

dat.  

Variabilita reliéfu byla hodnocena s použitím digitálního modelu reliéfu (dále jen  EM) 

s velikostí buňky 100 x 100 m (SRTM, 2000) pro celou Českou republiku. Pomocí nástroje 

Zonal Statistics v toolboxu Spatial Analyst byla v ArcGIS 10 spočítána průměrná nadmořská 

v ška (mean), vertikální členitost reliéfu (směrodatná odchylka, std) a počet jednotliv ch tříd 

nadmořské v šky (variety) pro každ  hexagon. 

 ále byla pro vyjádření pestrosti reliéfu použita i kategoriální data. Hodnoty  EM 

(SRTM, 2000) byly rozklasifikovány podle nadmořské v šky do 15 tříd – „do 200 m“ a dále po 

100 metrech, tedy 200 – 300 m až 1500 – 1600 m.  a základě  EM (SRTM, 2000) byly také 

pomocí funkce slope a aspect v ArcGIS 10 vytvořeny rastry sklonitosti reliéfu a orientace vůči 

světov m stranám.  astr slope byl rozdělen nástrojem reclassify do devíti kategorií 

v intervalech po 5° (0 – 5° až 40 – 45°), rastr aspect obsahuje stejn  počet tříd. Po převedení 

všech tří rastrů na polygon byly oříznuty maskou, která byla vytvořena na základě všech 

vektorov ch vstupních dat, a dále byly protnuty se sítí hexagonů (funkce intersect).  ásledně 
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byl proveden v MS Excel v počet SH I indexu pro každé pole na základě procentuálních 

podílů jednotliv ch kategorií zjištěn ch v ArcGIS 10.  

Jako poklad byl využit také rastr Topographic Position Index (TPI). Ten byl vytvořen 

nástrojem Landform Classification, kter  klasifikuje reliéf do 10 tříd na základě nadmořské 

v šky a sklonu (viz Tabulku 8, pro porovnání Obrázek 3). TPI index vyjadřuje rozdíl mezi 

nadmořskou v škou buňky a průměrnou hodnotou spočítanou pro její okolí.  oli hraje také 

velikost menšího a většího okolí. Lokální kopec v údolí může b t v rámci malé vzdálenost 

vyjádřen TPI indexem větším než nula, což vyjadřuje jeho vyšší nadmořskou v šku než je 

průměr v okolí. Když se však provede v počet pro větší vzdálenost, může b t zahrnuto i úpatí 

svahů při kraji údolí, ve kterém se lokální vyv šenina nachází, a TPI index je tak záporn  (viz 

Obrázek 4).  a základě porovnání obou hodnot je rozčleněn reliéf do 10 tříd (viz Obrázek 5). 

Pro tuto práci bylo stanoveno okolí kruhového tvaru s průměrem menšího okolí 5 a většího 8 

buněk. Stejně jako u předchozích ukazatelů, byl vypočítán Shannonův index diverzity (SH I)  

pro každ  hexagon. 

 

Tabulka 8:  ozdělení reliéfu podle Landform Classification 

Tř  a reliéfu Charakteristiky Tř  a reliéfu Charakteristiky 

kaňony, hluboce 
zaříznuté toky 

MO: TPI  – 1 
VO: TPI   – 1 

široké svahy MO: – 1 < TPI < 1 
VO: – 1 < TPI < 1 
sklon > 5° 

mělká údolí, střední 
toky 

MO: TPI   – 1  
VO: – 1 < TPI < 1 

horní partie svahů, 
stolové hory 

MO: – 1 < TPI < 1 
VO: TPI   1 

horské toky, 
pramenné oblasti 

MO: TPI   – 1 
VO: TPI 1 

lokální hřbety/ kopce 
v údolí 

MO: TPI   1 
VO: TPI   – 1 

údolí tvaru U MO: – 1 < TPI < 1 
VO: TPI   – 1 

hřbety středního 
sklonu, malé kopce 
v rovinách 

MO: TPI   1 
VO: – 1 < TPI < 1 

plošina MO: – 1 < TPI < 1 
VO: – 1 < TPI < 1 
sklon   5° 

horské hřebeny, 
vrcholy 

MO: TPI   1 
VO: TPI   1 

zdroj: Jenness, 2006 pozn: MO = menší okolí, VO = větší okolí 

 



- 59 - 

 

Obrázek 3:  ozdělení reliéfu podle Landform Classification 

 

zdroj: TPI documentation 
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Obrázek 4: Ovlivnění hodnoty TPI indexu velikostí okolí  

 

zdroj: TPI documentation 

 

Obrázek 5: Třídění reliéfu na základě v počtu TPI indexu pro malé a velké okolí 

 

zdroj: TPI documentation 
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Kromě variability reliéfu byla hodnocena na základě poskytnut ch digitálních dat také 

geologická, půdní a klimatická diverzita. Geologická heterogenita byla stanovena na základě 

legendy geologické mapy v měřítku 1:500 000 z atlasu GeoČR 500 (Zoubek, 2003), která třídí 

horniny na základě jejich typu a stáří do 20 tříd. Podklady pro půdní diverzitu pocházejí z 

Atlasu krajiny České republiky, konkrétně mapy Půdní asociace v měřítku taktéž 1:500 000 

(Sedláček, Janderková a Šefrna, 2009), ve které je republika rozdělena do 55 kategorií (viz 

Přílohu 20). Pro vypočítání klimatické diverzity byla použita Quittova klasifikace z Atlasu 

podnebí Česka v měřítku 1: 1 000 000 (Tolasz, 2007). Z celkov ch 23 tříd klimatick ch oblastí 

je v České republice zastoupeno jen 16. U těchto kategoriálních proměnn ch byl, stejn m 

způsobem jako v še, pro každé pole sítě vypočítán SH I index. 

Když se stanovuje celková geodiverzita daného území, je snahou vytvořit také 

souhrnn  index. Pro jeho vypočtení musely b t hodnoty dílčích SH I indexu standardizovány. 

To bylo provedeno na základě vypočtení maximální možné hodnoty SH I pro každ  dílčí 

faktor abiotického prostředí, kterou byla původní čísla vážena. S v sledky zonální statistiky 

nelze v souhrnném indexu pracovat, proměnné tedy byly převedeny do kategoriálních dat – 

 EM rozklasifikovaného podle nadmořské v šky, sklonitosti a orientace vůči světov m 

stranám. Souhrnn  index geodiverzity byl tedy vypočten jako součet všech 

standardizovan ch indexů stanoven ch za dílčí faktory – reliéf (nadmořská v ška, sklonitost, 

orientace vůči světov m stranám), geologické poměry, půdní asociace a klimatické členění. 
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6 Výs    y    is  z  

6.1 D  č   i   zi y 

 ejnižší hodnoty diverzity ze všech zpracovan ch abiotick ch proměnn ch vykazuje 

klima (viz Mapu 21), což je dáno především velk mi rozlohami kategorií T2 v Polabí a 

moravsk ch úvalech a MT4, do které spadá většina Českomoravské vrchoviny (viz Mapu 11). 

Ty tak vykazují téměř nulové hodnoty Shannonova indexu diverzity.  aopak nejvíce 

heterogenní je území Č  z hlediska půdní diverzity, kde je naopak naše území členěno do 

oblastí půdních asociací, které mají menší rozlohy (viz Mapu 10). Toto tvrzení je pravdivé jen 

pokud nebudou brány v úvahu v sledky „landforms“ a „aspectu“, které vykazují v průměru 

dvojnásobné hodnoty Shannonova indexu oproti ostatním podkladům z důvodu velkého 

množství polygonů o malé rozloze, podrobnější vysvětlení je uvedeno níže.  ejv razněji jsou 

vidět rozdíly mezi vysok mi a nízk mi hodnotami SH I na mapě sklonitosti (viz Mapu 16), 

kde jsou zřetelné rozdíly mezi hornatinami a vrchovinami na jedné straně a pánevními 

oblasti na straně druhé. V sledky zonální statistiky ukazují z celkového pohledu v případě 

vertikální členitosti reliéfu s použitím směrodatné odchylky (viz Mapu 13) o něco nižší 

hodnoty než u heterogenity nadmořsk ch v šek (funkce variety), která je vidět na mapě 14. 

Použitím stejné stupnice pro rozdílné rozpětí hodnot je však možné vidět malé odchylky ve 

v sledcích při použití obou postupů. 

Geografické rozložení nejvyšších poloh nadmořské v šky se soustřeďuje do oblastí při 

hranicích republiky (viz Mapu 12). Tam také z celkového pohledu vychází, podle 

předpokladů, vyšší heterogenita než v pánevních oblastech (viz Mapu 15). Řada níže 

položen ch území však vykazuje vyšší diverzitu, než jak by odpovídalo průměrné nadmořské 

v šce. Jako příklady mohou b t uvedeny  olnomoravsk  nebo  yjsko-svrateck  úval. Oblast 

Českého středohoří, která má vyšší průměrnou nadmořskou v šku, však na rozdíl od 

moravsk ch úvalů vykazuje nadprůměrnou vertikální členitost reliéfu (viz Mapu 13). Ta se 

pak odráží ve vyšší hodnotě SH I u heterogenity nadmořské v šky (viz Mapu 15). V razně 

také vystupuje úpatí Moravskoslezsk ch Beskyd a Javorníků, která jsou také typická vysokou 

relativní v škovou členitostí (viz Mapu 13). To se pak odráží ve vyšších hodnotách 

Shannnonova indexu diverzitu v Geoparku Podbeskydí. Podobnou heterogenitu vykazují také 
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geoparky Česk  ráj, Egeria a Geopark Joachima Barranda (viz Mapu 15).  ejlépe je na tom 

z hlediska diverzity nadmořsk ch v šek Geopark Jeseníky, kter  dosahuje hodnot SH I nad 

jedna na přibližně polovině svého území. 

Mapa 12: Průměrná nadmořská v ška 

 

zdroj: SRTM, 2000, vlastní zpracování 
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Mapa 13: Vertikální členitost reliéfu vyjádřena směrodatnou odchylkou v metrech  

 

zdroj: SRTM, 2000, vlastní zpracování 

Mapa 14: Četnost hodnot nadmořské v šky (variety) 

 

zdroj: SRTM, 2000, vlastní zpracování 
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Mapa 15: Heterogenita – nadmořská v ška 

 

zdroj: SRTM, 2000, vlastní zpracování 

Při porovnání předchozích v sledků s hodnotami SH I spočítan mi pro sklonitost (viz 

Mapu 16) vychází mnohem vyšší diverzita u Geoparku Joachima Barranda, nadprůměrné 

hodnoty Shannonova indexu se také objevily na většině území Geoparku Česk  ráj. Přestože 

všechna zájmová území vykazují při srovnání obou přístupů hodnocení reliéfu pomocí 

kategoriálních dat v průměru vyšší hodnoty u sklonitosti, u Geoparku Vysočina je rozdíl velmi 

mal .  oli hraje jeho rozloha, ale také přítomnost v relativně jednotvárné části 

Českomoravské vrchoviny (co se t če reliéfu). Vysoké hodnoty lze v obou případech nalézt 

také na území Krkonoš, kde v současné době probíhá vymezování stejnojmenného geoparku. 

Také již v še zmíněné České středohoří, dále pak  rahanská vrchovina nebo Šumava a její 

podhůří spolu s dalšími pohraničními pohořími dosahují nadprůměrn ch hodnot, často 

vyšších než je tomu u většiny geoparků.  o prvních dvou zmíněn ch by v budoucnu mohly 

zasahovat geoparky Labské skály, resp. Moravsk  kras, které o této možnosti uvažují.  
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Mapa 16: Sklonitost 

 

zdroj: SRTM, 2000, vlastní zpracování 

 

Zvlášť je potřeba popsat v sledky třídění reliéfu do tzv. „landforms“ a podle orientace 

vůči světov m stranám, které v obou případech vykazují, jak již bylo zmíněno v úvodu 

kapitoly, mnohem vyšší hodnoty SH I než ostatní vrstvy. To je dáno velk m množstvím 

polygonů s malou plochou, čímž roste množství kategorií v hexagonu a tím i Shannonův 

index diverzity.  ozmezí hodnot Shannonova indexu je zde od jedné do dvou, zatímco 

maximální hodnoty ostatních vrstev se pohybují okolo jedné. Z důvodu rozeznání 

jednotliv ch kategorií byla posunuta barevná škála legendy (viz Mapy 17 a 18). U orientace 

vůči světov m stranám je rozmezí hodnot tak malé, že se při jakémkoliv rozbarvení, které by 

bylo vhodné pro i pro „landforms“, jeví Česká republika jako homogenní (viz Mapu 17).  

Všechny kategorie, do kter ch bylo rozklasifikováno území z hlediska orientace vůči 

světov m stranám, mají v rámci celé republiky téměř stejné zastoupení. V jimkou je pouze 

třída č. 1 označující rovinu, která má nižší četnost. Geografické rozložení hodnot SH I 

v zájmovém území je rovnoměrné, což je dáno zastoupením téměř všech kategorií v rámci 

jednoho hexagonu, které je umožněno mj. jemností dat. V sledky indexu tak nelze použít 

samostatně.  ižší hodnoty se vyskytují např. v oblasti podhůří Krušn ch hor, Svitavské a 
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Hornosázavské pahorkatiny, Brd, horního toku Moravy, moravské brány či podhůří 

Moravskoslezsk ch Beskyd.  ejvyšších hodnot z hlediska geoparků u tohoto ukazatele 

dosahují Vysočina a Kraj blanick ch rytířů, naopak Jeseníky a Železné hory vykazují 

z celkového pohledu průměrnou až podprůměrnou diverzitu.  

 

Mapa 17: Orientace vůči světov m stranám 

 

zdroj: SRTM, 2000, vlastní zpracování 

 

Hodnocení na základě landforms ukazuje neočekávané v sledky.  ejvyšší pestrost 

reliéfu se soustřeďuje do oblastí pánví, naopak oblasti nejvyšších nadmořsk ch v šek 

dosahují minimálních hodnot SH I. V těchto částech totiž převládají dvě třídy reliéfu podle 

indexu TPI – horské hřebeny a vrcholy (třída 10) a kaňony a hluboce zaříznuté toky (třída 1). 

Směrem do nížin se přidávají i další typy reliéfu, nejčastěji jsou to plošiny, údolí tvaru U a 

horní partie svahů, případně lokální hřbety v údolí (viz Tabulku 9), což způsobuje nárůst 

hodnoty SH I.  ejvyšší diverzitu tak vykazují geoparky Železné hory a GeoLoci, nejhůře je na 

tom Geopark Jeseníky, kter  zahrnuje z velké části nejvyšší pohoří Moravy.  adprůměrné 

hodnoty se soustřeďují do oblasti Polabí a moravsk ch úvalů, dále pak i jihočesk ch a 
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podkrušnohorsk ch pánví. Vzhledem k inverzním hodnotám oproti ostatním vrstvám nelze 

tento ukazatel zahrnout do souhrnného indexu, přestože ukazuje zajímavé v sledky.  

 

Mapa 18: Landforms podle indexu TPI 

 

zdroj: SRTM, 2000, vlastní zpracování 

Tabulka 9:  ozdělení reliéfu podle Landform Classification 

Třída reliéfu Charakteristiky Třída reliéfu Charakteristiky 

kaňony, hluboce 
zaříznuté toky 

MO: TPI  – 1 
VO: TPI   – 1 

široké svahy MO: – 1 < TPI < 1 
VO: – 1 < TPI < 1 
sklon > 5° 

mělká údolí, střední 
toky 

MO: TPI   – 1  
VO: – 1 < TPI < 1 

horní partie svahů, 
stolové hory 

MO: – 1 < TPI < 1 
VO: TPI   1 

horské toky, 
pramenné oblasti 

MO: TPI   – 1 
VO: TPI 1 

lokální hřbety/ kopce 
v údolí 

MO: TPI   1 
VO: TPI   – 1 

údolí tvaru U MO: – 1 < TPI < 1 
VO: TPI   – 1 

hřbety středního 
sklonu, malé kopce v 
rovinách 

MO: TPI   1 
VO: – 1 < TPI < 1 

plošina MO: – 1 < TPI < 1 
VO: – 1 < TPI < 1 
sklon   5° 

horské hřebeny, 
vrcholy 

MO: TPI   1 
VO: TPI   1 

zdroj: TPI documentation 

pozn: MO = menší okolí, VO = větší okolí 
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Z hlediska geologické diverzity jsou nejvíce homogenní oblasti na Moravě. Konkrétně 

se jedná o  ízk  Jeseník či pohoří při v chodní hranici, kde se nacházejí souvislé vrstvy 

sedimentů Západních Karpat (viz Mapu 9). Podobně, i když o něco lépe, je na tom oblast 

křídov ch usazenin v Polabí.  a druhé straně můžeme vidět souvisl  pás vyšších hodnot SH I 

v místě Boskovické brázdy, kde se st ká řada druhů hornin různého stáří Moravosilesika a 

sousedních částí Českého masivu.  adprůměrnou diverzitu vykazují také např. 

Českobudějovická pánev, Karlovarská vrchovina, okolí Teplic a Ústí nad Labem, Pražská 

plošina či podhůří Beskyd v blízkosti toku Odry.  ejvíce heterogenní je z pohledu SHDI 

Geopark Železné hory, nejmenší hodnoty z pohledu celého území vykazují Vysočina a Kraj 

blanick ch rytířů. Také Geopark Jeseníky, jehož jižní část patří do v še zmíněného  ízkého 

Jeseníku s malou diverzitou, by při celkovém hodnocení vyšel spíše podprůměrně. Umístění 

Geoparku Podbeskydí bylo z hlediska geologické heterogenity umístěno v rámci Západních 

Karpat velmi vhodně, okolní oblasti totiž vykazují minimální hodnoty SH I. Pro vznik nového 

geoparku by podle tohoto ukazatele bylo vhodné vymezit především území zahrnující oblast 

Boskovické brázdy vykazující vysokou diverzitu.  

 

Mapa 19: Geologická diverzita 

 

zdroj: Zoubek, 2003, vlastní zpracování 
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 ejvyšší půdní diverzitu vykazuje severní polovina Čech (viz Mapu 20), v razné je 

především Polabí a Středočeská pahorkatina s přilehlou částí Krušn ch hor.  aopak 

nejnižších hodnot dosahuje Českomoravská vrchovina, podhůří Krkonoš,  ízk  Jeseník a 

pohoří při v chodní hranici republiky. Morava a jižní Čechy vykazují z celkového pohledu 

průměrnou půdní diverzitu, jsou charakteristické čast m střídáním vysok ch a nízk ch 

hodnot SH I.  ejvíce heterogenní jsou geoparky Joachima Barranda a Egeria, naopak 

nejhůře jsou na tom území na Českomoravské vrchovině – Kraj blanick ch rytířů a Vysočina. 

Z hlediska zařazení dalšího geoparku by zde bylo opět vhodné vzít v úvahu oblast Českého 

středohoří, případně Broumovska či jižních Čech.     

 

Mapa 20: Půdní diverzita 

 

zdroj: Sedláček, Janderková a Šefrna, 2009, vlastní zpracování 

Klimatická diverzita podle Quittovy klasifikace se při hodnocení rozmanitosti 

abiotického prostředí na území České republiky příliš neprojevuje (viz Mapu 21). To je dáno, 

jak bylo zmíněno v še, především velk mi rozlohami kategorií T2 a MT4 (viz Mapu 11). 

Vysoké hodnoty SH I vykazují oblasti  oupovsk ch hor, Českého středohoří, Brd, 
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Českobudějovické pánve, Jeseníku, Poodří a  rahanské vrchoviny. Ve většině případů se 

v těchto místech st kají chladné a mírně teplé regiony podle Quittovy klasifikace. Z větších 

oblastí, které vykazují alespoň průměrnou hodnotu Shannonova indexu diverzity lze zmínit 

např. Šumavu, oblast Moravskoslezsk ch Beskyd či v chodní část Moravy. Z geoparků 

dosahují z celkového pohledu nejvyšších hodnot Jeseníky, naopak území Kraj blanick ch 

rytířů a Vysočina jsou z pohledu klimatu homogenní. Z v še zmíněn ch oblastí, které by bylo 

na základě vyšších hodnot diverzity vhodné zařadit mezi geoparky, se opakují České 

středohoří a Českobudějovická pánev. Klimatická diverzita však zcela jistě není rozhodujícím 

faktorem pro vznik geoparku.  

 

Mapa 21: Klimatické diverzita 

 

zdroj: Tolasz, 2007, vlastní zpracování 

 

6.2  S  h nný in  x g   i   zi y 

Pro stanovení souhrnného indexu bylo třeba standardizovat hodnoty geodiverzit 

dílčích faktorů na základě maximální možné diverzity. Tento přístup sice umožňuje 

matematick  součet jednotliv ch hodnot, z v sledků však není patrn  příspěvek odlišn ch 
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faktorů k celkové geodiverzitě. Lze tedy stanovit index celkové geodiverzity, není však možné 

chápat jej jako univerzální řešení.  evypovídá totiž o všech aspektech geodiverzity. 

V sledem je tak spíše „průměrná diverzita“, která však neukazuje na unikátnost jednotliv ch 

území. Může tak dojít k tomu, že oblasti, které vykazují z pohledu všech ukazatelů průměrné 

hodnoty, budou mít ve v sledku podobnou, či dokonce vyšší hodnotu indexu geodiverzity 

než místa, která jsou velmi hodnotná např. z hlediska geologické diverzity, ale u ostatních 

ukazatelů dosahují podprůměrn ch hodnot. Proto bylo stanovení tohoto indexu spíše 

pokusem o stanovení souhrnné diverzity, o kterou se snaží vědci po celém světě.  ůležité 

jsou tedy především interpretace dílčích diverzit. 

 o souhrnného indexu (viz Mapu 28) vstoupilo šest hodnot pro každ  hexagon (viz 

Mapy 22 až 27).  ejvětší rozsah hodnot vykazuje sklonitost (viz Mapu 23), která tak velkou 

měrou ovlivňuje v sledn  index. Podobné geografické rozložení vykazuje klasifikace  EM (viz 

Mapu 22), čímž dochází ještě ke zv šení těchto hodnot.  ejvíce homogenní v rámci republiky 

jsou abiotické faktory orientace svahů vůči světov m stranám (aspect) (viz Mapu 24) a 

klimatická diverzita (viz Mapu 27). Z hlediska geoparků vykazují nejvyšší hodnoty Jeseníky a 

Česk  ráj, kde hrají roli především charakteristiky reliéfu.  aopak v místech nižších 

nadmořsk ch v šek hrají roli geologické a půdní poměry (viz Mapy 25 a 26), které tak zvyšují 

v slednou hodnotu indexu. Jako příklad lze uvést jihočeské pánve. Z oblastí, kde zatím nebyl 

vymezen žádn  geopark tak vystupuje České středohoří či Boskovická brázda, které vykazují 

vysoké hodnoty u všech podkladů. Jihočeské pánve zmiňované u dílčích diverzit dosahují v 

souhrnném indexu spíše průměrn ch hodnot především kvůli nízké hodnotě SH I sklonitosti 

(viz Mapu 23), přestože v ostatních případech vykazují spíše nadprůměrné hodnoty. Oblast 

Broumovska, kde by mohl b t v budoucnu geopark, dosahuje z hlediska souhrnného indexu 

vysok ch hodnot, geologická diverzita (viz Mapu 25) je zde však nízká. O to pestřejší je území 

z hlediska reliéfu či půdních charakteristik. 
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Mapa 22: Heterogenita nadmořské v šky – 

standardizovaná hodnota SH I 

 

zdroj: SRTM, 2000, vlastní zpracování 

Mapa 23: Sklonitost – standardizovaná 

hodnota SHDI 

 

zdroj: SRTM, 2000, vlastní zpracování 

Mapa 24: Orientace vůči světovým stranám – 

standardizovaná hodnota SHDI 

 

zdroj: SRTM, 2000, vlastní zpracování 

Mapa 25: Geologická diverzita – 

standardizovaná hodnota SHDI 

 

zdroj: Zoubek, 2003, vlastní zpracování 

Mapa 26: Půdní diverzita – standardizovaná 

hodnota SHDI 

 

zdroj: Sedláček, Janderková a Šefrna, 2009, 

vlastní zpracování 

 

Mapa 27: Klimatické diverzita – 

standardizovaná hodnota SHDI 

 

zdroj: Tolasz, 2007, vlastní zpracování 
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Mapa 28: Souhrnn  index geodiverzity 

 

zdroj: Tolasz, 2007, vlastní zpracování 

 

Při snaze o vymezení nového geoparku je nutné brát v úvahu kromě souhrnn ch 

charakteristik také informace o jedinečnosti daného území, které tyto indexy nemohou 

poskytnout. To lze vidět i a příkladech v še uveden ch studií, kdy jsou pokusy o stanovení 

souhrnného indexu limitovány nejen dostupností vhodn ch dat vzhledem k velikosti polí sítě, 

ale také faktem, že nemohou postihnout jedinečnost daného území např. národního 

v znamu tak, jak ji zachycují odpovídající kategorie ochrany přírody. Přesto je toto 

hodnocení užitečné z pohledu srovnání území z jiného pohledu. Zajímavé v stupy může 

přinést i index TPI, bylo by však potřeba využít k v počtu odlišně stanoveného souhrnného 

indexu. Index TPI tak představuje jednou z možností, jak pracovat s rozmanitostí reliéfu na 

úrovni kategoriálních dat. Také podklady, které byly použity v jednotliv ch studiích, se liší. I 

proto může srovnání na základě zde použitého indexu geodiverzity přinést nov  pohled na 

danou problematiku. 

Z hlediska dat bylo původně zam šleno využít Atlas půd Č , data však nebylo možné 

získat v digitální podobě, proto byla pokladem pro anal zu data z Atlasu krajiny České 
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republiky. Kvůli množství zde uveden ch kategorií byla legenda zjednodušena (pro detaily viz 

Přílohu 51). 

Přestože studie zmiňované v kapitole 4.3 používají při hodnocení geodiverzity 

pravidelnou čtvercovou mřížku, v této práci byla použita síť pravideln ch hexagonů o 

velikosti 10 km2 z důvodu možnosti využití těchto v sledků v dalších studiích. Pro jednotlivá 

pole byly již stanoveny další fyzicko-geografické a krajinně ekologické ukazatele. Jejich 

vzájemné vztahy s charakterem geodiverzity budou předmětem navazující diplomové práce. 
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7 Z     

Téma geoparků je v současné době aktuální, zdrojů však není mnoho. Proto byly v této 

práci uvedeny základní informace o jejich definici, cílích, vzniku a sítích, podrobněji byla 

popsána situace v České republice. Přestože geoparky nejsou kategorií území zvláště 

chráněného státem, mají vliv na ochranu abiotického prostředí, což je také jedním z jejich 

cílů. Protože je neživá příroda ve světovém dědictví spíše opomíjena, přispívá geopark, mj. 

díky podpoře geoturismu, k rozšíření povědomí veřejnosti o abiotické složce krajiny. 

Cílem práce bylo také vymezit a popsat současné, plánované a potenciální geoparky, 

což bylo provedeno na základě přírodních charakteristik. Tím bylo docíleno možnosti 

srovnání jednotliv ch území na základě stejn ch podkladů. 

Kriteria pro získání titulu národní geopark jsou stanovena subjektivně, proto byla 

provedena srovnávací anal za s podmínkami stanoven mi pro evropskou síť.  a základě 

v sledků byly navrženy změny, které by vedly ke zv šení objektivity při rozhodování.   

 ozsah a charakter rešerše problematiky hodnocení geodiverzity byly omezeny 

špatnou dostupností zdrojů ohledně hodnocení geodiverzity, která je v současné době 

v počátcích, další překážkou bylo uveřejnění jen malého množství studií studentům 

Univerzity Karlovy bez zpoplatnění. Přes tyto problémy však bylo možné alespoň částečně 

popsat a zhodnotit některé přístupy, které jsou při stanovování indexů geodiverzity 

v současné době používány. 

To se odrazilo i v následné anal ze vymezení geoparků v České republice. Současné 

studie se totiž neshodují na v počtu souhrnného indexu ani datech, která do něj vstupují. 

V této práci byla použita řada ukazatelů zahrnujících charakteristiky reliéfu a kategoriálních 

dat geologie, půdních asociací a klimatického členění.  ěkteré způsoby se ukázaly jako 

vhodné, jiné vykazují zajímavé v sledky, není však možné zahrnout je do souhrnného indexu. 

Přes potíže se stanovováním indexu geodiverzity byla i tato část studie úspěšně zpracována.  
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9      hy 

Příloha 1: Světová síť geoparků  

Státy Registrované geoparky  

Evropa 

ČESKÁ  EPUBLIKA Geopark Česk  ráj 

FINSKO Rokua  

FRANCIE Bauges Geopark 
Parc  aturel  égional du Luberon 
 éserve Géologique de Haute Provence  

CHORVATSKO Papuk Geopark  

ISLAND Katla Geopark 

IRSKO Burren and Cliffs of Moher Geopark 
Copper Coast 

I SKO/SEVE  Í I SKO Marble Arch Caves & Cuilcagh Mt. Park 

ITÁLIE Adamello-Brenta Geopark 
Cilento and Vallo di Diano Geopark (WH) 
Madonie Natural Park 
Parco del Beigua 
Rocca di Cerere 
Sardinia Geopark 
Tuscan Mining Geopark 

MAĎA SKO/SLOVE SKO Novohrad-Nograd 

 ĚMECKO European Geopark Bergstrasse-Odenwald 
Geopark Harz Braunschweiger Land Ostfalen 
Geopark Swabian Albs (MAB) 
Nature Park Terra Vita European Geopark 
Vulkaneifel European Geopark  

 ĚMECKO/POLSKO Muscau Arch   

NORSKO Gea-Norvegica 
Magma   

PORTUGALSKO Arouca Geopark 
Naturtejo Geopark  

RAKOUSKO Nature Park Eizenwurzen 

RUMUNSKO Hateg Geopark  

ŘECKO Chelmos-Vouraikos Geopark 
Petrified Forests of Lesvos 
Psiloritis Natural Park 
Vikos-Aoos Geopark 
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Státy Registrované geoparky  

ŠPA ĚLSKO Basque Coast Geopark 
Cabo de Gata-Nijar (MAB) 
Maestrazgo Cultural Park 
Sierra Norte di Sevilla Geopark 
Sierras Subbeticas Geopark 
Sobrarbe Geopark  

SPOJE É K ÁLOVSTVÍ VELKÉ B ITÁ IE A SEVE  ÍHO I SKA English Riviera Geopark - England 
Fforest Fawr Geopark - Wales 
Geo Mon Geopark - Wales 
North Pennines AONB Geopark 
North West Highlands - Scotland 
Shetland Geopark - Shetland Isl. 

Asie 

ČÍ A 
 

Alaxa Geopark 
Danxiashan Geopark 
Fangshan Geopark 
Funiushan Geopark 
Hexigten National Geopark 
Hong Kong Geopark 
Huangshan Geopark (WH) 
Jingpohu Geopark 
Leiqiong Geopark 
Leye-Fengshan Geopark 
Longhushan Geopark 
Mount Lushan Geopark (WH) 
Mount Taishan Geopark (WH) 
Ningde Geopark 
Qinling Zhongnanshan Geopark 
Shilin Geopark (WH) 
Songshan Geopark 
Taining National Geopark 
Tianzhushan Geopark 
Wangwushan-Daimeishan Geopark 
Wudalianchi Geopark (MAB) 
Xingwen National Geopark 
Yandangshan National Geopark 
Yuntaishan Geopark 
Zhangjiajie Geopark 
Zigong Geopark  

Í Á  Qeshm Island 

JAPONSKO Itoigawa Geopark 
Muroto Geopark 
San'in Kaigan Geopark 
Toya Caldera and Usu Volcano 
Unzen Volcanic Area Geopark  

KOREA Jeju Geopark (WH) 

MALAJSIE Langkawi Geopark 

VIETNAM Dong Van Karst Geopark 
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Státy Registrované geoparky  

Amerika 

B AZÍLIE Geopark Araripe  

KANADA Stonehammer Geopark (WH, MAB) 

Austrálie 

AUST ÁLIE Kanawinka 

 

zdroj: UNESCO2, vlastní zpracování 

  



- 89 - 

 

Příloha 2: příloha č. 1 směrnice MŽP z roku 2011 

K i é i  h  n   n  úz m  p i n min  i n  n    n  g  p    
I. Ge l gie a teré  územ   a rh  a éh    r    h   ge par u 
 I.1   Území 

- dostatečně velké území vymezené geologick mi oblastmi, nebo katastry 
obcí; 
- strategie ochrany před poškozováním geologického materiálu na celém  
území   budoucího národního geoparku. 

 I.2   Geologické dědictví 
- různé typy geotopů.   

 I.3   Přírodní a kulturní dědictví 
         Z hlediska environmentální osvěty, pěstování vztahu k životnímu 
prostředí a v kladu i následného chápaní vzájemn ch souvislostí je 
přínosné, když kromě geologicky v znamn ch lokalit oblast nominující se na 
národní geopark disponuje i dalšími přírodními, případně kulturními 
hodnotami, které mají vztah k prezentovanému geologickému dědictví. 

 
II. Ř   c   rg     r    h  ge par u  
II.1  Právní forma řídícího orgánu národního geoparku není exaktně dána, tj. 
může se jednat o fyzickou i právnickou osobu. 

 árodní geopark musí b t řízen subjektem, kter  je zodpovědn  za 
komunikaci s dalšími subjekty v národním geoparku a za vypracování plánu 
na řízení národního geoparku.  

II.2  árodní geopark má již existující infrastrukturu cestovního ruchu, případně 
plán na její zřízení obsahující:  

- informační/interpretační centrum; 
- informační/interpretační panely; 
- geologické stezky; 
- muzeum orientované mimo jiné na geologické dědictví. 

II.3    árodní geopark má připravenou  marketingovou strategii. 
II.4  Popis, jak m způsobem jsou naplňovány hlavní cíle národního geoparku, 
ochrana geologického dědictví a jeho interpretace, geoturismus. 
II.5  Jsou definovány zdroje financování chodu, správy  národního geoparku – 
systém, dlouhodob  plán financování. 
 
III. I f rmač  , i terpretač   a  ýz um é a ti ity a e  ir  me t l    s  ta:  
III.1  Informace a vzdělávací programy spojené s územím národního geoparku. 
III.2   ůzné druhy v ukov ch materiálů. 
III.3  ůzné typy informací, interpretačních technik, propagačních materiálů o 
národním geoparku. 
III.4  abídky národního geoparku pro školy, univerzity a další vzdělávací, 
případně v zkumná zařízení, i pro děti předškolního věku. 
III.5 Geo-průvodci – nabídka a systém jejich služeb, minimálně 30% průvodců 
musí b t obyvatelé obcí ležících na území národního geoparku, povinné minimum 
znalostí určeno  adou národních geoparků, zbytek územních specifikací, 
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podmínek akreditace může b t doplněn subjektem oprávněn m k řízení 
národního geoparku.    
III.6 V zkum a monitoring geotopů. 
 
IV. Geoturismus 
IV.1 Existující informační centrum národního geoparku, včetně doby (denní, 
roční) jeho otevření pro veřejnost, nabídka, zaměření či specializace. 
IV.2 Veřejná doprava v národním geoparku, dostupné informace o možnostech 
jejího využití. 
IV.3 Informační a propagační materiály geoturistické nabídky. 
IV.4 Zajištěná infrastruktura pro turistické aktivity v národním geoparku. 
IV.5 Existující a doplňující služby geoturismu. 
IV.6 Systém návštěvnického managementu zahrnující průběžn  monitoring 
pohybu  návštěvníků, vzorců chování a názorů návštěvníků národního geoparku a 
vlivů cestovního ruchu  nejen na horninové prostředí. 

 
V. Regi   l   u ržitel ý r z  j 
V.1.  Podpora regionálních produktů. 
V.2.  Tvorba a podpora regionálních geoproduktů – např. knihy a další propagační 
materiály národního geoparku (keramika, upomínkové předměty, oděvy atd.). 
V.3.  Aktivní zapojení místních obyvatel do činností národního geoparku. 

 

zdroj:  ada národních geoparků2 
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Příloha 4: Charta národních geoparků České republiky 

CHARTA NÁRODNÍCH GEO ARKŮ ČESKÉ RE UBLIKY 
 árodním geoparkem se může stát území , které reprezentuje geologické dědictví České 
republiky a disponuje strategií udržitelného rozvoje. Geopark má jasně definované hranice a 
zahrnuje dostatečně velkou a osídlenou oblast, která umožňuje prosazovat udržiteln  rozvoj 
a naplňovat myšlenky geoparků.  árodní geopark zahrnuje geotopy, které jsou v jimečné 
z hlediska vědeckého zkoumání, estetické hodnoty,  osvětového využití a reprezentují 
geologické dědictví státu. Tyto lokality jsou vzájemně propojeny systémem značen ch, 
veřejně přístupn ch stezek a udržovány. Většina lokalit prezentovan ch v rámci národního 
geoparku je součástí geologického dědictví, které doplňují ekologické, archeologické, 
montanistické, historické, etnografické a kulturní památky.  
N r     ge par   

 je řízen subjektem (právnickou osobou) s jasně definovanou strukturou, který  
v rámci daného území prosazuje ochranu, prezentaci a propagaci přírodního a 
kulturního dědictví na základě principu udržitelného rozvoje; prostředkem 
rozvoje je mj. cestovní ruch zaměřený na poznávání Země (geoturismus); 

 propaguje poznávání a zachování charakteru území v jeho celku, upozorňuje  
na ovlivnění společnosti a jejího vývoje geologií území; 

 upevňuje vazby jeho obyvatel ke krajině, usnadňuje jim pochopení a přisvojení si 
dědictví krajiny, zapojuje se do obnovy přírodních a kulturních hodnot území a 
současně posiluje sounáležitost místního společenství;  

 podporuje geoturismus, drobné zemědělství, tradiční řemesla a další původní 
hospodářské aktivity za účelem udržitelného rozvoje území; 

 spolupracuje s místními podniky, propaguje a podporuje vytváření nových aktivit 
spojených s geologickým dědictvím; udržuje spolupráci s ostatními geoparky;       

 podporuje environmentální výchovu a vzdělávání, vědecký výzkum v naukách  
o Zemi, podporuje zachování přirozeného prostředí;  

 vytváří, zkouší a aplikuje metody uchování geologického dědictví;  
 v rámci svých kompetencí a možností chrání geologické dědictví na svém území; 
 nijak se nepodílí na komerčním prodeji vzácných geologických předmětů (zejm. 

minerálů a zkamenělin). 
Certifi  t „  r     ge par “ 

Řídící subjekt geoparku je oprávněn užívat certifikát národního geoparku, kter m po dobu 
jeho platnosti1prokazuje, že jde o území rozvíjející se v souladu s principy Charty národních 
geoparků České republiky. Postup získání certifikátu je upraven příslušnou směrnicí 
Ministerstva životního prostředí České republiky. O splnění podmínek získání certifikátu 
rozhoduje  ada národních geoparků2. Certifikát uděluje řídícímu subjektu národního 
geoparku ministr / ministryně životního prostředí. 

zdroj: MŽP, 2010 

                                                      

1 Certifikát má platnost čtyři roky, poté musí být národní geopark revalidován. 
2 Rada národních geoparků založená při Ministerstvu životního prostředí je složená ze specialistů jak na výzkum, ochranu, 

prezentaci i propagaci geologického dědictví, tak i na udržitelný rozvoj a geoturismus. Tato skupina odborníků je připravena 

poradit v otázkách týkajících se nominace  území  na národní geopark.  

 

Rada národních geoparků 

Ministerstvo životního prostředí ČR, Vršovická  65, Praha, martin.hrubes@mzp.cz, martina.paskova@mzp.cz 

mailto:martin.hrubes@mzp.cz
mailto:martina.paskova@mzp.cz
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Příloha 6:  ozložení nadmořsk ch v šek v Geoparku Česk  ráj 

 

zdroj: S TM, 2000, vlastní zpracování 

 

Příloha 7: Vertikální členitost reliéfu v Geoparku Česk  ráj vyjádřena ST  v metrech 

 

zdroj: S TM, 2000, vlastní zpracování 
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Příloha 8: Geologické poměry v Geoparku Česk  ráj 

  

zdroj: Zoubek, 2003, vlastní zpracování 

Příloha 9: Půdní asociace v Geoparku Česk  ráj  

  

zdroj: Sedláček, Janderková a Šefrna, 2009, vlastní zpracování; pozn.: pro kódy půdních 

asociací viz Přílohu 51 
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Příloha 10: Klimatické členění podle Quitta v Geoparku Česk  ráj 

  

zdroj: Tolasz, 2007, vlastní zpracování 

Příloha 11:  ozložení nadmořsk ch v šek v Geoparku Egeria 

 

zdroj: S TM, 2000, vlastní zpracování 
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Příloha 12: Vertikální členitost reliéfu v Geoparku Egeria vyjádřena ST  v metrech 

 

zdroj: S TM, 2000, vlastní zpracování 
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Příloha 13: Geologické poměry v Geoparku Egeria 

 

 

zdroj: Zoubek, 2003, vlastní zpracování 
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Příloha 14: Půdní asociace v Geoparku Egeria  

 

zdroj: Sedláček, Janderková a Šefrna, 2009, vlastní zpracování; pozn.: pro kódy půdních 

asociací viz Přílohu 51 

Příloha 15: Klimatické členění podle Quitta v Geoparku Egeria 

 

zdroj: Tolasz, 2007, vlastní zpracování 
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Příloha 16:  ozložení nadmořsk ch v šek v Geoparku GeoLoci 

 

zdroj: S TM, 2000, vlastní zpracování 

Příloha 17: Vertikální členitost reliéfu v Geoparku GeoLoci vyjádřena ST  v metrech 

 

zdroj: S TM, 2000, vlastní zpracování 
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Příloha 18: Geologické poměry v Geoparku GeoLoci 

 

 

zdroj: Zoubek, 2003, vlastní zpracování 
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Příloha 19: Půdní asociace v Geoparku GeoLoci  

 

zdroj: Sedláček, Janderková a Šefrna, 2009, vlastní zpracování; pozn.: pro kódy půdních 

asociací viz Přílohu 51 

Příloha 20: Klimatické členění podle Quitta v Geoparku GeoLoci 

 

zdroj: Tolasz, 2007, vlastní zpracování 
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Příloha 21:  ozložení nadmořsk ch v šek v Geoparku Železné hory 

 

zdroj: S TM, 2000, vlastní zpracování 

Příloha 22: Vertikální členitost reliéfu v Geoparku Železné hory vyjádřena ST  v 

metrech 

 

zdroj: S TM, 2000, vlastní zpracování 
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Příloha 23: Geologické poměry v Geoparku Železné hory 

 

 

zdroj: Zoubek, 2003, vlastní zpracování 
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Příloha 24: Půdní asociace v Geoparku Železné hory  

 

zdroj: Sedláček, Janderková a Šefrna, 2009, vlastní zpracování; pozn.: pro kódy půdních 

asociací viz Přílohu 51 

Příloha 25: Klimatické členění podle Quitta v Geoparku Železné hory 

 

zdroj: Tolasz, 2007, vlastní zpracování 
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Příloha 26:  ozložení nadmořsk ch v šek v Geoparku Vysočina 

 

zdroj: S TM, 2000, vlastní zpracování 

Příloha 27: Vertikální členitost reliéfu v Geoparku Vysočina vyjádřena ST  v metrech 

 

zdroj: S TM, 2000, vlastní zpracování 



- 105 - 

 

Příloha 28: Geologické poměry v Geoparku Vysočina 

 

zdroj: Zoubek, 2003, vlastní zpracování 

Příloha 29: Půdní asociace v Geoparku Vysočina  

 

zdroj: Sedláček, Janderková a Šefrna, 2009, vlastní zpracování; pozn.: pro kódy půdních 

asociací viz Přílohu 51 
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Příloha 30: Klimatické členění podle Quitta v Geoparku Vysočina 

 

zdroj: Tolasz, 2007, vlastní zpracování 

Příloha 31:  ozložení nadmořsk ch v šek v Geoparku Kraj blanick ch rytířů 

 

zdroj: S TM, 2000, vlastní zpracování 
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Příloha 32: Vertikální členitost reliéfu v Geoparku Kraj blanick ch rytířů vyjádřena ST  v 

metrech 

 

zdroj: SRTM, 2000, vlastní zpracování 
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Příloha 33: Geologické poměry v Geoparku Kraj blanick ch rytířů 

 

zdroj: Zoubek, 2003, vlastní zpracování 
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Příloha 34: Půdní asociace v Geoparku Kraj blanick ch rytířů  

 

zdroj: Sedláček, Janderková a Šefrna, 2009, vlastní zpracování; pozn.: pro kódy půdních 

asociací viz Přílohu 51 

Příloha 35: Klimatické členění podle Quitta v Geoparku Kraj blanick ch rytířů 

 

zdroj: Tolasz, 2007, vlastní zpracování 
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Příloha 36:  ozložení nadmořsk ch v šek v Geoparku Podbeskydí 

 

zdroj: SRTM, 2000, vlastní zpracování 

 

Příloha 37: Vertikální členitost reliéfu v Geoparku Podbeskydí vyjádřena ST  v metrech 

 

zdroj: S TM, 2000, vlastní zpracování 
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Příloha 38: Geologické poměry v Geoparku Podbeskydí 

 

zdroj: Zoubek, 2003, vlastní zpracování 

 

Příloha 39: Půdní asociace v Geoparku Podbeskydí  

 

zdroj: Sedláček, Janderková a Šefrna, 2009, vlastní zpracování; pozn.: pro kódy půdních 

asociací viz Přílohu 51 
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Příloha 40: Klimatické členění podle Quitta v Geoparku Podbeskydí 

 

zdroj: Tolasz, 2007, vlastní zpracování 

 

Příloha 41:  ozložení nadmořsk ch v šek v Geoparku Joachima Barranda 

 

zdroj: S TM, 2000, vlastní zpracování 
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Příloha 42: Vertikální členitost reliéfu v Geoparku Joachima Barranda vyjádřena ST  v 

metrech 

 

zdroj: S TM, 2000, vlastní zpracování 
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Příloha 43: Geologické poměry v Geoparku Joachima Barranda 

 

zdroj: Zoubek, 2003, vlastní zpracování 
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Příloha 44: Půdní asociace v Geoparku Joachima Barranda  

 

zdroj: Sedláček, Janderková a Šefrna, 2009, vlastní zpracování; pozn.: pro kódy půdních 

asociací viz Přílohu 51 

Příloha 45: Klimatické členění podle Quitta v Geoparku Joachima Barranda 

 

zdroj: Tolasz, 2007, vlastní zpracování 
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Příloha 46:  ozložení nadmořsk ch v šek v Geoparku Jeseníky 

 

zdroj: S TM, 2000, vlastní zpracování 
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Příloha 47: Vertikální členitost reliéfu v Geoparku Jeseníky vyjádřena ST  v metrech 

 

zdroj: S TM, 2000, vlastní zpracování 
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Příloha 48: Geologické poměry v Geoparku Jeseníky 

 

 

zdroj: Zoubek, 2003, vlastní zpracování 
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Příloha 49: Půdní asociace v Geoparku Jeseníky  

 

zdroj: Sedláček, Janderková a Šefrna, 2009, vlastní zpracování; pozn.: pro kódy půdních 

asociací viz Přílohu 51 
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Příloha 50: Klimatické členění podle Quitta v Geoparku Jeseníky 

 

zdroj: Tolasz, 2007, vlastní zpracování 
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Příloha 51: Kódy půdních asociací 

Leptosoly 

RZ RENDZINY a  ambizem   yluh  a é ze zvětralin vápencov ch hornin, místy luvizemě ze 
sprašov ch hlín 

PR PARARENDZINY a  ambizem   yluh  a é ze slínovcovo-pískovcov ch hornin, místy 
černozemě, hnědozemě nebo luvizemě ze spraší a sprašov ch hlín 

Fluvisoly 

FL1 FLUVIZEMĚ MODÁLNÍ a oglejené převážně z nekarbonátov ch nivních uloženin, místy 
regozemě arenické z fluviálních a vát ch písků 

FL2 FLUVIZEMĚ GLEJOVÉ, místy gleje převážně z nekarbonátov ch nivních, případně jezerních 
uloženin, místy regozemě arenické z fluviálních a vát ch písků 

Vertisoly 

SM SMONICE MODÁLNÍ, místy pelozemě, z karbonátov ch jílů 

Čer  s ly 

CE1 ČERNOZEMĚ MODÁLNÍ a  arb   t  é, místy regozemě nebo pararendziny a černice, převážně 
ze spraší 

CE2 ČERNOZEMĚ LUVICKÉ, místy hnědozemě a černice, převážně ze spraší 

CE3 ČERNOZEMĚ ARENICKÉ, místy regozemě arenické a černice arenické, texturně z lehk ch 
substrátů (terasové a váté písky) s možn m sprašov m překryvem 

CE4 ČERNOZEMĚ  ELICKÉ, místy vertické, černice a pelozemě, texturně z těžk ch karbonátov ch 
substrátů (slíny, slínovce) s možn m sprašov m překryvem 

CE41 ČERNOZEMĚ  ELICKÉ až  ertic é, místy soločankované a černice, texturně z těžk ch 
karbonátov ch substrátů 

CC1 ČERNICE MODÁLNÍ a čer  zem  čer ic é ze slínovců a černice fluvické z nivních uloženin 

CC11 ČERNICE MODÁLNÍ a flu ic é, místy soločankované, z karbonátov ch nivních uloženin 

CC2 ČERNICE GLEJOVÉ, místy gleje fluvické (s možn m rašeliněním), z nivních uloženin 

CC3 ČERNICE ARENICKÉ, místy regozemě arenické, texturně z lehk ch substrátů (terasové a váté 
písky) 

Luvisoly 

SE ŠEDOZEMĚ a h    zem , místy černozemě, ze spraší 

HN1 HNĚDOZEMĚ MODÁLNÍ, místy luvizemě a kambizemě nebo pararendziny, převážně ze spraší a 
sprašov ch polygenetick ch hlín 

HN2 HNĚDOZEMĚ OGLEJENÉ a pseudogleje, místy kambizemě, převážně ze spraší a sprašov ch a 
polygenetick ch hlín 

LU1 LUVIZEMĚ a h    zem  lu ic é ze sprašov ch a polygenetick ch hlín 

LU2 LUVIZEMĚ OGLEJENÉ a h    zem  lu ic é  gleje é, místy pseudogleje, ze sprašov ch a 
polygenetick ch hlín 

LU3 LUVIZEMĚ a  ambizem  are ic é, místy podzoly arenické často oglejené, na zahliněn ch 
štěrkopískov ch terasách a pískovcích 

KA1 KAMBIZEMĚ MODÁLNÍ EUBAZICKÉ i eutr f   ze zvětralin pevn ch a zpevněn ch bazick ch a 
ultrabazick ch hornin 

KA11 KAMBIZEMĚ MODÁLNÍ EUBAZICKÉ i eutr f   ra  er  é, místy rankery, z přemístěn ch silně 
skeletovit ch zvětralin pevn ch bazick ch a ultrabazick ch hornin 

KA2 KAMBIZEMĚ MODÁLNÍ (EUBAZICKÉ až MEZOBAZICKÉ) převážně ze zvětralin pevn ch a 
zpevněn ch hornin 

KA21 KAMBIZEMĚ MODÁLNÍ (EUBAZICKÉ) z flyšov ch hornin Karpat 
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KA22 KAMBIZEMĚ MODÁLNÍ a ra  er  é, místy rankery, ze zvětralin pevn ch a zpevněn ch hornin 

KA23 KAMBIZEMĚ MODÁLNÍ (EUBAZICKÉ) a  gleje é, místy luvizemě, z flyšov ch hornin Karpat 

KA24 KAMBIZEMĚ MODÁLNÍ (EUBAZICKÉ až MEZOBAZICKÉ) a  gleje é, místy pseudogleje, 
převážně ze zvětralin pevn ch a zpevněn ch hornin a polygenetick ch hlín 

KA3 KAMBIZEMĚ MODÁLNÍ (MEZOBAZICKÉ) až  ystric é převážně ze zvětralin pevn ch a 
zpevněn ch hornin 

KA31 KAMBIZEMĚ MODÁLNÍ (EUBAZICKÉ až MEZOBAZICKÉ) z flyšov ch hornin Karpat 

KA32 KAMBIZEMĚ MODÁLNÍ (MEZOBAZICKÉ) a ra  er  é, místy rankery, z přemístěn ch silně 
skeletovit ch zvětralin pevn ch a zpevněn ch hornin 

KA33 KAMBIZEMĚ MODÁLNÍ a lu ic é (mez bazic é), místy až dystrické a luvizemě všechny často 
oglejené, převážně z pevn ch a zpevněn ch hornin a kysel ch polygenetick ch hlín 

KA34 KAMBIZEMĚ MODÁLNÍ (MEZOBAZICKÉ) až  ystric é a  gleje é, místy pseudogleje, převážně 
ze zvětralin pevn ch a zpevněn ch hornin a polygenetick ch hlín 

KA4 KAMBIZEMĚ DYSTRICKÉ a m   l   (mez bazic é), místy kryptopodzoly, převážně ze zvětralin 
pevn ch a zpevněn ch hornin 

KA41 KAMBIZEMĚ MODÁLNÍ (MEZOBAZICKÉ), místy až dystrické s kryptopodzoly, z flyšov ch hornin 
Karpat 

KA42 KAMBIZEMĚ DYSTRICKÉ a ra  er  é, místy rankery, z přemístěn ch silně skeletovit ch 
zvětralin pevn ch a zpěvněn ch hornin 

KA43 KAMBIZEMĚ DYSTRICKÉ a  gleje é, místy pseudogleje, převážně ze zvětralin pevn ch a 
zepvněn ch hornin a polygenetick ch hlín 

KA5 KAMBIZEMĚ  SEFITICKÉ ze štěrkopísků fluviálních teras, místy regozemě arenické a podzoly 
arenické z vát ch písků 

KA51 KAMBIZEMĚ ARENICKÉ, místy regozemě arenické, ze zvětralin pískovců a z fluviálních a vát ch 
písků 

KA6 KAMBIZEMĚ  ELICKÉ a pel zem  z jílovců a slínovců 

PE1  ELOZEMĚ většinou KARBONÁTOVÉ a parare  zi y pelic é, místy černozemě, převážně z 
vápnit ch jílů a slínů 

PE2  ELOZEMĚ a pararendziny ze slínovců, místy kambizemě arenické ze štěrkopísků a vát ch písků 

Podzosoly 

KP1 KRY TO ODZOLY MODÁLNÍ a p  z ly  ambic é, místy kambizemě (mezobazické) a dystrické, 
ze zvětralin pevn ch a zpevněn ch hornin 

KP2 KRY TO ODZOLY MODÁLNÍ a ra  er  é, místy rankery, z přemístěn ch silně skeletovit ch 
zvětralin pevn ch a zpevněn ch hornin 

KP3 KRY TO ODZOLY MODÁLNÍ a  gleje é, místy pseudogleje, převážně ze zvětralin pevn ch a 
zpevněn ch hornin a polygenetick ch hlín 

KP4 KRY TO ODZOLY ARENICKÉ a  ambizem   ystric é are ic é, místy podzoly arenické, ze 
zvětralin pískovců 

PZ1  ODZOLY MODÁLNÍ a kryptopodzoly, místy gleje (často histické) a pseudogleje, ze zvětralin 
pevn ch a zpevněn ch hornin 

PZ2  ODZOLY MODÁLNÍ a ra  er  é, místy rankery, z přemístěn ch silně skeletovit ch zvětralin 
pevn ch a zpevněn ch hornin 

PZ3  ODZOLY ARENICKÉ a  ambizem  are ic é, místy gleje, z fluviálních nebo jezerních písků 

PZ31  ODZOLY ARENICKÉ, místy kambizemě arenické a litozemě pískovcov ch skalních měst 

Stagnosoly 

PG1 PSEUDOGLEJE, místy kambizemě, převážně z polygenetick ch hlín 

PG2  SEUDOGLEJE LUVICKÉ a lu izem   gleje é ze sprašov ch a polygenetick ch hlín 



- 123 - 

 

PG3  SEUDOGLEJE  ELICKÉ a pel zem  z jílů a odvápněn ch slínů, místy kambizemě arenické 
převážně ze zahliněn ch a zajílen ch štěrkopísků s pokryvy vát ch písků 

Glejsoly 

GL GLEJE, místy organozemě, převážně z deluviofluviálních uloženin 

Organosoly 

OR ORGANOZEMĚ a gleje slatinišť, přechodov ch rašelinišť a vrchovišť 

Antroposoly 

AN ANTRO OZEMĚ, TECHNOSOLY, a tr pic é substr ty a antropogenně obnažené podloží 

zdroj: upraveno podle Sedláček, Janderková a Šefrna, 2009 

 


