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Abstrakt 

Diplomová práce se zabývá problematikou a aplikací nového nástroje k ochraně přírody a 

krajiny, jímž je zakládání geoparků, a to s konkrétním zaměřením na kandidátský Geopark 

Joachima Barranda. Cílem práce není jen ohodnotit dopady cestovního ruchu na zájmovou 

oblast. Diskutován je zejména management zakládání geoparku Joachima Barranda, důraz je 

kladen na současné vztahové vazby, kooperaci a postoje aktérů území. Nedílnou součástí práce 

jsou návrhy kroků vedoucích ke zlepšení efektivity zakládání geoparků. Práce také kriticky 

hodnotí fenomén geoparků v pojetí hojně diskutovaného udržitelného cestovního ruchu, podává 

přehled legislativních omezení souvisejících s ochranou přírody a postihuje konfrontaci zájmů 

ochrany přírody se zájmy turismu v praxi.  

 

Klíčová slova: udržitelný rozvoj, cestovní ruch, geoturismus, geopark, Český kras 

 

Abstract 

The diploma thesis deals with the application of a new instrument for landscape protection and 

nature conservation which is the foundation of Geoparks, with a particular focus on the candidate 

Joachim Barrande Geopark. The aim of this paper is not only to assess the impacts of tourism on 

this area. Management of establishment of the geopark is discussed, too. The thesis emphasizes 

the current relations, cooperation and attitudes of the actors. Proposals to improve the efficiency 

of establishment of Geoparks are an integral part of the paper, too. It also critically appreciates 

the phenomenon of Geoparks, which is widely discussed in the concept of sustainable tourism. 

The thesis gives an overview of the legislative restrictions related to the protection of nature and 

implies the confrontation of the nature conservation interests with the interests of tourism. 
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1 ÚVOD 

Odvětví cestovního ruchu je celosvětově považováno za jedno z nejperspektivnějších  

pro nadcházející období (Mourek 2000). Možnosti cestovního ruchu jsou v současné době takřka 

neomezené. Jediná omezení vyplývají z konfliktu se životním prostředím, který se v posledních 

letech dostává stále více do popředí zájmu veřejnosti. O nutnosti zabývat se udržitelným 

rozvojem ve smyslu, v jakém jej známe dnes, se začalo mluvit od 80. let 20. století, kdy bylo 

poprvé v tisku poukázáno na problém limitovaných zdrojů a nemožnost nekonečného růstu  

bez trvalých následků na životní prostředí i na společnost. 

Jednou z odpovědí na tento problém byl vznik konceptu geoparků, který svým pojetím 

nemá v ochraně přírody obdoby. Koncept upouští od zákonných ustanovení, namísto 

konkurenčního vztahu mezi ochranou přírody a turismem podněcuje jejich kooperaci, 

rozmělňuje jejich zdánlivě rigidní hranice a posouvá institucionální subjekty a obyvatelstvo  

ke konvergenci. S geoparky je spojen pojem geoturismus, který se vyvinul již několik let  

před vznikem světové sítě geoparků.  

Z konceptu geoparků vychází, jaké strategie a metody se mají k dosažení vytyčených cílů 

použít. Zdá se však, že neznámou zůstává, proč samotné fungování českých geoparků 

s teoretickým konceptem někdy nekoresponduje. Předkládaná práce, která se zabývá konkrétním 

případem kandidátského Geoparku Joachima Barranda (dále GPJB), by měla nalezením 

odpovědi na tuto otázku pomoci vytvořit podněty pro celkové oživení sledovaného území. Mohla 

by se rovněž stát inspirací pro tvorbu strategie rozvoje GPJB, i jiných kandidátských geoparků.   

 

Hlavními cíli diplomové práce je:  

- posoudit význam geoparku z hlediska respektování principů trvale udržitelného rozvoje 

- zhodnotit současný management zakládání Geoparku Joachima Barranda, podat návrhy  

na jeho zlepšení a doporučení platná obecně pro české geoparky 

- najít možnosti skutečného využití potenciálu oblasti. 

 

K dosažení těchto obecnějších cílů bylo stanoveno několik cílů dílčích:  

- zmapovat aktivity hlavních iniciátorů GPJB i jednotlivých aktérů působících v oblasti  

od vzniku záměru kandidatury na vyhlášení 

- zjistit postoje jednotlivých aktérů v oblasti k problematice geoparku, jejich vztahové  

a kooperační vazby 

- zmapovat dokumentaci kandidatury na geopark a dílčích kroků hlavních iniciátorů geoparku 
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- zarámovat princip geoparku do legislativního rámce ochrany přírody 

- vystihnout hlavní problémy oblasti GPJB a podat některé návrhy na řešení. 

 

Výzkumné otázky, kterými se práce mimo jiné zabývá: 

- Jaký má vyhlášení geoparku potenciál zvýšit atraktivitu již tak atraktivního území Českého 

krasu?  

- Může stát úspěch geoparku pouze na geologickém potenciálu území?  

- Jaká existují omezení pro rozvoj geoturismu?  

 

Práce diskutuje v teoretické části interpretace udržitelnosti a udržitelného cestovního 

ruchu, kriticky hodnotí koncepční plán státní politiky cestovního ruchu v Česku a zabývá  

se vlivy rekreačních činností na životní prostředí a na přírodu. Díky poloze chráněné krajinné 

oblasti Český kras na území sledovaného geoparku je kladen důraz na problematiku a specifika 

turismu ve zvláště chráněných územích, což se promítá i v části praktické. Zde je řešen mimo 

jiné krasový potenciál oblasti Geoparku Joachima Barranda vyplývající z jeho geologického, 

estetického i surovinového bohatství. Široce je diskutována otázka speleoturistiky jako nového 

produktu cestovního ruchu v geoparku a s ním spojené problémy vyplývající z legislativy 

ochrany přírody. Práce rovněž hodnotí fungování jednotlivých aktérů v oblasti, jejich vzájemné 

vztahy a spolupráci, přičemž vychází centricky od Agentury Koniklec, o. p. s., která  

je zakládajícím subjektem sledovaného geoparku. Na základě analýzy činností aktérů a stavu 

území předkládá návrhy na plnohodnotné využití a prezentace jeho potenciálu.  

V práci je využívána terminologie dle Výkladového slovníku cestovního ruchu  

(Pásková, Zelenka 2002). Nejčetnějším termínem je cestovní ruch, který je nezřídka označován 

zkratkou CR. V širokém pojetí jde o komplexní společenský jev, který zahrnuje nejen jeho 

účastníky,  

ale také poskytovatele služeb, destinace, v nichž je cestovní ruch realizován, a tranzitní 

destinace. Alternativní termín pro cestovní ruch je turismus. V Česku zavedené, ale nesprávné 

označení pro odvětví cestovního ruchu je průmysl cestovního ruchu (též nepřesně turistický 

průmysl). Ve skutečnosti však jde o služby, nikoli o průmysl.   
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2 TEORETICKÉ ZARÁMOVÁNÍ 

2.1 UDRŽITELNÝ CESTOVNÍ RUCH 

2.1.1 PROČ SE UDRŽITELNOSTÍ CESTOVNÍHO RUCHU ZABÝVAT?  

Turismus se prudce vyvíjí posledních 60 let. S přelomem tisíciletí se stal samostatným 

významným ekonomickým odvětvím, které je v procesu neustálého rozvoje (Coccossis 2000). 

S ekonomickými zisky z turismu však roste také environmentální a sociální odpovědnost  

a od počátku 21. století se vynořuje potřeba či spíše nutnost zachování udržitelnosti. Hlavní 

problém, kterému bude muset v blízké budoucnosti světový turismus čelit, je globalizace 

nabídky a poptávky, která stojí v ostrém protikladu ke snahám o ochranu životního prostředí 

(Ministerstvo pro místní rozvoj 2012). Nebezpečí spočívá v neustálém nadměrném 

nekorigovaném rozšiřování turismu do nových oblastí a jeho prohlubování v turistických 

oblastech stávajících. Masívní nárůst konkurence poskytovatelů služeb způsobuje nadměrné 

navýšení kapacit a snížení cen, což má nepříznivé dopady na životní prostředí a na pomalu  

se vytrácející kulturní i přírodní bohatství. I. M. Havel na jednom ze seminářů Centra 

teoretických studií University Karlovy citoval: „Auta jsou sice škodlivá a bylo by lépe se  

bez nich obejít, ale pokud to nedovedeme, není správná cesta automobily zakázat, nýbrž udělat  

je lepší“ (Cílek 1996).  Tato myšlenka lze aplikovat pro podkreslení interpretací udržitelného 

uspokojování moderních lidských potřeb. 

 

2.1.2 INTERPRETACE UDRŽITELNOSTI 

Problematika trvale udržitelného rozvoje oblastí se začíná objevovat na stránkách 

odborného tisku a v literatuře začátkem 80. let 20. století (Kolektiv autorů Katedry CR VŠE 

2008). Pravděpodobně vůbec poprvé se pojem trvalá udržitelnost ve smyslu, v jakém jej známe, 

objevil ve speciálním vydání britského časopisu The Ecologist roku 1972 (Goldsmith et al. 

1972). Skupina vědců prezentovala svoji studii A Blueprint for Survival, která upozorňovala  

na problém limitovaných zdrojů a nemožnost nekonečného růstu bez trvalých následků  

na životní prostředí i na společnost. V dalších letech se tato problematika dostává do popředí 

zájmu vědců, ekonomů, ekologů a dalších odborníků. Myšlenka dodržování ekologických 

principů při rozvoji jednotlivých odvětví národních ekonomik proniká do významných 

dokumentů a stává se součástí legislativy. Díky multidisciplinaritě tohoto problému vzniká 

mnoho různých náhledů a interpretací.  
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Pojem udržitelnost je různými způsoby vykládán i v závislosti na jazyku (Arlt 2006). 

Anglický výraz sustainability je anglickými slovníky vykládán jako „schopnost být dlouhodobě 

udržovaný“ (An Encyclopedia Britannica Company 2014). Odkazuje na metodu získávání zdrojů 

(zejména lesní těžbou) tak, že zdroje nejsou vyčerpány nebo nenávratně poškozeny. Do vztahu 

s udržitelností rovněž dává životní styl využívající udržitelných metod. Německý výklad pojmu 

Nachhaltigkeit je založen na myšlence perfektně fungujícího systému, ve kterém žádný prvek 

nepotřebuje žádnou pomoc zvenčí. V Německu se tento pojem objevil již kolem roku 1700 

v souvislosti s nedostatkem dřeva potřebným pro těžbu stříbra ve městě Freiberg (Arlt 2006). 

Francouzský výraz Durabilité je vysvětlován ve smyslu dlouhotrvající existence něčeho, co není 

snadné zničit. V některých jazycích, jako je polština, finština a mnoho dalších, ekvivalent  

pro podstatné jméno udržitelnost neexistuje (Arlt 2006). Tyto jazyky pak přejímají pojem 

z angličtiny. České slovníky spíše než pojem udržitelnost definují pojem udržitelný rozvoj, 

případně trvale udržitelný rozvoj. Tato formulace pojmu je definována zákonem č. 17/1992 Sb., 

o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ŽP“), který říká, že „trvale 

udržitelný rozvoj společnosti je takový rozvoj, který současným i budoucím generacím 

zachovává možnost uspokojovat jejich základní životní potřeby a přitom nesnižuje rozmanitost 

přírody a zachovává přirozené funkce ekosystémů“.  

V širokém fenoménu udržitelného rozvoje měl svůj původ i pojem „měkký turismus“ (soft, 

gentle, green tourism), jehož otcem byl německý filosof a futurolog Robert Jungk (Hlavac 2012). 

Odtud již pojem udržitelný cestovní ruch měl jen kousek. V tomto současném znění se začal 

používat od konce 80. let.  

Nad to ovšem vyvstávají otázky, zda je turismus vůbec udržitelný a jaká je jeho skutečná 

cena. Koncept udržitelnosti cestovního ruchu spočívá v tvorbě rovnováhy mezi ekonomickými, 

sociálními a environmentálními cíli v dlouhodobém horizontu. Ačkoli existuje rozšířené 

povědomí o nutnosti hledat strategie pro udržitelnost turismu, definování hranic udržitelnosti  

se setkalo s velkým množstvím interpretací a přístupů (obrázek 1). Lze definovat například 

ekonomickou udržitelnost turismu, což je poněkud kontrastující s definicí udržitelnosti 

ekologickou a s podstatou geoparků. Ekonomická udržitelnost spočívá na technických 

základech, uplatňuje se rozvoj inovací, investic do infrastruktury, růst kapacit a rozšiřování 

služeb. Do této definice udržitelnosti nespadá pojem šetrnost. Ve smyslu, v jakém se chápe 

udržitelnost cestovního ruchu v souvislosti s geoparky (tedy ve smyslu ekologickém a socio-

kulturním), by se mělo spíše hovořit o „udržitelné šetrnosti“.  

Chápání udržitelnosti ve smyslu „udržitelného turistického rozvoje“ vychází z potřeby 

udržení dlouhotrvající životaschopnosti turistické aktivity. Tento pojem je založený  
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na ekonomických hodnotách, ale je si dobře vědom potřeby čistého přírodního prostředí  

a estetična, neboť právě zvyšující se poptávka po něm může přinést ekonomický zisk.  

Při definování udržitelnosti cestovního ruchu ve smyslu ekologickém je zřejmé, že priorita 

je kladena na měkké šetrné formy turismu a ochranu přírodních zdrojů. Jeden z přístupů hovoří  

o „ekologicky udržitelném ekonomickém rozvoji“ turismu jako součásti celistvého udržitelného 

rozvoje, který je definován na základech celistvého humánně-ekologického systému. V této 

perspektivě je ochrana životního prostředí dána na roveň sociální spravedlnosti i ekonomické 

efektivnosti a je tedy ze všech přístupů nejvíce žádoucí.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Coccossis 2000  

 

2.1.3 KONCEPCE STÁTNÍ POLITIKY CESTOVNÍHO RUCHU V ČR A UDRŽITELNÝ CESTOVNÍ 

RUCH 

Do portfolia nástrojů, skrze něž se má zajišťovat rovnováha mezi pozitivními přínosy 

cestovního ruchu (dále CR) a zachováním či zlepšováním kvality životního prostředí, mimo jiné 

náleží i rozvojové dokumenty v oblasti cestovního ruchu. V rámci ČR je na nejvyšší úrovni 

v tomto směru Koncepce státní politiky cestovního ruchu ČR. Koncepční plán však vyvolává 

Obrázek 1: Interpretace udržitelného turismu 

EKONOMICKÁ EFEKTIVITA 

SOCIÁLNÍ SPRAVEDLNOST OCHRANA ŽIVOTNÍHO 

PROSTŘEDÍ 

UDRŽITELNOST 

Ekonomická udržitelnost turismu 

Ekologicky udržitelný 

ekonomický rozvoj – ekologicky 

a sociálně odpovědný turismus 

jako součást celkově 

udržitelného rozvoje 

Udržitelný turistický rozvoj 

Ekologicky udržitelný turismus 
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vážné obavy dotčených orgánů státní správy, zda svými navrhovanými opatřeními a aktivitami 

nebude negativně působit na kvalitu životního prostředí ČR a na úroveň veřejného zdraví 

obyvatel i návštěvníků, což se zdá být poněkud tristní. Zaznívá značná kritika ze strany těchto 

dotčených orgánů ohledně nic neříkající univerzálnosti a stanovení příliš obecných cílů strategie. 

Kritizována je i absolutní absence přesné lokalizace, dopadů a konkrétních opatření k dosažení 

požadovaných cílů. V koncepci CR dále zcela chybí vyhodnocení naplňování dlouhodobých cílů 

a priorit ČR v oblasti rozvoje CR předešlých let, zejména vyhodnocení dopadů na jednotlivé 

složky životního prostředí (dále ŽP). Kritika vysoce zainteresovaných orgánů se ozývá 

konkrétněji stran používání zastaralých pojmů v souvislosti s lesním zákonem či neplatných 

imisních standardů namísto norem environmentální kvality pro útvary podzemních  

a povrchových vod. Celá řada příslušných úřadů nevyloučila ve svém stanovisku vliv nové 

koncepce na evropsky významné lokality a ptačí oblasti (Ministerstvo pro místní rozvoj 2012).  

Na druhou stranu však ani neexistuje předpoklad, že by Koncepce Státní politiky CR v ČR 

přinesla v dalším období významné impulzy pro rozvoj turismu.  

Koncepce nekonkretizuje míru vlivů na jednotlivé složky životního prostředí a veřejné 

zdraví, doporučuje však k celorepublikové realizaci taková opatření, jejichž zavedením může 

dojít k preventivním zamezením vzniku či k minimalizaci negativních vlivů na ŽP a veřejné 

zdraví (Ministerstvo pro místní rozvoj 2012). Koncepce reaguje na globalizační procesy, nové 

rychle rostoucí trhy, změny v charakteru poptávky, její struktuře i kvalitě. Její globální cíl 

spočívá silně na hospodářských základech a konkurenceschopnosti jakožto i na udržení 

ekonomické výkonnosti při zachování socio-kulturního a environmentálního rozvoje celého 

odvětví CR. Opírá se o řadu politik, koncepcí a směrnic, a to na mezinárodní, národní  

i regionální úrovni (příloha 1).  

Doporučením dotčených aktérů pro státní politiku cestovního ruchu je zabývat  

se financováním lehké turistické infrastruktury, eliminovat cíle, jejichž dosažení je spojeno 

s rizikem nepřijatelných zásahů do cenných částí krajiny a podporovat měkké, ekologicky šetrné 

formy CR na úkor konvenčního masového CR.  

Správa chráněné krajinné oblasti (dále SCHKO) Český kras (dále ČK) z pohledu zájmů 

ochrany přírody a krajiny (dále OPK) dle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny,  

ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o OPK“) doporučuje zaměřit se v rámci dalšího 

zpracování vedle jiných témat na:  

a) podporu soustředění návštěvnosti do vybraných lokalit a na trasy, které jsou turisticky 

zajímavé i z hlediska naučného, výchovného a obecně osvětového, a kde jsou při dodržování 

definovaných podmínek jen minimální rizika plynoucí z jejich zátěže,  
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b) podporu budování a zkvalitňování infrastruktury potřebné pro pobyt návštěvníků v krajině 

ve vybraných lokalitách (přístupové komunikace, orientační a informační tabule, parkoviště, 

cyklostezky, tábořiště, zázemí pro vodácký sport atd.) včetně služeb (občerstvení, svoz 

odpadu, sociální zařízení, dětské koutky atd.), 

c) podporu budování a provozování zařízení zvyšující naučný význam a atraktivnost 

vybraných lokalit (např. muzea v přírodě, informační kiosky a zařízení, zoo-koutky, 

botanické expozice atd.), 

d) směřování podpory budování a rozšiřování velkokapacitních ubytovacích zařízení  

a sportovišť (zejména pro lyžařské a vodní sporty) mimo zvláště chráněná území.  

 

2.1.4 ZVÝŠENÍ ATRAKTIVITY ZVLÁŠTĚ CHRÁNĚNÝCH ÚZEMÍ PRO CESTOVNÍ RUCH – 

NEBEZPEČÍ NEBO ŠANCE?  

V turismu se v současné době projevuje rostoucí konzumní trend společnosti na straně 

jedné, zároveň však rostoucí zájem o kvalitu životního prostředí na straně druhé. Nacházíme zde 

určité kontinuum mezi masově konzumním a tzv. „ohleduplným“ turismem. Nároky návštěvníků 

na nabídku a kvalitu služeb se zvyšují, což vytváří tlak na prostředí ve formě nových 

komunikací, ubytovacích kapacit či zvýšené nabídky atrakcí. Stejně tak se však zvyšuje 

poptávka po méně dostupných lokalitách, zážitkovém cestování, nedotčené přírodě a cítění genia 

loci (Štyrský 2011), což nemusí nutně znamenat jen opuštěné ostrovy či polární oblasti,  

ale i vysoce chráněná a běžně nedostupná území u nás. To rozpoutává konflikty mezi zastánci 

ochrany přírody a zastánci zvyšování turistického potenciálu území (viz kapitola 2.1.6).  

Rostoucí trend měkkých forem cestovního ruchu a tzv. ekoturistických aktivit nabízí 

otázku, zda se tyto aktivity nestávají také částečně záležitostí masovou (Kolektiv autorů 2006). 

Ač existuje obecný konsenzus, že turismus by měl být součástí obecné strategie udržitelnosti, 

není stále přesně dáno, jak toho docílit (Priestley et al. 2000). Díky ohromné prostorové diverzitě 

však není možno strategii udržitelnosti unifikovat. 

Turistický průmysl současnosti je schopen nabídnout již téměř cokoliv. Každý nově 

vznikající produkt cestovního ruchu má však větší šanci obstát, je-li zařazen do líbivé kolonky 

„udržitelný“ a vyhýbá-li se onomu nelichotivému slovu „průmysl“, které dává do povědomí,  

že i cestovní ruch může být environmentálně i sociálně značně necitlivý. Otazník zůstává  

nad pomezím, kde se láme snaha o přilákání co největšího množství návštěvníků se snahou  

o zachování přírodní identity, rázu krajiny a nepoškozené přírody. Kde přesně se hranice nachází 

a kam se posouvá? Volání po turistech je slyšet více než snahy o omezování jejich počtů. Je tedy 
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na místě pochybnost, zda není ta neustále skloňovaná „udržitelnost“ z větší části jen velkou 

prázdnou bublinou?  

V marketingových strategiích se začíná klást důraz na pohodlí. Pokud se zjednoduší 

přístup do dříve těžce dostupných oblastí, zaznamenají tyto oblasti výrazný růst návštěvnosti. 

Otázka je, jestli je toto „zalidnění“ každé oblasti jen proto, aby přitekly peníze různým 

podnikavcům a obchodníkům, je vždy patřičné. V našich podmínkách stále spíše převládá honba 

za ziskem bez zohlednění dlouhodobé prosperity regionu nebo destinace (Mourek 2000).   

Vyšší disponibilní příjmy, rostoucí fond volného času a zájem o aktivní dovolené 

(Kolektiv autorů 2006, Hromková 2012), to jsou hybné síly, které dávají do chodu odvážné 

projekty v cestovním ruchu, při kterých se nebojí poskytovatelé služeb nabízet služby  

„all inclusive“ i při výstupu na nejvyšší hory světa nebo do nejneprostupnějšího pralesa. 

Budováním chodníků, bezpečnostních zajištění cest a bohatou nabídkou průvodců, veškeré 

výzbroje i výstroje je umožněno komukoli doslova vstát z gauče, otevřít peněženku a vydat  

se za dobrodružstvím. Proto se na výstupových cestách na světové velehory tvoří fronty a horské 

hřebeny a divoké řeky jsou obsypány klienty outdoorových cestovních kanceláří. Díky tomuto 

trendu se na mnohých místech světa vyvinulo velké množství zabezpečených zpevněných, 

mnohdy zpoplatněných, turistických chodníků s množstvím informačních, ubytovacích  

a sanitárních kapacit podél nich.  

Podle Centra pro udržitelnost destinací americké vzdělávací instituce Národní geografická 

společnost (National Geographic Society) se udržitelný cestovní ruch má řídit stejným heslem 

jako lékařský kodex – „First, do no harm“ (Center for Sustainable Destinations 2014). Má 

chránit svůj produkt, tedy destinaci. Má předvídat vývoj tlaku zvenčí, určovat mezní hodnoty  

a uplatňovat metody řízení vedoucí k zachování stavu destinace. Rovněž je důležité vyžadovat 

od návštěvníků respekt k místní kultuře a tradicím a úctu k místní etiketě. Destinace by se měla 

zaměřit na kvalitu spíše než na kvantitu a úspěšnost cestovního ruchu měřit ne počtem 

návštěvníků, ale délkou jejich pobytu, množstvím utracených peněz a kvalitou jejich zkušeností.  

  

2.1.5 ZMĚNY V DESTINACI SPOJENÉ S CESTOVNÍM RUCHEM 

Dopady turistických aktivit na životní prostředí se dají rozdělit do tří hlavních kategorií: 

ekonomické, socio-kulturní a environmentální. Spíše než dopady cestovního ruchu někteří autoři 

používají jako přesnější vyjádření změny spojené s cestovním ruchem, zejména zaměříme-li  

se na komplexní změny v destinaci spojené s jejím životním cyklem. Kromě výše uvedených 

dopadů se mění také celkové tempo růstu destinace, množství ubytovacích kapacit, úroveň 

obsazenosti, ceny služeb, typ a počet návštěvníků, délka jejich pobytu, image oblasti, postavení 
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destinace v rámci systému cestovního ruchu, množství atraktivit, vlastnictví provozoven, 

komodifikace atraktivit (komercializace) či reakce marketingu na nové situace (Buhalis 2000, 

Kudová 2013). Tabulka 1 vystihuje dopady cestovního ruchu na destinaci v jednotlivých fázích 

životního cyklu. Žlutě zabarvená pole vystihují (viz graf 2 v kapitole 2.2.4) ideální stav, který lze 

považovat za dlouhodobě udržitelný. Nejsou žádoucí žádné extrémy (ani pozitivní, neboť 

jakýkoli extrém není dlouhodobě udržitelný a je následován vývojem prudce antagonistickým). 

Je žádoucí mírné zlepšení nebo status quo. Z tabulky je patrné, že v běžném životním cyklu 

destinace již fáze konsolidace směřuje k neudržitelnosti. Autoři Buhalis (2000) ani Kudová 

(2013) neuvádějí jednotlivé charakteristiky pro úvodní fázi objevení, předpokládá  

se však, že jsou téměř totožné s fází vtažení.   
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Tabulka 1: Dopady cestovního ruchu na destinaci v čase 

Fáze Vtažení Rozvoj Konsolidace Stagnace Post-stagnace 

Situace 
Nová „trendy“ 

destinace 

Zájem více 

návštěvníků, 

investice do 

ubytování a 

vybavenosti 

Maximum 

návštěvníků, 

rostoucí 

vybavenost 

Přesycenost, 

poptávka klesá 

Poptávka nadále 

klesá, speciální 

nabídky 

k posílení 

návštěvnosti 

Ekonomické dopady 

Zaměstnanost Nízká Vysoká Velmi vysoká Vysoká Nízká 

Ziskovost 

soukromého 

sektoru 

Záporná Rostoucí Velmi vysoká Vysoká Upadající 

Příjmy rezidentů Nízké Velmi vysoké Velmi vysoké Nízké Velmi nízké 

Investice Nízké Velmi vysoké Velmi vysoké Nízké Velmi nízké 

Ekonomická 

struktura 
Vyrovnaná 

Orientovaná  

na CR 

CR je 

dominantní 
Závislá na CR 

Nevyrovnaná, 

nesoběstačná 

Závislost na 

zprostředkovatelích 
Zanedbatelná Nízká Vysoká Nízké Velmi závislá 

Import Nízký Velmi vysoký Velmi vysoký Velmi vysoký Vysoký 

Inflace Nízká Velmi vysoká Velmi vysoká Velmi vysoká Nízká 

Multiplikační efekt 
Extrémně 

vysoký 
Vysoký Klesající Nízký Nízký 

Sociální dopady 

Typ návštěvníků 

 (dle Ploga) 
Allocentrik Allocentrik Midcentrik Psychocentrik Psychocentrik 

Doxeyho iritační 

index 
Euforie Apatie Iritace Antagonismus Konečná fáze 

Migrace do 

destinace 
Nízká Vysoká Velmi vysoká Vysoká Nízká 

Kriminalita Nízká Vysoká Vysoká Velmi vysoká Velmi vysoká 

Environmentální dopady 

Životní prostředí a 

krajina 
Nenarušené Vylepšené Bez respektu Znečištěné Zničené 

Památky a dědictví Nenarušené Vylepšené Bez respektu Upadající Zničené 

Znečištění plynoucí  

z turismu 
Zanedbatelné Nízké Vysoké Velmi vysoké  Velmi vysoké  

Znečištění vod Zanedbatelné Nízké Vysoké Velmi vysoké  Velmi vysoké  

Přeplnění a 

doprava 
Nízké Nízké Velmi vysoké Velmi vysoké  Nízké 

 Eroze Nízká Vysoká Velmi vysoká Velmi vysoká Velmi vysoká 

Zdroj: Buhalis 2000, Kudová 2013, vlastní úprava 
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2.1.6 VLIVY REKREAČNÍCH ČINNOSTÍ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 

Obecně je cestovní ruch pro životní prostředí značně zatěžující a co do spotřeby přírodních 

zdrojů vysoce vyčerpávající. Dokáže spotřebovat ročně množství energie odpovídající 80 % 

roční energetické produkce Japonska a vyprodukovat za rok takové množství odpadu, jako 

například Francie - 355 milionů tun/rok 2013 (European Commission 2013). Turismus je jak 

přímým zdrojem emisí skrze dopravu, vytápění či chlazení, tak také zdrojem emisí nepřímým 

skrze výstavbu a provoz turistických zařízení.  

V rekreačních areálech a místech vysoké kumulace návštěvníků je zdrojem zvýšené 

hlukové a světelné zátěže, hustým provozem dopravních letadel napomáhá narušovat ozonovou 

vrstvu a zábory půd pro výstavbu turistické infrastruktury doprovázené zpevňováním přírodních 

povrchů či odlesňováním snižují odrazivost zemského povrchu. Celkově tak cestovní ruch 

přispívá k oteplování klimatu. Ovlivnění půdy a horninového prostředí je v porovnání 

s přírodními silami nízké, má však značný estetický význam – rozšiřování a prohlubování cest, 

prošlapávání nových a paralelních pěšin. Sešlap může působit významně na fyzikální  

a hydrologický režim stanovišť či zvyšování hustoty půdního profilu. Skrze výstavbu turistické 

infrastruktury dochází k odstranění či převrstvení půdního profilu. Ve vztahu k pěší turistice, 

resp. jezdectví, se užívá jako jeden z indikátorů míra sešlapu vegetačního krytu. Sešlap snižuje 

množství rostlinné biomasy, pokryvnost a výšku rostlin a diverzitu fytocenóz. Nejzranitelnější 

jsou keříčková a vysokobylinná společenstva. Podél turistických tras se vytváří různě široké 

lemy antropogenně pozměněné vegetace. Změny v krajině způsobují změnu charakteru biotopů  

a jejich fragmentaci. Turismus dále ovlivňuje chemismus a fyzikální vlastnosti vod skrze 

rekreační plavbu (vypouštění odpadních vod, znečištění lodními motory, zvýšení zákalu, víření), 

zapříčiňuje změny v přirozeném vodním režimu a snižuje vodnost toků díky čerpání vody  

pro zasněžování či provoz rekreačních objektů. To má následně negativní vliv na vodní biotu. 

Ohrožené jsou zejména menší toky.   

Příčinný řetězec vlivů rozvoje turismu na životní prostředí lze popsat modelem DPSIR 

(Bottero, Ferretti 2010) – Driving force (hnací síla – tou rozumíme rostoucí konzumní trend 

společnosti v kombinaci se zvýšeným zájmem o kvalitu životního prostředí), Pressure (zátěž, 

tlak – jak lidské aktivity související s turismem působí na jednotlivé složky životního prostředí, 

tedy půdu, vodu, ovzduší, biotu), Situation (stav – jaký je stav prostředí turistické lokality  

a do jaké míry byla lokalita turismem ovlivněna), Impact (vliv, dopad – jaké změny byly 

v lokalitě turismem vyvolány, např. ztráta biodiverzity, erozní jevy, znečištění vod, ovzduší, 

snížení autoregulační schopnosti prostředí, dále sem lze zahrnout i sociálně-ekonomické dopady, 

tedy změny postojů obyvatel, proměna jejich zdraví, změna charakteru destinace), Response 
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(odezva – způsob reakce na změny způsobené turismem, např. regulace některých aktivit, 

technická opatření, např. protierozní, změny legislativy, změny nabídky turistických produktů, 

z toho vyplývající změny v poptávce po lokalitě, změny v návštěvnosti či struktuře návštěvníků). 

Silná zpětná vazba prostředí na cestovní ruch způsobuje, že se zvyšujícím se turismem  

je současně přímo úměrně snižován potenciál daného území pro rozvoj turismu. Vzniká tak 

turistická past a efekt „ničení turismu turismem“ (Mourek 2000).  

Protože však nic není zcela jednostranné, i turismus má k ochraně přírody pozitivní 

vztahové vazby. Jednak jsou jeho dopady na životní prostředí podstatně nižší než u jiných 

průmyslových odvětví, jednak je příroda prostředím turisty aktivně vyhledávaným a turismus  

je tak motivován přírodu alespoň částečně chránit. Turismus může také hrát v oblasti ochrany 

přírody důležitou informační a vzdělávací roli a v neposlední řadě zprostředkovaně přináší nejen 

pro ochranu přírody významné finanční zdroje. 

 

2.1.7 LEGISLATIVNÍ UKOTVENÍ CESTOVNÍHO RUCHU A OCHRANY PŘÍRODY V ČESKU 

Vztah mezi ochranou přírody a rozvojem cestovního ruchu může nabývat dvou vztahů – 

soutěživý a spolupracující (Pásková 2011, Fialová 2012). Soutěživý vztah znamená snahu správ 

ochrany přírody o regulaci cestovního ruchu. Spolupracující naopak vyjadřuje aktivní  

a strategický přístup, který zahrnuje návštěvnický management, komunikaci s návštěvníky  

a jejich vzdělávání. Cestovní ruch je s ochranou přírody přes současné pozvolné snahy  

o konvergenci ve stálém rozporu, převažuje konzervativní defenzivní přístup. Z hlediska ochrany 

životního prostředí je turista stále spíše považován za „nebezpečí“ než za zdroj prostředků 

využitelných pro ochranu přírody (Petráš 2013). Právní úprava ochrany životního prostředí je 

složitým konglomerátem různorodých právních norem vyplývajícím ze složité organizace 

ochrany jednotlivých složek ŽP, jako je ovzduší, voda či les. Vedle těchto základních okruhů 

spadá cestovní ruch i pod speciální zákony, jako je například zákon o odpadech. Složitost tohoto 

právního systému je ještě umocněna jeho dynamickým vývojem.    

Potřeby cestovního ruchu jsou v české legislativě dosud obvykle na okraji zájmu. Jednotné 

právní ukotvení cestovního ruchu v Česku zatím chybí, právní úprava je zajišťována řadou 

vyhlášek. Z tohoto hlediska může být klíčový připravovaný zákon o podpoře rozvoje CR, který 

dosud v českém právním řádu neexistuje. Stávající právní normy se spíše snaží turisty omezit 

nebo přímo vytlačit z chráněných území (Petráš 2013). Na druhé straně, některé nejnovější prvky 

ochrany ŽP se staví k turistům až pozoruhodně příznivě. Jedním z těchto prvků je moderní 

fenomén geoparků. Petráš (2013) však uvádí, že řešení geoparků z hlediska práva a veřejné 
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správy vyvolává kvůli nesystematizovaným a komplikovaně se prolínajícím právním normám 

zatím spíše rozpaky.  

Pro sjednocení cílů ochrany životního prostředí a optimálního využití přírodního 

potenciálu destinace cestovního ruchu z hlediska turistiky přicházejí z dlouhodobého hlediska 

v úvahu dvě možnosti: kvalitní územní plánování a opatření pro odstranění nadměrného 

znečišťování a devastace způsobené nejen cestovním ruchem (Rimeš 2006).  

Důležitý nástroj rozvoje cestovního ruchu zejména na místní úrovni představuje zmíněné 

územní plánování, neboť právě to vytváří předpoklady k zabezpečení trvalého souladu všech 

přírodních, civilizačních a kulturních hodnot v území, zejména se zřetelem na péči o životní 

prostředí v destinaci. Mělo by vytvářet rovnováhu mezi krajinou a tvorbou ekonomických 

hodnot. Upravuje jej zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění 

pozdějších předpisů. S tím souvisí také zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na ŽP,  

ve znění pozdějších předpisů.  

Mezi zákony obecného základu práva ŽP patří ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České 

republiky, a ústavní zákon č. 2/1993 Sb., Listina základních práv a svobod, kde jsou vyjádřeny 

nejobecnější principy, jako povinnost státu chránit přírodní bohatství (Petráš 2013). Všeobecnou 

právní normou v oblasti životního prostředí je pak zákon č. 17/1992 Sb. o životním prostředí. 

Vycházeje z principu trvale udržitelného rozvoje stanovuje zákon základní zásady ochrany 

životního prostředí a ukládá fyzickým i právnickým osobám povinnost stav ŽP chránit  

a zlepšovat. Základní souhrnný přehled zákonů týkajících se ŽP viz příloha 2.  

 

2.1.8 CESTOVNÍ RUCH VE ZVLÁŠTĚ CHRÁNĚNÝCH ÚZEMÍCH 

S omezeními týkajícími se životního prostředí a přírody se turista nejčastěji setká  

ve zvláště chráněných územích (dále ZCHÚ). Možnosti a omezení pohybu v nich jsou uvedeny 

v zákoně č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny. Účelem tohoto zákona je prostřednictvím 

příslušných krajů, obcí, vlastníků a správců pozemků přispět k udržení a obnově přírodní 

rovnováhy v krajině, k ochraně rozmanitosti forem života a přírodních hodnot, k šetrnému 

hospodaření s přírodními zdroji, a to za předpokladu zohlednění hospodářských, sociálních  

a kulturních potřeb obyvatel Zákon mimo jiné hovoří o nutnosti zohlednění OPK při územním 

plánování s cílem vytvoření ekologicky vyvážené a esteticky hodnotné krajiny, zmiňuje i nutnost 

zachování krajiny pro ekologické formy turistiky a rekreace.  
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Konkrétní ochranné podmínky pro jednotlivé ZCHÚ jsou stanoveny v zákoně, bližší 

ochranné podmínky pak v právním předpisu, kterým bylo ZCHÚ vyhlášeno
1
. Z těchto podmínek 

vychází plány péče o ZCHÚ (Ústav pro hospodářskou úpravu lesů 2006). Seznam ZCHÚ 

nacházející se na sledovaném území GPJB viz příloha 3. 

Nejvyšší stupeň ochrany ze všech ZCHÚ nacházejících se ve sledované oblasti připadá  

na národní přírodní rezervace (dále NPR) – Karlštejn a Koda (viz případová studie v kapitole 4). 

§ 29 zákona o OPK ustanovuje základní ochranné podmínky NPR. Mimo jiné je na celém území 

NPR zakázáno vstupovat mimo cesty vyznačené se souhlasem orgánu ochrany přírody. Značené 

turistické stezky se některým specifickým místům záměrně vyhýbají, a tato místa se tak stávají 

veřejnosti nedostupná (příkladem může být Císařská rokle nacházející se v NPR Koda).  

Na druhé straně jsou však NPR spadající na území geoparku stezkami protknuty hojně (na jejich 

celkové rozloze 20,106 km² se nachází až 28 km stezek pro turisty).  

Pohyb turistů v chráněných krajinných oblastech (dále CHKO), národních přírodních 

památkách (dále NPP), přírodních rezervacích (dále PR) ani přírodních památkách (dále PP) není 

zákonem omezen, jejich bližší ochranné podmínky jsou stanoveny vyhláškou. Zákaz některých 

činností v ZCHÚ může stanovit pouze zákon. Vyhláška nikoliv. S odkazem na případovou studii 

v kapitole 4 lze uvést příklad vyhlášky NPP Zlatý kůň v katastrálním území Koněprusy z roku 

1972, která v bodě jedna říká: „Pěší veřejnosti je povolen vstup po vyznačených cestách  

a na vyhrazená místa. Vozidla mají přístup na vyhrazené parkoviště.“ (Brůžek 1972, s. 2)  

Po konzultaci výkladu příslušného zákona a vyhlášky s jedním z pracovníků Správy chráněné 

krajinné oblasti Český kras jasně vyplynulo, že návštěvník vstupující mimo vyznačené stezky 

v NPP Zlatý kůň zákon neporušuje.  

Chráněná území jsou zřizována s motivací antropogenní, kdy jde o zachování přírodních  

či kulturních scenérií a památek pro příští generace, či s motivací biocentrickou, která  

je zaměřena na vytvoření a zachování podmínek pro vývoj druhů, zejména endemických. 

Složitost chráněných území v kontextu geografie, historie, časové dynamiky, rozdílných zájmů  

a externích vlivů vyžaduje individuální přístup, koncepčnost a systémový management.  

Pro tvorbu kvalitního managementu každého individuálního chráněného území je zapotřebí 

pravidelně jej monitorovat, a to jak z hlediska návštěvnosti, tak z hlediska dopadů turismu  

na dané území. Sčítání návštěvníků přinese informaci o zátěži i atraktivnosti jednotlivých částí 

ZCHÚ. Dle výsledků lze posílit v hojně navštěvovaných místech doplňkovou infrastrukturu, 

zejména informační, popřípadě posílit průvodcovskou či strážní službu. Neméně důležité  

                                                             
1
  NP zřizuje stát. CHKO, NPR a NPP zřizuje Ministerstvo životního prostředí. NPR a NPP je poté v kompetenci 

orgánu ochrany přírody (CHKO). PR a PP vyhlašuje orgán ochrany přírody, pokud se nachází na území CHKO. 

V opačném případě vznikají nařízením krajského úřadu.  
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je zjišťování dopadů turismu na prostředí. Lze je zjišťovat například metodou fotografování  

či využitím kvalitativních hodnotících tříd, které popisují stav hodnoceného území  

dle pokryvnosti vegetace, poškození stromů, zastoupení obnaženého půdního pokryvu a míry 

erozních projevů. Ve většině chráněných území se doporučuje využívat extenzivní hodnocení 

celého území spíše než podrobný monitoring výběru reprezentativních vzorků. Na základě 

hodnocení dopadů turismu na krajinu v ZCHÚ je v případě potřeby nutná regulace turismu.  

Pro řízení vývoje přírodních poměrů v ZCHÚ jsou vypracovány plány péče na základě 

ustanovení § 38 zákona o OPK a vyhlášky č. 60/2008 Sb., o plánech péče, označování a evidenci 

chráněných území, ve znění pozdějších předpisů. Plán péče usměrňuje způsoby využívání 

ZCHÚ, které nejsou zákonem zakázány ani limitovány bližšími podmínkami ochrany, ale mohly 

by přesto poškodit jeho přírodní hodnoty. Problémem bývá, že plány péče často turismus vůbec 

nezohledňují.  

2.2 GEOTURISMUS 

Jedním z nově se vyvíjejících typů turismu, o kterém lze hovořit jako o „environmentálně 

inovativním“, je geoturismus (Dowling 2013). Geoturismus jako pojem je poměrně nový (Hose 

et al. 2011). Poprvé byl definován v Anglii Thomasem Hosem roku 1995 (Dowling 2010). 

Původní definice, jak byla chápána na anglické a australské vědecké půdě, pojímala geoturismus 

striktně geologicky. Širší geografický přístup si pojem získal v USA, kde byl šířeji propojen 

s ostatními formami turismu. Veřejnosti byl geoturismus představen roku 2002 Asociací 

turistického průmyslu Ameriky a společností National Geographic (Farsani et al. 2011).  

Od svého vzniku byl pojem několikrát redefinován. Ještě v roce 2011 byl koncept geoturismu 

předmětem jednání Mezinárodního geoturistického kongresu, který se konal pod záštitou 

Organizace spojených národů pro vzdělávání, vědu a kulturu (dále UNESCO) v Arouca 

v Portugalsku. Zde sice byla přijata geografická komplexní verze definice, ale geologie byla 

z celé komplexity vyzdvižena na první místo. Dowling (2009) tvrdí, že ať je geoturismus 

definován a popisován jakkoli, předpona „geo“ znamená geologii nebo geomorfologii. 

Mezinárodní geoturistickým kongres stanovil, že geoturismus by měl být chápán jako turismus, 

který zachovává či vylepšuje identitu území ve vztahu s jeho geologií, životním prostředím, 

kulturou, estetikou, dědictvím a životem rezidentů. Hlavní rozdíl mezi geologickou  

a geografickou verzí definice spočívá v tom, že tehdejší geologická definice pojímá geoturismus 

jako formu turismu, zatímco novější geografická verze jej chápe jako přístup k turismu,  

což je příbuzné udržitelnému turismu (Dowling 2013). Nejlepší cesta vede uprostřed, tedy 

kombinací formy i přístupu a úzkou vazbou geologického bohatství s geniem loci.   
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GEOTURISMUS 

 
 
 

Forma turismu   Přístup k turismu 
 
 

Abiotická složka   Forma  
(geologie, povrch)  (povrch, krajinné prvky) 

 
Biotická složka   Procesy 
(flora, fauna)   (utváření krajiny) 

 
Kulturní složka    Čas 
(lidé dříve a dnes)  (vznik a doba trvání procesů) 

  
 

Geoturismus je tedy chápán primárně jako komplexní nástroj udržitelného regionálního 

rozvoje. Jde o přirozenou formu cestovního ruchu, která je konkrétně zaměřená nejen  

na geologii, ale také na ostatní složky krajiny. Je založený na myšlence, že životní prostředí  

se skládá z neživé (Abiotic), živé (Biotic) a kulturní složky (Cultural components) - tzv. ABC 

přístup. Pro dobré porozumění živé složky krajiny je nejprve nutné chápat složku neživou, tedy 

geologii, geomorfologii a klima, neboť právě ta má na život rostlin a živočichů prvotní vliv. 

Proto je geologie vyzdvihována v definicích geoturismu na první místo.  

Lidská (kulturní) složka se tak řadí až na třetí úroveň. Pochopení základu geoturismu, tedy 

geologii, zahrnuje tři komponenty – formu (povrch a charakter krajiny, tvary v krajině), procesy 

(jak byla krajina utvářena) a čas (kdy se tyto procesy objevily a jak dlouho trvaly). To napomáhá 

holistickému porozumění krajiny a jejích složek (obrázek 2). 

  

   

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

                

              Zdroj: Dowling 2013, vlastní úprava 

 

Oproti ekoturismu, který z definice probíhá pouze v přírodních oblastech, geoturismus 

může být provozován jak v přírodním prostředí, tak v krajině přetvořené lidskou činností. 

Podporuje zachování geo-diverzity a porozumění vědám o Zemi skrze umožnění navštěvování 

geologických zajímavostí, využívání geo-stezek a vyhlídkových míst, prohlídek s průvodcem  

a podporou geologických návštěvnických center.  

Ač geologické zajímavosti poutaly pozornost již dříve, okruh zájemců o tuto turistickou 

disciplínu byl značně omezen. Změna spočívá hlavně ve změně prezentace hodnot neživé 

přírody, která, vhodně kombinovaná s kulturně-historickými zajímavostmi, může získat širší 

spektrum zájemců. Geoturismus se vyznačuje synergií všech prvků geografického charakteru, 

Obrázek 2: Pojetí geoturismu 
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které spoluprací vytváří souhrnný turistický zážitek, jenž je bohatší než součet jeho částí  

(Center for Sustainable Destinations 2014). Z toho plyne atraktivita pro návštěvníky s různými 

zájmy. Geoturismus je propojen s ekoturismem i kulturním turismem, ale nejedná se o jejich 

synonyma. Vztah mezi geoturismem a ostatními formami turismu vyjadřuje obrázek 3. 

Z geoturismu se mohou učit jak návštěvníci, tak místní obyvatelé. Čím více se místní naučí 

zacházet se svým přírodním dědictvím, tím více turisté získají ze své návštěvy.  

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Dowling (2013), vlastní úprava 

 

Díky iniciativám jednotlivých aktérů vznikají naučné stezky, expozice, návštěvnická 

centra, komentované exkurze, interaktivní parky a jiné atraktivity, které zajímavým způsobem 

nabízejí návštěvníkům geoparků aktivní prožitkové poznávání geologicky zajímavé krajiny. 

Vysoká míra ohleduplnosti 

a etiky vůči přírodě, 

maximální šetrnost. Pěší 

turistika, pozorování flory a 

fauny, vzdělávání v oblasti 

udržitelného rozvoje. 

Orientace na poznání 

přírodního prostředí.  

  

EKOTURISMUS 
KUTURNĚ 

POZNÁVACÍ 
CESTOVNÍ RUCH 

 

DOBRODRUŽNÝ 
CESTOVNÍ RUCH 

Poznávání krajiny, návštěvy 

geologických zajímavostí a 

vyhlídkových míst, využívání 

geo-stezek a návštěvnických 

center.  

Poznávání historie, kultury, 

tradic dané lokality. 

Výchovně-vzdělávací 

podtext. V kontextu 

s geoturismem – poznávání 

kulturní krajiny, historicko-

geologické expozice, 

antropogenně využívané 

jeskyně.  

  

Geologicky zajímavá krajina 

využívaná pro skalní lezení a jiné 

druhy „extrémních“ sportovních 

aktivit. V krasových oblastech se 

nabízí speleoturistika. 

 

Nepříliš šetrný, 

velmi omezený 

pro vzdělávání. 

Nízká kulturní 

vnímavost.  

Riziko poškození geologické zajímavosti, 

potenciální konflikt uživatelů s rozdílnými 

zájmy. Omezená míra vzdělávání.  

Obrázek 3: Vztah geoturismu s dalšími formami turismu 

GEOTURISMUS 
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Geoturistickými aktivitami se rozumí také například montánní turistika, návštěva jeskyní, 

důlních skanzenů, řemeslných dílen, speleologie, rýžování zlata, sběr zkamenělin nebo 

geocaching.  

Geoturismus, stejně jaké některé další měkké formy cestovního ruchu, podporuje místní 

identitu, lokální produkci, drobné podnikatele a celkově lokální rozvoj. Stojí vždy na iniciativě  

a aktivitě „zdola“ a na konsenzu a souhře všech aktérů v oblasti (včetně občanů). Geoturismus 

poskytuje mnoha regionům příležitost propagovat identitu, která je pro danou oblast unikátní 

(Dowling 2009). Funkční geoturismus pak posiluje ekonomickou, sociální i environmentální 

stránku rozvoje.  

 

2.2.1 GEOPARK  

Původně plánovaný pojem rezervace, který měl charakterizovat geologicky význačnou 

oblast (viz níže), byl změněn na základě rozhodnutí UNESCO v roce 1997 na termín geopark 

(Farsani et al. 2011). Tento pojem je evropsky i světově již poměrně rozšířený a začíná  

se pomalu rozšiřovat i na území Česka. Označuje oblast s výraznějším výskytem geologicky 

cenných lokalit a dalších zajímavostí historické či kulturní povahy. Oblast geoparku poskytuje 

obraz o vývoji Země a ukazuje vliv místního přírodního bohatství na ekonomický a kulturní 

rozvoj společnosti (Pásková, Řídkošil 2006). Díky své geologické stavbě se vyznačuje možností 

zajímavé interpretace geologických procesů. Geopark by měl mít mimořádnou hodnotu  

pro vědu, výzkum, výuku a aktivní poznávání, a jako žitý prostor by měl mít nepominutelný 

význam pro hospodářskou činnost i kulturní a sociální život místního obyvatelstva (Štyrský 

2011). Vzniku geoparků nejvíce přejí krasové oblasti, skalní města, paleontologicky zajímavá 

území či bývalé hornické lokality (Fialová 2012). Ve světě se mezi geoturistiky významné 

lokality rovněž řadí geotermální a sopečné oblasti (Farsani et al. 2011). Jmenovat lze zejména 

Sopečný národní park (dále NP) na Havaji, Yellowstonský NP ve Wyomingu (zasahuje z části  

i do státu Montana a Idaho), NP Horkých pramenů v Arkansasu, NP Kráterové jezero 

v Oregonu, geotermální park Rotorua na Novém Zélandě, italskou sopku Etnu, japonskou Fudži, 

sopku Tungurahua v Ekvádoru, vulkán Villarrica v Čile, vulkanické ostrovy Azory, nebo 

vulkány na Islandu. Mnohé geoparky rovněž zvyšují povědomí i o dalších přírodních hazardech, 

jako jsou zemětřesení, sesuvy nebo tsunami, a pomáhají místním komunitám připravovat 

strategie na zmírňování rizik (UNESCO 2014). Geoparky také informují o možnostech 

udržitelného využívání přírodních zdrojů a pomáhají zvyšovat respekt k životnímu prostředí  

a integritu s krajinou. 
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Vyhlášení lokality geoparkem prospívá v oblastech potřebných lokálního oživení turistiky 

s alespoň sezónní dostupností. Geopark je součástí integrované koncepce udržitelného rozvoje, 

má sloužit ke vzdělávání, ekovýchově, popularizaci některých přírodovědných disciplín, 

jednotné propagaci území, turismu, šetrnému využívání a ochraně přírodního prostředí. Jeho 

nelehkým úkolem je všechny tyto činnosti skloubit do jednotného harmonicky fungujícího celku, 

což má být dosaženo aktivní spoluprací místních obyvatel a státních, neziskových i soukromých 

organizací. Iniciativa může být podporována i odbornými pracovišti.  

Mezi další důvody pro vyhlášení geoparku krom výše uvedeného patří možnost neotřelým 

způsobem prezentovat geologickou minulost navozující a vysvětlující současnost. Dále jde  

o využívání a prohlubování historických kořenů daného místa, představení kulturně historického 

dědictví, podpora rozvoje tradičních činností a zviditelnění regionu. Vyhlášení geoparku provází 

i určitá kritika ohledně přílišně jednostranného zaměření či rozmělňování a ředění snah ochrany 

přírody. Zde ovšem záleží pouze na tom, jak se aktéři ke geoparku postaví, zda vyvinou 

iniciativy rozvíjející aktivity i ve směrech negeologických, a to s cíli jinými než je pouze 

dosažení ekonomické výhody. Často se také hovoří o pozitivním sociálním dopadu skrze 

generování nových ekonomických aktivit a s tím spojené tvorby nových pracovních míst. Podle 

regulí Evropské sítě geoparků a Globální sítě geoparků mají být všechny geoparky vytvářeny 

v rurálních oblastech. Rozvoj geoturistiky tak má být příležitostí pro rozvoj venkova a kromě 

redukce nezaměstnanosti má také redukovat migraci ve venkovských oblastech (Farsani et al. 

2011). Růst počtu návštěvníků v území má mít také vliv na paralelní ekonomický rozvoj. 

Doménou geoparků je podpora lokálních produktů. Návštěvníci si tak krom zážitků a znalostí 

mohou odvézt místní výrobky ruční práce (Čtveráková 2012). Realita v Česku je zatím poněkud 

jiná. Nová pracovní místa opravdu vznikají, ale jen velmi omezený počet, a na celkovou 

nezaměstnanost je vliv zcela minimální. Stejně tak zatím není zásadně ovlivněna migrace  

a vzhledem k tužbě zakladatelů GPJB rozšířit v blízké budoucnosti potenciální hranice geoparku 

hlouběji na území Prahy (směrem do centra), dá se v tomto případě jen stěží hovořit o rozvoji 

venkova. Nelze sice opomínat, že geopark je v Česku fenomén stále novým, na druhou stranu  

by se dalo již alespoň částečně opírat o zkušenosti ze zahraničí. Věčně nedořešená otázka 

financování, řídká až zanedbaná propagace, informovanost a vzdělávání a z toho částečně 

vyplývající absence spolupráce, jsou možné příčiny, proč je geopark jako pojem v Česku stále 

tak cizí (viz průzkum v Geoparku Joachima Barranda v kapitole 4.6).  

Na území geoparku není uplatňována žádná zvláštní ochrana přírody, nevztahují se k němu 

žádné restrikce, obcím ani podnikatelům tedy nevznikají vyhlášením geoparku žádná omezení 

(Fialová 2012). Geoparku musí být z legislativního hlediska pouze definován subjekt (občanské 
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sdružení, obecně prospěšná společnost apod.), který jej řídí a koordinuje aktivity na jeho území. 

Jediným omezením, které platí pro geopark a jeho partnery, je zákaz participovat na obchodu 

s geologickým materiálem. Zákony o ochraně přírody pak standardně platí pouze na zvláště 

chráněných územích, která se uvnitř geoparku nacházejí, nebo do něj zasahují. Absence 

legislativního zakotvení geoparků v zákonech o ochraně přírody lze však také vnímat jako 

negativum, a to zejména ohledně nemožnosti zefektivnit ochranu geologického dědictví,  

což nechává otevřené dveře riziku neudržitelnosti stávajícího stavu.  

 

2.2.2 SÍTĚ GEOPARKŮ 

Myšlenka geoparků si našla po celém světě řadu příznivců, není tedy divu, že se za účelem 

výměny zkušeností jednotlivé geoparky sdružují do sítí a vytváří tak formální uskupení. Sdružení 

existují na národní, evropské i celosvětové úrovni. Vstup do jednotlivých sdružení je podmíněn 

řadou podmínek, které kandidátský geopark musí plnit při vstupu i po dobu členství. 

 

SÍŤ GEOPARKŮ ČESKÉ REPUBLIKY 

Síť geoparků České republiky si klade za cíl podporovat oblasti s geoturistickým 

potenciálem. Vznikla roku 2007 na základě směrnice Ministerstva životního prostředí (dále 

MŽP) č. 6/2007, k zabezpečení jednotného vstupu resortu při nominaci území na národní 

geopark. Touto směrnicí jsou rovněž vymezeny podmínky a jednotný postup resortu  

při nominaci na národní geopark a tedy do sítě (čl. 5). Z nich lze uvést například nutnost zaslat 

žádost na MŽP, přičemž žadatelem smí být jak právnická, tak fyzická osoba, která je klíčovým 

účastníkem v regionu. Prostřednictvím odboru geologie MŽP putuje žádost k odbornému 

posudku České geologické službě, která zhodnotí reprezentativnost geologického dědictví 

příslušného území a jeho zranitelnost cestovním ruchem. O zařazení na seznam či zamítnutí 

žádosti nakonec rozhoduje Rada národních geoparků (Fialová 2012). Poslední instancí je opět 

MŽP, které uděluje titul Národní geopark ČR formou slavnostní deklarace. Titul je udělován  

na čtyři roky, po nichž dochází k reevaluaci Radou. Ta zhodnotí dosažený pokrok na daném 

území. Rada národních geoparků je výkonným orgánem sítě. Členy Rady jsou zástupci institucí, 

které hrají významnou roli při popularizaci vědy a při prosazování turisticky atraktivních témat 

do regionální i národní koncepce rozvoje. Těmi jsou Ministerstvo životního prostředí, 

Ministerstvo pro místní rozvoj, Česká geologická služba, Jeskyně ČR, Agentura ochrany přírody 

a krajiny, Akademie věd ČR, Univerzita Karlova, Masarykova univerzita, Národní památkový 

ústav, Národní muzeum a Národní centrum šetrné turistiky. 
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Geopark Joachima Barranda je jedním ze sedmi kandidátů na certifikovaný národní 

geopark (vedle Krkonoš, Jeseníků, Podbeskydí, Vysočiny, Ralska a Kraje blanických rytířů). 

Kandidátské geoparky se tak chtějí zařadit mezi stávající geoparky Český ráj, Železné hory, 

Egeria a GeoLoci (obrázek 4).  

Zdroj: Česká geologická služba 2014  

 

Poznámka:  Hnědá barva popisu – stávající geoparky, bílá barva – kandidátské geoparky 

 

SÍŤ EVROPSKÝCH A SVĚTOVÝCH GEOPARKŮ 

Síť evropských geoparků (dále EGN) byla založena roku 2000 (Zouros, McKeever 2009) 

úmluvou podepsanou na řeckém ostrově Lesbos za účelem propagace geologického dědictví  

a podpory udržitelného ekonomického rozvoje na území geoparku. Signatáři úmluvy a tedy 

zakladateli sítě byli provozovatelé čtyř národních geoparků – Muzeum přírodní historie 

lesboského zkamenělého lesa v Řecku, Geologická rezervace Haute-Provence ve Francii, 

Geopark Vulkaneifel v Německu a Kulturní park Maestrazgo ve Španělsku (Fialová 2012). Tato 

síť dnes již čítá na 59 geoparků ve 21 zemích Evropy (k 1. 1. 2014). Nejvíce zástupců v síti  

má Itálie (devět) a Španělsko (osm), po šesti geoparcích je v Německu a Velké Británii. Česko 

má v Evropské sítě geoparků doposud jediného člena, a sice od října 2005 Geopark Český ráj - 

zapsaný pod názvem Bohemian Paradise (European Geoparks Network 2014). Členové sítě 

spolupracují, setkávají se na koordinačních mítincích, rozvíjí společné projekty, vyměňují  

Obrázek 4: Geoparky Česka 
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si nápady a zkušenosti, podporují se v naplňování společných cílů. Roku 2001 podepsala EGN 

formální dohodu s divizí Geo-věd pod organizací UNESCO, od které tak získala významnou 

podporu a díky ní i lepší jméno. I přes mezinárodní úroveň některých světových geoparků však 

zůstávají řízeny na úrovni lokální.  

Síť světových geoparků pod patronací UNESCO byla založena v roce 2004 na základě 

První mezinárodní konference o geoparcích konané v Pekingu, kde byla přijata Pekingská 

deklarace o ochraně geologického dědictví. Každý evropský geopark se stal dle Madonské charty 

přijaté roku 2005 na Sicílii automaticky členem světové sítě (Zouros, McKeever 2009, Fialová 

2012). Síť k 1. 3. 2014 čítá rovných 100 zástupců z 29 zemí (Global network of National 

Geoparks 2014). Bezkonkurenční množství geoparků se nachází v Číně (celkem 29), naopak 

světově uznávané geoparky dnes zcela chybí v celé Africe. Žádné zapsané nevykazuje ani USA, 

zde se však geoturismus i beztak rozvíjí ve velké míře. Světová organizace UNESCO definovala 

pro zařazení do Globální sítě geoparků tato kritéria (UNESCO 2010):  

 adekvátní rozloha a poloha geoparku 

 silné zapojení místních komunit do tvorby geoparku a implementace manažerského plánu, 

který se setkává jak s ekonomickými potřebami místní populace, tak s ochranou zdejší 

krajiny 

 stimulace ekonomické aktivity a udržitelného rozvoje socio-ekonomického i 

environmentálního 

 organizovaná podpora, iniciativa a poskytování nástrojů k holistickému vzdělávání 

veřejnosti 

 ochrana významných geologických památek 

 kooperace a výměna informací mezi členy sítě  

Z výše uvedeného vyplývají tři hlavní cíle – ochrana dědictví, vzdělávání a podpora lokálních 

ekonomik prostřednictvím geoturismu. Sítě geoparků jsou novým silným nástrojem umožňující 

holistický přístup k ochraně přírody a udržitelnému ekonomickému rozvoji (Zouros, McKeever 

2009).  

 

2.2.3 REGIONÁLNÍ IDENTITA V GEOPARCÍCH 

Turismus a jeho expanze může v některých oblastech posílit lokální identitu, jinde (a to se 

zdá být častější) zas naopak podkopat a vykořenit místní zvyky, tradice a sociální vztahy 

(Coccossis 2000). Identita je způsob, jímž se jednotlivec nebo skupina jednotlivců definuje  

a o který se opírá, když vymezuje sebe sama ve vztahu k jiným (Chromý 2003, Fialová 2011). 

Aspekty, které hrají klíčovou roli při tvorbě formování identity, jsou aspekty prostorové  
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a historické, dále pak přírodní podmínky a krajina utvářená soužitím člověka s přírodou. Identita 

regionů lze vnímat jak v rovině subjektivní (představy jedinců žijících mimo region – regionální 

povědomí), tak v rovině objektivní (vědecká úroveň – na základě fyzicko-geografických 

podmínek, dělby práce, dojížďky apod.). Regiony se v čase mění, vyvíjejí se, je přetvářena 

společnost i krajina daného regionu. Formování regionu lze členit na individuální  

a institucionální. Založením geoparku vzniká institucionální prostorová jednotka, která se má stát 

viditelnou a jasně identifikovatelnou v sociálním povědomí. Základem je však neformální 

spolupráce aktérů a institucionalizace by měla být chápána v tomto smyslu jen jako zaštiťující 

„deštník“, který slouží ke sjednocení propagace celého území a jednotnému vystupování aktérů 

navenek.  

Z pestrosti geologické mapy Česka vyplývá, že lze u nás najít mnoho geologicky  

a geomorfologicky zajímavých míst, která jsou navíc součástí plně hodnotného ekonomického  

a kulturního života (Štyrský 2011). Skupina geologů, geografů a jiných zájemců může tuto 

krajinu nabízet jako vhodnou k šetrnému turismu, ale o výhodách, životnosti a prospěšnosti 

udržitelného turismu v geoparku musí být přesvědčeni zejména jeho obyvatelé. Myšlenka 

rozvoje geoparků tak může být realizována pouze za předpokladu, že sounáležitost rezidentů 

s územím, které využívají, bude na patřičné úrovni. „Člověk nepřehlédne to, co opravdu zná.  

A umí ochránit vše, čeho si váží“ (Národní park Šumava 2014). Tak zní motto národního parku 

Šumava. Vystihuje myšlenku, že lhostejnost rezidentů vůči svému okolí předurčuje danou 

krajinu ke zpustnutí, naopak pevné sepjetí obyvatel s jejich okolím mu dává šanci na patřičnou 

ochranu a adekvátní prezentaci navenek. Koncept geoparku jako aktivity rozvíjené zdola lze 

chápat jako iniciativa rozvíjená lokálními obyvateli a směřující „ven“, tedy k návštěvníkům. 

Z toho vyplývá také nutnost pozitivního vzájemného vztahu rezidentů a rekreantů, který by měl 

zůstat v souznění s hlavním motivem geoparků, tedy udržitelný, trvalý. Z postavení destinace 

v rámci Butlerova životního cyklu destinace (viz kapitola 2.2.4) lze odvodit tzv. Doxeyho 

iritační index, který dokumentuje jeden z vnitřních vztahů existujících mezi uživateli území 

(Doxey 1975 cit. in Fialová 2011). Jedná se o postoj rezidentů k návštěvníkům v závislosti  

na typu jejich vzájemné interakce. Ten obvykle zvolna chronologicky přechází z jednoho stadia 

do druhého v průběhu životního cyklu destinace – od euforie přes apatii, znechucení  

až po antagonismus, a významnou měrou se podílí na intenzitě regionální identity. Je žádoucí, 

aby stadium euforie nevzniklo prudce, skokově, nýbrž postupně, což zaručí jeho delší trvání.  
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2.2.4 GEOPARKY JAKO NOVÉ DESTINACE CESTOVNÍHO RUCHU? 

V literatuře cestovního ruchu je obecně nejpoužívanějším modelem Butlerův životní 

cyklus destinace (graf 1) s fázemi objevení, vtažení, rozvoj, konsolidace a stagnace, následovaná 

možnostmi opětovného oživení, pokračující stagnace či úpadku (Butler 2009). Byl inspirován 

modelem životního cyklu produktu uváděným v klasické ekonomické literatuře. Se silnou 

vazbou na další ekonomické modely tak bylo na destinaci nahlíženo jako na produkt. 

V klasickém životním cyklu destinace byl růst a rozvoj destinace měřen počtem návštěvníků  

a za klíčový se považoval management vedoucí k rozvoji kapacit destinace ve smyslu odstranění 

limitů ekonomických, sociálních, environmentálních i fyzických. To nutně vedlo k boomu, 

následně k „opotřebení destinace“ a jejímu útlumu. Navzdory poměrně rigidnímu evolučnímu 

modelu životního cyklu destinace se však cestovní ruch vyznačuje vysokou dynamikou  

až extrémy, má stochastický nelineární charakter (Butler 2009). Jedna z nejužívanějších inovací 

ve výzkumu cestovního ruchu posledních let je proto aplikace teorie chaosu, která vytváří nové 

paradigma vědy. V sociálních vědách byla teorie chaosu použita již v 90. letech, do odvětví 

cestovního ruchu ji aplikovali Faulkner a Russell teprve nedávno (Russell, Faulkner 2004). 

Teorie chaosu počítá s existencí mnoha diskontinuálních dynamických procesů, které mohou 

přecházet v ostré diskontinuity, tedy náhlé změny chování (Schejbal 2011). V cestovním ruchu 

jsou typickým projevem chaotického vývoje proudy turistů a ceny produktů cestovního ruchu, 

které jsou ovlivňovány nejen sezónními výkyvy a inflací, ale také různými politicko-

hospodářskými úmluvami, válečnými konflikty, přírodními katastrofami, terorismem apod. S tím 

souvisí změny ve vkusu turistů, v oblíbenosti destinací a ve výstavbě turistické infrastruktury. 

Některé změny mohou přinutit celý systém ke zcela novému chování. Novým chováním v celém 

odvětví cestovního ruchu je v současnosti změna vkusu turistů směrem k měkkým formám 

cestovního ruchu, skloňování slova „udržitelnost“ současnou literaturou a drobné krůčky k jeho 

aplikaci v praxi.  

Russell a Faulkner (2004) aplikovali teorii chaosu také na podnikání v cestovním ruchu, 

poté i do oblasti krizí a katastrof v turismu. Kombinace těchto principů s modelem životního 

cyklu destinace přinesla více holistický přístup k pochopení fungování destinací cestovního 

ruchu. Již před více než padesáti lety vytvořil ekonom J. A. Schumpeter představu podnikatelské 

aktivity jako základu chaotických procesů a viděl podnikatele jako tvůrce změn a nestability 

(Russell, Faulkner 2004). Podnikatelé mění status quo, přináší nové standardy do lidské 

existence, inovacemi uměle vytváří nové potřeby. Někdy nepředvídatelný drobný spouštěč díky 

metaforickému efektu motýlích křídel dovede uvést do chodu stále se zvětšující kolos procesu 
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uspokojování lidských „potřeb“, které jsou díky téměř neomezeným možnostem současnosti 

stále náročnější.  

V době, kdy tento proces kulminuje, se začíná objevovat nový fenomén potřeb, který  

je pro podnikatele i další aktéry výzvou. Čistá příroda, autenticita, odklon od masovosti. 

Přijatelný stav životního prostředí se stal jedním z klíčových požadavků turistů (Petráš 2013). 

Tentokrát není pro podnikatele řešením vytvořit z betonu, syntetiky a chemikálií nové letovisko, 

nové silnice, nový druh exotického nápoje. Již se neřeší, jak dopravit materiál pro výstavbu 

letoviska na nedotčený ostrov. Řeší se, kde tyhle nezastavěné ostrovy ještě lze nalézt, jak na nich 

co nejdéle udržet status quo, zároveň dát možnost široké veřejnosti je navštívit a sobě dát 

možnost na tom vydělat. A tak ceny „umělých“ dovolených klesají, naopak možnosti podívat  

se do nedotčených krajin, kde lidská ruka nic nevytvořila, rostou. Z mnohých nedotčených 

oblastí se stávají pro velký zájem o autentickou přírodu oblasti vysoce dotčené, původní genius 

loci
2
 se mění a objevuje se efekt turistické pasti. Proto je rychle se rozvíjející fenomén geoparků 

určitou nadějí na propojení citlivé podnikatelské aktivity s udržením autentického genia loci  

a tak potřebami „moderních“ turistů.  

Z území geoparku by se neměla stát klasická destinace cestovního ruchu, která postupně 

prochází obvyklými stádii životního cyklu, jak je popisuje mnohá literatura turismu. Vymanění 

se ze zaběhlého destinačního cyklu (graf 2) představuje velmi pozvolné objevování, vtahování  

a rozvoj území založeném na jiné vidině než je tomu u klasických destinací cestovního ruchu. 

Udržitelnost cestovního ruchu v geoparcích by měla stát na pozvolném pozitivním vývoji  

v horizontální ose (v čase) za předpokladu nepřekročení spodní hranice kritického rozmezí 

únosné kapacity území. Důležité je především zapojit do myšlení kromě ekonomického směru 

širší spektrum hodnot, které zohlední identitu, kulturu, historii, tradice, sociální vztahy i životní 

prostředí.  

  

                                                             
2 V římské mytologii byl geniem loci označován duch ochraňující určité místo. Dnes se užívá pro vyjádření 

specifické atmosféry dané oblasti.  
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Graf 1: Butlerův životní cyklus destinace 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Pásková 2008, vlastní úprava 

 

Graf 2: Model šetrného životního cyklu destinace 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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2.2.5 FUNKCE GEOPARKŮ V REGIONÁLNÍM MARKETINGU  

Dle Ministerstva pro místní rozvoj (dále MMR) České republiky lze regionální marketing 

definovat jako integrované územní řízení vnitřních i vnějších sociálních procesů, které 

prostřednictvím určování a uspokojování požadavků obyvatel vytváří změny postojů či chování 

ekonomických i správních subjektů k danému území, a to v souladu s hospodářskými  

a sociálními cíli vytyčenými v regionálních rozvojových dokumentech (Ministerstvo pro místní 

rozvoj 2006). Jednou z vhodných platforem podporujících některé cíle územního marketingu 

může být koncept geoparků. V tomto smyslu lze použít termín krajinný marketing (Kopp 2013). 

Termín je možno vysvětlit pojetím regionálního marketingu se zdůrazněním vazby sociálních  

a ekonomických procesů na krajinu, která je zde chápána holisticky jako unikátní integrovaný 

systém přírodních a socioekonomických složek daného území.  

Rozvojem geoparků rozumíme např. zlepšení infrastruktury pro cestovní ruch, propagace, 

výchovně-vzdělávací činnosti apod. Dle Koppa (2013) je z prezentací zástupců stávajících  

i kandidátských geoparků na národních konferencích geoparků patrné, že obecným problémem 

rozvoje geoparků v ČR je neexistence přímé institucionální finanční podpory a tedy nutnost 

zajišťování rozvoje geoparků na základě různých forem grantových žádostí. Tento problém může 

vycházet ze sporné otázky o ekonomické udržitelnosti projektu geoparků. Ekonomická 

udržitelnost může někdy ostře odporovat udržitelnosti environmentální, a tedy konceptu 

udržitelného cestovního ruchu, kterého se geoparky mají dle obecně platných definic držet. 

Pro získání financí na rozvoj je tedy nezbytné, aby existovala dostatečná podpora místních 

aktérů a vysoké marketingové dovednosti zástupců geoparků (Kopp 2013). Vhodnou cestou 

k zapojení místních komunit a soukromých firem do projektu geoparků, a tedy do správy  

a ochrany krajinných celků, je aplikace metody participativního managementu. Z definice 

participativního stylu řízení je patrné, že se jedná o nástroj, který využívá systém týmové práce  

a spolupráce (Jindra 2008). Vedoucí pracovník zde funguje jako koordinátor, který vytváří 

strategický rámec, standardy a cíle, připravuje podmínky pro realizaci jednotlivců a stará se  

o dobré vztahy a efektivní spolupráci. Jedním ze základů participativního řízení jsou kolektivní 

porady.  

Geoparky se dají považovat za stále relativně nové subjekty, proto není jejich skutečný 

přínos jednotlivým regionům zatím zcela zřejmý. I přesto se však pravděpodobně díky nadějným 

myšlenkám, cílům a vizím konceptu geoparků množí kandidatury na vyhlášení stále rychleji. 
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2.2.6 STRATEGIE SVĚTOVÝCH GEOPARKŮ S PŘÍKLADEM GEOPARKU NATURTEJO 

Jak vyplývá z průzkumu mezi členskými geoparky Světové sítě (Farsani et al. 2011),  

pro udržitelnost turismu je zapotřebí podniknout některé strategické inovativní kroky ze strany 

aktérů geoparku. Zásadní jsou zejména změny v managementu a přeměna myšlení. Na geopark  

a aktivity v něm nesmí být pohlíženo jako na obyčejný byznys. Přestavba jeho vnitřního 

managementu znamená nebát se alternativ. Některé geoparky se vydaly cestou nových 

technologií, v jiných byl zvýšen monitoring, zpřísněny regulace a prosazeny určité standardy. 

Středobodem těchto změn je participace všech zainteresovaných stran, zejména místních 

obchodníků, investorů, umělců, cestovních agentur, nevládních organizací a místních komunit.  

Jedním z prvních kroků, které byly ve světových parcích provedeny, byla výroba nových 

produktů prezentovaných jako geo-produkty tematicky úzce související s každým konkrétním 

geoparkem, například Vulkaneifel minerální koktejl v německém geoparku Vulkaneifel, 

dinosauří chléb v Dinosauřím geoparku v Rumunsku, čokoláda či chléb ve tvaru hlavonožce  

ve francouzském geoparku v Haute-Provence. Jedním z největších extrémů v tomto směru je 

geopark Naturtejo v Portugalsku, kde lze navštívit GeoRestaurant „Petiscos&Granitos“ 

(„Pamlsky&Žuly“) v obci Monsanto (obrázek 5), o které se říká, že je „nejvíce portugalskou 

vesnicí v Portugalsku“, a která je doslova prorostlá obřími žulovými balvany  

(Rodrigues, de Carvalho 2009). Restaurace nabízí „kamennou polévku“ či „mramorový koláč“ 

v kombinaci s místními tradičními recepty, jako je Burlhões (kozí uzenina s peprmintem). 

Geopark Naturtejo nabízí kromě geo-restaurace od roku 2006 i geo-pekárnu (Casa do Forno), 

pravděpodobně vůbec první svého druhu na světě. Je provozována párem geologů a jsou zde 

k dostání například „trilobitové“ a „granulitové koláčky“ (obrázek 6), „orogenické tousty“ 

s výběrem všech horotvorných epizod geoparku (kadomské, variské i alpinské vrásnění)  

či „tektonická pizza“ (Slices of Earth). Při pekárně zároveň funguje rurální ubytování, které 

nabízí krom noclehu i množství geo-turistických aktivit, jako rekonstrukce tradičních 

historických pašeráckých stezek, či těžařských cest.  
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            Zdroj: Amusing Planet 2014    Zdroj: Rodrigues, Carvalho 2009         

 

V geoparcích se dají krom pečiva a cukrovinek ručně vyrábět i další rozličné tematické 

předměty z přírodních materiálů (tzv. handcraft), lze pořádat v této souvislosti workshopy, 

setkání výrobců a umělců apod.  

Dalším stěžejním krokem geoparků pro rozvoj venkova je zapojení soukromého sektoru  

do geoturistického marketingu. Geopark Naturtejo si zakládá na konzultacích s místními  

a aktivně v nich podněcuje inovativní myšlenky pro zlepšení lokální ekonomiky. Spolupracuje 

s místními lázeňskými centry, outdoorovými organizacemi, nevládními organizacemi, 

poskytovateli ubytovacích a stravovacích služeb apod.  

Třetím bodem strategie je poskytování rekreačních aktivit a sportů, které jsou v úzkém 

kontaktu s místní krajinou a geologií. Zde je možno zmínit například některé nedávno vzniklé 

outdoorové organizace (Trilobite Aventura, Incentivos Outdoor), které nabízí na území geoparku 

rozmanité outdoorové aktivity, jako je geo-trekking, geo-cyklistika, slaňování, skalní lezení, 

paintball, výlety na člunech po řece Tejo za skalními monumenty, geo-kayaking, geo-rafting, 

rýžování zlata apod. Geopark Naturtejo vydává každý rok kalendář s výpisem speciálních geo-

programů, jako jsou geo-večeře, geo-výlety v rámci Týdne evropských geoparků aj.  

Čtvrtým strategickým bodem je vzdělávání. Geopark pořádá workshopy, konference, 

vzdělávací programy v místních školách, vybízí místní školáky, studenty, místní komunity, 

průvodce i tour operátory k ochraně přírodního dědictví. Ochrana přírody je pátým (ovšem 

neméně důležitým) bodem strategie geoparků. Ta může nabývat různých podob, od zvýšené 

ochrany vodních želv (Qeshm Geopark v Iránu), přes kontrolu plevelů a škůdců (Kanawinka 

Geopark v Rakousku), prevenci přemnožení ovcí (Vulkaneifel Geopark v Německu)  

až k zapojování dětí do pěstování rýže (Itoigawa Geopark v Japonsku). 

Obrázek 6: Trilobitové koláčky, 
geo-pekárna Casa do Forno 

Obrázek 5: Monsanto Village,  
Geopark Naturtejo 
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Možností nových neotřelých šetrných ekonomických aktivit je velká spousta a návrhy 

marketingových strategií v nově vznikajících geoparcích mohou být kvalitně vytvořeny díky 

možnosti inspirace od stávajících geoparků. 

 

2.2.7 INFORMOVANOST VEŘEJNOSTI O GEOPARCÍCH 

Informovanost místních obyvatel, podnikatelských i nepodnikatelských skupin  

a v neposlední řadě i potenciálních návštěvníků a turistů je jedním ze základních pilířů úspěchu 

geoparku (viz případová studie v kapitole 4). Jak vyplynulo z  rozhovorů zejména s obyvateli 

žijícími na území kandidátského geoparku Joachima Barranda a jeho okolí, znalosti o geoparcích 

jsou na velmi nízké úrovni. Dokonce ani mezi informovaností obyvatel žijících na území GPJB  

a obyvatel žijících mimo něj se neprojevily žádné signifikantní rozdíly. Mnoho lidí ani neví,  

co si má pod pojmem geopark představit. Extrémem byla domněnka, že se jedná o nějaký druh 

sportu. To dokazuje, že pro úspěšnost geoparku je nanejvýš potřeba rozšířit znalosti a povědomí 

kolem tohoto pojmu samotného.  

Nutno podotknout, že otázka znalosti samotného termínu geopark může být zavádějící, 

neboť je tento pojem také spojován s malými geologickými expozicemi pod širým nebem 

v rámci muzeí, botanických zahrad a podobně, viz například geo-expozice s názvem Geopark 

Barrandien v rámci Muzea Českého krasu v Berouně.  

Výsledky výzkumu provedeného mezi studenty Západočeské univerzity v Plzni rovněž 

ukázaly, že geoparky jsou projektem, jehož marketingový potenciál dosud nebyl využit  

(Kopp 2013). Informovanost o geoparcích byla zjišťována konkrétně mezi studenty 1. a 2. 

ročníku geografie ve věku 19 - 26 let, z toho bylo 63 žen a 40 mužů. Výsledky tedy nemohou být 

kvůli zaměření oboru studia vztaženy na širokou veřejnost kvůli předpokladu, že povědomí 

studentů geografie o geoparcích by mohlo být poněkud vyšší. I přesto jsou závěry výzkumu spíše 

negativní. 
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Graf 3: Informovanost studentů geografie o geoparcích 

 

Zdroj: Kopp 2013 

 

Z výše uvedeného grafu vyplývá, že sice více než polovina respondentů o geoparcích již 

zaslechla, ale nic bližšího o nich neví. Téměř 36% o nich neslyšelo nikdy, a jen necelých 9% 

bylo schopno uvést alespoň částečnou informovanost. Subjektivně dobré povědomí o geoparcích 

neuvedl nikdo z dotázaných.  

 

Graf 4: Znalost území geoparků ČR 

 

Zdroj: Kopp 2013 
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 Ze stávajících geoparků je neznámější Český ráj, který dokázalo správně lokalizovat  

na mapě až 67 % respondentů (graf 4). Téměř 36 % dotázaných tuto oblast také navštívilo. 

Nejedná se ovšem o žádnou vypovídající hodnotu, neboť Český ráj jako chráněná krajinná oblast 

 a tradiční region cestovního ruchu je obecně známý bez ohledu na to, zda návštěvníci vědí,  

že je to toto území zároveň vyhlášeno geoparkem. Tomu odpovídá i znalost Železných hor, které 

jsou obecně méně známé a méně navštěvované než Český ráj. Z tohoto hlediska se stávají 

nejzajímavější odpovědi u geoparků Egeria a GeoLoci, neboť mají unikátní název označující 

pouze daný konkrétní geopark, který není zaměnitelný s CHKO, jak je tomu u předchozích dvou 

geoparků.  

Většina dotazovaných (75,7 %) pochází z Plzeňského kraje, 6,8 % respondentů má trvalé 

bydliště na území geoparku GeoLoci na Tachovsku, 7,8 % pak na území geoparku Egeria  

na Karlovarsku. Jak vyplývá z grafu 4, GeoLoci je pojmem téměř neznámým, dokázali jej 

správně lokalizovat jen 2 studenti. Dokonce většina z těch, kteří na jeho území bydlí, neví o jeho 

vlastní existenci. Vyvstává zde otázka výběru názvu geoparku. V geografii se používají různá 

vymezení pro územní celky pojaté formálně či neformálně (ať už se jedná o region, oblast, areál 

či krajinu). Vedle administrativních existují také regiony méně formální, přičemž jeden  

od druhého mohou přebírat název, tradice, historii i identitu. „V území tak může existovat více 

celků se stejným názvem, z nichž každý má svůj význam, funkci i vlastní hranice“  

(Semian 2012, s. 26). Pokud je záměr zakladatelů takový, aby byl název geoparku unikátní  

a nezaměnitelný a nebyla jím preferována žádná geografická lokalita, může to komplikovat 

identifikaci s konkrétním územím. Obsažení geografické identifikace v názvu geoparku zas 

může vyvolat nežádoucí potlačení značky geoparku. Je ale pro návštěvníky skutečně důležitá 

znalost pojmu geopark? Důležitost projektu geoparků spočívá ve funkci spojovacího článku  

a podněcovatele aktivity místních aktérů, kteří svojí proaktivní činností, zlepšením služeb  

a produktivní reklamou mohou přilákat návštěvníky. Těm pak již nemusí záležet na tom, zda 

jedou do Českého ráje, či do geoparku Český ráj, stejně tak do Geoparku Joachima Barranda  

či do Českého krasu.  
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Graf 5: Vnímání funkce geoparků 

 

Zdroj: Kopp 2013 
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Nejvýstižnější vyjádření pro geoparky je: 
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3 METODIKA 

Pro teoretickou část práce byla použita metoda rešerše domácí a zahraniční literatury 

pojednávající obecně o problematice udržitelného cestovního ruchu a o postavení geoparků 

v konceptu udržitelnosti.  K tomu účelu byly použity zejména odborné publikace, vědecké 

články z odborných časopisů, specifické koncepční dokumenty a právní literatura zaměřená 

zejména na životní prostředí.  

V první části práce jsou představeny varianty interpretace udržitelnosti. Udržitelnému 

rozvoji se věnuje celá řada autorů, například Coccossis (2000), Arlt (2006), Bošković (2005), 

Priestley et al.(2000), Pásková (2008) a další.  Je diskutováno zapojení udržitelnosti do koncepce 

státní politiky cestovního ruchu v ČR a dopady cestovního ruchu na životní prostředí s důrazem 

na zvláště chráněná území. Dopady turismu na životní prostředí se zabývají například autoři 

Bottero, Ferretti (2010), Mourek (2000) a Rimeš (2006). Problematika je včleněna  

do legislativního rámce ochrany přírody. Pro tyto účely byla použita publikace autora Petráš 

(2013), Věstník Ministerstva životního prostředí, zákony o životním prostředí a vyhlášky 

některých zvláště chráněných území.  

Další kapitola (2.2) je věnována problematice geoparků. Kromě obecné podstaty a definic, 

kterým se věnuje zejména Dowling (2009, 2010 a 2013), Farsani et al. (2011), Hose (2011) nebo 

Pásková (2011), jsou geoparky projednávány v kontextu destinačního managementu  

a regionálního marketingu. Zde bylo čerpáno z autorů Butler (2009) a Kopp (2013). Aplikována 

byla teorie chaosu popisovaná autory Russell, Faulkner (2004) a Schejbal (2011). Závěr 

teoretické části se zabývá informovaností veřejnosti o geoparcích, kde jsou pro srovnání 

s výstupy praktické části použity výsledky výzkumu ze Západočeské university v Plzni  

(dle Kopp 2013).  

V návaznosti na teoretickou část byla ve 4. kapitole provedena případová studie 

kandidátského Geoparku Joachima Barranda. S ohledem na danou oblast byl nejprve proveden 

sběr dat týkajících se chráněné krajinné oblasti Český kras, a to prostřednictvím dostupné 

literatury - zejména autoři Mackovčin, Sedláček (2005), Moucha, Němec (1996), Pondělíček  

et al. (2002) a Stárka (1984), dále prostřednictvím internetu, dokumentace poskytnuté Správou 

CHKO Český kras a neformálních rozhovorů s pracovníky uvedené Správy CHKO. Dopady 

cestovního ruchu na životní prostředí diskutované v 2. kapitole byly touto kapitolou 

konkretizovány na vlivy rekreačních a sportovních činností na danou chráněnou krajinnou 

oblast. Pro tento účel byly využity zejména plány péče dané CHKO, interní dokumenty Správy 
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CHKO a studie vlivu technické a ekonomické aktivity na životní prostředí v modelovém území 

Českého krasu, kterým se zabýval kabinet životního prostředí ČVUT v Praze.  

Vlastní problematika Geoparku Joachima Barranda je rozebírána v kapitole 4.2 a dále. 

Informace o území geoparku byly získány zejména z materiálů určených pro místní 

geoprůvodce, z interních zdrojů poskytnutých oslovenými institucemi (zakládající Agenturou 

Koniklec, o. p. s., Správou CHKO Český kras, Správou Koněpruských jeskyní a Správou CHKO 

Moravský kras) a z internetu. Doplněním byl terénní průzkum některých naučných stezek 

v oblasti, na jehož základě (a s pomocí dat dostupných na internetu) byl vytvořen kompletní, 

dosud neexistující, seznam všech naučných stezek včetně cyklistických a virtuálních. Uvedený 

sběr dat sloužil k definování některých problémů v oblasti a pro zjištění potenciálu území 

geoparku.  

Dále byla zjišťována aktivita jednotlivých aktérů v území, jejich vzájemné vztahové vazby, 

spolupráce a postoje k problematice geoparku. Za tímto účelem byly nejprve dohledány dostupné 

informace o jednotlivých aktérech a jejich činnosti na internetu. S tím souvisel i sběr dat  

o jednotlivých populárně-naučných akcích pro veřejnost ve sledovaném území. Analyzovány 

byly rovněž koncepční plány některých relevantních institucí a další dokumentace  

(např. Koncepce státní politiky cestovního ruchu v ČR, plány péče o vybraná zvláště chráněná 

území, statistické údaje Správy jeskyní ČR, strategické plány obcí, zápisy ze zasedání 

zastupitelstev, výroční zprávy, ročenky, grantová dokumentace a další). Důraz byl kladen  

na dokumentaci zakládající Agentury Koniklec, o. p. s. (zejména nominační dokumenty, zápisy 

ze zasedání Rady národních geoparků ČR, SWOT analýzy území geoparku a grantovou 

dokumentaci zaměřenou na rozvoj geoparku). Analyzovány byly také propagační materiály 

geoparku. Problematika geoprůvodců pro území GPJB byla podchycena participací na všech 

částech školení budoucích geoprůvodců (tj. na teoretické části školení, na exkurzi v Muzeu 

Českého krasu v Berouně a v terénu). Rozbor výše uvedeného uvádí kapitola 4.5. 

 Na základě provedeného sběru dat byly vytvořeny rámce pro následné šetření vedoucí  

ke zjištění funkčnosti managementu zakládání GPJB.  K tomuto účelu byla zvolena metoda 

polostrukturovaných rozhovorů s vybranými aktéry území. Výhodou polostrukturovaného 

rozhovoru je větší flexibilita než u rozhovoru strukturovaného, zároveň však je organizovanější  

a systematičtější než rozhovor nestrukturovaný. Rozhovory byla zjišťována zejména 

informovanost aktérů o GPJB, jejich postoje k problematice geoparku a vzájemná spolupráce. 

Délka trvání rozhovorů se pohybovala v rozmezí 15 - 60 minut. V oblasti GPJB byli osloveni tito 

aktéři:  

- Agentura Koniklec, o. p. s. 
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- MAS Karlštejnsko, o. s. 

- Karlštejnsko, o. s.  

- Hagen Mořina, o. s. 

- Muzeum Českého krasu v Berouně, p. o. 

- Městské kulturní centrum, p. o. – městské informační centrum 

- Karlštejnsko, s.r.o. – informační centrum 

- Správa CHKO Český kras 

- Správa Koněpruských jeskyní 

- Komunitní centrum Koněprusy a Bítov 

- Občané obce Koněprusy 

 

Z obcí byli vybráni tito zástupci: 

- Srbsko – obec turisticky vytížená  

- Neumětely – „periferní“ obec geoparku 

- Zadní Třebaň – obec ležící v těsné blízkosti „perly Českého krasu“ – hradu Karlštejn 

(obdobně jako obec Srbsko), ale turisticky je spíše opomíjená 

- MČ Praha – Slivenec – zástupce pražského Barrandienu 

- Beroun – největší město (vyjma Prahy) na území GPJB 

- Koněprusy – obec geograficky přidružená k jedné z turisticky nejnavštěvovanějších 

zajímavostí GPJB 

 

Ze zástupců oslovených obcí byl kladen největší důraz na obec Koněprusy vzhledem k její 

poloze v bezprostřední blízkosti lokality vysoké turistické koncentrace – Koněpruských jeskyní. 

Zde byly proto provedeny rozhovory také s 10 místními občany. Pro znázornění oblastí zájmu 

jednotlivých aktérů (či skupin aktérů), jejich vzájemných propojení a spolupráce byly vytvořeny 

dva diagramy (příloha 9, příloha 10). Diagramy vznikly metodou běžně užívanou 

v programování – tzv. Use Case Diagram. 

Dále bylo provedeno dotazníkové šetření mezi návštěvníky na návrší Zlatý kůň  

na prostranství Správy Koněpruských jeskyní (příloha 8).  Cílem šetření bylo u návštěvníků 

Koněpruských jeskyní jako jedné z nejvýznamnějších turistických atraktivit v oblasti Českého 

krasu zjistit povědomí o tomto území v širším pojetí, dále pak výši zájmu návštěvníků o bližší 

poznání tohoto území prostřednictvím služby místních geoprůvodců a v neposlední řadě obecnou 

znalost pojmu Geopark Barrandien. Dotazování se na znalost pojmu Geopark Barrandien 

 se stalo ještě před ukončením šetření neaktuální, neboť tento kandidátský geopark byl v té době 
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čerstvě přejmenován na Geopark Joachima Barranda. Dá se však předpokládat, že by to 

výsledky příliš neovlivnilo. Oslovovány byly osoby zdržující se během šetření na prostranství 

před správní budovou Koněpruských jeskyní, bez ohledu na to, zda jeskyni navštívili či nikoliv. 

Oslovena byla vždy jedna osoba ze skupiny, která přišla na místo šetření společně. Tím mělo být 

zamezeno totožným odpovědím. Dotazovány nebyly osoby z organizovaných hromadných 

zájezdů a cizinci. Předpokladem pro hodnocení bylo shromáždit za dva kalendářní měsíce 

alespoň 150 vyplněných dotazníků. Šetření nejprve probíhalo formou osobního dotazování, čímž 

bylo sebráno cca 50 % z celkového počtu vyplněných dotazníků. Posléze byly dotazníky 

rozdávány přímo na pokladně a výdejně vstupenek do jeskyně bez přítomnosti tazatele. Dotazník 

obsahoval 10 otázek, z nichž 4 byly otevřené, 1 polo-uzavřená a 5 uzavřených, z toho  

2 dichotomické a 3 výběrové s 4 - 6 možnostmi výběru. Osloveno bylo více než 200 osob, 

přičemž výsledný počet vyplněných dotazníků byl 165. Šetření mělo potvrdit či vyvrátit 

stanovené hypotézy. Výsledky šetření jsou uvedeny v kapitole 4.7.  

Na Správě Koněpruských jeskyní také probíhalo průběžně v několikaletém období šetření 

v rámci případové studie, a to z pozice sezonního průvodce vykonávané od roku 2007. Studie  

se týkala managementu konkrétní turistické lokality uvnitř sledovaného geoparku. Metodou 

šetření bylo participativní pozorování a neformální rozhovory s návštěvníky, personálem  

i vedením SKJ. Šetření je podložené statistickými údaji o návštěvnosti poskytnutými Správou 

Koněpruských jeskyní a informacemi z architektonické studie plánovaného Domu přírody.  

O této případové studii pojednává kapitola 4.8. 

Jedna z částí práce (kapitola 4.9) se zabývá též propagací území. Za tímto účelem byla 

navštívena turistická informační centra Beroun a Karlštejn. Zjišťována zde byla dostupnost 

informací o území geoparku jak v podobě informačních letáků, tak ústně prostřednictvím 

pracovníků informačních center. Ze stejného důvodu byly telefonicky kontaktovány také ostatní 

instituce, které poskytují rovněž (byť okrajově) informační služby. To bylo doplněno 

zjišťováním dostupnosti informací o informačních centrech na internetu.  

V návaznosti na to byla zjišťována internetová propagace sledovaného území 

prostřednictvím zastoupení pojmů Barrandien, Geopark Joachima Barranda a CHKO Český kras 

v nejběžnějších vyhledávačích a na turistických portálech (viz kapitola 4.9.2).  

Na základě všech zjištěných informací bylo vytvořeno několik návrhů na zlepšení 

turistických služeb, propagace a rozvoj geoparku včetně návrhu na změnu loga geoparku  

(viz kapitola 4.10). V souvislosti s návrhem speleoturistiky jako nového produktu šetrného 

cestovního ruchu v krasovém území GPJB je v kapitole 4.11 diskutována problematika 

legislativních omezení této činnosti vyplývající zejména ze zákonů o ochraně přírody. Pro tyto 
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účely byl proveden rozbor právní úpravy dotýkající se cestovního ruchu a ochrany přírody. Tato 

závěrečná kapitola se dotýká i problematiky těžby vápence, která je přes environmentální zátěž 

specifickým kajinotvorným, turisticky atraktivním činitelem tohoto krasového území. 
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4 PŘÍPADOVÁ STUDIE VE VYMEZENÉM ÚZEMÍ GEOPARKU JOACHIMA 

BARRANDA 

4.1 CHRÁNĚNÁ KRAJINNÁ OBLAST ČESKÝ KRAS 

Na sledovaném území geoparku mezi Berounem a Prahou (bližší vymezení v kapitole 4.2) 

se nachází jedno velkoplošné zvláště chráněné území – CHKO Český kras, uvnitř kterého  

je obsaženo na 18 maloplošných ZCHÚ (příloha 3). Tento počet chráněných území sám o sobě 

dává na srozuměnou, že se jedná o lokalitu přírodně výjimečně cennou. CHKO ČK byla 

vyhlášena výnosem Ministerstva kultury ČSR ze dne 12. dubna 1972 na území o rozloze 12 832 

ha, které v současnosti zaujímá části dvou okresů (Beroun a Praha-západ) a část obvodu Praha 5 

(Mackovčin, Sedláček 2005). Rozkládá se při dolním toku řeky Berounky a tvoří elipsovitou 

plochu, jejíž delší osa se táhne zhruba 30 km severovýchodním směrem od Zdicka  

k jihozápadnímu a jižnímu okraji Prahy (Stárka 1984). Český kras je jedinečné území zejména 

z hlediska světové geologie, stratigrafie siluru a devonu a výzkumu vývoje života v těchto 

obdobích historie Země. Jde zároveň o největší vápencové území v Čechách s rozsáhlými 

zachovalými plochami společenstev skalních stepí, lesostepí a listnatých lesů s velmi bohatou 

přirozenou florou a faunou. Pestrost přírody je navíc silně ovlivněna říčním a krasovým reliéfem. 

Mnohé druhy rostlin a bezobratlých živočichů jsou v Českém krasu endemické. Tvrzení,  

že je příroda Českého krasu velmi pestrá a díky hojnému výskytu vzácných druhů má značný 

ochranářský význam, lze však považovat za frázi běžně uvozující mnohé stati o přírodních 

chráněných lokalitách, ne-li za lacinou podbízivou demagogii (Pondělíček et al. 2002). I mnoho 

nechráněných území je pestrých. Jaké jsou tedy skutečné hodnoty Českého krasu? Čím je tak 

specifický a jak se liší od jiných oblastí Česka a střední Evropy? Co je skutečně jisté, že existuje 

jen velmi málo oblastí, která zachovávají tolik vzpomínek na různé změny, které jím v průběhu 

věků prošly. Od geomorfologických procesů po změnu ve využívání krajiny. Ač skeptici tvrdí, 

že tato oblast je již zcela probádaná, mykologové, entomologové, botanici i speleologové mají 

stále co nacházet. Díky svému kouzlu tato vápencová kra uprostřed Evropy stále láká trempy, 

skauty, horolezce, fotografy, rybáře, milovníky přírody, specializované amatérské i profesionální 

biology a geology. A v poslední době se mluví o obecně široké skupině lidí nazvané turisté.  

 

4.1.1 VLIVY REKREAČNÍCH ČINNOSTÍ NA CHKO ČESKÝ KRAS 

Území Českého krasu se nachází v zázemí Prahy, má velmi snadnou dostupnost a je velmi 

atraktivní díky množství přírodních i kulturních zajímavostí, v důsledku čehož došlo k silnému 



50 
 

rozvoji sídelních center i rekreační zástavby. Ta je ve zmíněném území výrazným 

krajinotvorným činitelem (kabinet ŽP ČVUT 1980). Území se díky zmíněným faktorům setkává 

nejvíce s individuální rekreací a krátkodobými výlety, které jsou vysoce zatěžující, zejména  

co se týče dopravy. Společně s dolním Povltavím a Posázavím bylo zejména údolí Berounky 

místem, kde se rozvíjela rekreace už od počátků rozvoje cestovního ruchu v ČR  

(Agentura ochrany přírody a krajiny ČR 2008). Ve 20. a 30. letech 20. století vznikalo v oblasti 

velké množství objektů hromadného ubytování i individuální rekreace (kabinet ŽP ČVUT 1980). 

Přímo uvnitř CHKO ČK se dnes nachází kolem 1000 individuálních rekreačních objektů, z nichž 

mnohé jsou dokladem živelné a nekoncepční výstavby 20. století. Současná intenzita rekreačního 

využití místy dosahuje mezních hodnot a její zvyšování by bylo již neúnosné a tedy nežádoucí.  

Prostory vymezené pro zástavbu rekreačních objektů byly z podstatné části či zcela odňaty 

svému původnímu biologickému účelu a neplní většinu základních ekologických funkcí, 

biologické funkce byly vzhledem k přirozené fytocenóze zcela pozměněny (kabinet ŽP ČVUT 

1980). Místa určená k táboření se klasifikují jako lokality s občasným poškozováním  

a změněnou skladbou fytocenózy ze 40 - 60 %. V místech antropogenně ovlivněných 

ulamováním větví, kácením, vyšlapáváním pěšin, úpravy terénu pro parkování vozidel  

či vytvářením skládek odpadků se hodnotí jako poškozené v rozmezí 20 – 40 %. Ostatní lokality 

bez výrazného poškozování, kde se uplatňují jen doprovodné aspekty rekreace, jako je hluk, 

exhalace z topenišť apod., lze většinou těžko odlišit od předchozích kategorií.  

 

4.1.2 VLIV REKREAČNÍCH SPORTŮ NA CHKO ČESKÝ KRAS 

Kromě druhého bydlení má v CHKO dlouho tradici turistika, která je hlavním důvodem 

krátkodobé rekreace. Klub českých turistů zde udržuje cca 140 km značených cest, které jsou 

vedeny tak, aby nenarušovaly nejcitlivější přírodní lokality. Jejich vedení se dlouhodobě nemění. 

Přesto Správa CHKO ČK považuje vysokou návštěvnost některých úseků turistických  

a naučných stezek zejména v NPR Karlštejn za vysoce problémové (Agentura ochrany přírody  

a krajiny ČR 2008). Mezi nejnavštěvovanější trasy patří (obrázek 7). 

- červená turistická stezka Karlštejn – Svatý Jan pod Skalou (s odbočkou do Srbska  

od Kubrychtovy boudy) 

- naučná stezka Svatojánský okruh v okolí Sv. Jana p. Skalou, z nějž je nejvíce zatěžován 

úsek k Solvayovým lomům 

- žlutá stezka Mořina – lom Velká Amerika – lom Malá Amerika – Dub sedmi bratří 
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- žlutá stezka Srbsko – Koda – Koněpruské jeskyně (plus část naučné stezky Zlatý kůň  

u Koněpruských jeskyní) 

            Zdroj: vlastní zpracování v Eagle Software 2014 

 

 Okolí turistických tras je zatíženo množstvím odpadků a díky vysoké oblibě zdejší krajiny 

pro trampování je problémem také nepovolené táboření a rozdělávání ohňů v maloplošných 

zvláště chráněných územích (dále MZCHÚ), zejména v NPR Karlštejn. 

Vzhledem k husté cestní síti nejrůznějších kategorií je v území velmi oblíbená také 

cykloturistika. Cyklotrasy jsou vedeny po zpevněných cestách tak, aby nenarušovaly cenné 

přírodní lokality. Vliv jízdy na kole po vyznačené cyklostezce je tedy minimální. Celkem vede 

přes území na 32 km cyklotras. Problémem jsou někteří cykloturisté, kteří využívají stezky 

určené pro pěší turistiku i v případě, že jsou tyto označeny pro jízdu na kole za nevhodné.  

Údolí řeky Berounky a říčky Loděnice jsou velmi oblíbenými a vyhledávanými lokalitami 

pro skalní lezení. Většina skal určených k lezení se nachází na území NPR Karlštejn, lezení  

je zde proto regulováno rozhodnutím MŽP č. j. 500/106/503 26/06 ze dne 5. 4. 2006 s platností 

na 10 let (Český horolezecký svaz 2006). Jsou zde zakázány prvovýstupy, na vybraných 

lokalitách se nesmí vstupovat na samotné vrcholky skal (nutnost slanit), v některých  

je horolezectví omezeno na období od 1. 7. do 31. 12.  

Obrázek 7: Nejvytíženější turistické trasy v CHKO Český kras 
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Zejména v severovýchodním cípu CHKO v těsné blízkosti Prahy (Zadní Kopanina, 

Zmrzlík) má dlouhou tradici hipoturistika. V poslední době se rozšiřuje prakticky do celého 

území CHKO. (Seznam stájí a rančů v CHKO Český kras a jeho okolí viz tabulka 16 v kapitole 

4.10.4). Na území není doposud žádná vyznačená hipotrasa a cest určených  

pro vyjížďky je zde obecně nedostatek. Jezdci na koních proto využívají lesní cesty a pěšiny,  

ale i volný terén. Dochází tak k poškozování naučných a turistických stezek a vytváření nových 

pěšin v MZCHÚ. Pastva koní však přispívá k zachování pastvin v CHKO.   

Pro vodáckou turistiku je na území CHKO ČK využívána jen řeka Berounka. Výjimečně 

při jarním vysokém stavu vody se pro sportovní sjíždění využívá říčka Loděnice. K narušování 

zájmů ochrany přírody dochází jen minimálně díky občasnému divokému táboření na březích 

řeky. Většina vodáků využívá kempů v Srbsku a Karlštejně, nebo bivakuje v lomu Alkazar.  

To je Správou CHKO tolerováno, neboť zde nedochází při krátkodobém táboření na spodní etáži 

k poškozování přírody.    

Nepříliš rozšířenými sporty provozovanými na sledovaném území je závěsné  

a bezmotorové létání. Přímý vliv těchto sportů na přírodu je relativně malý, vyskytují se však 

případy využívání nepovolených startovacích ploch v MZCHÚ či v I. zóně CHKO. Některá 

z míst určených pro start rogal a padáků leží přímo na hranici MZCHÚ (např. Klonk). Ta jsou 

však využívána jen zřídka, k narušení přírody proto téměř nedochází. V poslední době se velmi 

rozšířilo také balonové létání. K jeho startu a přistání jsou využívány zemědělské pozemky 

v blízkosti obcí (obec Karlštejn – Poučník), pro přírodu je proto tato aktivita prakticky 

bezzásahová. Z karlštejnského Poučníku v sezoně téměř denně startují také vyhlídkové lety 

vrtulníkem. Vrtulníky létají v malé výšce nad územím NPR Karlštejn, kde dochází ke značné 

hlukové zátěži. Hlukový dopad má i sportovní létání a vyhlídkové lety startující na letišti  

u Bubovic. Letiště se sice nenachází na území CHKO, ale při jeho těsné hranici, a zejména  

při nízkých přeletech nad lomy Amerika se stávají sportovní letadla značně rušivým elementem. 

Správa CHKO se snaží problém řešit stanovením podmínek trasy a minimální povolené výšky 

letu, ačkoli v zákoně o OPK nejsou stanoveny nástroje umožňující tuto činnost regulovat.  

Velmi svérázným sportovištěm je přímo v centrální části CHKO golfové hřiště Karlštejn, 

které je považováno za značný problém zejména z hlediska negativního ovlivnění krajinného 

rázu. Nachází se na vrchu Voškov v území se stupněm ochrany 2. Na východ od hřiště  

se v bezprostřední blízkosti rozprostírá PR Voškov, které je regionálním biocentrem v rámci 

Územního systému ekologické stability (ÚSES). S hřištěm jsou spojeny rozsáhlé podpůrné 

služby a aktivity, které vyžadují vybudování náročné infrastruktury, například závlahy  

či odvodnění, parkoviště, garáže pro techniku apod. Infrastruktura je neustále rozšiřována  
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o přístavby a zpevněné plochy. Krajina je fragmentována komunikacemi, ploty a sterilními 

trávníky. Tím je snížena biodiverzita, naopak zvýšena dopravní zátěž. MŽP však roku 1992 

posoudilo žádost o výjimku z ochranných podmínek CHKO ČK a na základě odborného 

vyjádření Správy CHKO ČK vydalo rozhodnutí výstavbu hřiště za stanovených podmínek 

povolit. Ve svém odůvodnění uvádí, že přes značný zásah do přírodního prostředí, pokud budou 

dodrženy uložené podmínky, může výstavba přispět ke zlepšení přírodních podmínek zejména 

převedením zemědělské orné půdy v polohách ohrožených erozí na trvalé travní porosty  

(Urban 1992). Zároveň bude zamezeno nadměrnému používání anorganických hnojiv a biocidů  

a dojde k vytvoření nových stanovišť pro některé druhy živočichů.   

Golfové hřiště však není jen problémem ochrany přírody. Je také zdrojem konfliktů občanů 

obce Běleč se společností Golf Resort Karlštejn. Na konci roku 2012 podali členové občanského 

sdružení Běleč na golfový resort stížnost kvůli elektrickému ohradníku, který byl postaven 

kolem areálu golfového hřiště. Nejenže ohradník omezuje ve velkém rozsahu pohyb zvířat  

i osob, navíc byl nešetrně připevněn pomocí velkých šroubů do živých stromů, a to i v oblasti PR 

Voškov. Mohlo by se také říci, že byla porušena podmínka č. 2 stanovená MŽP pro schválení 

výstavby golfového hřiště, a sice že areál nesmí být oplocen. Jeden z pracovníků Správy CHKO 

však podal vysvětlení, že elektrický ohradník není považován za běžné oplocení, podmínka tak 

porušena nebyla. Nicméně ohradníkem bylo zamezeno přirozené migraci fauny a občanům  

i turistům byla zcela odříznuta pěší přístupová cesta Běleč – Karlštejn (což je v rozporu s § 63 

zákona o OPK, který hovoří o právu každého na volný průchod přes pozemky ve vlastnictví  

či nájmu státu, obce nebo jiné právnické osoby za předpokladu nezpůsobení škody na majetku  

či zdraví jiné osoby). Na základě stížnosti proběhlo v březnu 2013 společné jednání za účasti 

dotčených organizací, a to Golf Resortu Karlštejn, Krajské správy a údržby silnic, Městyse Liteň, 

Městyse Karlštejn a Lesů ČR. Z jednání vyplynulo, že ohradník byl realizován zejména kvůli 

ochraně travních porostů golfového hřiště před černou zvěří, omezení pohybu osob nebylo 

účelem. Golf Resort se zavázal přemístit ohradník z lesních porostů mimo ně a zároveň jej snížit 

za účelem prostupnosti zejména pro srnčí zvěř. V součinnosti s obcí Liteň měla být vyznačena 

vhodná cesta umožňující pohyb osob územím, která měla funkčně propojit Běleč s Karlštejnem.  

Sporným úsekem byla rovněž vedena značená turistická stezka, která se v Bělči napojovala 

na naučnou stezku Liteň a dobře tak turisticky propojovala Liteň s Karlštejnem.  Ještě koncem 

roku 2013 (tedy 9 měsíců po jednání dotčených organizací) však byla stávající turistická stezka 

vyznačena, avšak od určitého úseku uzavřena, aniž by byli pěší turisté o stavu jakkoli 

informováni. V karlštejnském infocentru byla v té době k dostání mapa s vyznačením této 

stezky, nikoli však již informace, že je stezka neprůchozí, a to ani v případě, že byla pracovnice 
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infocentra na stav stezky dotázána. Od roku 2014 je stezka přeznačena. Vede nyní z Bělče nikoli 

do Karlštejna, nýbrž do vedlejší Zadní Třebaně. Z Karlštejna tak již nevede žádná přímá 

turistická stezka na pravý břeh Berounky.  

 

4.1.3 INTERAKCE LIDSKÝCH ČINNOSTÍ A SLOŽEK ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V CHKO 

ČESKÝ KRAS SE ZAMĚŘENÍM NA REKREACI 

Kabinet životního prostředí při Českém vysokém učení technickém (ČVUT) v Praze  

se v závěrečné diskusi vlivu technické a ekonomické aktivity na ŽP v modelovém území CHKO 

Český kras věnuje interakcím mezi jednotlivými faktory a složkami ŽP, mezi kterými mimo jiné 

zmiňuje i rekreační činnosti. Při klasifikaci interakcí byla použita stupnice 1 - 3, kde:  

1 =  vztah mezi faktorem a složkou velmi volný 

2 =  vztah mezi faktorem a složkou pozorovatelný 

3 =  vztah mezi faktorem a složkou velmi těsný, výrazný 

 

Tabulka 2: Hodnocení interakcí faktorů a složek ŽP 

Faktor Reliéf Klima Půda Flora Fauna Voda Průměr 

Obyvatelstvo a osídlení 2 1 3 3 3 3 2,5 

Průmysl 3 2 2 2 2 2 2,2 

Doprava 2 2 2 2 2 1 1,8 

Zemědělství 2 1 3 2 2 3 2,2 

Lesní hospodářství 1 2 2 3 2 2 2 

Vodní hospodářství 1 1 2 2 1 3 1,7 

Rekreace 3 1 2 3 3 3 2,5 

Zdroj: Kabinet ŽP ČVUT 1980 

  

Cílem hodnocení bylo stanovit hodnotu antropogenního působení. Získané výsledky 

naznačují, že z antropogenních faktorů ovlivňujících úroveň ŽP v modelovém území jsou 

nejvýraznější faktory obyvatelstvo a osídlení a rekreace (tabulka 2). I ostatní průměrné hodnoty 

interakcí faktorů se složkami jsou však poměrně vysoké, což odpovídá celkovému charakteru 

území. „Znamená to, že bude pravděpodobně nezbytné chápat tyto faktory jako faktory limitní  

a urychleně stanovit jejich mezní hodnoty“ (kabinet ŽP ČVUT 1980). Toto je nejspíše první 

zmínka o nutnosti zachování udržitelnosti na území CHKO Český kras. Odpovídá to době, kdy 

se začalo mluvit o problému udržitelnosti, jak jej známe dnes (viz kapitola 2.1.2). Výzkum 

pochází z let 1976 - 1980, nelze z něj tedy vyvozovat styčné závěry pro současný stav. Novější 

zpráva o současných hodnotách interakcí nebyla doposud vydána. 
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Současný stav ekonomických i technických aktivit v CHKO je však popsán v Rozborech 

CHKO ČK vypracovaných pro účely Plánu péče pro období 2010 - 2019 Správou CHKO ČK 

(Agentura ochrany přírody a krajiny ČR 2008).   

  

4.1.4 PRÁCE S VEŘEJNOSTÍ V CHKO ČESKÝ KRAS – EKOLOGICKÁ VÝCHOVA, 
VZDĚLÁVÁNÍ A OSVĚTA 

Díky vysoké návštěvnosti a obecné lidnatosti území má environmentální osvěta mezi 

místními obyvateli i turisty nejen pro existenci CHKO zásadní význam. Paradoxně se touto 

činností nikdo ze Správy CHKO systematicky nezabývá, řeší se především otázky týkající  

se státní správy. Přesto se SCHKO částečně na vzdělávání podílí. Spoluvytváří naučné stezky  

a terénní informační systém, organizuje nárazově za spolupráce některých partnerů geologické  

a botanické exkurze, při příležitosti Evropského dne parků vytváří speciální naučnou stezku, 

vydává propagační materiály, částečně spolupracuje se sdělovacími prostředky a školami 

(zajišťuje povinné praxe studentů, odborné konzultace či oponentské posudky). Pro rok 2014  

je připraveno 12 exkurzí (tabulka 3).  

 

Tabulka 3: Vzdělávací a naučné akce v CHKO Český kras 

Datum Akce Aktéři 

12.4. 
Geologicko-entomologicko-etnografická exkurze 

NPR Větrušické rokle 
SCHKO Český kras 

12.4. 
Den Otevřených skal 

Tetín 

ČSS – ZO 1-02 Tetín 

Hasiči Tetín 

19.4. 
Vycházka za obojživelníky Českého krasu  

Srbsko 

ZO ČSOP Triturus 

SCHKO Český kras 

26.4. 
Vítání ptačího zpěvu  

Třebotov 

ZO ČSOP Triturus, SCHKO Český kras 

Česká společnost ornitologická 

27.4. 
Vítání ptačího zpěvu  

Loděnice 

SCHKO Český kras 

 Česká společnost ornitologická 

3.5. 
Jarní botanická exkurze  

Hostim – Svatý Jan pod Skalou 

SCHKO Český kras,  

Česká botanická společnost 

24.5. 
Evropský den chráněných území 

Karlštejn 

SCHKO Český kras 

Lomy Mořina 

6.6. 
5. karlštejnská můří noc 

Karlštejn 

SCHKO Český kras 

Společnost pro ochranu motýlů 

Srpen Mykologická exkurze 
SCHKO Český kras 

Česká mykologická společnost 

6.9. Entomologická exkurze SCHKO Český kras 

Říjen Festival ptactva  
SCHKO Český kras 

Česká společnost ornitologická 

18.10. 
Geologická exkurze  

NPP U Nového mlýna, NPP Požáry 

SCHKO Český kras 

Česká geologická služba 

Zdroj: Agentura ochrany přírody a krajiny ČR 2014, vlastní zpracování 
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Poznámka:  

ČSOP = Český svaz ochránců přírody 

ČSS = Česká speleologická společnost 

ZO = Základní organizace 
 

Vzdělávací funkci v oblasti pak mají místní muzea (Tetín, Beroun, Liteň, Všeradice), 

informační centra (zejména Beroun, Karlštejn), některé knihovny, Koněpruské jeskyně, Skanzen 

Solvayovy lomy, k dějepisné výchově přispívá i hrad Karlštejn, ve Sv. Janu p. Skalou funguje 

vzdělávací ekocentrum Kavyl. Podrobnější vazby na vzdělávací aktivity viz příloha 9. 

Specializované informační centrum Českého krasu doposud v oblasti neexistuje. Pokus  

o zřízení infocentra na Kubrychtově boudě nedaleko obce Srbsko se neujal. O informačních 

centrech v území více v kapitole 4.9.1. V roce 2011 bylo projektováno muzeum a informační 

centrum Dům přírody přímo u Koněpruských jeskyní. Návrh byl však příliš nákladný a vysoce 

převyšoval částku možnou k uvolnění na projekt.  K jeho uskutečnění proto nedošlo  

(viz kapitola 4.8).  

Naučných stezek (dále NS) je v CHKO a jeho přilehlém okolí téměř nepřeberně, mnoho 

jich vyrostlo zejména v posledních letech spolu s možnostmi čerpání financí na jejich tvorbu 

z fondů Evropské unie (dále EU). NS seznamují návštěvníky s přírodními, krajinnými, 

historickými i kulturními zajímavostmi území. Soupis naučných stezek na území CHKO, na jeho 

hranicích i v ostatních částech GPJB včetně charakteristik viz příloha 4. K naučným stezkám 

často chybí tištěné materiály, které by byly dostupné například v informačních centrech. Jejich 

seznamy na internetu jsou neúplné.  

 

4.2 VYMEZENÍ OBLASTI GEOPARKU JOACHIMA BARRANDA 

Území Geoparku Joachima Barranda spadá do rozsáhlé geologické jednotky Barrandien, 

která se nachází na území středních a jihozápadních Čech. Je přibližně ohraničena na severu 

městy Kostelec nad Labem a Rakovník, na západě sahá k Plzni, jihovýchodní okraj se pak táhne 

od Klatov k Úvalům u Prahy (obrázek 8).  
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Obrázek 8: Geologická mapa části Barrandienu (silně zjednodušeno) 

 

 Zdroj: Geologie Berounska 2014 

 

 

Jde o izolovaný pozůstatek starého horstva, jehož nejstarší horniny pocházejí ze svrchního 

proterozoika (mladších starohor). Na ně nasedají horniny staro-prvohorního stáří od kambria 

přes ordovik, silur až přes střední devon, jejichž deformace při variském vrásnění a sopečná 

činnost dala krajině specifickou tvář a značné geologické bohatství.  

Tuto geologickou oblast proslavil francouzský dopravní inženýr a paleontolog Joachim 

Barrande (1799 - 1883), který při posuzování možnosti stavby koňské dráhy údolím Berounky  

a na Radnicku objevil velké paleontologické bohatství a zahájil zde rozsáhlý paleontologický 

výzkum. Jeho aktivita i jméno je do celé oblasti nesmazatelně vtištěno v různých podobách. 

Najdeme zde po něm pojmenované ulice (Barrandova ulice existuje v ČR hned pětkrát), náměstí, 

Vulkanity 

Starohorní sedimenty 

Kambrium Příbramsko-Jinecké pánve 

Skryjsko-Týřovické kambrium 

Pražská pánev – ordovik 

Pražská pánev – silur 

Pražská pánev - devon 
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gymnázium, městskou čtvrť, skály, nebo geologickou expozici.  A v neposlední řadě nově 

budovaný geopark.  

Území geoparku o rozloze 473,6 km² spadá do východní části geologické jednotky 

Barrandien, sahá od Prahy - Smíchova směrem na jihozápad ke Zdicím a Lochovicím, 

severozápad se dotýká okraje křivoklátských lesů. Od Prahy ku Berounu téměř důvěrně kopíruje 

území mezi levým břehem řeky Berounky a silnicí E50, takže zahrnuje celou CHKO Český kras 

(obrázek 9). Obvod jeho hranic čítá 126,9 km. Zasahuje do Středočeského kraje a do Hlavního 

města Prahy, konkrétně do okresů Beroun, Praha - Západ a Hlavní město Praha. Spadá do něj 

celkem 86 katastrů obcí (příloha 6).  

 

Zdroj: Barrandien 2014 

 

Celá geologická jednotka Barrandien je osazena množstvím významných geologických 

lokalit. Vedle ordoviku západní části pražské pánve na Rokycansku, Skryjsko-týřovického 

kambria a Příbramsko-jineckého kambria je pro tuto práci stěžejní zejména Koněprusko, 

Silursko-devonské jádro Barrandienu a Velká Praha, neboť právě tyto tři lokality zasahují  

do sledovaného území geoparku.  

  

Obrázek 9: Obecné vymezení hranic GPJB 
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4.3 ZÁMĚR VYHLÁŠENÍ GEOPARKU JOACHIMA BARRANDA 

Hlavní cíle vyhlášení geoparku Joachima Barranda korespondují s obecnými cíli všech 

českých i světových geoparků. Konkrétní cíle zaměřené přímo na tuto specifickou lokalitu 

nejsou zatím zveřejněny.  

Projekt geoparku obecně má cestou propagace geologického dědictví a podpory 

geoturistiky nechat vzniknout novým pracovním a podnikatelským příležitostem a tedy růstu 

příjmů obcí skrze služby nabízené návštěvníkům území, což by mělo přispět k celkovému 

rozvoji oblasti. Na cestovním ruchu nyní profituje z celého území jen malý počet obcí. Průzkum 

prokázal, že přestože dotčené obce mají z největší části (s výjimkou Karlštejna) funkci obytnou 

(z menší části individuálně rekreační), zájem o zvyšování turismu je ve většině kladný (více  

viz kapitola 4.6). 

Projekt geoparku je založen na inovacích v oblasti šetrné turistiky, která má podpořit 

udržitelný rozvoj regionu skrz přilákání skupin lidí, kteří tuto formu turistiky vyhledávali jen 

střídmě či vůbec, a to zejména z důvodu nedostatečné informovanosti o geoturistických 

možnostech. Hlavním cílem projektu je nabídnout veřejnosti atraktivní formy pobytu  

v geologicky, kulturně a historicky zajímavé krajině a podpořit zájem o přírodní, zejména 

geologické, zajímavosti v kontextu kulturních, historických a technických hodnot. 

V dokumentech vydaných hlavním iniciátorem - Agenturou Koniklec, o. p. s.  

(viz kapitola 4.5.1) je uvedeno, že jedním ze záměru má být také zvýšení mezinárodní prestiže  

a popularity. To by možná dostálo svého za předpokladu, že bude geopark zařazen do evropské, 

a tedy současně do světové sítě geoparků. Tím by získal mezinárodní prestiž a ve světě by se 

zvýšila jeho popularita alespoň mezi příznivci geoparků. Pravděpodobně realističtější by bylo 

proto tvrzení o zvýšení popularity na úrovni národní. Geopark by měl své úsilí zaměřit  

na vytvoření oblasti atraktivní pro pobyty delší než jeden den v rámci domácího cestovního 

ruchu. Svým umístěním ve velmi těsném sousedství Prahy je geopark dlouhodobě předurčen 

k existenci ve stínu hlavního města a to i přes některé nesporné výhody, která tato poloha nabízí. 

Přes vysokou návštěvnost (koncentricky na Karlštejn a Koněpruské jeskyně) vykazují současné 

statistiky území dlouhodobě nízký počet přenocování. Jednodenní výlety z Prahy  

bez přenocování je jev, který oblast sice zviditelňuje (skrze již zmíněné turistické perly),  

ale dlouhodobě jí nic nepřináší. Toho je zářným příkladem obec Koněprusy v těsné blízkosti 

Koněpruských jeskyní (viz kapitola 4.6). 

K dalším cílům zakladatelské agentury patří vytyčení atraktivních tras pro šetrnou 

geoturistiku na území geoparku bez nutnosti provádět další venkovní značení, výchova  

a dovzdělání průvodců, kteří budou aktivně v oblasti fungovat, přivedení nových návštěvníků  



60 
 

do zájmového území, v neposlední řadě jejich vzdělávání, popularizace přírodních věd, stejně tak 

jednotná všestranná propagace a podpora udržitelné turistiky. 

4.4 PŘEDPOKLADY PRO VYHLÁŠENÍ GEOPARKU  

4.4.1 OBECNÉ PŘEDPOKLADY PRO VYHLÁŠENÍ 

O vyhlášení geoparku může usilovat kterékoli geologicky významné a zajímavé území. 

Oblast geoparku Joachima Barranda tuto podmínku splňuje. Nachází se zde geologické jevy 

zvláštního významu, které se snoubí s fenomény archeologickými, historickými a kulturními. 

Zdejší krajina je navíc od nepaměti intenzivně využívána člověkem, je proto velmi mnohotvárná 

a možnosti jejího využití pro geoturismus velmi široké. Geomorfologicky pestrý reliéf 

podpořený vodními toky, mnoho maloplošných zvláště chráněných území a výskyt vzácných 

druhů rostlin i živočichů vytváří vhodné prostředí pro širokou škálu aktivit přitahující trampy, 

skauty, vodáky, horolezce, fotografy, rybáře, amatérské i odborné biology, geology nebo 

botaniky (viz kapitola 4.1). Tato charakteristika sice vystihuje pestrost a bohatství krajiny,  

ale nachází se stále v příliš obecné rovině.  

 

4.4.2 KONKRÉTNÍ ZHODNOCENÍ POTENCIÁLU ÚZEMÍ 

Území navrženého Geoparku Joachima Barranda nabízí několik desítek samostatných 

geologických lokalit, muzea, venkovní geologické expozice, veřejně přístupné jeskyně, důlní 

skanzeny a řadu zajímavostí kulturně-geologické povahy.  

Tato koncentrace zajímavostí je dána jedinečností území z hlediska světové geologie, 

stratigrafie siluru a devonu a výzkumu vývoje života v těchto obdobích historie Země 

(Mackovčin, Sedláček 2005). Nachází se zde rovněž největší vápencové území v Čechách 

s množstvím krasových jevů a antropogenně vytvořených tvarů. Těžba vápence poznamenala 

tvářnost krajiny zcela zásadním způsobem a stala se tak nejvýraznějším krajinotvorným 

činitelem oblasti. Tvarová i barevná pestrost lomů je turisticky přitažlivá a vyhledávaná. Hledá-li 

se konkrétní specifikum oblasti, pak jsou odpovědí právě lomy.  

Jak již však bylo řečeno, pouhé přírodní bohatství pro úspěšnost geoparku nestačí. Roku 

2009 vznikla SWOT
3
 analýza pražské části Barrandienu pro účely projektu Popularizace pražské 

části území navrženého Geoparku Barrandien a jeho geologického dědictví v rámci konceptu 

geoturistiky (Agentura Koniklec 2009). Analýza čerpá zejména těchto pramenů:  

                                                             
3
 Analysis of the Strengths and Weaknesses and the Opportunities and Threats – Analýza silných a slabých stránek, 

příležitostí a hrozeb 
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- Koncepce rozvoje ochrany přírody a krajiny ve Středočeském kraji 2006 - 2016 (2005); 

- Koncepce environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty ve Středočeském kraji  

(2003); 

- Projekt rozvoje turistiky v CHKO Český kras (2004); 

- Strategický plán rozvoje širšího území Českého krasu v souladu s principy Agendy 21  

(2001). 

 

V roce 2011 pak byla provedena SWOT analýza celého území GPJB za účelem podrobnějšího 

vyhodnocení podmínek udržitelného rozvoje (Flašarová, Pondělíček 2011). S ohledem  

na potenciální budoucí vyhlášení území geoparkem byly analýzy rozčleněny  

do jednotlivých oddílů dle podmínek: geologické podmínky území, podmínky pro rozvoj 

turistiky zejména geologicky zaměřené, podmínky pro regionální rozvoj a podmínky  

pro udržitelný rozvoj.  

Z analýz lze vyvodit následující závěry: Silnou stránkou oblasti je kvalitní geologická 

základna s dostatkem kvalitních geologických lokalit, jejich podrobným mapováním a vědeckým 

rozborem. Pro jejich širší využití však chybí cizojazyčné materiály. V současné době je patrný 

obecný pokles zájemců o geologii z řad studentů, klesá proto počet kvalifikovaných odborníků. 

Tomu se dá předcházet rozvojem výuky a popularizace geologických věd, propojením vědy 

s turismem, zvyšováním vnímavosti lidí k přírodnímu prostředí. Nutné a zásadní je oslovení 

veřejnosti, propagace, motivace.  

Z turistického hlediska lze mluvit o výhodě spočívající v dobré dostupnosti oblasti 

veřejnou dopravou (až na výjimky, viz kapitola 4.10.2). Na území je velké množství turistických 

zajímavostí, dostatečné množství ubytovacích kapacit (až na výjimku koněpruské oblasti) a hustá 

síť turistických, cyklistických i tematicky zaměřených naučných stezek (příloha 4). Příznivá  

je i poloha CHKO Český kras na území geoparku. Dosavadní malá propagace geoturistiky, 

nedostatečná informační podpora včetně nedostatku základních informačních materiálů 

v infocentrech, nízká propojenost turistických služeb a nabídky aktivit, nedostatek dobrovolníků 

a školených průvodců v terénu či nízká spolupráce mezi jednotlivými aktéry území způsobuje,  

že veřejný zájem o geoturismus je spíše okrajový a znalost oblasti omezená. Potenciál 

atraktivních lokalit je díky stávajícímu nefunkčnímu managementu nevyužit. Je třeba pracovat 

na konkretizaci obecných cílů, jako je podpora turistiky vázané na geologické dědictví  

a všeobecná podpora šetrné turistiky, zkvalitňování služeb, rozvoj informačních a navigačních 

sítí. Je třeba se vymanit z obecné roviny do užších konkrétních jmenovitých plánů vázaných  

na konkrétní území.  
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Pro realizaci konkrétních cílů je třeba určit hlavní subjekt, který bude koordinátorem 

aktivit v oblasti. Hlavní subjekt by měl v prvním kroku informovat všechny dotčené aktéry  

a navázat s nimi spolupráci, či alespoň zjistit jejich stanoviska. Čím větší a propojenější síť 

vzniká, tím je k dispozici více informací a nápadů, a šance na úspěšnou realizaci geoparku se 

zvyšuje.  

4.5 AKTÉŘI V OBLASTI  

4.5.1 HLAVNÍ INICIÁTOR GEOPARKU JOACHIMA BARRANDA A JEHO ČINNOST V ÚZEMÍ 

Hlavním iniciátorem projektu GPJB je Agentura Koniklec, obecně prospěšná společnost, 

která vznikla v souvislosti s nabytím účinnosti novely občanského zákoníku (1. 1. 2014) 

transformací právní formy Agentury Koniklec, občanského sdružení pro lidská práva a životní 

prostředí
4
. Po změně právní formy pokračuje společnost beze změny v probíhajících aktivitách  

a projektech (Agentura Koniklec 2014).  

Agentura byla založena roku 1992 za účelem realizace netradičních projektů a programů 

v oblasti životního prostředí (Agentura Koniklec 2014). Zabývá se ekologickou osvětou  

a poradenstvím, podporou udržitelného rozvoje ve městech a mikroregionech Česka, šetrnou 

turistikou a geoturistikou. V roce 1998 zahájila společný projekt se Správou CHKO Český kras, 

jehož cílem bylo ve spolupráci s dalšími regionálně významnými organizacemi všestranně 

podporovat udržitelný rozvoj širšího regionu CHKO ČK. Projekt probíhal systematicky do roku 

2005 a dal vzniknout řadě aktivit, zejména v oblasti šetrné turistiky. 

Jedním z výstupů byl Strategický plán udržitelného rozvoje ČK (dále SPUR ČK). Jde  

o regionální dokument definující rozvoj území ČK v zájmovém souladu všech jeho obyvatel, 

návštěvníků a ostatních aktérů, jejichž činnost se daného území jakkoli dotýká (Strategický plán 

udržitelného rozvoje Českého krasu 2000). Dokument určuje, jakým směrem by se měl ubírat 

vývoj ve všech sférách v cca třicetiletém horizontu. Klade si za cíl sladit zájmy všech důležitých 

skupin se zájmy ochrany přírody a krajiny a efektivně využít veškerý mimoprodukční potenciál 

území pro ekonomické aktivity obyvatel. Vychází z předpokladu, že území ČK je předurčeno  

pro neprůmyslový rozvoj. Na tvorbě SPUR ČK se podílel i odborník na místní plánování Brian 

Hill, profesor z Allegheny College, jehož konzultace výrazně přispěla k vývoji projektu.  

Rovněž v roce 1998 byl zahájen projekt Místní Akce 21 pro udržitelný rozvoj ČK. Jedná  

se o soubor systematických i nárazových činností, které mají vést k všestranné podpoře 

                                                             
4
 Dle zákona č. 68/2013 Sb., o změně právní formy občanského sdružení na obecně prospěšnou společnost  

a o změně zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech a o změně a doplnění některých zákonů,  

ve znění pozdějších předpisů 
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udržitelného rozvoje regionu. Klíčovým prvkem je mezisektorová spolupráce. Projekt se opírá  

o Agendu 21, dokument z Mezinárodní konference o ŽP a rozvoji v Rio de Janeiro z roku 1992, 

který se stal komplexním strategickým plánem udržitelného rozvoje civilizace na prahu třetího 

tisíciletí (United Nations 1992). Praktickou aplikací Agendy 21 na místní úrovni je Místní 

Agenda 21, která zapadá do široké snahy o kvalitní veřejnou správu (Místní Agenda 21 2013). 

Veřejná správa má prostředky pro vytváření prostoru a podmínek ke spolupráci, dialogu  

a vzájemné komunikaci. Spoluprací veřejné správy, neziskových organizací, spolků, 

podnikatelů, školských zařízení a dalších subjektů včetně neorganizované veřejnosti může 

vzniknout dlouhodobý koncepční proces udržitelného rozvoje. Na území Českého krasu  

je dosažení tohoto stavu navíc podmíněno pravidly ochrany přírody a krajiny (Agentura 

Koniklec 2005). Od roku 2005 není patrná žádná aktivita Místní Agendy 21 pro Český kras.  

Dalším z výstupů společné činnosti SCHKO ČK a Agentury Koniklec je projekt Brány 

do krasu a šetrná turistika, který navazoval na Koncepci udržitelného cestovního ruchu 

v regionu ČK. Jeho cílem bylo inovovat stávající zastaralý informační systém pro návštěvníky  

a výrazněji označit vstupní body a nejvýznamnější místa v CHKO (Agentura Koniklec 2014). 

Součástí projektu byla podpora rozšiřování cyklostezek a spolupráce při tradičních akcích  

pro návštěvníky ČK. Roku 2004 byly ve spolupráci s firmou Geodézie online vytvořeny nové 

turistické mapové podklady celé oblasti v měřítku 1 : 25 000, které byly spolu s aktualizovaným 

textem instalovány na informační tabule v exponovaných místech CHKO.  

Spolu s Českým nadačním fondem pro vydru byly v rámci ekologické výchovy pořádány 

v ČK výchovné programy pro děti ze základních škol. Programy byly zaměřeny na témata 

související s vodou, ochranu ohrožených živočichů vodních ekosystémů a udržitelný cestovní 

ruch.  

V rámci rozšiřování informací byl dále realizován projekt Ediční program pro CHKO ČK, 

jehož cílem bylo vydávání neperiodických publikací souvisejících s daným regionem.  

Ke dni 16. 2. 2005 byl za nejasných okolností odvolán ředitelem Správy ochrany přírody 

tehdejší vedoucí Správy CHKO ČK, který zároveň aktivně působil (a dodnes působí) v Agentuře 

Koniklec. Tímto spolupráce se SCHKO ČK ustala.  
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ČINNOST AGENTURY KONIKLEC KONKRÉTNĚ ZAMĚŘENÁ NA REALIZACI GEOPARKU 

Vypracování analýzy potenciálu území 

Myšlenku vyhlášení GPJB prosazuje Agentura Koniklec od roku 2007. Na základě 

poznatků z práce užší expertní skupiny z období 2007 – 2009 byla vytvořena SWOT analýza  

pro podporu rozvoje šetrné geo-turistiky na území pražského Barrandienu. Ve spolupráci 

s Univerzitou Pardubice byl zmapován geoturistickým potenciál celého území GPJB včetně 

potenciálních geosites
5
 a roku 2011 vznikla také jeho SWOT analýza. Rovněž byly vytvořeny  

ve spolupráci s AOPK ČR a Civitas per Populi, o. s.
6
, podkladové mapy. V lednu 2011 proběhlo 

v obci Srbsko jednání Rady národních geoparků, kde byla mimo jiné prezentována nominační 

listina GPJB. V ní jsou uvedeni klíčoví aktéři, přesné vymezení oblasti, geologické a přírodní 

charakteristiky a kulturně - historické zajímavosti území.  

 

Propagace na webu 

Dále byly vytvořeny webové stránky (Barrandien 2014), který disponuje i anglickou verzí 

a již od svého vzniku prošel významnou aktualizací designu (nedá se však říci, že k lepšímu). 

Nicméně stránky jsou informativně stále velmi chudé, nepříliš přehledné a informace nejsou 

doplňovány, jak je zde slibováno.  

 

Tvorba návštěvnických tras 

Zajímavým způsobem bylo vytvořeno šest základních návštěvnických tras. Jejich trasové 

soubory jsou k dispozici ke stažení do GPS navigace přímo z webových stránek geoparku 

(Barrandien 2014). Vybrané trasy byly v rámci projektu Barrandien in natura finančně 

podpořeného Ministerstvem životního prostředí (InNatura 2014) vybaveny QR
7
 a BeeTagg

8
 

kódy, které provází tzv. virtuální naučné stezky. Jde o moderní způsob značení zajímavostí 

v terénu pomocí grafických kódů, neboli taggů, které lze „číst“ mobilním telefonem vybaveným 

fotoaparátem, přístupem k internetu a některou z volně dostupných aplikací pro čtení QR nebo 

                                                             
5 Geologicky význačná lokalita bodového charakteru 

 
6
 Občanské sdružení vytvořené při Fakultě architektury VUT v Brně, dnes přesídleno do Hradce Králové. Sdružuje 

vědecké pracovníky, pedagogy a studenty oborů souvisejících s plánováním ve veřejném sektoru (zejména 

v urbánním prostředí) a veřejnou správou obecně (Civitas per populi 2014).  

 
7
 Zkratka vychází z anglického Quick Response Code, tedy kód rychlé reakce. Jedná se o dvourozměrný grafický 

kód, je univerzálnější než BeeTagg (viz níže), lze jej přečíst většinou čteček.  

 
8
 Patří též do skupiny dvourozměrných grafických kódů. Pro přečtení je nutno použít speciální BeeTagg čtečku. 

Výhodou však je jejich vyšší schopnost uchování informace i při povrchovém poškození tabulky. Každá tabulka 

obsahuje jak QR, tak BeeTagg kód, přičemž oba kódy obsahují identickou informaci (Agentura Koniklec 2011).  
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BeeTagg kódů (InNatura 2014). Po přečtení kódu se telefon automaticky připojí na webovou 

stránku, kde jsou zobrazeny informace o daném místě. Systém podporuje český, anglický, 

německý a polský jazyk. V případě, že jsou virtuální informace pouze rozšířením tradičních 

tištěných informačních tabulí, které bývají většinou pouze v češtině, jedná se o značný klad, 

neboť je rozšířena možnost výběru metody získávání informací. V případě, že jsou tradiční 

tabule virtuálními informacemi zcela nahrazeny, je nasnadě otázka, zda se nejedná o jev 

odtrhávání návštěvníků a turistů od skutečného prostředí a od původního smyslu turistiky. 

Používáním mobilních telefonů se snižuje vnímavost okolí a zážitek tak může být rozmělňován. 

Získávání informací o místě by nemělo být v rozporu s vnímáním jeho genia loci. 

 

Školení geoprůvodců 

Agentura Koniklec také získala drobný grant na zaškolení a vzdělávání geoprůvodců 

(georangerů) pro oblast GPJB. Proběhlo teoretické školení, exkurze do paleontologických sbírek 

Muzea Českého krasu v Berouně a vzorová exkurze v terénu. Geoprůvodci mají být vyškolení 

průvodci, kteří jsou schopni seznámit návštěvníky s územím geoparku zajímavou a zábavnou 

formou prostřednictvím zážitků, příběhů a aktivního zapojení návštěvníků a tím přispívat k jejich 

vzdělávání (Geopark Železné hory 2014). Úvodního školení se účastnilo cca dvacet zájemců  

z řad Strážců přírody, pracovníků Koněpruských jeskyní a studentů. Následující exkurze se však 

setkaly s minimální účastí. Ač školení bylo informativně velmi hodnotné, samotný post 

geoprůvodce byl prezentován bez motivace a perspektivy. „Školení geoprůvodců je takovou 

Potěmkinovou vesnicí
9
.“ vyjádřila se na jedné z exkurzí přednášející geoložka RNDr. Irena 

Jančaříková.  

 

Ediční a propagační činnost 

V rámci propagace geoparku bylo vytvořeno několik vizuálně velice vkusných 

informačních letáků (obrázek 10). Neprošly však jazykovou korekturou a vyskytuje se v nich 

několik zejména stylistických chyb. Leták Na výletech s mobilem se o geoparku vůbec 

nezmiňuje, jde o samostatný výčet a popis virtuálních naučných stezek. Leták Vítejte v Geoparku 

seznamuje čtenáře v kostce s geoparkem. Většina obsahu je pak přejata z výše uvedeného letáku 

Na výletech s mobilem, jen jsou zde trasy hůře popsány – chybí například možnosti dopravy  

do výchozího bodu. Není zde také uvedeno, že se jedná o stezky virtuální. Protože nejsou stezky 

v terénu nijak značené, působí chaoticky a nepřehledně. V obou letácích se názvy tras liší  

                                                             
9
 Fráze používaná při popisu zastírání pravé skutečnosti. Vychází z historické události, kdy ruský vojevůdce Grigory 

Aleksandrovich Potemkin-Tavriecheski nechal roku 1787 vytvořit kulisy v ulicích na Krymu kvůli diplomatické 

cestě ruské carevny Kateřiny II. Veliké a rakouského císaře Josefa II (Encyclopedia Britannica 2014). 
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a neodpovídají ani jejich názvům uvedeným na webových stránkách GPJB. Projekt tak působí 

poněkud neuspořádaně.  

 

Obrázek 10: Propagační letáky Geoparku Joachima Barranda 

 

Zdroj: Barrandien 2014 

 

V zápise z jednání Rady národních geoparků z června 2012 je krom výše zmíněného navíc 

uvedeno, že probíhají veřejné geologické exkurze a další popularizační akce. Dále je, dle 

uvedeného, rozšířena spolupráce se starosty v území, s hlavním městem Prahou a s občanským 

sdružením Karlštejnsko, které se má zřejmě stát manažerským subjektem geoparku. Rovněž má 

být v chodu informační kampaň pro veřejnost a obce. S nevládními neziskovými organizacemi  

i firmami má pak probíhat spolupráce na propagaci.  

Jak vyplynulo z rozhovorů s jednotlivými aktéry území, spolupráce je na všech úrovních 

značně podceněna. Ač byly vytištěny letáky pro starosty, pravděpodobně se k většině zatím 

nedostal, neboť většina z dotázaných starostů až na výjimky o existenci geoparku vůbec neví. 

Souvislá informační kampaň a propagace stále nebyla odstartována (viz kapitola 4.6). Propagace 

doposud probíhala nárazově na akcích pořádaných při příležitosti environmentálních svátků, jako 

je Den chráněných území (akce s názvem Českým krasem za Hagenem pořádaná Správou 
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CHKO Český kras – viz kapitola 4.11.3), Den Země v Prokopském údolí přádaný Společností 

pro ochranu Prokopského a Dalejského údolí nebo Veletrh Česká příroda pořádaný MŽP v Praze 

na Vinohradech.  

Rada národních geoparků návrh na přijetí žádosti o zařazení GPJB na seznam 

kandidátských geoparků roku 2012 schválila.  

Dle rozhovorů s projektanty geoparku z agentury Koniklec je v současné době řešena 

otázka, jak turisticky zatraktivnit zejména některé části řešeného území. Nemají zájem na tom, 

aby dále propagovali již poměrně hojně navštěvovaná místa jako jsou Koněpruské jeskyně, 

Karlštejn nebo pražskou část geoparku – Prokopské údolí a Dalejský profil. Chtějí se zaměřit  

na místa víceméně neznámá, jako je například vrch Bacín, Všradicko, Suchomasty aj. Jejich 

cílem není propagovat geologické zajímavosti geoparku jako takové. Vyhlášení geoparku  

a aktivity s tím spojené mají jen přispět k celkovému zatraktivnění oblasti a přilákat návštěvníky 

a jejich finance do obcí, zaplnit místa v místních pohostinstvích a lůžka v ubytovacích 

zařízeních. Strategie však stále zůstává v obecné rovině. Hlavní neznámou je, jak dané obce 

propagovat a čím do nich návštěvníky nalákat.  

  

4.5.2 DALŠÍ VÝZNAMNÍ AKTÉŘI V OBLASTI GPJB 

Místní akční skupiny 

Obecná definice místních akčních skupin (dále MAS) říká, že jsou tyto skupiny založeny 

na principu partnerství a spolupráce veřejného, soukromého a neziskového sektoru na místní 

úrovni (Ekoregion Úhlava 2014). Tvoří je zástupci obcí, místních podnikatelů, neziskových 

organizací a aktivní občané. Skupiny využívají metodu LEADER
10

, jejíž základní principy jsou: 

- existující strategie místního rozvoje 

- partnerství mezi veřejným a soukromým sektorem na místní úrovni  

- přístup „zdola – nahoru“ při přípravě i realizaci strategie 

- integrované a vícesektorové akce 

- inovativní přístup 

- spolupráce 

- vytváření sítí. 

Z definice vyplývá, že principy MAS a programu LEADER jsou téměř totožné s principy 

geoparků. Na území GPJB působí dvě místní akční skupiny - MAS Karlštejnsko a MAS Mezi 

hrady (obrázek 11). 

                                                             
10

 Liaison Entre Actions Développement de l´Économie Rurale - Propojení aktivit rozvíjejících venkovskou 

ekonomiku 
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Obrázek 11: Místní akční skupiny na území Geoparku Joachima Barranda 

 

Zdroj: Centrum pro regionální rozvoj ČR 2014, vlastní úprava 

Poznámka: Černá linie – hranice GPJB bez pražské části 

 

Významnější a aktivnější místní akční skupinou je v dané oblasti MAS Karlštejnsko
11

.  

Je sdružením fyzických a právnických osob fungujícím od roku 2004. Působnost MAS  

je zaměřena především na území turistické oblasti a regionu Karlštejnsko (MAS Karlštejnsko 

2014), v něm pak především na území mikroregionu Dolní Berounka, Český kras – Pláně, region 

Jihozápad, mikroregion Klonk a Horymír (obrázek 12).  

                                                             
11

 V souvislosti s nabytím účinnosti novely občanského zákoníku (k 1. 1. 2014) změnila MAS Karlštejnsko, o. s., 

svoji právní formu na zájmové sdružení (z. s.). Změna byla uveřejněna těsně před dokončením této práce, proto  

je u MAS Karlštejnsko, (ze stejného důvodu i u ostatních sdružení) užívána v práci původní právní forma.  

MAS Karlštejnsko, o. s. 

MAS Mezi hrady 

MAS Mníšecko, o. s. 

Rakovnicko, o. p. s. 

Podbrdsko, o. s. 
Brdy Vltava, o. p. s. 
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Obrázek 12: Mikroregiony na území Geoparku Joachima Barranda 

 

Zdroj: Centrum pro regionální rozvoj ČR 2014, vlastní úprava 

Poznámka: Černá linie – hranice GPJB bez pražské části 

 

Posláním MAS Karlštejnsko je spojení spolků, institucí, podnikatelských subjektů, 

občanských iniciativ i jednotlivců působících v dotčeném území za účelem vytváření dobrého 

jména a image Karlštejnska, propagace a rozvoje Karlštejnska jako přírodní, kulturní  

a společenské entity a trvale udržitelného rozvoje při zachování venkovského rázu krajiny. Mezi 

hlavní cíle této MAS patří rozvoj venkova, cestovního ruchu, vzdělávání, kulturního  

a společenského života, ekonomického prostředí, inovací a konkurenceschopnosti v dotčeném 

území, stejně tak ochrana přírody a krajiny a podpora vzájemné informovanosti a koordinace 

aktivit dané lokality. Z charakteristiky tohoto sdružení (stejně jako z obecné definice MAS)  

se jeví jako ideální, převzalo-li by záštitu nad realizací GPJB. Jeho územní působnost spadá  

na převážnou část mimopražského území geoparku, navíc, jak vyplynulo z průzkumu, jedná  

se pravděpodobně o nejaktivnějšího aktéra v oblasti, který rovněž projevil o vznik geoparku 

zájem. O realizaci geoparku však předseda představenstva MAS nebyl až do interview konaném 

pro účely této práce informován.  

Svazek obcí   
Region Dolní Berounka 

Mikroregion Klonk 

Mikroregion Hudlicko 
Český Kras 
Pláně 

Region Jihozápad  

Horymír 

Praha 

Mníšecký region 

Svazek měst a obcí 
Rakovnicka, Křivoklátska 

DSO Hořovicko,  
Dopravní obslužnost 

Mikroregion Hořovicko 
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Druhá MAS operující v oblasti GPJB, MAS Mezi hrady, je sdružením poměrně novým. 

Vzniklo roku 2013 transformací mikroregionu Hudlicko. Jeho aktivita v oblasti proto zatím není 

nijak zásadní. Mezi jeho strategickými body je mimo jiné i podpora cestovního ruchu  

a venkovského podnikání, ochrana a rozvoj kulturního dědictví nebo celkové zatraktivnění 

území. Bohužel nebylo možné zjistit postoj představitelů této MAS k realizaci geoparku na 

dotčeném území.  

 

Sdružení a společnosti pro zpřístupnění technického podzemí  

Hagen Mořina, o. s., a Lomy Mořina, a. s. 

Významným aktérem v oblasti by se do budoucna mohlo stát občanské sdružení Hagen 

Mořina. Jeho cílem je bezprostředně pečovat o ochranu odstavených vápencových lomů v okolí 

obce Mořina jako technické a současně i přírodní památky a podávat osvětu a objektivní 

informovanost veřejnosti o této lokalitě (Hagen Mořina 2014). Čas a neukázněnost  

až vandalismus některých návštěvníků spolu s požadavky na zajištění bezpečnosti osob  

si vyžádaly některá nepopulární, avšak nezbytná opatření, jako je uzavření podzemních prostor 

před volným pohybem turistů. Členové sdružení se však již mnoho let snaží jak o zpřístupnění 

podzemí, tak o vybudování muzejní expozice přibližující fakta o zdejší těžbě vápenců a vzniku 

podzemních štol a jámových lomů.  

Zpřístupnění starých důlních děl povoluje báňský úřad, který nejprve provede vstupní 

prohlídku a stanoví podmínky zpřístupnění. I nadále je pak dílo pod dohledem pravidelných 

kontrol báňské záchranné služby. Zdejší podzemí je v současné době ve stadiu přípravy  

na vstupní prohlídku (Fous 2013).  

Vlastníkem lomů je společnost Lomy Mořina, a. s. Z horního zákona (č. 44/1988 Sb.,  

o ochraně a využití nerostného bohatství) vyplývá, že o důlní dílo se musí starat organizace, 

která je vytěžila. Ta je také povinna zajistit bezpečnostní opatření, aby se nikdo neoprávněný  

bez povolení do prostoru nedostal. Současní členové občanského sdružení Hagen Mořina  

se domnívali, že se vyplatí tento historický a v Čechách unikátní terén veřejnosti zpřístupnit,  

a navrhli převzetí odpovědnosti. Vlastník (Lomy Mořina, a.s.) vyšel návrhu vstříc, a tak mohlo 

vzniknout Hagen Mořina, o. s. Přístup do plánovaného muzea bude možný z areálu Lomů 

Mořina o víkendových dnech. V současné době stále platí, že do areálu je přístup veřejnosti 

možný při příležitosti Evropského dne chráněných území každoročně v druhé půli května, nebo 

po soukromé domluvě se členy sdružení. 

Před časem prošla tiskem informace, že se v oblasti plánovaného zpřístupnění má opět 

těžit. Je pravdou, že nad štolami připravovanými ke zpřístupnění je stále dobývací prostor  
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s cca 10 miliony tun vápence. Roku 1957 zde však vznikla rezervace a od té doby se zde díky ní 

ze zákona těžit nesmí. Před zahájením činnosti muzea je však nutné dobývací prostor oficiálně 

zrušit. Členové sdružení proto aktivně jednají s Ministerstvem průmyslu ČR. Jakmile se podaří 

dobývací prostor zrušit, mělo by se po vyřízení všech náležitostí s báňským úřadem podzemí 

zpřístupnit veřejnosti. Oficiální otevření podzemních prostor je plánované cca na půli roku 2014. 

Otevírat se budou štoly v lomu Malá Amerika, tzv. systém Západ. Lom Velká Amerika otevřen 

nebude, neboť ač je neaktivní, stále není dotěžen. Báňský úřad tady těžbu zakázal, když se roku 

1963 zřítila část skalní stěny. Lom přešel do stavu zajištění, v němž se nachází dodnes.  

Při vyhledávání přírodních koupališť v blízkosti Prahy se na internetu objeví lom Velká 

Amerika na prvních místech. Lom je zejména o letních víkendech jako přírodní koupaliště 

skutečně hojně využíván. I přes neexistenci úředně schválené cesty se mnoho návštěvníků 

vydává dolů od lomu a často se zde řeší vážné úrazy, někdy i smrtelné. Proto bylo s Klubem 

českých turistů dohodnuto vyvedení turistické značky na bezpečné vyhlídkové terasy, které jsou 

dnes jediným bezpečným řešením, jak zhlédnout zajímavá místa.  

 

Vápenka Čertovy schody, a. s. 

Druhou montanistickou společností, která vychází vstříc šetrnému turismu, je Vápenka 

Čertovy schody, a. s., (dále VČS) a její projekt geologického parku. Více v kapitole 4.11.1. 

Krom připravovaného projektu pořádá VČS exkurze pro školy i odbornou veřejnost. Dne  

25. 5. 2013 se například v rámci Evropských minerálních dnů konal ve spolupráci s berounským 

Muzeem Českého krasu Den otevřených dveří spojený s prohlídkou rekultivace po ukončení 

těžby, ukázkou těžební a dopravní techniky používané v lomech, a komentovanou prohlídkou. 

Vstupné bylo zdarma. Kapacita byla omezena na 120 osob.  

 

Společnost Barbora, o. s. 

Občanské sdružení založené za účelem vytvoření muzea ve volné přírodě již roku 1993 

nese název Společnost Barbora. Díky jeho iniciativě vznikl v opuštěném lomu Paraple nedaleko 

obce Loděnice skanzen Solvayovy lomy, který dokumentuje historický vývoj těžby a dopravy 

vápence v Českém krasu (Společnost Barbora 2014). Vnitřní expozice a projížďka  

po úzkorozchodné dráze je veřejnosti za poplatek běžně dostupná v období od května do října. 

Venkovní expozice lze navštívit zdarma kdykoli během roku. Sdružení pořádá ve skanzenu 

během roku několik speciálních akcí, například tradiční setkání vystavovatelů rotujících 

setrvačníků, spanilé jízdy strojů, které jsou běžně k vidění jen v nečinnosti, či noční program  
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při Muzejní noci. Pro děti a mládež pořádá společnost Barbora v Říčanech u Prahy bezplatný 

nízkoprahový modelářský kroužek zaměřený na železniční modelářství. 

 

CMA – společnost pro výzkum historického podzemí 

CMA je organizace oprávněná k hornické činnosti dle zákona č. 61/1988 Sb., o hornické 

činnosti, výbušninách a státní báňské správě, ve znění pozdějších předpisů. Provádí průzkumné, 

výzkumné a dokumentační práce v historických podzemních prostorách, starých důlních dílech a 

jejich povrchovém zařízení, podílí se na jejich vědeckém výzkumu, využití a ochraně  

(CMA 2014). Činnost společnosti je celorepubliková. Na území GPJB se zasadila o zrod 

skanzenu – důlní expozice Chrustenická šachta. Od roku 1997 je tak veřejnosti umožněn přístup 

do bývalého železnorudného dolu Chrustenice, kde jsou ve zpřístupněných chodbách k vidění 

exponáty připomínající dobu hornictví a lomařství v této oblasti. Podzemí je veřejnosti přístupné 

v měsících červenec, srpen a září, vždy o víkendech a státních svátcích.  

 

Ostatní aktéři 

Nezávislou neziskovou organizací s výhradně regionální orientací je Společnost pro rozvoj 

Českého krasu, o. s. (dále SRČK), která si klade za cíl zajistit kvalitu životního prostředí 

obyvatel v souladu s tezemi místní Agendy 21 a zachovat přírodní a kulturní dědictví pro příští 

generace. Motto společnosti zní „Nežijeme z věci, ale z jejich smyslu“ (Saint-Exupéry). Jejím 

posláním je ochrana ŽP, přírody a krajiny, podpora a usměrňování udržitelného rozvoje v daném 

regionu, aplikace postupů Místní Agendy 21, podpora a realizace vědy a výzkumu a podpora 

environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty. Společnost realizovala rozvojové terénní 

projekty, jako je rekonstrukce naučné stezky Svatojánský okruh v NPR Karlštejn či vyznačení 

některých cyklistických tras. Dále se zabývala projekty péče o chráněná území,  

např. ekosystémovým managementem biocentra Karlštejn-Koda, průzkumem orchidejí 

v Českém krasu, výzkumem vlivu pastvy na vegetaci vybraných stepních lokalit v CHKO, apod. 

Zabývala se rovněž strategickým plánováním a koncepcí udržitelného rozvoje území ČK. 

V minulosti pořádala semináře, workshopy a další akce pro veřejnost, např. workshop Udržitelná 

těžba a rekultivace vápencových lomů. Spolupodílela se též na programu při Evropském dni 

chráněných území.  

Ve spojení Agentury Koniklec, Správy CHKO Český kras a Společnosti pro rozvoj 

Českého krasu vznikl Strategický plán rozvoje Českého krasu, regionální dokument definující 

rozvoj tohoto území v zájmovém souladu všech jeho obyvatel, návštěvníků a ostatních skupin, 

jejichž činnost se Českého krasu jakkoliv dotýká. 
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SRČK byla projektem tehdejšího vedoucího Správy CHKO Český kras. Po jeho odvolání 

z funkce roku 2005 spolupráce se SCHKO ochladla (viz kapitola 4.3.1) a aktuální činnost 

sdružení není zcela jasná.  

Souborný výčet aktérů v oblasti, kteří by měli být zapojeni  

do environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty, stejně tak do propagace hodnot GPJB viz 

příloha 7. Množství a pestrost aktérů v oblasti je dostačující na to, aby v případě jejich aktivního 

zapojení  

a vzájemné spolupráce vznikla kvalitní informační a propagační síť, díky jejíž propojenosti  

se informace mají možnost dostat k široké veřejnosti.  

 

4.5.3 SPOLUPRÁCE JEDNOTLIVÝCH AKTÉRŮ 

Spolupráce je jedním ze základních pilířů fungování geoparku. Rozhovory s jednotlivými 

aktéry v oblasti prokázaly, že i přes image, které si jednotlivé skupiny vytvářejí například skrze 

webové stránky a popisy projektů, spolupráce není na takové úrovni, jak se z dostupných 

informací jeví. Existence velkého množství koncepcí a rozvojových plánů týkajících se ochrany 

přírody a krajiny či regionálního rozvoje působí dojmem, že aktivita v oblasti je veliká. 

Připojením výčtu iniciativ a úspěšných projektů vznikne obraz fungujícího celku. Koncepce  

a plány jsou však někdy zastaralé, vznikají samostatně bez vzájemného propojení, někdy  

se informativně překrývají, jsou často velmi obecné a není na ně vykazována žádná návaznost 

dalších činností v praxi.  

Spolupráce mezi jednotlivými aktéry byla jedním z předmětů šetření pomocí 

polostrukturovaných rozhovorů (viz kapitola 3) v rámci zjišťování funkčnosti managementu 

zakládání GPJB. Bylo zjištěno, že spolupráce aktérů v oblasti je spíše ojedinělá, síťové propojení 

zcela chybí. Pro znázornění oblastí zájmu jednotlivých aktérů (či skupin aktérů) a jejich 

vzájemných propojení byl vytvořen diagram (příloha 9). Diagram vznikl metodou běžně 

užívanou v programování – tzv. Use Case Diagram, jehož účelem je popsat funkcionalitu 

systému. Zobrazení aktérů do jednotlivých shluků vyjadřuje společný předmět činnosti, nikoli 

však nutně jejich spolupráci. Diagram slouží pro nástin možné spolupráce na základě stejných 

vykonávaných činností na území geoparku. Nejedná se o vyčerpávající výčet aktérů ani jejich 

činností.  

Spolupráce jednotlivých aktérů v současnosti či minulosti, jednorázová i kontinuální,  

je zachycena v diagramu viz příloha 10. Diagram byl sestaven na základě terénního šetření 

popsaného v kapitole 3. Znázorňuje čtyři hlavní spolupracující shluky. Aktéři tvořící jádra 

shluků jsou Agentura Koniklec, o. p. s., CHKO Český kras, MAS Karlštejnsko, o. s., a obce. 
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Mezník k rozvoji geoparku znamená zahájit spolupráci mezi těmito aktéry. Skrze něž lze 

přesouvat iniciativu k aktérům ostatním. Nejvíce stěžejní je mezera mezi Agenturou Koniklec  

a MAS Karlštejnsko.  

4.6 SPECIFIKACE VÝSLEDKŮ ŠETŘENÍ 

Kromě spolupráce aktérů byla zjišťována také jejich informovanost o GPJB a postoje 

k problematice geoparku. Výsledky rozhovorů by se daly dle očekávání generalizovat  

na následující: Informovanost o geoparku je nízká, ve většině případů nulová. Zájem aktérů stát 

se součástí geoparku byl ve většině případů kladný za předpokladu hmotného přínosu. Záměr 

zakládajícího článku GPJB – Agentury Koniklec, o. p. s., je příkladný, lze však vidět velké 

podcenění základní informovanosti mnohých aktérů, bez jejichž zapojení bude rozvoj GPJB 

velmi pomalý. Nárazové propagační aktivity na akcích pořádaných při příležitosti 

environmentálně významných dnů (Den Země, Evropský den chráněných území apod.) nejsou 

dostačující. Problém nedostatku financí na propagaci lze zčásti nahradit aktivní komunikací  

se všemi aktéry (viz příloha 7), byť se někteří z nich mohou jevit na první pohled irelevantně. 

Pro naplnění myšlenky geoparku, kterou je iniciativa zdola, je nutné informovat  

i ty nejmenší jednotky.  

Problémem mohou být vztahy mezi některými významnými aktéry v oblasti. Příkladem 

jsou vztahy mezi Agenturou Koniklec, o. p. s., a Správou CHKO Český kras. Jejich spolupráce 

významně ochladla po roce 2005, kdy byl odvolán a nahrazen ve své funkci tehdejší vedoucí 

SCHKO ČK. Ten je současně statutárním zástupcem regionálního článku Agentury Koniklec 

Ekoporadna Beroun, a za jeho fungování na SCHKO byl zaznamenán výrazný pokrok 

v plánování rozvoje oblasti Český kras. Spojovacím článkem SCHKO a AK je pouze geoložka 

RNDr. Irena Jančaříková, která spolupracuje s oběma stranami. Spíše než rozvojem udržitelného 

turismu a systematickou environmentální osvětou, se zabývá SCHKO ČK otázkami týkajícími  

se státní správy. Postoj pracovníků SCHKO ČK ke vznikajícímu geoparku je spíše negativní, 

zájem o spolupráci není zřejmý.  

Z rozhovoru s představiteli MAS Karlštejnsko, o. s., vyplynulo, že mají povědomí  

o existenci Agentury Koniklec i o geoparku. Propojení mezi těmito pojmy však neznali. 

Zakladateli osloveni za účelem spolupráce nebyli, přestože ze své charakteristiky a dle jejích 

aktivit (viz kapitola 4.5.2) se tato MAS jeví jako subjekt, který by v realizaci geoparku mohl 

sehrát velmi významnou roli. Zájem o spolupráci MAS Karlštejnsko projevila velký.  

Občanské sdružení Karlštejnsko (jedná se o jiné sdružení než MAS Karlštejnsko) 

zabývající se rovněž regionálním rozvojem, rozvojem turistiky a informační službou, bylo 
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v zápise o zasedání Rady národních geoparků z června 2012 označeno za potenciální 

manažerský subjekt GPJB. Při kontaktování informačního centra zřizovaného tímto občanským 

sdružením v obci Ořech nebyla spolupráce sdružení s geoparkem prokázána.  

Výrazným spolupracujícím a plně informovaným subjektem je Muzeum Českého krasu 

v Berouně, které se podílelo na školení potenciálních geoprůvodců, na propagaci geoparku  

či na pořádání populárně vzdělávacích akcí pro veřejnost.  

 

Dotčené obce 

Výpovědi jednotlivých starostů a zastupitelů obcí se shodovaly na téměř nulové 

informovanosti o GPJB. Částečně informována byla pouze starostka městské části Praha - 

Slivenec, která je sama vystudovanou geoložkou a pořádá geologické exkurze do okolí Slivence.  

Konsenzus na zájmu zapojení do spolupracující sítě v rámci geoparku a na přílivu turistů 

se projevil u většiny obcí, za podmínky, že případná aktivita přinese obci hmotné prostředky. 

Jinak je tomu u města Beroun. Tisková mluvčí pro město Beroun Pavla Švédová se ke geoparku 

vyjádřila kladně. S jeho myšlenou souhlasí: „Geopark své místo v informačním centru určitě mít 

může“, přestože pravděpodobně není pro město samotné nijak zásadní. Nepřímý nesouhlas byl 

patrný v obci Srbsko, které je díky své poloze a charakteru turisticky vytížené, a o další turisty 

zájem nejeví. V porovnání s tím městská část Slivenec, která je z Prahy první vstupní branou  

do Českého krasu a jejíž okolí je velmi bohaté na MZCHÚ, geologické zajímavosti i naučné 

stezky, je dle starostky turisty navštěvovaná také hojně. Na rozdíl od Srbska však zatím není 

přesycená.  

U většiny byl zřejmý názor, že úspěch rozvoje obce nemůže stát pouze na geologii. 

„Geologie je veřejnosti vzdálená, chladná.“ řekla Jana Plamínková, starostka MČ Praha-

Slivenec. V obci Neumětely však zazněla obava, že obec nemá turistům co nabídnout.  

Na rozdíl od obce Koněprusy, kde je důvěra v iniciativu zdola na vysoké úrovni, byla  

ve Slivenci vyjádřena nedůvěra: „Kdyby měla iniciativa vycházet od spodu od lidí, tak by se 

tady nikdy nic nedělo.“  

Spolupráci obcí v oblasti CR nikdo z dotázaných nepotvrdil. Kooperace v rámci 

jednotlivých mikroregionů, kterých na území GPJB zasahuje hned 6, není obcemi nijak zásadně 

pociťována. Některé obce (Černošice, Hlásná Třebaň, Karlštejn, Tmaň, Trubín, Všeradice) jsou 

zapojeny do Sdružení místních samospráv ČR, nevládní apolitické organizace s celostátní 

působností, která sdružuje a hájí zájmy měst a obcí ČR. Spolupráce sdružení však probíhá spíše 

v oblasti rozpočtového určení daní. Pokud už probíhá spolupráce mezi jednotlivými obcemi  

na území geoparku, pak pouze na institucionální úrovni. Finance jsou ukládány spíše do obecně 
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prospěšných služeb a infrastruktury (kanalizace apod.), na rozvoj cestovního ruchu se finance 

obvykle nevyhrazují z důvodu jejich nedostatku. Cestovní ruch je ve strategických plánech měst 

a obcí obsažen jen okrajově. Nedostatky ve spolupráci a propagaci v oblasti cestovního ruchu 

jsou obcím zřejmé. Příkladem je Strategický plán rozvoje města Beroun, kde je uvedeno,  

že „většímu rozvoji CR brání nízká koordinace rozvojových aktivit mezi subjekty veřejného,  

ale také podnikatelského sektoru v dané oblasti, neboť celou řadu projektů v oblasti turismu  

je efektivní realizovat na bázi partnerské spolupráce více subjektů“ (DHV, spol. s r.o. 2005). 

Mezi dílčí problémy patří slabá spolupráce města s okolními obcemi a mikroregiony v CR, 

nekoncepční systém propagace města a regionu v oblasti CR a absence produktových balíčků  

pro turisty. Důsledkem neřešení těchto problémů je stále nevyužitý potenciál CR, neefektivní 

využití prostředků na rozvoj CR, úzká nabídka odlišných forem CR a existence velkého 

množství vzájemně nepropojených služeb CR. Na tomto příkladu je patrné, že existuje 

uvědomění daných problému rozvoje cestovního ruchu, ale z rozhovoru se zástupkyní města 

Beroun vyplynulo, že se tento typ problémů neřeší. Opakovaným důvodem je nedostatek 

finančních prostředků. Hierarchie priorit je zřejmá, na prvním místě je územně-technická  

a občanská vybavenost, zatímco cestovní ruch se nachází až na spodních příčkách. Vytvoření 

geoparku by mohlo být podnětem k řešení daných problémů a k iniciativě v oblasti CR.  

  

Obec Koněprusy 

Obec Koněprusy, která se nachází pouhý necelý 1 kilometr od jeskyně, na turistickém 

ruchu nijak neprofituje. Neexistuje zde žádné informační centrum, obcí přímo neprochází žádná 

turistická trasa, jediné místní stravovací zařízení slouží výhradně místním, navíc velmi omezeně, 

a pro potřeby turistů je zcela nepřipravené („Hospoda je otevřená oficiálně denně,  

ale ve skutečnosti jen občas, někdy jen pro zvané. Já bych tam nešla,“ řekla jedna z obyvatelek 

obce.)  Ubytovací kapacita zcela chybí. 

Výzkumné šetření nicméně ukázalo, že obec Koněprusy je prototypem proaktivní obce 

s významnou aktivitou zdola. Mezi obyvateli obce Koněprusy, zejména mezi obyvateli aktivně 

participujícími na vzniku a chodu místního komunitního centra (dále KC), byl zaznamenán 

výrazně pozitivní přístup k myšlence geoparku. Místní KC vzniklo teprve roku 2012 díky získání 

finančních prostředků z dotačního programu LEADER prostřednictvím MAS Karlštejnsko. 

Konají se zde výtvarné dílny, besedy s cestovateli, divadla, koncerty, pravidelná setkání  

a volnočasové aktivity pro občany obce a několikrát do roka slavnosti s prodejem místních 

produktů. Jeho provozovatelem je obec Koněprusy, ale hlavním hybatelem otevřená skupina 

občanů, jejichž společným zájmem je budování obce jako příjemného místa k životu. „Kdokoli 
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z obce má nějaký záměr, má dveře otevřené. Ale nejtěžší je lidi nadchnout. V obci žije 80 % 

důchodců, od nich se dá iniciativa očekávat jen těžko,“ řekla Kateřina Nováková, jedna 

z hlavních hybatelů KC. Ohledně vzniku geoparku zazněly obavy z legislativního omezení 

svobody občanů v jejich aktivitách. Obavy plynuly z neznalosti pojmu geopark jako takového. 

Po seznámení s konceptem geoparku byli všichni dotázaní vzniku geoparku a případnému přílivu 

turistů jednoznačně nakloněni. „Ač jsem stará, zájem mám! Mohla bych prodávat korálky,“ 

vyjádřila se jedna z účastnic šetření. Většina dotázaných občanů se shodla na tom, že by si přáli 

mít v obci ubytovací a stravovací kapacity i informační návštěvnické centrum, ale nemělo by být 

v těsné blízkosti jejich vlastního bydliště, rozuměno v „jejich“ ulici. Důvodem je tužba 

zachování si částečného klidu a nelibost k množství parkujících vozidel podél komunikací.  

To by mohl být do budoucna problém vyvolávající konflikt občanů a návštěvníků. V současné 

době existují snahy o přilákání návštěvníků prostřednictvím pořádání rozmanitých akcí a jejich 

propagací v okolních obcích. Nespokojenost ze strany občanů byla směřována k zastupitelstvu 

obce a jeho neaktivitě, k celkovému nedostatku turistické i občanské vybavenosti a k pěším 

přístupovým cestám do obce: „Chudáci lidi, vystoupí v Berouně z vlaku a myslí si, že sem 

půjdou po turistické stezce. Ale turistická značka vede místo toho po silnici, kde jezdí kamiony,“ 

řekla k věci Kateřina Nováková.  

Spolupráce se správou Koněpruských jeskyní probíhá jen minimální ve smyslu nárazového 

umísťování propagačních letáků o akcích v obci Koněprusy na pokladně SKJ. „Jsou i jiné cesty 

k propagaci, než jeskyně,“ uvedla jedna z představitelek KC.  

4.7 DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ 

Cílem dotazníkového šetření provedeného na návrší Zlatý kůň na prostranství Správy 

Koněpruských jeskyní (příloha 8) bylo zjistit u návštěvníků Koněpruských jeskyní jako jedné 

z nejvýznamnějších turistických atraktivit v oblasti Českého krasu povědomí o tomto území 

v širším pojetí, dále pak výši zájmu návštěvníků o bližší poznání tohoto území prostřednictvím 

služby místních geoprůvodců a v neposlední řadě obecnou znalost pojmu Geopark Barrandien.  

Stanoveny byly následující rámcové hypotézy: Koněpruské jeskyně bývají velmi často 

hlavním a nezřídka jediným výletním cílem návštěvníků. Pakliže se jedná o kombinace dvou 

turistických cílů, nejčastěji jde o kombinaci Koněpruské jeskyně plus hrad Karlštejn. 

Alternativou jsou lomy Amerika. Největší skupinu tvoří návštěvníci z Prahy a Středočeského 

kraje. Povědomí o Geoparku Barrandien je nízké. Obecná znalost CHKO Český kras  

je na střední úrovni.  
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Kraje 

Výsledky dotazníkového šetření 

Výzkumu se účastnilo 90 mužů a 75 žen, nejpočetnější věková kategorie byla v rozmezí  

31 - 40 let (tabulka 4, graf 6).  

Tabulka 4:  
Věková kategorie respondentů 

 

Zdroj: Vlastní zpracování v IBM SPSS  

Statistics 2014                  

Zdroj: Vlastní zpracování v IBM SPSS  

 Statistics 2014 

 

Z výsledků šetření podle očekávání vyplynulo, že nejvíce návštěvníků pochází z Hlavního 

města Prahy a Středočeského kraje, které měly zastoupení téměř totožné (kolem 29 %). Vyšší 

zastoupení měl také kraj Plzeňský (10,9 %). Mezi respondenty byly ale také zástupci 

nejvzdálenějších krajů, jako je Moravskoslezský, Olomoucký nebo Zlínský. 3 respondenti byli, 

ač česky mluvící, s trvalým bydlištěm v zahraničí. Jediný Jihomoravský kraj neměl žádného 

zástupce. Dle níže uvedené tabulky a grafu lze odvodit očekávaný závěr,  

že se zvyšující se vzdáleností krajů návštěvnost klesá.  

 

Tabulka 5: Respondenti 
dotazníkového šetření dle místa 
bydliště na úrovni krajů. 

Zdroj: Vlastní zpracování v IBM SPSS Statistics 2014     Zdroj: Vlastní zpracování 2014 

 

 
Četnosti Procenta 

 

<  21 11 6,7 

21-30 41 24,8 

31-40 61 37,0 

41-50 31 18,8 

51-60 15 9,1 

>  60 6 3,6 

Celkem 165 100,0 

   Kraje Četnosti Procenta 

 

PHA 48 29,1 

STČ 47 28,5 

PLK 18 10,9 

VYS 10 6,1 

JHČ 9 5,5 

KVK 7 4,2 

PAK 6 3,6 

ULK 5 3,0 

Zahr 3 1,8 

LBK 3 1,8 

MSK 3 1,8 

HKK 2 1,2 

OLK 2 1,2 

ZLK 2 1,2 

Celkem 165 100,0 

Graf 7: Respondenti dotazníkového šetření dle 
místa bydliště na úrovni krajů 

Graf 6:  
Věková kategorie respondentů 



79 
 

0

5

10

15

20

25

30

35

P
ra

h
a

P
lz

e
ň

P
ra

h
a-

Z

M
ě

ln
ík

B
e

ro
u

n

K
la

d
n

o

Ji
h

la
va

P
ra

h
a-

V

P
ro

ce
n

ta
 

Okresy 

Tabulka 6 zobrazuje jen ty okresy, které měly relevantní zastoupení – zvoleno pět a více. 

Praha je s 29,1 % výrazně převažující, druhé místo obsazuje Plzeň, třetí Praha-Západ (graf 8).  

 

Tabulka 6: Respondenti dotazníkového 
šetření dle místa bydliště na úrovni okresů 

Zdroj: Vlastní zpracování v IBM SPSS Statistics 2014 

 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 2014 

Byť největší procento návštěvníků (36,4 %) navštívilo místo šetření v době výzkumu 

poprvé (tabulka 7, graf 9), pro nemalý počet návštěvníků se jednalo o návštěvu druhou (24,8 %), 

nebo dokonce třetí (24,2 %). Určité procento se na Zlatého koně vydalo v minulosti i vícekrát, 

nejvíce bylo evidováno až 11 individuálních návštěv. Tato informace hovoří o turistické oblibě 

této lokality.   

 

Tabulka 7: Celkový počet návštěv 
CHKO Český kras 

 

 

 

 

 

 
Zdroj: Vlastní zpracování v IBM SPSS                      Zdroj: Vlastní zpracování v IBM SPSS  

Statistics 2014                   Statistics 2014     

  

  

I přes opakované návštěvy je subjektivní vnímání vlastní znalosti Českého krasu u 

návštěvníků spíše podprůměrné, viz tabulka 8. Celých 45,5 % uvedlo, že oblast znají jen 

  Okresy Četnosti Procenta 
Procenta 

kumulativně 

 

Praha 48 29,1 29,1 

Plzeň 11 6,7 35,8 

Praha-Z 10 6,1 41,8 

Mělník 8 4,8 46,7 

Beroun 7 4,2 50,9 

Kladno 7 4,2 55,2 

Jihlava 6 3,6 58,8 

Praha-V 5 3,0 61,8 

 
Četnosti Procenta 

 

1 60 36,4 

2 41 24,8 

3 40 24,2 

4 9 5,5 

5 5 3,0 

6 6 3,6 

8 1 ,6 

Více 3 1,8 

Celkem 165 100,0 

Graf 8: Respondenti dotazníkového šetření 
dle místa bydliště na úrovni okresů 

Graf 9: Celkový počet návštěv CHKO Český kras 
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částečně, téměř 30 % pak nezná Český kras téměř vůbec (graf 10). Velmi dobrou znalost uvedlo 

jen 1,8 % respondentů, naopak absolutně žádnou znalost téměř 10 %. Z toho je velmi dobře 

patrná nutnost zvýšení vzdělávání a informovanosti návštěvníků.  

Tabulka 8: Počet návštěv vs. znalost oblasti (četnosti) 

Návštěva Znalost CHKO ČK Celkem 

odborná Velmi 

 Dobrá 

poměrně 

dobrá 

jen částečná téměř žádná absolutně 

žádná 

 

1 0 0 0 22 25 13 60 

2 2 1 6 23 6 3 41 

3 0 2 5 22 11 0 40 

4 1 0 3 4 1 0 9 

5 0 0 1 1 3 0 5 

6 0 0 2 3 1 0 6 

8 0 0 0 0 1 0 1 

vice 2 0 0 0 1 0 3 

Celkem 5 3 17 75 49 16 165 

Zdroj: Vlastní zpracování v IBM SPSS Statistics 2014 

Poznámka: šedivě zbarvená pole vyjadřují nejvyšší četnosti v řádcích.  

 

  

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Vlastní zpracování v IBM SPSS Statistics 2014 

 

Přestože můžeme tvrdit, že znalost této hojně navštěvované oblasti není příliš vysoká, 

následující tabulka říká, že množství blížící se polovině dotázaných (45,5 %) nemá zájem  

o službu geoprůvodce, i kdyby byla nabízena. Na druhou stranu až 37,6 % respondentů uvedlo, 

že by možnost geoprůvodce určitě uvítali, což se pro zřízení této služby zdá být dostačující 

vzhledem k formě, jakou je tato služba pojímána. 15 % dotázaných by službu využilo za 

předpokladu, že by služba byla zdarma (graf 11). Z nich někteří doplnili, že tuto variantu zvolili 

proto, že si náklady navíc nemohou dovolit kvůli dětem. Vzhledem k tomu,  

Graf 10: Znalost CHKO Český kras 



81 
 

že návštěvnická skupina rodin s dětmi je pravděpodobně nejpočetnější, neměl by být poplatek  

za službu vysoký.  

 

Tabulka 9: Zájem o geoprůvodce 

 
Četnosti Procenta 

 

Bez vyjádření 1 ,6 

Určitě ano 62 37,6 

Ano, ale jen za předpokladu, že by byla tato služba zdarma 25 15,2 

Ne, raději se po okolí projdu samostatně bez průvodce 75 45,5 

O poznávání Českého krasu nemám zvláštní zájem 2 1,2 

Celkem 165 100,0 

Zdroj: Vlastní zpracování v IBM SPSS Statistics 2014 

 

  

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Vlastní zpracování v IBM SPSS Statistics 2014 

 

 

Následující tabulka ukazuje vztah zájmu o geoprůvodce se znalostí CHKO ČK. Je zde patrná 

značná diferenciace v zájmech.  

 
Tabulka 10: Zájem o průvodce vs. znalost CHKO Český kras 

Zájem o geoprůvodce Znalost CHKO ČK Celkem 

odborná velmi 

dobrá 

poměrně 

dobrá 

jen 

částečná 

téměř 

žádná 

absolutně 

žádná 

 

Bez vyjádření 0 0 1 0 0 0 1 

Určitě ano 2 3 8 31 15 3 62 

  Pouze zdarma 0 0 2 13 9 1 25 

  Výlet bez průvodce 3 0 6 31 24 11 75 

Nezájem o poznávání  0 0 0 0 1 1 2 

Celkem 5 3 17 75 49 16 165 

Zdroj: Vlastní zpracování v IBM SPSS Statistics 2014 

 Poznámka: Šedě zbarvená pole vyjadřují nejvyšší četnosti v řádcích.   

Graf 11: Zájem o geoprůvodce 
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Dobrým začátkem fungování této služby by mohlo být zavedení pravidelných kratších 

komentovaných exkurzí s geoprůvodcem přímo v areálu jeskyní. Aktivní a dobře propagovaná 

nabídka geoprůvodcovských služeb v místě vysoké koncentrace návštěvníků může znamenat 

mnohem větší úspěch, než nabídka pasivní. Pasivní nabídka spočívá v tom, že si zájemce  

o geoprůvodce musí kontakt na daného průvodce obstarat na internetu nebo na informační tabuli 

přímo v samotné turistické lokalitě, jak bylo původně zamýšleno pro budoucí Geopark Joachima 

Barranda.  

Znalost pojmu Geopark Barrandien se ukázala být nízká, viz tabulka 11 a graf 12. 60,6 % 

respondentů tento termín nikdy neslyšelo. 25, 5 % ví, že existuje, a jen necelých 14 % 

respondentů ví, dle jejich vyjádření, o co se jedná.  

 

Tabulka 11: Znalost pojmu Geopark Barrandien 

 
Četnosti Procenta 

 

 Vůbec ne 100 60,6 

Vím, že tento pojem existuje, ale nic bližšího o něm nevím.  42 25,5 

Ano, vím, o co se jedná.  23 13,9 

Celkem 165 100,0 

 Zdroj: Vlastní zpracování v IBM SPSS Statistics 2014 

 

Graf 12: Znalost pojmu Geopark Barrandien 

 

 

 

 

 

 

 

  Zdroj: Vlastní zpracování v IBM SPSS Statistics 2014 

 

Ukázalo se však, že kladné odpovědi zaškrtávali často ti respondenti, kteří znali jméno 

Joachim Barrande, či samotný pojem Barrandien, jež však měli například spojený s celou 

geologickou jednotkou (viz kapitola 4.2). Pojem geopark tak pro ně nebyl tolik cizí. Dokládá to 

například i fakt zjištěný z dotazníku, kdy i lidé ve věkových kategoriích 31 - 40, 41 - 50 a 51 - 60 

uváděli, že znají pojem ze školy. To je vzhledem ke vzniku iniciace geoparku v roce 2007 

prakticky nemožné. Z celkových 65 respondentů, kteří pojem znali, či o něm již alespoň slyšeli, 

uvedlo pouze 37 dotázaných, kde se s pojmem setkali. Největší váhu má v tomto ohledu škola 
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(graf 13). Velmi známý byl pojem zejména studentům či absolventům Gymnázia Joachima 

Barranda v Berouně, nebo studentům Přírodovědecké fakulty UK v Praze.  

 

Graf 13: Zdroj informací o Geoparku Barrandien 

 

 

  

 

 

 

 

     Zdroj: Vlastní zpracování v IBM SPSS Statistics 2014 

 

Příznivě vyznívá, že téměř pro 67 % respondentů nebyla návštěva Koněpruských jeskyní 

jediným cílem absolvovaného výletu, viz tabulka 12 a graf 14.  

 
 
Tabulka 12: Je návštěva Koněpruských 
jeskyní jediný cíl vašeho výletu? 

 

 

 

 

Zdroj: Vlastní zpracování v IBM SPSS  

Statistics 2014 

 

 

 

Zdroj: Vlastní zpracování v IBM SPSS Statistics 2014 

 

Dalším cílem, kam směřovalo nejvíce návštěvníků během denního výletu, byl podle 

předpokladů hrad Karlštejn, hned za ním pak město Beroun. V odpovědích však byla velká 

pestrost, bylo uvedeno celkem 43 různých míst, z nichž většina se nachází uvnitř Českého krasu 

nebo jeho okolí. Byly uvedeny i takové cíle, jako restaurace, nákupy, thajské masáže nebo let 

balónem. Výsledky nicméně napovídají, že i menší zajímavosti Českého krasu mají své 

návštěvníky a nejsou zcela opomíjeny. Tabulka 13 obsahuje ty cíle, jejichž četnosti byly větší 

než 2. Pro téměř 68 % dotázaných byla návštěva Koněpruských jeskyní cílem hlavním. Zde  

se však nejedná o nijak vypovídající informaci, neboť výsledek je závislý na místě šetření, které 

probíhalo právě u Koněpruských jeskyní. Druhým v pořadí hlavních cílů byl hrad Karlštejn.  

 
Četnosti Procenta 

 

Ano 55 33,3 

Ne 110 66,7 

Celkem 165 100,0 

Graf 14: Je návštěva Koněpruských 
jeskyní jediný cíl vašeho výletu? 
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Respondenti byli rovněž dotázáni, jaká další místa si vybaví, když se řekne Český kras 

(tabulka 14). Na tuto otázku odpovědělo jen 115 respondentů. Největší počet respondentů (50)  

si nevybaví nic kromě míst, které navštívili, nebo plánují navštívit během aktuálního výletu.  

Za velmi známé se dají pak dle odpovědí považovat hrad Karlštejn, lomy Amerika, obec Svatý 

Jan pod Skalou či Srbsko. Byly jmenovány i obecné pojmy spojované s Českým krasem, jako 

lomy, skály a vápenec, ale i lokality, které se nacházejí 25 - 30 km od nejbližší hranice CHKO 

ČK – Křivoklát, Skryje, Týřov. Jednou se objevila v odpovědi propast Macocha náležící 

Moravskému krasu a dokonce i Prachovské skály nacházející se v CHKO Český ráj.   

 

Tabulka 13: Další navštívená místa během výletu 

Žádné 54 Koukolova hora 9 Beroun-medvědárium 5 

Karlštejn 27 Křivoklát 8 Lom Kobyla 5 

Beroun 22 Svatý Jan pod Skalou 8 Praha  4 

Lomy Amerika 11 Koda 7 Všeradice - pivovar 4 

Okolí, procházka, výlet 11 Srbsko 7 Berounský pivovar 4 

Axamitova brána 9 Tetín 6     
Zdroj: Vlastní zpracování v IBM SPSS Statistics 2014 

Poznámka: Číslo vyjadřuje četnost, se kterou bylo dané místo zmíněno.  

 

Tabulka 14: Jaká další místa si vybavíte, když se řekne Český kras? 

Žádná 50 Solvayovy lomy 3 Týřov 1 

Karlštejn 34 Skryje  3 Mořina 1 

Lomy Amerika 22 Axamitova brána 2 Bubovice 1 

Svatý Jan pod Skalou 13 Kotýz  2 Hostim 1 

Srbsko 12 Alkazar 2 Geopark Barrandien 1 

Tetín 7 Čertovy schody 2 CHKO jižně od Prahy 1 

Lom Mexiko 5 Koda 2 Lomy 1 

Beroun 5 Osada Západní Míle 2 Skály 1 

Křivoklát 4 Bubovické vodopády 1 Vápenec 1 

Zlatý kůň 3 Medvědárium 1 Macocha 1 

Karlík 3 Loděnice 1 Prachovské skály 1 

Zdroj: Vlastní zpracování v IBM SPSS Statistics 2014 

Poznámka:  

 Číslo vyjadřuje četnost, se kterou bylo dané místo zmíněno.  

 Modrou barvou jsou označena místa, která nenáleží k CHKO Český kras, ale jsou v jeho relativní 

blízkosti.  

 Červenou barvou jsou označena místa, která náleží zcela jiným geografickým jednotkám.  

 Zelenou barvou jsou označeny pojmy, které jsou se sledovanou oblastí spojené, ale nejedná se  

o konkrétní lokality Českého krasu.  
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Závěrem šetření lze říci, že ač se Český kras těší vysoké návštěvnosti, subjektivní vnímání 

jeho znalosti je mezi návštěvníky na nižší úrovni. Zájem o jeho poznávání s geoprůvodcem sice 

neprojevila většina, ale stále dostatečné procento na to, aby mohla být služba realizována 

s přijatelným využitím. Co se týče turistických cílů, bývají skutečně Koněpruské jeskyně 

nejvyhledávanější, což může být zpochybněno místem šetření. Oproti hypotéze se však většinou 

nejedná o jediný cíl turistů. Druhým nejnavštěvovanějším cílem je hrad Karlštejn. Lomy 

Amerika jsou proti očekávání až na třetím místě. Druhé místo obsazuje město Beroun, v jehož 

souvislosti bylo konkrétně jmenováno především medvědárium a pivovar. Překvapivě často byla 

zmíněna Koukolova hora, v odpovědích se často objevovala i další obecně nepříliš známá místa. 

Největší procento návštěvníků tvoří dle předpokladu Pražané a Středočeši. Při bližším určení  

se jedná o návštěvníky zejména z okresů Praha, Praha-západ a Plzeň. Znalost pojmu Geopark 

Barrandien je dle očekávání nízká. 

4.8 PŘÍPADOVÁ STUDIE MANAGEMENTU TURISTICKÉ LOKALITY UVNITŘ GPJB: 

SPRÁVA KONĚPRUSKÝCH JESKYNÍ 

V rámci případové studie managementu turisticky vysoce vyhledávané lokality uvnitř 

sledovaného geoparku probíhalo průběžně v několikaletém období na Správě KJ z pozice 

sezonního průvodce šetření (metody šetření jsou uvedeny v kapitole 3).  

V oblasti, do které Koněpruské jeskyně (dále KJ) spadají, byl na všech řádovostních 

úrovních zaznamenán v meziročním srovnání mezi lety 2000 a 2010 výrazný pokles příjezdů 

(Český statistický úřad 2013). Počínaje rokem 2011 je patrný opětovný pozvolný nárůst. (Naproti 

tomu obec Karlštejn a hlavní město Praha zaznamenávají mezi lety 2000 a 2012 velmi 

významný nárůst příjezdů).  

Celková návštěvnost všech 14 zpřístupněných jeskyní Česka od roku 1991 viz graf 15. 

Kolísání návštěvnosti je způsobeno různými faktory (Správa jeskyní ČR 2014). Nejmarkantněji 

se projevily povodně na Moravě roku 1997. Výrazný pokles v letech 2003 byl způsoben 

uzavřením Zbrašovských aragonitových jeskyní v Teplicích nad Bečvou z důvodu jejich 

rekonstrukce. Vysoká návštěvnost roku 2007 byla způsobena opětovným zpřístupněním 

Chýnovské jeskyně (nedaleko Chýnova v jižních Čechách) po rekonstrukci, která probíhala 

v roce 2006, a uvedením Jeskyně Výpustek v Moravském krasu do zkušebního provozu. Od roku 

2007 do 2010 byl patrný kontinuální pokles, poté stagnace. 
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Graf 15: Vývoj celkové návštěvnosti všech jeskyní Česka 

 

Zdroj: Správa jeskyní ČR 2014: Ročenky 2007 - 2012, vlastní zpracování  

 

Graf 16: Vývoj návštěvnosti Koněpruských jeskyní 

 

Zdroj: interní data SKJ 2014, vlastní zpracování  

 

Graf 16 poukazuje na vývoj návštěvnosti Koněpruských jeskyní od roku 1991. Od let 1996 

– 1998, kdy návštěvnost kulminovala, je trend křivky klesající. V roce 2013 prošlo návštěvním 

okruhem KJ jen 76 744 návštěvníků. Ještě před rokem 2010 bylo v hlavní turistické sezóně 

(červenec, srpen) zapotřebí 7 - 8 průvodců denně, v roce 2013 jich stačilo jen 4 - 5.  

Dle pracovníků Správy jeskyní je důvodem špatná a malá propagace a vůči cestovnímu ruchu 

pasivní způsob vedení. Příkladem mohou být pražská informační centra žádající na Správě 

Koněpruských jeskyní propagační letáky, které se jim však nedostávají. Turisté mohou získat 
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propagační leták jen přímo na místě, což má na přilákání dalších návštěvníků jen minimální vliv. 

Dle průzkumu některých aspektů návštěvnosti zpřístupněných jeskyní uskutečněného v roce 

2008 může mít na návštěvnost vliv i výše vstupného (Drbalová 2010). Vstupné do jeskyní Česka 

je stanoveno dle odpovědí respondentů v uspokojivé výši. Výjimku tvoří Koněpruské jeskyně, 

kde polovina dotázaných nebyla s výší vstupného spokojena. Cena v sezoně 2013 se vyšplhala 

na 130,- Kč za dospělou osobu. Největší skupinu návštěvníků tvoří rodiny s dětmi, které často 

poptávají rodinné vstupné. To však není poskytováno. (Dle statistik přijde do jeskyně ročně 

téměř 40 000 dětí do 15 let.) 

Dalším negativem je jazyková nevybavenost průvodců. Ač jeskyně poskytují cizojazyčné 

textové průvodce v mnoha jazykových verzích včetně polštiny, dánštiny, holandštiny, italštiny 

nebo španělštiny, poptávka po anglických, německých a hlavně ruských komentovaných 

prohlídkách je vysoká. Ty však SKJ není schopna nabídnout. (Negativní výjimku tvořil rok 

2012, kdy díky špatnému managementu cizojazyčné texty k dispozici nebyly, zahraniční 

návštěvníci zakupující vstupenku navíc o stavu nebyli informováni a i přes uhrazení plné výše 

vstupného neměli k dispozici slovní ani textový výklad.) Cizinců přijíždí do KJ ročně kolem 

10 000 (před rokem 2005 to bylo v průměru 20 000 - 30 000 za rok). Poskytování cizojazyčného 

výkladu za příplatek by tak mohl být významným zlepšením služeb poskytovaných 

návštěvníkům a zároveň zvýšení příjmů jeskyní.  

Jak vyplynulo z rozhovorů s návštěvníky KJ v časovém období několika sezon, poptávka 

po nadstavbových jeskyňářských zážitcích, jakými je nahlédnutí do nepřístupných prostor mimo 

upravené chodníky klasické návštěvnické trasy, není tak přímočará, přesto je pravidelná  

a značná. Proto by výrazným zpestřením mohly být pravidelné (byť kvůli zachování současného 

stavu jeskynních prostor nepříliš časté) exkurze do relativně snadno dostupných a bezpečných 

nepřístupných částí jeskynního systému, včetně zapůjčení nezbytné výstroje. Prostory jeskynního 

systému Koněprusy a aktivity s ním spojené má v rozhodovací kompetenci vedoucí SKJ, který 

však o možnostech rozšíření poskytovaných služeb neuvažuje.  

Současným požadavkům turistů zcela neodpovídá návštěvnické zázemí KJ. 

V architektonické studii Domu přírody Českého krasu (viz níže) je uvedeno, že provozní areál 

KJ nesplňuje základní požadavky na zajištění návštěvnického servisu, zaměstnanci pracují 

v naprosto nevyhovujících podmínkách, o podmínkách, k badatelskému a vědeckému výzkumu 

nemluvě (Bartošek, Dušek, Kopeč 2011). Areál se skládá z několika malých zastaralých objektů. 

Již v padesátých letech 20. století těsně po objevu jeskyní zde byla vystavěna provizorní budova, 

která však kvůli neakceschopnosti vedení setrvává v původním stavu dodnes. Zcela chybí krytý 

či dokonce vytápěný přístřešek, který je potřebný zejména v časně jarních a pozdně podzimních 
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měsících (návštěvnická sezona zde trvá od 1. dubna do 31. října, v listopadu se pak konají tři 

pevně časově stanovené výpravy denně a po předchozí telefonické domluvě je možno navštívit 

jeskyně individuálně i kdykoli v zimním období). K dispozici je jen venkovní sezení a nabídka 

velmi omezeného výběru občerstvení. Sociální zařízení ani zdaleka neodpovídá jak po technické, 

tak i kapacitní stránce vysoké návštěvnosti a moderním standardům. Dosud zde neteče pitná 

voda
12

.   

V minulých letech byl projednáván návrh výstavby nadčasového návštěvnického střediska 

chráněné krajinné oblasti Český kras Dům přírody Českého krasu na prostranství Správy 

Koněpruských jeskyní. Ten by měl být součástí budoucí sítě Domů přírody (dále DP), jejichž 

realizaci zajišťuje AOPK ČR. Obsah jednotlivých expozic DP by měl být vždy orientován  

na charakter a jedinečnost příslušné CHKO. Společným jmenovatelem sjednocené koncepce DP 

má být Jednotný architektonický koncept. Společné motto zní: „Kultivovat vztah člověka 

k přírodě tak, aby cítil potřebu se o ni starat a chránit ji.“ (Bartošek, Dušek, Kopeč 2011) Výběr 

umístění DP ke Koněpruským jeskyním vyplynulo z jasných ukazatelů. KJ jsou jednak 

významným symbolem Českého krasu a zároveň také jeho nejnavštěvovanějším místem, 

nepočítaje Karlštejn. Místo by se tak stalo přirozeným centrem propagace historie a současnosti 

CHKO.  

Architektonický návrh DP Český kras vzniklý roku 2011 byl velmi impozantní, avšak tak 

megalomanský, že z finančních důvodů neprošel. Ač již samotné vypracování návrhu areálu bylo 

velmi nákladné, dění kolem projektu zcela utichlo. Důvodem bylo, že na výstavbu bylo 

vyhrazeno kolem 70 milionů korun. Výsledná suma na realizaci DP se však vyšplhala  

až na 128,025 milionů korun (Bartošek, Dušek, Kopeč 2011). Pokud by se při projektování 

návrhu kladl důraz na splnění cílové částky, spíše než na nepřiměřené požadavky výsledné 

podoby stavby, mohlo vzniknout méně nákladné, avšak moderní a hlavně přiměřené zázemí  

pro návštěvníky i pracovníky, které by bylo hodno jeskyním s přízviskem – největší v Čechách. 

Současnou podobu návštěvnického zázemí a jeho novou navrhovanou podobu znázorňuje 

obrázek 13 – 15.  

  

                                                             
12 V únoru 2014 byla započata rekonstrukce sociálního zařízení. Rekonstrukce zasáhla do návštěvnické 
sezony, která byla zahájena poslední březnový víkend. Až do odevzdání této práce nebyla rekonstrukce 
dokončena. Návštěvníci mají k dispozici dvě provizorní přenosné chemické toalety, přičemž chybí upozornění 
a omluva návštěvníkům za diskomfort. Zavedení pitné vody není součástí rekonstrukce.  
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Zdroj: Mottl 2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Bartošek, Dušek, Kopeč 2011 

Zdroj: Bartošek, Dušek, Kopeč 2011 

Obrázek 13: Současný stav správní budovy Koněpruských jeskyní 

Obrázek 14: Podoba Domu přírody dle architektonického návrhu 

Obrázek 15: Část navrhovaného interiéru Domu přírody 
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Nutno však říci, že čas od času je projev drobné aktivity na KJ patrný. Přímo v prostorách 

jeskyní se konají občasné koncerty, od roku 2008 se pořádají na počátku prosince mikulášské 

dny, které se těší stále rostoucí návštěvnosti (roku 2009 bylo zaznamenáno 913 návštěvníků, 

v roce 2013 to bylo již 1713). Jeskyně bývají využívány rovněž pro pořádání netradičních svateb 

či k natáčení filmů, dokumentů a pohádek (Kdopak by se vlka bál, Jezerní královna, Zdivočelá 

země, O Červené Terezce, pořad o berounském regionu v rámci cestovního magazínu „Pozvání 

k sousedům“ saské televize Mitteldeutscher Rundfunk, pořad „Putování po jeskyních“ aj.). 

Zájemce o netradiční prohlídku jeskyní sem mohou přilákat takzvané „baterkové pondělky“. 

Každé poslední pondělí v měsíci jsou návštěvníci prováděni jeskyní jen za světla baterek, 

prohlídka je obohacena ukázkou opálů pomocí UV lampy. Četnost akcí v jeskyních je stále 

velmi nízká, navíc kapacita účastníků je, zejména na koncertech, značně omezena.  

Za předpokladu dostatečné propagace by si jistě své uplatnění našel mnohem větší počet 

podobných událostí.  

4.9 PROPAGACE ÚZEMÍ 

4.9.1 INFORMAČNÍ CENTRA 

V práci byla důležitost propagace zmiňována již několikrát. Jedním z nejpřirozenějších 

míst propagace atraktivit a služeb poskytovaných v oblasti jsou informační centra. „Turistické 

informační centrum (dále TIC) je účelové zařízení poskytující informace a případně i služby  

ze všech oblastí souvisících s cestovním ruchem pro potřeby návštěvníků a rezidentů.“ 

(Pásková, Zelenka 2002, s. 297) „Význam turistického informačního centra v cestovním ruchu 

je primárně v uspokojení potřeb návštěvníka získat informace bezprostředně navazující na jeho 

motivaci cestovat.“ (Radostná 2013, s. 34) Primární funkcí TIC je pomoc cestujícím 

návštěvníkům zorientovat se v místě působení TIC a poskytnout jim všechny potřebné 

informace vedoucí k uspokojení jejich potřeb během jejich pobytu v oblasti. Informační centra 

by tedy měla být základním poskytovatelem informací. Mělo by jich být v prvé řadě dostatek. 

Měla by být snadno nalezitelná, tedy čitelně označená, zejména v turisticky frekventovaných 

časech dostupná, tedy otevřená, měla by být dohledatelná na internetu. 

V oblasti GPJB působí jen dvě hlavní informační centra, a to v Berouně (provozované 

Městským kulturním centrem Beroun) a Karlštejně (provozované společností Karlštejnsko, 

s.r.o.). Jako informační centrum funguje také Penzion U Barona Prášila v Ořechu, knihovna  

ve Všenorech a Městské kulturní centrum v Černošicích. Ani jedno z uvedených však není  
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na seznamu certifikovaných TIC dle jednotné klasifikace
13

. Je otázkou, zda je tento počet 

dostačující a zda by byla další informační střediska plně využívána. S případným rozvojem 

služeb souvisejícím s vyhlášením geoparku by bylo vhodné rozšířit počet míst poskytujících 

alespoň základní informace ve smyslu rozšíření působnosti institucí do oblasti informačních 

služeb (stejně jako funguje informační služba ve výše zmíněných zařízeních v Ořechu, 

Všenorech a Černošicích).  

Otevírací doba je v Karlštejně více než příznivá (denně 8:00 – 20:00 hodin celoročně). 

Naproti tomu berounské informace mají mimo sezónu (říjen až duben) provozní dobu  

jen ve všední dny (8:00 – 16:30 hodin). Co se týče poskytovaných informací a materiálů, 

v Karlštejně jsou výrazně poplatné Praze. Je nabízeno množství letáků propagujících krom 

karlštejnských muzeí a jiných místních atraktivit hlavně Prahu a její drahé služby. O Českém 

krasu jsou k dostání jen letáky vydávané SCHKO ČK. Například jsou k dispozici letáky jen 

k těm naučným stezkám, které byly zřízeny SCHKO ČK. Návštěvníci se tak nedozví o velkém 

výběru z dalších rozmanitých tematických naučných stezek. Informace jsou kusé, neúplné  

a roztříštěné.  

Berounské městské informační centrum je na turisty zajímající se o geologii, geopark, 

naučné stezky či možnosti šetrné turistiky připravené ještě méně. Lze zde najít vkusnou  

a ucelenou edici letáků o atraktivitách města Beroun, rovněž několik jejich cizojazyčných verzí. 

Nechybí letáky o sportovních městských centrech, zřídka i o vyjížďkách na koních. Převahu mají 

informační materiály propagující celý region Střední Čechy – západ či místa velmi vzdálená 

(např. Penzion Horní hrad v Krušných horách). Zcela chybí informace o přírodních 

zajímavostech okolí, o okolních obcích, o naučných stezkách a o CHKO Český kras, které jsou 

pro propagaci GPJB zásadní. Průzkumem v informačních centrech byla zjištěna zcela zásadní 

absence informovanosti personálu o geoparcích a tedy neschopnost poskytnutí jakékoli 

informace o GPJB. Postoj k problematice byl spíše pasivní. Informace o geoparku tedy nejsou 

dostupné jak ve formě letáků, tak ani ústně ze strany personálu.  

Vyhledávání místních regionálních informačních center na internetu je doprovázeno 

mnoha složitostmi. Při zadávání do nejběžnějších vyhledávačů výrazů typu – „turistická 

informační centra Český kras“ - se objeví téměř výhradně odkazy na Český ráj a Moravský kras. 

Zamění-li se pojem „turistická informační centra“ za „turistická infocentra“, za několika odkazy 

na infocentra Českého ráje stojí pěkně provedený Turistický portál České republiky (Turistický 

                                                             
13 Nová certifikace TIC vzešla v platnost díky dohodě agentury Czech Tourism a Asociace turistických 

informačních center České republiky v dubnu roku 2013. Vytvořila tak jednotný technický standard a metodiku 

využitelnou pro systémy a modely managementu kvality. Jednotný certifikát je dokladem o splnění základního 

standardu služeb TIC a současně podmínkou pro certifikaci v rámci Národního systému kvality služeb cestovního 

ruchu (Czech Tourism 2013). 
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portál ČR 2014), kde lze snadno dohledat databázi všech turistických informačních center ČR. 

Jeho výhodou je možnost výběru požadovaných center dle mapy, regionu nebo města. Za ním  

je pak odkaz na seznam certifikovaných TIC zpracovaných agenturou Czech Tourism a Asociací 

turistických informačních center (ATIC), mezi které však požadovaná infocentra nespadají 

(Czech Tourism 2013). Až na čtvrté stránce vyhledávače se objevuje odkaz náležící samotnému 

infocentru Karlštejn, kde lze nalézt pod názvem Tipy na výlety informace o nepříliš známých 

přírodních zajímavostech, architektonických památkách a muzeích na Karlštejnsku  

(Region Karlštejnsko 2014). Nechybí zde možnosti sportovního vyžití (půjčovna kol, čtyřkolek  

a lodí, bazény, golf) a hrubé návrhy výletních tras pěšky, na kole a na kolečkových bruslích. 

Web také odkazuje na webové stránky jednotlivých obcí spadajících do mikroregionu Dolní 

Berounka. Berounské informační centrum vlastní stránky nemá, veškeré údaje o něm  

i o zajímavostech v okolí jsou však uvedeny na oficiálním webu města Beroun, jehož zpracování 

je zcela přehledné a informativně hodnotné (Oficiální stránky města Beroun 2014).  

 

4.9.2 GPJB A CHKO ČESKÝ KRAS NA INTERNETU 

Nepostradatelný zdroj informací představuje v současné době internet. Jedná  

se pravděpodobně o nejjednodušší možnost, jak se mohou informace k lidem dostat. Proto  

by měla být dostupnosti informací na internetu věnována zvláštní pozornost. Pojem 

„Barrandien“ má na webu poměrně hojné zastoupení. Vyhledávač Google zná na 17 200 odkazů 

souvisejících s tímto pojmem. Zabývá se jím i česká verze světoznámé internetové encyklopedie 

Wikipedie, kde je článek sice jen velmi stručný, ale přichází s několika odkazy na další 

relevantní weby. Výhradně geologické informace o geologické jednotce Barrandien jsou 

k dispozici na stránkách věnovaných přímo této jednotce (Geologická jednotka Barrandien 

2014). Nachází se ve vyhledávači hned jako druhé v pořadí. Třetí je pak odkaz na web GPJB 

(Barrandien 2014). Pojem Geopark Joachima Barranda je vyhledávačem nalezen 1240 krát. 

Prvních několik desítek odkazů má vysokou relevanci. 

Česká centrála cestovního ruchu spravuje turistický server Kudy z nudy  

(Czech Tourism 2014). Lze si zde nastavit vyhledávání dle široké škály filtrů a najít hodnotné 

informace i o nepříliš známých turistických cílech, které jsou navíc doplněny atraktivními 

fotografiemi. Tento web zná i pojem Barrandien. Po jeho zadání do lokálního vyhledávače 

poskytne stránka hned šest relevantních odkazů na geologické expozice, exkurze a přírodní 

zajímavosti. Pojem GPJB zde zatím nalézt nelze. CHKO Český kras má na tomto serveru  

30 odkazů, avšak jen s padesátiprocentní relevancí.  
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Na cizojazyčné verzi Czech Tourism se při vyhledávání pojmu Czech Karst (Český kras) 

objeví 733 odkazů, z nichž první se týkají Moravského krasu, Punkevních jeskyní a jeskyně  

Na Pomezí v Jeseníkách (Czech Republic - the official travel site 2014). Hledanému výrazu  

se místopisně přibližuje v pořadí až osmý odkaz na berounský Golf resort a desátý - 

Křivoklátsko a Rakovnicko. Nepříliš překvapivě při zadávání termínu Moravian Karst 

(Moravský kras) se žádný odkaz na Český kras neobjeví. Pravdou je, že Moravský kras  

je uznáván jako nejvýznačnější krasová oblast České republiky (Cittadella 2014). Není proto 

náhodou, že byl vyhlášen již roku 1956 hned po Českém ráji jako druhá CHKO v ČR.  

Ač rozlohou menší (činí 92 km²) než CHKO Český kras (132 km²), propagaci má Moravský kras 

zajištěnu podstatně větší. Otázkou zůstává, zda by se neměly více propagovat méně výrazné 

lokality spíše než ty, které jsou již dávno obecně známé. Barrandien ani GPJB zde nepříliš 

překvapivě zastoupení zatím nemá.  

Tabulka 15 shrnuje úspěšnost vyhledávání pojmů prostřednictvím vyhledávače google  

a vybraných turistických portálů. 

 

Tabulka 15: Dohledatelnost informací o oblasti na internetu 

Server/vyhledávač Barrandien GPJB CHKO Český kras 

Google.cz 19 300 1240 87 400 

Kudyznudy.cz 6 0 30 

Czechtourism.com 0 0 733 

Vyletnik.cz 1 0 4 

Turistika.cz 11 0 319 

Czech.republic.cz 0 0 2 

E-cesko.cz 3 0 6 

Turistika.abchistory.cz 5 2 10 
Zdroj: turistické portály a vyhledávače, vlastní zpracování 2014 

Poznámka:  

Červenou barvou jsou uvedeny výsledky, které významově nedopovídaly vyhledávanému pojmu.  

4.10 NÁVRHY NA ZLEPŠENÍ SLUŽEB, PROPAGACE A ROZVOJE GPJB 

4.10.1 MARKETING  

Původním záměrem této práce byly návrhy návštěvnicky atraktivních geotras územím 

GPJB využitelné pro praxi. Po bližším ohledání bylo zjištěno, že nejen geologicky zajímavých 

tras bylo již popsáno bezpočet, například v publikacích Vladimíra Stárky, Ivo Chlupáče a dalších 

autorů (Zdrůbek 1884, Papáček 1895, Stárka 1984, Chlupáč 1990, Dvořák 2010). Některé 

publikace jsou však staré až kolem sta let a jejich dostupnost je obtížná. Je proto zapotřebí již 

navržené trasy aktualizovat, znovu publikovat a zajistit tak jejich dostupnost široké veřejnosti. 
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V posledních několika letech bylo rovněž vybudováno velké množství naučných turistických, 

cyklistických i virtuálních stezek (příloha 4, příloha 5). Informační materiály pro některé z nich 

zatím zcela chybí, nebo jsou velmi nerovnoměrně distribuovány. U některých stezek naopak 

jejich vysoké využívání spěje k turistické přetíženosti (viz kapitola 4.1.2).  

Přes širokou škálu možností se některé informace vůbec nemají šanci k lidem dostat.  

Je proto třeba nalézt cesty k jejich zviditelnění. Otázka je, jak nejlépe informace lidem 

nabídnout. Současná doba okamžitě nabízí jasnou odpověď – internet. Ale je to skutečně pro tyto 

účely to pravé? Snadno dohledatelné umístění doporučených tras a dalších doplňujících 

informací na internetu je důležité, ale nejprve je potřeba dát potenciálním zájemcům podnět 

k tomu, aby informace začali sami aktivně vyhledávat. Doporučením je proto vytvoření bannerů, 

které uvedou GPJB do povědomí. Namísto propagace služeb zvolit nejprve propagaci lokality  

a její značky (viz níže). Upoutáním zájmu o lokalitu se posléze projeví i zájem o služby v ní.  

Rovněž je důležité využít místa koncentrace turistů (např. Koněpruské jeskyně)  

pro propagaci těch méně známých míst (např. obcí), kde je zájem o příliv turistů zřejmý. 

Navrhovanou variantou je vytvoření sady letáků nebo brožury s navrženými trasami a krátkým 

popisem atraktivit, stravovacích a ubytovacích možností, nabízených doplňkových služeb, 

kterých je možno cestou využít (například prodej suvenýrů či místních tradičních výrobků, 

získání informací a map, služby drobných místních podnikatelů), a kontakty na místní 

geoprůvodce či jiné osoby, které mohou o dané lokalitě poskytnout bližší informace či odborný 

výklad. Tyto informační letáky by měly být viditelně umístěny na zmíněných turisticky 

koncentračních místech a v infocentrech. Vhodné je též umístění informačního panelu 

informujícího o GPJB do bezprostřední blízkosti informačních center a do vstupních míst  

do geoparku. Projekty zaměřené na propagaci a osvětovou činnost bývají často v žádostech  

o dotace z nejen z fondů Evropské unie úspěšné. Odtud mohou vzejít finance i pro účely 

propagace GPJB. 

Před započetím propagace je vhodné vytvořit geoparku značku. Stávající logo GPJB 

sestává z vyobrazení Srdcovky České - Cardiola Bohemica (obrázek 16). Logo je vkusné, 

decentní, elegantní, ale pro potenciální návštěvníky nic neříkající. Podstatou loga (značky)  

by mělo být to, aby z ní bylo ihned patrné, co geopark nabízí. Stručné vyobrazení, které samo  

o sobě podněcuje zájem si o lokalitě něco zjistit, zájem ji navštívit, zájem o aktivity v ní. 

Takovým příkladem, odkud lze čerpat inspiraci, je projekt Česko-saská Hřebenovka 

v Libereckém kraji, který je financován Evropským fondem pro regionální rozvoj (obrázek 17). 

Tato „nálepka“ s pojmy – turistika, cyklistika, lyžování – a s vhodně zvoleným obrázkem 

evokuje pocit příjemně strávené aktivní dovolené nebo víkendu. Obrázek Srdcovky České 
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samotné naproti tomu vzbuzuje spíše dojem chladný, evokuje zkamenělinu, geologii, pocit 

jednostrannosti. Spojením dvou zmíněných log vznikla alternativa uvozující možnosti jak 

geologického, tak sportovního a volnočasového vyžití (obrázek 18). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

 

 

 

   Zdroj: Barrandien 2014                       Zdroj: Paklisport 2014  

 

 

      Zdroj: Barrandien 2014, vlastní zpracování 

Obrázek 18: Návrh na změnu loga geoparku 

Obrázek 17:  
Logo Česko-saská hřebenovka 

Obrázek 16:  
Stávající logo geoparku 
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4.10.2 DOPRAVNÍ SLUŽBY 

Propagační aktivita a zlepšování služeb v dotčeném území mohou dosáhnout svého 

naplnění, pokud je v oblasti zajištěna dobrá dopravní dostupnost, a je tak možné se ke službám 

snadno dostat a využívat je bez nutnosti vlastnit automobil či jiný dopravní prostředek. 

Projíždějící či parkující automobily představují navíc pro území značnou environmentální zátěž  

a negativně ovlivňují vnímání turistů rezidenty, zejména v turisticky vytížených obcích.  

V koncepci státní politiky cestovního ruchu v ČR 2014 - 2020 je jedním ze zmíněných 

klíčových problémů podpora ekologicky šetrných druhů dopravy v atraktivních územích Česka 

(Ministerstvo pro místní rozvoj 2012). Na tento problém by se měl klást zvláštní důraz, neboť 

některé kraje, mezi něž patří i kraj Středočeský, stále ještě neobjednaly veřejnou dopravu 

propojující některé turisticky atraktivní lokality zejména v mimopracovní dny. Na problém 

nekoordinace veřejné dopravy upozorňuje například Strategický plán rozvoje města Beroun,  

ve kterém je uvedeno, že území města je obsluhováno sice poměrně intenzivně různými druhy 

veřejné dopravy, ale vzhledem k jejich vzájemné konkurenci, izolovanosti a neexistující 

návaznosti je nabídka stále nedostatečná (DHV CR, spol. s r.o. 2005). 

Analýza potenciálu navrhovaného území GPJB pro šetrnou geoturistiku uvádí ve svých 

závěrech, že dopravní spojení se zdá být v daném území vyhovující (Flašarová, Pondělíček 

2011). Přes výbornou železniční dostupnost obcí na trase Beroun - Praha a dostupnost některých 

lokací pražskou integrovanou dopravou (např. Sv. Jan pod Skalou) však existují mezi některými 

místy stále velké dopravní bariéry. Problémy dostupnosti navíc rostou o víkendových  

a svátečních dnech, což je vzhledem k časovým kapacitám potenciálních návštěvníků značně 

nežádoucí. Mimo sezonu (listopad – březen) jsou zcela mimo víkendovou dostupnost například 

Koněprusy. V sezoně (duben – říjen) sem jsou vypravovány dva denní spoje z Berouna a dva 

zpět, přičemž poslední možností, jak se dostat do Berouna a tedy na spoje například do Prahy,  

je ve 14 hodin 28 minut (sezona 2014). To může přimět potenciální návštěvníky buď přijet 

autem a přispět tak k zatížení území, nebo přijet autobusem v dopoledních hodinách „narychlo“ 

bez možnosti se v této přírodně velmi atraktivní lokalitě déle zdržet. V lepším případě se mohou 

návštěvníci rozhodnout pro pěší vycházku do Berouna (6 km po silnici či 8 km po turistické 

stezce) nebo do 7 km vzdáleného Srbska, kde je výborná vlaková dopraví obslužnost. 

V nejhorším případě nastává situace, kdy se potenciální návštěvníci rozhodnou kvůli dopravním 

komplikacím tuto lokalitu vůbec nenavštívit.  
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4.10.3 UBYTOVACÍ SLUŽBY 

Ideální případ by nastal, pokud by si návštěvníci zvolili variantu přenocování do druhého 

dne (a stali by se tak turisty). Zde se však naráží na problém absence ubytovacího zařízení 

v celém okruhu 6 km od Koněpruských jeskyní. Analýza potenciálu navrhovaného území GPJB 

uvádí, že se na území geoparku nachází dostatečný počet ubytovacích a pohostinských zařízení, 

ale jejich kvalita vždy nedosahuje evropských standardů (Flašarová, Pondělíček 2011). 

V pražské části Barrandienu, v Berouně, dalších menších městech, jako Zdice či Králův Dvůr  

a podél řeky Berounky (hlavně Černošice, Řevnice) je skutečně ubytovacích kapacit dostatek. 

V nejatraktivnější lokalitě z hlediska návštěvnosti (Karlštejn) je 11 hotelů a penzionů s ubytovací 

kapacitou 250 lůžek. Ve vedlejším Srbsku fungují 3 zařízení s kapacitou 80 lůžek. V koněpruské 

oblasti je situace zcela opačná. Koněpruským jeskyním býval nejblíže Hotel Český kras  

ve Vinařicích (5 km), který již však není v provozu. Internetový vyhledávač google při zadání 

výrazu ubytování Koněprusy zobrazí oficiální stránky Koněpruských jeskyní, které obsahují 

pouze odkazy na Penzion Ranč Málkov, dvě ubytovací zařízení v Berouně a jediný penzion 

v Karlštejně (Koněpruské jeskyně 2014). Jak vyplynulo z rozhovorů s rezidenty obce 

Koněprusy, návštěvníci přicházející do obce se na možnost ubytování zejména v hlavní sezoně 

ptají. Odpovědí jim je vždy odkaz do Berouna. Existuje sice možnost telefonicky kontaktovat 

místní komunitní centrum a dojednat si zde jednoduché ubytování, ale jedná se o nárazovou 

neoficiální záležitost, která funguje spíše jen ve výjimečných případech. O vytvoření oficiálního 

ubytování v komunitním centru se částečně jednalo, ale věc naráží na problémy s vodou  

a hygienickým zařízením. V privátním sektoru žádná iniciativa pro vznik ubytovacího zařízení 

není patrná.  

Co se týče kempů, při řece Berounce jsou v provozu kempy v Berouně, Srbsku, Karlštejně, 

Zadní Třebáni a Dobřichovicích, které jsou hojně využívány i vodáky. V Loděnicích se nachází 

karavan-kemp s vlastním koupalištěm. Kapacita kempů je pro současné využití dostačující.  

Návrhem na zlepšení ubytovací situace zejména v koněpruské oblasti je vytvoření sítě 

nepříliš nákladných hostelů, tzv. „backpackerů
14

“, na celém území geoparku. „Backpacker“  

je forma soukromého levného ubytování jak pro nezávislé cestovatele, tak například  

i pro nenáročné rodiny s dětmi, které se chtějí v lokalitě zdržet na víkend či více dní.  

Je poskytováno místními obyvateli a může být spojeno s poskytováním drobných doplňkových 

služeb. Provoz backpackerů není příliš náročný, může poskytnout místním možnost zapojit  

se do aktivit cestovního ruchu a také získat určitý zdroj příjmů.  

                                                             
14  Backpacking – nízkonákladové nezávislé cestování. Odtud výraz pro nízkonákladové ubytování. Pojem 
pochází z australského a novozélandského slangu.   
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4.10.4 CESTOVÁNÍ DOSTUPNÉ VŠEM 

V souvislosti s dnes hojně diskutovanou otázkou mobility a dostupnosti turistických 

atraktivit sociálně ohroženým skupinám je třeba také zaměřit se na handicapované osoby a být 

proaktivní v jejich směru. Vedle podpory stran Ministerstva životního prostředí by se měla také 

navázat spolupráce podnikatelů v oblasti GPJB s Ministerstvem pro místní rozvoj a zapojit  

se do Národního programu podpory cestovního ruchu, respektive podprogramu Cestování 

dostupné všem (Ministerstvo pro místní rozvoj 2014). Velké množství projektů, kterým byly 

přiznány v posledních letech dotace v tomto programu, byly právě zaměřeny na tuto cílovou 

skupinu. 

Pro rok 2014 platí obdobné podmínky jako u let předchozích. Podporovány jsou zejména 

projekty týkající se budování či rekonstrukce odpočívadel, center služeb pro turisty  

a hygienického zázemí pro pěší, cyklisty a handicapované turisty podél turistických tras, 

zpřístupnění atraktivit cestovního ruchu a zavedení či zlepšení navigačních a informačních 

systémů pro sluchově a zrakově postižené účastníky. Samozřejmostí je také celková propagace 

těchto realizovaných projektů.  

Mnoho z vyjmenovaného na území geoparku chybí nebo je v podprůměrném  

a nedostatečném stavu. Možností, co na sledovaném území vytvořit a vybudovat, je v tomto 

ohledu velké množství. Zapotřebí jsou však tři prvky – odhodlání a aktivita místních aktérů, 

jejich vzájemná spolupráce a dispozice financí o dostatečné výši. Dotace může totiž dosáhnout 

maximální výše 50 % celkových uznatelných výdajů projektu. Horní hranice celkových výdajů 

akce je stanovena na 5 milionů korun (dotace tak může činit nejvýše 2,5 milionů korun). Dotace 

je určena výhradně podnikatelským subjektům. 

V roce 2012 získala společnost Interacitvity, s.r.o., v rámci výše uvedeného Národního 

programu podpory cestovního ruchu více než dvoumilionovou dotaci pro záměr vybudování 

centra služeb pro vodní a pozemní turistiku a zpřístupnění těchto aktivit handicapovaným 

(Ministerstvo pro místní rozvoj 2014). Předmětem záměru měla být rekonstrukce vodáckého 

kempu Dobřichovice se zaměřením na handicapované (pořízení sportovního náčiní s výstavbou 

elektrobodů pro možnost napojení na elektropřístroje návštěvníků, úprava sociálního zařízení 

apod.). Počátkem roku 2014 byla rekonstrukce kempu úspěšně dokončena.  

Významným vylepšením turistických sužeb v oblasti by bylo zvýšení nemotorizované 

mobility. Možnostmi jsou kola, dvojkola, elektrokola, koloběžky, elektrokoloběžky, šlapací 

čtyřkolky, rikši (pedal caby), transportéry segway, kolečkové brusle nebo třeba jen trekkingové 

hole. Vytvoření sítě půjčoven fungující na stejné bázi jako například půjčovny kanoí na řekách či 

bicyklů Českých drah – na jednom místě půjčíte, na jiném vrátíte, by výrazně podpořilo mobilitu 
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po oblasti. Tomu by se musely přizpůsobit některé úseky cest, které, ač jsou stále více 

v posledních letech upravovány, stále neodpovídají výrazu „propojená síť bez terénních 

omezení“. Pro zařízení vhodná jen na silnici nebo do rovinatějšího terénu by bylo vhodné využít 

zmodernizovaných stezek podél řek Berounka a Litavka. Pomocí dopravních prostředků by byla 

výrazně zviditelněna zejména stávající cyklostezka Po stopách českých králů (příloha 4), která se 

postupně dále rozšiřuje a má v budoucnosti propojit všechny hrady a zámky  

na Berounsku s Berounem a Prahou. Formou sítě půjčoven „zábavných“ dopravních prostředků 

by tak byla zvýšena návštěvnost (projížďka samotná je vyhledávanou atraktivitou) a došlo  

by k vítanému propojení geologických zajímavostí s negeologickými, které je pro geopark 

nezbytné. V blízké budoucnosti se bude dát takto absolvovat pohodlně trasy Beroun – Zdice, 

Beroun – Nižbor a mnoho úseků na trase podél Berounky z Prahy do Berouna. Zvláštní dopravní 

zajímavostí by rovněž byly romantické plavby v některém dobře splavném úseku řeky Berounky. 

Ty by mohly být poskytovány buď formou samostatného půjčení loďky, nebo formou exkurze 

s řídící obsluhou a výkladem o zajímavostech okolí. Co by pak mohlo přimět návštěvníky 

k přenocování, by byly organizované noční lampionové plavby. Do vytvoření projektu sítě 

půjčoven dopravních prostředků by bylo zapotřebí zapojit místní soukromé podnikatele, zejména 

stávající provozovatele půjčoven a prodejen sportovního vybavení a poskytovatele turistických 

služeb.  

V oblasti dosud funguje jen minimum soukromých podnikatelů, kteří podobné služby 

nabízejí. Konkrétně je v provozu půjčovna vozítek Segway v Karlštejně (možno využít  

jen na cestu od vlakového nádraží 3 km na hrad Karlštejn a zpět) (Segwaylift 2014).  

Ve Všeradicích pak funguje půjčovna kol v Zámeckém pivovaru a hostinci U Paní Magdalény 

(Zámecký dvůr 2014). V Nižboře a Dobřichovicích si lze zapůjčit kanoe či rafty s možností 

dopravy po celé Berounce (Řeka Berounka 2014, Půjčovna lodí Berounka 2014). 

Z příkladů mimo území GPJB, u kterých lze hledat inspiraci, je možno uvést půjčovnu 

pedalcabů pro Brandýsko a Mělnicko (PedalCab 2014), která byla zřízena za přispění finanční 

podpory zmiňovaného programu MMR – Cestování dostupné všem. Nejbližší půjčovny 

elektrokol (silničních i terénních) fungují v Praze (Ekolo 2014). Koloběžky se krom Prahy 

půjčují také například v Moravském krasu (Nakolobce 2014) i v Českém ráji (Koloběžky Český 

ráj 2014). Kolečkové brusle jsou běžně k půjčení v Praze, hojně také v Jižních Čechách. 

S rozvojem dopravní sebeobslužnosti turistů by byl patřičný rozvoj doplňkové 

infrastruktury, jako je sociální zařízení podél tras, stojany na kola či služby cyklistům. Nutno 

podotknout, že na některých zvláště turisticky vyhledávaných místech, jako jsou Koněpruské 
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jeskyně, dodnes chybí stojany na kola, uzamykatelné skříňky nebo úschovna batohů na dobu 

prohlídky.  

Dalším návrhem pro rozvoj mobility na území geoparku všem je ekologický nízkopodlažní 

bezbariérový mikrobus pro přepravu turistů mezi jednotlivými atraktivitami (obcemi, 

památkami) s velkým množstvím zastávek, možno i s výkladem.  

V rámci podpory ekologicky šetrné turistiky je vhodné zaměřit se rovněž na hipoturistiku. 

Na celém území GPJB existuje velké množství jezdeckých stájí a rančů nabízejících vyjížďky  

na koních, některé i hipoterapii nebo agroturistiku, viz tabulka níže. 

 

Tabulka 16: Stáje a ranče na území geoparku nabízející vyjížďky pro veřejnost 

Stáj/ranč Vyjížďky Cena/h Stáj/ranč Vyjížďky Cena/h Stáj/ranč Vyjížďky 

Měňany  Ano 250 Beroun, Hostim  Ano neuvedeno Chrustenice  Ne 

Kozolupy Ano 290 Chýnice  Ano neuvedeno Nučice u Prahy Ne 

Málkov  Ano 300 Karlštejn Ano neuvedeno Zdice Ne 

Kosoř Ano 350 Rudná u Prahy Ano neuvedeno 

  Mořina  Ano 350 Tetín  Ano neuvedeno 

  Svinaře  Ano 400 Zmrzlík  Ano neuvedeno 

  Libomyšl  Ano 450 

     Loděnice  Ano 450 

     Zdroj: webové stránky jednotlivých stájí, vlastní zpracování 2014 

 

Poznámka: Dostupnost informací o cenách byla zjišťována na internetu.  

 

Členitá a charakteristicky zajímavá krajina je pro tento typ turistiky ideální. Stáje a ranče 

jsou rozmístěny velmi rovnoměrně po celém území geoparku i v jeho těsné blízkosti. Nevýhodou 

je velmi špatná dostupnost k některým z nich (například ranč Málkov, stáj Měňany nebo stáj 

Svinaře) a jejich nevalná propagace. Je velmi nesnadné až nemožné na internetu získat ucelený  

a hlavně aktuální seznam stájí, které hipoturistiku v zájmové oblasti nabízejí. Některé nalezené 

seznamy jsou značně neúplné s nefunkčními zastaralými odkazy na jednotlivé stáje. Mnohé stáje 

na svých stránkách neuvádějí, zda vyjížďky pro veřejnost nabízí či nikoli, často chybí ceník. 

Efektivní strategie, která spočívá v aktivní nabídce možností výběru, zde není patrná. Potenciální 

zájemce o hipoturistiku musí naopak informace o poskytovatelích této služby složitě dohledávat. 

Radomír Hanačík, předseda představenstva MAS Karlštejnsko, o. s., se k problému pasivní 

nabídky vyjádřil: „Musí se o to někdo starat. Nemůže to fungovat na principu – když chceš přijít, 

tak si zavolej.“ 
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4.11  KRASOVÝ FENOMÉN OBLASTI A JEHO VYUŽITÍ PRO GEOPARK   

4.11.1 TĚŽBA V CHKO – PROBLÉM ČI ATRAKTIVNÍ KRAJINOTVORNÝ PRVEK?  

Území GPJB z velké části pokrývá atraktivní krasová oblast. Množství přirozených volně 

přístupných krasových jevů je zde však v porovnání s Moravským krasem omezené. Výrazným 

specifikem odlišujícím tuto oblast od ostatních je zejména velký počet dnes již neaktivních lomů, 

které utváří jedinečnou, turisticky přitažlivou strukturu zdejší krajiny. Tento stav by se zdál být 

téměř ideální pro rozvoj šetrného turismu, neboť lomy jsou antropogenním prvkem s výrazně 

pozměněnou biocenózou, kde již nehrozí její poškození. Problémem ovšem je, že těžba i nadále 

pokračuje, což může mít v dlouhodobém horizontu za následek v extrémním případě  

až zhoubnou devastaci krajiny, znečištění a ztrátu turistické atraktivity.  

Těžba vápence v oblasti má již dlouhou tradici, její historie sahá až do středověku  

(Cílek 1994). Již od 13. století se v pražských stavbách objevují vápence Českého krasu, oblibu 

si získaly zejména načervenalé slivenecké vápence z lomu Cikánka v Radotínském údolí, které 

se využívaly pro stavbu a výzdobu významných budov. Zdejších vápenců bylo použito například 

i při výstavbě hradu Karlštejn. V historických těžebních metodách převládala ruční práce, 

výsledné tvary lomů byly proto více korespondující s okolní krajinou. Ke skutečnému rozvoji 

lomařství došlo v 19. století zejména díky těžbě železných rud, při které se vápenec používal 

jako struskotvorná přísada. Dále kvůli rozvoji cukrovarnictví, které potřebuje vápenec k čeření
15

 

řepy. Zároveň vznikají první pražská předměstí, kde bylo vápence hojně využíváno  

pro výstavbu. Postupně na území Českého krasu vznikaly lomy různých velikostí, které dodávaly 

surovinu pro vápenky v Berouně, Králově Dvoře, Zdicích, následně i pro Králodvorskou 

cementárnu. Celkový počet lomů se dnes pohybuje kolem 200. Největším z nich je dnes již 

uzavřená a turisty vyhledávaná Velká Amerika s délkou více než 1 km a hloubkou kolem 80 m. 

Velikostně téměř konkurující jí je dnes funkční, téměř kilometrový amfiteátr Velkolomu Čertovy 

schody u obcí Koněprusy a Tmaň. V současné době se vápenec těží v lomu Čeřinka na Mořině, 

v Kruhovém lomu u Tetína, v okolí Radotína a zejména v Koněpruské oblasti. Očekává se,  

že zásoby v lomech budou vyčerpány v dohledné době dvaceti let, avšak s výjimkou Koněpruské 

oblasti. Zde je odhadováno množství kvalitní suroviny na dalších dvě stě let. 

Přijetím zákona č.17/1992 Sb., o životním prostředí, byly definovány základní pojmy  

a zásady ochrany životního prostředí, které souvisí s rovněž vymezenými povinnostmi  

a odpovědností právnických a fyzických osob při ochraně a zlepšování stavu životního prostředí. 

                                                             
15

 Oddělení nečistot, zejména soli anorganických a organických kyselin od sacharosy.  
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Zákon vychází z principu trvale udržitelného rozvoje, na místě je zde uvést zejména § 11, dle 

něhož území nesmí být zatěžováno lidskou činností nad míru únosného zatížení.  

Uplatnění tohoto zákona do praxe však od počátku naráželo na skutečnost, že byl velmi 

těžko aplikovatelný na činnosti založené již před jeho přijetím, tedy na většinu správních 

rozhodnutí o povolení hornické činnosti a jejich vymezení, které tímto náleží do jiného 

majetkoprávního uspořádání. Díky tomu vznikají a vyhrocují se střety zájmů, a to zejména tam, 

kde existují rozsáhlé neošetřené ekologické újmy, kde má mít těžba rostoucí trend, a kde mají 

správní rozhodnutí o velkých objemech těžby dlouhodobou platnost. Nepříznivě pak působí 

vyrovnávání poklesu domácí spotřeby surovin exportem, zejména jedná-li se o surovinu 

získávanou v oblasti s vyšším stupněm ochrany. Vyloučit střety zájmů znamená respektovat 

potřeby společnosti jak na surovinové potřeby, tak na zachování zděděného přírodního bohatství 

a příznivého životního prostředí.  

 

TĚŽBA A OCHRANA PŘÍRODY 

Velmi paradoxně působí překrývání některých evropsky významných lokalit soustavy 

Natura 2000 s dobývacími prostory.   

Natura 2000 je soustava chráněných území, které mají povinnost na svém území vytvořit 

všechny členské země EU za účelem ochrany těch druhů živočichů, rostlin a typů přírodních 

stanovišť, které jsou z evropského pohledu nejcennější, nejvíce ohrožené, vzácné či omezené 

svým výskytem jen na určitou oblast (endemické) (Agentura ochrany přírody a krajiny ČR 

2006). Soustava je podložena dvěma směrnicemi EU: směrnice Evropského parlamentu a Rady 

2009/147/ES, o ochraně volně žijících ptáků, a směrnice Rady 92/43/EHS, o ochraně přírodních 

stanovišť, volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin. Tyto směrnice samy o sobě žádnou 

zvláštní ochranu neukládají. Jejich požadavky jsou implementovány do české národní legislativy 

zejména prostřednictvím zákona o OPK, konkrétně částí čtvrtou, § 45a - § 45i. S účinností ke dni 

29. 10. 2013 bylo vyhlášeno nařízení vlády č. 318/2013 Sb., o stanovení národního seznamu 

evropsky významných lokalit. Celkový počet k tomuto dni je na území ČR 1075. Ptačích oblastí 

je celkem 41.  

Oblast geoparku Joachima Barranda je na zvláště chráněná území velmi bohatá. Pojímá 

celou CHKO Český kras a zlomek CHKO Křivoklátsko. Nachází se zde 2 národní přírodní 

rezervace, 10 národních přírodních památek, 11 přírodních rezervací, 28 přírodních památek 

a 16 evropsky významných lokalit soustav Natura 2000.  Některé ze zvláště chráněných území  

se překrývají. 
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Největší diskuse vyvolávala těžba vápence v koněpruské oblasti u Berouna, která rovněž 

přinesla řadu oprávněných nároků ekologických aktivit, jako jsou požadavky na umírněné 

využívání ložiska (Cílek 1996). Ve sdělovacích prostředcích vystupuje Koněpruská oblast jako 

téměř nedotčená, panenská oblast, která je zlovolně rozemílána na cement. Ve skutečnosti jde již 

od roku 1891, kdy byl otevřen Císařský lom, o industrializovanou krajinu. Největším činným 

lomem v oblasti a zároveň jedním z největších lomů v Evropě je Velkolom Čertovy schody 

(obrázek 19 – 22).  

Zdroj: Národní inventarizace kontaminovaných míst 2010 

Zdroj: Národní inventarizace kontaminovaných míst 2010 

Obrázek 19: Letecký snímek koněpruské oblasti z let 1952/1953 

Obrázek 20: Letecký snímek koněpruské oblasti z roku 2011 
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Zdroj: Moucha 1979 

Zdroj: Mottl 2009 

 

Jeho otevřením v padesátých letech se měla těžba a výroba vápna zkoncentrovat do jedné 

oblasti a malé, nepříliš efektivní lomy měly být postupně uzavřeny. Roku 1972 byla vyhlášena 

CHKO Český kras. Ač se to může jevit jako nelogické, její hranice byla vedena tak, aby do ní 

spadal i provoz velkolomu. Existoval totiž předpoklad, že díky těžbě dojde k vytvoření cenného 

geologického odkryvu, který bude nutno chránit. Rovněž se zahrnutím velkolomu do CHKO 

mělo zabránit tomu, aby byl lom po odtěžení zasypán odpadky. Měla tím tak být udržena 

kontrola nad vytěženým prostorem. Po vzoru Jaroslava Petrboka
16

, svébytného guru Českého 

krasu, který se zasloužil o zachování přirozené skalní kulisy zakrývající provoz lomu v údolí 

Kačáku, si i ochranáři prosadili „zastavení“ velkolomu Čertovy schody na hřebeni jeho okolních 

kopců. Lom je tudíž okolními kopci relativně „stíněn“. Vytěžená část ložiska je však již tak 

veliká a díky systému těžebních stupňů tak nepřirozená, že se již o splývání s okolím nedá 

hovořit. Vlastníkovi lomu Vápenka Čertovy schody a.s. (Společnost skupiny Lhoist) nicméně 

nutno připsat k dobru, že financuje záchranný archeologický, paleontologický a geologický 

výzkum mnohostranně výjimečného devonského útesu u Koněprus, jehož jedinečnost tkví  

v neobyčejné druhové diverzitě fauny a velmi dobrém zachování zkamenělin. Zároveň se jedná  

o geologické unikum.  

Co lze považovat za zcela zásadní a neotřelé, je postupné prosazování myšlenky mezi 

ochranáři, experty a vlastníky lomu o vytvoření geologického parku Čertovy schody, který  

by měl sloužit na nekomerční bázi k vědeckým i turistickým účelům. Mluví se o dosaženém 

konsenzu, který spočívá v tužbě všech zainteresovaných aktérů po navrácení lomu přírodě 

                                                             
16

 Jaroslav Petrbok (1881 – 1960): malakozoolog (studium měkkýšů), učitel, cestovatel, spisovatel. Je považován  

za prvního českého speleo-archeologa. Roku 1922 zavedl jako první termín Český kras (Skořepa 2013). 

Obrázek 21: Pohled na území VČS – srpen 1979 

Obrázek 22: Pohled na území VČS - srpen 2009 
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namísto jeho využití pro tovární, skladové či odpadové účely. Podle § 31 odst. 5 zákona  

č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství, ve znění pozdějších předpisů,  

je organizace povinna zajistit sanaci, která obsahuje i rekultivace podle zvláštních zákonů
17

 

všech pozemků dotčených těžkou, a monitorování úložného místa po ukončení provozu. 

K tomuto účelu je dle § 31 odst. 6 téhož zákona organizace povinna vytvářet rezervu finančních 

prostředků. Rekultivace VČS-západ již probíhá průběžně během těžby a dokončení geologického 

parku se předpokládá k roku 2016, přičemž v části VČS-východ bude těžba nadále pokračovat 

(Vápenka Čertovy schody, a.s. 2014). Nejvýhodnější je rekultivace samotnou těžbou. Suťové 

osypy (využívané pro odstranění nepřirozeného optického dojmu pravidelných lomových etáží) 

nejsou zpětně naváženy po skončení těžby, ale vznikají jednoduše nedotěžením posledního 

odstřelu (Cílek 1996). Snahou je do sebe zakomponovat umělé tvary s přirozenými skalními 

výchozy a zachovat význačné odkryvy a paleontologická naleziště. Úpravou některých částí stěn 

odstřely a navezením zeminy bude umožněno osazení flory typické pro okolní krajinu  

a následnou přirozenou sukcesi. Tím by mělo být zabráněno vzniku takzvané zelené pouště, tedy 

území zcela vyčleněného z okolní krajiny. Některé části lomu budou sloužit například jako 

skalní hnízdiště a zůstanou tak veřejnosti nepřístupné. Lomem povede naučná stezka, některé 

skalní partie by měly být vyčleněny pro horolezce a na dně vznikne přístupné jezero. Plán 

přeměny VČS-západ se těší jak podpoře odborníků z MŽP, tak i vedení Správy CHKO Český 

kras. Nový geologický park Čertovy schody by mohl hrát stěžejní roli ve zvýšení návštěvnosti  

a propagace Geoparku Joachima Barranda.  

 

4.11.2 OCHRANA NEŽIVÉ PŘÍRODY – LEGISLATIVNÍ RÁMEC ČINNOSTÍ V GEOLOGICKY 

VÝZNAMNÝCH LOKALITÁCH 

Neživá příroda bývá chráněna v rámci územní ochrany zvláště chráněných území (ZCHÚ). 

Detailní ochranou se pak zabývá vyhláška daného ZCHÚ a plán péče o dané území. Orgány 

ochrany přírody mohou za účelem ochrany operativně dle zákona omezovat vstup či činnost  

v chráněném území. 

Lokalita Barrandien je označována za geologicky významnou pro velké množství 

významných krajinných prvků, které zákon chrání proti poškozování a ničení. Těmito prvky  

se rozumí např. naleziště nerostů a zkamenělin, umělé i přirozené skalní útvary, výchozy  

a odkryvy. Speciální ochranu pak zákon poskytuje jeskyním a krasovým jevům, zejména 

závrtům, škrapům, ponorům a vývěrům, dále také paleontologickým nálezům. Zvláštní ochrana 

                                                             
17

 Zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu a zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně 

některých zákonů (lesní zákon) 
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nerostů uvedená v zákoně není prozatím prakticky realizovatelná, neboť jejich seznam nebyl 

doposud ministerstvem životního prostředí vydán (Tůma 2013).  

Požadavky na ochranu jeskyní, která je uzákoněna již od roku 1956, se často střetávají  

se zájmy cestovního ruchu. Vedle cestovního ruchu a ochrany přírody vstupuje na pole zájmu 

jeskyní třetí aktér, kterým je státní báňská správa ČR. Ta získala dozor nad zpřístupňováním  

a údržbou jeskyní po bezpečnostní stránce v roce 1972. Z těchto tří aktérů bylo nutno udělat 

spolupracující partnery a sjednotit metodické postupy pro zajištění turistického kulturně 

naučného využívání jeskyní za odpovídající bezpečnosti tak, aby nebyly v rozporu s ochranou 

přírodního dědictví.  

Z neživé přírody jsou na území GPJB nejvíce známé Koněpruské jeskyně. Území však 

disponuje velkým množstvím dalších pozoruhodných zajímavostí, z nichž mnohé jsou 

návštěvníkům nepřístupné zejména díky jejich výskytu v ZCHÚ s vysokým stupněm ochrany 

(viz kapitola 2.1.8 a příloha 3) nebo v lomech, kam není z bezpečnostních důvodů vstup povolen.   

V Českém krasu se nachází 84 lokalit výskytu jeskyní, z nichž na jeskyně nejbohatší  

je Velkolom Čertovy schody - západ, lom v Tetínské rokli, Tomáškův lom u Srbska a přilehlé 

okolí, lom Na Chlumu u Srbska, skála a údolí Propadlých vod nad obcí Sv. Jan pod Skalou, lomy 

Amerika. Ze všech jeskyní je přístupno jen 610 m návštěvnického okruhu v Koněpruských 

jeskyních (jejich celková délka činí více než 2 km). Turistická značka pak vede ještě ke Kodské 

jeskyni v NPR Koda, volně přístupné jsou dále malé štoly v lomu Alkazar u Srbska. 

S vybavením na jednolanovou techniku, která se používá pro speleologický přístup  

do vertikálních jeskyní, je možné dostat se volně do Tomáškovy propasti v Tomáškově lomu  

u Srbska, který se nachází až za hranicemi všech ZCHÚ.  

Některé nepřístupné jeskyně jsou zabezpečené pevnou uzávěrou se zámkem. Toto 

uzavírání jeskyní se provádí buď speleologickými skupinami z bezpečnostních důvodů tam, kde 

mají tyto skupiny své pracoviště, nebo orgánem ochrany přírody z důvodů ochranářských. 

Chrání se speleotémy, paleontologický či archeologický obsah a biota jeskyní.  

 

4.11.3 SPELEOTURISTIKA JAKO NOVÝ PRODUKT CESTOVNÍHO RUCHU V GEOPARKU  

Krasová oblast GPJB a s ní spojené množství krasových jevů a podzemních prostor  

je prostředím ideálním pro speleologii a speleoturistiku. Pojem speleologie zahrnuje nejen 

sestupování do jeskyní, ale komplexní zájem o podzemní prostory jak přírodní, tak vytvořené 

člověkem, stejně tak zájem o povrchové krasové jevy, krasovou krajinu, geologii, jeskynní floru 

a faunu (KČT – Sekce speleoturistiky 2014). Využívání jeskyní pro zájmové účely turistů, 
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dobrovolníků i výzkumných a odborných pracovníků má v Česku dlouhou tradici  

(Hromas 1989), ale speleologie a speleoturistika není mezi veřejností příliš rozšířená.  

 

SOUČASNÉ MOŽNOSTI PŘÍSTUPU DO JESKYNÍ PRO VEŘEJNOST 

Do českého podzemí se lze v současné době dostat několika způsoby. Nejjednodušší 

způsob dostupný pro nejširší veřejnost je využití jedné ze 14 komerčně zpřístupněných jeskyní 

za vstupní poplatek. Jde o kontakt s jeskyní po upravené návštěvnické trase zabezpečené 

zábradlím, chodníky a osvětlením, za doprovodu průvodcovského výkladu. V tomto případě  

se nejedná o speleologii. Území GPJB nabízí tímto způsobem zpřístupněné pouze Koněpruské 

jeskyně.  

Druhý způsob je nekomerční, prostřednictvím jeskyňářských občanských sdružení 

(speleologických skupin), které jsou obvykle sdružené pod Českou speleologickou společnost. 

Členy jsou zájemci o speleologické bádání obvykle s komplexním zájmem o celé dané území. 

Na území GPJB fungují 4 základní organizace ČSS (příloha 7). Prostřednictvím ČSS a jejích 

základních organizací do jeskyní sestupuje krom členů také odborná veřejnost  

ze specializovaných výzkumných pracovišť (univerzity, muzea, Akademie věd ČR apod.)  

za účelem průzkumu a výzkumu jeskyní na základě povolení orgánu ochrany přírody.  

Po skončení výzkumů se kvůli snaze o zachování speleotém
18

 do jeskyní vstupuje jen 

příležitostně. 

Nicméně i zájemcům z řad veřejnosti nezapojené do speleologických organizací  

či do jeskynního výzkumu je umožněno dostat se do běžně nepřístupných jeskyní, a to formou 

exkurzí. Exkurze jsou však pořádány jen zřídka, pouze do vybraných podzemních prostor a jsou 

značně početně omezené. Nejčastěji bývají koncipovány pro malou skupinu lidí nahodile,  

bez reklamy, na základě osobních kontaktů. Existuje však i možnost zúčastnit se exkurze 

veřejné. Dobrým příkladem jsou tzv. dny otevřených dveří ve vybraných jeskyních Moravského 

krasu. Ty se pořádají například při příležitosti významného výročí objevení jeskyně,  

při příležitosti Evropského dne chráněných území
19

 (dále EDCHÚ), na Den Země
20

, nebo  

o významných státních svátcích. Pro veřejnost je takto příležitostně otevírána Amatérská 

                                                             
18

 Sekundární krasové jevy (jeskynní výzdoba) – krápníkové formy, sintry (porézní bílá hornina vzniklá vysrážením 

uhličitanu vápenatého z roztoků obsahujících rozpuštěný vápenec), minerální výplně. 

 
19

 Dříve Evropský den parků. Od roku 1999 stanoven na 24. květen.  

 
20

 Ekologicky motivovaný svátek upozorňující na dopady ničení životního prostředí. Každoročně připadá  

na 22. duben. 
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jeskyně
21

, jeskyně Býčí skála
22

 nebo Ochozská jeskyně. Dny otevřených dveří běžně 

nepřístupných jeskyní bývají zdarma či za symbolický poplatek (cca 50 - 70 Kč / rok 2013)  

a mívají bohatý doprovodný program úzce související s jeskyněmi, okolní přírodou a historií. 

Moravský kras nabízí zájemcům o jeskyně mnohem více možností, než je tomu v Českém 

krasu (to je logicky dáno větším množstvím jeskyní a tedy lepší základnou pro jeskyňářské 

aktivity). V Českém krasu se dny otevřených dveří v žádné jeskyni nekonají. Návštěvníkům však 

přeje výše zmíněný Evropský den chráněných území. K oslavě tohoto dne se již tradičně 

připojuje i Správa CHKO Český kras, která ve spolupráci s četnými organizacemi a sdruženími
23

 

zprovozňuje k této příležitosti naučnou stezku s názvem „Českým krasem za Hagenem
24

“. 

Stezka vede národní přírodní rezervací Karlštejn v délce 14 km a je vybavena kontrolními 

stanovišti, kde návštěvníci plní jednoduché úkoly a kde jim jsou zároveň poskytnuty bohaté 

informace nejen o přírodě Českého krasu. Asi nejatraktivnější součástí programu je jedinečná 

možnost navštívit s průvodcem (za poplatek 50,- Kč / rok 2013) podzemí západního systému 

lomů Mořina, známých jako Ameriky. Prochází se 2 km dlouhou štolou ze závodu Lomů Mořina 

k lomu Malá Amerika. Účastníci mají navíc možnost navštívit příležitostně otevírané muzeum  

o historii těžby vápenců a prohlédnout si veškerou těžební techniku v areálu závodu.
25

 Naučná 

stezka dále vede přes četné přírodní zajímavosti do bývalého lomu Paraple a v něm 

nacházejícího se těžebního skanzenu Solvayovy lomy. Na rozdíl od Lomů Mořina má skanzen  

i mimo EDCHÚ od května do října stanovenou návštěvnickou otevírací dobu  

(viz kapitola 4.5.2). Další a zároveň poslední zastávkou je obec Svatý Jan pod Skalou, která 

získala v nedávných letech několik ocenění v celostátní soutěži „Vesnice roku“. Zde účastníci 

navštíví mimo jiné Ekocentrum Kavyl, kde působí občanské sdružení vzniklé pod názvem 

                                                             
21

 Nejdelší jeskynní systém Česka o délce až 35 km.  

 
22

 Spolu s Rudickým propadáním je po Amatérské jeskyni druhým nejdelším jeskynním systémem Česka (má více 

než 13 km). 

 
23

 Společnost Barbora, Skautská organizace Mořina a Žďár nad Sázavou, ČSOP Alkazar, ČSOP Paraple, ČSOP 

Karlův Týn, Lomy Mořina s.r.o., Vyšší odborná škola pedagogická sv. Jan pod Skalou, Sdružení Přátelé Českého 

krasu a další.  
 
24

 Hans Hagen – německý voják, který se měl na konci 2. světové války ukrýt ve štolách lomů Amerika. Dle pověsti 

ve štolách zahynul a dodnes zde straší. Staré důlní zařízení – kovový gong nacházející se v západní části komplexu 

štol, který původně sloužil horníkům ke zvukové signalizaci, se stal součástí příběhu. Kdo prý na gong třikrát 

zazvoní a zavolá Hagena, již se z podzemí nevrátí. Gong se stal cílem naučné stezky „Českým krasem  

za Hagenem“. 

 
25

 Areál lomů a štoly běžně přístupné nejsou, existuje však možnost domluvit si individuální exkurzi za poplatek 

100,- Kč na osobu. Podmínkou je dát dohromady větší skupinu lidí (cca 20 – 40 osob) a domluvit si termín 

s některým z členů občanského sdružení Hagen Mořina v minimálně týdenním předstihu (kontakty dostupné  

na webových stránkách sdružení ). Na celoročním zpřístupnění štol se však již několik let pracuje, viz kapitola 4.5.2. 
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Centrum ekologického výzkumu a výchovy ve Svatém Janu pod Skalou. Centrum nabízí 

vzdělávací kurzy, výstavy, přednášky i ekoporadenství. Takovéto akce jsou velmi atraktivní  

a veřejností oblíbené, a proto není divu, že poptávka výrazně převyšuje nabídku. 

Komerční speleoturistické aktivity ve smyslu tradičního jeskynního lezení a lanových 

aktivit (tzv. speleoferaty
26

) jsou pak nabízeny pouze v Moravském krasu. Zájem o tento typ 

aktivit postupně vzrůstá spolu s růstem fenoménu zážitkové turistiky. Účastníci jsou za ně 

ochotni zaplatit i značné částky, za něž požadují netradiční okamžité zážitky. Bližší vztah 

k přírodě zde nebývá prioritou, mnohdy chybí i pochopení pro omezení, která ochrana přírody 

stanovuje (Tůma 2013). Speleologické skupiny přistupují ke komerčním exkurzím zatím velmi 

opatrně. Naproti tomu se již v mnoha Evropských zemích objevila řada podnikatelských subjektů 

s požadavky samostatně provádět své klienty v nepřístupných jeskyních, které již nejsou 

speleologickým pracovištěm. Jejich cílem je zisk podmíněný co největším počtem klientů. Tlak 

ze strany podnikatelů i klientů stoupá. To je dobrý příklad přeměny měkké turistické aktivity  

na „spotřebitelskou“. Podnikatelské záměry provádět v nepřístupných jeskyních za finanční 

odměnu se v minulých letech objevovaly i v Moravském krasu, a to bez povolení Správy CHKO 

Moravský kras. Ta na základě rostoucího počtu žádostí o komerční provádění zpřísnila 

podmínky pro exkurze základních organizací ČSS (Kalová 2011). Pro snížení tlaku ze strany 

veřejnosti byly dotčenými orgány ochrany přírody vybrány pro dané aktivity některé jeskyně,  

ve kterých je hrozba poničení přírodních hodnot prokazatelně nejnižší. Díky tomu zde začal 

působit podnikatelský subjekt Speleoart (Speleoart 2014), který provozuje tzv. speleoferaty 

v Ostrovské propasti, nově i v jeskyni Lidomorna. Správa jeskyní ČR pořádá pravidelné 

speleologické prohlídky pro veřejnost ve spodních patrech Sloupských jeskyní. V jednání  

je povolení této činnosti v jeskyni Rudické propadání pro základní organizaci České 

speleologické společnosti 6-04 Rudice. Jednání probíhala rovněž u Amatérské jeskyně, 

Ochozské jeskyně, jeskyně Býčí skála a dalších menších lokalit. Podle představ ochrany přírody 

jsou podmínkou malé počty osob v exkurzních skupinách, nízká četnost výprav za rok, 

proškolení průvodci a přesně stanovená trasa (Tůma 2013). Pro kontrolu zejména 

podnikatelských subjektů je nutné zavést kontrolní monitoring. Pokud bude tlak na některou  

z jeskyní příliš velký, může být dle § 64 zákona o OPK přístup veřejnosti do jeskyně opět 

zakázán.  

 

  

                                                             
26

 Cesta v jeskyni zajištěná v exponovaných místech skobami, lany, žebříky a dalšími pomůckami pro bezpečný 

průchod jeskyní 
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SPELEOTURISTIKA NA ÚZEMÍ GEOPARKU JOACHIMA BARRANDA 

Vznik cvičných speleoferat za účelem komerčního využití jeskyní nebyl v Českém krasu 

doposud projednáván. Dotázáním zainteresovaných osob ze správy CHKO Český kras bylo 

zjištěno, že jediná možnost, která pro tento účel připadá v úvahu, je výše zmíněná Tomáškova 

propast u Srbska, a to právě z důvodu její polohy. Její nevýhodou je nízká atraktivita z důvodu 

chudé výzdoby a členitosti. Ze strany zde působících speleologických skupin zájem o komerční 

zpřístupnění jeskyní není patrný, žádosti o udělení výjimky ze zákona pro účely komerčních 

speleoturistických aktivit v chráněných jeskyních nevznikají. O výjimkách ze zákazu měnit 

dochovaný stav jeskyně rozhoduje orgán ochrany přírody, nebo krajský úřad (nejedná-li se  

o jeskyni spadající pod kompetenci orgánu ochrany přírody). Ochranu a využití jeskyní 

stanovuje § 10 zákona o OPK, který říká, že „výjimku ze zákazu může udělit orgán ochrany 

přírody pouze v případech, kdy je to v zájmu ochrany jeskyně, nebo kdy jiný veřejný zájem 

chráněný tímto nebo jiným zákonem výrazně převažuje nad zájmem na ochraně jeskyní“. Ačkoliv 

v Moravském krasu bývají obvykle žádosti o výjimku ze zákona podávány ve smyslu 

výchovných a vzdělávacích akcí pro zájemce o speleologii převážně z řad odborné veřejnosti 

(jak je uvedeno například ve Stanovisku ke speleologickým kurzům ve Staré Amatérské jeskyni), 

zájem ochrany přírody stále převažuje (přestože, jak je uvedeno výše, v posledních letech jsou 

značné ústupky ze strany ochrany přírody patrné).  

Jak je uvedeno v úvodu této kapitoly, speleologie v nejširším slova smyslu nemusí 

znamenat jen vstupování do jeskyní, nýbrž i zájem o povrchové krasové jevy, krasovou krajinu  

a geologii. Území GPJB je díky lomům krajinou velmi rozmanitou a zajímavou, proto založení 

jeho propagace na této jedinečnosti by mohla být cesta k výraznému odlišení se od ostatních 

regionů. Lomy jsou navíc lokalitami s výrazně antropogenně pozměněnou biocenózou, kde již 

nehrozí její poškození (viz kapitola 4.11.1), proto se jejich využívání pro turismus jeví jako 

vysoce vhodné. Kromě plánovaného geologického parku ve Velkolomu Čertovy schody-západ, 

pravděpodobnému budoucímu zpřístupnění štol lomu Malá Amerika, již fungujícího skanzenu 

Solvayovy lomy a důlní expozice Chrustenická šachta (což už samo o sobě v sobě nese 

významný potenciál) by se daly lomy využít k řízeným lanovým aktivitám jako je slaňování, 

nácvik jednolanové techniky na povrchu, povrchová speleoferata, lanové lávky, traverzy  

či lanovky.  
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5 ZÁVĚR 

Práce si nekladla nároky být podrobnou analýzou hodnot a možností území,  

ani kompletním přehledem všech problémů. Zejména výčty uvedené v tabulkách a přílohách 

nelze považovat za úplný a konečný přehled. Jsou vytvořené dle dostupných informačních 

zdrojů, které se mohou s časem dynamicky měnit. Práce se však může stát inspirací pro tvorbu 

strategie rozvoje geoparku Joachima Barranda i jiných kandidátských geoparků. Práce si kladla 

za cíl vytvořit podněty pro celkové oživení dotčeného území. Díky uskutečněným četným 

rozhovorům se geopark dostal alespoň částečně do povědomí některých aktérů, byť z jejich 

celkového výčtu šlo jen o malý zlomek.   

Prvním hlavním definovaným cílem práce bylo posoudit význam geoparku z hlediska 

respektování principů trvale udržitelného rozvoje. Za tímto účelem byla provedena analýza 

domácí a zahraniční literatury zabývající se problematikou trvale udržitelného rozvoje, 

udržitelného cestovního ruchu a geoturismu. Tou byla zarámována problematika geoparků  

se zaměřením na území GPJB. Rozborem právní úpravy dotýkající se cestovního ruchu  

a ochrany přírody byl rovněž vytvořen legislativní rámec pro některé aktivity v geoparku.   

Dalšími cíli bylo zhodnotit současný management zakládání Geoparku Joachima Barranda, 

podat návrhy na jeho zlepšení a doporučení platná obecně pro české geoparky a nalézt možnosti 

skutečného využití potenciálu oblasti. Tyto cíle byly splněny pomocí analýzy dostupných 

informací o jednotlivých aktérech oblasti, analýzou interních zdrojů poskytnutých některými 

dotčenými institucemi a zmapováním činnosti aktérů území zejména od doby vzniku záměru 

kandidatury na vyhlášení geoparku. Tato činnost byla zaměřena zejména na analýzu 

dokumentace kandidatury území na geopark a dílčích činností hlavních iniciátorů geoparku. 

Rovněž byla provedena případová studie managementu turisticky frekventované lokality 

Koněpruské jeskyně. Šetřením formou polostrukturovaných rozhovorů s vybranými aktéry byly 

zjištěny jejich postoje k problematice geoparku, stejně tak jejich vztahové a kooperační vazby.  

Skutečný potenciál oblasti je viděn ve zpřístupnění a propagaci území využívaného 

v nedávné minulosti pro těžbu. Speleoturistika ve smyslu, v jakém je provozována v Moravském 

krasu nebo zahraničních zemích, není pro Český kras stěžejní aktivitou, o které by se území 

mohlo opřít, a to zejména z důvodu ochrany přírodních hodnot. Rozvoji Geoparku Joachima 

Barranda, stejně jako rozvoji dalších kandidátských geoparků, prospěje posílení základních 

pilířů, kterými je spolupráce a propagace. Obecný problém nedostatku financí na propagaci lze 

částečně nahradit efektivní všestrannou komunikací a motivací aktérů k činnosti přispívající 

k udržitelnému cestovnímu ruchu v oblasti geoparku. Důraz by měl být kromě marketingových 
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strategií a kvalitní interpretace kladen také na konkretizaci obecných rozvojových koncepcí  

a z dlouhodobého hlediska pak na vytvoření komplexity hodnot v myšlení obyvatel geoparku  

i široké veřejnosti, které lze docílit vytvořením propracované informační sítě a efektivními 

formami vzdělávání. V  pojetí myšlenky dlouhodobého, a skutečně udržitelného rozvoje 

geoparků by neměly stát samostatně na prvním místě snahy o přilákání návštěvníků do dané 

oblasti.  

Práce také přinesla odpovědi na otázky, které byly v úvodu položeny. Bylo zjištěno,  

že na zvýšení atraktivity a návštěvnosti území bude mít vliv spíše než samotné vyhlášení 

geoparku množství aktivit, které jsou s geoparkem spojené, a to za předpokladu efektivní 

komunikace, spolupráce aktérů a propagace. Skutečného využití geologického potenciálu území 

může být dosaženo splněním výše uvedených faktorů spojených s iniciativou ze strany obyvatel, 

sdružení a místních podnikatelů. Pouze na geologickém základě být geopark vystavěn tedy 

nemůže. Pro rozvoj geoturismu a specielně některých aktivit, jako je speleoturistika, existují 

formální omezení plynoucí zejména z ochrany přírody, neformální pak z konfliktů některých 

zájmových skupin (speleologické skupiny, ochranáři přírody apod.) s komerčním turismem. 

Omezení při zakládání geoparku vychází zejména z  neakceschopnosti, odvolávání  

se na nedostatek financí, z neefektivní komunikace, pomalého rozšiřování informací a z toho 

vyplývající nízké motivace jednotlivých aktérů k vyvíjení iniciativ. Jako hlavní motivátor 

k činnosti převažuje hmotný zisk, který geopark ve svých začátcích však nemůže poskytnout. 

Dalšími možnostmi výzkumu a činností, které by mohly navázat na tuto práci, jsou 

systematické rozhovory s celým výčtem aktérů za účelem zjištění jejich vztahových vazeb, 

spolupráce a postojů ke geoparku, neboť pojmout všechny aktéry v oblasti nebylo v možnostech 

této práce. To by bylo spojené s jejich informováním o možnostech, které geopark nabízí,  

a současně tak s motivováním aktérů k zapojení se do aktivit vedoucích k rozvoji geoparku. 

Dalším z návrhů je analýza technicko – ekonomické studie Klastru cestovního ruchu Amerika 

(která byla vytvořena již v roce 2007), s tím související prošetření otázek realizace klastru a jeho 

součinnosti s udržitelným cestovním ruchem. Dalšími možnostmi je vytvoření návrhu 

propagačních materiálů o geoparku a jejich možných distribučních cest. Vhodná by byla též 

aktualizace návrhů geotras popsaných v dnes již málo dostupné starší literatuře a jejich 

publikace. 
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Právní předpisy 

směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/147/ES, o ochraně volně žijících ptáků 

směrnice MŽP č. 6/2007, k zabezpečení jednotného vstupu resortu při nominaci území na národní 

geopark 

směrnice Rady 92/43/EHS, o ochraně přírodních stanovišť, volně žijících živočichů a planě rostoucích 

rostlin 

ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších předpisů 

ústavní zákon č. 2/1993 Sb., Listina základních práv a svobod, ve znění pozdějších předpisů 

vyhláška č. 60/2008 Sb., o plánech péče, označování a evidenci chráněných území, ve znění pozdějších 

předpisů 

zákon č. 100/ 2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů 

zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů 

zákon č. 17/1992 Sb., o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů 

zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů 

zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (lesní zákon) 

zákon č. 318/2013 Sb., nařízení vlády o stanovení národního seznamu evropsky významných lokalit 

zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů  

zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství, ve znění pozdějších předpisů (horní 

zákon) 

zákon č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a státní báňské správě, ve znění pozdějších 

předpisů 

zákon č. 68/2013 Sb., o změně právní formy občanského sdružení na obecně prospěšnou společnost a o 

změně zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech a o změně a doplnění některých 

zákonů, ve znění pozdějších předpisů



 

Příloha 1: Dokumenty s vazbou na Koncepci státní politiky CR v ČR 

Mezinárodní úroveň  

Úmluva o ochraně přírodního a kulturního dědictví UNESCO  

Úmluva o zachování nemateriálního kulturního dědictví UNESCO  

Úmluva o ochraně architektonického dědictví Evropy  

Úmluva o ochraně archeologického dědictví Evropy  

Směrnice 79/409/EHS, o ochraně volně žijících ptáků (1979)  

Směrnice 92/43/EHS, o ochraně přírodních stanovišť volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin (1992)  

Směrnice 2000/60/ES, ustavující rámec pro činnost ES v oblasti vodní politiky (2000)  

Šestý akční program Evropského společenství pro životní prostředí 2002–2012 (2001, dosud platný)  

Obnovená strategie EU pro udržitelný rozvoj (2006)  

Směrnice 2007/60/ES, o vyhodnocování a zvládání povodňových rizik (2007)  

Druhý akční program Evropského společenství v oblasti veřejného zdraví 2008-2013 (2008)  

Směrnice 2009/28/EC, o obnovitelných zdrojích energie (2009)  

Evropa 2020 – Nová ekonomická strategie (2010)  

Energie 2020 – A strategy for competitive, sustainable and secure energy (2010)  

Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů 

- Evropa jako přední světová destinace cestovního ruchu – nový politický rámec pro evropský cestovní ruch (2010)  

Strategie EU v oblasti biologické rozmanitosti do roku 2020 (2011)  

Republiková úroveň  

Státní program ochrany přírody a krajiny ČR (1998, aktualizace 2009)  

Zdraví pro všechny v 21. století (2002)  

Plán odpadového hospodářství ČR (2003)  

Státní politika životního prostředí ČR 2004–2010 (2004) + nová SPŽP ČR 2011–2020 (v přípravě)  

Národní strategie ochrany biologické rozmanitosti (2005)  

Dopravní politika ČR 2005 – 2013 (2005)  

Strategie regionálního rozvoje (2006)  

Národní strategický plán pro rozvoj venkova ČR na období 2007 – 2013 (2006)  

Národní program snižování emisí ČR (2007)  

Akční plán energetické účinnosti ČR (2007)  

Podpora realizace udržitelné dopravy 2007 – 2011 (2007)  

Státní politika cestovního ruchu ČR 2007 – 2013 (2007)  

Program Ministerstva zemědělství udržitelné spotřeby a výroby (2007)  

Program rozvoje venkova na období 2007 – 2013 (2007)  

Plán hlavních povodí ČR 2007 – 2012 (2007)  

Národní strategický referenční rámec 2007 – 2013 ČR (2007)  

Operační programy ČR pro využívání SF EU (2007)  

Národní lesnický program (2008)  

Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj ČR (2008)  

Politika územního rozvoje ČR (2008)  

Program podpory environmentálních technologií v ČR (2009)  

Aktualizovaná státní energetická koncepce (2010)  

Rozšířené teze rozvoje odpadového hospodářství v ČR (2010)  

Strategický rámec udržitelného rozvoje ČR (2010)  

Koncepce státní památkové péče v ČR 2011 – 2016 (2011)  

Koncepce vodohospodářské politiky Ministerstva zemědělství do roku 2015 (2011)  

Zdroj: Ministerstvo pro místní rozvoj 2012 



 

Příloha 2: Zákony týkající se životního prostředí 

Skupina Zákon 

Zákony obecného základu 

práva ŽP 

č.1/1993 Sb. – Ústava 

č. 2/1993 Sb. - Listina základních práv a svobod 

č. 17/1992 Sb., o životním prostředí 

č. 123/ 1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí 

Zákony upravující 

organizaci ochrany ŽP 

č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy ČR 

č. 282/1991 Sb., o České inspekci životního prostředí a její působnosti v 

ochraně lesa 

č. 388/1991 Sb., o Státním fondu životního prostředí ČR 

č. 128/2000 Sb., o obcích 

č. 129/2000 Sb. o krajích 

Zákony upravující 

odpovědnost v ochraně ŽP 

č. 40/2009 Sb. - Trestní zákoník 

č. 200/1990 Sb. - Přestupkový zákon 

Zákony se zvláštními 

průřezovými nástroji 

ochrany ŽP 

č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) 

č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí 

č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění 

Zákony o ochraně složek 

ŽP a ekosystémů 

č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny 

č. 344/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu 

č. 289/1995 Sb., o lesích 

č. 254/2001 Sb., o vodách 

č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší 

Zákony o ochraně před 

specifickými zdroji 

ohrožení ŽP 

č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví 

č. 185/2001 Sb., o odpadech 

č. 356/2003 Sb., o chemických látkách a chemických přípravcích 
 

                                                             Zdroj: Petráš 2013, vlastní zpracování 

   



 

Příloha 3: Zvláště chráněná území na území Geoparku Joachima Barranda 

CHRÁNĚNÁ ÚZEMÍ:   

  CHKO Český kras 

    Křivoklátsko 

  

    ZCHÚ       UVNITŘ CHKO  

                  ČESKÝ KRAS:  MIMO CHKO 

UVNITŘ CHKO 

KŘIVOKLÁTSKO 

NPR  Karlštejn     

  Koda     

NPP Zlatý kůň Barrandovské skály   

  Kotýz Cikánka I   

  Klonk Dalejský profil   

  Černá rokle Lochkovský profil   

    Požáry   

    U Nového mlýna   

PR Radotínské údolí Homolka   

  Klapice Prokopské údolí   

  Staňkovka Slavičí údolí   

  Tetínské skály     

  Karlické údolí     

  Kulivá hora     

  Kobyla     

  Voškov     

PP Hvížďalka Zahořanský stratotyp Trubínský vrch  

  Špičatý vrch – Bacín Branická skála Vraní skála 

  Lom u Kozolup Cikánka II Stará ves u Hudlic 

  Krásná stráň  Ctirad   

    Kalvárie v Motole   

    Modřanská rokle   

    Motolský ordovik   

    Nad závodištěm   

    Opatřilka – Červený lom   

    Orthocerový lůmek   

    Petřínské skalky   

    Podolský profil   

    Pod školou   

    Pod Žvahovem   

    Radotínské skály   

    Skalka   

    U branického pivovaru   

    U Hájů   

    Vidoule   

    Zmrzlík   

    Železniční zářez   

Natura  Karlické údolí Jungmannova škola Beroun   

 2000: Karlštejn-Koda Lounín   

  Kotýz Housina   

  Kulivá hora Chuchelské háje   

  Radotínské údolí Prokopské údolí   

  Suchomasty-zámeček Lochkovský profil   

  štoly Velké Ameriky Praha-Petřín   

  Zlatý kůň     

  Mramor     

     Zdroj: Agentura ochrany přírody a krajiny ČR 2014 

  



 

Příloha 4: Naučné stezky na území GPJB 

NS 
Délka 

(km) 

Počet 

zastavení 
Start – cíl Popis 

Dendrologická stezka + 

Dětská pohádková stezka 

Lesů ČR (Solvayovy 

lomy) 

150x150m 50 

Zrevitalizovaná 

skládka zeminy v 

jižní části 

Solvayových lomů 

Každý informační panel = jeden druh 

dřeviny, která je zde zároveň vysazena. 

Chaotická. BZ 

NS Solvayovy lomy 1 20 
Skanzen Solvayovy 

lomy 

Podrobná historie těžby vápence v 

Solvayových lomech. Některé cedule 

těžko k nalezení. BZ 

NS Tetínské vyhlídky I. 1 5 Tetín 

Historie a zajímavosti obce Tetín, 

přemyslovské hradiště, zbytky hradu. 

BZ 

NS Tetínské vyhlídky II. 2,7 10 Tetín Vyhlídky, Slované, těžba vápence. BZ 

NS Kosoř - Černá rokle 3 5 
Kosoř:Ulice Dolejší  

Ulice V Sudech 

NPP Černá rokle, PR Klapice, obec 

Kosoř.  

NS Zlatý kůň 3,5 11 Koněpruské jeskyně     

Krasové a skalní stepi, těžba vápence a 

revitalizace opuštěných lomů, dřeviny 

Zlatého koně, zemědělské využívání 

krajiny. Místy nepřehledné značení.  

NS Svatojánské památky 3,5 7 Sv. Jan p. Skalou Památky ve Sv. Janu p. Skalou 

NS Svatojánský okruh 4 11 Sv. Jan p. Skalou 
Lesy, rostlinná společenstva, skalní 

stepi, avifauna. 

NPR Karlštejn - 2. větev 4,5 5 Karlštejn 

Kubrychtova bouda 
Geologie, flora, fauna, hrad Karlštejn, 

Bubovické vodopády, lesní porosty, 

údolí Berounky. NPR Karlštejn - hlavní 

okruh 
11 12 

Srbsko 

Karlštejn 

Stará mlýnská cesta 22 22 
Úhonice  

Radotín 
Mlýny na Radotínském potoce. 

Naučná geologická stezka 39 17 Hlásná Třebaň 

Suchomasty 

Geologické zajímavosti (skály, lomy, 

jeskyně, souvrství, paleontologické 

lokality). Vhodná pro cyklisty. BZ 

Památné stromy 

Karlštejnska 
? 16 

Plocha od obcí 

Ptice a Ořech na JZ 

po Velký Chlumec 

Památné stromy. Zcela nesystematické. 

BZ 

Karlštejnské šachy ? 31 

Od obcí Kosoř a 

Jinočany na JZ po 

Tmaň a Všeradice 

Šachové figury (největší na světě) na 

nejzajímavějších místech Karlštejnska. 

Hranice CHKO  

NS Koukolova hora – 

Kotýz 
4/1 10 

Osada Slavíky 

Kotýz 

Vápence, zkameněliny, krasové útvary, 

flora, fauna, Koukolova hora, kaple sv. 

Blažeje, NPR Kotýz. Výstup na Kotýz ve 

vlhkých obdobích velmi obtížný. Trasa se 

velmi přibližuje ke skalním srázům a 

propadlinám.   

NS Koněpruské jeskyně – 

Borek 
7/1,5 14 

Koněpruské j. 

Borek 

Přírodní, kulturní a historické zajímavosti 

okolí.  

Cesta císařovny Elišky 9/3 8 
Dobřichovice 

Hrad Karlštejn 

Obce Dobřichovice, Mořinka, obec a 

hrádek Karlík, PR Karlické údolí. BZ 

NS Liteň 18/9 30 Liteň 
Zajímavosti a památky Liteňska. 

"Hvězdicovité" uspořádání stezky. 



 

Vodácká NS Berounka 82/10 13 
Zvíkovec 

Hlásná Třebaň  

Zajímavosti o Berounce, geologická 

minulost Křivoklátska, paleontologické 

nálezy v údolí řeky, francouzský badatel 

Joachim Barrande, spisovatel Ota Pavel, 

zajímavosti o hradu Křivoklát, místní 

fauna a flóra. Některé úseky vhodné i pro 

pěší či cyklisty - tabule na levém břehu 

Berounky. BZ 

Mimo CHKO 

NS Po stopách povodní 2 6 Beroun centrum Historie povodní v Berouně.  

NS Václava Talicha  5 11 
Severní okraj 

Berouna 

Život a dílo V. Talicha, flora, fauna, 

nerostné bohatství, vědomostní kvízy.  

Školní NS Brdatka - 

Talichovo údolí 
3 21 

Severní okraj 

Berouna 

Flora, fauna (lesní, luční, rybniční), 

geologická stavba okolí.  

NS Loděnické filmování 2 3 Loděnice 
Kostel sv. Václava, důlní expozice 

Chrustenická šachta. BZ 

Dobřichovická NS 5 11 Dobřichovice 
Zajímavosti Dobřichovic a Karlíku. 

Některé tabule chybí. BZ.  

NS Oppidum Stradonice 6 5 Nižbor/Stradonice 

Součást projektu Keltská Evropa. Historie 

keltského osídlení, výzkumy a 

archeologické nálezy, konstrukce 

opevnění, keltská obydlí. Některé cedule 

poněkud omšelé.  

Pražská část GPJB  

NS Prokopské údolí – 

Butovice 
3 6 

Butovice 

Napojení na NS 

Dalejského 

potoka 

Fauna, flora, geologie, hradiště Butovice. 

NS Sliveneckého 

mramoru 
4 7 

Slivenec  

Hranice PR 

Radotínské údolí 

Historie Slivence, využití sliveneckého 

mramoru 

NS Barrandovské skály - 

Chuchelský háj 
6 14 

Hlubočepy  

Velká Chuchle 

Geologie, paleontologie, botanika, 

zoologie, historie oblasti. 

NS Údolím Dalejského 

potoka 
6,5 16 

Řeporyje 

Hlubočepy 

Geologické, přírodní a kulturní 

zajímavosti 

Cyklistické naučné stezky 

Po stopách českých králů 

- trasa A 
20 6 

Beroun 

Dobřichovice 

Beroun, flora, fauna, lomy, jeskyně, 

archeologická naleziště, doprava údolím 

Berounky v historii. 

Po stopách českých králů 

- trasa B 
27 4 

Beroun  

Hořovice 

Beroun, zkameněliny, vápenictví, Králův 

Dvůr. Tabule značně poničeny vandaly. 

Po stopách českých králů 

- trasa C 
7 1 

Beroun  

Loděnice 
Historie obce Vráž. 

Po stopách českých králů 

- trasa D 
8 1 

Beroun  

Nižbor 
Keltské oppidum Stradonice.  

Krásami Českého krasu 37 7 Dobřichovice 

Zámek v Dobřichovicích, PR Karlické 

údolí a CHKO ČK, lomy, Sv. Jan p. 

Skalou, Srbsko, Karlštejn. 

Zdroj: Region Karlštejnsko 2014, Agentura ochrany přírody a krajiny 2014, Stezky.info 2014, Naučné stezky v ČR 

2014, Oficiální stránky města Beroun 2014, propagační materiály Správy CHKO Český kras, terénní průzkum, 

vlastní zpracování 

  



 

Příloha 5: Virtuální naučné stezky na území Geoparku Joachima Barranda 

Virtuální NS 
Délka 

(km) 

Počet 

zastavení 
Start – cíl Popis 

Lomy na Damilu 7 9 
Tetín  

Koledník 

Geologie, paleontologie, těžební činnost, 

technické zajímavosti. Nevhodná pro 

cyklisty. BZ. 

Střecha Českého krasu 9 8 
Všeradice  

Liteň 

Geologie, historické souvislosti, nenápadné 

jeskyně. Nevhodná pro cyklisty. Za mokrého 

počasí obtížně schůdná. BZ. 

Svatojánský okruh 4 11 Sv. Jan p. Skalou 
Skalní vyhlídka, skanzen těžby a zpracování 

vápence, listnaté lesy.  

Geologická NS 39 13 
Hlásná Třebaň 

Suchomasty 

Geologické zajímavosti (skály, lomy, 

jeskyně, souvrství, paleontologické 

lokality). Velmi vhodná pro cyklisty. BZ. 

Zlatý kůň 3,5 11 
Koněpruské 

jeskyně     

Krasové a skalní stepi, těžba vápence a 

revitalizace opuštěných lomů, dřeviny 

Zlatého koně, zemědělské využívání 

krajiny. Místy nepřehledné značení.  

Zdroj: Barrandien 2014, Doháje.cz 2014, vlastní zpracování 

Poznámky k příloze 4 a 5: 

Pokud je ve sloupci start – cíl pouze jedno místní označení, je startovní místo s cílovým shodný.  

Při dvou místních označeních znamená horní označení start, spodní cíl. Ve sloupci Popis jsou uvedena 

hlavní témata obsažená na informačních panelech NS. Kurzívou je vyveden komentář autora, obvykle o 

současném stavu NS (k únoru roku 2014). BZ = stezka je bez značení. Označení ? ve sloupci Délka (km) 

= trasa není jednoznačně určena, návštěvníci si trasu volí sami. Část tabulky označená Hranice CHKO = 

NS, které se nachází na pomezí CHKO ČK. Čísla se symbolem / ve sloupci Délka (km) = celková délka 

NS/z toho délka nacházející se uvnitř CHKO ČK.  
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Poznámka k příloze 6:   

Mapa navržených hranic geoparku respektuje jak hranice katastrů, tak přirozené linie v krajině. 

 

Barevně jsou odlišeny podoblasti: 

 

 

 

 

 

 

  

Levý břeh Vltavy – pražský Barrandien 

Pravý břeh Vltavy – pražský Barrandien 

Levý břeh Berounky – centrální Barrandien 

Pravý břeh Berounky 

Berounsko, Koněprusko, Zdicko 

Severozápadní část Barrandienu přiléhající ke Křivoklátsku 

 



 

Příloha 7: Potenciální subjekty environmentální výchovy, všestranného vzdělávání, osvěty a 
regionálního rozvoje území GPJB 

Název Sídlo Charakteristika, činnost 

Základní organizace Českého svazu ochránců přírody 

03/05 Beroun Beroun 
Ochrana a obnova přírodního dědictví, ekologická výchova a 

podpora trvale udržitelného života, péče o přírodně cenná území, 

přírodovědné průzkumy a mapování, prostřednictvím řady projektů 

snaha o zachování druhového bohatství živočichů a rostlin na daném 

území, práce s dětmi a mládeží, vzdělávání a osvěta veřejnosti, péče 

o zraněné a jinak handicapované živočichy, účast na rozhodování ve 

správních řízeních, spolupodílení na ochraně kulturních památek. ZO 

ČSOP jsou ve smyslu nového občanského zákoníku od 1. 1. 2014 

pobočnými spolky. Mohou vykonávat v plném rozsahu samostatně 

veškeré právní úkony včetně nakládání s majetkem. Mají plnou 

zodpovědnost za své závazky.  

03/04 Karlův Týn  Karlštejn 

03/08 Dolní Roblín  Karlštejn 

03/14 Triturus Karlštejn 

03/13 Liteň Liteň 

03/01 Alkazar Mořina 

01/87 STROM Hlubočepy 

03/10 Černín Zdice 

Základní organizace České speleologické společnosti 

ZO 1-02 Tetín Beroun Průzkum, evidence a dokumentace jeskyní v ČK i podzemních 

prostor vzniklých těžební činností člověka. Odborná pomoc při 

výzkumech odborných institucí v jeskyních. Publikační, 

popularizační činnost - výstavy, přednášky, exkurze. Společenské 

akce - jeskyňářský bál, setkání jeskyňářů. Spoluúčast na 

archeologických průzkumech v okolí.  

ZO 1-04 Zlatý Kůň Beroun 

ZO 1-05 Geospeleos Praha 

ZO 1-11 Barrandien Praha 

Okresní myslivecké spolky České myslivecké jednoty, o. s.  

OMS Beroun Beroun Programy pro děti a mládež, kurzy a vzdělávání v oblasti myslivosti, 

umělý odchov ohrožených živočichů (zde koroptve polní) a jejich 

navracení do přírody, ozdravná opatření v přírodě.  

OMS Praha-Západ Praha 

OMS Praha 5 Praha 

Místní organizace Českého rybářského svazu, o. s.  

MO Beroun Beroun 

Výkon rybářského práva, chov a ochrana ryb a vodních organismů, 

ochrana jejich ŽP (ochrana přírody, čistoty vod), mimoškolní 

výchova dětí a mládeže na ochraně přírody, vod a ŽP, popularizace 

rybářství.  

MO Černošice Černošice 

MO Králův Dvůr Králův Dvůr 

MO Loděnice Loděnice 

MO Nižbor Nižbor 

MO Praha 5 - Barrandov Praha 

MO Praha 5 – Jinonice Praha 

MO Praha 5 – Radlice Praha 

MO Praha 5 – Radotín Praha 

MO Praha 5 – Smíchov Praha 

MO Praha 5 – Stodůlky Praha 

MO Praha 5 - Velká 

Chuchle 
Praha 

MO Řevnice Řevnice 

MO Zdice Zdice 

Ekologická hnutí 

Děti Země - Klub 

ekologické výchovy 

Zeměkoulení 

Beroun 

Rozvoj občanské společnosti s důrazem na ochranu přírody a ŽP, na 

oblast těžby v ČK, na ekologickou výchovu široké veřejnosti 

(semináře, besedy, výukové programy, materiály pro výuku). Snaha 

o začlenění ekologické výchovy do běžné výuky na školách.  

Občanská iniciativa 

Suchomasty, o. s.  
Suchomasty 

Ve spolupráci s organizací Děti Země snahy o snížení těžby vápence 

v ČK, efektivní zásah proti výstavbě nové Králodvorské cementárny 



 

Sdružení obcí za záchranu 

Českého krasu 
Tmaň 

(1997), akce pro veřejnost zaměřené na ekologii, publikační činnost 

(společná monografie Těžba a zpracování vápenců v ČK a ŽP). 

Karlštejnská cesta o. s.  Ořech 

Snaha zabránit realizaci záměrů ohrožujících ŽP na Karlštejnsku, 

otevřený odpor k průzkumu a těžbě zemního plynu z břidlic v oblasti 

Českého krasu.  

Specializovaná centra 

Centrum ekologického 

výzkumu a výchovy, o. s.  

Sv. Jan p. 

Skalou 

Tvorba ekologických programů, vytvoření metodického střediska pro 

environmentální výchovu dětí předškolního a mladšího školního 

věku, péče o památky v lokalitě Sv. Jana p. Skalou, informační 

činnost (poskytování informací a materiálů o CHKO ČK), pořádání 

přednášek, vycházek a exkurzí s odborným průvodcem, výzkumná 

činnost v CHKO ČK, publikační činnost, osvětová činnost pro 

veřejnost (výstavy, semináře, kurzy, konference).  

Knihovny  

MK Beroun  Beroun 

Informační a vzdělávací činnost, přednášky, besedy, výstavy, 

kulturní akce.  

MK Beroun – pobočka Beroun 

Knihovna Státního 

okresního archivu Beroun  
Beroun 

MK Černošice  Černošice 

OK Kosoř Kosoř 

OK Králův Dvůr  Králův Dvůr 

OK Liteň  Liteň 

Středisková knihovna OÚ 

Loděnice  
Loděnice 

Pobočky MK Praha Praha 

Místní knihovna Radotín Radotín 

MK Rudná Rudná 

MK Ignáta Herrmanna 

Řevnice 
Řevnice 

Všenorská knihovna a 

informační centrum 
Všenory 

MK Zdice Zdice 

Odbory Klubu českých turistů 

o. č. 102033: KČT Zdice Zdice 

Organizace turistických akcí - pěší, cyklo, ski, vodní, speleo, 

vysokohorskou, turistiku zdravotně postižených a navěji i 

hipoturistiku. Kulturní akce, vzdělávací programy, tvorba 

bezbariérových tras, vydávání turistických map, značení tras, rozvoj 

vztahu veřejnosti k přírodě.  

o. č. 102039: Ostrovan 

Zadní Třebaň 
Zadní Třebaň 

o. č. 101063: Radotínský 

turistický klub 
Praha - Radotín 

o. č. 101108: KČT Trilobit 

Barrandov 

Praha - 

Hlubočepy 

o. č. 101002: O KČT 

Banka Praha 

Praha - 

Smíchov 

o. č. 101005: KČT Praha – 

Motorlet 

Praha - 

Smíchov 

Česká tábornická unie 

T. O. Navaho Hředle 

Sdružování na základě společného zájmu děti, mládež a dospělé v 

tábornických klubech a trampských osadách.  

Tábornické školy (i specializované na ochranu přírody), kulturní a 

sportovní setkání, odborné a vzdělávací kurzy. 

T. K. Záskalák Liteň 

T. K. Zálesák Liteň 

T. K. Stříbrný Vlček  Rudná 

T. O. Rudná Rudná 

T. K. Berounka Tetín 

T. O. Samota Vráž  



 

Junák - svaz skautů 

Junák Beroun Beroun 

Výchova dětí a mládeže ke vztahu k přírodě, ohleduplnosti k ŽP, 

spolupráci. Pořádání ekologických, vzdělávacích, charitativních a 

společenských akcí.  

Junák - středisko 04 Beroun 

Junák Černošice Černošice 

Skautské středisko Lesní 

moudrost 
Dobřichovice 

Junák - středisko 06 Nučice 

Skautské středisko Balvan Rudná 

Vodní skauti Bobři Řevnice 

Skautské středisko Dub Všenory 

Pionýrské skupiny 

PS Beroun 1 Beroun 

Tvorba sociálních, kulturních a sportovních programů pro děti, 

osvěta, výchova, vzdělávání, charitativní činnost, kurzy, školení, 

výstavy. 

PS Beroun - Závodí Beroun 

PS Počaply Králův Dvůr 

PS Pětka Trubská Králův Dvůr 

Asociace turistických oddílů mládeže 

TOM 5205 Chrobáci Černošice 

Turistika a tábornictví, turistické a sportovní akce pro veřejnost, 

environmentální a kulturní výchova, neformální výchova, vzdělávací 

a instruktorské kurzy.  

TOM 201 Svišti Králův Dvůr 

TOM 202 Kájíci Králův Dvůr 

TOM 50099 Zelená 

Ťápota 

Praha – 

Hlubočepy 

Státní správa 

AOPK ČR - Správa 

CHKO Český kras  
Karlštejn 

Podpora aktivit vedoucích k rozvoji regionu, které zároveň 

nepoškozují ŽP (Program péče o krajinu), záchrana původního 

genofondu rostlin a živočichů, obnova druhové rozmanitosti 

ekosystémů, příprava plánů péče o MZCHÚ, koordinace 

přírodovědných výzkumů, usměrňování lesního a zemědělského 

hospodaření, vyjadřování se k aktivitám (např. rekreace a turismus) v 

území.  

SJČR - Správa 

Koněpruských jeskyní 

Koněpruské 

jeskyně 

Péče o Koněpruské jeskyně, jejich prezentace veřejnosti, údržba a 

rekonstrukce návštěvních tras.  

Lesy ČR, s. p. - Lesní 

správa Nižbor 
Nižbor 

Pěstování a ochrana lesů, ochrana ohrožených druhů, hospodářská 

úprava lesů, myslivost, informační a vzdělávací střediska, lesní 

pedagogika, volnočasové aktivity pro veřejnost, naučné stezky, lesní 

informační systém spolupráce s KČT a ČSOP.  

Krajský úřad 

Středočeského kraje 
Praha 

Regionální rozvoj v nejširším slova smyslu, koncepce v oblasti 

ochrany a tvorby ŽP, působnost ve všech sférách (sociální oblast, 

kultura, školství, ŽP, volný čas aj.) - hlavně Odbor ŽP a zemědělství 

a Odbor regionálního rozvoje - oddělení řízení rozvoje kraje. 

Specifické informační subjekty 
 

Karlštejnsko, o. s.  Ořech 

Turistické informační služby, provoz infocentra v obci Ořech, 

publikační činnost ("Zelené noviny"), projekty turistické 

infrastruktury, prezentace regionu Karlštejnsko, rozvojové programy.  

Karlštejnsko, s.r.o.  Karlštejn Provoz turistického informačního centra v obci Karlštejn.  

Muzeum Českého krasu, 

p. o. 
Beroun 

Provoz muzea v obci Beroun - stálé i přechodné expozice, vzdělávací 

programy a přednášky pro školy i veřejnost, geologické exkurze, 

výstavy, besedy, komentované prohlídky.  



 

Městské kulturní centrum, 

p. o. 
Beroun 

Provoz městského informačního centra, pořádání akcí kulturního a 

společenského charakteru, vzdělávací programy, kurzy, přednášky, 

mimoškolní aktivity mládeže, galerijní činnost, zajišťování 

celoměstských akcí (Dny Evropského dědictví, Berounské kulturní 

léto aj.).  

Informační centrum 

Berounka  
Všenory 

Poskytování odborných informací o historii a současnosti obce 

Všenory a širšího okolí, provoz knihovny.  

Informační středisko 

Černošice 
Černošice ? 

Společnost pro ochranu 

Prokopského a Dalejského 

údolí, o. s.  

Praha 

Provoz dobrovolnického informačního centra a výstavního sálu, 

organizace akcí pro veřejnost, zajišťování odborných ekologických 

expertíz a konzultací, účast ve správních řízeních, ochranářské práce 

v přírodním parku.  

Mikroregiony 

Svazek obcí Region Dolní 

Berounka 
Dobřichovice 

Spolupráce na celkovém rozvoji území a na ochraně a obnově 

krajiny. Tvorba společné rozvojové strategie, pořádání kulturních, 

sportovních a společenských akcí. 

Svazek obcí Region 

Jihozápad 
Jinočany 

MR Horymír Svinaře 

MR Klonk Tmaň 

MR Český Kras - Pláně Třebotov 

MR Hudlicko Železná 

Místní akční skupiny 

MAS Karlštejnsko, o. s.  Všeradice 

Rozvoj venkova, cestovního ruchu, vzdělávání, kulturního a 

společenského života, ekonomického prostředí, inovací a 

konkurenceschopnosti v území Karlštejnska, jakožto i ochrana 

přírody a krajiny, podpora vzájemné informovanosti a koordinace 

aktivit dané lokality. 

MAS Mezi hrady Železná 

Podpora cestovního ruchu a venkovského podnikání, ochrana a 

rozvoj kulturního dědictví, snaha o celkové zatraktivnění regionu 

Hudlicko.  

Ostatní 

Mateřské školy 

 

Environmentální výchova a ekologická osvěta, širší okruh 

vzdělávání, exkurze, věda a výzkum.  

Základní školy 

Střední školy 

Vyšší odborné a vysoké 

školy 

Obce – obecní úřady 

 

Strategické plány a koncepce rozvoje. 

"Externí" spolupráce – subjekty mimo území GPJB 

 Národní Muzeum Praha Praha Propagace geoparku, vědecké zázemí.  

Geoparky ČR Celá ČR Výměna zkušeností a informací. 

Subjekty finanční podpory GPJB 

Magistrát hl. m. Prahy Praha 

Odbor rozvoje veřejného prostoru – finanční podpora v rámci 

grantového řízení pro oblast ŽP v roce 2013 pro projekt posílení 

atraktivity GPJB pro návštěvníky a obyvatele Prahy. 

MŽP Praha 
Revolvingový fond – finanční podpora projektu Barrandien in natura 

v rámci 10. výzvy na podporu udržitelného CR. 

Středočeský kraj Praha 
Finanční podpora projektu Barrandien (nejen) dětem v rámci 

environmentálního vzdělávání 

Nadace OKD Ostrava 
Sekce Pro budoucnost. Finanční podpora ekologicky šetrné turistiky 

v oblasti připravovaného GPJB.  

Zdroj: Lupač, Hřebík 2005, webové stránky jednotlivých institucí, vlastní zpracování 



 

Příloha 8: Dotazník pro návštěvníky Koněpruských jeskyní 

 

1) Uveďte, prosím, kolikrát jste již Koněpruské jeskyně (dále již jen KJ) dříve navštívili:   …………………...… 

 

2) Je návštěva KJ jediný cíl Vašeho dnešního výletu? (zaškrtněte)   

 ANO  NE 

 
3) Pokud byla odpověď NE, uveďte, která další turistická místa jste dnes navštívili, nebo ještě   

plánujete navštívit: ……………………………………………………………………………………………………………………....……… 

Který z Vašich dnešních výletních cílů je cílem hlavním? …………………………………………………………....…....... 

4) Která další místa si vybavíte, když se řekne Český kras? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………................... 

 

5) Jak subjektivně hodnotíte Vaši znalost CHKO Český kras, ve kterém se KJ nachází? 

 odborná znalost  

 velmi dobrá znalost 

 poměrně dobrá znalost 

 jen částečná znalost 

 téměř žádná znalost 

 absolutně žádná znalost 

 

6) Už jste se někdy setkali s pojmem geopark Barrandien?  

 ano, vím, o co se jedná 

 vím, že tento pojem existuje, ale nic bližšího o něm nevím 

 ne 

Pokud ano, uveďte kde (internet/periodika/škola/atd.): …………………………………………………………………….... 

7) Pokud by byla k dispozici služba místního průvodce, který by Vás provedl zajímavými místy   
Českého krasu a jeho přilehlého okolí a poskytl k nim výklad, využili byste jej?  

 určitě ano 

 ano, ale jen za předpokladu, že by byla tato služba zdarma 

 ne, raději se po okolí projdu samostatně bez průvodce 

 o poznávání Českého krasu nemám zvláštní zájem 

 

8) Uveďte, prosím, místo Vašeho bydliště:  ...…………………………………………………………………………………………… 

 

9) Jaká je Vaše věková kategorie?  

 < 20 

 21 - 30 

 31 - 40 

 41 - 50 

 51 - 60 

 61 a více 

 

10) Jste:  

 Žena 

 Muž 
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Poznámka k příloze 9:  

MAS   místní akční skupiny 

MŽP    Ministerstvo životního prostředí 

Nadace OKD  podporuje neziskové organizace, které pomáhají potřebným, zlepšují úroveň sociální 

péče, volnočasových aktivit i životního prostředí (nadaceokd.cz) 

Správa KJ   Správa Koněpruských jeskyní 

OPZP   organizace pro zpřístupnění podzemí. Neoficiální označení pro skupinu organizací, 

které mají zájem na zpřístupnění starých důlních děl pro veřejnost. Jedná se o 

společnosti, které již na cestovním ruchu participují (CMA – Chrustenická šachta, 

Společnost Barbora – Solvayovy lomy), nebo které o zpřístupnění v současné době 

usilují (Hagen Mořina – štoly Amerika, Vápenka Čertovy schody – Velkolom Čertovy 

schody – západ).  

ČSO    Česká společnost ornitologická 

ŠGS    Česká geologická společnost 

ČBS   Česká botanická společnost 

SRČK  Společnost pro rozvoj Českého krasu 

ÚAPP Stř. Čech Ústav archeologické památkové péče Středních Čech 

MR D. Berounka Mikroregion Dolní Berounka  



 

 

 

Zdroj: Vlastní zpracování v online UML (Unified Modeling Language)  nástroji GenMyModel 2014 

  

Příloha 10: Diagram spolupráce aktérů 



 

Poznámky k příloze 10: 

SPO Prokopského a Dalejského ú.   Společnost pro rozvoj Prokopského a Dalejského údolí 

SŽDC       Správa železniční dopravní cesty 

ČD, a. s.     České dráhy, akciová společnost 

Přerušovaná linie vyjadřuje nespojitost mezi jednotlivými shluky aktérů 

Červená šipka vyjadřuje návrh na efektivní propojení aktérů pro spojení 

jednotlivých shluků a tím vytvoření vzájemné spojitosti.  

 


