
 

 

1. cirkulář 
 

Národní geopark Železné hory, Rada národních geoparků, město Chrudim a Regionální muzeum 

v Chrudimi Vás srdečně zvou na v pořadí již 

 

3. ročník Konference národních geoparků 

21. - 24. května 2015 v Chrudimi, 

 

která se bude konat pod záštitou ministra životního prostředí České republiky Mgr. Richarda Brabce. 

 

Každoročně konaná konference národních geoparků si klade za cíl umožnit setkání jednotlivých 

představitelů národních, kandidátských i vznikajících geoparků, Rady národních geoparků, zástupců 

místních samospráv, odborné veřejnosti i zainteresovaných subjektů působících na územích jednotlivých 

geoparků. Konference zároveň otevírá prostor k diskuzi nad vybranými tématy týkajícími se poslání 

a aktivit geoparků, k prezentaci a sdílení nových zkušeností, vzájemné čerpání inspirace a k vytvoření 

případné budoucí spolupráce. 

 

Tématem 3. ročníku konference bude: 

Interpretace geověd v praxi 

 

 



 

 

 

 

Hlavním cílem 3. ročníku konference je ukázat dobré příklady prezentace geovědních poznatků široké 

veřejnosti, skupinám i jednotlivcům. Program konference bude postupně rozdělen na následující 

tematické okruhy: 

Prezentace geověd v plenéru 

Jednou z nejčastějších forem propagace geologie je tvorba naučných stezek, geologických expozic, 

bodových panelů či jiných atraktivit, které jsou cílené převážně na běžného turistu. Tradiční i netradiční 

způsoby prezentace představí právě tato sekce. 

 

Vzdělávání v geovědách 

Tato sekce představí možnosti prezentace geovědní problematiky v rámci vzdělávacích programů 

pro různé věkové i vzdělanostní skupiny. 

 

Spolupráce s místními aktéry s důrazem na „geoprodukty“ 

Jakým způsobem lze aplikovat geologii na zdánlivě nepodobná témata, jakými jsou gastronomie, kultura 

a další? To si klade za cíl prezentovat závěrečná sekce. 

 

 

 

 



 

 

Příspěvky 

Rádi uvítáme příspěvky k výše uvedeným tématům (ústní příspěvky, postery), jejichž abstrakt v rozsahu 

maximálně jedné strany formátu A4 zasílejte na emailovou adresu kovarova@vz.cz, nejpozději 

do 31. března 2015.  

Jednotné požadavky pro abstrakt: písmo Times New Roman, Název - autor s kontaktními údaji - 

samotný text - případné zdroje 

Délka samotných příspěvků bude upřesněna v dalším cirkuláři. 

Výběr příspěvků provede odborná komise pod vedením RNDr. Daniela Smutka, odborného garanta 

konference a ředitele Národního geoparku Železné hory. 

Pro odeslání příspěvku je nutné, aby byl autor přihlášen na konferenci. 

 

Základní organizační informace 

Hostitelským městem konané konference bude město Chrudim v Pardubickém kraji. Zde zároveň sídlí 

i hlavní pořadatel konference a zřizovatel Národního geoparku Železné hory Vodní zdroje Chrudim, spol. 

s r. o., sídlící na adrese U Vodárny 137. 

Samotná konference se bude konat v pátek 22. 5. 2015 v prostorách Muzea barokních soch (MUBASO, 

Školní náměstí, Chrudim). Konference bude provázána i s dalšími akcemi pod souhrnným názvem 

„Kameny se valí na Chrudim“ jako je muzejní noc (pátek), tradiční regionální jarmark s netradičním 

obsahem na Resslově náměstí (sobota), pro účastníky konference terénní exkurze po vybraných lokalitách 

geoparku (sobota) a post konferenční exkurze (neděle). 

 

 



 

 

  Předběžný program 

Čtvrtek 21. května 2015 

13:00 - 20:00 Zasedání Rady národních geoparků (pouze pro členy rady a hosty) 

Pátek 22. května 2015 

9:00 - 18:30 Hlavní jednání konference 

19:00 - 23:00 Neformální společenský večer s hudbou a rautem a Muzejní noc - Kameny se valí 

na Chrudim 

Sobota 23. května 2015 - Kameny se valí na Chrudim 

9:00 - 11:00 Netradiční jarmark 

11:00 - 13:00 První ročník chrudimského rýžování 

13:30 Exkurze pro účastníky konference 

Neděle 24. května 2015 - Kameny se valí na Chrudim 

9:00 - 16:00 Post konferenční exkurze 

 

 

Podrobný program bude včas upřesněn. 

 

 

 



 

 

Jak se k nám dostanete? 

Doprava vlakem a autobusem: 

Z Prahy, Brna, Olomouce jezdí pravidelně minimálně jednou do hodiny přímé rychlíkové spoje 

do Pardubic, kde následně přestoupíte na vlak či autobus do Chrudimi na železniční respektive 

autobusové nádraží. Přímé vlakové spoje do Chrudimi jezdí každé dvě hodiny také z Havlíčkova Brodu. 

Doprava autem 

• Nejrychlejší cesta z Prahy je po dálnici D11 až k exitu 78 na Opatovice nad Labem. Z Opatovic dále 

po R37 přes Pardubice do Chrudimi.  

• Z Brna je nejvhodnější cesta po dálnici D1 k exitu 162 na Velkou Bíteš, dále potom po silnici R37 

přes Žďár nad Sázavou až do Chrudimi.  

• Cestu z jižních Čech je nejlepší směřovat na Humpolec - Havlíčkův Brod – Ždírec nad Doubravou 

(silnice R34). Ze Ždírce dále po R37 do Chrudimi. 

• Při dopravě ze severní a střední Moravy je nejjednodušší najet na silnici R35/E442 vedoucí 

přes Moravskou Třebovou – Litomyšl – Vysoké Mýto. Za Vysokým Mýtem odbočit na R17 

přes Hrochův Týnec do Chrudimi. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Ubytování 

Upozorňujeme, že v rámci konané konference si každý účastník zajišťuje ubytování sám. Dovolujeme 

si Vám doporučit k rezervaci následující ubytovací zařízení v centru města, která jsou svou polohou 

nejvíce v dosahu programových lokalit samotné konference a jí přidružených akcí. 

• Penzion U Náhonu 

Soukenická 157, Chrudim   Tel: 728 783 514, email: unahonu@atlas.cz 

• Penzion Krmelec 

Filištínská 143, Chrudim   Tel: 603 533 335, email: jan.krc@centrum.cz 

• Hotel Alfa 

Čs.Partyzánů 24, Chrudim  Tel: +420 469 622 238, email: recepce@hotelalfa.cz 

• Penzion Markéta 

Poděbradova 257, Chrudim             Tel: 607 049 413, email: recepce@penzionmarketa.eu 

Výše uvedená ubytovací zařízení jsou na termín konference rezervována do 31. ledna 2015. 

Při rezervaci je nutné uvést, že se jedná o účastníka konference. 

Další možnosti ubytování: 

• Penzion Žižka 

Žižkovo náměstí 106, Chrudim  Tel: 777 210 156, email: penzionzizkachrudim@seznam.cz 

• Hotel Fortna 

Fortenská 43, Chrudim   Tel: +420 469 312 128, email: hotel@fortna.cz 

• Penzion &PoloCafé U Lávky 

Radoušova 17, Chrudim   Tel: 777 766 416, email: info@penzionchrudim.cz  

 



 

 

Účastnické poplatky 

Účastnický poplatek zahrnuje: občerstvení v den konference, oběd, večerní raut, odpolední exkurze 

23. května 2015, vstupy do vybraných chrudimských muzeí (MUBASO, Regionální muzeum Chrudim, 

Muzeum loutkářských kultur). 

• do 31. ledna 2015 – 1200,- 

• do 20. května 2015 – 1500,- 

• přihlášení v den konference (22. května 2015) – 1800,- 

Zlevněný poplatek pro seniory a studenty: 

• do 31. ledna 2015 – 800,- 

• do 20. května 2015 – 1000,- 

 

Nedělní exkurze – 200 Kč/os – program exkurze bude upřesněn v dalším cirkuláři 

 

Způsob úhrady poplatku 

Účastnický poplatek je možné uhradit následujícími způsoby: 

• HOTOVĚ po předchozí dohodě v sídle geoparku - Vodní zdroje Chrudim, spol. s r. o., U Vodárny 

137, 537 01 Chrudim. 

• Na BANKOVNÍ ÚČET:  

517649531/0100, variabilní symbol: 22052015, do zprávy pro příjemce, prosím, uveďte jméno 

účastníka a instituci. Po připsání platby Vám bude obratem zasláno potvrzení o zaplacení (faktura). 

Poplatek, prosím, uhraďte současně či ihned po odeslání přihlášky. 

 

 



 

 

 

Termíny: 

Zaplacení účastnického poplatku za zvýhodněnou cenu               do 31. ledna 2015 

Zaslání abstraktu příspěvku                                                 do 31. března 2015 

Cirkulář s podrobným programem konference                   do 30. dubna 2015 

 

Sekretariát konference: 

Lucie Kovářová 

Vodní zdroje Chrudim, spol. s r. o. 

U Vodárny 137, 537 01 Chrudim 

tel.: 777 440 401, 606 602 137 

email: kovarova@vz.cz 

 

 

          


