Świat minerałów |
Svět minerálů

Z mrocznego świata dawnych i współczesnych kopalń,
z majestatycznych gór, łagodnych wzniesień, wartkich górskich
strumieni a także z dolin i samotnych formacji skalnych pochodzą
rozmaite minerały. Projekt GECON obejmuje te regiony Czech i Polski,
gdzie jest ich najwięcej. Od najdawniejszych czasów budziły one
zainteresowanie człowieka i były przezeń wykorzystywane
na różne sposoby. Stanowiły o bogactwie, rozwoju gospodarczym,
osadnictwie, polityce i nauce, medycynie oraz technice. Niektóre z nich
zachwycały urodą i stawały się okazami kolekcjonerskimi.
Na obszarze objętym projektem GECON występuje ogromna liczba
minerałów. Wśród nich są również złoto i kamienie szlachetne.
Opowieści o tych ostatnich od najdawniejszych czasów rozpalały
ludzką wyobraźnię i czynią to nadal. Spośród występujących tutaj
kamieni szlachetnych można wymienić np. rubiny, szaﬁry, topazy,
akwamaryny i granaty. Okazy z naszego regionu można
podziwiaċ w kolekcjach na calym świecie.

Z tajemného světa bývalých a současných dolů,
z majestátních hor, mírných pahorků, horských bystřin,
z údolí a osamělých skalních útvarů pocházejí různorodé
minerály. Projekt GECON vyvíjí činnost v těch regionech České
republiky a Polska, kde je minerálů nejvíce. Již od nepaměti
vzbuzovaly minerály lidský zájem a člověk je využíval různými způsoby.
Byly zdrojem bohatství, určovaly hospodářský vývoj, osídlování,
politiku a vědu, lékařství a technologii. Některé minerály budily
obdiv svou krásou a stávaly se sběratelskými předměty. V oblasti,
ve které probíhají aktivity projektu GECON, se vyskytuje obrovské
množství minerálů. Mezi nimi i zlato a drahokamy. Příběhy o těch
posledně jmenovaných rozpalují hlavy a lidskou představivost
od nejstarších dob až dodnes. Mezi drahokamy, které se zde
nacházejí, můžeme zmínit například rubíny, safíry, topazy,
akvamaríny a granáty. Skvosty z našeho regionu můžete obdivovat
ve sbírkách na celém světě.

Obecnie świat minerałów to także dżiedzictwo, które należy
wykorzystywać w produktach geoturystycznych. Jednym z celów
projektu GECON jest szerzenie wiedzy o bogactwach naturalnych
i pobudzanie geoturystyki w oparciu o dzieje poszukiwań minerałów,
historie ich odkrywców a także losy kopalń i mineralogicznych kolekcji.

V současné době je svět minerálů také bohatstvím, které je možné
a je třeba využívat v rámci geotouristických produktů. Jedním z cílů
projektu GECON je šířit znalosti o přírodních zdrojích a popularizovat
geoturistiku v návaznosti na dějiny hledání minerálů, osudy jejich
objevovatelů a také historii těžby a mineralogických sbírek.
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Sopky | Wulkany

Přes zdánlivý klid v současnosti byla geologická minulost česko-polského
pohraničí v mnohých obdobích opravdu bouřlivá. Mořské záplavy
střídaly zemětřesení a sopečné erupce. K sopečným erupcím docházelo
ve dvou hlavních etapách. Nejprve na konci prvohor, kdy se po kolizi
dvou obřích kontinentů vytvořilo horské pásmo táhnoucí se napříč
celou Evropou. Jakmile se horstvo začalo svou vlastní vahou rozpadat,
vznikaly mezi rozvírajícími se horskými hřbety příkopové pánve.
Otevírání těchto příkopů doprovázela sopečná činnost.
Vulkány tehdy chrlily lávy takzvaných melafyrů,
ale také žhavá pyroklastická mračna.

Pomimo pozornego spokoju w czasach współczesnych, przeszłość geologiczna
pogranicza czesko-polskiego w niektórych okresach była naprawdę burzliwa.
Występowanie mórz przeplatało się z trzęsieniami ziemi i erupcjami wulkanów.
Do erupcji wulkanicznych dochodziło w dwóch głównych etapach. Po raz
pierwszy pod koniec paleozoiku, gdy po zderzeniu się dwóch ogromnych
kontynentów powstało pasmo górskie, ciągnące się przez całą Europę.
W chwili, gdy owe góry zaczęły rozpadać się pod własnym ciężarem, pomiędzy
rozwierającymi się grzbietami górskimi tworzyły się wąskie kotliny. Powstawaniu
tych rowów towarzyszyła działalność wulkaniczna. Wulkany wyrzucały wówczas
lawy tak zwanych melaﬁrów, a także rozpalone chmury piroklastyczne.

Sopečnou aktivitu obnovilo v třetihorách rozlámání kůry jako odezva
vzdáleného alpínského vrásnění. K povrchu se opakovaně drala
magmata čedičového a znělcového složení. S ohledem na různé
prostředí a různý obsah sopečných plynů se lišily styly erupcí
a také výsledné sopečné útvary. Můžeme se tak setkat s pozůstatky
maarů nebo struskových kuželů, které byly doprovázeny výlevy
lávových proudů. Znělce vytvářely bochníkovité lávové dómy, nebo
podpovrchové lakolity. K posledním erupcím docházelo
ještě před asi milionem let v okolí Bruntálu.

W trzeciorzędzie działalność wulkaniczną wznowiło pęknięcie skorupy
ziemskiej, będące następstwem odległego fałdowania alpejskiego.
Na powierzchnię wielokrotnie wydostawała się magma, tworząca bazalty
oraz fonolity. W zależności od środowiska i zawartości gazów wulkanicznych
występowały różne typy erupcji, a w ich rezultacie powstawały zróżnicowane
formy wulkaniczne. W związku z tym możemy spotkać pozostałości kraterów
wulkanicznych, tak zwanych maarów lub stożków żużlowych, którym
towarzyszyły wylewy potoków lawowych. Fonolity tworzyły kopuły wulkaniczne
lub zlokalizowane pod powierzchnią lakkolity. Ostatnie erupcje miały miejsce
w okolicach Bruntálu na pograniczu a Śląska i Moraw, przed około milionem lat.

O Špičatý vrchol Ralska (696 m n. m.) s hradní zříceninou je nepřehlédnutelnou dominantou
širokého okolí. Táhlé svahy pod vrcholem tvoří usazeniny křídového stáří, vrchol vypreparovaná
vulkanická žíla. O Spiczasty wierzchołek Ralsko (696 m npm) z ruinami zamku stanowi
charakterystyczną, widoczną z daleka dominantę szerokiej okolicy. Długie opadające zbocza
poniżej szczytu tworzone są przez osady kredowe, natomiast sam szczyt tworzy odsłonięta
przez erozję żyła wulkaniczna.

O Vtéká-li žhavá láva do vody, například do moře
nebo hlubšího jezera, vznikají polštářové lávy, jaké se
z období permu zachovaly v lomu Studenec. O Kiedy
rozżarzona lawa wpływa do wody, na przykład do morza
lub do głębokiego jeziora, powstaje lawa poduszkowa.
Jej przykłady z okresu permu zachowały się
w kamieniołomie Studenec.

O Nejhezčí a nejznámější ukázkou sloupcové odlučnosti čediče v Čechách je Panská
skála (560–597 m n. m.). Kamenné varhany vznikly tuhnutím čedičového magmatu.
O Najpiękniejszym i najbardziej znanym przykładem oddzielności słupowej bazaltu
w Czechach jest Panská skála (560–597 m npm). Kamienne organy powstały
w wyniku procesu zestalania się magmy bazaltowej.

O Mělce podpovrchová intruze ryolitového magmatu vytvořila při
chladnutí tyto radiálně uspořádané sloupce. Vrch Wielisławka v permské
výplni severosudetské pánve. O Płytka podpowierzchniowa intruzja
magmy riolitowej utworzyła podczas stygnięcia promieniście ułożone
słupy. Organy Wielisławskie powstały w okresie permu. Malownicze
odsłonięcie znajduje się w północnej części Kotliny Sudeckiej,
na Pogórzu Kaczawskim.

O Mezi nejmladší sopečné projevy v Čechách patří skupina drobných sopečných kuželů v okolí
Bruntálu, starých 1–3 miliony let. Jedním z nich je struskový kužel Uhlířský vrch. O Do najmłodszych
przejawów wulkanizmu w Czechach należy grupa małych stożków wulkanicznych w okolicy
Bruntálu, liczących 1–3 milionów lat. Jednym z nich jest stożek żużlowy Uhlířský vrch.

O Charakteristickým fenoménem Lužických hor jsou četná morfologicky výrazná fonolitová
tělesa, jakým je Ortel u Cvikova. Jde o lávové dómy a selektivní erozí vypreparované
podpovrchové intruze. O Zjawiskiem charakterystycznym dla Gór Łużyckich są liczne
wyróżniające się morfologicznie formy fonolitowe. Są to kopuły wulkaniczne i wypreparowane
przez erozję selektywną intruzje podpowierzchniowe – lakkolity. Ortel koło Cvikova.

O Na proﬁlu permského tufového prstence jsou vidět uloženiny
pyroklastických přívalů a napadávek, překryté andezitovou lávou.
Rožmitál u Broumova ve vnitrosudetské pánvi.
O W proﬁlu permskiego pierścienia tufowego można zauważyć
materiały nanosów piroklastycznych oraz popiołów wulkanicznych,
pokryte lawą andezytową. Rožmitál koło Broumova
w Sudetach Środkowych.

O Relikt miocenního tufového kužele Zebín u Jičína, který je starý
17 milionů let, byl jen slabě postižen erozí. O Relikt stożka tufowego z epoki miocenu
Zebín ma 17 milionów lat. Został jedynie nieznacznie dotknięty erozją.

O Sopečná puma a názorný proﬁl různých typů
sopečných uloženin v lomu Targowica v polské
části Slezska. O Bomba wulkaniczna i przykładowy
proﬁl różnych typów warstw wulkanicznych
w kamieniołomie Targowica na Dolnym Śląsku.

O Luž (793 m n. m.) je nejvyšší vrchol Lužických hor. Podle nejnovějších výzkumů jde
o lávový dóm vyrostlý uvnitř maarového kráteru. O Luż (czes. Luž, górnołuż. Łysa – 793 m npm.)
to najwyższy szczyt Gór Łużyckich. Według najnowszych badań jest to lawowa kopuła
powstała wewnątrz krateru typu maar.
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Granit | Žula

Dzikie szczyty, malownicze skałki, majestatyczne polodowcowe doliny,
rwące potoki czy nieujarzmione wodospady, to te elementy krajobrazu
granitowych masywów górskich, które szczególnie urzekają
swoim surowym pięknem.
Granit jest najpospolitszą skałą magmową (zajmuje ok. 15%
powierzchni lądów). Powstaje z zastygającej magmy wiele
kilometrów pod powierzchnią Ziemi. Razem z granodiorytem
i tonalitem tworzy rodzinę granitoidów.
Granit składa się z kwarcu, skaleni (potasowych, plagioklazów)
i łyszczyków (biotyt, mika). Poszczególne typy granitów różnią się
między sobą proporcjami tych minerałów, barwą oraz strukturą.
Granity, które w wyniku różnorodnych procesów geologicznych
(m.in. erozji) znalazły się na powierzchni Ziemi, są od wieków
wydobywane, obrabiane i wykorzystywane przez człowieka. Dzięki swoim
właściwościom, a zwłaszcza dużej twardości, skała ta znajduje wiele
zastosowań w budownictwie, drogownictwie oraz jako kamień ozdobny.

Vrcholky divokých hor, malebné skály, majestátní ledovcová údolí,
horské bystřiny či nezkrotné vodopády jsou neodmyslitelnou
součástí krajiny žulových pohoří, která nás zvláště poutají
svou drsnou krásou.
Žula patří mezi nejběžnější vyvřelé horniny, vyskytuje se asi na 15 %
rozlohy souše na Zemi. Vzniká v důsledku utuhnutí magmatu mnoho
kilometrů pod povrchem Země. Spolu s granodioritem a tonalitem
tvoří skupinu granitoidů.
Žula obsahuje v podstatném množství křemen, dále draselné živce,
plagioklasy a slídy (biotity). Různé druhy žuly se liší vzájemnými
poměry těchto minerálů, jejich barvou a strukturou.
Žuly, které se v důsledku různorodých geologických jevů (včetně eroze)
ocitly na zemském povrchu, lidé po staletí těžili, zpracovávali
a využívali. Díky svým vlastnostem, zejména vysoké tvrdosti,
se tato hornina uplatňuje v široce pojatém stavebnictví
a také jako dekorativní kámen.

střelínská žula

Skład granitu O Nerostné složení žuly
Powstawanie granitu O Tvorba žuly

Waryscyjskie granitoidy O Variské granitoidy

RODZA JE GRANITU O DRUHY ŽULY

Granit karkonoski porﬁrowaty.
Szklarska Poręba Huta
O
Krkonošská porfyrová žula.
Sklářská Poruba Huta

Granodioryt.
Kośmin
O
Granodiorit.
Košmin

Granit strzeliński drobnoziarnisty.
Strzelin I
O
Střelínská jemnozrnná žula.
Strzelin I

Granit Maple Red (leznykivske).
Żytomierz (Ukraina)
O
Žula Maple Red (Leznykivská).
Žitomirská obl. (Ukrajina)

Granit strzegomski odm. Kostrza.
Borów 17
O
Střihomská žula, druh Kostrza.
Borów 17

Granit Baltic Green.
Ylämaa, Finlandia
O
Žula Baltic Green.
Ylämaa, Finsko
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Granit G664 (Królewski brąz).
Luoyuan, Chiny
O
Žula Bainbrook nebo G664.
Luoyuan, Čína

Granit strzeliński dwułyszczykowy.
Górka Sobocka
O
Střelínská dvouslídná žula.
Górka Sobocka

Geoturystyka w krajobrazie pogórniczym |
Geoturistika v krajině zasažené těžbou
W obszarze moreny glacitektonicznej Łuku Mużakowa występuje
wiele obiektów pogórniczych, związanych z dawną eksploatacją węgli
brunatnych, iłów ceramicznych i piasków szklarskich, których wydobycie
trwało tutaj w latach 1843–1973, to jest 130 lat. Obecnie ich relikty są
elementami krajobrazu pogórniczego, na który głównie składają się
zbiorniki pokopalniane, występujące w miejscu niecek zapadliskowych
kopalni podziemnych oraz wyrobisk odkrywkowych. Zbiorniki
wypełnione są kwaśną wodą (o niskim pH) przesyconą związkami żelaza
(siarczany żelaza), co powoduje ich żółto-pomarańczowy kolor. Innym
typowym elementem krajobrazu pogórniczego Łuku Mużakowa są
hałdy utworów, wydobytych w trakcie udostępniania pokładów węgli
brunatnych. Stanowią one bardzo interesujące formy
krajobrazu, wykształcone przez wody opadowe.

V morénové oblasti glaciálně-tektonického mužakovského
vrásového oblouku se vyskytuje velký počet objektů spojených
s těžbou hnědého uhlí, keramických jílů a sklářských písků,
které se zde těžily v období 1843–1973, tj. celkem 130 let.
V současné době tvoří jejich pozůstatky výrazné prvky krajiny.
Patří k nim především umělé vodní plochy v místě propadů
povrchu podzemních dolů a těžebních jam povrchových dolů.
Tato jezírka obsahují kyselou vodu (s nízkým pH) nasycenou
sloučeninami železa (sírany železa), což způsobuje jejich
žlutooranžovou barvu. Dalším typickým prvkem krajiny
zasažené těžbou jsou výsypky a odvaly hlušiny, vytěžené během
zpřístupňování ložisek hnědého uhlí. Představují často velmi
zajímavé krajinářské formy, dotvořené působením srážek.

Obecnie krajobraz pogórniczy, który zazwyczaj rozumiany jest, jako efekt
przemysłowego zniszczenia krajobrazu, udostępniony został w geoparku
do zwiedzania geoturystycznego. W obszarze geoparku znajdują się
ścieżki edukacyjne o geologii Łuku Mużakowa, przemyśle szklarskim,
walorach geomorfologii doliny Nysy Łużyckiej oraz historii górnictwa
kopalin. Jednym z bardziej atrakcyjnych obiektów geoturystycznych
tego typu jest ścieżka edukacyjna „Dawna kopalnia Babina“ położona
w polskiej jego części. Ścieżka geoturystyczna posiada długość 5 km,
a na jej trasie znajduje się wiele punktów widokowych wraz z wieżą,
miejscami postojowymi dla rowerzystów oraz 14 tablic edukacyjnych,
umieszczonych obok szczególnie ważnych obiektów. Zwiedzając trasę
można zapoznać się z historią rozwoju krajobrazu pogórniczego,
który obecnie jest chroniony przez geopark i Park Krajobrazowy.

V současné době byla krajina poznamenaná těžbou,
chápanou obvykle jako příčina průmyslové devastace krajiny,
zpřístupněna v rámci geoparku pro geoturistické účely.
Územím geoparku procházejí naučné stezky přibližující
geologii mužakovského oblouku, geomorfologii údolí Lužické
Nisy a historii sklářství a těžby nerostů. K nejzajímavějším
patří naučná stezka „Bývalý důl Babina“ v polské části
geoparku. Na 5 km dlouhé geoturistické stezce je
mnoho vyhlídek, rozhledna, parkovací stojany pro kola
a 14 informačních panelů, umístěných u nejdůležitějších
objektů. Názorně seznamují se zajímavou historií proměn
krajiny, chráněné dnes jak v rámci geoparku,
tak chráněné krajinné oblasti.

O Mapa geoturystyczna ścieżki geoturystycznej „Dawna kopalnia Babina”.
O Geoturistická mapa s vyznačením naučné stezky „Bývalý důl Babina“.

O Mapa Światowego Geoparku Łuk Mużakowa przedstawiająca granicę struktury
glacitektonicznej i granice geoparku. O Mapa Světového geoparku Mužakovský
oblouk, ukazující hranici glaciálně-tektonických struktur a hranice geoparku.

O Krajobraz pogórniczy w obszarze dawnej kopalni węgla „Babina”. O Krajina
zasažená těžbou v oblasti bývalého uhelného dolu Babina.

O Szkic lokalizacyjny ścieżek geoturystycznych geoparku. O Schematický náčrtek
geoturistických cest v geoparku.

O Zbiorniki wód kopalnianych. O Nádrže důlních vod.

O Oznaczenia trasy geoturystycznej. O Značení geoturistické cesty.

O Trasa rowerowo-piesza w obszarze pokopalnianym. O Cyklistická
a pěší cesta v oblasti zasažené těžbou.

O Wieża widokowa na trasie ścieżki geoturystycznej
„Dawna Kopalnia Babina”. O Rozhledna u geoturistické
naučné stezky „Bývalý důl Babina“.

O Trasa ścieżki geoturystycznej w obszarze pokopalnianym. O Trasa
naučné stezky v oblasti zasažené těžbou.

O Tablica informacyjna na trasie ścieżki geoturystycznej, przykład
zagospodarowania geoturystycznego. O Informační tabule na trase
geoturistické cesty jako příklad geoturistické infrastruktury.
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O Prezentacja geoedukacyjna w geoparku. O Geovzdělávací
prezentace v geoparku.

Voda nezná hranice… |
Woda nie zna granic…
VODA BY NEMĚLA ROZDĚLOVAT, ALE SPOJOVAT...
Probíhající změna klimatu se týká celého světa, i když se v různých
jeho částech projevuje rozdílně. Její negativní projevy
se nevyhýbají ani středoevropskému prostoru, a to v důsledku
nárůstu extremity fyzicko-geograﬁckých jevů a procesů,
např. bleskových povodní či dlouhých period sucha.
Značným problémem se stala dostupnost vodních zdrojů
v souvislosti s dlouhodobým nedostatkem podzemních vod.
I negativní jevy ale mohou mít v jistém smyslu pozitivní účinky.
Polsko i Česko, které v tomto směru více aspektů spojuje,
než rozděluje, se musí soustředit na řešení klimatické změny společně,
racionálně a s nadhledem. Spolupráce obou zemí na mezinárodní
úrovni je jednoznačně žádoucí, přičemž sociální odpovědnost a trvalá
udržitelnost životního prostředí musí vždy zvítězit nad jakýmikoliv
byznysovými zájmy. Voda totiž nezná hranice!
ŘEŠENÍ JE VE SPOLEČNÉM POSTUPU!

WODA NIE POWINNA DZIELIĆ LECZ ŁĄCZYĆ...
Obserwowane zmiany klimatu dotyczą całego świata, choć w rożnych
jego częściach różnie się przejawiają. Ich negatywne skutki nie omijają
także Europy Środkowej, co jest wynikiem wzrostu ilości ekstremalnych
zjawisk naturalnych i procesów ﬁzyczno-geograﬁcznych, np. gwałtownych
powodzi czy długich okresów suszy. Znacznym problemem staje się
dostępność zasobów wodnych w związku z długotrwałym niedoborem wód
podziemnych. Jednak nawet negatywne zjawiska mogą mieć,w pewnym
sensie, pozytywne skutki. Polska i Czechy, które więcej powyższych
aspektów łączy niż dzieli, muszą się skupić na wspólnym, racjonalnym
i perspektywicznym rozwiązywaniu skutków zmian klimatycznych.
Współpraca obu krajów na poziomie międzynarodowym jest konieczna,
przy czym odpowiedzialność społeczna i stały, zrównoważony rozwój
środowiska naturalnego powinny być zawsze ważniejsze od jakichkolwiek
interesów biznesowych. Bo woda nie zna granic!
ROZWIĄZANIEM JEST WSPÓLNE DZIAŁANIE!

O Koncentrace atmosférického CO2, významného skleníkového plynu, během posledních
400 tisíc let na základě dat z ledovcových jader v minulosti a přístrojových měření
v posledních letech. O Stężenie atmosferycznego CO2, ważnego gazu cieplarnianego,
w ciągu ostatnich 400 tysięcy lat, na podstawie danych z próbek z lodowców oraz
na podstawie pomiarów z ostatnich lat.

O Vývoj anomálií sezónního cyklu teplot od roku 1880 až do současnosti na základě
reanalýzy MERRA2 z let 1980–2015. Mezivládní panel pro změny klimatu (IPCC)
v roce 2013 přinesl zprávu, že bez rychlého poklesu emisí oxidu uhličitého zažijeme
během 21. století nárůst průměrné globální teploty o více než 2 °C v porovnání
s předindustriální dobou. Takový nárůst teploty by do budoucna velmi výrazně
ovlivnil všechny světové regiony. O Rozwój anomalii sezonowego cyklu temperatur
od roku 1980 aż do współczesności, na podstawie reanalizy MERRA2 z lat 1980–2015.
Międzyrządowy Zespół ds. Zmian Klimatu (IPCC) w 2013 roku poinformował,
że bez szybkiego zmniejszenia emisji dwutlenku węgla odczujemy, w XXI wieku,
ponad 2% wzrost średniej temperatury globalnej w porównaniu
z epoką przedindustrialną. Taki wzrost temperatury mógłby
wpłynąć w przyszłości na wszystkie regiony świata.

O Mapa světa ukazující trend povrchové teploty (ve stupních Fahrenheita).
Barvy indikují teplotní abnormality, teplejší barvy značí oteplení, studenější ochlazení
(NASA/NOAA, 20. 1. 2016). 0 °C = 32 °F. O Mapa świata pokazująca rozkład
temperatury powierzchni ziemi (w stopniach Fahrenheita). Kolory obrazują
anomalie temperaturowe: cieplejsze barwy oznaczają ocieplenie,
zimniejsze ochłodzenie (NASA/NOAA, 20. 1. 2016). 0 °C = 32 °F.

O V důsledku změny klimatu se Evropa otepluje rychleji, než se předpokládalo.
Na satelitním snímku je znázorněna teplota zemského povrchu na konci července 2019.
O W wyniku zmiany klimatu Europa ociepla się szybciej niż oczekiwano.
Na zdjęciu satelitarnym przedstawiono temperaturę powierzchni Ziemi
w dniu 25 lipca 2019.

O Vyschlá přehradní nádrž Harcov v Liberci v létě 2018.
O Wyschnięty zbiornik retencyjny Harcov w Libercu, lato 2018.

O Negativními důsledky klimatických změn sužujících Česko i Polsko v posledních letech jsou období
sucha. S nárůstem globální teploty se očekává další zesilování těchto projevů. Situaci zhoršuje fakt,
že Česko se nachází na tzv. střeše Evropy a veškerá voda z jeho území odtéká pryč. Polsko má v tomto
smyslu určitou výhodu. O W ostatnich latach Polskę i Czechy nękają przedłużające się okresy suszy,
które są negatywnym skutkiem zmian klimatycznych. Wraz ze wzrostem globalnego ocieplenia
spodziewane jest nasilenie tych objawów. Sytuację pogarsza fakt, że Czechy znajdują się na tzw.
dachu europy i cała woda odpływa z ich terytorium. Polski dotyczy to w mniejszym stopniu.

O Opačný extrém než sucho představují na horních, středních i dolních tocích ve střední Evropě
povodňové události (na snímku zaplavená limnigraﬁcká stanice na řece Otavě v proﬁlu Rejštejn
na Šumavě v březnu 2008 během atmosférické tlakové níže EMMA). O Przeciwstawnymi
zjawiskami niż susze są powodzie w górnych, środkowych i dolnych odcinkach rzek
Europy środkowej (na zdjęciu zalana stacja limnigraﬁczna na rzece Orawa,
w proﬁlu Rejstejn na Szumawie, marzec 2008 podczas Orkanu EMMA).

O A bude hůř… Vývoj jednotlivých meteorologických extrémů od roku 1960 a jejich
budoucí projekce v regionu střední Evropy podle různých klimatických scénářů
do roku 2100 hovoří jednoznačně pro rostoucí teplotu vzduchu, zvyšující se extremitu
meteorologických jevů (teplot a srážek) a intenziﬁkaci sucha a povodní.
O A będzie gorzej... Rozwój meteorologicznych zjawisk ekstremalnych od 1960 r oraz
prognozowane zmiany klimatyczne dla Europy Środkowej do 2100 r, wskazują
na wzrost temperatury powietrza, pogłębiających się ekstremalnych
zjawiskach meteorologicznych oraz intensyﬁkacji ilości suszy i powodzi.

O Udržitelné nakládání s pitnou vodou bude klíčovým aspektem z hlediska její dostupnosti.
Vodní zdroje budou v budoucnu výrazně méně dostupné než dnes. Mezi nejvíce ohrožené oblasti
na světě patří i středoevropský prostor. O Dostępność zasobów wodnych w przyszłości będzie
wyraźnie mniejsza niż dzisiaj. Do najbardziej zagrożonych obszarów na świecie należy
również region Europy Środkowej.
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Dawne górnictwo węgla brunatnego |
Historická těžba hnědého uhlí
Rozwój górnictwa węgla brunatnego w obszarze Łuku Mużakowa
i obecnego polsko-niemieckiego Światowego Geoparku UNESCO Łuk
Mużakowa nastąpił w połowie XIX wieku wraz z początkiem europejskiej
rewolucji przemysłowo-technicznej. We wcześniejszym okresie
na niewielką skalę, wydobywano tu jedynie iły ałunowe oraz rudę
darniową. Najważniejszą kopaliną górnictwa przemysłowego były węgle
brunatne. Ich wydobycie w obszarze Łuku Mużakowa trwało ponad
120 lat. Przyczyniło się ono także do dynamicznego rozwoju przemysłu
ceramicznego, szklarskiego oraz tartacznego, dla których węgiel brunatny,
po zbrykietowaniu, stanowił tani miejscowy surowiec energetyczny.

Těžba hnědého uhlí v oblasti mužakovského oblouku
a současného polsko-německého světového geoparku UNESCO
Mužakovský vrásový oblouk začala v polovině 19. století spolu
se začátkem evropské průmyslovo-technické revoluce. V dřívějším
období se zde jen v malém měřítku těžily kamencové jíly a bahenní
rudy železa. Nejvýznamnějším nerostem pro průmyslovou těžbu
bylo hnědé uhlí. Jeho těžba v oblasti mužakovského oblouku
trvala více než 120 let. Přispěla i k dynamickému rozvoji zdejšího
keramického, sklářského a dřevařského průmyslu, pro který byl
lignit po briketování levným místním zdrojem energie.

W całym okresie dominacji przemysłowej w granicach obecnie
polsko-niemieckiego obszaru Łuku Mużakowa funkcjonowało ponad
71 kopalń. Eksploatacja wyniesionych przez lądolód ku powierzchni
pokładów węgla i towarzyszących im iłów ceramicznych oraz piasków
szklarskich, prowadzona była początkowo w kopalniach podziemnych,
a następnie w bardziej rozległych wyrobiskach odkrywkowych. Rozwój
wielkości wyrobisk górniczych uwarunkowany był zastępowaniem
maszyn parowych przez urządzenia elektryczne, które pozwalały
na bardziej wydajne odwadnianie kopalń. Zachowane do dzisiaj ślady
górnictwa oraz obiektów przemysłu wydobywczego i przetwórczego
kopalin, stanowią bardzo ważne element świadectwa kultury materialnej
obszaru geoparku. Są to dawne wyrobiska, często zalane wodą, hałdy
pogórnicze oraz fragmenty i ślady różnych budowli przemysłowych,
takich jak brykietownie, cegielnie, huty szkła, tartaki i gorzelnie.
Poznawanie historii górnictwa obszaru geoparku ma duże znaczenie dla
poznawania tożsamości kulturowej jego regionu.

Během celého období průmyslové epochy fungovalo
v oblasti dnešního polsko-německého mužakovského
oblouku 71 dolů. V počátečním období probíhala těžba
uhelných slojí vynesených k povrchu ledovcem, doprovodných
keramických jílů a sklářských písků v podzemních dolech,
poté v rozsáhlých povrchových dolech. Zvětšování rozsahu
povrchové těžby bylo podmíněno nahrazováním parních strojů
elektrickými zařízeními, která umožnila účinnější odvodňování
dolů. Stopy těžařské činnosti a zpracovatelského průmyslu
nerostných surovin, které jsou zde dodnes zachovány,
představují velmi důležitý prvek hmotné kultury geoparku.
Jsou to staré dobývky, často zaplavené vodou, haldy a také
pozůstatky různých průmyslových budov, jako např. briketovny,
cihelny, sklárny, pily a lihovaru. Zkoumání historie těžby
na území geoparku má velký význam pro poznávání
kulturní identity regionu.

O Rozmieszczenie podziemnych i odkrywkowych kopalń węgla brunatnego, iłów
ceramicznych i piasków szklarskich w granicach moreny Łuku Mużakowa. O Lokality
podzemních a povrchových hnědouhelných dolů a dobývek, keramických jílů
a sklářských písků v rámci morénového mužakovského oblouku.

O Szyb upadowy dawnej kopalni „Babina“,
lata 30-te XX wieku. O Úpadní štola bývalého dolu Babina,
30. léta 20. století.

O Odkrywkowa eksploatacja iłów ceramicznych w polskiej części
Łuku Mużakowa, lata 60-te. O Povrchová těžba keramických jílů
v polské části mužakovského oblouku, 60. léta 20. století.

O Historyczny przekrój górniczy kopalni „Conrad“. O Historický
hornický řez dolu Konrad.

O Kopalnie węgla brunatnego i czas ich funkcjonowania. O Přehled hnědouhelných
dolů a doba jejich provozu.

O Drewniana obudowa szybu upadowego, dawna kopalnia „Babina“,
lata 30-te XX wieku. O Dřevěné bednění úpadní stoly, bývalý důl Babina,
30. léta 20. století.

O Szyb wydobywczy kopalni „Konrad“, lata 50-te, XX wieku. O Důlní
šachta Konrad, 50. léta 20. století.

O Fragment wychodni pokładu węgla brunatnego. O Fragment
výchozu hnědého uhlí.

O Pomnik górnictwa w polskiej części Łuku Mużakowa
(Nowe Czaple). O Památník hornictví v polské části
mužakovského oblouku (Nowe Czaple).
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O Największe wyrobisko odkrywkowe dawnej kopalni węgla
brunatnego „Przyjaźń Narodów“ w polskiej części Łuku
Mużakowa, lata 60-te, XX wieku O Největší těžební jáma
bývalého hnědouhelného dolu „Přátelství národů“ v polské
části mužakovského oblouku, 60. léta 20. století.

O Brykietownia węgla brunatnego – kopalnia „Babina“,
lata 30-te XX wieku. O Briketovna hnědého uhlí,
Důl Babina, 30. léta 20. století.

Architektura a kámen |
Architektura a kamień
Rozvoj lidských sídel a celé lidské společnosti je do značné míry
úzce propojen s typem stavebních materiálů, které se
využívají a využívaly. V okamžiku, kdy člověk vyvinul způsoby
dobývání a opracování kamene, se v osadách z malých
dřevěných chatrčí začaly postupně objevovat kamenné domy.
Sídla se rozrůstala do plochy i výšky a architektura
a urbanizace získaly nový rozměr.
Kámen je nezbytnou součástí nejen samotných stavebních
materiálů (písku, cementu, vápna), ale slouží i jako stavebně
dekorativní prvek. Nahlédněte do česko-polského příhraničí
a nechte se inspirovat geologickými příběhy zdejšího
stavebního kamene.

O Liberecká žula – nezaměnitelný dekorativní a stavební kámen, který se
proslavil nejen v Čechách. Schody, obklady, sokly, ploty a třeba i hráz přehrady
ve Mšeně pocházejí z této narůžovělé vyvřeliny. O Granit liberecki/karkonoski –
charakterystyczny kamień dekoracyjny oraz budowlany, znany nie tylko w Czechach.
Schody, płytki, cokoły, mury ogrodzeniowe, a także tama zapory Mšeno w Jabłońcu
nad Nysą są wykonane właśnie z tej różowawej skały magmowej.

O Geologická stavba oblasti někdy neumožní lámat kámen, protože
se zkrátka žádný vhodný nenachází. V geoparku Łuk Mużakowa se
tak stavitelé spoléhali na valouny, které na místo zanesl poslední
ledovec ze Skandinávie. O W wielu miejscach budowa geologiczna
obszaru nie pozwala na pozyskiwanie kamienia łamanego,
ponieważ po prostu nie ma dostępnych pokładów. W Geoparku
Łuk Mużakowa budowniczowie wykorzystywali głazy narzutowe,
przyniesione przez ostatni lodowiec ze Skandynawii.

Rozwój siedzib ludzkich i całych społeczności jest w znacznym
stopniu powiązany z rodzajem materiałów budowlanych, stosowanych
dziś, a także w przeszłości. W momencie, gdy człowiek opanował
sposoby pozyskiwania i obróbki kamienia, w osadach w miejsce małych
drewnianych chat zaczęły stopniowo pojawiać się kamienne domy.
Siedziby zaczęły zajmować większą powierzchnię, stały się wyższe,
a architektura i założenia urbanistyczne zyskały nowy wymiar.
Kamień jest nie tylko niezbędnym składnikiem samych
materiałów budowlanych (piasek, cement, wapno), ale jest również
wykorzystywany jako materiał dekoracyjny. Wystarczy rozejrzeć się
po czesko-polskim pograniczu i zainspirować się historią geologiczną
tutejszego kamienia budowlanego.

O Některé kameny se vyvážejí do celého světa, jiné zase slouží hlavně pro místní
potřeby. Vývoj města Lubáně je úzce spojen s místním čedičem. Všechny významné
stavby jsou postaveny z tohoto černého kamene, vedle mohutného opevnění
ze 14. století například i tzv. Solný dům. O Niektóre kamienie są eksportowane
na cały świat, inne wykorzystuje się przeważnie na potrzeby lokalne. Rozwój Lubania
jest ściśle powiązany z miejscowym bazaltem. Wszystkie ważne budowle zostały
wzniesione właśnie z tego czarnego kamienia, przykładowo potężne
XIV-wieczne obwarowania miasta oraz tak zwany Dom Solny.

O Kamenné světničky v Dolní Krupé v Geoparku Ralsko dokazují, že
kámen byl často ve větším měřítku využíván jako prostor pro samotnou
výstavbu. Relativně měkký pískovec umožnil vyhloubení sklepů,
chlívků i dočasných útočišť. O Kamienne izby w miejscowości Dolní Krupá
w Geoparku Ralsko dowodzą, że skały były często wykorzystywane
jako przestrzeń do zabudowy na większą skalę. Stosunkowo miękki
piaskowiec umożliwiał wykuwanie w nim piwnic, chlewików oraz
tymczasowych mieszkań.

O Žula je kámen velmi tvrdý, ještě v dnešní době se zpracovává obtížně.
Ve Strzelině uměli tento kámen mistrně zpracovávat již ve 12. století,
kdy z něj postavili jednu z nejstarších staveb ve Slezsku – rotundu sv. Gotharda.
O Granit to bardzo twardy kamień, trudny do obróbki nawet w dzisiejszych czasach.
W Strzelinie granit obrabiano już w XII wieku. Powstał wówczas jeden z najstarszych
budynków murowanych na Śląsku – romańska rotunda św. Gotarda.

O Kamenné interiérové dekorace často potěší nejen zasvěcené geology.
Příkladem je zábradlí v jedné z budov Technické univerzity v Liberci,
které tvoří vápenec plný zkamenělých předchůdců chobotnic, amonitů.
O Kamienne dekoracje wnętrz często wzbudzają podziw nie tylko
obeznanych geologów. Przykładem jest barierka w jednym z budynków
Uniwersytetu Technicznego w Libercu, wykonana z wapienia,
w którym występuje wiele skamieniałości amonitów – praprzodków
dzisiejszych ośmiornic.
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O Města jsou často otevřenou učebnicí geologie. Na jednom
místě je možné spatřit hned několik typů hornin. Chrudimská
ulice Na Kopanici nabízí studium geologie nejen v dlažbě, ale také
na hradbách. O Miasta to częstokroć żywe podręczniki geologii.
W jednym miejscu można podziwiać kilka rodzajów skał.
Ulica Na Kopanici w mieście Chrudim oferuje spotkanie z geologią
zarówno na miejskim bruku, jak i w warownych murach.

Vzdělávání | Edukacja

Vzdělávání v geologii je ve srovnání se vzděláváním v jiných
přírodovědných oborech speciﬁcké. Procesy a děje v biologii, chemii
nebo ve fyzice jsou pozorovatelné v reálném čase, kdežto geologické
procesy trvají nesmírně dlouhou dobu a probíhají za tlaků
a teplot vymykajících se lidské zkušenosti. Proto jsou obtížně
pochopitelné a vyžadují větší představivost. Zatímco např. v biologii
poznáte podle tvaru, barvy a chování velmi rychle, o jaký druh děje
jde, v geologii určení správného procesu není tak jednoduché,
neboť stejné minerály či horniny mohou mít různý tvar,
různé barvy a různou strukturu. Pouze vizuálně je tak
velice obtížné určit správně minerál nebo horninu.
To však neznamená, že bychom měli na geologické vzdělávání
rezignovat. Je však třeba geologické procesy vysvětlovat
zjednodušeně a prezentovat je atraktivní formou, která zaujme
každého. Na základních a středních školách je v současnosti
geologie jedním z nejméně oblíbených předmětů jak pro učitele,
tak pro žáky a studenty. V Česku se geologie učí v rámci
přírodopisu, ale částečně i v rámci zeměpisu, či fyziky.
Ani na základní škole v Polsku nemá geologie stabilní místo,
učí se většinou jako součást výuky o životním prostředí,
nebo geograﬁe. Jednou z možností, jak přitáhnout
více zájemců o geologii, je osvěta a výuka zábavnou formou.
Proto kvalitní popularizační materiály, vzdělávací akce,
geologické exkurze a projekty typu GECON mohou
pomoci tento stav změnit.

O Účast na speciálně připraveném výukovém programu, který atraktivní formou
přibližuje vybrané téma z geologie, obecně velmi pozitivně ovlivňuje vztah žáků
ke geologii. Ideální jsou vícedenní akce, kde se výuka geologie spojí s dalšími
činnostmi, třeba tábornictví, nebo společenské hry. O Udział w specjalnie
przygotowanym programie nauczania, który w atrakcyjny sposób przybliża wybrany
temat z dziedziny geologii, w bardzo pozytywny sposób wpływa na stosunek
uczniów do geologii. Idealne są imprezy wielodniowe, w których nauka geologii jest
połączona z innymi zajęciami, takimi jak zajęcia obozowe i gry towarzyskie.

Nie oznacza to jednak, że powinniśmy zrezygnować z edukacji geologicznej.
Procesy geologiczne należy jednak wyjaśniać w sposób uproszczony
i prezentować je w atrakcyjnej, formie, przystępnej dla wszystkich. Obecnie
w szkołach podstawowych i średnich geologia należy do przedmiotów
najmniej lubianych zarówno przez nauczycieli, jak i przez uczniów.
W Czechach nauczanie geologii przebiega w ramach przedmiotu przyroda,
a częściowo także w ramach geograﬁi i ﬁzyki. Także w polskiej szkole
podstawowej geologia nie ma stabilnej pozycji, jej nauczanie najczęściej
stanowi element nauki o środowisku, przyrody lub geograﬁi. Jedną
z możliwości zainteresowania większej liczby osób geologią jest oświata
i nauczanie w atrakcyjnej – zabawnej formie. Dobrej jakości materiały
popularyzatorskie, zajęcia edukacyjne, wycieczki geologiczne oraz projekty
typu GECON mogą zatem pomóc zmieć obecną sytuację.

O Dětská hřiště v Pasíčkách nebo na Jezerce jsou výbornou ukázkou nenásilné
formy propagace a výuky geologie. Děti při hraní na pískovišti a prolézačkách
vnímají geologické a paleontologické objekty a učí se rozpoznat rozdíly i souvislosti
mezi současnou a vyhynulou faunou a ﬂórou. O Place zabaw dla dzieci
w miejscowościach Pasíčky i Jezerka stanowią doskonały przykład nieopresyjnych form
promocji i nauczania geologii. Dzieci bawiące się w piaskownicy i na urządzeniach
sprawnościowych są otoczone przez obiekty geologiczne i paleontologiczne. Uczą się
tu poznawać różnice i powiązania pomiędzy współczesną a wymarłą fauną i ﬂorą.

O Didaktické centrum geologie v Říčanech realizuje řadu výukových programů pro žáky a studenty. Geologickou expozici doplňuje řada
aktivizujících úkolů – model paleontologického naleziště, jezírko pro rýžování zlata a polodrahokamů, dynamický model řeky
i geologická laboratoř pro práci se vzorky. O Centrum Dydaktyczne Geologii w Říčanach realizuje wiele programów oświatowych dla uczniów
i studentów. Ekspozycję geologiczną uzupełnia szereg zadań aktywizujących – model wykopaliska paleontologicznego, zbiornik wodny
do płukania złota i kamieni ozdobnych, dynamiczny model rzeki oraz laboratorium geologiczne do badania próbek.

O Geologická expozice na ZŠ Mozartova v Jablonci nad Nisou je umístěna na školním
dvoře. Součástí expozice jsou informační panely doplněné QR kódy s odkazy na různá
videa, animace, na portál Svět geologie i na Geologickou encyklopedii. K expozici
vznikla i řada výukových materiálů. O Ekspozycja geologiczna w Szkole podstawowej
Mozartova w Jabloncu nad Nysą znajduje się na dziedzińcu szkolnym. Elementem
wystawy są tablice informacyjne uzupełnione kodami QR z linkami do wielu ﬁlmów,
animacji, treści portalu Świat Geologii i encyklopedii geologicznej. Espozycja jest
uzupełniona szeregiem nowopowstałych materiałów dydaktycznych.

Edukacja w dziedzinie geologii ma swoją specyﬁkę w porównaniu
z kształceniem w innych dziedzinach nauk przyrodniczych. Procesy i zjawiska
opisywane przez biologię, chemię, czy też ﬁzykę można obserwować
w realnym czasie, natomiast procesy geologiczne trwają niezwykle długo,
przebiegając w takich temperaturach oraz pod takim ciśnieniem, które
wymykają się ludzkim doświadczeniom. Z tego powodu trudniej je zrozumieć
oraz wymagają większej wyobraźni.O ile np. w biologii rozpoznanie gatunku
na podstawie kształtu, koloru i zachowania, jest najczęściej bardzo łatwe,
to w geologii określenie właściwego procesu nie jest takie proste, ponieważ
takie same minerały lub skały mogą mieć odmienne kształty, różne kolory
oraz strukturę. Z tego powodu bardzo trudno jest korzystając wyłącznie
z metod wizualnych właściwie określić minerał lub rodzaj skały.

O Nejčastější a nejoblíbenější výukovou metodou geologie jsou terénní exkurze
a vycházky. V geologii je třeba konfrontovat teoretické vědomosti s realitou v terénu.
Účastníci tak snáze například pochopí, že skalní deﬁlé podél cesty bylo dnem
prvohorního moře, nebo lávovým proudem. O Najczęstszą i najbardziej popularną
metodą nauczania geologii są wyprawy i wycieczki terenowe. W geologii konieczne
jest skonfrontowanie wiedzy teoretycznej z rzeczywistością w terenie.
Dzięki temu uczestnikom łatwiej jest na przykład zrozumieć, że skalna wychodnia
wzdłuż ścieżki stanowiła niegdyś dno morza paleozoicznego lub potok lawy.

O Česká geologická služba se podílí na pořádání celostátní Geologické olympiády. Předmětová soutěž ve znalostech z geologických disciplín je
určena žákům základních a studentům středních škol a jejím cílem je napomáhat výuce o neživé přírodě, vyhledávat talentované žáky a podporovat
jejich odborný růst. Geologickou olympiádu vyhlašuje Masarykova univerzita, spolupořádá ji Česká geologická služba, Univerzita Karlova a muzea
v krajských městech. O Czeska Służba Geologiczna uczestniczy w organizacji Krajowej Olimpiady Geologicznej. Konkurs wiedzy z dyscyplin
geologicznych jest przeznaczony dla uczniów szkół podstawowych i średnich, jej celem jest promowanie nauczania o przyrodzie nieożywionej,
wyszukiwanie talentów oraz systematyczne wspieranie i rozwijanie ich wiedzy i rozwoju specjalistycznego. Gwarantem olimpiady geologicznej jest
Uniwersytet Masaryka, współorganizatorami są Czeska Służba Geologiczna, Uniwersytet Karola oraz muzea regionalne w miastach Wojewódzkich.

O Jedním z poslání České geologické služby je vzdělávání v geovědních disciplínách
a v ochraně životního prostředí. Naplňuje ho řada aktivit zaměřených na popularizaci
věd o Zemi a na interpretaci výsledků výzkumů instituce veřejnosti. Oblíbené jsou
zejména terénní geologické exkurze. O Jednym z zadań Czeskiej Służby Geologicznej
jest kształcenie w zakresie nauk o Ziemi i ochrony środowiska. Realizowane jest
ono poprzez szereg działań mających na celu popularyzację nauk o Ziemi oraz
interpretację i prezentowanie wyników badań szerokiej opinii publicznej.
Szczególnie popularne są terenowe wyprawy geologiczne.

O Česká geologická služba, Geopark Ralsko, Technická univerzita v Liberci, Muzeum
Českého ráje v Turnově i MAS v Chrudimi pořádají vzdělávací programy pro žáky
a studenty, ale i učitele základních a středních škol. O Czeska Służba Geologiczna,
Geopark Ralsko, Uniwersytet Techniczny w Libercu, Muzeum Czeskiego Raju
w Turnowie oraz LGD w Chrudimiu organizują programy edukacyjne dla uczniów
oraz nauczycieli szkół podstawowych i średnich.
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Návštěvnická infrastruktura v partnerských geoparcích
projektu GECON má řadu podob.
Zahrnuje lomy zaniklé a činné, lomy upravené
či ponechané přírodním procesům,
zajímavé a unikátní skalky a skály,
pozůstatky důlní činnosti, muzejní expozice,
dětská hřiště, výstavy i krátkodobé expozice.
Navštivte to, co je vašemu srdci nejbližší,
poznejte krásy přeshraniční geologie.

Infrastruktura turystyczna w geoparkach partnerskich
projektu GECON jest bardzo różnorodna. Obejmuje
kamieniołomy czynne i zamknięte, kamieniołomy
zaadaptowane i pozostawione procesom przyrodniczym,
interesujące i unikatowe skałki i skały, działalność
wydobywczą, ekspozycje muzealne, place zabaw dla dzieci,
wystawy oraz krótkoterminowe ekspozycje. Zapraszamy
do odwiedzin tego, co najmilsze Państwa sercu. Poznajcie
Państwo piękno transgranicznej geologii.

O Ve starém lomu v arboretu ve Wojslawicích je vedle skupiny rododendronů místo zvané Georetum. Netradiční venkovní
výstava představuje horniny a minerály ze sudetského předhůří. Expozice ukazuje, jak se harmonicky doplňuje živá a neživá
příroda. Navštivte arboretum a nechte se inspirovat množstvím barev a tvarů. O W starym kamieniołomie w arboretum
w Wojsławicach obok grupy rododendronów znajduje się miejsce nazwane Georetum. Nietypowa wystawa zewnętrzna
prezentuje skały i minerały z Przedgórza Sudeckiego. Ekspozycja pokazuje, w jak harmonijny sposób uzupełnia się przyroda
ożywiona i nieożywiona. Zapraszamy Państwa do arboretum i zapoznania się z różnorodnością form i kolorów.

O Sáhněte si na Geopark Ralsko. A to doslova. Na několika zastaveních v geoparku je možné se přenést do ptačích výšin
a z jejich perspektivy pozorovat vlnící se krajinu geoparku na velkých 3D modelech. S odborným výkladem se pak dozvíte
souvislosti mezi geologií, vodními toky, historickou těžbou a osidlováním krajiny. O Dotknijcie Państwo Geoparku Ralsko.
I to dosłownie. Na kilku przystankach w geoparku można wznieść się na wysokość lotu ptaka i z tej perspektywy obserwować
pofałdowany krajobraz geoparku na wielkich modelach 3D. Fachowe opisy pozwolą dowiedzieć się czegoś na temat powiązań
między geologią, ciekami wodnymi, historycznym górnictwem oraz zasiedlaniem okolicy.

O Na území Národního geoparku Železné hory si můžete pohrát s geologií. Řada dětských hřišť je tematicky provázána
se zdejším okolím. Díky tomu se můžete sklouznout z těžní věže v Horním Babákově, zajezdit si na trilobitu na Ústupkách
u Seče či schovat se do krystalu křemene v Rušinově. A koho by zajímalo víc, může se u každého hřiště dočíst o historii lokality
a proč například právě v Rušinově jsou křemeny. O Na terenie Narodowego Geoparku Góry Żelazne (czes. Národní geopark
Železné hory) można pobawić się geologią do woli. Szereg placów zabaw dla dzieci jest tematycznie powiązany z tutejszą okolicą.
Dzięki temu można zjechać z wieży wydobywcyej w Horním Babákovie, pojeździć sobie na trylobicie we wsi Ústupky u Seče,
czy też schować się w krysztale kwarcu w Rušinovie. Dla spragnionych wiedzy, na każdym z placów znajdują się informacje
na temat miejsca i dowiedzieć się na przykład, dlaczego to właśnie w Rušinovie znajdują się kwarce.

O Čedič. Kámen, který je pod městem, v okolí města a město i tvoří. Kámen, který pochází z mladých sopek.
Kámen, který je největším pokladem Lubáně. Kámen, se kterým je spojena řada minerálů. A právě minerály
můžete obdivovat ve středověké čedičové věži Bracka, kde je instalována výstava věnovaná minerálům Západních Sudet.
O Bazalt. Kamień, na którym wzniesiono miasto, znajdujący się w okolicy miasta i tworzący miasto. Kamień pochodzący
z młodych wulkanów. Kamień, który jest największym skarbem miasta. Kamień, z którym związany jest szereg minerałów.
I właśnie minerały możecie Państwo podziwiać w średniowiecznej bazaltowej Wieży Brackiej, w której znajduje się
wystawa poświęcona minerałom Sudetów Zachodnich.
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GEOLOGIE ODKRÝVÁ TAJEMSTVÍ PLANETY ZEMĚ / GEOLOGIA ODKRYWA TAJEMNICE PLANETY ZIEMI
My všichni máme jedno společné – sdílíme planetu Zemi.
A abychom na ní mohli žít, potřebujeme porozumět zákonitostem
přírodních procesů a krajině, která nás obklopuje. Jednou z věd,
která sehrává v takovém poznání klíčovou roli, je geologie.

Wszystkich ludzi łączy jedno – wszyscy mieszkamy
na planecie Ziemi. Potrzebujemy zrozumieć prawa rządzące procesami
przyrodniczymi, abyśmy mogli na niej żyć. Geologia jest jedną z nauk,
która w tym poznaniu odgrywa kluczową rolę.

GEOLOGIE NÁS PROVÁZÍ KAŽDÝM DNEM / GEOLOGIA TOWARZYSZY NAM KAŻDEGO DNIA
Geologie je přirozenou součástí našich životů.
Vždyť kámen měl pro člověka neobyčejný význam od prehistorie.
Kámen byl a stále je obydlím, zbraní, pracovním nástrojem,
šperkem, nepostradatelnou surovinou, stavebním materiálem
a také uměleckým dílem.

Geologia to naturalna część naszego życia.
Przecież kamień już od czasów prehistorycznych miał dla człowieka
nadzwyczajne znaczenie. Kamień był i stale jest mieszkaniem, bronią,
narzędziem pracy, klejnotem, niezbędnym surowcem, materiałem
budowlanym oraz dziełem sztuki.

GEOLOGIE JE FASCINUJÍCÍ DOBRODRUŽSTVÍ / GEOLOGIA TO FASCYNUJĄCA PRZYGODA
Kameny k nám mohou promlouvat a odkrývat svědectví
stará mnoho milionů let. Pro člověka, který v nich dokáže číst,
může být procházka po městě i výlet do krajiny
nádherné dobrodružství.

Kamienie mogą do nas przemawiać i odkrywać świadectwa
liczące wiele milionów lat. Dla człowieka, który potraﬁ w nich czytać,
przechadzka po mieście czy spacer na łonie przyrody mogą stać się
wspaniałą przygodą.

PROJEKT GECON / PROJEKT GECON
Síť GECON tvoří neformální platformu institucí,
které spojuje společný zájem v oblasti studia,
ochrany a popularizace geologického přírodního bohatství
v česko-polském pohraničí. Cílem je usnadnit komunikaci,
zpřístupnit geologické poznatky veřejnosti a přispět
k ochraně geologického dědictví.

Sieć GECON tworzy nieformalną platformę instytucji,
która łączy wspólne zainteresowanie studium, ochroną
i popularyzacją geologicznego bogactwa przyrodniczego
na czesko-polskim pograniczu. Celem jest ułatwienie
komunikacji, udostępnienie informacji geologicznych
oraz ochrona dziedzictwa geologicznego.

www.geogecon.com

