
 

 

Medailonky řečníků a moderátorů 

BEAT AEMISSEGGER 

Vystudoval geologii na Univerzitě v Curychu a absolvoval rozšiřující studia 

v oborech geologie a pedagogiky na ETH a Univerzitě v Curychu. Působí jako 

konzultant v oboru aplikované geologie, mezi jeho typické aktivity patří 

projekty v oblasti inženýrské geologie, geotechnické stabilita, přírodní rizika 

(sesuvy a skalní řícení, mapování rizik a prostorové plánování), 

hydrogeologické analýzy, využití podzemní vody, dekontaminace půdy, 

geotermální průzkumné vrty, průzkum geotopů, využití geografického 

informačního systému (GIS) a databází a další. Od roku 2010 je presidentem 

Geoparku Sardona. 

 

THURIDUR ARADÓTTIR BRAUN 

Vystudovala obor cestovní ruch se zaměřením na folklór na Islandské 

univerzitě a marketingovou komunikaci a vztahy s veřejností na Univerzitě 

v Reykjavíku, kde získala taktéž titul MBA. Pracuje jako manažerka 

marketingové kanceláře (Visit Reykjanes) propagující region, působí jako 

poradkyně a marketingová ředitelka UNESCO globálního Geoparku 

Reykjanes. Je rovněž divizní manažerkou pro Heklan, agentury pro 

regionální rozvoj Sudurnes, kde je zodpovědná za nové projekty, 

zpracování žádostí o granty a přípravu projektů, řízení projektů týkajících 

se regionálního rozvoje, marketingu a veřejné image regionu. 

 

KATEŘINA ČERVENKOVÁ 

Vystudovala obor ochrana a tvorba životního prostředí na Universitě 

Palackého v Olomouci. Od roku 1999 pracuje v neziskové organizaci - 

Českém svazu ochránců přírody Vlašim, kde působí jako vedoucí střediska 

environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty. Toto středisko 

provozuje vzdělávací a návštěvnická centra Podblanické ekocentrum 

ČSOP Vlašim, Dům přírody Blaníku a Vodní dům. Jejich náplní jsou 

vzdělávací programy pro děti i dospělé, osvětové akce pro veřejnost a 

ekoporadenství.  Zároveň je ředitelkou národního geoparku Kraj 

blanických rytířů, který byl vyhlášen v roce 2014 v jihovýchodní části 

Středočeského kraje. Kromě managementu geoparku se věnuje  

i interpretaci místního dědictví. 

  



 

 

ASGEIR EIRIKSSON 

Je držitelem titulu MBA z Univerzity Islandu, zároveň je certifikovaným 

průvodcem na Islandu. V minulosti pracoval v oblasti cestovního ruchu 

na Islandu, a to jako průvodce a jako odborník na plánování v oblasti 

cestování. Zkušenosti má i ze sektoru veřejné dopravy, kde v letech 2001 

– 2007 působil jako výkonný ředitel pro veřejnou dopravu v oblasti 

hlavního města Reykjavíku. Od roku 2011 je starostou obce Vogar. 

 

 

 

SARA GENTILINI 

Vystudovala historii a archeologii na univerzitě v italské Bologni. 

Dokončuje bakalářské studium práva se zaměřením na porovnání práva 

v oblasti kulturního dědictví v Evropské unii a Norsku. V letech 2010-2015 

měla na starost žádost regionu Emilia Romagna v průběhu procesu 

začlenění do sítě geoparků. Sara má zkušenosti z oboru archeologie i 

muzejnictví. Od roku 2011 pracuje v UNESCO Globálním Geoparku Magma 

jako projektová manažerka, připravuje žádosti o granty. Práci pro Geopark 

Magma má ráda. Ráda sportuje a objevuje skryté archeologické poklady. 

 

PATRIK FIFERNA 

Zodpovídá za zpracování, vydávání a propagaci výsledků výzkumných a 

populárně naučných úkolů z oboru geologických věd a zároveň za rozvoj 

informačního portálu ČGS. V letech 2013-2015 byl hlavním řešitel  projektů 

OP VK „Objevy čekají na tebe“  a "Vědou ke vzdělání, vzděláním k vědě" 

jejíchž hlavním cílem bylo systematicky rozvíjet zájem žáků na základních a 

středních školách o výzkum v oblasti přírodních věd a zpřístupňování 

výsledků výzkumu veřejnosti. 

 

 

  



 

 

RADEK CHALOUPKA 

Vystudoval Provozně-ekonomickou fakultu ČZU Praha. Od roku 2000 

působil na různých provozních pozicích v oblasti hotelnictví a gastronomie. 

V letech 2003 - 2014 pracoval na Ministerstvu pro místní rozvoj, kde se  

v odborných a vedoucích pozicích věnoval otázkám Koncepce státní politiky 

cestovního ruchu, kvalitě služeb, evropským fondům a financování 

cestovního ruchu. V roce 2015 vedl „Kancelář památky světového dědictví“, 

na Magistrátě hlavního města Prahy. Od roku 2016 působí v pozici 

konsultanta ve společnosti KPMG ČR, kde se věnuje projektům v oblasti 

cestovního ruchu a volnočasových aktivit. Na mezinárodní úrovni mnoho let 

působil jako delegát ve Výboru pro cestovní ruch OECD a jako expert 

Evropské unie v programu TAIEX. Od roku 2014 je také členem pracovní skupiny pro cestovní ruch 

Hospodářské komory ČR. Příležitostně působí v akademickém sektoru a spolupracuje s několika 

vysokými školami, které se zaměřují zejména na výuku cestovního ruchu.  

JOSEF JADRNÝ 

Pracoval jako stavař a působil ve výrobních družstvech, od roku 1992 

soukromě podniká. Je předsedou občanského sdružení Naše Podještědí, které 

se zabývá bojem proti těžbě uranu. Člen Strany zelených, ve straně zastává mj. 

funkci předsedy krajské organizace v Libereckém kraji. Od roku 2010 do roku 

2013 byl zastupitelem města Liberce. Roku 2012 úspěšně kandidoval  

do Zastupitelstva Libereckého kraje, kde byl zvolen i náměstkem hejtmana  

pro oblast řízení životního prostředí a zemědělství.  

 

 

DALIBOR KVITA 

Je ředitelem národního geoparku Podbeskydí a předsedou zapsaného 

spolku Hájenka. Dalibor je také členem Sdružení pro interpretaci místního 

dědictví České republiky (SIMID ČR). Sdružení funguje s cílem podporovat 

praxi, vzdělávání a výzkum oblasti interpretace místního dědictví v České 

republice. Interpretace místního dědictví pomáhá návštěvníkům i místním 

obyvatelům vytvořit hlubší vztah k významným místům, lidem, předmětům 

a událostem. 

 

 

 

  

https://www.facebook.com/jadrny.josef/photos/a.282536821914302.1073741825.282533341914650/331687936999190/?type=3&source=11


 

 

JIŘÍ LOUDA 

Je absolventem magisterského oboru Ekonomika a správa životního prostředí 

na Národohospodářské fakultě Vysoké školy ekonomické v Praze,  

kde v současné době dokončuje doktorské studium. 10 let působí v různých 

institucích jako spoluřešitel a/nebo manažer (především) vědecko-

výzkumných projektů v oblasti ekonomiky životního prostředí, v současné 

době realizuje projekty zejména v rámci Institutu pro ekonomickou  

a ekologickou politiku na Univerzitě Jana Evangelisty Purkyně v Ústí  

nad Labem. Mimoto je také vysokoškolským pedagogem. Odborně se zabývá 

především tematikou udrženého rozvoje, ekosystémových služeb, dílčími 

aspekty energetiky a ochrany ovzduší. Je spoluautorem mnoha odborných 

článků, studií a monografií. 

PETR MIKŠÍČEK 

Je absolventem filozofické fakulty Univerzity Karlovy, oboru kulturologie. V 

roce 2004 získal cenu Josefa Vavrouška za diplomovou práci v oboru Kulturní 

ekologie na téma Sociokulturní kontext česko-německého pohraničí po roce 

1945. Je autorem bestselleru Zmizelé Sudety. Dále knih Sudetská pouť aneb 

Waldgang, Znovuobjevené Krušnohoří, Tváře Krušnohoří, Krušný ráj. V roce 

2006 byl nominovaný na Magnesii Literu s knihou Sudetská pouť aneb 

Waldgang. V roce 2005 se zúčastnil konference Tvář české krajiny. Od roku 

2008 do roku 2011 učil na FHS obor Kulturní ekologie a od roku 2012 vyučuje 

na ČZU kurz Dokumentaristiky a filmové tvorby. Je také autorem školních 

projektů Krajina za školou, Vzduchoplavec Kráčmera. Od roku 2008 

spolupracuje s Českou televizí a natáčí vlastní dokumenty a hrané krátké 

filmy k tématu pohraničí a Krušných hor. Od roku 2012 organizuje Land and Art setkání v zanikající obcí 

Königsmühle v Krušných horách. Přednáší, fotografuje, realizuje česko-německá setkání a projekty.  

DALIBOR NAAR 

Dlouholetý lektor a „dramaturg" aktivit stojících na principech zážitkové 

pedagogiky. Bývalý manažer agentury Compedium, s. r. o. zaměřené  

na destinační management a podporu cestovního ruchu severních  

a východních Čech. Spoluzakladatel kreativního studia Gameleon, která  

se zabývá eduteinmentem (education + enterteinment) a playfull designem 

v oblasti turistických produktů. Pro Geopark Ralsko zpracovává v rámci 

projektu švýcarsko-české spolupráce Strategii Interpretace hodnot 

Geoparku Ralsko. 

 

  



 

 

ARNBJÖRN ÓLAFSSON 

Je držitelem titulu bakalář filozofie z Univerzity Islandu. Další studia 

zakončená titulem v oboru projektového managementu a podnikání 

absolvoval na škole KaosPilot v Dánsku a Spojených státech amerických. 

Působil na pozicích projektového manažera a generálního ředitele 

v organizaci EDUCATE Iceland, zaměřené na podporu a rozvoj odborného 

vzdělávání a přípravy provozované prostřednictvím vzdělávacích kolejí  

a sociálních partnerů a na pozici ředitele pro mezinárodní vztahy a ředitele 

programu letní školy v RES – the School for Renewable Energy Science. 

V letech 2010-2012 byl manažerem sekce v Technologickém institutu 

v Keiliru. Nyní je ředitelem pro marketing a mezinárodní spolupráci v Keilir – 

Atlantic Center of Excellence. Má řadu zkušeností s přípravou a realizací projektů a mezinárodní 

spoluprací v oblasti marketingu a vzdělávání a jejím financováním z mezinárodních fondů (ERASMUS+, 

Leonardo da Vinci, EHP fondy a další). 

MARTINA PÁSKOVÁ 

Je absolventkou Fakulty mezinárodních vztahů VŠE v Praze  

a postgraduálního studia na Přírodovědecké fakultě UK.  

V současnosti pracuje na Ministerstvu životního prostředí, kde působí 

jako expertka v oblasti podpory geoparků a dále na Univerzitě Hradec 

Králové, kde přednáší na téma udržitelnost cestovního ruchu, teorie 

cestovního ruchu, metodologie a ekologie. Její současné akademické 

směřování se  ubírá do oblasti etno-ekologie a geo-antropologie. Je 

členkou Komise pro životní prostředí při Akademii věd ČR, dvou Výborů 

Rady vlády pro udržitelný rozvoj, Společnosti vědeckých expertů 

cestovního ruchu (SVECR) a od roku 2009 působí jako členka hodnotící 

odborné komise soutěže o výjimečnou destinaci udržitelného 

cestovního ruchu - Destinations of Excellence (EDEN) v ČR. Je předsedkyní Rady národních geoparků, 

členkou Koordinačního výboru Sítě evropských geoparků a hodnotitelkou globálních geoparků 

UNESCO. Jejím největším zájmem, životní filosofií i stylem, je nezávislé cestování.  

MICHAEL PONDĚLÍČEK 

Je absolventem oboru Ochrana a tvorba životního prostředí 

Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy. Titul Ph.D. dostal na Ústavu 

teorie urbanismu Fakulty architektury VUT v Brně. Během 30 let praxe 

působil na řadě pozic v oblasti managementu ŽP a ochraně přírody 

(pedagog, senior konzultant, projektant zeleně, zpracovatel EIA a 

odborných studií, vedoucí správy CHKO, volně působící expert, aj.) v ČR i v 

zahraničí. V současnosti působí jako nezávislý expert a vysokoškolský 

pedagog.  Mimo zaměstnání se věnuje dlouhodobě šetrné turistice a 

realizaci Geoparku Joachima Barranda, činnostem spjatým např. se 

zahraniční rozvojovou pomocí a dalším aktivitám. 



 

 

NANCY SAUER 

Vystudovala geografii se zaměřením na sociální e ekonomickou geografii a 

regionální rozvoj na Technické univerzitě v Drážďanech. Vedle toho zde 

absolvovala i kurzy geologie a kartografie. Na své profesní dráze působila 

v projektové kanceláři Muskau kulturní krajina, později jako zaměstnanec 

veřejné správy Svobodného státu Sasko postupně na pozicích 

programového manažera Interregu IIIa, městského rozvoje a koordinátora 

programu Leader. Od roku 2012 je vedoucí kanceláře/výkonnou ředitelkou 

přeshraničního německo-polského UNESCO globálního Geoparku Muskau 

Arch (Muskauer Faltenbogen / Łuk Mużakowa). 

 

MARTIN SYNKULE 

Je jednatelem Evropské rozvojové agentury, s.r.o. Absolvoval magisterské 

programy Evropská studia na Univerzitě Karlově a Mezinárodní vztahy na 

Durham University ve Velké Británii. V současné době dokončuje doktorské 

studium a zároveň přednáší na Univerzitě Karlově aktuální zahraniční 

problematiku. Přes šest let se věnuje návrhům a realizaci projektů v ESF (OP 

LZZ/OP Z, OP VK, OP VVV, OP PA/OP PPR) a mezinárodních programech 

(PROGRESS, Leonardo da Vinci, Norské fondy, Švýcarsko-česká spolupráce, 

Erasmus+, Evropa pro občany, Kreativní Evropa, OP Nadnárodní spolupráce) 

v oblastech sociálních inovací, vzdělávání, spolupráce měst a regionálního 

rozvoje. Působil jako externí hodnotitel projektů Národní agentury, je 

registrovaným hodnotitelem Technologické agentury ČR a zároveň se podílel na vyhodnocování 

projektů financovaných ERDF. 

ONDŘEJ ŠPAČEK 

Vystudoval Přírodovědeckou fakultu Univerzity Karlovy, obor sociální 

geografie – demografie. Nyní již devátým rokem pracuje ve společnosti 

KPMG Česká republika a jako manažer zodpovídá za projekty v oblasti 

regionálního rozvoje, cestovního ruchu, volnočasových aktivit a sportu. 

Před nástupem do spol. KPMG pracoval v Kongresovém centru Praha, kde 

vedl oddělení marketingu a obchodu a zároveň zastával pozici Zmocněnce 

pro kvalitu. Odborně se věnuje strategickým a koncepčním studiím, vytváří 

marketingové strategie, akční plány. Věnuje se detailně pojatým analýzám, 

na jejichž závěrech lze budovat komplexní doporučení dalšího rozvoje. 

Důležitým vstupem studií KPMG jsou data z projektu TRAVEL LEISURE 

TOURISM benchmark (dlouhodobého sběru dat v segmentu cestovního ruchu), jehož je Ondřej 

autorem. 

  



 

 

VERONIKA ŠTĚDRÁ 

Veronika Štědrá je srdcem i profesí geoložkou, která se vedle své práce 

v České geologické službě (ČGS) zaměřené na horniny krystalinika věnuje 

jako svému koníčku také minerálům a rýžování zlata. Od počátku své 

odborné praxe opřené o terénní výzkum, mapování, petrologii, odborné 

publikace a posudkovou činnost se současně věnuje propagaci a 

popularizaci geologie. V letech 1998–2012 pracovala jako tajemnice a 

krátce také jako předsedkyně Českého národního geologického komitétu, 

zastupujícího ČR v Mezinárodní unii geologických věd (IUGS). V letech 

2006–2010 vedla český tým Mezinárodního roku planety Země zaměřený 

na spektrum propagačních aktivit, součástí byla putovní geovědní výstava 

provázaná s IUGS. Podílela se na cyklu dokumentů Cesty ke kameni, převzatém Českou televizí. V Radě 

národních geoparků (RNG) zastupuje od r. 2011 ČGS, je členkou týmu geoparku Kraj blanických rytířů 

a od r. 2016 mentorkou Geoparku Ralsko. Na geologickém serveru aktualizuje webovou stránku RNG 

„http://www.geology.cz/narodnigeoparky“.  

PÅL ANDERS THJØMØE 

Vystudoval pedagogiku a jeho magisterský titul získal v oboru geologie na 

univerzitě v Aarhusu v Dánsku. Je ředitelem UNESCO Globálního geoparku 

Magma již od roku 2006, od doby, kdy byl Geopark Magma jen projektem. 

Pracoval tvrdě na žádosti, která mu umožnila certifikovat Geopark Magma 

jako UNESCO Globální geopark Magma. Poslední evaluace proběhla v roce 

2014. Pål je srdcem společnosti, je expertem pro oblast projektů, 

administrativy i outdoorových vzdělávacích aktivit.  

 

 

ULF ZIMMERMANN 

Pochází ze Siegenu (Německo). Studoval lesnictví v Mnichově, poté odešel do 

Švýcarska, kde byl zodpovědný za různé projekty regionálního rozvoje v 

Kantonu St. Gallen. Několik let pracoval pro ministerstvo životního prostředí 

v Bernu a založil svou vlastní poradenskou společnost v oblasti lesnického 

managementu a environmentálního vzdělávání. V posledních letech působil 

v Institutu pro krajinu a otevřený prostor na Univerzitě aplikovaných věd 

v Rapperswil, také vedl různé projekty ve Švýcarsku a východní Evropě 

zaměřené na udržitelný regionální rozvoj a přírodní turismus. V současnosti 

je manažerem naturparku Biosféra Val Müstair v Kantonu Grisson, který je 

součástí UNESCO biosférické rezervace Val Müstair – Parc Naziunal.  

 
 
 
PODPOŘENO Z PROGAMU ŠVÝCARSKO-ČESKÉ SPOLUPRÁCE 
PODPOŘENO Z FONDU PRO BILATERÁLNÍ SPOLUPRÁCI NA NÁRODNÍ ÚROVNI V RÁMCI EHP A 
NORSKÝCH FONDŮ 2009 - 2014 


