
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             
 
 

   

    

Evropský fond pro regionální rozvoj:  
Investice do Vaší budoucnosti! 
Europäischer Fond für Regionalentwicklung:  
Investition in Ihre Zukunft! 

  

 

HLEDÁME MOBILIÁŘ PRO PŘÍRODU 
Národní geopark GeoLoci hledá výrobce vhodného mobiliáře 

pro naučné stezky, posezení v přírodě apod. 
 
 
Hledáme výrobce laviček, posezení, altánků, informačních panelů, stojanů na kola a dalšího mobiliáře 
vhodného pro naučné stezky, turistické značené trasy, odpočívadla a posezení v přírodě, vyhlídky, 
nástupní místa výletních míst u parkovišť apod. 
 

Národní geopark GeoLoci byl vyhlášen ministrem životního prostředí dne 24. dubna 2012 a je tak jedním ze 
čtyř národních geoparků v České republice. Na území geoparku je řada atraktivních míst, které jsou postupně 
zpřístupňovány návštěvníkům. Záměrem geoparku je dopomoci k vytváření této návštěvnické infrastruktury, 
nejen po stránce obsahu informačních panelů apod., ale i kvalitativní a estetické úrovně instalovaného 
mobiliáře. 
 

Výzva je zaměřena výhradně na truhláře, tesaře, kameníky, kováře a jiné výrobce z území Národního 
geoparku GeoLoci (okres Tachov a město Úterý) a bezprostředního okolí. Cílem je podpořit místní řemeslníky 
a propojit výrobce s poptávkou. Vybrané návrhy, prototypy i jejich výrobci se budou moci prezentovat 
v rámci doprovodného programu prvního ročníku konference národních geoparků na akci GEO-EXPO 
v Chodové Plané v dubnu 2013 a budou tak představeny nejen subjektům z území, ale i hostům z celé ČR. 
Nabídka vybraných výrobců poté bude zařazena do on-line katalogu, který bude přístupný všem organizacím 
v území, které provozují, budují nebo jinak zřizují uvedená místa pro návštěvníky. 
 

Podmínkou je využití převážně přírodních materiálů, tj. dřeva a kamene, případně také kovu. Důraz musí být 
kladen na kvalitu řemeslného provedení, trvanlivost, odolnost vůči používání „anonymními uživateli“, 
snadnou údržbu a jednoduché provádění oprav. Podstatná je také praktičnost výrobku a celková vhodnost 
řešení. Přihlášeny mohou být jak sériově vyráběné výrobky, tak solitérní s osobitým řešením, příp. 
s uměleckými prvky. 
 

Přihlásit je možné výrobky v podobě návrhu, prototypu nebo již hotového výrobku v několika kategoriích: 
A) samostatné lavičky s opěradlem i bez, 
B) posezení (stůl a lavičky) s přístřeškem i bez, 
C) altánky, přístřešky,  
D) stojany pro informační panely (o velikosti tabule 100 x 70 cm), 
E) stojany na kola, úvaziště pro koně apod., 
F) ostatní mobiliář a prvky. 

 

V případě zájmu se prosím obraťte přímo na ředitele GeoLoci o.p.s. Jana Floriana (e-mail: reditel@geoloci.cz, 
tel.: 774499396) a to pokud možno do konce listopadu 2012 (samozřejmě uvítáme Vaše nabídky i později). 
V průběhu prosince 2012 – ledna 2013 předpokládáme osobní schůzky s jednotlivými řemeslníky k upřesnění 
podmínek. Více informací o Národním geoparku GeoLoci najdete na internetových stránkách 
www.geoloci.cz.   


