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rojekt þesko-bavorského geoparku bude vyvíjet
níže uvedené aktivity a dále bude usilovat o zaþlenČní do tzv. sítČ Evropských geoparkĤ. ýlenové
sítČ Evropských geoparkĤ se snaží prezentovat lokality, které jsou vČdecky cenné, jedineþné, esteticky
hodnotné a dĤležité ve vzdČlávacím procesu. VČtšina míst zahrnutých do území Evropského geoparku
musí být souþástí geologického dČdictví, ale jejich
zajímavost mĤže být také archeologického, ekologicky historického nebo kulturního charakteru. Lokality v Evropském geoparku musí být nČjakým

zpĤsobem zapojeny do již stávajícího systému
ochrany pĜírody (památek) v dané zemi. Tato podmínka se týká vČtšiny území parku (pĜiþemž otázku
minimálního podílu chránČných území v rámci geoparku je si tĜeba ještČ ujasnit) a zaruþuje odĤvodnČnost geoparku a jeho trvání. SíĢ Evropských geoparkĤ je tak založena na národních systémech
ochrany pĜírodního a kulturního dČdictví a nehodlá
v tomto smČru stanovovat žádné další ochranáĜské
limity. Nutnou podmínkou geoparku je však jasné
vymezení jeho území.

Obr. 1: PĜedpokládané hranice þesko-bavorského geoparku.
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ýesko-bavorský geopark si klade tyto cíle:

– rada geoparku
– vČdecká poradní skupina

–
–
–
–

informovat o oblasti v širším mČĜítku
aktivnČ podpoĜit rozvoj regionu
ukázat turistickou atraktivitu oblasti
poukázat na význam geologických podmínek pro
ekonomický a kulturní rozvoj
– získat ochrannou známku „Evropský geopark“

ýesko-bavorský geopark bude vyvíjet tyto aktivity:
– publikování spoleþných informaþních materiálĤ
– poĜádání výstav a pĜednášek
– poĜádání kulturních akcí
– poĜádání pravidelných setkání úþastníkĤ geoparku
– zapojení do spolupráce v rámci Evropské sítČ
geoparkĤ
– financování aktivit geoparku s pomocí národních
a evropských fondĤ rozvoje

Oþekávaná struktura þesko-bavorského geoparku:
– koordinátor na þeské a bavorské stranČ
– zúþastnČné a spolupracující organizace
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