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rojekt esko-bavorského geoparku bude vyvíjet 
níže uvedené aktivity a dále bude usilovat o za-

len ní do tzv. sít  Evropských geopark . lenové 
sít  Evropských geopark  se snaží prezentovat loka-
lity, které jsou v decky cenné, jedine né, esteticky 
hodnotné a d ležité ve vzd lávacím procesu. V tši-
na míst zahrnutých do území Evropského geoparku 
musí být sou ástí geologického d dictví, ale jejich 
zajímavost m že být také archeologického, ekolo-
gicky historického nebo kulturního charakteru. Lo-
kality v Evropském geoparku musí být n jakým

zp sobem zapojeny do již stávajícího systému 
ochrany p írody (památek) v dané zemi. Tato pod-
mínka se týká v tšiny území parku (p i emž otázku 
minimálního podílu chrán ných území v rámci geo-
parku je si t eba  ješt   ujasnit) a zaru uje od vodn -
nost geoparku a jeho trvání. Sí  Evropských geo-
park  je tak založena na národních systémech 
ochrany p írodního a kulturního d dictví a nehodlá 
v tomto sm ru stanovovat žádné další ochraná ské 
limity. Nutnou podmínkou geoparku je však jasné 
vymezení jeho území. 

Obr. 1: P edpokládané hranice esko-bavorského geoparku.
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esko-bavorský geopark si klade tyto cíle: 

– informovat o oblasti v širším m ítku
– aktivn  podpo it rozvoj regionu 
– ukázat turistickou atraktivitu oblasti 
– poukázat na význam geologických podmínek pro 

ekonomický a kulturní rozvoj 
– získat ochrannou známku „Evropský geopark“  

O ekávaná struktura esko-bavorského geo-
parku: 

– koordinátor na eské a bavorské stran
– zú astn né a spolupracující organizace 

– rada geoparku 
– v decká poradní skupina 

esko-bavorský geopark bude vyvíjet tyto akti-
vity: 
– publikování spole ných informa ních materiál
– po ádání výstav a p ednášek 
– po ádání kulturních akcí 
– po ádání pravidelných setkání ú astník  geo-

parku
– zapojení do spolupráce v rámci Evropské sít

geopark
– financování aktivit geoparku s pomocí národních 

a evropských fond  rozvoje 

Literatura:
Dahlheim H. A., Peterek A., Rohrmueller J., Fischer T., Bab rek J., Cajz V. (2001): A Czech-Bavarian GEOPARK at the 

Northwestern Part of the Bohemian Masif. – Abstracts of the 2nd European Geoparks Network Meeting, p.5, Sigri, 
Lesvos, Greece. 

Dahlheim H. A., Fischer T., Bab rek J., Knott P., Peterek A., Zukal M. (2002): Progress report of the border-crossing  
Bohemian-Bavarian GEOPARK. – Abstracts of the 3rd European Geoparks Network Meeting, 18-19, Eggenburg, 
Austria.

Eder W. (1999): „UNESCO GEOPARKS“ – A new initiative for protection and sustainable development of the Earth’s 
heritage. – N. Jb. Geol. Paläont. Abh., 214 (1/2), pp. 353-358, Stuttgart. 

Fischer T., Bab rek J., Koudelková G. (2002): esko-bavorský geopark-projektový zám r pro studii proveditelnosti, Kraj-
ský ú ad Karlovy Vary, 9 p., Karlovy Vary. 

Tvrdý J. et al. (2003): Studie proveditelnosti esko-bavorský geopark, Karlovarský kraj (SROP). – MS Karlovarský kraj. 
Wimbledon B. Martini G. (1999): UNESCO network of geoparks. – 15 p., Paris.


