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GEOPARK ŽELEZNÉ HORY – MOTIVAČNÍ DOPIS PRO PODPORU ŽÁDOSTI
O ČLENSTVÍ V EVROPSKÉ SÍTI GEOPARKŮ

Předložení žádosti o členství v Evropské síti geoparků vychází z přesvědčení, že
profesně v našem regionu působíme téměř 40 let, z toho více než pět let jako geopark, resp.
Národní geopark Železné hory.
Velmi dobrá znalost území a dlouhodobá spolupráce s lidmi přesvědčila zástupce obcí,
měst a municipalitu obecně o smysluplnosti projektu Národního geoparku, se kterým se
ztotožnili a který pomáhají rozvíjet.
Ke stejnému závěru dospěly i školy různých stupňů, univerzity, vědecká pracoviště, či
komerční subjekty.
Být součástí UNESCO geoparků je významným impulzem k rozvoji geoparku a je
možností, jak generovat široké spektrum činností, ze kterých může náš region profitovat, a to
jak lidsky (vzdělávání), tak ekonomicky a sociálně (rozvoj cestovního ruchu).
Naše přesvědčení, že fungujeme v intencích zásad a pravidel, konvenujících s Chartou
EGN vychází mimo jiné z:
– dlouhodobého procesu geovědního vzdělávání základních a středních škol, učitelů celého
regionu a široké odborné i laické veřejnosti
– vybudování a neustálého rozvíjení infrastruktury geoparku, propojující významné geotopy,
která dokládá unikátní pestrost geologické stavby území a historii života země od
prekambria až po recent
– sítě turistických stezek, cyklotras (cyklostezek), které vedou příjemnou krajinou bez
významné průmyslové či zemědělské zátěže
– ze sítě vybudovaných informačních center, která je a bude doplňována interpretačními
středisky – „Bránami do Železných hor“
– dlouhodobé spolupráce s CHKO Železné hory, s Českou geologickou službou a
s municipalitou, která umožňuje rozvoj a vyšší kvalitu informací pro návštěvníky geoparku
a vytváří předpoklady pro rozvoj geoturismu
– z témat a naučných programů jako „Historií Země za dva dny“ či „Putování za vodou“.
Jedním z cílů tohoto geoparku po zařazení do sítě EGN je přispět k udržitelnému
rozvoji cestovního ruchu při využití vhodných osvětových a marketingových nástrojů, dále
zapojení se do mezioborového výzkumu, pokračování v šíření povědomí o geologické historii
území mezi širší veřejností. Tyto aktivity jsou v současné době na většině území geoparku
uskutečňovány s využitím interpretační infrastruktury, která je a bude intenzivně rozvíjena.

Ti z nás, kdo iniciovali a přispívali k vytvoření Národního geoparku Železné hory,
jsou si plně vědomi odpovědnosti a závažnosti závazků, které ukládá členství v rámci
evropské/globální sítě Geoparků.
Jsme dále přesvědčeni, že můžeme přispět i k dalšímu rozvoji sítě geoparků.
Opravňují nás k tomu odborné znalosti a nabyté zkušenosti z práce ostatních geoparků, které
jsou již členy Evropské a Globální sítě geoparků. Věříme, že rozvoj Geoparku Železné hory
v rámci těchto nadnárodních sítí přispěje i k rozvoji našich komunit a k zachování přírodních
a kulturních zdrojů pro budoucí generace.
Podepsáním vyjádříte podporu žadateli pro jeho připojení do sítě evropských geoparků
a vůli spolupracovat s Geoparkem Železné hory v souladu s pravidly a principy s EGN.
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