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GEOTURISMUS, GEOPARK – obecné pojmy

• geoturismus a geopark – nové výdobytky 
hospodářského odvětví cestovní ruch

• 3 aspekty pro vznik geoturismu:

– narůstání negativních trendů cestovního ruchu �
myšlenka a naplňování udržitelného cestovního ruchu

– myšlenka „dědictví“ – definováno jako části přírodního a 
sociálního životního prostředí, které jsou výáznamné pro 
lidstvo a měly by být chráněny pro využití současnými a 
budoucími generacemi

– podpora regionu a regionálního rozvoje cestovního ruchu



GEOTURISMUS, GEOPARK – obecné pojmy

• geoturismus = jedna z podob udržitelného 
cestovního ruchu, jedna z šetrných turistik pro 21. st.

– cestování s aktivním poznáváním zajímavých prvků přírodní 
a kulturní krajiny s geologickou či geomorfologickou náplní 
(geologickým dědictvím)

• geoturista = environmentálně uvědomělý turista, 
který má respekt k místní kultuře, zaměřuje se na 
kvalitu prožitku a podporuje místní ekonomiku

• geoprůvodce (georanger) = vyškolený průvodce, 
který je schopen seznámit návštěvníky s územím 
formou zážitků, aktivního zapojení návštěvníků, 
příběhů a tím přispívat k jejich vzdělávání



GEOTURISMUS, GEOPARK – obecné pojmy

• geopark = území, které reprezentuje geologické 
dědictví České republiky a disponuje strategií 
udržitelného rozvoje

– území musí mít pevně a jasně stanovené hranice a mělo by 
být natolik rozsáhlé a osídlené, aby zde byl potenciál pro 
udržitelný rozvoj

– v tomto území se musí nacházet geotopy (geologicky 
výjimečné lokality na území geoparku), které jsou 
výjimečné z hlediska vědeckého zkoumání, estetické 
hodnoty, osvětového využití a které reprezentují 
geologické dědictví státu

• geopark vzniká jako iniciativa místní komunity, může 
být podporován odbornými pracovišti



NÁRODNÍ GEOPARKY

• Síť národních geoparků ČR

– vznik v roce 2007

– přihlásit jakékoli území, které je spojené s významným 
geologickým dědictvím

– hlavní koordinační orgán – Rada národních geoparků ČR
• členové rady: zástupci MŽP, České geologické služby, Akademie věd 

ČR, AOPK, MMR, Národního památkového ústavu, Národního 
muzea, Univerzity Karlovy, Masarykovy Univerzity, atd.

• certifikát Národní geopark

– uděluje ministr životního prostředí

– platnost 4 roky � poté hodnocení pokroku v území a 
revalidace



NÁRODNÍ GEOPARKY

• národní geopark
– řízen subjektem s jasně definovanou strukturou

– propaguje poznávání a zachování charakteru území v jeho celku, 
upozorňuje na ovlivnění společnosti a jejího vývoje geologií území

– upevňuje vazby jeho obyvatel ke krajině, zapojuje se do obnovy 
přírodních a kulturních hodnot území

– podporuje geoturismus, drobné zemědělství, tradiční řemesla a další 
původní hospodářské aktivity za účelem udržitelného rozvoje území

– podporuje environmentální výchovu a vzdělávání, vědecký výzkum 
v naukách o Zemi, podporuje zachování přirozeného prostředí

– vytváří, zkouší a aplikuje metody uchování geologického dědictví

– spolupracuje s místními podniky, propaguje a podporuje vytváření 
nových aktivit spojených s geologickým dědictvím, udržuje spolupráci 
s ostatními geoparky

– zdůrazňuje a rozvíjí tradiční využití surovin, hornin, minerálů a fosílií při 
dodržování zásad udržitelnosti a regionálního rozvoje 



NÁRODNÍ GEOPARKY

• v současné době na území ČR 4 národní geparky: 
Český ráj, Egeria, Železné hory a GeoLoci



EVROPSKÉ GEOPARKY

• Síť evropských geoparků

– vznik v roce 2000 na konferenci evropských geoparků

– spojení geoparků ve Francii, Řecku, Německu a Španělsku

– hlavní cíl podle Charty evropských geoparků: ochrana 
geologických lokalit, výzkum, vzdělávání a popularizace 
geověd, rozvoj specificky orientované turistiky a udržitelný 
rozvoj území

– ke konci roku 2013 – 54 geoparků z 18 zemí Evropy

– každý evropský geopark zároveň od roku 2000 součástí 
Globální sítě geoparků

– z českých geoparků – Český ráj



SVĚTOVÁ SÍŤ GEOPARKŮ UNESCO

• Světová síť geoparků UNESCO

– vznik na základě Pekingské deklarace o ochraně 
geologického dědictví – přijata na První mezinárodní 
konferenci geoparků v Pekingu v roce 2004

– tvoří 100 geoparků z 29 zemí světa, v Číně 27



NÁRODNÍ GEOPARK ŽELEZNÉ HORY

• snaha o povýšení Železných hor na geologicky cenné území 
od 60. let minulého století – regionální geolog RNDr. 
Jindřich Vodička

• reálnější pokusy od 90. let – RNDr. Jiří Hruška a  RNDr. 
Daniel Smutek

• základní kámen pro vznik geoparku – účast na zasedání 
Rady národních geoparků v Srbsku na začátku roku 2011

• � vypracována žádost o vstup na kandidátskou listinu, v 
polovině roku odevzdána nominační dokumentace

• v listopadu zasedání Rady národních geoparků v Chrudimi 
� Geopark Železné hory doporučen na udělení titulu 
Národní geopark

• slavnostní předání titulu – 24. 4. 2012 na MŽP



• vstupní brány do geoparku:
– od severu: město Chrudim, Heřmanův Městec, Chrast

– od jihu: města Ždírec nad Doubravou, Chotěboř, Hlinsko

– od západu: obce Třemošnice, Ronov nad Doubravou, Podhořany u 
Ronova, Chvaletice

– od východu: obce Nové Hrady, Luže, Budislav, Proseč, Krouna

• zasahuje do dvou krajů – většina území v Pardubickém kraji, 
jižní část v kraji Vysočina

• rozloha: 777,5 km2

NÁRODNÍ GEOPARK ŽELEZNÉ HORY



• logo geoparku
– založeno na geologických charakteristikách celé oblasti

– pět šestiúhelníků představuje pět nejvýznamnějších geologických 
jednotek zastoupených v oblasti Železných hor

– barva šestiúhelníků vychází z geologické barevné škály jednotlivých 
hornin

– seskupení pěti segmentů kopíruje klínovitý tvar Železných hor

NÁRODNÍ GEOPARK ŽELEZNÉ HORY



VÝSTAVA NGŽH



HISTORIE A PŘÍBĚHY
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