Pro investory:

Věděli jste, že…

·

Respektujte zájmy geoparku a jeho trvale udržitelný rozvoj,

·

·

akceptujte požadavky nadřazených organizací
a organizací zabývajících se ochranou přírody
a respektujte potřeby nařízení jednotlivých chráněných území,

·

věnujte se rozvoji návštěvnosti a informovanosti
(výstavba infrastruktury—stezky, cesty a podpůrná zařízení pro turistiku, cykloturistiku, hippoturistiku či zimní turistiku), udržujte monitoring
a mějte nastaveny udržitelné počty návštěvníků
na daném území,

·

omezte možnosti znečištění vody a devastaci
přírody vhodným budováním infrastruktury,

·

dbejte na certifikaci a odbornost svých zaměstnanců,

·

při organizaci akcí dbejte na zásady bezpečnosti
a ochrany přírody, neorganizujte zájmové akce
během noci.

·

jezdit na koních je povoleno i na turistických a cykloturistických stezkách, protože v zákoně to prozatím
není zakotveno?
Skialpové túry lze podnikat pouze na značených stezkách a sjíždět mimo tyto cesty do volného terénu je
zakázáno?

·

Jeskyně jsou nezcizitelným majetkem státu a nejsou
předmětem vlastnictví?

·

Přenášením vlastního dřeva na oheň do jiných lokalit
vystavujete přírodu možnému zamoření nežádoucím
hmyzem?

·

Sběr lesních plodů, hub a suché klesti je v lese povolen pouze pro vlastní spotřebu? To samé platí o sběru ovoce a jiných přírodních produktech, zvláště pak
se vyhněte soukromým pozemkům!

·

Zanedbáním správného vyčištění lodi a jejím následným kontaktem s jinou vodní plochou dáváte podnět
k možnému rozšíření nežádoucích řas a jiných organizmů?

Geopark Železné hory
Geopark Železné hory se rozkládá na ploše 777 km².
Převážná část území leží v Pardubickém kraji, oblast
kolem Ždírce nad Doubravou a Chotěboře zasahuje
do kraje Vysočina. Přibližně z jedné třetiny je území tvořeno Chráněnou krajinnou oblastí Železné hory, mimo
tuto oblast je na území celá řada dalších maloplošně
chráněných území. Vedle přírodního bohatství je
na území i mnoho kulturně historických cenností, unikátních muzeí a četné sportovní a rekreační objekty
a území. Oblast Geoparku Železné hory je rájem pro pěší
turistiku a cykloturistiku.

Projekt je spolufinancován
fondy Evropské Unie
(ERDF, IPA).
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Obecná doporučení
pro pohyb v Geoparku Železné hory

Obecná doporučení pro pohyb
v geoparku:
·

Neopouštějte stezky a cesty,

·

nezkracujte si cesty a vyhýbejte se místům, která
prochází regenerací vegetace a půdy,

·

chovejte se tiše, nevyrušujte zvířata a ostatní
návštěvníky, nepřibližujte se ke zvěři a v žádném
případě ji nekrmte,

·

z chráněných lokalit neodnášejte žádné přírodniny a geologicky cenný materiál,

·

respektujte pokyny vydané geoparkem nebo
jinou organizací zabývající se ochranou území,

·

využijte možností komentovaných prohlídek (více
na www.geoparkzh.cz/cs/vzdelavani/)

·

koupání ve všech vodních plochách je na vlastní
nebezpečí, zvláště pak v zatopených lomech, kde
dbejte zvýšené opatrnosti,

·

Zřícenina hradu Lichnice

nezakládejte ohně mimo místa k tomu určená,
palte pouze přírodní materiál, nikoliv odpad,
a před opuštěním ohně se ujistěte, že byl kompletně uhašen,

·

nekempujte mimo doporučená místa (kempy,
tábořiště, nouzová nocoviště),

·

nevstupujte do tichých a chráněných zón, rezervací a do stále aktivních lomů.

Exkurzní program

·

neznečišťujte jakýmkoliv způsobem vodu, půdu
a vzduch, neodhazujte odpadky (co si do přírody
přinesete, to si také odneste) a chovejte se tak,
abyste nezanechali žádnou stopu!

Volnočasové aktivity v geoparku
·

Veškeré stezky a cesty jsou návštěvníky využívány na vlastní nebezpečí včetně lezeckých,

·

při skalním lezení využívejte pouze oficiální stezky (viz horolezecká mapa jednotlivých oblastí),

·

lezení je zakázáno v oblastech se zvýšenou
ochranou území,

·

respektujte omezení pro jednotlivé styly lezení
a lezeckou výbavu,

·

přírodní produkty si můžete v geoparku nasbírat
pro vlastní spotřebu, avšak jakékoliv obchodování s nimi je zakázáno,

·

respektujte zákazy omezující přístup do vody
a pohyb ve vodě,

·

jízda vozidlem mimo cesty není dovolena bez
povolení příslušného úřadu nebo vlastníka nemovitosti,

·

snažte se vyhnout znečištění cest,

·

MTB je dovoleno využívat pouze na místech
k tomu určených, není dovoleno jezdit po rekreačních nebo turistických stezkách,

·

svoji rychlost vozidla/kola/koně vždy přizpůsobte
podmínkám a ostatním účastníkům provozu či
spoluúčastníkům stezky,

·

lyžujte, běžkujte a skialpujte na místech k tomu
určených, dodržujte bezpečnostní pravidla jízdy
a neopouštějte stezky/cesty,

·
·

komerční rybaření není v geoparku povoleno,

·

respektujte rybářská pravidla (termíny, míry,
návnady, atd.).

k rybaření na území geoparku je nutné standardní povolení,

Plánujte své aktivity dopředu!
·

Zjistěte si předem sjízdnost/schůdnost a dostupnost všech vámi vybraných cest/stezek a území,

·

snažte se vyhnout střetu s vodní plochou—její
překonávání může způsobit znečištění vody,

·

sledujte počasí, dešťové srážky či sněhové podmínky,

·

přizpůsobte náročnost aktivity své fyzické kondici
a dalším podmínkám,

·
·
·

organizujte se v menších skupinách,
zjistěte si otevírací doby jednotlivých objektů,
parkujte svá vozidla na místech k tomu určených.
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