
NÁRODNÍ GEOPARK EGERIA

Putování časem do dávné minulosti Země

Eine grenzelose Zeitreise durch

die geologische Mitte Europas



Geopark

Souvislé území s geologickými fenomény

Základní činnost Aktivity Spolupráce

Podpora geovědních 
disciplín

Výzkum lokalit, 
organizace odb. 
seminářů

spolupráce se 
školami, univerzitami 
a odborníky

Propagace a 
interpretace

vydávání propag. 
mat., prezentace, 
geoprůvodci, IT, 
apod.

Zapojení místních 

obyvatel, spolupráce 

se školami, a 
odborníky

Budování 
infrastruktury

zpřístupňování lokalit, 
stezek, apod.

Zapojení místních 
obyvatel, spolupráce 
s odborníky



Česko-bavorský geopark / Geopark Egeria

Rozloha: 2 462 km2

Rozloha: 7 771 km2



Historie

 4,5 mld. př. n. l.  utváření ZEMĚ

následuje celá řada geologických procesů

 konference  EG v říjnu 2000 v Molinos (zaloţena EGN)

 projektový záměr 2002 (NGA, KK)

 studie proveditelnosti 2003 – 2004 (Phare CBC)

41 nosných lokalit - 6 témat

společné prohlášení hejtmanů a Zemských radů

 podání ţádosti na projekty do SROP 2005

 projekt Informačních tabulí a letáků SROP 

 2006 – 2007 vytvoření managementu Geoparku Egeria

 2008 – 2010 příprava projektů a nominace do SNG



Muzeum Sokolov

Příspěvková organizace Karlovarského kraje

Nositel projektu (sekce ČBG)



Informační tabule

Celkové náklady 1,8 mil. Kč.

IT terén

IT město

46 IT na 27 lokalitách

18000 ks letáků



Projekty ROP 

Zpřístupnění NKP dolu 
Jeroným v Čisté a vytvoření 
potřebného zázemí pro vstup

Povrch – parkoviště, vstupní budova

Podzemí – návštěvnická trasa, ukázky
hornických pracovišť v dole

Modernizace barokní 
budovy Děkanství a 

okolí v Horním Slavkově

Centrum Geoparku  
Egeria

Celkové náklady 65 mil. Kč.

Zázemí pro vstup
do štoly č. 1 v Jáchymově



Kde jsme se prezentovali

Konference, semináře, výstavy, 
přednášky

Hornická Příbram, Stříbrná Jihlava Regiontour
Brno, Hradec Králové 
Setkání Hornických měst (Horní Slavkov, Most)
Prezentace na místních akcí (KVCH,  Konference 
Chodov, Jáchymov, ML atd.)

Výstavy
Mineralogická výstava Mnichov



Marketing a udržitelně rozvojové 

aktivity

Marketingová strategie
 Geopark Egeria chce přispět k většímu jménu regionu jako celku – silná 

marketingová značka
 klade si za cíl sdruţit na základě spolupráce snahy místní samosprávy, 

firem a mnoha dalších organizací i jednotlivců do silného celku 
 definovat a rozvíjet atraktivity, akce a produkty v oblastech
 aktivovat zájem o širokou spolupráci napříč subjekty v regionu
 zvýšit návštěvnost v regionu 
 přispět k  příjmu zúčastněných subjektů z turistického ruchu cestou 

zkvalitnění infrastruktury a propagace v regionu 
 bude vyvíjet snahu o bezbariérové zpřístupnění atraktivit území skupinám 

handicapovaných osob a seniorů

Rozhodující nabídku cestovního ruchu a lázeňství v 
Karlovarském kraji tvoří:

Lázeňství, zdravotní cestovní ruch, městský a kulturní cestovní ruch,
poznávací cestovní ruch (památky a přírodní zajímavosti), dovolená na horách
s moţností zimních i letních sportovních pobytů, kongresový a incentivní 
cestovní ruch, venkovský cestovní ruch, montánní cestovní ruch



Spolupráce v partnery



Cíl 3

Česká část
Česko-bavorský geopark – přírodní 

dědictví jako šance pro region

509.059,-

Spolufinancování: Ministerstvo ţivotního 
prostředí

Hlavní téma: interpretace přírodního 
dědictví pomocí moderních technologií 
(beetag, GPS, MP3)

Bavorská část
Bayerisch-Böhmischer Geopark - das 

Naturerbe als Chance für die Region

770.060,-

Spolufinancování: veřejné zdroje, rozpočet 

GBB

Hlavní téma: instalace cca 100 
informačních tabulí

Vydání dalších propagačních materiálů

Lead partner: Muzeum Sokolov



Síť národních geoparků 

 4.6.2010 Národní geopark 
Egeria

 Člen Rady NG

 Rada NG poradní orgán 
ministra

 Roční monitorovací zpráva

 1x za 3 roky kontrola

 Větší propagace 

 Pomoc odborníků při 
vytváření produktu

 Moţnost dosaţení na dotace z 
MŢP

 Podpora kandidatury do SEG

http://www.mzp.cz/cz/narodni_geoparky



Síť Evropský geoparků

 37 členů

 Rada sloţená z 
členských geoparků

 UNESCO

 Podmínky obdobné 
jako v SNG

 Cíl ČBG získat titul EG 
do roku 2012

http://www.europeangeoparks.org

http://www.europeangeoparks.org/
http://www.europeangeoparks.org/


Lokality a témata
Geologie a geomorfologie: Boţídarské rašeliniště, Hory-Jan 

Svatoš, Hroznětín-Krásný vrch, Kladské rašeliny, 
Kynţvartský kámen, Pomezná, Rybničná-Viklan, Staré 
Sedlo-Údolí Ohře, Vysoký kámen u Kraslic 

Prameny a lázeňství: Karlovy Vary, Kynţvartské kyselky, 
Mariánské Lázně, Milhostov-Bublák, Prameny, Vonšov-Soos 

Vulkanismus: Andělská Hora, Františkovy Lázně-Komorní 
hůrka, Mýtina-Ţelezná hůrka, Rotavské varhany 

Mineralogie a paleontologie: Dřenice, Hazlov-Goethova 
trasa, Loketské serpentiny, Lomnice-Erika, Mnichov-Sítiny 

Hornická historie: Boţí Dar-Zlatý Kopec, Čistá-důl Jeroným, 
Horní Blatná-Vlčí jámy, Horní Slavkov, Hřebečná, 
Jáchymov, Krásno, Nejdek, Oloví, Přebuz, Šindelová 

Těžba uhlí a rekultivace: Habartov-Medard, Lítov-Chlum 
Sv. Maří, Nové Sedlo-lom Druţba, Sokolov-arboretum 
Antonín



Svatošské skály



Šindelová



Soos



Karlovy Vary - Vřídlo



Komorní hůrka



Andělská Hora



Goethova trasa



Erika



Vlčí a Ledová jáma



NKP Jeroným



Družba



Lítovská výsypka



Kontakty
Muzeum Sokolov, p.o. Karlovarského kraje

Ing. Rudolf Tomíček
sekce ČBG a technických památek
Tel.: +420 352 324 027 Mobil: +420 602 354 152
E-mail: tomicek@muzeum-sokolov.cz

Jiří Loskot
sekce ČBG a technických památek
Tel.: +420 352 324 027 Mobil: +420 724 547 139
E-mail: loskot@muzeum-sokolov.cz

www.geopark.cz

Děkuji za pozornost
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