Krkonoše – svazek měst a obcí
Zámek 1, 543 01 Vrchlabí
Tel.: 499 405 321, fax: 499 405 729
IČO 70157898
www.krkonose.eu

Tisková informace
V Krkonoších vzniká Geopark
V uplynulých dvou letech se podařilo skupině "Geopark" ve složení z odborníků na geologii,
geomorfologii, mineralogii vytipovat v katastrech obcí sdružených ve Svazku měst a obcí Krkonoše
téměř sedmdesát lokalit, které jsou zajímavé z hlediska neživé přírody s cílem jejich propagace
v rámci Geoparku. Materiál obsahující popis jednotlivých lokalit z geologického,
geomorfologického a mineralogického hlediska byl připravován v souladu s filozofií nabídnout
návštěvníkům Krkonoš alternativu k návštěvám vrcholových partií také v podhůří s marketingovým
dopadem pro drobné živnostníky v podhůří. Zvažována byla dobrá dostupnost lokalit, bezpečnost
pro turisty, odolnost lokalit proti zvýšené turistické zátěži a v neposlední řadě i zajímavost pro
laického pozorovatele. Zpracovaný podrobný obsah materiálu byl rozeslán starostům členských měst
a obcí a zároveň představena mapa s úplným seznamem lokalit. Tyto lokality nyní budou
s jednotlivými obcemi podrobně konzultovány.
Skupina „Geopark“ formou otevřené diskuse hovořila s jednotlivými představiteli krkonošských
měst a obcí o rozšíření anebo redukování seznamu s vědomím, že některé lokality s ohledem na
místní obyvatele bude lépe dále široké veřejnosti nepropagovat.
Vůdčí role Geoparku se následně ujal Krkonoše - svazek měst a obcí. Správa Krkonošského
národního parku a Ministerstvo životního prostředí jsou partnery.
Vytvoření seznamu lokalit bylo financováno z rozpočtu Správy KRNAP. Svazku Krkonoše byl
bezplatně předán jako příspěvek ke společnému projektu.
„V současnosti se, až na drobné výjimky, všechny lokality nachází na území Krkonošského
národního parku (NP) a jeho ochranného pásma (OP), nicméně do budoucna je rozšíření hranic
"Geoparku" i za hranice NP a jeho OP možné,“ uvedl v závěru Ing. Jaroslav ANDRLE, koordinátor
výzkumu ze Správy Krkonošského národního parku.
Co je to geopark? Geopark je oblast, která zahrnuje lokality významné z pohledu geologických věd.
Důležitá jsou i estetická hlediska a jejich neopakovatelnost a vzácnost, která umožňuje jejich využití
např. pro vzdělávání. Geopark má jasně určené hranice a dostatečně velkou rozlohu proto, aby území
mohlo být úspěšně využíváno pro cestovní ruch a aby znamenalo přínos pro hospodářský rozvoj
oblasti. Vedle geologických jsou důležité i další zajímavosti, jako jsou kulturní a ekologické
fenomény, archeologické a historické památky významné z celoevropského hlediska. Geopark
spojuje propagaci geologického dědictví s regionálním rozvojem. Rozvoj území geoparku probíhá ve
spolupráci s místními samosprávami, podniky i jednotlivci. Veřejnost se jejich prostřednictvím může
seznámit nejen s geologickými procesy, ale může také poznat význam přírodních zdrojů a jejich
využití v hospodářské a kulturní historii. Důležitou roli hraje aktivní život v tomto území, jako jsou
např. akce pro rodiny s dětmi, seniory, lidi se zájmem o návrat k přírodě, tradicím a řemeslům.
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