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Název materiálu: Memorandum o spolupráci – Národní geopark Železné hory 
 
Počet stran: 1 
 
Počet příloh: 8 
 
 
Popis 
Národní park Železné hory je jedním ze šestice území v ČR, které jsou součástí sítě Národních 
geoparků. Národní park Železné hory zřizuje soukromá společnost Vodní zdroje Chrudim, spol. 
s r.o., která prostřednictvím svého ředitele a jednatele, RNDr. Daniela Smutka, žádá o 
dlouhodobou spolupráci města Žďár nad Sázavou s Geoparkem Železné hory. 
 
Důvodem této žádosti je snaha Geoparku Železné hory o vstup do Globální sítě geoparků 
UNESCO, k jejímž základním pilířům patří spolupráce s dalšími subjekty se značkou UNESCO. 
Zároveň je vedena zájmem o spolupráci v oblasti vzájemné propagace, podpory turismu atd. (viz 
text memoranda.) 
 
Vstup Geoparku Železné hory je podporován Ministerstvem životní prostředí ČR i Českou komisí 
pro UNESCO ( 
 
 
Geneze případu 

 Vedení město bylo osloveno s žádostí o spolupráci, koncept Memoranda zaslán panu 
starostovi 17. 5. 

 Po konzultaci s JUDr. Prokopovou (odbor majetkoprávní) byl koncept po oboustranné 
dohodě mírně upraven a v této upravené podobě, se kterou souhlasí i Vodní zdroje 
Chrudim spol. s r.o., je předkládán Radě města. 

 Formální žádost o spolupráci byla doručena dne 27. 5. 2016 pod č. j. 32621/2016. 

 
Návrh řešení 

Schválit memorandum o spolupráci. 

 
Varianty návrhu usnesení 

 Rada města po projednání schvaluje uzavření Memoranda o spolupráci mezi městem 
Žďár nad Sázavou a společností Vodní zdroje Chrudim, spol. s r.o., zřizovatelem 
Národního geoparku Železné hory. 

 Rada města po projednání neschvaluje uzavření Memoranda o spolupráci mezi městem 
Žďár nad Sázavou a společností Vodní zdroje Chrudim, spol. s r.o., zřizovatelem 
Národního geoparku Železné hory. 

 

 
Doporučení předkladatele 
Doporučení memorandum schválit. 
 
 
Stanoviska  
Návrh byl projednání se starostou města Mgr. Zdeňkem Navrátilem 
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Vas dopis ze dne Nase znacka 

VZ/0525/16 

Mesto Zd'ar nad Sazavou 
Mgr. Zdenek Navratil, starosta 
Zizkova 227/1 
591 31 Zd'ar nad Sazavou 

Vyi'izuje 

RNDr. Daniel Smutek 
Chrudim 

26.5.2016 

Narodni geopark Zelezne hory a mesto Zd'ar nad Sazavou- Memorandum o spolupraci 

v azeny pane starosto, 

v zastoupeni Narodnfho geoparku Zelezne hory, jehoz zrizovatelem a ridfcim subjektem je spolecnost 
Vodni zdroje Chrudim, spol. s r.o., si dovoluji V am navrhnout dlouhodobou spolupraci mezi 
Geoparkem Zelezne hory a mestem Zd'ar nad Sazavou. 

Tato spoluprace, ktera by byla deklarovana ve forme Memoranda, VIZ pfilohu teto zadosti, je 
motivovana snahou Geoparku Zelezne hory o vstup do Globalnf site geoparku UNESCO. Jednim 
ze zakladnich piliru Cinnostf geoparku v globalni siti je i spoluprace se subjekty, kteri jiz tuto znacku 
vlastnf. 

Jsme pfesvedceni, ze koncepce a strategie cinnosti, ktere Geopark Zelezne hory od roku 2012 jiz 
uskuteciiuje a rozvijf, je kompatibilni se strategii mesta Zd'ar nad Sazavou a jeho partneru, a ze 
vzajemna spoluprace napomuze k rozvoji obou regionu. 

Vyse uvedene je duvodem pro predkladanou zadost. 

Telefon: 
469 637101 
469 638 877 
469 638887 

S pozdravem 

Fax: 469 630 401 
E-mail: vz@vz.cz 
Internet: www.vz.cz 

jednatel r itel spolecnosti 
feditel N!rrot) geoparku Zelezne hory 

Zapis v Obch. rejsti'fku: IC: 15053865 
Krajsi<Y soud v Hradci Kralove, DIC: CZ15053865 
28.11.1991, 
oddil c, vlozka 1134 

Bankovnf spojenf: 
KB Chrudim, 
c.u.517649-531/01oo 



 

 

 

 

 

 

 

Národní geopark Železné hory 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Co je geopark? 

 

Jedná se o geologicky cenné území, kde jsou ve spolupráci s místními obyvateli a 
organizacemi (státními, neziskovými i soukromými) rozvíjeny aktivity na podporu rozvoje 
oblasti a podporu návštěvnosti a vzdělanosti v souladu s principy šetrného cestovního ruchu a 
udržitelného rozvoje. Nejedná se tedy pouze o čistě geovědní projekty, ty však často hrají 
dominantní roli. Vedle geologických objektů a jevů jsou důležité i další zajímavosti, jako jsou 
kulturní a ekologické fenomény, archeologické a historické památky. I přesto, že je geopark 
definován Ministerstvem životního prostředí České republiky, nejedná se o území, které by 
nějakým způsobem omezovalo lidskou činnost vyjma oblastí, které již mají nějaký ochranný 
status (CHKO, národní parky a další chráněná území). Jedná se tedy o platformu pro 
spolupráci subjektů při rozvoji území a společnou marketingovou značku území. 

 

Síť Národních geoparků 

 

Síť vznikla na základě směrnice č. 6/2007, kterou vydalo Ministerstvo životního prostředí 
České republiky v roce 2007. Jejím úkolem je podporovat oblasti s geoturistickým 
potenciálem národního významu.  

Výkonným orgánem sítě je Rada národních geoparků, což je zároveň poradní orgán 
ministerstva. Rada rozhoduje o geologické hodnotě daného území, posuzuje kandidatury, 
případně opětovně hodnotí již schválená území. Členy Rady nejsou pouze zástupci MŽP, ale i 
zástupci České geologické služby, Akademie věd ČR, Agentury ochrany přírody a krajiny, 
Ministerstva pro místní rozvoj, Národního památkového ústavu, Národního muzea, 
Univerzity Karlovy, Masarykovy univerzity, Jeskyní ČR a Národního centra šetrné turistiky. 
Tedy institucí, které hrají významnou roli při popularizaci vědy a při prosazování turisticky 
zajímavých témat do regionální i celostátní koncepce.  

V současné době (2016) jsou členy sítě Národních geoparků šest území: Evropský a Národní 
geopark Český ráj, Národní geopark Egeria, který je součástí přeshraničního českobavorského 
projektu, Národní geopark GeoLoci, Národní geopark Kraj blanických rytířů, Národní 
geopark Podbeskydí a Národní geopark Železné hory. Dále je zde řada kandidátských oblastí 
či oblastí, které o této myšlence začínají uvažovat. Jedná se především o tyto oblasti: Geopark 
Vysočina, Barrandien, Krkonoše, Geopark Ralsko a Broumovsko. 

 

 

 

 

 



 

 

NÁRODNÍ GEOPARK ŽELEZNÉ HORY 

 

Obecné informace 

Geopark Železné hory se rozkládá na ploše 777,5 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. 

Jako jediný z existujících českých geoparků je zřizován soukromou společností Vodní zdroje 
Chrudim, spol. s r. o., která sídlí v historické části města Chrudim. Zde je i sídlo samotného 
geoparku. Ačkoliv se jedná o aktivity soukromé společnosti, jsou tyto aktivity úzce provázány 
s činností desítek partnerů na území celého geoparku a ve svém důsledku vedou k propagaci 
území Železných hor a k rozvoji cestovního ruchu v celé oblasti. Celé území je z pohledu 
cestovního ruchu a destinačního managementu velmi segmentované a právě geopark je 
hlavním spojujícím článkem všech hlavních aktérů. 

Vedle přírodního bohatství je na území i celá řada kulturně historických cenností, unikátních 
muzeí a četné sportovní a rekreační objekty a území. 

Oblast Geoparku Železné hory je rájem pro pěší turistiku a cykloturistiku. Celé území je 
velmi hustě pokryto dobře značenou sítí turistických a cykloturistických tras. Vedle toho je 
zde i několik desítek kilometrů koňských jezdeckých stezek a v zimě též značených 
běžkařských tras.  

Geopark Železné hory tuto infrastrukturu využívá a zároveň se snaží ji doplňovat o geotopy, 
tedy lokality se zajímavým geologickým obsahem.  

 

Historie Země schovaná v logu 

Železné hory a přilehlé oblasti spadající do geoparku jsou „geologickým smetištěm“ České 
republiky. Pestrost geologických celků je obrovská, což dokládá i více než sto druhů hornin 
popsaných na tomto relativně malém území. Geologická pestrost je doplněna i množstvím 
geologických a geomorfologických fenoménů. V kombinaci s dobrou dopravní dostupností, 
výborným zasíťováním turistickými a cykloturistickými trasami a relativně malou rozlohou se 
z geoparku stává geologická učebnice pod širým nebem, kterou lze „prostudovat“ za dva až tři 
dny. 

Geologická pestrost se promítá i do loga geoparku, které je tvořeno pěti dlaždicemi 
s celkovým vyzněním tělesa Železných hor. Každá dlaždice poté prezentuje svou barevností 
jedno z pěti hlavních témat geoparku. Celá barevná škála se pak promítá i do všech materiálů 
o geoparku nebo nějak s geoparkem souvisejících. Modrá - hydrogeologie, růžová - hlubinné 
vyvřeliny, zelená - druhohorní usazeniny, šedá - starohorní horniny, fialová - prvohorní 
horniny.  

Geopark Železné hory tedy není zaměřen na jedno konkrétní geologické téma, ale snaží se 
uchytit geologii jako celek a tak jí také prezentovat.  



 

 

Historií Země za dva dny 

Geopark Železné hory v sobě ukrývá téměř 700 milionů let starou historii Země. Nejstarší 
starohorní formace zachycují jak bouřlivou sopečnou činnost, tak i mrazivá období zalednění. 
Snad největší devizou této doby jsou ložiskové akumulace rudních i nerudních minerálů, které 
byly na území geoparku v minulosti intenzivně těženy, ať už formou lomů (Chvaletice) nebo 
důlním způsobem (Litošice). Dnešní pozůstatky těžby jsou velmi skromné, ale i tak dokládají 
intenzivní montánní aktivity. 

Na starohory plynule navazují prvohory se svým hlavním symbolem - trilobitem. Na území 
geoparku jsou alespoň v minimální míře zaznamenána všechna období prvohor, nejvíce pak 
kambrium a ordovik. I pověstný symbol v podobě trilobita se zde dá nalézt. Nicméně se jedná 
o velkou vzácnost v podobě několika prvních desítek kusů. S prvohorami je nejvíce spojena 
těžba silursko-devonského vápence v oblasti mezi Prachovicemi a Vápenným Podolem a její 
následné zpracování ve starých vápenkách. Tato těžba po stovky let ovlivňovala místní život, 
krajinu i architekturu a po právu jí je v geoparku věnována velká pozornost. 

Konec prvohor je spojen se vznikem hlubinných vyvřelin, v našem případě s tělesem 
železnohorského plutonu a na něj vázaných rudních i nerudních ložisek (Běstvina, Chotěboř, 
Březinka). Pluton se nachází v centrální části geoparku a je jakýmsi geologickým srdcem celé 
oblasti. Těžba hlubinných vyvřelin - žul a granodioritů - se zásadním způsobem vryla do 
krajiny mezi Libkovem a Skutčí. V této oblasti se nacházejí desítky zaniklých lomů a lůmků a 
několik lomů činných, kde lze pozorovat přerod kamene v žulovou kostku a v další 
kamenické výrobky. Historie a současnost těžby je nesmírně zajímává a tvoří další pilíř 
geoparkových aktivit.  

Geologický čas již plyne rychleji a naše kroky směřují do období druhohor. To je v geoparku 
hojně zastoupeno křídovými usazeninami. Díky pestrosti prostředí vzniku jednotlivých 
hornin, lze za jeden den spatřit písčitou pláž, dynamické příbojové prostředí, bažiny nebo se 
můžeme ponořit do různých mořských hloubek. Řada prostředí je doprovázena i specifickým 
zkamenělým životem. 

Geologické putování začalo a také končí sopečnou činností, tentokrát tou třetihorní, která je 
zastoupena drobnými tělesy v Luži, jejichž tvar evokuje myšlenku druhých Trosek v Čechách. 

Jako modrá niť se celým geoparkem táhne téma hydrogeologie. Ať už v podobě řeky 
Chrudimky anebo mnohem více jako podzemní voda, která na vrcholcích spadne v podobě 
kapky a v okrajových částech geoparku je jímána pro hromadné zásobování obyvatel pitnou 
vodou. S nadsázkou můžeme hovořit o „ živé vodě z hor“. 

 

 

Role geoparku ve vědě a vzdělávání   

Jak již bylo výše uvedeno, Geopark Železné hory je pomyslnou geologickou učebnicí pod 
širým nebem. Díky dobré poloze ve středu České republiky je tak ideálním terénem pro 
vzdělávání žáků základních a středních škol, stejně tak i pro vzdělávání samotných pedagogů.  



 

 

Několik již realizovaných projektů v této oblasti ukázalo mezery v geovědním vzdělávání  
na školách a naopak výhody a možnosti jejich aplikace přímo na území geoparku. Pilotním a 
zcela inovativním se stal projekt „Geovědy“ (www.geovedy.cz), v němž bylo komplexně 
proškoleno 110 pedagogů základních a středních škol Pardubického kraje. Nyní jsou 
vzdělávací aktivity směřovány na školní kolektivy, kdy vznikají sady výukových materiálů 
pro jednotlivé ročníky, exkurzní trasy a inovativní vzdělávací materiály. Vše je co nejvíc 
zaměřeno na samotný geopark. 

Vzdělávací aktivity geoparku však nejsou zaměřeny pouze na školou povinné skupiny, ale 
směřují i na vysokoškoláky. Zde je vzdělávání realizováno formou spolupráce na závěrečných 
pracích, samotnou výukou zaměstnanců geoparku na specializovaných odborných seminářích 
nebo pořádáním mapovacích kurzů pro studenty geologických oborů. Výuka není orientována 
pouze na geovědní problematiku, ale také na geoturismus a jemu příbuzné obory. 

Vědecký výzkum Železných hor je úzce spojen s aktivním výzkumem lokalit a jevů v oblasti 
geoparku. Tento výzkum byl po dlouhou dobu zanedbáván a Železné hory se postupně staly 
obávaným terénem i pro mnohé geologické kapacity. V současnosti, v kombinaci se vznikem 
geoparku, se tento trend mění a do Železných hor se opět odborníci vracejí a svým způsobem 
znovu objevují zdejší geologii.   

 

 

Geoturismus - budoucnost geoparku 

Současná geoturistická nabídka je zastoupena několika geovědními naučnými stezkami (první 
geologická cyklostezka MAGMA, doplněná druhou geologickou cyklostezkou MAGEO, 
Stezka kolem prachovického lomu s atraktivními výhledy přímo do lomu, Naučná stezka 
Raškovickými lomy a další), geologickými expozicemi pod širým nebem (Expozice leštěných 
horninových desek v Chrudimi, venkovní expozice v Heřmanově Městci, Malči či Chotěboři) 
a muzeálními expozicemi (Muzeum vápenictví v Berlově vápence u Třemošnice, Muzeum 
kamene a obuvi ve Skutči nebo Městské muzeum Chrast).  

Geopark spojuje celé území Železných hor a svými aktivitami nabízí nové možnosti a témata 
pro rozvoj geoturismu, stejně tak nabízí i konkrétní geoturistické projekty a produkty. V roce 
2014 a 2015 byl realizován projekt budování základní geoturistické infrastruktury na 40ti 
vybraných lokalitách, dále byl realizován školící kurz pro geoprůvodce. Kombinací těchto 
kroků se otevírá možnost tvorby cílených geoturistických balíčků zaměřených na různá 
témata. 

K větším projektům patří tvorba sítě vstupních bran do geoparku ze všech hlavních směrů, 
které by měly mít podobu návštěvnických a vzdělávacích center (Podhůra, Pasíčka a další). 

Geoturistické balíčky jsou ve svém zrodu a v současnosti existují tři jednodenní exkurze pro 
školní kolektivy na téma „Putování za vodou“, „Jak vznikne dlažební kostka“ a „Živý svět 
zkamenělin - stopy života“. 

www.geoparkzh.cz 
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pro UNESCO 

Czech Commission 
.. UNBCD 
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Rytii'slcl31, 110 00 Praha 1, tel.: +420-224 186 126, fax: +420-224 186 122, e-mail: unesco@mzv.cz 

Sir, 

Prague,19 November 2015 
Ref. No.: 124748/2015-0SN 

On behalf of the Czech Commission for UNESCO I have the pleasure to inform you 
that the Czech Republic intends to submit an application dossier of the Iron Mountains 
National Geopark to become UNESCO Global Geopark, recognising that it will be subject to 
formal control and following evaluation process against the agreed criteria. 

This nomination is supported by the Minister of the Environment which is responsible 
for geopark 's agenda in the Czech Republic and was approved by the National Geoparks 
Council (Minister's advisory body). 

Please accept, Sir, the assurances of my highest consideration. 

Prof. Patrick J Me Keever 
Chief of Section 
Earth Sciences and Geohazard Risk Reduction 
Secretary of the International Geoscience 
and Geoparks Programme 
UNESCO 
Paris 

Karel Komarek 
Secretary-General 



Vazeny pane rediteli, 

Richard Brabec 
ministr zivotnfho prostredf 

V Praze dne 12. listopadu 2015 
C. j.: 69476/ENV/15, 3346/M/15 

obdrzel jsem Vasi zadost 0 vyjadrenf podpory Narodnfmu geoparku Zelezne hory v usilf 

o vstup do Evropske sfte geoparku a Svetove sfte geoparku pod patronacf UNESCO. 

Vazfm si Vaseho odhodlanf kvalitne reprezentovat Ceskou republiku v oblasti geoparku na 

mezinarodnf urovni a rad pripojuji sve doporucenf k Vasemu motivacnfmu dopisu. 

S pozdravem 

Vazeny pan 
RNOr. Daniel Smutek 
reditel Narodnfho geoparku Zelezne hory 
U Vodarny 137 
537 01 Chrudim 

r::'. 
~ 



   

 

 
 
 
 
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. 
 
 

V Chrudimi dne 24.9.2015 
 
 

 RNDr. Daniel Smutek 
 jednatel a ředitel společnosti Vodní zdroje Chrudim, spol. s r. o., 
 ředitel Národního geoparku Železné hory 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Za: ……………………………………………………………………………………… 
 
 
 
 



~ Certifikat c. 3/ Certificate No. 03 
Pro obdobf / for the period 1.5. 2012 - 1.5. 2016 ,, 

n;irodni geopark Ministerstvo zivotnfho prostfedf 

Ministerstvo zivotnfho prostredi Ceske republiky /Ministry of the Environment of the Czech Republic 

D 
t .... 

udeluje/ grants 

Certifikat 
Certificate 

N arodni geopark 
National Geopark 

Nazev geoparku I Name of the Geopark 

Vodni zdroje Chrudim spol. s r.o. 
:Ridid subjekt geoparku I Managing Subject of the G eopark 

, 
Daniel Smutek 

Reditel geoparku I Manager of the G eopark 

Certifikace je udelena na zaklade podpisu Chatty narodnich geoparku. 
The certificate is granted on the base of signature of the Charter of National Geoparks. 

V pfipade Radou narodnich geoparku dolozeneho poruseni jejich principu budou certifikat 
a logo narodniho geoparku certifikovanemu uzemf ode briny. 

In the case of a violation of principles Charter of National Geoparks (proved by the Council of the National 
Geoparks) the certificate and logo of the National Geopark will be taken away. 

24. dubna 2012 I 24th of Apri1201 2 

~ TomiS Chalupa 
Ministr zivotniho prostredi 

Vyti steno na papfru puvodem z lesu se standardem FSC 
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· tosnf letnf se'zone. Trvala vsak jen· kratce. Kvuli nepi'fznive pi'edpovedi pocasf se Flosna znovu otevi'e zi'ejme az o vfkendu. Foto: oenik/ Michal Fanta 

Komisafi ohodnoti geopark 
Na pfipadne pfijeti 
do UNESCO si vedeni 
musi pockat do jara. 

LUKAS VANfCEK 

Chrudim - Geopark Zelezne 
hory rna sanci stat se sou
casti kulturniho dectictvi 
UNESCO. UZ za necely mesic 
pfileti dva komisafi - jeden 
z Ciny, druhy z Irska, aby 
proverili, ze to, co vedeni 
geoparku napsalo do hod-

· vYCHODNf tECHY: 

· Chcete se stat 
pestouny? 

· Pardubice - Delaji bohuli
bou vee a zaroveii za ni 
kazdy mesic dostavaji plat. 
Rec je o pestounech, kteri si 

·do sve pece vezmou deti, jez 
z ruznych dl)vodu nemohou 
zit -ve vlastnich rodinach. 
Pro zajemce o tuto neleh
kou roli poradaji dnes od 16 
hodin v infocentru Pardu
bice setkani Pardubicky kraj 
a neziskova organizace 
Amalthea. Pokud uvazujete 
o teto moznosti, pfijd'te na 
informativni schuzku. . .. 4 

noticiho formulare, je prav
dive, a sami posoudili, zda 
Geopark Zelezne hory spl
iiuje vsechny podminky pro 
prijeti. . 

Vedeni geoparku tak nyni 
dokoncuje pfipravy. Prede
vsim se ladi detaily progra
mu navstevy. ,Struktura lo
kalit je nastavena tak, a by 
se poskytlo co nejvic infor
maci z terenu a komisari 
meli moznost videt, ze to, 
co jsme o sobe tvrdili, je 
pravda. Na jedpotlivych za-

VYCHODNf tECHY: 

K zabiti rodicu 
chybelo jen malo 

Pardubice - Silvestr 2015, je 
kolem druhe odpoledne. 
Zdenek H. z Pardubicka ry
razi z domova, kde zije s ro
dici, do restaurace. Do hos
pody chodi kazdy den. Ten
tokrat slibi, ze dorazi domu 
mezi osmou a devatou vecer. 
Treba chtel oslavit s rodici · 
prichod Noveho roku. Jenze 
nakonec to dopadne uplne 
jinak. Velmi spatne. Deveta
ctyricetilety Zdenek H. pfiSel 
domu po pulnoci a drsne 
napadl oba rodice. . .. 4 

stavkach chceme ukazat ta
ke provazanost spoluprace 
geopa,rku s lidmi v geopar
ku, a to na urovni o bci, 
mest, kraje, neziskovych 
organizaci i vecteckych in
stituci," vysvetluje Daniel 
Smutek, reditel Vodnich 
zdroju Chrudim, ktere za 
geoparkem stoji. 

Hodnotitele se podivaji 
napfiklad do revitalizova- . 
neho lomu v Brlohu, ktery 
se vycistil za prispeni obce 
Lorn a Agentury ochrany 

SVET: 

Polaci chteji kacet 
vzacny les 

KAC:ENi v Belovezskem prale
se muze ohrozit i vzacne zubry ' 
evropske. . .• 9 

pfirody a krajiny CR. Dale 
navstivi Berlovu vapenku, 
muzeum ve Skutei, branu 
do geoparku v Pasickach a 
secskou prehradu. 

,Vezmeme je take na 
Podhllru, abyvideli spolu
praci geoparku s Mestskymi 
lesy Chrudim nebo do cin
neho lomu ve Ctetine, kde 
poradame exkurze. Chceme 
tak prokazat spolupraci i se 
soukromym sektorem," do
pliiuje geolog Jan Doucek. 

Rozhodnuti o prijeti ci 

MOJE PENfZE: 

Slepa duvera 
se nevyplaci 

Radek Brhel zil po smrti 
manzelky nekolik let u ne
vlastni dcery a jejiho man
zeta. Vedel, ze si chteji koupit 
domek, takze je podporoval i 
financne. Zpocatku vsechno 
klapalo, ale pak zacal b:Yt byt 
pro vsechny mal:9'- ,Kdyz si 
mladi vyhlectli dum, ktery 
odpovidal jejich predstave, a 
slibili mi, ze u nich budu 
moci dale bydlet, daroval 
i_sem jim celozivotni uspory." 
Ze se slepa duvera nevyplaci, 
zjistil velice zahy. . .• 11 

neprijeti do UNESCO se vsak 
vedeni geoparku nedozvi 
hned. Bude si muset pockat 
az do jara pristiho roku. 

.. v druhe polovine zafi se 
uskutecni konference v An
glii, kde se bOde rozhodovat 
o novych geoparcich. Roz
hodnuti musi schvalit ko
mise UNESCO v Parizi. Ta se 
rna sejit v listopadu. Certifi
katy se pak predavaji na 
dalSi konferenci, ktera bude 
na jare," popisuj~ adminis
trativni postup Jail Doucek. 

CFLEBRITY· 

Zuzanu Bubilkovou · 
osvobodil diichod 

Praha - Miloslav Simek 
nechtel, aby se nekdo dozve-. 
del, ze je nemocny. ,Vzdycky 
rikal: Dej najevo jakoukoli 
slabost - a konCiS. Jedna cast 
se na tebe vrhne, druha te 
zacne litovat a zeslabnes jeste 
vic. Takze ja mu v dobe, kdy . 
uz byl nemocny, kryla zada. 
Kdyz s nim chtel nekdo delat 
rozhovor, podstrCil me, coz se 
bralo tak, ze ja ho uzurpuju, 
ze se chci prosadit na jeho 
ukor, rika ctyriasedesatileta 
Zuzana Bubilkova. . .. 14 

Pocasfdnes 
Den 21/27 

Bio 1 

Podle udaju CHMU bylo tento 
den v Hradci Kralove nejtep- . 
leji v roce 1962 (27,7 •c) a 
nejchladneji v roce 1972 (-4,6 
•c) a v Pardubicich 27,0 ·c v 
roce 1962 a -4,8 ·c v roce 1972. 

I Pocasf zftra 
Den 

Noc 

SPORT: 

18/23 

9/13 

11111illlll~ 

Pardubice oslavy 
Karvine nezkazily 

Hradec Knilove, Pardubice 
- Postupove oslavy nepre
kazili. Fotbaliste Pardubic 
prohrali ve 27. kole druhe 

.ligy v Karvine 0:2 a jen pri
hlizeli, jak domaci diky teto 
vyhre slavi postup do nej
vyssi souteze po 17 letech. 
Moravsky tym do ligy do
provodi Hradec Kralove, 
ktery si postup zajistil uz 
minuly tyden v utery. 
, Votroci" zakoncili letosni 
sezonu stylove, zvitezili 
v Dsti nad Labem 2:1. . .. 22 



 

 

 

MEMORANDUM O SPOLUPRÁCI 

 

1) Partneři 

 

Vodní zdroje Chrudim, spol. s r.o. 

U Vodárny 137, 537 01 Chrudim 

Odpovědný zástupce: RNDr. Daniel Smutek, jednatel a ředitel společnosti 

IČ: 15053865 

DIČ: CZ15053865 

 

              Město Žďár nad Sázavou 

Žižkova 227/1, 591 31 Žďár nad Sázavou 

Zastoupené:   Mgr. Zdeňkem Navrátilem, starostou města  

IČ: 00295841 

DIČ: CZ00295841 
 

 

Národní geopark Železné hory (jehož zřizovatelem je společnost Vodní zdroje Chrudim, spol. 

s r. o.), který usiluje o vstup do Globální sítě geoparků UNESCO a město Žďár nad Sázavou 

s kulturní památkou Zelená hora vedenou ve světovém kulturním dědictví  UNESCO (dále jen 

partneři) zdůrazňují význam a důležitost přírodních věd s důrazem na geologii, vnímají 

potřebnost geovědního a environmentálního vzdělávání a neustálého rozvíjení turistického 

potenciálu obou území. 

Cílem Memoranda je vytvoření dobrovolného funkčního partnerství a navázání vzájemné 

efektivní spolupráce zúčastněných partnerů v oblasti rozvoje Národního geoparku Železné 

hory a Žďáru nad Sázavou. 
 

2) Náplň (předmět) memoranda o spolupráci 

 

Partneři budou podporovat aktivity směřující k následujícím cílům: 

 

– stanovení koncepce a strategie rozvoje turismu v obou územích při vzájemné 

provázanosti turistických a geoturistických programů 

– podpora marketingové a propagační činnosti v obou územích 

– spolupráce na aktivitách a projektech zaměřených na geovědní problematiku 

 

 



 

 

 

 

3) Všeobecné podmínky 

 

Toto Memorandum je vyhotoveno ve dvou originálech, z nichž po jednom obdrží každý 

partner. Memorandum je možné měnit a doplňovat pouze písemnými očíslovanými 

dodatky potvrzenými oběma partnery. 
 

4) Účinnost a doba trvání 

Toto Memorandum nabývá účinnost dnem jeho podpisu obou partnerů a platí do dne 

písemné a vzájemné dohody o zrušení. 

Platnost tohoto Memoranda je možné ukončit i výpovědí jednoho z partnerů s tím, že 

výpovědní doba je jednoměsíční a počíná běžet od prvního dne kalendářního měsíce 

následujícího poté, co výpověď došla druhému partnerovi. 

Uzavření tohoto Memoranda bylo schváleno radou města Žďáru nad Sázavou na jednání dne 

………..usnesením č.j…………….  

 

Dne: 

 

 

....................................................... ..................................................... 

        RNDr. Daniel Smutek           Mgr. Zdeněk Navrátil 

  jednatel a ředitel společnosti  starosta města Žďár nad Sázavou 

                 Vodní zdroje Chrudim, spol. s r. o. 
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