Projekt 235
Příběh hraničních hor: Světecký vrch a Dyleň
Die Naturgeschichte des Grenzgebirges zwischen
Heiligenberg und Tillenberg

Cílem projektu je rozvoj místního šetrného cestovního ruchu, vybudování nových turistických
lokalit a navázání první spolupráce mezi městy Tachov a Neualbenreuth v novodobé historii.
Zároveň i poprvé v historii Českobavorského geoparku je navázána spolupráce s městem
Tachov. Cílem projektu je rozvoj místního geoturismu, šíření informací o místních
možnostech geoturistiky a její propagace v regionu. V rámci společné přípravy a realizace
projektu jsou plánovány následující aktivity:
Zpřístupnění nové geoturistické lokality - Neualbenreuther Blickpunkte
V Neualbenreuthu bude osazeno informačními tabulemi 5 míst s výhledy do krajiny. Tato
místa jsou na cestě z Neualbenreuthu k Dyleni, kde se na německém území nachází nově
objevený maar (vznikající vulkán). Budou zde informace o místní geologii - vulkanismu a
tektonice a místním osídlení. Vyhlídková místa jsou bezbariérově dosažitelná po cestě k
Dyleni.
Zpřístupnění nové geoturistické lokality - Naučná stezka Světecký vrch
Na Světecký vrch u Tachova bude vybudována nová naučná stezka se zaměřením na místní
geologii. Bude koncipována jako výlet do historie Země, na 8 informačních panelech budou
populárně naučnou formou (s využitím komiksového příběhu) vysvětlena období vývoje
místního terénu - od nejstarších moří, přes horotvorné procesy minulosti po současnost. Na
trase stezky je geologický fenomén - Český křemenný val, jehož vznik bude objasněn v rámci
komiksového příběhu, stejně jako využití křemene v místní historii. Součástí stezky je také
dřevěný altán a dřevěné herní prvky pro děti.
Vytvoření nového tištěného materiálu
Bude vytvořena informační brožura, která představí příběhy místních hraničních hor. Brožura
nabídne kulturně-historické informace o hraničních horách a zároveň přehled o atraktivních
geoturistických cílech v regionu hraničních hor. Cílovou skupinou je široká veřejnost. Skrze
QR kódy zde budou dostupné informace i pracovní materiál pro školy. Brožura bude
dvojjazyčná, bude distribuována do informačních center, muzeí a institucí cestovního ruchu.
Cílem brožury je vytvořit povědomí o geologickém a montánním přírodním dědictví regionu.

Exkurze do nově vzniklých lokalit
Dvě exkurze, každá do jedné z partnerských oblastí - pro multiplikátory v cestovním ruchu.
Informační
ní a pracovní materiál pro školy (elektronický materiál ke stažení přes
p internet).
Webové stránky (grenzgebirge.geopark-cbg.eu
(grenzgebirge.geopark
bzw. hranicni-hory.geopark
hory.geopark-cbg.eu)
Budou dvojjazyčné,
né, budou obsahovat informace o projektu, přehled
p ehled lokalit i materiál ke
stažení.
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24 243 €

