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Česko-Bavorský Geopark  

 TajemsTví niTra Země

Česko-Bavorský Geopark je ukázkovým úze-
mím s projevy stovky milionů let trvajících ge-
ologických procesů podél významné struktury 
tzv. oherského prolomu (riftu). Tato příkopová 
propadlina je geologicky nejaktivnější oblastí 
Českého masivu. Ačkoliv nejmohutnější geolo-
gické projevy v ní ustaly před pěti miliony let, 
přetrvávající tektonika, vulkanismus, vysoký 
tepelný tok, vývěry termálních vod i seismická 
aktivita nadále lákají pozornost laiků i speci-
alistů. Geologické jednotky lemující prolom 
dokumentují přes 600 milionů let starou histo-
rii Země a její neobyčejné nerostné bohatství. 
Všechny tyto procesy daly tvář dnešní krajině, 
která je naším domovem. Naučme se jí chápat!

Přeshraniční geopark patří z geologického 
hlediska k unikátním oblastem v evropském 
i světovém měřítku. Na území Karlovarského 
a Plzeňského kraje a čtyř bavorských okresů 
(Neustadt/Waldnaab, Tirschenreuth, Wunsie-
del a Bayreuth) je geologická stavba důležitým 
faktorem ekonomického a kulturního vývoje 
lidské společnosti. 

Česko-Bavorský Geopark sestává ze tří národ-
ních geoparků – na české straně to jsou Ná-
rodní geoparky Egeria a GeoLoci, na bavorské 
straně je to Národní geopark Bayern-Böhmen.

Geopark Bayern-Böhmen  

Aufbruch ins ErdinnErE

Der Bayerisch-Böhmischer Geopark ist ein 
Gebiet mit Zeugnissen seit Jahrmillionen an-
dauernder geologischer Prozesse längs der 
Struktur des Eger-Rifts. Diese Aufwölbungs-
zone der Erdkruste mit seinem zentralen Gra-
benbruch, dem Egergraben, ist das geologisch 
aktivste Gebiet der Böhmischen Masse und 
eines der aktivsten in Mitteleuropa. Obwohl 
viele der bruchbildenden Prozesse bereits 
lange nachgelassen haben, ziehen die andau-
ernden Bewegungen der Erdkruste (verbun-
den mit Erdbeben), die vulkanischen Prozesse 
(junger Vulkanismus und CO2-Entgasung), der 
hohe Wärmefluss und die Thermal- und Mi-
neralwasseraustritte die Aufmerksamkeit von 
Fachleuten wie Laien auf sich. Die geologischen 
Einheiten, die den Egergraben einrahmen, be-
zeugen eine über 600 Millionen Jahre alte 
Erdgeschichte der Region und sind reich an 
außergewöhnlichen Bodenschätzen. Die geo-
logischen Vorgänge rund um den Egergraben 
formten das Antlitz der heutigen Landschaft, 
die unsere Heimat ist oder die wir für uns neu 
entdecken. Lassen wir sie uns verstehen!

Der grenzüberschreitende Geopark gehört ge-
ologisch weltweit zu einer Einmaligkeit. Seine 
Erdgeschichte und seine geologischen Proze-
sse zeugen davon. In den Gebieten der Regio-
nen Karlovy Vary und Plzeň sowie in den vier 
bayerischen Landkreisen Bayreuth, Neustadt/
Waldnaab, Tirschenreuth und Wunsiedel ze-
igen viele Beispiele aber auch, wie die geolo-
gischen Grundlagen die jeweilige wirtschaftli-
che und geschichtliche Entwicklung prägten. 
Der Geopark will auch dies seinen Besuchern 
näher bringen.

Der Bayerisch-Böhmische Geopark besteht aus 
drei Nationalen Geoparks - auf der böhmischen 
Seite sind es die Geoparks Egeria und GeoLoci, 
auf der bayerischen Seite der GEOPARK Bay-
ern-Böhmen.
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Česko-Bavorský Geopark  

národní a evropské geoparky

O zachování, rozvoj a zviditelnění jedinečných 
geologických regionů pečuje v Evropě téměř 
100 geoparků. Mnohé z nich jsou vzájemně 
propojeny v síti národních geoparků na státní 
úrovni a v evropské síti geoparků na úrovni 
celého kontinentu.  O zařazení do těchto sítí 
rozhodují skupiny odborníků. Všechny tři čás-
ti Česko-Bavorského Geoparku jsou ve svých 
zemích uznány za národní geoparky. Společně 
tvoří jeden z mála přeshraničních geoparků 
v evropském i celosvětovém měřítku. Geopar-
ky podporují udržitelný rozvoj svých regionů, 
rozvoj cestovního ruchu i environmentálního 
vzdělávání a na mezinárodní úrovni propagují 
své regiony.

Bayerisch-Böhmischer Geopark  

Geoparks national und europäisch

Um die Erhaltung, Pflege und Bekanntmachung 
einzigartiger geologischer Regionen kümmern 
sich in Europa annähernd 100 Geoparke. Viele 
von ihnen haben sich in verschiedenen Ne-
tzwerken zusammen geschlossen. Zu diesen 
gehören auf staatlicher Ebene die „Nationalen 
Geoparke“, auf europäischer das „European 
Geoparks Network“. Über die Aufnahme in die 
verschiedenen Netzwerke entscheiden jeweils 
Expertengruppen. Alle drei Teilregionen des 
Bayerisch-Böhmischen Geoparks sind als „Na-
tionale Geoparke“ in ihren Ländern anerkannt. 
Sie bilden gemeinsam einen der ganz wenigen 
grenzüberschreitenden Geoparke in Europa 
und weltweit. Geoparks fördern nachhaltig die 
Entwicklung ihrer Regionen, den Tourismus 
und die Umweltbildung und werben internati-
onal für ihre Gebiete. 


