
Projekt geocyklotrasa „ Za vodou a geologií do Železných hor“. 

 

Tento projekt je zatím realizován v rámci animace území, které provádí naše MAS a 

spadá do klíčového projektu MAS – Dlouhá mez v rámci realizace Strategie komunitně 

vedeného místního rozvoje. 

 

 

Klíčový projekt 1- Dlouhá mez 

Území MAS Podhůří Železných hor ze své největší části spadá do CHKO Železné 

hory a Geoparku Železné hory. Tohoto fenoménu zatím nebylo dostatečně využito pro rozvoj 

našeho regionu. Inovativním a zároveň integračním prvkem projektu je rozvoj aktivit pro 

navázání aktivní spolupráce mezi aktéry v regionu, sousedícími MAS a správou CHKO 

Železné hory a vedením Geoparku Železné hory s cílem vybudovat na území nové hodnoty, 

z kterých můžou dlouhodobě profitovat místní obyvatelé, návštěvníci regionu a podnikatelé. 

Významným způsobem bude podpořena i ochrana přírody a krajiny, jejíž charakter a 

zachovalost je jeden z nejcennějších prvků našeho území a jako taková má nadregionální 

význam. 

Z výše zmíněných důvodů si MAS Podhůří Železné hory vybrala jako klíčový projekt 

projekt s názvem „Dlouhá mez“ – biotopová ochrana území a jeho využití pro rekreačně 

vzdělávací aktivity. V tomto projektu lze očekávat zisk pro všechny zúčastněné. CHKO 

Železné hory bude realizovat účinnou ochranu území s vysokou přírodní hodnotou.  Geopark 

Železné hory pak ochranu zdrojů pitné vody a hydrogeologických fenoménů. Nemalý význam 

má tato lokalita i pro místní obyvatele, pro které je důležité zachování krásné krajiny, pro 

místní podnikatele to bude příležitost k rozvoji cestovního ruchu zaměřeného na 

kultivovaného návštěvníka. Velký význam by toto území a projekt měl sehrát v aktivním 

zapojení mladých lidí. Nabízí možnost aktivního vzdělávání a případně i aktivní účast 

mladých lidí na projektu. Naskýtá se zde možnost pro zemědělce k ekologicky šetrnému 

využití jinak obtížně obhospodařovatelné území (s pomocí tzv. Farmářského plánu – 

poradenská činnost zemědělcům zajišťovanou CHKO pro, co nejhospodárnější a zároveň 

k přírodě ohleduplné řešení). Cílem tohoto projektu bude zachování rázu současné krajiny, 

případně úprava některých nevhodných řešení a současné rekreační využití prostoru se 

vzdělávacími prvky týkající se ochrany přírody, kulturního využití krajiny, hydrogeologie a 

geologie. Celá koncepce projektu bude vyžadovat účinné zásahy v terénu (pasení, kosení, 

odstraňování náletů) a s tím spojenou komunikaci s vlastníky dotčených pozemků, aktivní 



budování vzdělávacích prvků (např. naučných stezek, herních prvků), interpretačních 

středisek (v Chotěboři jako výchozím místě pro návštěvníky, případně dalších místech 

regionu), propagaci projektu a budování doprovodné infrastruktury (značení cest, parkování, 

ubytování, stravování). Tento projekt bude také naším příspěvkem k opatřením, které by měly 

mírnit vliv klimatických změn nejen v rámci našeho území, ale i širšího území (zejména 

ochrana zdrojů pitné vody, zvýšení retenční schopnosti krajiny). Finančním zdrojem pro tuto 

část projektu připadá v úvahu OP ŽP. Indikátory budou počty lokalit, kde dojde k zásahu a 

plocha stanovišť, na kterých dojde k úpravám. 

Hierarchie cílů projektu Dlouhá mez: 

1. Ochrana zdrojů pitné vody 

2. Zvyšování retenční schopnosti krajiny 

3. Ochrana přírodního bohatství a půdy 

4. Využití území pro vzdělávací a rekreační činnost 

5. Vytvoření podmínek pro zvyšování zaměstnanosti v regionu 

 


