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historií zeMě za dva dny

Bezpečnost, ochrana zdraví a majetku jsou kategorie, které je nutné obecně dodržovat. Každý 

z nás, ať fyzická či právnická osoba, je ze zákona vázán určitými pravidly, jejichž nedodržování 

může navodit rizikové situace s následnými sankcemi, kterým je lépe se vyhnout. Prevence 

k vyloučení rizik je nutná i při uskutečňování geologických exkurzí do terénu. V předkládaném 

listu bezpečnosti pohybu na lokalitách jsou zdůrazněny momenty, které vychází z dlouhodobých 

zkušeností realizátorů projektu Geovědy.

Před samotnou exkurzí si vždy plánovanou trasu nejlépe sami projděte, pokud to není možné, 

tak si prostudujte dostupné materiály a mapy. V případě, že je exkurze vedena geoprůvodcem, 

zařizuje všechny tyto náležitosti on.

obecná Pravidla

list bezpečnosti pohybu na lokalitách s geovědní náplní

PiktograMy Používané k lokalitáM:

PŘÍSTUPNÉ VOZEM

PŘÍSTUPNÉ PĚŠKY

VSTUP POUZE S PrůVOdcEM

POHLEdOVÁ LOKALITA

LOKALITA S MINErÁLY

LOKALITA S FOSILIEMI

LOKALITA S PrAMENEM

KOPÁNÍ/SBĚr POVOLEN

SKALNÍ VýcHOZ

LOKALITA S VrTEM
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Lokality se dají obecně rozdělit na tři základní skupiny: 

lokality přístupné jsou všechny ty, kam lze vstupovat bez výrazného omezení 

vlastnického práva. Ovšem i v těchto případech je nutné dbát základních pravidel slušnosti 

a ohleduplnosti. Pokud se například nachází lokalita uprostřed osázeného pole, je velmi 

žádoucí se k ní pohybovat v řadě za sebou tak, aby škody na plodině byly co nejmenší. 

V případě, že se lokalita nachází na oploceném soukromém pozemku nebo se jedná o činný 

či dočasně uzavřený lom, jedná se o lokality přístupné s omezením. V těchto 

případech je třeba se předem dohodnout s majitelem pozemku a vyžádat si povolení (více viz 

Pravidla pro pohyb v lomech). To této kategorie spadají i lokality, které se nacházejí uvnitř 

přísně chráněného území. Pro vstup na tyto lokality je třeba požádat o povolení místně 

příslušnou pobočku Agentury ochrany přírody a krajiny, případně ředitelství chráněné krajinné 

oblasti nebo národního parku.  

lokality nepřístupné jsou z tohoto titulu vyloučeny pro realizaci jakýchkoliv aktivit.

dostuPnost lokalitt

list bezpečnosti pohybu na lokalitách s geovědní náplní



3

historií zeMě za dva dny

rizika na lokalitě

list bezpečnosti pohybu na lokalitách s geovědní náplní

charakter geologických lokalit je různý, jedno však má většina z nich společné.  

Často se jedná o skalky, skalní defilé nebo skalní výchozy, které mohu být zvláště  

při horších klimatických podmínkách nebezpečné. dbejte proto, prosím, následujících 

bezpečnostních upozornění: 

1.  Mokrý kámen klouže! 

2.  kámen zpravidla dobře zvětrává, takže z vyšších skalek a starých lomových 

stěn mohou opadávat úlomky suti!

3.  hrany lomových stěn i vyšších skal mohou být zvětralé, což na první pohled 

nemusí být vidět. nevstupujte tedy na tyto okraje!

4.  Používejte ochranné pomůcky (brýle, přilby, reflexní vesty a rukavice)!

5.  v případě práce s kladivem či palicí dávejte pozor na to, kde stojí ostatní 

účastníci a kam odletují úlomky!

6.  Při pohybu a práci na vyšších skalních stěnách dávejte pozor na pohyb  

pod těmito stěnami!

7.  v případě organizovaných exkurzí mějte při sobě vždy lékárničku!
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ochrana a ohleduPlnost

list bezpečnosti pohybu na lokalitách s geovědní náplní

Řada lokalit prezentuje často velmi vzácný a ojedinělý geologický fenomén. V případě, že 

tento fenomén poškodíte nebo dokonce zničíte, daná lokalita vlastně zanikne. Snažte se 

prosím chovat v tomto směru co nejohleduplněji k ostatním potencionálním návštěvníkům.

V případě, že naleznete zajímavý či záhadný nález minerálu nebo zkameněliny neváhejte se 

obrátit na pracovníky nejbližší vědní či vzdělávací instituce. To je důležité nejen v případě 

známých lokalit, ale především u lokalit dočasných (výkopy, sesuvy apod.).
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Pravidla Pro Pohyb v loMech

list bezpečnosti pohybu na lokalitách s geovědní náplní

1.  vždy si vyjednejte vstup s dostatečným předstihem. Náhlé překvapení vedoucího 

lomu s žádostí o okamžitý vstup 30 osob nemusí vždy končit úspěchem.

 vstuP bez Povolení do soukroMého loMu Je zakázán 

2.  I když máte povolení ke vstupu do lomu, vždy se při příchodu nahlaste 

u pracovníků lomu (nejlépe u vedoucího lomu či jiné zodpovědné osoby).  

V případě návštěvy s geoprůvodcem je tento krok činěn právě jím.

3.  Během pobytu a pohybu v lomu musí zůstat všichni účastníci pohromadě a musí dbát 

instrukcí odpovědné osoby (vedoucí lomu, geoprůvodce, odpovědný zaměstnanec).

4.  nesahejte a nijak nemanipulujte s jakoukoliv technikou v lomu. Pobyt 

v samotném lomu je sám o sobě privilegiem. Případné porušení pravidel by mohlo vést 

k jejich zpřísnění nebo i k zákazu vstupu pro další návštěvníky.

5.  dbejte na to, aby všichni návštěvníci dodržovali bezpečnostní pokyny a po celou 

dobu pobytu v lomu nosili povinné ochranné pomůcky.

6.  Za žádných okolností nevstupujte na hranu jednotlivých lomových pater. Hornina 

je v této části nestabilní a hrozí zde nebezpečí zřícení. Ze stejných důvodů také nikdy 

nechoďte přímo pod lomovou stěnu.

7.  Při odchodu z lomu zkontrolujte, že nikdo nechybí.
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