
popis projektu Základní 
organizace

Poznámka

Název projektu 
Kolo Zpřístupnění soukromé rezervace s výskytem prstnatce pletního a dalších 18 druhů chráněných 

rostlin, s úpravou terénu u  studánky a ohraničení louky proti vjezdu traktoru.
63/02 ZO ČSOP 
Pantoflíček  
Slavkov

Schváleno

Heřmanický rybník Zpřístupnění Heřmanického rybníka (navrženého jako PP Heřmanický rybník) pomocí pěti infotabulí, 
ptačí pozorovatelny a posezení (součástí cedulí budou kvízy a náměty na soutěže pro děti jako učební 
pomůcka pro zdejší ZŠ A SŠ). Kromě přírodních cenností, má lokalita unikátního genia loci – díky 
několika desítkám tzv. rybářských posedů (a k nim vedoucím lávkám) vyvolává dojem spíše exteriérů 
z východní Asie, než střední Evropy.

73/19 ZO ČSOP 
Onyx

Schváleno

Bohumilická památná 
álej

Rekonstrukce a zpřístupnění veřejnosti památného stromořadí – Bohumilické aleje. Nutné zdravotní 
zabezpečení 20 až 30 stromů, umístění odpočinkových míst pro návštěvníky – 4 ks laviček a 
informačních cedulí informujících o významu tohoto stromořadí, ochraně dutinových ptáků a hmyzu 
vázaného na dřevo.  Součástí budou i informace o okolních zajímavých místech. 

19/05 ZO ČSOP 
Šumava

Schváleno

NS Mýto Jihovýchodně od Prahy u obce Nedvězí se nachází přírodní rezervace Mýto. Krásný a skrytý kousek 
přírody bude veřejnosti zpřístupněn formou naučné stezky. Osou stezky bude potok Rokytka, který 
zde přirozeně meandruje. Zalesněné údolí si tu zachovalo původní charakter s černýšovou 
dubohabřinou a habrovou javořinou na svazích, s luční nivou a suchomilnou skalní vegetací. Zatím 
poslední přírodovědecký průzkum tu zaznamenal 22 druhů savců, zajímavé druhy rostlin, motýlů a 
ptáků. 

01/04 ZO ČSOP 
Botič Rokytka

Schváleno

Housle Jedná se o přírodní památku, kde najdeme významný geomorfologický útvar a zároveň útočiště  řady 
živočišných druhů zejména hmyzu. Výskytuje se zde i  vzácná třešeň křovinná. Rokle je 20 - 30 m 
hluboká a 250 m dlouhá a bude zde vybudována naučná stezka s možným interaktivním prvkem či 
odpočívadlem. Podle aktuální situace dojde k úpravě terénu.

01/01Dům 
ochránců přírody

Schváleno

Bažantnice v Nových 
Hradech

Významné místo turistických vycházek Bažantice v Nových Hradech je v současnosti velmi špatně 
přístupné a postrádá informační systém pro návštěvníky. Cesta k němu vede přes rušný silniční tah 
do Českých Budějovic. V současné době je jediný bezpečnější přístup po přírodním schodišti v 
havarijním stavu. Rekonstrukcí přírodního schodiště v části Sokolího hnízda (EVL), které je situované 
v prudkém svahu, se návštěvníci dostanou bezpečněji (nejdou po silnici, ale přechází ji na 
přehledném místě) do míst Bažantice. Zde je potřeba vybudovat haťový chodník (10m), vznikne tu 
úvodní cedule o bažantici (výskyt např. páchníka hnědého, drabčíka, kokoříka mnohokvětého a 
mnoho dalších) a další cedule s posezením u rybníku Bažantník.

14/09 ZO ČSOP 
Nové Hrady

Schváleno

VIDŽÍN – Telecí potok Cílem projektu je prezentace a samotné zpřístupnění přírodních a kulturních
hodnot Tepelské vrchoviny v okolí Vidžína a podpora vyhlášení připravovaného Přírodního parku (PP) 
Tepelské vrchy (rozšíření Přírodního parku Úterský potok).Konkrétními cíly projektu je vznik 8 km 
informačního okruhu zážitkové trasy kolem Vidžína, doplnění mobiliářem, obnovou Dřevohryzské 
kyselky.

23/02 ZO ČSOP 
BERKUT

Schváleno

Ořešník Rekonstrukce stávající infrastuktury na vrchol Ořešník v CHKO Jizerské hory a NPR Jizerskohorské 
bučiny, umístění dvou informačních tabulí, zábradlí, lavičky, oprava kamenných stupńů a svodnic. 
Bez rekonstrukce hrozí  nedostupnost.

36/02 ZO ČSOP 
při Správě CHKO 
Jizerské hory

Schváleno

Panská zahrada v 
Pozořicích

Zpřístupnění dolní části zahrady, kde se nachází  malá a velká tůň pro obojživelníky. Raritou je 
skupina vrb křehkých, které svými křivolakými kmeny připomínají stromy v tropickém pralese. Místo 
bude doplněno o informační  panel  – Vodní ptáci a interaktivní dřevěný prvek – poznávačka.

55/07 ZO ČSOP 
Pozořice

Schváleno

Lačnov Cílem projektu je v okolí Lačnova označit 4 nejpočetnější kolonie  inf. tabulemi a informovat veřejnost  
o mimořádné hodnotě šafránu bělokvetého, historii jeho výskytu i nutných pravidlech chování na 
lokalitách, aby zůstaly nadále zachovány

ZO 76/01 ČSOP 
Valašské Meziříčí

Schváleno, s 
otevřením v roce 
2013.

Svatojánské proudy Jedná se o rekonstrukci Naučné stezky Svatojánské proudy, která je v současné době zničená a 
ztacená(chybí panely, potrhané cedule).  Povede ze Štěchovic do Nových Třebenic. Stezka přivede 
návštěvníky do hlubokého skalnatého údolí řeky Vltavy. Místo zvané dříve Svatojánské proudy si 
oblíbili v minulé době trampové. Stezka tak prochází i osadou Ztracenka, hrající významnou roli v 
historii českého trampingu.  Stezka seznámí návštěvníky s flórou a faunou, geologickou stavbou 
vltavského kaňonu, voroplavbou a ochranou přírody. Součástí projektu vytvoření podrobných 
webových stránek, na které budou odkazy u jednotlivých cedulí pomocí QR kódů.

11/11 ZO ČSOP  
Zvoneček

Neschváleno

Biodoverzita Na 
Třemšíně

Seznámení veřejnosti s faunou, flórou a ekosystémem PP Třemšín. Instalace laviček a infopanelů. 12/12 ZO ČSOP 
STŘEDNÍ BRDY

Neschváleno

PO STOPÁCH 
HRABĚNKY 
WINKELBAUEROVÉ
-KRAJ KAROLINY 
SVĚTLÉ

Zpřístupnění území s výskytem různorodých živočichů, dřevin a rostlin. Lokalita v  Přírodním parku 
Ještěd. Nachází se tu prameny Ploučnice, pískovcový převis a další místa, spojující s vyznamnými 
událostmi – kříž hr. Winkelbauerové, Pruský kříž, Červený kámen, Tetřeví skály, Tyrovské skály a 
další..

36/09 VIA 
ZDISLAVA

Neschváleno, 
nutné předložit 
podrobnější 
projekt.

Hradišt ě Libušín Instalace infotabulí  o území bývalých dolů (hald),kde dochází k rekultivaci a  kam se začíná vracet 
příroda. V blízkosti haldy kostel sv. Jiří s dřevěnou zvonicí, původně hradiště. Součástí PP Džbán.

04/16 ZO ČSOP  
Kladensko

Neschváleno, 
nutné předložit 
podrobnější 
projekt.

Skalní stezka Cílem projektu je vybudování unikátní zajištěné cesty skalním terénem a její zpřístupnění pro studium 
a poznání vegetace skalních štěrbin a suťových lesů (na ostatních lokalitách je všude jen obrázek bez 
možnosti bližšího seznámení s biotopem...). Dle průzkumu žádná obdobná stezka
zpřístupňující přímo vegetaci skalních štěrbin v České republice není. V rámci projektu „Skalní stezka“ 
dojde k vybudování stabilních zajištěných cest o celkové délce cca 380m ve „vysokohorsky“ 
náročném terénu pomocí železných řetězů, lan, úchytů a žebříků zakotvených do skal a skalních 
bloků. Tento projekt tak jedinečně kombinuje environmentální výchovu, turistickou atraktivitu i 
volnočasovou aktivitu obyvatel a návštěvníků mikroregionu a dle předběžného průzkumu by byl velmi 
příznivě přijatý a využívaný. 

23/02 ZO ČSOP 
BERKUT

Stezka se nachází 
v Bečovské 
botanické zahradě, 
která byla 
zpřístupněna v 
rámci projektu Nad 
řekou. 

Zámecká obora 
Bažantice Zásmuky

Vytvoření  zastavení pro návštěvníky místní zámecké obory Bažantnice(kde již je ale informační 
systém). V rámci projektu bude vytvořen  dřevěný mostek(ne na stavební povolení). Povede přes 
údolíčko vodního toku Špandava s výhledem na historickou památku tzv. Jelení tunel.  Po dokončení 
levostranné části pěšin bude také vhodně překlenut úsek cca 300 m podle frekventované silnice Kutná 
Hora Praha, kde se z důvodu silného provozu po krajnici nedá bezpečně chodit.

ZO ČSOP 
Zásmuky

V samotném areálu 
obory již 
informační systém 
o přírodě existuje. 

Brusná – informa ční
a setkávací místo 
ochránc ů a milovník ů 
přírody“

Vybudování altánu na vrcholu kopce Brusná, nedaleko NS Bludovská stráň.   Posezení s infopanely a 
lavičkami a zpevněnou plochou bude sloužit jako  informační a setkávací místo ochránců a milovníků 
přírody ku přiležitosti jako např. např. Den Země, přednášky v přírodě, atp. Vnitřek stavby bude 
vydlážděn kamennou dlažbou – kámen z místních zdrojů.Stavba bude doplněna sedáky (lavičkami) a 
osvětlením využívající fotovoltaické panely jako zdroj energie.

75/10 Bludov V těsné blízkosti již 
zpřístupněné 
lokality NS 
Bludovská stráň. 
Stavba tohoto typu 
nenaplňuje poslání 

Učebna v p řírodě Doplnění lokality Rezavka o naučnou tabuli, hnízdní podložku a zalaminovanou knihu o vodnich 
ptácích.

ZO ČSOP Alces 
73/18

Doplnění již 
existující lokality 
Rezavka


