
NET4GAS Blíž přírodě
40 zpřístupněných lokalit s ČSOP

Tisková informace, Valašské Meziříčí, 4. 8. 2011



 Program NET4GAS Blíž přírodě zahájen v roce 2007: 

společnost NET4GAS se stala historicky prvním a jediným 

generálním partnerem Českého svazu ochránců přírody 

(ČSOP)

 Cíl: obnova přírodních lokalit na celém území České 

republiky a jejich zpřístupnění veřejnosti

 Od roku 2007 zpřístupněno celkem 40 lokalit

 Podnikání NET4GAS je neodmyslitelně spjato s životním 

prostředím a jeho ochranou
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2007

 Naučná stezka Údolí pod Klíčem

 Naučná stezka biokoridorem Hloučela

 Opičák

 Jelenice

 Lom Myslík

 Naučná stezka Pozorovatelna

2008

 Naučná stezka Chodníčky v Podbeskydí

 Les plný smyslů

 Naučná stezka Bludovská stráň

 Naučná stezka Vinořský park – Satalická baţantnice

 Zlatý vrch

 Kamenec

 Naučná stezka Zvolská Homole

 Naučná stezka Fryšták

 Mločí studánka

 Naučná stezka Velký Košíř

 Naučná stezka Mnichovské Hadce

 Hasina

 Lom Chlum

 Biocentrum Mokroš

 Naučná stezka Zahrady

 Pozorovatelna u rybníka v Blahutovicích

 Naučná stezka Votočnice

2009

 Rezavka

 Štěpán

 Medník

 Vladař

 Podkovák

 Kudlačena

 Podlešákův jilm

 Nad řekou

2010

 Přírodní rezervace Choryňský mokřad

 Vodní svět

 Poustka

 Přírodní rezervace Skalka

 Přírodní rezervace Sudslavický okruh

 Národní přírodní rezervace Ţákova hora

 Mojţíšův pramen - Císařský kámen

 Semanínská stezka

2011

 Naučná stezka Na cvičišti
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 obnovu a zpřístupnění zcela nových lokalit a naučných stezek 

veřejnosti, 

 informovanost o přírodních lokalitách a výchovu v oblasti 

ochrany přírody a ţivotního prostředí značení naučných 

stezek informačními tabulemi, 

 budování a opravu informačních tabulí, vyhlídek, sezení, 

ptačích či bobřích pozorovatelen, přemostění a lávek

 a mnohem víc.
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 společný server NET4GAS, ČSOP a DAPHNE ČR 

 významný nástroj informovanosti veřejnosti o zajímavých 

lokalitách, flóře a fauně v České republice

 aktuality

 tipy na výlet

 další informace o programu NET4GAS Blíţ přírodě

5

www.blizprirode.cz

4. 8. 2011



NS Nad řekou 

 součást unikátního projektu na obnovu kdysi jednoho z nejvýznamnějších arboret v ČR, 

ve 2. pol. 20. stol. takřka zaniklého

Zlatý vrch 

 při budování stezky na vrcholu kopce objeveny základy středověké předsunuté hlásky 

hradu Bečov

NS Vodní svět

 jediná veřejně přístupná pozorovatelna bobrů v ČR

Čedičová hora Vladař

 výskyt orchideje vstavače kukačky – silně ohroţený druh 

Přírodní rezervace Štěpán 

 zaznamenáno aţ 160 druhů ptáků
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NS Sudslavický okruh 

 Sudslavická jeskyně je jedno z nejvýznamnějších nalezišť pleistocénní fauny ve střední 
Evropě. Bylo zde nalezeno 9 000 kostí a 13 000 zubů pravěkých zvířat. 

 Sudslavická lípa, u které stezka začíná (a končí), je druhou největší lípou v ČR s 
obvodem kmene 11,7 m a stářím 600 let.

Kopec Medník 

 rekonstrukce druhé nejstarší naučné stezky u nás z roku 1965 (za minulého reţimu byla 
prezentována jako nejstarší, Köglerova stezka na Krásnolipsku, vzniklá za 2. světové 
války, byla tiše pomíjena)

 jediná lokalita výskytu kriticky ohroţené vytrvalé pozemní byliny kandík psí zub u nás 

(v ČR i v celé Evropě roste pouze jediný druh kandíku)

Lesík a mokřad Opičák 

 přírodně cenná příměstská lokalita byla zachráněna před vykácením a zasypáním tím, ţe 
jí ČSOP koupil z veřejné sbírky

 ptačí pozorovatelna je v našich podmínkách zcela unikátní, filozofií se blíţící dnes tak 
oblíbeným "stromovým stezkám" v zahraničí

NS Podkovák

 jediné zpřístupněné rašeliniště v Českém lese
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 Partnerství

 Sdruţení TEREZA (hlavní partner 2010)

 Daphne ČR – Institut aplikované ekologie (generální partner od roku 2009)

(Revitalizace rašelinišť v Krušných horách)

 Český svaz ochránců přírody (generální partner od roku 2007)

 Národní park Podyjí (generální partner v letech 2007 – 2008)

 Biosférická rezervace Dolní Morava (generální partner v roce 2007)

 Grantový program

 NET4GAS podporuje další iniciativy v rámci svého grantového programu

(v roce 2010 např. Společnost Renata a projekt pro děti "Jak chránit přírodu", činnost 

dětského národopisného souboru Slováček či výstavba Krušnohorského lidového domu 

v Lesné)

 více na www.net4gas.cz

8

Partnerství NET4GAS Blíž přírodě 

4. 8. 2011



O nás



Zabezpečujeme:

 mezinárodní přepravu zemního plynu přes Českou republiku,

 vnitrostátní přepravu zemního plynu tuzemským partnerům,

 další rozvoj přepravní plynárenské soustavy a navazujících 

produktů a sluţeb.
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 Technologie výstavby moderních potrubních linií usiluje o maximální 
omezení negativních vlivů na okolí a zajištění maximální bezpečnosti při 
stavbě i provozu.

 Pečlivě monitorujeme stav přírodního a ţivotního prostředí před 
zahájením, v průběhu i po dokončení kaţdé stavby.

 Stavba z převáţné části vyuţívá současné koridory tranzitních plynovodů 
a fakt, ţe ke stavbě dochází v bezprostřední blízkosti jiţ provozovaných 
plynovodů, svědčí o její bezpečnosti.

 Kaţdý krok výstavby musí splňovat přísné poţadavky veškerých 
mezinárodních předpisů.

 Náročné závěrečné zkoušky jsou zárukou, ţe provoz bude spolehlivý a 
bezpečný.

 Výstavba je ukončena návratem ornice a uvedením pracovního pruhu do 
výchozího stavu, po stavbě plynovodu zůstávají na rozdíl od dalších 
energetických zdrojů jen minimální stopy.

 Reţim v ochranném pásmu plynovodu neomezuje pěstitelské či 
chovatelské aktivity.

 Více neţ 40-leté zkušenosti NET4GAS jsou zárukou bezpečnosti, 
spolehlivosti a šetrnosti k ţivotnímu prostředí.
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 Občanské sdruţení, jehoţ členy spojuje aktivní zájem o 

ochranu přírody a ţivotního prostředí

 Rok zaloţení: 1979

 Poslání: ochrana a obnova přírody, krajiny a ţivotního 

prostředí, ekologická výchova a podpora trvale udrţitelného 

ţivota. 

 Přes 9 000 členů, a to jak profesionální odborníci, zkušení 

dobrovolníci i ti, kteří prostě "jen" mají rádi přírodu
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