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Desátý rok programu 
NET4GAS Blíž přírodě 

Proč ochrana přírody?
Společnost NET4GAS se v rámci 

své společenské odpovědnosti řídí 
krédem: zlepšovat životní podmín-
ky tam, kde působí, tedy v České re-
publice. Je výlučným provozovate-
lem přepravní soustavy pro zemní 
plyn a rozvíjí odpovědnou politiku 
ochrany přírody s ohledem na sou-
časné a budoucí generace. To je zá-
kladem jejího podnikání i dlouhodo-
bého programu firemního dárcovství 
NET4GAS Blíž přírodě, díky kterému 

se řadí mezi jedny z největších firem-
ních dárců v oblasti ochrany přírody 
v České republice.

Poznání vzácných míst 
nejlepší cestou k jejich 
ochraně

V České republice se nachází řada 
krásných přírodních lokalit. Ne všech-
ny jsou však přístupné veřejnosti, ně-
které jsou zanedbané a ne o všech se 
ví. Cílem programu NET4GAS Blíž pří-
rodě je proto od počátku podporovat 

Již desátým rokem podporuje společnost NET4GAS projekty v oblasti ochrany přírody a ži-
votního prostředí. Již desátým rokem je generálním partnerem Českého svazu ochránců 
přírody (ČSOP). Od roku 2007 podpořila i desítky dalších organizací a projektů, včetně vy-
dávání časopisu Naše příroda. 
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Údolí studánek v Modřanské 

rokli na jihu Prahy. 
Foto ČSOP
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  Jednatel NET4GAS Radek Benčík a předseda ČSOP Libor Ambrozek 
přebírají Cenu VIA BONA za velkou firmu. Foto Klára Žitňanská

  Biokoridor Mokroš na Hané. Foto ČSOP

obnovu těchto cenných přírodních 
lokalit na celém území České repub-
liky a jejich zpřístupnění veřejnosti. 
Jak říká Jan Moravec z ČSOP: „Nikoli 
ploty a zákazy, ale poznání vzácných 
míst, jejich přijetí za svá, za něco, čím 
se můžeme pochlubit, jsou nejlepší 
cestou k jejich ochraně.“ Cílem pro-
gramu je veřejnost do přírody nejen 
přilákat, ale i vzbudit v ní zájem o její 
ochranu a posílit úctu k ní. NET4GAS 
tak přispívá k budování naučných ste-
zek, pozorovatelen, vyhlídek, povalo-
vých chodníčků nebo hracích prvků, 
značení významných stromů a dalších 
cenných míst naší přírody. Často se 
jedná o lokality s výskytem vzácných 
či ohrožených druhů flóry a fauny.

Co se podařilo?

Co se tedy od roku 2007 podaři-
lo Českému svazu ochránců přírody 
s podporou programu NET4GAS Blíž 
přírodě na celkem 74 přírodních loka-
litách po celé ČR vybudovat? 
� 424 informačních panelů 
� 73 laviček a posezení 
� 52 interaktivních herních prvků
� 11 pozorovatelen živočichů
� 10 povalových chodníků 
� 6 zastřešení studánek
� 5 vyhlídek nebo panoramatických 

panelů 
� 5 pokladů geocaching
� 3 bivakovací místa k přespání 

Na konci loňského roku se dostalo 
programu NET4GAS Blíž přírodě milé-
ho ocenění Nadace VIA: „S potěšením 
jsme přebírali cenu VIA BONA pro vel-
kou firmu,“ říká Zuzana Kučerová ze 
společnosti NET4GAS. „Znamená pro 
nás ocenění dlouhodobé systematické 
práce a zadostiučinění, že program je 
pozitivně vnímán naším okolím. Cena 
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patří nejen nám, ale i tisícům profesi-
onálů a dobrovolníků z řad ochránců 
přírody, bez jejichž nadšené práce by 
program nemohl existovat,“ dodává.

Každý rok je zajímavý

2007 – Vůbec první lokalitou, zpří-
stupněnou Českým svazem ochránců 
přírody v rámci programu Blíž příro-
dě, byla naučná stezka Pozorovatelna 
na území bývalého vojenského pro-
storu Mladá. Představena veřejnosti 
byla 22. září 2007. Stezka seznamuje 
návštěvníky s historií bývalého vojen-
ského výcvikového prostoru, s jeho 
největšími přírodními skvosty i s ne-
obvyklým způsobem péče.

2008 – Krásný kousek přírody lze 
i uměle vytvořit. Důkazem toho je 
Mokroš na Hané. Před rokem 2004 zde 
bylo jen nekonečné pole. Poté zde byl 
v rámci pozemkových úprav vytvořen 
půvabný mokřad, o čtyři roky později 
zpřístupněný soustavou dřevěných lá-
vek, které jsou jedním z nejčastěji pub-
likovaných prvků, co byly v rámci pro-
gramu Blíž přírodě vytvořeny.

2009 – Mohutný Podlešákův jilm 
nedaleko Vimperka měl být poká-
cen. Díky vyjednávacím schopnostem 
místního pozemkového spolku však 
stojí dodnes. Od roku 2009 si můžete 
pod ním posedět na dřevěné lavičce 
s nádherným výhledem do Pošumaví 
a něco zajímavostí o místu i jilmech 
obecně se dozvědět ze sousední in-
formační tabulky.

2010 – Naučná stezka pod označe-
ním Vodní svět zpřístupnila Kolmské 
rybníky v Českém lese. Největší její 
atrakcí je „bobří pozorovatelna“ – al-
tánek na břehu jednoho z lesních ryb-
níčků umožňující výhled na místo, 
kde se bobři často zdržují. A jak do-
svědčují zprávy návštěvníků, skuteč-
ně se daří je zde potkat.

2011 – I naučná stezka Na cvičišti 
na okraji Valašského Meziříčí, jak již 
jméno napovídá, seznamuje s prosto-
rem využívaným ještě donedávna ar-
mádou. Perlou jedenáctihektarového 
areálu je malebné jezírko. Stezka ve-
doucí částečně po povalových chod-
nících je bezbariérová, přizpůsobená 
i spoluobčanům na vozíčcích.

2012 – Když se otvírala naučná 
stezka Housle na severním okraji Pra-
hy, byla to velká sláva. Byla to totiž 50. 
zpřístupněná lokalita programu Blíž 
přírodě. Otvírání se účastnil ministr 
životního prostředí i „živá liška“, er-
bovní zvíře stezky, hrající na hous-
le. Zhruba kilometr dlouhá trasa od 
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Posezení s knajpovištěm,  
tedy přírodním otužovadlem, 

na Semanínské stezce 
nedaleko České Třebové. 

Foto ČSOP



– 67 –

 Bivakovací místo v zaniklé západočeské vsi Umíř. Foto Petr Králík

  Lišák (symbol pražských Lysolají) otvírá v roce 2012  
jubilejní 50. naučnou stezku Housle. Foto ČSOP

Zázračné studánky přes starý sad až 
do úzké skalní rokle zaujme v každé 
roční době.

2013 – Kdo chce být blíž přírodě, 
neopouští ji ani na noc. Právě pro ta-
kové bylo jako součást naučné stez-
ky Umíř zřízeno jednoduchá bivako-
vací místo. Krátká stezka seznamuje 
s prostorem zaniklé západočeské vsi, 
ukazuje tak, jak si místo kdysi osídle-
né lidmi postupně bere příroda zpět. 

2014 – Hodně se dnes mluví o „in-
terpretaci místního dědictví“. Tedy 
nejen návštěvníkovi nasypat do hla-
vy hromadu informací, ale vtáhnout 
ho do místního příběhu, zapojit ho 
do hledání odpovědí na různé otáz-
ky. Naučná stezka Krajinou povodní, 
otevřená v říjnu 2014 v CHKO Pood-
ří, je svými komiksovými tabulemi 
krásnou ukázkou takového přístupu.

2015 – Prozatím posledním projek-
tem, zrealizovaným v rámci programu 
Blíž přírodě, byla naučná stezka Údo-
lí studánek. Zpřístupňuje malé údolíč-
ko – boční větev Modřanské rokle na 
jihu Prahy. Krom informací o geologii, 
historii i živé přírodě tohoto nenápad-
ného a i místním lidem často nezná-
mého místa zde byly v rámci projek-
tu upraveny i čtyři studánky.

2016 – A co dál? Nechte se překva-
pit . Na stránkách Naší přírody se 
určitě dočtete!

Více informací o zpřístupněných 
lokalitách i aktuálních v programu 
NET4GAS Blíž přírodě najdete na 
www.blizprirode.cz. 

A co na závěr? „Dovolte mi po-
přát všem milovníkům české přírody 
spousty hezkých výletů a chvil strá-
vených v přírodě a přírodě samotné 
spousty oddaných pečovatelů a odpo-
vědných návštěvníků,“ vzkazuje Zuza-
na Kučerová z NET4GAS. �

– NET4GAS, ČSOP –
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