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Jak byste našim čtenářům v krátkos-
ti představila program Blíž přírodě 
a co je jeho hlavním cílem?

Společnost NET4GAS je spolehli-
vým a bezpečným provozovatelem 
přepravní plynárenské soustavy a roz-
víjí odpovědnou politiku ochrany pří-
rody a životního prostředí s ohle-
dem na budoucí generace. Podnikání 
NET4GAS s otázkou ochrany přírody 
velmi úzce souvisí. Při stavbě i pro-
vozu našich plynárenských zaříze-
ní musíme dbát na přísné ekologické 
normy. A na přírodu myslíme i nad rá-
mec těchto zákonných opatření. Z to-
hoto principu vychází naše dlouho-
dobá strategie firemního dárcovství 

NET4GAS Blíž přírodě: 
Podpora projektů pokračuje!
Na stránkách Naší přírody se můžete pravidelně setkávat s články o zajímavých lokalitách, 
které byly podpořeny v rámci programu NET4GAS Blíž přírodě. Ten je svým rozsahem a dlou-
hodobostí opravdu jedinečný, vždyť už se díky němu podařilo veřejnosti zpřístupnit více 
než 60 lokalit v celé České republice. O tom, co všechno program obnáší, jak vznikl a jaká 
je jeho další budoucnost, jsme si popovídali s paní Zuzanou Kučerovou, která má program 
NET4GAS Blíž přírodě na starost. 

podnikání. Zachovávat původní ráz 
krajiny neodmyslitelně patří k naší 
společenské odpovědnosti.

V průběhu 7 let byly veřejnosti zpří-
stupněny desítky cenných přírod-
ních lokalit, což je pořádná porce 
práce. Kdo vám s ní nejvíc pomáhá?

Jsme od samého počátku progra-
mu Blíž přírodě generálním partne-
rem Českého svazu ochránců přírody 
(ČSOP) a nejvíce lokalit jsme zpřístup-
nili právě s nimi (nebo spíše oni díky 
nám).

A co přístup veřejné správy nebo ma-
jitelů pozemků – převládá vstřícnost 
nebo „klacky pod nohama“?

Každá lokalita vzniká za souhla-
su a podpory místních autorit – obcí, 
správ CHKO či krajů. V mnoha pří-
padech jsou zpřístupňovány lokali-
ty, o které ČSOP dlouhodobě pečuje, 
a s vlastníky má tedy již navázanou 
spolupráci. Některé lokality jsou i pří-
mo ve vlastnictví ČSOP.

Jakým způsobem jsou vhodné loka-
lity vybírány?

ČSOP díky našemu generálnímu 
partnerství vypisuje každý rok pro-
gram „Blíž přírodě“, do kterého se 
mohou zapojit všechny základní or-
ganizace ČSOP. Následně odborná ko-
mise složená ze zástupců vedení ČSOP 
vybírá 5–10 projektů ročně.

Jak se lze do programu „Blíž přírodě“  
vlastně zapojit? Může se přihlásit 
úplně každý?

Kromě partnerství ČSOP popsa-
ného výše podporuje společnost 
NET4GAS i další subjekty realizují-
cí projekty, které jsou „Blíž příro-
dě“. O podpoře rozhoduje grantová 
komise složená ze zástupců vedení 

společnosti. Jedná se zpravidla o men-
ší projekty.

Prozradíte čtenářům, co všechno je 
potřeba udělat, než se vytipovaná 
lokalita uvede do „provozuschop-
ného“ stavu?

Nejdříve je nutný nápad. Co by bylo 
zajímavé zpřístupnit a jak. Co vybu-
dovat, aby to návštěvníky zaujalo, aby 
jim to při návštěvě lokality nějak po-
mohlo a aby to zároveň nerušilo. Další 
kroky už se liší podle toho, co a kde se 
buduje. Někdy je nutné vyběhat růz-
ná povolení, od orgánu ochrany pří-
rody, stavebního nebo vodoprávního 
úřadu. Pak samozřejmě vyrobit či ně-
kde nechat vyrobit prvky – lávky, po-
zorovatelny, lavičky, informační tabu-
le… Usadit je v terénu. A v neposlední 
řadě samozřejmě vymyslet obsah ta-
bulí. Zajímavě, srozumitelně, pouč-
ně. Sehnat vhodné fotografie, kresby. 

a sponzoringu realizovaná v rámci 
programu NET4GAS Blíž přírodě.

Systematicky a dlouhodobě po-
máháme projektům, pro které právě 
motto „Blíž přírodě“ představuje vý-
znamnou součást trvale udržitelného 
rozvoje. Podporujeme zejména zpří-
stupnění cenných přírodních lokalit 
na celém území České republiky ve-
řejnosti, a to zábavnou, ale i naučnou 
formou. Financujeme naučné stezky, 
pozorovatelny, informační tabule či 
interaktivní a hrací prvky, které mají 
za cíl veřejnost do přírody nejen přilá-
kat a pobavit, ale zároveň vzbudit zá-
jem o její ochranu a úctu k ní.

Kdo myšlenku tohoto dlouhodobého 
programu vlastně inicioval?

V roce 2007 v rámci oddělení pře-
pravy plynu od distribuce (tzv. un-
bundlingu) vznikla společnost RWE 
Transgas Net jako dceřiná společ-
nost RWE Transgas, která byla ná-
sledně v roce 2010 přejmenována na 
NET4GAS. V rámci své společenské 
odpovědnosti, resp. programů dár-
covství, jsme se též oddělili. A jako 
jeden z programů jsme zahájili v roce 
2007 program „Blíž přírodě“, jelikož, 
jak je výše zmíněno, vychází z našeho 

Otázky nám ochotně 
zodpověděla paní Zuzana 
Kučerová, která má celý 
program NET4GAS Blíž 
přírodě na starost

Svatojánské proudy 
aneb stezka skalami nad 
řekou Vltavou z Třebenic 

do Štěchovic vede místy 
s bohatou historií  

i krásnou přírodou
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Práce je skutečně dost. Je třeba také 
zdůraznit, že projekty mnohdy rea-
lizují dobrovolníci, ve svém volném 
čase. O to větší jim patří dík.

Můžete naznačit, kolik už bylo 
v rámci programu „Blíž přírodě“ 
proinvestováno finančních prostřed-
ků (popř. na kolik zhruba vyjde ote-
vření jedné lokality)?

Od roku 2007 jsme v rámci pro-
gramu „Blíž přírodě“ věnovali několik 
desítek milionů korun. Každá lokalita 
je jiná, některá menší, některá větší.

V seznamu lokalit nalezneme nauč-
né stezky, lomy, rybníky, mokřady 
nebo pozorovatelny. Které lokality 
by si podle Vás čtenáři rozhodně ne-
měli nechat ujít?

Některé lokality zpřístupněné 
v rámci programu „Blíž přírodě“ jsou 
opravdu turisticky atraktivními mís-
ty, která se dají doporučit každému 
zájemci o výlet v přírodě. Některé, 
zpravidla menší, mají spíše lokální vý-
znam. I ty jsou však důležité, jelikož 
vytvářejí právě místním lidem mož-
nost být na chvilku „Blíž přírodě“.

nových lokalit a bohužel také na re-
konstrukce dříve zpřístupněných, prá-
vě poškozených vandaly. Počmárané 
a rozbité cedule nebo ukradené her-
ní prvky jsou v některých lokalitách 
téměř na denním pořádku. V dnešní 
době tedy není jen úsilím stezku vy-
budovat, ale také ji udržet v původním 
stavu. A to při několika desítkách lo-
kalit nejsou zanedbatelné částky, které 
bychom raději investovali jinak.

Zvažovali jste někdy také přímou 
podporu některého z ohrožených 
zvířecích nebo rostlinných druhů?

V rámci lokalit „Blíž přírodě“ se 
často jedná o místa s výskytem vzác-
ných či ohrožených druhů flóry a fau-
ny. Např. tetřívek obecný a projekt 
revitalizace rašelinišť v Krušných ho-
rách. Nebo z jiného soudku – podpora 
záchranných stanic pro zraněná vol-
ně žijící zvířata.

Vybavíte si nějakou úsměvnou „přího-
du z natáčení“, která Vás během rea-
lizace některých projektů potkala?

Tak třeba při letošní rekonstruk-
ci stezky Svatojánské proudy, kde je-
diné dopravní spojení bylo možné po 
vodě. Tabule ochránci z ČSOP Zvone-
ček naložili ve Skochovicích u mos-
tu na loď a vypluli proti proudu směr 
Svatojánské proudy. Plavební komo-
ra ve Štěchovicích je pustila dovnitř 
i ven a po 3 hodinách šťastně dopluli 
na místo, aniž by nějakou tabuli uto-
pili. Zažili i krušné chvilky, kdy se při 
jedné plavbě porouchal motor, a mu-
seli být taženi jinou lodí. Nakonec ale 
vše dobře dopadlo, tabule jsou na mís-
tě a spokojení návštěvníci budou tou 
největší odměnou za vynaložené úsilí.

V roce 2013 jste otevřeli jubilejní še-
desátou lokalitu. Můžeme se v bu-

Zajímavé jsou větší stezky jako 
např. letos obnovené Svatojánské 
proudy vedoucí z Třebenic do Štěcho-
vic, Vodní svět na Tachovsku, kde se 
nachází jediná bobří pozorovatelna 
v Čechách, ze které je možné sledovat 
stavitelské umění bobra evropského. 
Nebo stezka krušnohorskými rašeli-
ništi Cínovecký hřbet–U jezera. Je jich 
opravdu spousta.

K místním lokalitám mohu dát je-
den příklad za všechny. V zemědělské 
oblasti v okolí Němčic na Hané není 
v širokém okolí les nebo přírodní park, 
kam by místní mohli vyrazit. Jedno 
území se však nedařilo dostatečně od-
vodnit tak, aby bylo pro zemědělskou 
činnost využitelné. A tak ČSOP loka-
litu vzal pod svou ochranu a v rámci 
programu „Blíž přírodě“ v ní vytvořil 
unikátní biocentrum zvané Mokroš, 
kam se již po dvou letech existence 
začali navracet rostliny a živočichové. 
Povalový chodník s altánem a infopa-
nely navíc poskytují místním obyvate-
lům místo, kam si mohou zajít odpoči-
nout a něco se o svém okolí i dozvědět.

A co tip na čistě zimní výlet, kam 
byste vyrazila o vánočních prázd-
ninách?

Tak třeba na stezku Mojžíšův 
pramen–Císařský kámen (část obce 
Liberec-Vesec) nedaleko běžkařského 
areálu Vesec. Nebo na stezku Skalka 
u Kunčic pod Ondřejníkem v Morav-
skoslezských Beskydech, na jejíž trase 
vede běžkařská trať, využívaná hlav-
ně místními.

V dnešní době se objevují nepochopi-
telné případy vandalství, nad který-
mi zůstává rozum stát. Máte už také 
podobnou zkušenost?

Ano, bohužel máme. Každoročně 
vynakládáme finance na zpřístupnění 

doucnu těšit na trojciferný počet 
zpřístupněných míst?

Do důchodu se s šedesátkou na 
krku program Blíž přírodě ještě roz-
hodně nechystá.

Jak na projekty reagují místní oby-
vatelé. Přidají sami ruku k dílu?

Členové základních organizací 
ČSOP, kteří projekty realizují, jsou 
vesměs právě místními obyvateli. Jsou 
to lidé, kteří žijí někde poblíž, lokalitu 
dobře znají a chtějí ji představit ostat-
ním. A pokud jde o další místní, mimo 
členy ČSOP – jak kde. Často ale spo-
lupracují, buď přímou pomocí, nebo 
třeba poskytnutím zajímavých infor-
mací, fotografií, radou nebo umožně-
ním příjezdu k nějakým hůře přístup-
ným místům.

Kde naši čtenáři najdou více infor-
mací o programu a kompletní se-
znam všech lokalit?

Veškeré informace o programu 
„Blíž přírodě“ a zpřístupněných lo-
kalitách zveřejňujeme na webových 
stránkách www.blizprirode.cz.

Děkujeme za rozhovor!

Pokud hledáte tip na zimní 
výlet, určitě vyzkoušejte 

lokalitu Mojžíšův pramen 
ve Veseckém údolí na 

jihovýchodním okraji Liberce

S těžko pochopitelnými 
případy vandalismu se 
musí potýkat i program 
NET4GAS Blíž přírodě, 
což stojí další nemalé finanční 
prostředky, které mohly být 
investovány daleko účelnějším 
způsobem…
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