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Cílem populárně naučného projektu Pří-
běhy české přírody, vedeného organiza-
cí Beleco, je zvýšit povědomí veřejnosti   
o tom, že příroda a její fungování je zále-
žitostí každého z nás, a povzbudit ji k vní- 
mání přírody v našem bezprostředním  
okolí. Do tohoto pozorování a poznávání   
se v letošním roce zapojily již stovky lidí, 
příležitostí k tomu měly hned několik. Od 
května do září probíhal cyklus čtrnácti 
přírodovědných exkurzí směřovaných ve-
směs na méně tradiční místa s ukázkou 
zajímavého vlivu lidské činnosti na flóru 
a faunu. Návštěvníci tak měli možnost 
na vlastní oči spatřit management býva-
lých vojenských prostorů pomocí těžké 
armádní techniky, vidět brouka roháče 
nečekaně v parku uprostřed Prahy, na-
hlédnout do nitra lužního lesa nebo třeba 
poznat unikátní prostředí hornické krajiny 
na Karvinsku. Zájemci z řad veřejnosti se 
dále mohli zúčastnit také některého z ví-
kendových uměleckých workshopů, při-
praveno bylo celkem pět fotografických 
a jeden malířský workshop. Pod vedením 

zkušeného lektora zachycovali účastníci 
zajímavé přírodní fenomény v krajinářsky 
atraktivních oblastech Českého středo- 
hoří či Českého Švýcarska, fotografovali   
orchideje v Bílých Karpatech nebo se  
nechali inspirovat industriální krajinou  
Mostecka. Exkurzí a uměleckých worksho-
pů se zúčastnilo téměř čtyři sta lidí.  
Příležitost zdokumentovat příběhy ode-
hrávající  se v české přírodě nabídla letní 
fotografická a video soutěž pro veřejnost. 

Své příspěvky do soutěže zaslalo více než 
120 lidí z různých koutů České republiky. 
O výsledcích soutěže a navazující putov-
ní výstavě fotografií si můžete přečíst  
v samostatném článku na straně 30.  A co  
dalšího projekt Příběhy české přírody na-
bídne? Stěžejní součástí bude podzimní 
on-line kampaň, která prostřednictvím 
osmi populárně naučných příběhů před-
staví veřejnosti zajímavé změny v české 
přírodě. Základní linku těchto příběhů,  
ale například také praktické návody, jak 
aktivně přírodě pomoci, či informace 
o probíhajících akcích mohou zájemci  
již nyní nalézt na webových stránkách 
projektu a facebooku. Vysoká návštěv-
nost těchto stránek dokládá, že Příběhy 
české přírody jsou pro veřejnost atrak-
tivním tématem. Z tepla domovů vyláká 
projekt lidi opět na jaře, kdy bude v te-
rénu připraveno 20 nových geo keší. Pro 
pět z nich budou zorganizovány i kratší 
exkurze. Celá kampaň vyvrcholí v roce 
2016 premiérou celovečerního dokumen-
tárního filmu o české přírodě s názvem 
Planeta Česko.

Eva Cepáková 
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Fotoworkshop v Českém středohoří s Janem Hodačem. Foto Jan Hodač

LIDÉ POZNÁVAJÍ ČESKOU PŘÍRODU PROSTŘEDNICTVÍM PŘÍBĚHŮ

Fotoworkshop v Českém Švýcarsku s Ondřejem Prosickým. Foto Ondřej Prosický


