
   

Ústecký kraj - kraj přírody i člověka

1. Úvodní popis projektu
Projekt je praktickým naplněním krajské koncepce 
EVVO. Jeho cílem je  zavádění místní agendy 21 
prostřednictvím  sítě  profesionálních  environ-
mentálních informačních a poradenských center.

Většina center pracuje na územním principu - ve 
vymezeném území pokrývá širokou škálu otázek. 
Menší část center pracuje na principu specializace - 
na celém území kraje poskytuje poradenství pouze 
v určitém oboru.

2. Hlavní realizátor projektu, termín a místo 
realizace

Projekt Ústecký kraj – kraj přírody i člověka získal 
podporu  v  2.  výzvě  grantového  schématu 
vyhlášeného  MŽP  ČR  v  rámci  opatření  4.2 
operačního  programu  rozvoje  lidských  zdrojů. 
Celkový  rozpočet  je  zhruba  11  mil.  Kč.  75% 
prostředků pochází z Evropského sociálního fondu 
a  25%  ze  státního  rozpočetu  České  republiky. 
Celkovou  koordinaci  projektu  provádí  Odbor 
evropských  projektů  Krajského  úřadu  Ústeckého 
kraje.

Projekt  probíhá  v  období  od  1.3.2006  do  28.2. 
2008

Projekt  realizuje  6  partnerů,  kterými  jsou:  
4.  základní  organizace  Českého  svazu  ochránců 
přírody Tilia Krásná Lípa, SEVER - Brontosaurus 
Krkonoše,   Podkrušnohorský  zoopark  v 
Chomutově,  Fakulta  životního  prostředí  UJEP v 
Ústí  nad  Labem,  Střední  škola  EDUCHEM 
Meziboří a.s., Ekodomov Praha

Dále na projektu spolupracuje 11 ekocenter mezi 
nimiž  je  i  Ekologické  centrum  Meluzína  - 
Regionální centrum Asociace Brontosaura (dále jen 
EC Meluzína RCAB).

3. Přehled aktivit EC Meluzína RCAB

EC Meluzína RCAB je ekocentrum specializované 
v rámci projektu na vzdělávací a osvětové služby pro 
cílové  skupiny  projektu  na  základě  potřeb 
identifikovaných ve společné diskusi mezi poradcem 
a klientem.. Na základě prací, konzultací a terénních 
šetření u klientů řešíme případové studie především v 
těchto otázkách:

-  ochrana  přírody  a  zemědělské  hospodaření  v 
krajině  včetně  aplikace  Místní  agendy  21  a  trvale 
udržitelného  rozvoje  v  podmínkách  venkovské 
krajiny

- druhová ochrana zvlášť chráněných organismů a 
organismů červených seznamů České republiky

- zjišťování podmínek pro provedení  konkrétních 
agroenvironmentálních opatření ve volné krajině 

- ochrana rozptýlené zeleně  a záchrana genofondů 
místních odrůd ovocných stromů

-  ochrana  zvláště  chráněných  druhů  rostlin  a 
živočichů

-  metodické  přístupy  k  ekologické  osvětě  a 

vzdělávání

-  úloha  chovů  včel  v  současné  krajině  a  jeho 
aspekty z hlediska životního prostředí

Cílovými skupinami jsou především podnikatelé a 
zaměstnanci  v  oborech  zemědělství,  lesnictví, 
Samosprávné úřady a jejich zaměstnanci, úřady státní 
správy  a  jejich  zaměstnanci,   volení  zástupci 
samospráv,  pedagogičtí  a  osvětoví  pracovníci  a 
dobrovolníci  nebo  členové  zájmových  organizací  a 
neziskových  organizací,  občané,  kteří  se  zabývají 
neorganizovanou  zájmovou  činností,  vlastníci 
pozemků ve volné krajině.

4. Dosavadní výsledky
Mimo  přehledně  seřazených  kvantifikovatelných 

výsledků  (viz  následující  tabulka)  považujeme  za 
důležité i další efekty naší činnosti. Je to především 
zpětná  vazba  pro  správy  chráněných  krajinných 
oblastí i další orgány ochrany přírody. Jsme schopni 
přinášet  důležité  informace  o  účinnosti  dotačních 
podpor,  technických  opatření  na  ochranu  přírody  i 
tlumočit  dobré  nápady  ze  zemědělské  a  lesnické 
praxe.  Dále provádíme cílenou distribuci  kvalitních 
informačních materiálů jinými zdroji.

zájmové území Ekologického centra Meluzína



   

činnost jednotka počet
kontakty terénního 
poradenství návštěva 112
kontakty dálkového 
poradenství e-mail/telefonát 350
osvěta pro dobrovolníky exkurse 7
osvětové akce pro širokou 
veřejnost den 3
osvěta pro odborníky seminář 2
osvěta pro odborníky přednáška 5
webové stránky článek 5
tiskoviny leták 2

5. Příklady konkrétních činností.
Programy ekologické výchovy
Od začátku projektu probíhá spolupráce se stanicí 

mladých  přírodovědců.  Zaměřujeme  se  na 
poradenství při vývoji programů pro výuku v  přírodě 
a volné krajině. Pomáháme i při sestavení rozpočtů a 
při  technické  realizaci  programů.  Mimo  stanici 
poskytujeme  stejné  služby  též  pedagogům  na 
základních a středních školách.

Spolupráce se zemědělci
Orientujeme  se   na  drobné  zemědělce  (farmy 

kolem 16 ha, kdy farmář  má ještě hlavní zaměstnání. 
Zásadní  hledisko  pro  naši  činnost  je  budování 
kladného vztahu k ochraně přírody. Na farmě řešíme 
například  tuto  problematiku:  podpora  chráněných 
druhů, zlepšení rentability hospodaření bez újmy pro 
životní  prostředí,  včelařství,  záchrana  ovocných 
vysokokmenů  typických  krajových  odrůd  a 
hospodaření  na  travních  porostech  s  vysokou 
biodiversitou.  Drobným  zemědělcům  poskytujeme 
také pomoc při vyjednávání s úřady.

Městské úřady s rozšířenou působností
Zpracováváme projekty  pro  plán  péče  o  krajinu, 

mapujeme cenné lokality a výskyt chřástala polního, 
spolupracujeme  na  rozvoji  GIS  systém  MISYS. 
Organizujme  odborné  exkurse  pro  zaměstnance 
orgánů  ochrany  přírody,  doporučujeme  technologie 
údržby  druhově  pestrých  luk  a  pro  ochranu 
vybraných  druhů.  Zprostředkujeme  kontakty  na 
vlastníky  ochotné  ke  spolupráci  a  kontakty  na 
odborníky.

6. Plán dalšího rozvoje
V  roce  2007  chceme  získat  pro  naší  organizaci 

akreditaci  Ministerstva  zemědělství  ČR  v  oboru 
Ochrana přírody a krajiny.

Dále  bychom  chtěli  započít  s  přípravou  nového 
projektu, který by využil získaných poznatků.

K hlavním zkušenostem z hlediska formy EVVO 
pro  podnikatelskou sféru  a  dospělé  obyvatelstvo  je 
požadavek  řešení  konkrétních  problémů  na 
konkrétním místě.

Z  hlediska  tématického  za  prvořadé  považujeme 
připravit veřejnost na příchod Operačního programu 
životní prostředí,  příchod nového programu rozvoje 
venkova  a  souvisejících  agroenvironmentálních 
opatření a napomoci budování soustavy chráněných 
území Natura 2000.

Při naší dosavadní práci zjišťujeme velkou potřebu 
a zároveň velký nedostatek terénních pracovníků pro 
komunikaci  s  vlastníky  dotčených  pozemků,  pro 
identifikaci chráněných druhů v terénu a navrhování 
potřebných  opatření  na  farmách,  v  lesích  i  jiných 
částech krajiny.

Pokud tato oblast nebude dostatečně zabezpečena 
kvalifikovaným  personálem  hrozí  na  jedné  straně 
plýtvání  prostředky na  špatně  identifikované  cíle  s 
možností dokonce škodlivého umísťování prostředků 
veřejných  rozpočtů.  Na  druhé  straně  je  extrém 
nečerpání  prostředků  na  skutečně  potřebné  akce, 
kvůli absenci kvalifikovaných osob schopných o tyto 
prostředky správně zažádat.

Naším  strategickým  cílem  je  trvale  přispívat  k 
harmonizaci  umísťování  prostředků  do  nezbytných 
opatření.
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