
 
EEA Grants 
Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska 

Supported by grant from Iceland, Liechtenstein and Norway 

  

NAUČNÉ STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY KLADNO – ČABÁRNA, 
O.P.S 

 
 PŘÍRODA ČLOVĚKU, ČLOVĚK PŘÍRODĚ 

NATURE TO HUMAN, HUMAN TO NATURE 
 

Program: CZ02 - Biodiverzita a ekosystémové služby/ Monitorování a integrované plánování 

a kontrola v životním prostředí/ Adaptace na změnu klimatu 

 

Programová oblast:  PA 2 - Biodiverzita a ekosystémové služby 



Dlouhodobě realizujeme: 
 
 Ekologické výukové a pobytové programy pro MŠ, ZŠ, SŠ a spec. školy 

 Přírodovědně zaměřené kroužky 

 Akce pro rodiče s předškolními dětmi 

 Vzdělávací a osvětové akce pro odbornou veřejnost  

 Letní tábory a víkendová soustředění mládeže 

 Soutěže pro děti a mládež 

 Praxe a exkurze pro žáky a studenty 

 Ekoporadenství a odbornou knihovnu 

 Tvorbu a údržbu naučných stezek  

 Údržbu lokalit přírodních památek a VKP 

 Péči o živočichy v ZS Aves, zvířata v zookoutku a kladenské medvědy 

 Tvorbu výukových pomůcek, tematických publikací, expozic, informačních  

     ekologicky zaměřených materiálů 

 Péči o areál CEV včetně údržby a využití pozemků v lokalitě Čabárna 

Naučné středisko ekologické výchovy  

Kladno – Čabárna, o.p.s. 



Předchozí zkušenosti, realizace a zakázky: 
 
 Krajské středisko EVVO pro severozápadní část Středočeského kraje 

 Projekt ESF – Rozvoj sítě středisek EVVO Středočeského kraje 

 Projekt ESF OPVK – Enviroprogram NSEV Kladno  

 Projekt ESF OPVK IDV -  Ecce homo ekolog 

 Dotační tituly MŠMT pro NNO 

 Akreditace pro vzdělávání pracovníků veřejné správy 

 Členství v SSEV Pavučina 

 Minigranty – OKD, Veolia, ČEZ, Vodafon, Alpiq aj.  

 Propagační kampaně statutárního města Kladna na zacházení s odpady, 

údržbu zeleně, MA21  

 

Naučné středisko ekologické výchovy  

Kladno – Čabárna, o.p.s. 



Naučné středisko ekologické výchovy  
Kladno – Čabárna, o.p.s. 



Naučné středisko ekologické výchovy  
Kladno – Čabárna, o.p.s. 



PŘÍRODA ČLOVĚKU, ČLOVĚK PŘÍRODĚ  

Celkové výdaje projektu  8 150 300 Kč 

Výše grantu                       7 335 270 Kč  

Doba realizace                                              16.1.2015 – 28.2.2017 
 

VÝSTUP PROJEKTU 

 
Vytvoření a realizace nových environmentálních vzdělávacích programů, včetně tvorby nové 

interpretativní infrastruktury – naučné stezky. 

 
CÍL PROJEKTU 

 
Nasměrovat účastníky vzdělávacích aktivit k cestám vedoucím k ochraně a zachování 

biologické rozmanitosti a podpoře ekosystémových služeb prostřednictvím tematických aktivit 

vycházejících ze znalostí aktuálních potřeb cílových skupin, dlouhodobé koncepce a zázemí 

ekocentra.  

 

Prohlubovat lásku a úctu k přírodě,  chránit její rozmanitost a převzít svou odpovědnost za stav 

životního prostředí. 

 



PŘÍRODA ČLOVĚKU, ČLOVĚK PŘÍRODĚ  

Problémy a rizika 

 

 Nedostatek finančních prostředků mezi jednotlivými MO 

                                                  (Výpůjčka od Statutárního města Kladna) 

 

 Administrativní zátěž v rámci dokladování ekonomicky nejvýhodnějších 

nabídek a VZMR  

 

 Krátká doba realizace  x čerpání rozpočtu  (Prodloužení projektu) 

 

 Vytíženost autorů a lektorů, dlouhá doba od přípravy projektu po realizaci 

(Úprava harmonogramu, vyhledání jiného autora) 

 

 Nevhodně zvolené termíny (Náhradní realizace bez problémů s účastí) 

 

 Někdy i velký zájem účastníků – omezené kapacity kurzů a workshopů 

 

 Nepřehledný výkaz čerpání rozpočtu  

 

 

 



PŘÍRODA ČLOVĚKU, ČLOVĚK PŘÍRODĚ  

Pozitiva a přínos projektu 

 

 Prohloubení vlastních znalostí a dovedností 

 Profesionalizace činnosti, aktivit i výstupů 

 Zvýšení kreditu a konkurenceschopnosti mezi NNO a SEV 

 Rozšíření povědomí o aktivitách v rámci celé republiky 

 Prezentace na mezinárodní úrovni 

 Vybavení ekocentra pomůckami, materiály, zařízením 

 Rozšíření nabídky programů a činností 

 Získání dalších klientů, rozšíření cílových skupin 

 Potenciál pro udržitelnost projektu  

 Kvalitní a unikátní prezentační a vzdělávací materiál, naučná stezka 

 Zlepšení místních podmínek pro biodiverzitu 

 Přenos informací do praxe účastníků 

 Zájem klientů o další aktivity 

 

Výstupy: min. 1670 osob přímí účastníci,  10 000 nepřímo v rámci produktů 



PŘÍRODA ČLOVĚKU, ČLOVĚK PŘÍRODĚ  

Spolupráce a partnerství 

 

 Projekt neměl partnera 

 

 Spolupráce a součinnost při řešení dílčích aktivit – autoři, lektoři, 

dodavatelé služeb 

 

 Mezinárodní iniciativa pro navazování bilaterálních vztahů pro 

budoucí spolupráci  

 

 Profesionální přístup a spolupráce s manažerským týmem MF 

 

 Posílení interních vztahů  

 

 Rozšíření týmu spolupracovníků a dalších profesních vazeb 

 

 Ověření profesionality pro další partnerství 

 

 

 

  

 

 



PŘÍRODA ČLOVĚKU, ČLOVĚK PŘÍRODĚ  

Klíčové aktivity projektu  

 

 specifické oblasti pro cílové skupiny  

 charakteristické aktivity ve vztahu k formě podpory biodiverzity 

 odbornost koordinátora s vazbou na lektory a autory 

 

         KA1. Zvýšení povědomí o biodiverzitě a možnostech jejího rozvoje 

 

         KA2. Permakultura a přírodní zahrady 

 
         KA3. Ekologicky šetrné chovy  

 

         KA4. Záchranné stanice 

 

         KA5. Včelařství 

 

         KA6. Naučná stezka 

 

   

  

 
 

  



 

Koordinátor  Luděk Hora 

 

Cílem bylo demonstrovat význam přírody a její rozmanitosti pro naší existenci  

 

Cílová skupina: děti a mládež, veřejnost 
 

 

 Ekologické výukové programy 

 
 EVP pro MŠ  

                    „Příroda největší stavebnice“ 

 EVP pro ZŠ 

              „Co ovlivňuje rozmanitost přírody“ 

 EVP pro ZŠ,SŠ  

             „Včelařství – služba ekosystému 

 Výrobní dílny pro MŠ a ZŠ  

       „Výroba prvků podporujících biodiverzitu“ 

 

           PŘÍRODA ČLOVĚKU, ČLOVĚK PŘÍRODĚ 

 
 

KA1. Zvýšení povědomí o biodiverzitě  

a možnostech jejího rozvoje 

   



 Zájmové kroužky zaměřené na podporu biodiverzity 

  Netopýrci –od 6 do 10 let 

  Netopýři –od 10 do 15 let 

  Včelařský kroužek mládeže 

                                    PŘÍRODA ČLOVĚKU, ČLOVĚK PŘÍRODĚ 
 
                                KA1. Zvýšení povědomí o biodiverzitě  
                                         a možnostech jejího rozvoje 

 



PŘÍRODA ČLOVĚKU, ČLOVĚK PŘÍRODĚ 

 

KA1. Zvýšení povědomí o biodiverzitě  

a možnostech jejího rozvoje  

 Terénní vzdělávací kurzy pro SŠ 

 
   Jarní kurz - lesní a luční biotopy –  

                                           Krušné hory 

   Letní kurz - vodní a mokřadní biotopy 

                                    Skryje u Rakovníka 

 



PŘÍRODA ČLOVĚKU, ČLOVĚK PŘÍRODĚ 

 

KA1. Zvýšení povědomí o biodiverzitě  

a možnostech jejího rozvoje  

 Letní pobytový tábor  - Blata v Českém ráji  
 

Pojmem biodiverzita, způsoby monitorování  

výskytu živočichů a rostlin, možnosti zvyšování 

rozmanitosti, specifika biotopů. 

 



Cílová skupina  - veřejnost 

 

 Osvětové akce a workshopy 

                               – ekologicky významné dny  

 Světový den zvířat 

 Mezinárodní den ptačího zpěvu 

 Den stromů 

 Den Země 

 Den biodiverzity 

 Evropská noc pro netopýry 

 

 

        PŘÍRODA ČLOVĚKU, ČLOVĚK PŘÍRODĚ 

 
KA1. Zvýšení povědomí o biodiverzitě 

   a možnostech jejího rozvoje  
  



PŘÍRODA ČLOVĚKU, ČLOVĚK PŘÍRODĚ 

 
KA1. Zvýšení povědomí o biodiverzitě 

   a možnostech jejího rozvoje  

 Výukové pomůcky a naučné materiály - předškolní věk 

 

Omalovánky s vystřihovánkou – Hrajeme si s přírodou 

                                                                



PŘÍRODA ČLOVĚKU, ČLOVĚK PŘÍRODĚ 

 
KA1. Zvýšení povědomí o biodiverzitě 

   a možnostech jejího rozvoje  

 Výukové pomůcky a naučné materiály - předškolní věk 

 

Výukové pexeso - Živočich a náhradní domov 

                                                                



PŘÍRODA ČLOVĚKU, ČLOVĚK PŘÍRODĚ 

 
KA2. Permakultura a přírodní zahrady 

Koordinátorka: Ing. Markéta Lážnovská 

 

Cílem bylo zvýšit povědomí o permakulturním přístupu k možnostem 

všestranného využití nejen vlastních, ale i školních zahrad a veřejné zeleně ke 

zvyšování přírodní rozmanitosti. Motivovat účastníky k činnostem a tvorbě 

udržitelných prvků, jejichž výstupem je zajištění vhodných podmínek pro 

biodiverzitu místní fóry a fauny a vnímání tohoto prostředí jako nedílné 

součásti našeho životního prostoru.    

 

Spolupráce: Permakulturacs.cz.,Ekozahrady.com., Vianatura -  Mgr. Daniel 

Mikušík a  Mgr. Markéta Mikušíková, Enki Třeboň, Toulcův dvůr Praha, MŠ 

Libušín,  RNDr. Ondřej Sedláček, Ph.D. aj.  

  

Akce: Semináře, workshopy, kurzy, exkurze 

 

Cílová skupina:  odborná  i laická veřejnost, rodiny s dětmi, pedagogové – 

účast  15 – 30 osob 

 

  



PŘÍRODA ČLOVĚKU, ČLOVĚK PŘÍRODĚ 

 
KA2. Permakultura a přírodní zahrady 

 Semináře 

 Plánování a tvorba přírodních zahrad ( Toulcův dvůr Praha) 
Pomocí principů permakultury, zahradní a krajinné tvorby, modelováním a prací v terénu si 

účastníci osvojí základní dovednosti nutné pro vytvoření plánu přírodní zahrady. 

  
 Školní zahrada - místo velké 

biodiverzity (MŠ Libušín) 
• komunitní plánování  

• využití potenciálu míst jako venkovní 

učebny  

• k pěstování zeleniny i ovoce  

• pro stavbu užitných zahradních prvků 

(vrbový domek, kompostovací 

toaleta, vyvýšený záhon, trvalková 

plocha, bylinkový záhon aj.) 

 

 Koupací jezírka a kořenové 

čističky odpadních vod 
Zvyšování biodiverzity prostřednictvím 

realizace ekologicky udržitelných vodních děl.  

 



PŘÍRODA ČLOVĚKU, ČLOVĚK PŘÍRODĚ 

 
KA2. Permakultura a přírodní zahrady 

 Realizace dílčích prvků přírodních zahrad 
 permakulturní záhony – nízký, vyvýšený, vysoký 

 motýlí záhon 

 hmyzí domky  

 vodní prvky   

 suché zídky – bylinkové spirály 

 komposty a kompostovací toalety 

 

 

 
  



PŘÍRODA ČLOVĚKU, ČLOVĚK PŘÍRODĚ 

 
KA2. Permakultura a přírodní zahrady 

 Vícedenní kurzy – Skryje u Rakovníka   

 

 Jedlá stezka   

 

 

 

 

 

 

 

 Kurz kosení 

 

 

 
  



        PŘÍRODA ČLOVĚKU, ČLOVĚK PŘÍRODĚ 

 
      KA2. Permakultura a přírodní zahrady  

 

 Exkurse po přírodních zahradách a permakulturních hospodářstvích – 3 dny 

 
Nové inspirace při vlastní realizaci prvků podporujících biodiverzitu a tvorbě přírodních zahrad, návštěva provozů 

zaměřených na včelařství   

   Trasa: Kladruby N/L, Nasavrky u Chrudimi, Jihlava,  Bučovice,  Frýdek-Místek, Staříč, Rakousko Garden park Tulln 

 



           PŘÍRODA ČLOVĚKU, ČLOVĚK PŘÍRODĚ 

 

KA3. Ekologicky šetrné chovy   

Koordinátor: Ing. Lenka Táborská 

Cílem bylo představit zájemcům o chov hospodářských zvířat způsoby k udržení 

genetických zdrojů a uchování původních užitkových vlastností, zprostředkovat 

informace vedoucí k efektivnímu využití produktů a aktivit podporující genovou         

i přírodní rozmanitost. 

Spolupráce: SCHOK ČR, Ing. Lenka Skoupá, SMA aj. 

 

Cílová skupina: odborná i široká veřejnost, zemědělci 

Akce:  účast 17 – 45 osob  

 

 Workshopy – chov malých přežvýkavců, zpracování masa a mléka 

 Semináře – genetické zdroje a udržení biodiverzity HZ, údržba pastvin a 

krajiny pasením  

 Exkurze po ekologicky šetrných farmách a provozech 

 

 

 

 



           PŘÍRODA ČLOVĚKU, ČLOVĚK PŘÍRODĚ 

 

KA3. Ekologicky šetrné chovy   

 Praktické workshop 

 Malí přežvýkavci v extenzivních chovech 

 

 

 



           PŘÍRODA ČLOVĚKU, ČLOVĚK PŘÍRODĚ 

 

KA3. Ekologicky šetrné chovy   

 Šetrná porážka a zpracování masa v malých chovech 

 

 Zpracování mléka v podmínkách domácností a malých farem  

 

 

 

 

 



           PŘÍRODA ČLOVĚKU, ČLOVĚK PŘÍRODĚ 

 

KA3. Ekologicky šetrné chovy   

 Semináře 

 Genové zdroje hospodářských zvířat  

 Extenzivní pastva malých přežvýkavců  

 

 

 

 

 



           PŘÍRODA ČLOVĚKU, ČLOVĚK PŘÍRODĚ 

 

KA3. Ekologicky šetrné chovy   

 Exkurze  

po ekologicky šetrných farmách a provozech 

 

 

 

 

 

 



         PŘÍRODA ČLOVĚKU, ČLOVĚK PŘÍRODĚ 

 

KA4   Záchranné stanice   
 

 

Koordinátor  Petr Starý 

Cílem bylo zprostředkovat aktuální poznatky a jejich sdílení při ochraně živočichů 

provozovatelům záchranných stanic, pracovníkům veřejné i státní správy, 

odborným pedagogům a zájmovým i profesionálním ochráncům přírody.   

Cílová skupina: pracovníci se zvířaty z volné přírody, přírodovědci, pedagogové, zoologové  

 

Účast: 20 – 75 osob 

 

Výstupy: 

 

2 konference zástupců ZS 

2 odborné semináře 

1 workshop se zaměřením na ZS 

3 výukové pomůcky a naučné materiály 

3 zařízení pro ohrožené živočichy  



         PŘÍRODA ČLOVĚKU, ČLOVĚK PŘÍRODĚ 

 
KA4. Záchranné stanice   

 

 Odborné semináře  o konkrétních poznatcích při ochraně biotopů a 

živočichů, záchranných programech a monitorování populací. 

 

 Workshopy – soustředění odborných pracovníků s živočichy z volné 

přírody a v přímé péči o hendikepované jedince. 

 

 



PŘÍRODA ČLOVĚKU, ČLOVĚK PŘÍRODĚ 

 
KA4. Záchranné stanice 

Didaktické pomůcky, osvětové materiály  

 

 Zařízení pro chov hendikepovaných živočichů - Pavilon netopýrů a 

voliéry pro demonstraci trvale hendikepovaných zvířat 



PŘÍRODA ČLOVĚKU, ČLOVĚK PŘÍRODĚ 

 
KA4. Záchranné stanice 

Didaktické pomůcky, osvětové materiály  

 

 Výukové pomůcky a naučné materiály - předškolní věk 

 

Výukové pexeso – Záchrana živočichů 



         PŘÍRODA ČLOVĚKU, ČLOVĚK PŘÍRODĚ 

 
KA4. Záchranné stanice 

Didaktické pomůcky, osvětové materiály  

    
 

 DVD Naši ptáci II  
Vzácné i běžné druhy ptactva  

  
http://virtualgame.cz/documents/jirka/

ptaci1/ 

 

http://virtualgame.cz/documents/jirka/

pevci/ 

http://virtualgame.cz/documents/jirka/ptaci1/
http://virtualgame.cz/documents/jirka/ptaci1/
http://virtualgame.cz/documents/jirka/pevci/
http://virtualgame.cz/documents/jirka/pevci/


         PŘÍRODA ČLOVĚKU, ČLOVĚK PŘÍRODĚ 

 
KA4. Záchranné stanice  

Didaktické pomůcky, osvětové materiály  

  

Nahrávky a texty Dr. Vít Zavadil 

Mastering Jiří Švácha, grafika Jana Vlčková,  foto Ivan Dudáček, Naturfoto.cz aj. 



         PŘÍRODA ČLOVĚKU, ČLOVĚK PŘÍRODĚ 

 
KA4. Záchranné stanice  

Didaktické pomůcky, osvětové materiály  

  
 DVD1  Ptáci ostatní 

 DVD2  Pěvci  

Celkem 131 druhů 



         PŘÍRODA ČLOVĚKU, ČLOVĚK PŘÍRODĚ 

 
KA4. Záchranné stanice  

Didaktické pomůcky, osvětové materiály  

  
 

 DVD Hlasy noci II – Netopýři  a žáby  

 

http://virtualgame.cz/Documents/jirka/zaby/ 

http://virtualgame.cz/Documents/

jirka/netopyri/ 

http://virtualgame.cz/Documents/jirka/zaby/
http://virtualgame.cz/Documents/jirka/zaby/
http://virtualgame.cz/Documents/jirka/zaby/
http://virtualgame.cz/Documents/jirka/netopyri/
http://virtualgame.cz/Documents/jirka/netopyri/


         PŘÍRODA ČLOVĚKU, ČLOVĚK PŘÍRODĚ 

 
KA4. Záchranné stanice  

Didaktické pomůcky, osvětové materiály  

  

ČSOP Nyctalus – Helena Jahelková, Ing. Dagmar Zieglerová 



         PŘÍRODA ČLOVĚKU, ČLOVĚK PŘÍRODĚ 

 
KA4. Záchranné stanice  

Didaktické pomůcky, osvětové materiály  

  

Nahrávky a foto Dr.  Vít Zavadil, texty Ing. Lenka Táborská 



        PŘÍRODA ČLOVĚKU, ČLOVĚK PŘÍRODĚ 

 
KA5. Včelařství 

  

Koordinátoři:  PaedDr. Ivan Bělohlávek, Dana Belušová 

 

Spolupráce: Realizace na základě VZMR  - SOUV-VVC, o.p.s. Nasavrky 

RNDr. Václav Švamberk, Spolek pro rozvoj včelařství Mája,  ZO ČSV Kladno 

 

Cílová skupina: Vedoucí včelařských kroužků, pedagogové, pracovníci s 

mládeží, začínající včelaři, studenti biologických oborů 

Účast 15 – 67osob 

 

Cílem bylo poskytnout odborné informace zájemcům o včelařství, s důrazem 

na praktickou činnost, celoživotní vzdělávání a vývoj názorných výukových 

pomůcek podporujících nejen včelařskou praxi, ale i včelí pastvu a 

provázanost s prostředím.  

 

  



        PŘÍRODA ČLOVĚKU, ČLOVĚK PŘÍRODĚ 

 
KA5. Včelařství 

  

 Konference vedoucích včelařských kroužků a pracovníků EVVO 
4 třídenní vzdělávací programy zaměřené na zvyšování  včelařské  odbornosti a pedagogických dovedností. 

 

 VČELA JAKO SOUČÁST EKOSYSTÉMU A ZÁRUKA BIODIVERZITY KRAJINY 

 VČELA JAKO ZÁRUKA ZDRAVÉHO ŽIVOTNÍHO STYLU  

 PRAKTICKÉ DOVEDNOSTI NEJEN PRO VEDOUCÍ VČELAŘSKÝCH KROUŽKŮ 

 PROČ A JAK SE STÁT VČELAŘEM  

 

   

 

 

. 

 



        PŘÍRODA ČLOVĚKU, ČLOVĚK PŘÍRODĚ 

 
KA5. Včelařství 

  

  
 

 Pobytový kurz včelařství pro studenty středních škol 
Týdenní motivační celostátní setkání mladých  

milovníků přírody. 
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KA5. Včelařství 

  

 

 Prezenční kurz včelařství pro začátečníky 
Pravidelné setkávání odborníků a začínajících včelařů 1x týdně 2 hod.,  

ošetřování včelstev v průběhu celého roku. 

 



 Zájmové kroužky zaměřené na podporu biodiverzity 

Včelařský kroužek mládeže: 

- Fenologie, botanika, ekologie  

- Včelařský rok, ošetřování včelstev, práce s fotorámky, 

- Praktické činnosti – tvorba etiket na med, sbíjení rámků,  

         stavba napajedla, medobraní, práce s voskem aj. 

-       Vědomostní soutěž Zlatá včela 
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                                KA1. / KA5. Včelařství 
 



 Ekologický výukový program  

 

 

 

PŘÍRODA ČLOVĚKU, ČLOVĚK PŘÍRODĚ 

 

          KA1. / KA5. Včelařství 
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KA5. Včelařství 

  
 

 Výukové pomůcky a materiály 

  
 Fenologický kalendář (Signalizační rostliny, činnosti včelaře, producenti medovice) 

 Botanický klíč k určování květů včelařsky významných rostlin 
 

 

Autor RNDr. Václav Švamberk 
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KA5. Včelařství 

  
 

 Výukové pomůcky a materiály 
 

Obrazový včelařský výkladový slovník   
Česko – německo – anglický 

 

Autor RNDr. Václav Švamberk 
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KA5. Včelařství 

  
 

 Výukové pomůcky a materiály 

  
Naučné pexeso Ze života včel 
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KA5 Včelařství 

  
 

 Výukové pomůcky a materiály 

 
Fotoúl  -  naučné fotorámky  
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KA5. Včelařství 

  
 

 Výukové pomůcky a materiály 
 

Prosklený úl - Fotoúl  - Naučné panely – Venkovní učebna „Včelín“ 
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KA6. Naučná stezka 

  

Koordinátor  Martin Čurda 

Zpracování podkladů  Zuzana Suková a spol. 

 

 
Cílem bylo vytvoření interpretativní infrastruktury, kde se potkávají výstupy jednotlivých 

aktivit a spoluvytvářejí podmínky podporující místní biodiverzitu. Celé prostředí má díky 

těmto prvkům sloužit nejen k rozvoji přírodní rozmanitosti, ale i jako samovzdělávací 

naučná pomůcka, inspirace pro návštěvníky lokality a je předpokladem pro další 

edukativní využití areálu v rámci naší činnosti. 

Trasa vede areálem CEV Kladno a ZS Aves, na pozemcích města Kladna, po hranici 

osady Čabárna. Naučné tabule se věnují jednotlivým okolním biotopům a pro biodiverzitu 

specifickým oblastem, informační tabulky prvkům a činnostem v krajině, které slouží k 

udržování a zvyšování biodiverzity. Pro některá stanoviště jsou budovány záměrně, u 

jiných jsou využity stávající.  
 

 Informační stojany 

 Naučné tabulky 

 Popisné zápichy 

 Funkční prvky (pozorovatelna, úkryty, budky, zídky aj.) 

 Webové stránky  http://ns-cabarna.webnode.cz/ 

 Informační leták 

 

 

 

 

 

http://ns-cabarna.webnode.cz/
http://ns-cabarna.webnode.cz/
http://ns-cabarna.webnode.cz/
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KA6. Naučná stezka 

  
 

 Velké informační tabule o biotopech, činnostech a tématech podporujících 

biodiverzitu, popisné tabulky o jednotlivých prvcích, označovací cedulky – popis 

druhů.  
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      KA6. Naučná stezka 

 

 Propojení realizace funkčních prvků s naučnou stezkou 
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      KA6. Naučná stezka 

 

 Propojení realizace funkčních prvků přírodních zahrad s naučnou stezkou 
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KA2. / KA5. / KA6. 

  
 

 

 

Vysazeny byly: 

 

hvězdnice 

třezalky  

šanty  

šalvěje, máty, meduňku 

mateřídoušky, dobromysl, 

muchovník, černý jeřáb, komuli, 

ptačí zob, dřín, jírovec pávii, 

ořechokřídlatec aj. 
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KA6. Naučná stezka 

  

 Leták  - Plán trasy a rozmístění hlavních tabulí 
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INICIATIVA – BILATERÁLNÍ VZTAHY 
 

      

Navazování mezinárodních kontaktů prostřednictvím účasti  

na kongresu světové federace včelařských organizací Apimondia 2015 

 

 

NORGES BIR0KTERLAG 

(Norwegian Beekeepers Association) 

Trond Gjessing 

 Získávání  a navazování kontaktů 

 Poznatky současných trendů a problematik 

 Pořízení videozáznamu pro dokumentární film 

 Sběr materiálu pro encyklopedický slovník 

 Ověřování  úrovně vzdělávání dotazníkovým 

šetřením: 

 Systematické nebo individuální vzdělávání včelařů 

 Způsob financování 

 Preference forem vzdělávání 

 Systematická práce se včelařskou  

                                     mládeží včetně soutěží 

 Používání a vývoj pomůcek pro výuku včelařství   

 Největší problémy při vzdělávání včelařů 
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        INICIATIVA – BILATERÁLNÍ VZTAHY 
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INICIATIVA – BILATERÁLNÍ VZTAHY 

 

      

 SEMINÁŘE – Praha, Frýdek – Místek, Znojmo, Rousínov, Kozojedy u Plzně, 

Jičín, Kladno a další  ( cca 500 posluchačů)  
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Publicita  
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Děkuji za pozornost 
                      Dana Belušová 
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