
Základní dokument o projektu Česká příroda 
Tento dokument určuje účel a popis činnosti projektu Česká příroda při působení na českém 
internetu. 

VZNIK A SPRÁVA 

Projekt vznikl 1.1.2019 vytvořením stránky na Facebooku jako projekt Čistá příroda. Projekt zakládá a 
spravuje projekt Meteo Aktuality (viz dokumentu o projektu). Projekt bude prezentován také pod 
zkratkou „ČP“. Mottem projektu je „A bude tady čisto!“. Důvod vzniku projektu je prostý – autor se 
nemůže dívat na silně znečištěné přírodní oblasti naší krásné země a současně si uvědomuje 
důležitost čisté přírody pro život nás i budoucích generací. Následně byl projekt přejmenován na 
Česká příroda. Tento se tak zaměřuje na naší přírodu obecně, zejména pak na její čistotu. 

CÍL 

Jeho cílem je co nejdůrazněji poukázat na znečišťování přírody a složek životního prostředí, zejména 
odhazování odpadků do přírody a do vody. Zejména do budoucna si klade za cíl sloužit jako 
nahlašovací místo nepořádku v přírodě s pokusem zjednat nápravu.  

ČINNOST 

Obory činnosti projektu jsou hlavně: 

 Ekologie 
 Životní prostředí 
 Fauna 
 Flóra 
 Hydrologie 

V oborech činnosti vystupuje projekt Česká příroda poskytováním následujících informací a možností: 

 Správné nakládání s odpady 
 Informace o přírodě a ŽP 
 Stav ŽP  
 Jakost vod 
 Prezentace znečištěných míst a jejich případný vývoj 
 Zásahy do krajiny blízké přírodě a informace o nich 

ZÁZEMÍ NA INTERNETU 

K datu vzniku projektu je vytvořena komunitní stránka na dnes pro snadnou komunikaci 
nejoblíbenější síti Facebook www.facebook.com/ceskapriroda. Na stránce správce projektu 
www.pocasimeteoaktuality.cz bude pro tento projekt v budoucnu založena vlastní podstránka, kde 
bude hlavní zázemí projektu v podobě internetové prezentace. Komunikace je též možná přes 
emailovou adresu projektu MA (zatím hlavní email info@pocasimeteoaktuality.cz).  

SDÍLENÍ INFORMACÍ 

Správce projektu bude na stránkách poskytovat více méně výše uvedené informace z uvedených 
oborů, ale tento projekt a jeho stránky či kontaktní místa budou sloužit zejména k nahlašování a 
sdílení informací o znečištěných přírodních oblastech zejména v ČR veřejností, tedy každým kdo bude 
mít zájem se podělit o negativní zážitek tohoto typu (například uvidí pneumatiky, umělé hadice a 



podobné ve vodním toku). Daný jedinec se po vstupu na stránku bude nazývat 
čtenářem/zájemcem/návštěvníkem a popíše situaci, kterou pozoroval. Velmi vhodné bude pořídit 
fotografii situace na takovém místě a k textu hlášení ji přiložit. 

OBSAH HLÁŠENÍ 

Nezajímají nás kontaktní a další osobní údaje člověka. Zajímá nás místo, doba a situace na místě. 
Takže do zprávy, kterou hlásí zájemce znečištěné místo, budeme rádi, když uvede lokalitu (například 
Libice nad Cidlinou – cca 2km od obce ve směru proti proudu řeky Cidliny), datum pozorování (postačí 
alespoň obecněji, například červen 2018) a hlavně popis situace na místě (například na břehu řeky 
jsou vysypané hromádky odpadu, zřejmě domácího a nacházejí se blízko vodní hladiny řeky – při 
vyšším stavu vody hrozí, že se dostanou do řeky). Takové hlášení s fotografií jako hlavní dokumentací 
a důkazem o stavu situace na místě je to správné a může dobře posloužit i zjednání nápravy. 
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