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Tisková zpráva 

21. 3. 2017         K okamžitému zveřejnění 

S prvními jarními květy čekají na turisty nová pamětní razítka 

Český svaz ochránců přírody už 15 let vykupuje zajímavé přírodní lokality. „Místa pro přírodu“ 
však nejsou pouze domovem vzácných rostlin a živočichů, jsou i zajímavým turistickým cílem. U 
deseti z nich (viz příloha) čekají na turisty od počátku letošního jara speciální pamětní razítka. 

Sběratelství a turistika jdou ruku v ruce. Jedním z oblíbených „suvenýrů z cest“ jsou otisky 
speciálních razítek. Nově si mohou turisté svoje sbírky rozšířit o deset kulatých razítek s motivy, 
charakterizujícími vybrané lokality – s masožravou rosnatkou, orchidejí, vzácným modráskem, 
vřetenuškami, žábou či „pralesem“.  

Pro každou z lokalit jsou vyrobena dvě totožná razítka. Obvykle je jedno umístěno v nějakém 
objektu (restaurace, infocentrum) poblíž lokality a druhé bude k mání na akcích místního 
pozemkového spolku, případně v jeho sídle. Podrobné informace o umístění razítek najdete na 
webu www.mistoproprirodu.cz/pro-turisty/razitka. Na stránkách www.mistoproprirodu.cz najdete 
i mnoho dalších informací o lokalitách, mimo jiné, jak se na kterou dostat (a jak výkupy dalších 
lokalit podpořit). 

Razítka byla vyrobena v rámci grantu Ministerstva životního prostředí na podporu rozvoje hnutí 
pozemkových spolků. 

Bližší informace:  
- Jan Moravec, koordinátor kampaně Místo pro přírodu – tel.: 777 063 340 
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Příloha: lokality, pro které byla vyrobena pamětní razítka, a jejich umístění 

Jihočeský kraj 

 Jindříšské údolí (suťové lesy a louky u Jindřichova Hradce) – Jindřiš, Restaurace Ranč; 
Jindřichův Hradec, Městské informační centrum 

 Velká Homolka (kopec ve Vimperku) – Vimperk, Turistické informační středisko 

Jihomoravský kraj 

 Zázmoníky (lesostepní stráně na Hustopečsku) - Velké Pavlovice, Ekocentrum Trkmanka 

Karlovarský kraj 

 U kapličky (čtyři lesní rybníčky na Toužimsku) – Toužim, Infocentrum 

Liberecký kraj 

 Opičák (lesík v Liberci) – Liberec, Záchranná stanice ARCHA - Centrum pro zvířata v nouzi při 
ZOO Liberec 

Olomoucký kraj 

 Bělá (mokřadní louka na Prostějovsku) – Kladky, Můj obchod Eva Stejskalová; Kladky, 
Restaurace U Římana 

Plzeňský kraj 

 Kamenec (louky a skalní stepi na Radnicku) – Radnice, Infocentrum a muzeum Radnice; 
Radnice,  Ekocentrum v synagoze 

Praha 

 Triangl (mokřad s jezírkem) - Praha-Hostivař, Infocentrum Toulcův dvůr; Praha-Michle, Dům 
ochránců přírody 

Středočeský kraj 

 Na pramenech (rašeliniště na Podblanicku) – Načeradec, Načeradská hospůdka; Vlašim, 
ekoobchůdek Podblanického ekocentra 

Zlínský kraj 

 Ščúrnica (jedlobukový horský les v Bílých Karpatech) - Valašské Klobouky, ekocentrum 
KOSENKA 

 


