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Městům, obcím a organizacím nabízíme odborné služby a poradenství v oblastech vzdělávání, 

prezentace regionu (naučné stezky, publikace), ochrany přírody a krajiny, rozvoje venkova, 

získávání dotací, výzkumu a v oblasti posuzování vlivů na životní prostředí. Naše projekty jsou 

velmi populární a vyznačují se profesionálním a originálnám přístupem a pojetím a precizním 

grafickým zpracováním. Podrobný rozpis na další straně nebo na: www.natura-opava.org 

 

 

 

             

Jsme občanské sdružení, které se od roku 1992 zabývá vzděláváním, ekologickými službami, 

péčí o přírodu, publikační činností a osvětou. Naším krédem je - "učit o přírodě v přírodě". 
 

 

V našem týmu pracuje řada odborníků jako: ekologové, hydrobiologové, botanikové, 

dendrologové, mykologové, zoologové, entomologové, krajinní ekologové, herpetologové, 

geografové, pedagogové, zahradní architekti, geologové, ekotoxikologové, fotografové, grafici a 

odborníci v IT, lesníci, zahradníci, geodeti, překladatelé… 

www.natura-opava.org
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Publikace - naučné stezky - prezentace regionů - vzdělávání 
 

- návrhy a zpracování projektů a dotací v oblastech prezentace regionů, turismu, ochrany přírody… 

- kompletní zpracování naučných stezek a informačních tabulí a venkovních expozic 

(výběr lokalit, texty, fotky, mapy, grafické zpracování, tisk, stojany, odpočívadla, altány) 

- kompletní zpracování publikací, letáků, brožur v oblasti prezentace regionu, přírodních a vlastivědných 

zajímavostí (sepsání textů, grafické zpracování, fotografie, mapy a zajištění tisku) 

- grafika, design a sazba v softwaru Corel a Adobe, profesionální fotografické služby prodej fotografií 

(zvířata, rostliny, makro, lidé, zboží, krajina a památky) 

- tvorba vzdělávacího programu a plánů EVVO  

- přírodovědné a historické vzdělávací akce a expedice v ČR a v zahraničí 

- přírodovědné přednášky, semináře, instruktáže, vzdělávání zaměstnanců státní správy 

 

 

 

. Ekologické služby a péče o přírodu 

- biologické hodnocení, biologické posudky a průzkumy (botanika, zoologie, dendrologie), biomonitoring  

- posuzovaní vlivu na životní prostředí, dozory staveb, realizace opatření 

- návrhy revitalizací (mokřady, tůně, vodní toky, ekologické zátěže, broukoviště), krajinná ekologie  

- hodnocení vodních ekosystémů, transfér obojživelníků a záchranné odchyty chráněných organizmů   

- zahradnické služby a služby zahradního architekta (výsadba a údržba zeleně, biotopy, květnaté louky…)   

- management chráněných území, Natura 2000 (sečení, zásahy, kompenzační opatření...)  

- v projektech služby odborného garanta, metodika, poradce, managera, specialisty 

- návrhy a zpracování projektů a dotací v oblastech ochrany přírody a environmentální výchovy 
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Reference k výše uvedené nabídce: 
(kliknutím na zelený odkaz otevřete webovou stránku) 

Reference – naučné stezky: 

Naučná stezka Hvozdnice , Naučná dendrologická stezka Opavskými parky, Naučná stezka v Melči , Naučná dendrologická stezka 

na Masarykově střední škole zemědělské v Opavě , Označení expozic na Masarykově střední škole zemědělské , Putování po 

biokoridoru , Raduňský mokřad , Naučná stezka v Žimrovicích, Deset zastavení v přírodě prevezské oblasti , Dendrologická stezka 

pro ZŠ Vrchní Opava, Dendrologická stezka pro Gymnázium Hlučín ... 

 

 

Reference – publikace: 

NAUČNÁ STEZKA HVOZDNICE Průvodce po chráněném území Hvoznice - autor: Milan Kubačka.  

CHRÁNĚNÁ ÚZEMÍ OPAVSKA Přírodovědný průvodce po chráněných územích Opavska - autor: Milan Kubačka. 

PAMÁTNÉ STROMY OPAVSKA Průvodce po významných a památných stromech Opavska. Autor: Milan Kubačka. 

OD ARBOREA K ARBORETU. Autor: Milan Kubačka, Jakub Kubačka.  

VÝZNAMNÉ PARKY OPAVSKA Vlastivědný průvodce po významných parcích a zahradách na Opavsku. Autor: Milan Kubačka.  

VODA V KRAJINĚ OPAVSKA Průvodce po zajímavých lokalitách vodních ekosystémů. Autoři: Jakub Kubačka, Milan Kubačka. 

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ NA OPAVSKU Kniha o stavu životního prostředí na Opavsku s návrhy řešení. Autor: Jakub Kubačka.  

PŘÍRODA OPAVSKA VE ČTYŘECH ROČNÍCH OBDOBÍCH. Průvodce omyly a pověrami nejen pro děti a učitele. Autor: Milan Kubačka.  

 

 

Reference - péče o přírodu:  

Posouzení vlivu revitalizace Zámecký park Neplachovice , Návrh revitalizace krajiny v úseku Palhanec - Hněvošice (biokoridor) , 

Založení a údržba květnaté louky Štěpánkovice , Návrh a realizace botanické zahrady Neochori (Preveza - Řecko) , Město Preveza - 

kompletní biologický průzkum (botanika, zoologie, geologie...) s návrhy řešení pro ochranu přírody Prevezského poloostrova , 

Inventarizace dřevin Agii Apostoli (Preveza - Řecko) , Monitoring výskytu chráněných živočichů (Raduňské rybníky a mokřad) , 

Hvozdnice, Hněvošický háj , Město Vítkov)...  

 

Reference - grafika a fotografie: 

Statutární město Opava - fotografie do propagačních materiálů a webové prezentace , Publikace a brožurky (více v odstavci 

Publikace) , Naučné stezky (více v odstavci Naučné stezky) , Město Kravaře (fotografie do prapagační knihy) , Gymnázium Hlučín , 

Zakladní škola Vrchní Opava , Masarykova střední škola zemědělská a VOŠ Opava - propagační materiály, označení expozic , 

Základní škola Žimrovice , Domov dětí Melč , Semix Pluso , CK Mundo , ČSOP Opava , Zahradnictví Gebauer , Firma Neat Solutions 

, Muzeum Neochori (Preveza - Řecko)… UKÁZKY 

 

Reference – expedice: 

Přírodovědné, historické a geografické expedice pro: Ostravskou univerzitu , Palackého univerzitu v Olomouci , ZŠ Vrchní Opava , 

ZŠ Englišova Opava , ZŠ Edvarda Beneše Opava , Mendelovo Gymnázium Opava, II Liceum Ogólnoksztalcace im. Adama 

Mickiewicza w Raciborzu (Polsko), ZŠ Oldřišov . K našim dlouhodobým akcím patří pořádání přírodovědných expedic do oblasti 

Amvrakijského zálivu (Preveza - Řecko). Podrobný popis tohoto vzdělávacího projektu si můžete přečíst zde: "Za zlatým delfínem 

Amvrakijského zálivu" aneb Škola v přírodě škola života". Reportáž a fotogalerie z minulých let je k nahlédnutí zde: Za zlatým 

delfínem Amvrakijského zálivu 2011 (11.setkání) , Za zlatým delfínem Amvrakijského zálivu 2010 (10.setkání) , Za zlatým delfínem 

Amvrakijkého zálivu 2009 (9.setkání) s podrobným popisem programu: I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX 

 

 

Reference - vzdělávání: 

Hydrobiologická cvičení , Terénní exkurze pro SŠ , Terénní exkurze pro 2.st. ZŠ , Terénní exkurze pro 1.st. ZŠ , Programy pro MŠ , 

Semináře , Besedy , Programy pro veřejnost , Tématické vycházky , Programy ke Dni Země , Fotoreportáže , Školení pedagogů 

http://www.natura-opava.org/opavsko/naucna-stezka-hvozdnice.html
http://www.natura-opava.org/opavsko/dendrologicka-naucna-stezka-v-opavskych-parcich.html
http://www.natura-opava.org/opavsko/naucna-stezka-v-melci-pro-deti-detskeho-domova.html
http://www.facebook.com/media/set/?set=a.336358849708857.85841.302481726429903&type=3#!/photo.php?fbid=336359696375439&set=a.336358849708857.85841.302481726429903&type=3&theater
http://www.facebook.com/media/set/?set=a.336358849708857.85841.302481726429903&type=3#!/photo.php?fbid=336359696375439&set=a.336358849708857.85841.302481726429903&type=3&theater
http://www.facebook.com/media/set/?set=a.336358849708857.85841.302481726429903&type=3#!/photo.php?fbid=336408659703876&set=a.336358849708857.85841.302481726429903&type=3&theater
http://www.natura-opava.org/opavsko/putovani-po-biokoridoru-z-arboreta-v-novem-dvore-do-arboreta-moravske-brany-v-ratibori.html
http://www.natura-opava.org/opavsko/putovani-po-biokoridoru-z-arboreta-v-novem-dvore-do-arboreta-moravske-brany-v-ratibori.html
http://www.facebook.com/media/set/?set=a.336358849708857.85841.302481726429903&type=3#!/photo.php?fbid=336359303042145&set=a.336358849708857.85841.302481726429903&type=3&theater
http://www.natura-opava.org/opavsko/content/view/18/44/
http://www.facebook.com/media/set/?set=a.336358849708857.85841.302481726429903&type=3#!/photo.php?fbid=336409486370460&set=a.336358849708857.85841.302481726429903&type=3&theater
http://www.natura-opava.org/opavsko/chranena-uzemi-opavska.html
http://www.natura-opava.org/opavsko/pamatne-stromy-opavska.html
http://www.natura-opava.org/opavsko/vyznamne-parky-opavska.html
http://www.natura-opava.org/opavsko/voda-v-krajine-opavska.html
http://www.facebook.com/media/set/?set=a.349282311749844.88149.302481726429903&type=3
http://www.natura-opava.org/opavsko/marcela-detem/zamysleni-nad-ekologickymi-projekty-natury-opava-2.html
http://www.natura-opava.org/opavsko/marcela-detem/zamysleni-nad-ekologickymi-projekty-natury-opava-2.html
http://www.natura-opava.org/opavsko/natura-v-zahranici/zajimava-entomologicka-zjisteni-na-11.-setkani-mladych-prirodovedcu-v-agii-apostoli-v-recku-3.html
http://www.natura-opava.org/opavsko/natura-v-zahranici/zajimava-entomologicka-zjisteni-na-11.-setkani-mladych-prirodovedcu-v-agii-apostoli-v-recku-3.html
http://www.natura-opava.org/opavsko/natura-v-zahranici/natura-opava-poradala-letos-jubilejni-10.-mezinarodni-setkani-v-recku-2.html
http://www.natura-opava.org/opavsko/natura-v-zahranici/zpravodajstvi-z-9.-setkani-opavskych-a-ratiborskych-zaku-a-studentu-v-recku.html
http://www.natura-opava.org/opavsko/natura-v-zahranici/nikopolis-parga-zalongo-kassopi-nekromanteion.html
http://www.natura-opava.org/opavsko/natura-v-zahranici/lefkada-acheron-prirodni-skvosty-recka.html
http://www.natura-opava.org/opavsko/natura-v-zahranici/korintsky-kanal-atheny-delfy.html
http://www.natura-opava.org/opavsko/natura-v-zahranici/zpravodajstvi-z-9.-setkani-opavskych-a-ratiborskych-zaku-a-studentu-v-recku-3.-cast.html
http://www.natura-opava.org/opavsko/natura-v-zahranici/nove-akropolske-muzeum-v-athenach-byli-jsme-pri-tom.html
http://www.natura-opava.org/opavsko/natura-v-zahranici/zpravodajstvi-z-9.-setkani-opavskych-a-ratiborskych-zaku-a-studentu-v-recku-2.-cast.html
http://www.natura-opava.org/opavsko/natura-v-zahranici/zivot-na-zakladne-natury-v-recku-preveza.html
http://www.natura-opava.org/opavsko/natura-v-zahranici/jednali-jsme-o-mezinarodnim-ekocentru-na-radnici-v-recke-preveze.html
http://www.natura-opava.org/opavsko/zpravy/hydrobiologicke-cviceni-na-umelych-mokradech-v-raduni.html
http://www.natura-opava.org/opavsko/zpravy/hydrobiologicka-exkurze-na-pramenech-cerne-opavy.html
http://www.natura-opava.org/opavsko/zpravy/zaci-ze-zs-vrchni-slavili-den-zeme-na-hvozdnici.html
http://www.natura-opava.org/opavsko/zpravy/deti-ze-skolni-druziny-zs-sramkova-poznavali-zabicky-2.html
http://www.natura-opava.org/opavsko/zpravy/deti-z-opavske-charity-na-radunskem-mokradu.html
http://www.natura-opava.org/opavsko/zpravy/celokrajska-konference-v-opave-tema-biodiverzita-a-udrzitelny-rozvoj.html
http://www.natura-opava.org/opavsko/zpravy/predstaveni-chranenych-uzemi-opavska-v-minoritu.html
http://www.natura-opava.org/opavsko/zpravy/dendrologicka-stezka-pro-studenty-slezske-univerzity-3.-veku-2.html
http://www.natura-opava.org/opavsko/zpravy/deti-ze-slavkova-si-prohledli-opavske-parky.html
http://www.natura-opava.org/opavsko/zpravy/natura-pripravila-na-den-zeme-vychazku-po-dendrologicke-stezce-v-opavskych-parcich-2.html
http://www.natura-opava.org/opavsko/zpravy/povidani-o-novem-zelandu-s-b.-pustkou-s-promitanim-jeho-fotografii.html
http://www.natura-opava.org/opavsko/projekt-leonardo/navsteva-levic-v-projektu-agropuzzle.html?mosmsg=D%C4%9Bkujeme+za+V%C3%A1%C5%A1+p%C5%99%C3%ADsp%C4%9Bvek.

