Přírodní dědictví rašeliništních krajin regionu Mühlviertel a Geopark
Vysočina jako chráněný přírodní prostor, místo zážitků a vzdělávání
Jedná se o projekt z programu INTERREG V-A Rakousko Česká republika, ve kterém
město Telč zaujímá pozici jednoho z projektových partnerů. Jedná se o přeshraniční projekt,
jehož hlavním tématem jsou rašeliniště a mokřady. Projekt by měl pomoci ohroženým lokalitám
rašelinišť a mokřadů tak, že budou nastavena opatření k jejich zpřístupnění, ochraně a
revitalizaci. Zároveň také dojde k vytvoření expozice přírodního dědictví, která umožní
veřejnosti ucelený pohled na problematiku rašelinišť, dále k vytvoření naučné stezky pro pěší
a cyklo a několika odpočinkových míst podél naučné stezky. V neposlední řadě bude v rámci
projektu fungovat přeshraniční tým odborníků, který bude provádět výzkum na téma rašeliniště,
a své výsledky budou publikovat formou článků v odborných časopisech.
Hlavní výstupem projektu bude vytvoření informačního a výstavního centra v Telči.
Centrum vznikne díky rekonstrukci budovy bývalého špitálu a díky obnově stávajících prostor
pro požadavky expozice. Expozice bude vytvářet stěžejní zázemí celého projektu. Půjde o
expozici mapující přírodní bohatství na obou stranách hranice. Vždy s důrazem na popis
specifik pro danou oblast, specifik z pohledu ochrany přírody a krajiny v ČR a Rakousku.
Nosným tématem expozice budou rašeliniště a jiné mokřady, jejich význam pro život, význam
tohoto velmi ohroženého ekosystému. Expozice poskytne zázemí jak informační, tak i sociální
– veřejné toalety, prostor pro odpočinek. Umístění expozice v památkově chráněném objektu
Telči, městě UNESCO, v Městské památkové zóně Staré Město, na břehu největšího telčského
rybníka - Staroměstského rybníka skýtá velký potenciál z pohledu návštěvnosti.
Mezi další výstupy tohoto projektu patří vytvoření naučné stezky pro pěší a cyklo Telč
- Řásná. Přírodní stezka dovede návštěvníky postupně krásnou přírodou k různým mokřadům.
Prostřednictvím zastavení s informačními tabulemi bude návštěvník seznámen s místem, kde
se nachází, vždy s důrazem na existenci mokřadu v tomto místě, jeho významu pro život v
přírodě. Stezka tedy seznámí návštěvníky jak s mokřady, které se zde nacházejí, tak přiblíží
návštěvníkům celkový význam rašelinišť i jiných mokřadů pro život, význam tohoto velmi
ohroženého ekosystému, který je zcela zásadní pro život celé řady živočichů a rostlin, často
velmi vzácných. Na konci celé stezky u nejhlubšího rašeliniště v Kraji Vysočina Velkopařezitého rybníku pak vznikne odpočinkové místo s několika herními prvky a
doprovodným mobiliářem
Na celý tento projekt je poskytována finanční podpora z Evropské Unie. Celkové
náklady na projekt činí 7 194 186,00 Kč. Celková výše dotace z Integrovaného regionálního
operačního programu činí 6 474 767,40 Kč. Zbylé náklady budou financovány z rozpočtu
města.

