
Velká Británie 

 

Národní centrum divokých rostlin 

 
Projekt Národního centra divokých rostlin pomáhá vytvořit novou krajinu napříč Velkou 

Británií. 

 

 
 

Projekt růstu Národního centra divokých rostlin má za cíl zvýšit atraktivitu oblasti                

pro návštěvníky a položil základ pro semenářství divoce rostoucích rostlin v Merseyside. 

Projekt dále zahrnuje zúrodnění 14 ha půdy v Court Hey Park a založení pěstování divokých 

rostlin na 30 ha za účelem produkce semen. Následně jimi budou osety okraje silnic                 

a nevyužitá zemědělská půda. Projekt reaguje na prudký pokles druhů a biodiverzity rostlin   

ve Velké Británii a zároveň také na dopady změn klimatu ve venkovských oblastech. Projekt 

je lokalizován na předměstí Liverpoolu, ve správním obvodu Knowsley. Je zde nejvíce 

zchátralých nemovitostí v Evropě, což je důsledkem poklesu místního zpracovatelského 

průmyslu.  

 

Tvorba nové krajiny 

 

Cílem projektu je vytvořit novou krajinu napříč Velkou Británií. Projekt zahrnuje řadu 

specifických cílů, včetně: 

 Transformování opuštěného Court Hey Parku na turistickou atrakci a centrum 

pro semenářství divokých rostlin.  

 Zúrodnění půdy ležící ladem, vytváření pracovních příležitostí a podpora 

farmářů. 

 Rozvoj nového specializovaného trhu v semenářství. 

 Produkce velkého množství semen pro národní trh. 

 Zlepšení vizuálního stavu krajiny a zajištění lokalit růstu divokých rostlin. 



 Zvolení národních zástupců z organizací ochrany přírody za účelem vytvoření 

dozorčí rady, která předloží výzvy k řešení změn klimatu a problémy 

genetického původu rostlinných druhů. 

 

Výsledky 

 

Díky projektu byly renovovány stávající zahrady a vybudovány nové. V dokončeném centru 

je v současné době kavárna, obchod, konferenční sál, kanceláře, zařízení zpracovávající 

semena, sušárna semen a výstavní prostor. 

 

Court Hey Park byl transformován na park, který je v současné době nejvýznamnější atrakcí 

na severozápadě Velké Británie. Projekt semenářství a osévání ploch divokými rostlinami 

také získal cenu UNESCO UK Člověk a biosféra. 

 

Díky projektu se dále zúrodnilo 30 ha půdy ležící ladem a vyprodukovala se semena více než 

100 druhů divokých rostlin pro marketing. Byly vydány katalogy rostlin, vytvořeny webové 

stránky nebo se semena prodávala v maloobchodech.  

 

Díky projektu bylo vytvořeno 10 stálých pracovních míst (plných úvazků) a 6 zkrácených 

úvazků. Projekt dále přináší prospěch pro upadající zemědělský sektor díky pronájmům 

pozemků.  

 

Národní centrum divokých rostlin vytvořilo semennou banku a centrum pro výstavu divokých 

rostlin a pro umění a vzdělávání. Projekt napomáhal změnit vnitřní i vnější vnímání oblasti. 

 

Technické informace 

 

Program: 

Program Merseyside, cíl 1 

 

Zdroj: 

Magdeburgský seminář 

 

Celkový rozpočet: 

6 360 000 EUR 

 

Financování EU: 

1 127 160 EUR 

 

Kontakt: 

Národní centrum divokých rostlin 

Court Hey Park  

UK-L16 3NA, Liverpool  

United Kingdom  

  

Kontaktní osoba: 

Grant Luscombe MBE 

Tel.: +440 151 737 1819 

Fax: +440 157 737 1820 

E-mail: luscombe@landlife.org.uk 

mailto:luscombe@landlife.org.uk


Web: National Wildflower Centre 

 

Datum návrhu: 

1. 6. 2006 

 

Překlad: 

Ivana Špelinová 

 

Zdroj: 

http://ec.europa.eu/regional_policy/projects/stories/details_new.cfm?pay=UK&the=79&sto=1

562&lan=7&region=ALL&obj=ALL&per=2&defL=EN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Přeloženo v rámci opatření V.2 „Zřízení a provoz Celostátní sítě pro venkov“ 

 

http://www.nwc.org.uk/
http://ec.europa.eu/regional_policy/projects/stories/details_new.cfm?pay=UK&the=79&sto=1562&lan=7&region=ALL&obj=ALL&per=2&defL=EN
http://ec.europa.eu/regional_policy/projects/stories/details_new.cfm?pay=UK&the=79&sto=1562&lan=7&region=ALL&obj=ALL&per=2&defL=EN

