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slovo předsedy

milí  přátElÉ,
třetí číslo časopisu Krása našeho domova 
vám opět přináší řadu informací ze živo
ta na  še ho svazu. věřím, že pestrá činnost 
na  šich zá klad ních organizací, která je zde 
po  pi so vá na, bude pro vás zdrojem in spi
race i po těšení. můžeteli, vyrazte do roz
kvet lé přírody a konejte činy podobné těm 
zde popisovaným. Krása našeho do mo va je 
ča sopis především o těchto činech.
samozřejmě, že ne o všech našich aktivi

tách, ač o jejich významu pro ochranu přírody nelze pochybovat, se dají 
psát pozitivně laděné články. mám na mysli například naši účast při 
rozhodování státních orgánů. stávající správní řád a především zákon 
na ochranu přírody a krajiny dávají občanským sdružením možnost 
se přímo účastnit při roz ho do vá n í orgánů státní správy a samosprávy, 
pokud se tato rozhodování do tý kají zájmů ochrany přírody a krajiny. 

Český svaz ochránců přírody tato práva intenzivně využívá. 
Pomáhá tak chránit přírodu a životní pro stře dí proti zájmům techno
kratů a bezohledných kořistníků, jimž je nevi ditelná a pokud možno 
hodně rychlá ruka trhu nade vše. ve více než 1000 správních řízeních 
ročně se nám daří za chrá nit stovky stromů, bránit biotopy ohrože
ných organismů před ne še trnou zástavbou či krajinu před hyzděním 
houstnoucí spletí nej růz něj ších vysílačů či gi ga me ga boardů. 

Plnohodnotná účast občanských sdru žení při projednávání 
podobných záměrů je zcela pochopi tel ně tr nem v oku druhé straně. Ta 
je, jak už to tak bývá, ekonomicky mno hem silnější a agresivnější než 
ne zisková sdružení občanů. Její vliv se zá konitě projevuje v roz ho do va
cích orgánech všech stupňů. ne na dar mo se v posledních dvou letech 
již třikrát objevil v parlamentu  ná vrh na novelizaci zákona na ochra
nu přírody znemožňující další účast ob ča nů na rozhodování. Že tyto 
ná vr hy nebyly dotaženy do kon ce je mi mo jiné zásluhou mohutného 
od po ru veřejnosti, který občanská sdru že ní dovedla iniciovat. vyhráno 
však není. Příslušné ná vr hy mají pří slušní úředníci stále v šuplíkách 
a mohou je kdykoliv vy užít. navíc nás čeká, vzhledem k brzkému vstu
pu do eU nezbytná, no ve lizace zá ko na na ochranu přírody a krajiny. 
a to bude střet, na kte rý bu deme mu set ruku v ruce s ostatními nevlád
ka mi zmobilizovat ve š ke ré síly. 

Už v nejbližší době budeme muset pře svěd čit veřejnost o správ
nosti na šich názorů a postavit její hlas proti síle sice krát ko zra kých, ale 
eko no micky velmi mocných soupeřů. Bez ohledu na po mlou  vačnou 
kampaň, kterou naši protivníci v posledních tý dnech za čí nají opět 
rozdmý chá vat, jsem přesvědčen, že veřejnost stojí a bude stát na naší 
straně, a že se nám moderní principy ochrany pří ro dy za ši roké účasti 
občanů po daří uhájit.  

RNDr. Libor Ambrozek
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Vážení čtenáři,

jak jste se jistě všimli, do druhého roku své 
no vo dobé historie vstupuje časopis Krása na še
ho domova v nové grafické úpravě. snažili jsme 
se tak reagovat na připomínky mnohých z vás, 
hod  no tící minulá čísla. 
Připravili jsme pro vás i několik nových ru brik. 
Zelené paragrafy by vám měly po moci se ori en to
vat v labyrintu růz ných nových ochra nář  ských 
zákonů a před pisů. Poradna přináší od po vě di na 
zajímavé a často se opakující otáz ky, kte  ré nám 
píšete či telefonujete. Okénko do his to rie se snaží 
ukázat, na co tento ča so pis vlast ně navazuje. 
Podrubrika Naší čin nosti „Sta lo se“ vám chce 
telegraficky na stínit bohatství růz ných aktivit, 
které se pod hla vič kou Čes ké ho sva zu ochrán
ců přírody skrý vají. Listárnu bu de me plnit pře
devším vašimi do pisy. Takže pište: co se vám 
líbí a ne lí  bí v časopise, v ČsoP i v ochra ně  
přírody obec ně.
k jaru a také k ČsoP patří od nepaměti „otví rá
ní studánek“. v rubrice Chráníme pří ro  du jsme 
proto shromáždili několik zajíma vých člán ků 
o studánkách, jejich obnově a údrž bě. Před sta
ví me vám stu dán ky jako sou část kraji ny, kultur
ní pa mát ky i jako po zo ru hod ný bio top, jako 
zdroj pitné vody i jako vhod ný osvě to vý pr vek 
ekologické výchovy. 
v tom  to čísle najdete i články o záchraně ja so ně 
červenookého a pozorování čer ných čápů, za jí
mavé povídání o využití dřeva v tradiční i sou 
čas né architektuře či pozvání na hvězdárny.
vě řím, že si na následujících stránkách naj de te 
přesně to, co vás zajímá – trochu poučení, tro
chu inspirace a trochu povědomí o těch, kteří se 
sice navzájem ne znají, ale všichni do hromady 
tvoří tento svaz.
rozkvetlé voňavé jaro vám přeje

Honza Moravec

foto na oBálcE: paVEl sopoUŠEK
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a 7 samiček. Tedy ideální vzájemný poměr. samičky počaly hned 
druhý den klást vajíčka a poté byly vypuštěny do volné přírody. 
druhý rok se z těchto vajíček povedlo odchovat již 50 motýlů. 
obdobný postup pokračoval i v následujících letech. Populace 
na kotouči se slibně rozrůstala. kromě kotouče byli motýli 
vypouštěni i na kamenárce a Zámeckém vrchu.
v roce 1994 poletovalo na štramberku přes 1000 motýlů a vše 
nasvědčovalo tomu, že již dokonale splynuli s místní biocenó
zou. reintrodukce jasoně červenookého byla zdárně dokonče
na. Tento úspěch je ojedinělý v celé evropě a jako takový vy vo lal 
zasloužený zájem odborných kruhů. Bohužel však i ko merč
ních sběratelů. 

očíslovaní motýli
ve snaze doplnit další poznatky o početnosti a struktuře popula
ce a také zabránit odcizování motýlů, začali být jednotliví jasoni 
na štramberku číslováni. Při kontrole lokalit byli motýli chytáni 
a na pravé horní křídlo označováni speciálními fixy pořadový
mi čísly, lišícími se barvou podle jednotlivých lokalit.
Tento způsob evidence a značení motýlů pomohl výrazně 
sní žit odchyt motýlů. označení jedinci ztrácejí pro sběratele 
hod notu. osvědčil se i při zjišťování počtu jasoňů na jedno
tli vých lokalitách, jejich migračních letů za potravou a také 
po měru sa mečků a samiček. Jedním z poznatků je například 
to, že všech ny tři štramberské populace, byť v těsné blízkosti, 
se vzájemně nemísí. nikdy nebyl odchycen na žádné lokalitě 
motýl „od sousedů“ – tedy s číslem jiné barvy.

karpatech. na každé z těchto lokalit žila trochu odlišná 
forma jasoně. Zcela specifickou formu měl i vrch kotouč 
u štramberku. v roce 1912 byla popsána jako Parnasius apollo 
strambergensis. 
koncem 19. a v prvních desetiletích 20. století však všech
ny tyto populace postupně zanikly. Příčinou bylo především 
za lesňování lokalit, změny jejich obhospodařování, těžba 
ne rost ných surovin a v neposlední řadě také sběratelé.
o preparované jasoně byl na trhu zájem. existují doklady, že 
jeden kousek se například v nedalekém Příboru prodával po 
třech krejcarech. a že obyvatelé štramberka jich tam nosili celé 
nůše. kraj pod Beskydy byl chudý. nedivme se tedy, že si skaláci 
přivydělávali odchytem a prodejem motýlů. Pro takhle ma lou 
a izolovanou populaci, oslabenou navíc stále se rozrůstají cím 
lomem a velkým požárem celé vrcholové partie kotouče, to 
však znamenalo zkázu. Jasoň červenooký se tak stal v Če chách 
a na moravě vy hy nu lým druhem. 

návrat jasoňů na štramberku
v roce 1974 publikoval profesor Jaroslav ašmera ve sborníku 
Ochrana fauny Severomoravského kraje stať, ve které se za mýšlel 
nad možností návratu (reintrodukce) jasoňů do štramberka. 
když vznikla ve štramberku základní organizace ČsoP, vzala 
myšlenku profesora ašmery za svůj stěžejní program.
Přípravy trvaly několik let. Bylo nutné připravit prostředí na 
lokalitě (vyčistit stepní plochy od náletových dřevin), dosadit 
živné rostliny a vytipovat vhodnou populaci, ze které by bylo 
možno jasoně na štramberk přenést. Pro svoji zeměpisnou 
blízkost a obdobné ekologické podmínky přicházely v úvahu  
lokality západního slovenska. 
vlastní reintrodukce započala v roce 1986. Bylo dovezeno 
10 hou senek, pocházejících z lokality velký manín. Tato lo ka
lita v hlav ních rysech odpovídala kotouči – má obdobnou nad 
moř skou výšku, nabídku potravy a dokonce i téměř shodné 
vzduš né proudění. 
hou senky byly umístěny ve speciálně připraveném „housení ku“ 
na úbočí kotouče. koncem června se vylíhli motýli – 3 sameč ci 

tramberk. „moravský betlém“. malebné městečko na úpa
tí Beskyd, schoulené mezi třemi vápencovými vrchy. 
Při pohledu od štramberského nádraží jsou vidět všechny 

vedle sebe. vlevo kotouč, dnes z poloviny odtěžený vel ko lo 
mem. vpravo zalesněná Bílá hora s rozhlednou. k městu se stu  
pu je hřebínkem s několika skalkami a starými lomy, zva nými 
kamenárka. a mezi nimi vykukuje kamenná věž štram  berské ho 
hradu – známá Trůba – na Zámeckém vrchu.
a právě vrcholové partie kotouče, kamenárka a Zámecký vrch 
jsou dnes jedinými místy v naší republice, kde můžeme uvidět 
jasoně červenookého.

historické rozšíření
rozšíření jasoně červenookého u nás 
sahá hodně daleko do minulosti. Před
pokládá se, že jeho pravlastí je oblast 
Tibetu a mongolska. do evropy se roz
ší řil v době třetihor. dokázal pře č kat 
ná  sled né změny klimatu, doby le do vé 
i ná  stup člověka. ovšem pouze v mno ha 
drob  ných, navzájem izolova ných lo ka
litách. Jelikož jasoň obvykle nelétá dále 
než půl kilometru, tyto populace se vzá
jemně nemísily a postupně se vytvořilo 
množství lokálních ras a fo rem, lišících 
se detaily zbarvení, roz ložením skvrn či 
žil kováním křídla. s trochou nadsázky 
lze říci, že každý kopec a kaž dé horské 
údolí mělo „svého“ ja soně. 
Jak z předchozích řádek vyplývá, jasoň 
ni kdy nepatřil mezi zcela běžné motýly. 
Pře sto nebyl ještě před 150 lety problém 
set kat se s ním i na mnoha místech naší 
re publiky. vyskytoval se na Prachaticku, 
na karlovarsku, v krkonoších a Pod kr
konoší, v Českém středohoří, v nízkém 
Jeseníku, v Podyjí, v Beskydech i Bílých 

Intenzivní, takřka denní sledování jasoňů po několik let přines
lo i zajímavé odborné poznatky. Zdá se například, že páření je 
u samečků podmíněno předchozí letovou aktivitou. To je prav
děpodobně příčinou neúspěchů v laboratorních chovech.

krás y n aší přírodykrás y n aší přírody

není nic krásnějšího, než vidět nad rozkvetlou loukou  
třepotající se křídla motýla, poletujícího jakoby 

 bez cíle sem a tam. 

text  jan lUKáŠEK, jan moraVEc  f o t o  jan lUKáŠEK

jasoň červenooký (Parnassius apollo)

je poměrně velký motýl (rozpětí křídel 70–90 mm) z čeledi 
otakárkovitých. nápadný je svým zbarvením – na předních křídlech 
má větší množství nepravidelných černých skvrn, na zadních pak 
červená až žlutooranžová „oka“ na bílém podkladu.  
samičky mají zbarvení výraznější. housenky jsou sametově černé  
se dvěma řadami červených skvrn a modrými bradavkami po těle. 
kukla je červenohnědá s modrým nádechem. jasoň je  
monocyklický druh – to znamená, že má jednu generaci do roka. 
jasoň červenooký je zařazen mezi druhy kriticky ohrožené, vztahuje 
se na něj i dohoda o mezinárodním obchodu s ohroženými druhy 
volně žijících rostlin a živočichů (známá pod zkratkou Cites).

š

Jasoň 
červenooký
na Štramberku

Ze života jasoňů
Jasoň červenooký je vázán na kopcovitý terén s květnatými lou
kami a suťovými svahy, které zabraňují přirozenému za les ně ní. 
Přezimujícím stadiem jasoně je vajíčko, ve výjimečných pří
padech i malá housenka. housenky se líhnou (pokud nepře
zimují) koncem března a v první polovině dubna. stadium 
housenky trvá 5–6 týdnů a za tu dobu se housenka 4x svléká. 
Živnou rostlinou housenky je do třetího svlékání především 
rozchodník bílý, později rozchodník velký. výskyt těchto rost
lin je tedy základní podmínkou, nezbytnou pro výskyt jasoňů.
stadium kukly trvá 4–6 týdnů. motýli se líhnou obvykle od 
konce června do poloviny července – samečci o den až dva dříve 
než samičky. samičky jsou méně pohyblivé, až do páření spíše 
posedávají na osluněných místech a vyčkávají kopulace. vajíčka 
poté kladou většinou na rozchodník bílý, na různá stébla a občas 
i na kameny. Jedna samička naklade 50–80 vajíček.
aktivita motýlů je závislá na počasí – poletují jen za sluneč
ného teplého počasí. Při zatažené obloze či za větrného poča
sí létají jen ojediněle. Jasoni výrazně preferují květy fialové 
barvy – pcháče, bodláky, chrpy… motýli žijí 3–5 týdnů.  
Tradičním historickým stanovištěm jasoně ve štramberku je 
vrch kotouč, především lokalita pod jeho vyšším (dnes čás teč
ně odtěženým) vrcholem, zvaná Panské zátiší. stojí za zmín ku, 
že ač byli motýli vypouštěni ve zcela jiném místě vr chu, vět
šinou se jaksi instinktivně stahovali na tuto historic kou lo ka
litu. na kotouči obývá jasoň odlesněné okraje lomu. Jelikož jde 
o uzavřený prostor vápenky, jsou zde alespoň částečně chrá něni 
před rušivými vlivy a sběry. dochází zde ale k vý raz nému pře
bujení nežádoucí, vysoce agresivní vegetace vytlačující živ né  
rostliny housenek. 

pokles populace
v roce 1997 dosáhla štramberská populace jasoně přes 2000 
motýlů. Poté však nastal rapidní pokles. následujícího roku 
jich bylo napočítáno 1600 a v roce 2000 již pouhých 602. od

Housenky jasoně 
červenookého 

najdeme nejčastěji na 
rozchodníku,  

na kuklení zalézají  
do spár mezi kameny.
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té doby se drží populace na stejné úrovni, kolem 600 motýlů 
lze předpokládat i pro letošní rok. 
nabízí se otázka, jaké byly příčiny tak náhlého a výrazného 
poklesu. svoji roli zde určitě hrají značné klimatické výkyvy 
jarních měsíců těchto let. Časté střídání ranního chladu s deš
těm a velkou větrností mohlo negativně ovlivnit stav popula
ce. každoroční inventarizace dokázala, že housenky v době 
růs tu vyžadují obzvláště vyhovující klimatické podmínky, to 
zna mená velký výskyt sluneční ho svitu a vyšší teplotu. Chlad
né a vlh ké počasí rapidně zvyšuje je jich úmrtnost. 
Povědomí o úspěšné reintrodukci se rychle rozšířilo po evropě, 
a tak se štramberk stal opět cílem mno ha sběratelů motýlů. 
na pří klad biotop lokality na ka me nár ce byl částečně zlikvido
ván sbě ra teli v ro ce 1998–99 pošlapáním živ ných rostlin a sbě
rem housenek. I přes přísnou ochranu dru hu a stálou strážní 
službu dochází roč ně k odcizení několika desítek až stovek 
jedinců (v roce 2000 by lo prokazatelně odcizeno mini mál ně 
74 samiček). Zejména po zpřís nění podmínek v ochra ně to ho
to krásného motýla na slo ven sku se značná část ko merč ních 
sbě ratelů přesunula k nám.
Populaci jasoně nesvědčí ani přílišný turistický ruch. Je velice 
smut né konstatování, že mnoho návštěvníků je lhostejných 
k pří rodě. Lidská bezohlednost často hraničící až s vandalismem 
se objevuje na každém kroku. svědčí o tom utržené a ná sled  ně 

za hozené rostliny, polámané větve, pozůstatky po tá bo ře ní, 
spou sta vyhozeného odpadu. I když se zde nejedná o úmy  sl nou 
čin nost směřující k likvidaci motýla, je pro jeho ži vot mnohdy 
roz hodující.
další možností může být, že populace jasoně byla napadena 
zvý šeným tlakem predátorů, případně něčím neznámým. 
nade vším visí do dnešního dne velký otazník.

má jasoň šanci přežít?
štramberk má dnes vedle hradu, muzea Zdeňka Buriana, rou
be ných chalup, jeskyně šipka a krásného okolí další atrakci – 
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navrátivšího se jasoně. však už se o něm zmiňuje i nově zříze ná 
Lašská naučná stezka. Jaké jsou ale šance, že jasoň na štram
berku přežije?
Především je potřeba neustálá péče o lokality. Je nutné za brá
nit jejich zarůstání a devastaci. v případě potřeby je třeba pro
vá dět dosadby živných rostlin jak pro housenky, tak pro do spě
lé motýly. 
nezbytné je také důsledné dodržování ochrany jasoně a za brá
nění jejich komerčním sběrům.
Pak snad svitne naděje, že nebude již podruhé vyhynulým 
druhem!  

program Čsop zaměřený původně pouze na záchranu  
jasoně červenookého byl v roce 1999 rozšířen i na další  
ohrožené druhy motýlů. 

další „motýlí projekty“ Čsop

několikaletý projekt olomoucké základní organizace Čsop 
astacus se snaží co nejpodrobněji zmapovat rozšíření denních 
motýlů na střední moravě, tedy v okresech olomouc, přerov, 
prostějov a kroměříž. po zpracování historických literárních údajů 
a sbírkového materiálu následovaly vlastní terénní výzkumy. ty se 
zaměřily jednak na zvláště chráněná území, jednak na další – 
nechráněné – lokality, vytipované na základě historických dat či 
znalosti terénu. Z celkového počtu 131 denních motýlů, známých 
z území střední moravy, bylo aktuálně potvrzeno 107 druhů. 
Zbývající (cca 18 %) lze považovat za nezvěstné či vymřelé.  
výrazný úbytek je zřejmý zejména u druhů stepních biotopů 
(soumračníci, okáči). kromě toho projekt prokázal, že i na území 
těchto okresů, patřících k jedněm z nejvíce zemědělsky 
využívaných a touto činností negativně zasažených oblastí naší 
republiky, se dochovala místa, na kterých přežívají hodnotná 
společenstva nejrůznějších typů. takové lokality přispívají  
k zachování druhové biodiverzity celé oblasti.

(Realizátor: Mgr. Alois Čelechovský, celechov@prfnw.upol.cz)

    

i další projekt je z moravy. v loňském roce začal výzkum 
ohrožených druhů motýlů na uherskohradišťsku, realizovaný 
základní organizací Čsop Zelené údolí u doubrav. šlo o zjištění 
lokalit výskytu motýlů, chráněných směrnicemi evropské unie. 
o většině těchto druhů existovaly jen historické údaje bez ověření 
současného výskytu. všechny v minulosti i současnosti známé 
lokality a v některých případech také lokality s výskytem živných 
rostlin těchto druhů byly navštíveny v době předpokládaného letu 
motýlů. pozorován byl nejen výskyt motýlů, ale i podmínky pro 
jejich  další přežití a možnosti zlepšení těchto podmínek.  
výstupem projektu byly kromě přehledu o současném rozšíření 
druhů také návrhy na management některých lokalit.  
Zajímavé je například zjištění, že potencionálními místy výskytu 
pestrokřídlece podražcového mohou být při cílevědomé výsadbě 
podražce taková místa, jako náspy dálnic. naopak nepřekvapí 
nutnost zachování mokřadních lokalit či přirozených lužních lesů 
bez příměsi cizokrajných dřevin pro přežití mnohých ohrožených 
druhů. vzhledem k tomu, že mapování bylo prováděno přímo pro 
okresní úřad v uherském hradišti, je velká šance, že se podaří 
alespoň některé z navržených opatření uvést do praxe.
(Realizátor: ZO ČSOP Zelené údolí u Doubrav, psnajdara@oku-uh.cz)

    

ve spolupráci se společností na ochranu motýlů se připravuje 
vydání Atlasu denních motýlů. tato unikátní kniha, shrnující nejen 
veškeré známé údaje o výskytu jednotlivých druhů denních motýlů 
u nás, ale i popisy jejich biotopů a návrhy na management jejich 
stanovišť, by měla vyjít letos v rámci metodické řady Čsop.

(Realizátor: Společnost pro ochranu motýlů, vrabec@af.czu.cz) 

jan lukášek (*1923)

se zabývá problematikou jasoně 
červenookého od počátku 80. let.  
v letech 1982–1994 byl předsedou 
Zo Čsop apollo ve štramberku. 
jeho úspěch při reintrodukci jasoně 
byl oceněn mimo jiné cenou josefa 
velka (1999) a cenou  
jana šmardy (2000). v letech 
1999–2001 byl odborným 

garantem svazového programu „jasoň červenooký  
a ostatní ohrožení motýli“. 

kontakt: drážné 831, 742 66  štramberk, tel.: 0656/801 779

jasoň červenooký patří mezi kriticky ohrožené druhy naší fauny. Štramberk je 
dnes jediným místem v naší republice, kde se s ním můžeme setkat. jednou z příčin vyhynutí jasoně na Štramberku byla i rozsáhlá  

těžba vápenců.  
archivní fotografie ukazují vrch Kotouč zač. 20. století a v r. 1932. 
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aktivity českého svazu 
ochránců přírody  
se zaměřují i na další  
ohrožené druhy motýlů 
(pestrokřídlec podražcový).



sledování čápů („telemonitoring“) umožňují malé vysílače, připevněné na jejich záda.
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čápi s „batůžky“ získali velkou popu-
laritu a jejich životní peripetie zaujaly  
mnoho lidí. ačkoli nej vět ší pozornost  
byla věnována cestám čápů do  
afriky, moder ní technika a pečlivé 
sledování ozna  če ných čápů přineslo 
velmi za   jí mavé po znat ky a nové  
údaje také o jejich cho vání, bio logii 
a ekologii na hnízdištích v če chách. 

sissi, která se vylíhla se v zoo v rakous
kém Innsbrucku. díky tomu, že u hníz
da byla namontována kamera, měli 
jsme ideální příležitost pro detailní sle
do vání toho, jak budou čápi reagovat 
na přidání dalšího mláděte do hnízda. 
vše proběhlo velmi hladce. Jedno mlá
dě navíc nevyvedlo rodiče vůbec z míry 
a bez problémů stačili krmit vedle vlast
ních mláďat i čtvrtého, nevlastního, 
po tom ka. mladí čapí samečci byli zpo
čát ku možná trochu překvapení novou 
„se střičkou“, ale ve vztazích na hnízdě 
se prakticky nic nezměnilo. 
všechna čtyři mláďata opustila hníz
do spo lečně. Po dvou dnech stráve
ných v je ho okolí se vydala společně 
k jihu; br zo se však rozdělila. ani ten
tokrát ne bylo jejich sledování úspěš
né. Postupně sel hával jeden vysílač za 
druhým, takže pou ze u nejmladšího 
václava jsme mo h  li monitorovat pře
let přes Jaderské mo ře do Itálie, kde byl 
v kalábrii zastřelen. Bohužel, jeho zby
tečná smrt zne mož ni la exaktní potvr
zení nejméně obvyklé „jižní“ čapí trasy, 
kterou zřejmě směřoval do afriky.
oba rodiče, kryštof a dominika, se na 
jaře opět vrátili na rakovnicko. Poprvé se 
nám tak podařilo do ložit, že pokud oba 
ptáci přežijí cestu do zi mo viště a zpět, 
sejdou se na hnízdišti a mo hou spolu 
zno vu hnízdit. o své pů vod ní hnízdo 
však museli zápolit s ji ným pá rem a byli 
vy puzeni. Jejich na rychlo po stavené 
nové hnízdo se pře vrhlo a prv ní snesené 
vejce se rozbilo. 

Čapí „dieta“
velmi zajímavé poznatky byly získány 
o potravní strategii černých čápů. Pře
váž nou část jejich potravy tvoří drob né  

ryby, přičemž létají pravidelně dost 
daleko od hnízda (běžně i 10 až 12 ki lo
metrů). Čápi dokonale znají svůj po trav
ní revír a střídají jednotlivá lo viště tak, že 
se do stejného místa vracejí v jedno až 
dvoutýdenních interva lech. Toto stří dá
ní je patrně vyvoláno po měr ně malou 
za rybněností potoků. Ur čitým překva pe
ním pro nás bylo zjiš tění, že čá pi před
nostně využívají ke sbě ru po travy po to
ky v zemědělské kra ji ně v širokém okolí 

vali, že u nich jej nikdy neviděli. Přitom 
čápi hnízdili v zalesněné strmé stráni asi 
kilometr nad vsí.

tajemství zůstávají 
Po několika letech sledování víme mno
hem více o různých aspektech ži vota 
čá pů černých, ale mnohá tajemství 
zůstávají. Je jisté, že vazba na hnízdiště je 
vel mi silná, zatímco složení jedno tli vých 
hnízd  ních párů se velmi často mě ní, 

opět s jinou partnerkou. Podle kroužku  
jsme zjistili, že tato čápice se vylíhla na 
šumpersku a v roce 2000, kdy měla s da 
videm tři mláďata, jí tedy bylo sedm let. 

Čápi také na rakovnicku
Brdy s kristýnou a její rodinou nebyly 
jediným místem, kde jsme sledovali 
čá py černé. hned na začátku projektu 
o prá zd ninách 1995, byli dva čápi ozna
čeni také na rakovnicku. oba se do této 
oblasti na jaře také vrátili, sameček vik
tor však hned po návratu ze stře do af ric
ké republiky zmizel a sa mička Zu za na 
byla zabita následující zi mu v etiopii.
na rakovnicko jsme se vrátili v roce 
1999, kdy jsme se znovu pokusili 
o ozna  čení a sledování celé čapí rodiny. 
ve stejném hnízdě na suché borovici 
ja ko před lety viktor vychovávali rodi
če kryš tof a dominika svoje tři mláďa
ta – sa mečky otakara, karla a václava. 
s cí lem ověřit možnost vypouštění čápů 
vy  líhlých v zajetí do volné přírody jsme 
k těmto třem samečkům počátkem čer
v en ce experimentálně přidali samičku 

ejznámější a nejdéle sledova
ná samička kristýna byla sho
dou okolností prvním čápem 

čer ným, který dostal batůžek s vysíla
či. označili jsme ji 24. července 1995 
v brdských lesích a sledovali ji až do jara 
1999, kdy v africe zahynula. kristýna 
je tak do sud nepřekonanou světovou 
re kord  man kou v délce nepřetržitého 
sle do vání jed noho konkrétního jedince 
po mocí vy  sí lačů. 

rodina čápice kristýny
Po dobu sledování se kristýna vždy vra
ce la na hnízdiště do Brd. na jaře 1998 
jsme měli připraven přímý přenos 
z kris tý  ni na hnízda na internet, ale ta se 
 vrá tila sama a změnila hnízdo. Usídlila 
se v ko ru ně mohutného buku s novým 
part ne rem, kte  rého jsme při pozdějším 
ozna če ní vy sí  lačem pojmenovali david. 
Po  zo ru hod  né bylo, že jimi zvolené hníz
do bylo ob sa zeno také v předchozím 
ro ce, mo žná te dy kristýna přijala da vi
dovu na bíd ku, když se její loňský partner 
ne vrátil ze zi mo višť. naši dlouho při   pra
vovanou technologickou linku pře nosu 
obrazu z ka me ry umístěné u hníz da do 
in  ter netu jsme museli „za pochodu“ 
upra   vovat, ale na ko   nec do kristýnina 
hní zda na hlí želi díky internetu zvě dav  ci 
z ně kolika de sí tek ze mí téměř tři mě sí
ce. Přímý pře nos nám umožnil detailně 
na hléd  nout do sou kromí čápů. asi nej za
jí ma  věj  ším by lo, když kris  týna vyhodila 
z hnízda po raněné mlá dě. vel mi atrak
tiv ní a přínosné bylo i sledo vání in ku
ba ce vajec, péče o mlá ďata a vy vá dění 
mlá ďat z hnízda, kdy je rodiče lákali na 
po travu, kterou odkládali na zem. 
všichni tři mladí čápi dostali ještě na 
hnízdě batůžky, a tak byla před odletem 
do afriky připravena na podrobné sle

dování celá rodina. nejstaršímu on dře
jovi však selhal vysílač a mladší hynek 
byl koncem září zastřelen nezodpověd
ným lovcem ve francii. 
osud nejmladšího samečka Jonáše se 
v zá ří 1998 začal odvíjet do samostatné
ho příběhu. opakovaně jsme jej po zo
ro vali při lovu nejdostupnější po tra vy, 
hoj ných hra bošů polních, na náspu 
dál  nič ního tělesa u nýřan na Plzeňsku. 
o něco po zději byl však odchycen při
otrávený na domažlicku a umístěn do 
zá c hranné sta nice v Plzni. naštěstí se po 
měrně rych le zo tavoval, a protože jsme 
ne chtě li, aby zů stal trvale v zajetí, za čali 
jsme uva žovat o originálním ře šení jeho 
si tua ce. roz  hod li jsme se do pravit ho 
le tec ky do špa nělska, kde zimoval jeho 
otec. Po kon   zul tacích se španělskými ko 
legy a vy ří ze ní ne zbyt ných formalit odle
těl koncem ro ku do ma la gy a odtud pu to
val do ná rod ní  ho par ku doňana, kde byl 
vy puštěn po  blíž sku piny zimují cích čápů 
čer ných. Bez problémů se k nim připojil 
a setkal se tu – 2000 kilo me t rů od domo
va – se svým otcem da vi dem.
na jaře se david vrátil zpět do Brd již 
krátce po polovině března a zdržoval se 
v okolí loňského hnízda, kroužil nad 
hní zdištěm a čekal. marně – kristýna 
prav  děpodobně již o několik týdnů dří
ve zahynula v africe. nakonec vytvo
řil nový pár s nám neznámou čápicí 
a za hnízdil asi 1,5 km od hnízda, které 
sdílel v předchozím roce s kristýnou. 
Jeho osudy jsme sledovali i v roce 2000, 
kdy jsme jej nalezli na dalším hnízdě 
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africká odysea 
je dlouhodobým projektem Českého 
rozhlasu, na kterém se podílí také Čsop 
projekt zaštiťuje akademie věd Čr. 
hlavním cílem projektu je přispět  
k poznání úžasného přírodního fenoménu – 
migrace ptáků mezi evropou a afrikou. jako 
modelový druh byl vybrán čáp černý  
a v letech 1995 až 2000 bylo vysílači 
označeno 10 dospělých čápů a 8 mláďat. 
podrobné informace o projektu najdete na 
http://capi.internet.cz

sledovaní ptáci jsou označováni 
miniaturními „batůžky“, které se skládají  
z většího satelitního a menšího pozemního 
vysílače. signály satelitního vysílače 
zachycuje několik družic a jsou předávány 
ke zpracování do pozemního střediska. 
odtud jsou během jedné až dvou hodin 
známy souřadnice sledovaného čápa. 
pozemní vysílač lze zaměřit ze vzdálenosti 
několika kilometrů a podle jeho signálů 
monitorovat chování označeného jedince.

protože původní partneři se ne vrá tí ze 
zimovišť a jsou rychle na hra zeni jinými 
ptáky. Jis tě se tedy nejedná o „ci to vou 
nestálost“, ale o životní nutnost v záj   mu 
zachování rodu. Bylo také po tvr  zeno, co 
jsme tušili, totiž že čápi znají hnízda ve 
svém okolí, nebo je do vedou v případě 
potřeby snadno najít a využít; prav dě po
dob ně se čapí páry ta ké navzájem znají se 
svými sou sedy. Pro praktic kou ochra nu 
čápů čer ných z to ho vy plý vá, že ne ob
sazená hní zda čer ných čápů je potřeba 
chránit, pří pad  ně zpevnit či nahradit 
umělými po dlož kami, aby se čápi měli 
i v dalších pokoleních kam vra  cet. vedle 
pé če o hní zdní lokality je vý znamná 
i ochra na a ci tlivá obnova ze mě  dělské 
kra jiny protka né potoky, kde čá pi loví 
potravu. osudy našich sledo va ných 
mlá ďat na po vídají, že jejich úmrtnost je 
znač ná. Často hy nou přímou vi nou člo
vě  ka a bu de ještě dlouho trvat, než bu
dou cesty tažných ptáků bez peč né.  

text  frantiŠEK pojEr,  
miroslaV BoBEK, lUBomír pEŠKE

f o t o  KHalil  BaalBaKi

Černí čápi  
s batůžky

lesních komplexů, kde hnízdí. To platí 
pro Brdy i rakov nic ko. Při lovu ryb čápi 
procházejí ne po zorovaně menšími po to
ky, které jsou v létě silně zarostlé vyso
kou vegetací, některými hustými místy 
se doslova pro dírají, neprostupné úseky 
s padlými kme ny přeletí krátkým oblou
kem, v tů ních se brodí vodou až po 
břicho. Ty to sku tečnosti jsme zjišťovali 
za mě řo vá ním signálů pozemních vysí
lačů umí stě ných v batůžku, a většinou 
jsme při tom to sledování čápy v zarost
lých a za  říz nutých korytech potoků 
vůbec nevi děli.
Čáp černý bývá popisován jako velmi 
pla chý pták, který se člověku vyhýbá, 
ale naši čápi často procházeli potokem 
třeba chatovou osadou přímo pod okny 
ran  ních spáčů nebo za humny v ma lých 
vesnicích, kde se potkávali i s do má
cí drůbeží. místní obyvatelé neměli 
o čápech ani tušení a při našich do ta
zech, jestli znají čápa černého, se dušo
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silné pouhých 15 cm nepromrznou za předpo
kladu, že mají zcela utěsněné spáry. spáry pak 
musí být vhodně zaizolovány a po vrchy mohou 
být zalištovány nebo opatřeny oma závkou 
či omít kou. obílením nebo obarve ním spár 
odliš ně od okolní stěny lze docílit ele gant ního 
vzhledu celé stavby. Uvnitř ani zvenčí se srubo
vé stě ny ne omítají – omítka na nich špat ně drží 
a i s ohledem na deformace stavby vli vem za tí
že  ní a změn vlhkosti dřeva omítka praská a opa dává. 
ná rožní spoje mohou být obecně trojího typu. nejjednodušší 
a nejstarší spoj používaný zejména ve středověku a u jed no du
chých staveb (v českých zemích) je  zabezpečení vazby náro
ží prostým přesahem zhlaví trámů. výhodou bylo, že ko nec 
kme nů nemusel být opracován pilou a postačovalo prosté 
osekání po skácení stromu sekerou. Tento způsob nevyžado
val žádné specifické tesařské nářadí ani obzvláštní dovednost. 
hojně je tento způsob využíván i u srubů v rozlehlých kon
činách ka na dy – opět díky nenáročnosti na vybavení a zruč
nost zálesáků. v architektuře české vesnice se tento způsob 
významněji ne uplatňoval. sruby kanadského typu se v dneš
ní době začínají stavět i u nás a zasazení takové stavby do ven
kovské zástavby zpravidla naruší díky své naprosté netradič
nosti estetický do jem lokality. Takový srub vyžaduje umístění 
stranou stávající zá stavby na samotě a nejlépe u lesa. 

Zá kladní a dlouhodobě využívaná byla a je dodnes rohová vazba 
na rybinu. oficiálně se tento způsob nazývá úpl ným oboustran
ným rybinovým plátem. výhodou tohoto způsobu je sku teč
nost, že vlastní hmotnost konstrukce zabraňuje vybočení trámů 
kterýmkoli směrem a přitom provedení spoje je technologicky 
nenáročné. To je výhodné zejména dnes při použití moderního 
truhlářského a tesařského nářadí. Je možné po užít i plátů bez 
sešikmení ploch – spojení rovným nárožním plá tem. Tento způ
sob není v našich krajích příliš obvyklý a roz  šířený.
od konce 18. století se objevuje vazba na zámky. Použití toho
to systému je většinou vázáno na tradici v různých oblastech 
naší země (a schopnosti místních tesařů) nebo na stavby 
náročnější – kostely, patrové stavby apod. Tento způsob je 
pracnější a náročnější na přesné provedení spoje (v porovná
ní se spojem rybinovým). 

roubené stavby z pohledu dnešních uživatelů
Z pohledu dnešních znalostí a technologií začínají být rou
be né stavby pozvolna vyhledávány z řady důvodů. Zmínit 
se ales poň o těch základních je nezbytné k pochopení dřeva 
a jeho potenciálu jako stavební hmoty budoucnosti.
v souvislosti se snahou o výstavbu nízkoenergetických domů 
jde o ideální stavební materiál. není nutné nákladně prohřívat 
objemná tělesa zdí, ale vzhledem k tepelně izolačním vlast
nostem dřeva je prohřívána pouze malá vrstva izolujícího dře
va. výhodou je možnost použití malých výkonů pro vy tá pě ní 
a velmi rychlá reakce stavby na potřebu tepla. To dává mož
nost použít kvalitní programové řízení teploty (potřeby tepla) 
v objek tu a možnost významných úspor energie. od pa dá setr
vačnost a těžkopádnost zděných staveb. v praxi to znamená, 
že díky pružné reakci stavby je možno nastavit topný systém 
na řadu kratších topných cyklů, kdy je potřeba tepla pouze po 
krátký časový úsek. s výhodou lze využívat moderních úspor
ných plynových kotlů nebo elekt roakumulačních kamen.

ývoj stavebních kon struk
cí, zejména v prostředí ven

kov  ských sídel, byl v mi nu
losti vždy limitován dostupností 
sta vebních hmot a surovin. vý voj 
smě řoval od jednoduchých oby
dlí ke složitějším a účelnějším. od 
po u ží  vání měkkých a hoř lavých 
ma te  riálů k materiálům tvrdým 
a po žárně lépe odolným. 
Postupem doby, se zlepšujícími se 
majetkovými poměry, ale i díky 
legislativním tlakům, se dřevo pro 
výstavbu obytných staveb užívalo 
stále méně. renesance dřevěných 

konstrukcí tak velmi zvolna při chází teprve nyní, kdy je stále 
silnější požadavek na používání ekologických materiálů a ener
geticky úspor ných stavebních hmot. Je škoda, že i v této oblas
ti máme za vyspělým světem poměrně značný časový odstup. 
Ještě mno ho úsilí bude nutné vynaložit k odbourání mýtů 
a pověr, než i obyvatelé tohoto státu opět přijmou dřevo jako 
rovnocenný a plnohodnotný stavební materiál. v řadě zemí 
i přes relativně vysokou aplikaci dřeva (německo 7 %, ra kous
ko 10 %, švýcarsko 30 %, skandinávie 60 až 80 %) pro bí hají 
programy na podporu a rozšíření dřevěné bytové výstavby. 
U nás je zatím dřevo využíváno minimálně (v bytové výstavbě 
ne celé jedno procento!!!) i přesto, že této obnovitelné a bez
od padové suroviny máme značné zásoby.

nejběžnější je roubení
mezi obytnými stavbami ze dřeva si nejvýznamnější pozi
ci vydobyly stavby roubené. díky tomu se lze při cestě napříč 
republikou setkat s celou řadou různých provedení a z pohle
du zámožnosti ma ji tele i bohatším či chudším zdobením kon
struk cí. sru bové stavby v České republice jsou charakteristické 
svým tvarem (poměr dél ky a šířky 2:1 i více) a rovněž provede
ním lomenic a ka břin ců (zpravidla půlkruhová předsazená 
a zdo  bená stříška ve vr cho lu štítu). v různě velkých oblastech 
je pak zřetelně patrná i te sař ská řemeslná zručnost jednotlivých 

ře meslníků a ře me sl nic kých rodin. každá tesařská škola je cha
rakteristická ty pickými prvky a detaily opakujícími se na stav
bách po sta ve ných stej ným tesařem. 
roubené stěny se skládají z trámů, které jsou úplně nebo čás
tečně hraněné, případně jsou to prosté kuláče (neopraco vané 
odkorněné kmeny). hraněné trámy se v minulosti otesávaly 
sekerami, posléze řezaly na pilách – katrech. roubilo se z rov
ného jehličnatého dřeva. Pro zlepšení životnosti staveb se 
v některých regionech používalo pro spodní řadu trámů dubo
vého dřeva (vzhledem k tomu, že nebyla k dispozici vhod ná 
hydroizolace, to bylo moudré rozhodnutí – dodnes jsme svěd
ky pokleslých a podehnilých staveb, které utrpěly a mnoh dy 
i zanikly právě tím, že nebyly ošetřeny proti vzlínající vlh
kos ti). Tloušťka trámů závisí na zatížení stěny a na podnebí. 
Běžně se používá 18–20 cm (ekvivalent 90–120 cm silné zdi 
z plných cihel!). Z historických zkušeností vyplývá, že i stěny 
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V posledních letech se stále více lidí vrací 
k tradičním osvědčeným materiálům, 
nezatěžujícím životní prostředí. a to nejen  
u předmětů denní spotřeby, ale například 
i ve stavebnictví. na článek o hliněných 
stavbách v minulém čísle nyní navazujeme 
povídáním o stavbách dřevěných.

technologie dřevěných staveb
dřevěné konstrukce stěn budov lze nejlépe  
charakterizovat podle použité technologie a množství dřeva, 
které se při výstavbě uplatní. 

stěny roubené (srubové) – stěna je tvořena vodorovně 
kladenými trámy či kmeny v rozích vázanými tesařskými  
spoji různých konstrukcí. tento způsob byl v našich 
podmínkách nejběžnější a byl používán prakticky na celém 
území Čech. nejen z těchto důvodů si proto zaslouží 
podrobnější popis a zdůvodnění v dalším textu.

stěny rámové (bedněné) – stěna je tvořena nosným 
trámovým systémem, který byl zvenčí pobíjen prkny. pokud 
byl vnitřní prostor určen pro obytné účely, rám se pobíjel 
z obou stran a prostor mezi byl vyplněn slámou či pazdeřím. 
výskyt těchto stěn u obytných objektů v našich podmínkách 
nebyl příliš hojný. využíval se spíše pro neizolované stěny 
hospodářských objektů – stodol, dřevníků apod.

stěny hráZděné – podobný systém nosného dřevěného 
rámu. mezi trámy byla vkládána výplň zpravidla  
dřevohliněná či těžší výplně z nepálených i pálených  
cihel nebo kamene. v našich podmínkách byl tento systém 
používán zejména v německy mluvícím  
severozápadním pohraničí. 

text a f o t o VáclaV zárUBa  

jednou z předností dřevěných staveb je rychlost jejich výstavby.

roubené stavby patří 
neodmyslitelně k minulosti 
našeho venkova – roubený 
pavlačový mlýn 
v Bělči nad orlicí.
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množství výhod, které výstavba ze dřeva přináší, postupně vytlačuje 
zažíté předsudky o „materiálu chudých“.

technologické přestávky, není použit mokrý proces (vlhkost 
a čekání na tvrdnutí betonů či omítek), nevzniká množ ství 
nepříjemného odpadu při stavbě, není nutné objemné tech
nologické vybavení ani zařízení staveniště.
Častým argumentem proti roubeným dřevěným stavbám je 
jejich požární odolnost. Je nepopiratelným faktem, že rou
bená stavba je hořlavá. Je však důležité si uvědomit, jakým 
způsobem hoří. dřevěná konstrukce si zachovává pevnost po 
dlouhou dobu. významný podíl na tom má izolační vlastnost 
dřeva. Při zuhelnatění povrchu se vytvoří izolační vrstva a další 
hoření je zpomaleno. Garantovaná výpočtová hodnota požár
ní odolnosti 20 cm roubené stěny je 50 minut (uvážímeli 
míru bezpečnosti výpočtů, je skutečná hodnota výrazně vyšší). 
vlastnosti dřeva se při požáru výrazně nemění – na rozdíl např. 
od ocelových profilů. Paradoxně tak hořící dřevěný strop pře
ži je déle než strop keramický do ocelových profilů. navíc při 
požáru nevznikají životu nebezpečné škodliviny v takovém 
rozsahu jako při požáru stavby s běžným zastoupením umě
lých materiálů. Při pohledu na požár stavby je s jistou dáv kou 
nadhledu vidět i další výhoda. dřevostavba shoří, koštětem se 
omete základ, hřebíky se odevzdají do sběru a může se postavit 
stavba nová a třeba i lepší. a co zděná stavba? Zlikvidovat či 
ponechat zadehtované ohořelé stěny? a následný nezničitelný 
a všudypřítomný zápach i po opravě spáleniště.
a co životnost stavby? v dnešní době zřejmě nemá valného 
významu mluvit o fyzické životnosti staveb. Podstatnější je 
životnost morální. každá další generace má výrazně odlišné 
požadavky na bydlení a nákladné přestavby a opravy starých 
zděných staveb v konečném důsledku vyjdou stejně draho 
jako stavba nová. skutečná životnost stavby je při dnešní úrov
ni technologií a znalostí spolehlivě mnohem vyšší než 100 let 
(při kvalitním provedení izolací a samozřejmé běžné údržbě). 
Pro ilustraci – do dnešní doby se dochovala řada dřevěných 
roubených staveb, jejichž vznik se datuje i do konce 16. stol.

ekologické hodnocení dřevěných staveb
Při používání dřeva jsou kladem i ekologické aspekty – zejmé
na energetická náročnost vlastní stavby. To znamená množství 
energie, které je nutné vložit do všech částí stavby a všech sta
vebních hmot tak, aby byla stavba zcela dokončena a schop

na provozu. Bylo by jistě nesmírně 
zajímavé provést po drob nější srovná
vací výpočet vlo že ných energií. stačí 
po rovnat nákladnost základních sta
vebních prvků – tj. cihel a dře vě ných 
trámů. U dřeva je nutné smýtit v lese 
stromy, vytáhnout je na odvozní mí s
to, dopravit na zpravidla blízkou pilu 
a pořezat – po třeba energií je zřejmá – 
trochu benzínu do motorové pily, naf
ta do odvozního prostředku a elektric
ká energie pily. na pro ti tomu u ci hel 
je nutné dobývat hlínu a vozit jí do 
sice nedaleké cihelny, kde je ale nutné 
další mletí, hnětení tvarování, sušení, 
vypalování a doprava těžké stavební 
hmoty z cihelny na stavbu. ener ge
tická náročnost je na jednotku objemu 
zřetelně vyšší než ve srov nání se dře

možná jako druhou v pořadí je nutno zmínit rychlost výstavby 
roubeného domu. Po vyprojektování (které má mimochodem 
řadu technologických zásad a specifik oproti zděným stavbám 
a dodnes jim při výuce není věnována dostatečná pozornost) je 
zhotovena základová konstrukce. Základ je vzhle dem k hmot
nosti stavby řešen spíše jako technologicky proveditelné mini
mum, skutečné potřeby stavby jsou výrazně menší. Celou 
stavbu je možné ve středisku dodavatele připra vit ve formě 
stavebnice za cca 3–4 týdny bez závislosti na počasí, dojíždě
ní pracovníků apod. následně je stavba na místě sestavena do 
podoby hrubé stavby (v řádu dnů) a za cca další 1–2 měsíce 
je zcela dokončena a předána objednateli k užívání. odpadají 

dřevo je elegantním stavebním materiálem.

Krátký popisek kop fotografii by měl být výstižný. Koiasdfj jjnrpoin rtnrt h 
a)  nejjednodušší a nejstarší spoj je zabezpečení vazby nároží prostým 

přesahem zhlaví trámů
b)  rohová vazba na rybinu (konec každého trámu má při bočním pohledu 

tvar rybího ocasu)
c)  spojení rohovým nárožním plátem – aby trámy v rohu nevybočily,  

je nutné jimi provléknout roubík z tvrdého dřeva
d)  zámkový systém je tvořen soustavou kolmo zalamovaných plošek, 

nahrazujících šikmé plochy rybin 

vem. Jednoho dne je hlína vytěžena – ale co dál. hlí na je defi
ni  tivně pryč a po vyčerpání ložiska je nutné pře místit celou 
výrobu jinam se všemi důsledky. naproti tomu dřev ní hmota 
nevyčerpatelně dorůstá a je neustále obnovována. 

stavební materiál budoucnosti
Jedině osvěta a vzdělávání nejširší veřej nosti dokáže změnit 
nepříznivý stav ve využívání dřeva ve stavebnictví v naší zemi. 
dřevo se snad opět po mnoha letech začíná pozvolna dostá
vat do povědomí lidí jako materiál, který si zaslouží pozornost. 
množství výhod, které výstavba ze dřeva přináší, postupně 
vy tlačuje zažité předsudky o „materiálu chu dá ků“ a mnozí 
cha lu pá ři by byli jistě ochotni potvrdit kva li ty života v dřevěné 
stavbě. Bydlení ve dřevostavbě je však i jistou životní filozofií. 
Je to návrat k přírodním hodnotám. oby va telé musejí být smí
řeni s výskytem pavouků v prasklinách, musejí počítat s ob 
časným praskáním a lupáním ve stavbě při změnách vlhkosti 
dřeva apod. v roubené dřevostavbě není možné počítat s tolik 
žádanými bílými (a sterilními) interiéry, jak je typické u stále 
populárních domečků ve stylu „podnikatelského baroka“. 
dřevostavba přímo nabízí škálu teplých ba rev ných odstínů, 
které zpříjemní pocit v prostoru a nabízí este tické hodnoty, 
které lze jen obtížně jinde získat. Pobyt ve dře vostavbě navo
zuje pocit útulného, příjemného a teplého pro středí všem jeho 
obyvatelům.
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Zo Čsop orlice v hradci králové 
se již dlouhé roky zabývá mimo jiné i péčí o dřevěné  
památky a věnuje se podpoře a propagaci bydlení ve 
stavbách ze dřeva. jednou z jejích aktivit je založení 
skanzenu lidové architektury kapounka, o kterém byla 
obšírnější informace v minulém čísle tohoto časopisu.
do skanzenu bude přemístěno i centrum ekologické výchovy 
Čsop, které bude využívat zařízení skanzenu a připravovat 
osvětové programy jak pro nejširší veřejnost, tak i pro školní 
kolektivy. kromě základní informační činnosti tak bude 
náplní práce ekocentra i propagace ekologických  
parametrů a výhod dřevostaveb z pohledu dnešních 
uživatelů.
bliŽší informaCe o činnosti Zo Čsop orlice najdete  
na webových stránkách www.razdva.cz/orlice, případně 
můžete kontaktovat přímo autora článku (orlice@razdva.cz, 
tel.: 049/526 15 87).

Řada dnešních moderních stavebních materiálů musí svou 
ži vot nost teprve dokazovat (sádrokartony, plastová okna...). 
dře vo jako stavební materiál je užíváno již po staletí a tím, že 
pře žilo veškeré etapy ve vývoji lidské společnosti, jednoznačně 
do kázalo, že je nutné a nanejvýš rozumné s ním zcela reálně 
počítat.  
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ato aktivita se od samého za čát
ku rozvíjela jako spontánní, zpr vu 
nekoordinovaný, zájem členů sva

zu pomoci přírodě, zpravidla v nej těs
nějším místě působení Zo, a zjevně to 
byla reakce na radikálně klesající po čet 
kvalitních zdrojů vody (zejména pit né) 
v přírodě. Jistou roli také sehrál fakt, 
že dlouhodobá péče nevyžaduje spe
ciální odborné znalosti (je tedy vhod ná 
opravdu pro každého) a lze při ní uplat
nit celou škálu různorodých čin ností.

trocha historie 
kromě přímé pomoci přírodě (udr žení  
přirozeného zdroje pitné vo dy v přírodním 
prostředí) se téměř jako nej význam nější 
jeví především ne za ned ba tel ný vý chov
ný prvek ne jen pro tvůrce stu  dánky,  
ale i pro ná vštěv níky, „oko lo jdou cí“... 
Z tohoto dů vodu se zejména v po čátcích 
stu dán ko  vého hnutí často ob no vovala  
tra dice jar ního „otvírání studánek“ za 
účas   ti ve řej nosti (zejména dětí ve škol
ním vě ku), která byla často zmiňována  
i v teh dej ších sdělovacích prostředcích.
o po čátcích tohoto spontánního hnutí 
prak ticky chybí dokumentace, teprve od 
roku 1985 začínají i na stránkách ochra 
nářských časopisů (např. nika) pro  nikat 
informace o „vyhledávání a údrž bě stu
dá nek“, které vyústily v ně ko  lik lokál
ních monografií (např. Stu dán  ky Velké 
Prahy, e. Ureš, Portál, 1987). vzhledem 

T
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studánky na fiolníku  
(u Vlastějovic nad sázavou)
na fiolníku je poměrně dost po to ků 
a všech ny samozřejmě mu sí někde pra
menit. některé vy té ka jí spíš z neurčita. 
Jeden vytéká z mokřiny, kde mají kanci 
kaliště a kde rostou vraní oka čtyřlistá. 
a ně kolik z nich vytéká ze studánek. nej
hezčí je studánka, která je ukrytá v hou ští 
nad hájovnou a jen tak někdo o ní neví. 
Je roubená a má udě la nou stříš ku z vel
ké ho plochého kamene. ko lem roste 
ka pra dí a mechy. kdysi mož ná pou žívali 
vodu ze studánky lidé z há jov ny, dnes ale 
prorůstají do stu dán ky kořeny stro mů, na 
dně je bahno a ve vo dě žijí brou ci, které 
jsme určily jako má kov ku vodní.
voda ze druhé studánky se také nedá pít, 
protože je plná jehličí a smetí ze stro mů. 
Pro zvířata je ale dobrá a je pří stup nější 
než ta první. studánka je kou sek pod 
há jovnou směrem k vesnici. má jílovité 
dno a vede z ní roura, která bývá dost 
čas to ucpaná, tak ji cho dí me čistit. ve 
studánce jsme jednou našli čolka a ně  
ko likrát jsme viděli skokana hně dé ho.
na kraji lesa u vesnice je ještě jedna stu
dánka. není sice moc hezká a není pří
mo v lese, ale lidé si jí moc váží, pro tože 
je tu jediný zdroj pitné vody. když se ve 
vlastějovicích řekne slovo „studánka“, 
všichni si vybaví právě tuhle.  

Martina Taišlová

poustevníkova studánka  
(na pelhřimovsku)
nikdo už nepamatuje, jak dlouho v lese 
je. Říká se, že nedaleko od ní měl svoji 
chatrč poustevník a podle toho se jme
nuje okolní část lesa Poušť. Před námi 
se o studánku a její okolí staral pan farář 
vojtěch morava. každoročně ji čistil 
a udržoval, vybudoval pří stu po vé chod
níčky a lavičky. Po jeho od cho du do 
jiné farnosti přešla péče na nás. Tehdy 
ještě bezejmenné studánce jsme dali 

jméno – jak jinak než Pou stev ní ko va. 
Práce za cca 15 let se nedají vy jme no vat. 
v současné době je studánka za stře šena 
jednoduchou stříškou a voda z ní vyté
ká do nádržky z betonové skru že obrost
lé mechem a přepadem teprve do drob
né vodoteče. U studánky je la vič ka 
a slou pek s cedulí, na které je text 
o okol ním lese a o stu dánce. na sloup
ku je umístěna ještě schránka s ná vštěv
ní knihou. asi před třemi lety se na 
smrku u studánky objevil obrázek pou 
stev níka od ne zná mého dárce. na turis
tic ké zna če né ces tě, která vede ne da le ko, 
je umís těna smě rovka ke studánce. 

Pavel Koubek

studánka střížovka  
(nedaleko turnova)
studánka střížovka se nachází v lese 
malé vísky v severních Če chách, která 
se jme nuje stří žo vice. obec má asi jen 
13 oby vatel a 16 oby va tel ných domů. Je 
zde asi 5 pa mět níků přes 70 let. Za nimi 
se chys táme vyjít, jestli nevědí něco 
o hi sto   rii, případně o kronice obce, kte
rou má někdo z obyvatel určitě v péči.
dno, stěny i strop studánky jsou po sta
ve ny z pískovcových kvádrů. nád her ný 
klenutý strop je opravdu oz do bou nad 
pramenem. Bohužel i tato stav ba není 
nejmladší a některé ka me ny ve stropě se 
začínají uvolňovat a padat.
na první čištění střížovky asi nezapo
me ne me. ne snad proto, že by nás to 
stá lo tolik námahy a práce, ale protože 
nás to také pobavilo a bylo hodně le gra
ce. Překvapivě jsme narazili na staré 
na pla vené věci z domácnosti. Člověk by 
ne  vě řil, co všechno bylo objeveno. 
Z po čátku jsme naráželi na sklenice, 
stře  py hrnků, železné věci... Jednou 
z prv  ních věcí byla podrážka od tenisky 
čí slo 40. na tento objev mirek po zna
me nal: „ško da, že jí chybí vrchní část 
a tka ničky – ještě by se dala nosit, 
po dráž ka není ošlapaná“.  

Eva Hauzrová

Chráníme příroduChráníme přírodu

další informace 
o programu „Zachraňme studánky“  
získáte v Centru pro děti a mládež Čsop, 
02/24 91 24 66, csop@volny.cz a na 
webových stránkách  
www.volny.cz/cdmcsop 

Studánkové kroniky

studánky jsou přirozeným zdrojem pitné vody.

na mnoha místech je dodnes jarní čištění 
pramenů spojeno se slavností  
„otvírání studánek“, při které se sejdou  
lidé ze širokého okolí.

Účastníci kampaně „zachraňme studánky!“ posílají organizátorům o „svých“ 
studánkách množství různých materiálů. fotografie, kresby, krátké zprávičky 
o své činnosti, zapsaná vyprávění pamětníků i celé studánkové kroniky. 
podívejme se společně do některých z nich.

text  micHal KUlíK, miroslaV Krása

hle  dá vá ní, „zachránění„ a následně 
dlou   hodobá péče o stu dánky na území 
celé Čr. Jedinou pod mín kou pro účast 
je klad ný vztah k pří rodě a chuť pro ni 
něco kon krétního udělat. Protože pr vo
řadým záj mem je zde pomoc stu dán
kám, je akce otevřená a přístupná i zá 
jem  cům mimo ČsoP, a to bez ohledu 
na věk – zapojit se mohou jak děti, tak 
do spělí, celé ro di ny... 
na podporu akce byly vydány a po stup
ně distribuovány různé ma te riá ly: Pro 
základní informaci propagační letáček. 
každoročně nová sada sa  mo lepek se 
stu  dánkovým motivem (cel kem již více 
než 10 druhů) – obvykle je využívána 
fo todokumentace sa  mot  ných účastní
ků. Pro metodickou pomoc dvě bro žur
ky (Zachraňme studánky – 1999, Na še 
studánka – 2001). shrnutí výsledků kaž
dého ročníku ve sborníčcích na zva ných 
Stav studánek. 
společně se vstupním dotazníčkem 
„ma po vací kartou“ dostali účastníci 
i po  můc ky na jednoduché orientační 
roz bory vody. Zájemcům byly proplace
ny zá   kladní chemické a bakteriologické 
roz bo ry v akreditovaných laboratořích 
(v ro ce 2001 celkem 12 613,60 kč).
Infor  ma ce o kampani „Zachraňme stu
dán   ky“ společně s aktualizovanou da ta 
bá zí regi strovaných studánek a „stu   dán
ko vou“ mapou Čr můžete také najít na 
in ter netových stránkách Cdm ČsoP. 
vstupní dotazník mapovací karta je  
sou čás tí tohoto časopisu. 
Počet zachráněných studánek přesáhl 
kon  cem roku 2001 číslo 100. Ze všech 
pe čovatelů je 73 % z řad členů ČsoP 
(48,2 % kolektivy moP ČsoP; 6,6 % 
rodiny; 3,7 % individuální členové 
a 14,5 % Zo ČsoP). o tom, že péče o stu
  dánky má na mnoha místech mno   ha
letou tradici, vypovídá i to, že o 35 % 
pro cent registrovaných studánek se lidé 
sta rali dávno před vyhlášením akce – 

k ne koordinaci a prak   tic  ky nulové ma te
riální podpoře se toto hnu  tí po roce 
1989 udrželo v silnějším mě  řítku pouze 
v okolí Brna (viz např. sbor ník Stu dán ky, 
s. kohoutová, ČsoP Po zo řice, 1993). 
naštěstí může být tato aktivita „živelná“ 
a jistě ji lze provozovat i izolovaně (tj. 
v místním měřítku). Přesto však mů  že
me konstatovat, že se počátkem ro  ku 
1999 podařilo „studánkové hnutí“ le 
tech vzkřísit na celostátní úrovni a takto 
jej prezentovat širší veřejnosti jako jed nu 
z úspěšných a postupně se rozvíjejících 
aktivit v přírodě a pro přírodu. 
do budoucna se tato akce jeví jako vel
mi přínosná nejen pro naši přírodu, ale 
i pro lidi se zájmem přírodě pomoci. 
Pro to bude při dalším pokračování akce 
jednoznačným cílem co nejširší po krytí 
 (zmapování) celé republiky a tím i za k
ti vizování zájemců o tuto čin nost. Pro
to že se nejedná o vy hra ně ně pří ro do
věd nou aktivitu, mají v této akci šan ci 
opravdu všichni.
věřím, že zanikajícím studánkám 
na bíd ne pomocnou ruku každý, komu 
ne ní osud naší přírody lhostejný. Určitě 
si to zaslouží.

trocha statistiky
v roce 1999 rozjelo Centrum dětí a mlá
deže ČsoP za podpory Lesů Čr, s. p., 
celostátní kampaň s ná zvem „Za chraň
me studánky“. Její hlav ní náplní je vy 

o něk teré je pečováno již od sedm  de sá
tých let. kromě toho nás mů že těšit zbý
vajících 65 % studánek, ke kterým se 
dostala pomoc právě díky kampani „Za 
chraňme studánky“. Část stu dánek 
(15 %) museli pečovatelé prak ticky vy bu
do vat z ničeho, protože na jejich místě 
zbyl již pouze pramínek nebo silně pod
má čená půda kromě těchto „zmrt vých
vsta lých“ bylo 20 % stu dá nek, ke kterým 
při šla pomoc do slo va za pět minut dva
náct, protože mi zely v křo  vinách pod 
zá pla vami ba hna a od pad ků. v ostatních 
pří padech bylo sice při prvním setkání 
po  znat, že se sku teč ně jedná o studánku, 
špi  navá vo da s lis tím a jehličím však 
k pří  jem né mu osvě že ní jistě nelákala. 
Tak co, půjdete po  máhat studánkám 
s ná mi?  

 Zachraňme
studánky!

zájem o údržbu přirozených přírodních 
zdrojů vody (prameny, studánky...) 

provázel čsop již od svého vzniku a plně 
zapadá do jeho poslání. 

fo
To

: a
rC

h
Iv

 C
d

m

foTo: mIrosLav dvorský

fo
To

: J
an

 m
o

ra
v

eC



15krás a n ašeho domova jaro-lÉto 2002jaro-lÉto 2002 krás a n ašeho domova14

péče o studánky je záslužnou činností –  
skýtá však i určitá rizika a úskalí.

Jak pečovat  
o studánky

celosvazový program péče  
o studánky nabízí zajímavou náplň 

pro oddíly dětí a mládeže. jako 
organizace, která se monitorováním 

a péčí o studánky v okolí Brna 
zabývá již mnoho let, dovolujeme si 
upozornit na některá rizika, kterých  

by si právě mladí ochránci přírody 
měli být vědomi, než se do čištění, 

opravy nebo dokonce budování nové 
studánky pustí. cen a jí mán. Po kud došlo k ucpání tru

bek ne bo se pramen přestěhoval, bu de te 
bez těchto znalostí velmi těžko na pra 
vovat vznik lé poruchy. rozhodně ne do
poručujeme pou štět se bez od bor  něj ších 
znalostí ty pů pramenů a hy  dro  logických 
po mě rů v okolí do roz sá  hlej  ších úprav, 
pro tože vý sledek je dost ne  jis tý.  

budování nových studánek 
Před tím, než se rozhodnete na prame
ništi vybudovat studánku, byste mě li 
ně ko lik let prameniště monitorovat. 
ne každý pramen je vhodný k úpravě. 
vy dat  nost pramene může během roku 
znač ně kolísat. Pro úpravu na studánku je 

vhodný pouze pramen se stabilní vy dat
ností v průběhu celého roku. ko lísání 
vydatnosti v průběhu ročních období 
nebo dokonce po silných deš tích svěd
čí o tom, že voda je sbíraná měl ce pod 
povrchem a kvalita vody bu de značně 
nestálá. každý pramen, kaž dá stu dánka 
má své zvláštní podmínky, tak  že jednot
ný návod na vybudování studánky ani 
není možný. 

voda ve studánkách a pramenech
studánky a prameny jsou nejčastěji 
na pájeny mělkou podpovrchovou vo
dou. Jen vzácněji se vyskytují prame
ny artézské vody pocházející z větších 
hloubek. vzhledem ke krátké době 
filtrace atmo sfé rických vod nedochází 
k pod statnější mi neralizaci a přibližně 
60 % studánek má obsah rozpuštěných 
látek do 500 mg/l.
Umístění studánky nám může na po vě
dět částečně i něco o kvalitě její vody. 
Pokud se v blízkosti zdroje vody nachází 
cha tová zástavba, pole či silni ce, je prav
dě podobné (ale ne nutné) i její čá stečné 
zne čištění ve formě zvý še ného obsahu 
du sičnanů, fosforečna nů a chlo ridů. vět
ší znečištění se projeví i zvý  šeným obsa
hem dusitanů a or ga nických nečistot 
in di kovaných zvý šenou spotřebou kys lí
ku potřebné ho na jejich oxidaci (Chsk
mn). orga nické znečistění po zná me ta 
ké podle nárůstu počtu bakterií, z nichž 
nej ne bez pečnější jsou bakterie po chá ze 
jící ze zažívacího traktu teplo krev ných 
ži vo či chů – fekální ko li formní bak terie 
a en te rokoky. Zvý šený obsah dusična
nů může být i v oblastech, v kte rých 
by chom je ne če kali. Uprostřed lesa pod 
les ní školkou, kde sazenice bývají vy dat
ně přihnojovány, nebo pod akátovými 
porosty, na jejichž kořenech žijí bakte
rie schop né vá zat vzdušný dusík. vyš ší 
ob sah du sí ku a živin v půdě pro zrazuje 
i bo hatý po rost kopřiv. 
Podél silnic v zimě chemicky ošet ře ných 
se ve vodách objevuje zvýšený ob sah 
chloridů. na rozdíl od splaš ko vé ho zne
čištění je jejich množství po celý rok 
poměrně stálé. Chloridy mo hou ta ké 
v pří padě kontaminace půdy v oko lí 
zdro  je dále zvyšovat znečištění vo dy zvý
 šením rozpustnosti škodlivých lá tek 
(na př. těžkých kovů). Proto by se pou ží
vá ní jakéhokoliv zdroje vody mě lo pro
věřit rozborem vody a pro vá dět údržbu 
jen těch studánek, které ma jí opravdu 
kvalitní vodu.  

obyvatelé studánek
dánlivě jednoduché a bohulibé 

čiš tění studánky od starého listí 
a vě t viček mů že zahubit mnoho 

zajímavých ži vo či chů, kteří ve studánce 
ne bo v nádržce pod studánkou žijí. Pře
devším jsou to blešivci, kteří se tlejí cím 
listím živí a již od února se jich v ná drž ce 
pod studánkou může prohá nět bez po  čet. 
může to být ale také náš nejmen ší měk
kýš – praménka rakouská, kte rý se velmi 
vzácně vyskytuje v čis tých a chlad  ných 
vodách. v okolí Brna se ten  to velmi vzác
ný živočich vyskytuje hned v několika 
studánkách. než se do čiš tění studán ky 
pustíte, doporučujeme pro zkoumat, co 
ve studánce žije. na ně kte ré obyvatele 
stačí bílá mělká miska, sít ko a lupa. na 
jiné potřebujete mi kro skop a odborné 
znalosti. Pokud se vám po daří kontakto
vat odborníka na hy dro biologii a pozvat 

ho na vycházku se stu dánce, budete pře
kva peni, jak bo ha tým životem se pramen 
a jeho okolí hemží. 
Poměrně bezproblémové je uklizení 
od  padků v okolí studánek nebo šetrné 
vy   čištění nánosů ve výtokové trubce. 
k ostat ním zásahům doporučujeme při   
stupovat až po prozkoumání stu dán ky.

oprava stávajících studánek
studánek je v naší krajině relativně 
velmi mnoho. vznikaly v době, kdy li dé 
pracovali celé dny venku v polích a le se 
a jiné možnosti občerstvení nebyly. 
dnes již mnoho studánek neslouží pů 
vod nímu účelu a chátrají. Před tím, než 
se rozhodnete opravit některou stu dán 
ku, měli byste znát kvalitu vody. Úprava 
studánek se špatnou vodou je spíše za vá
dějícím počinem. Pěkně upra vená stu
dánka láká k napití, i když kva lita vo dy 
k tomu není vhodná. Pokud je roz bor 
vody nadějný (voda splňuje zá  kladní 
požadavky na pitnou vodu), je po třeba 
ještě udělat několik podstatných věcí. 
každá upravená studánka je stavba na 
pozemku, který někomu pat ří. Udělejte 
si průzkum, kdy studánka vznik la, kdo 
a za jakých okolností ji vy budoval, kdo 
z místních lidí o ni pe  ču je, ja ké infor

mace o kva litě a vy dat nos ti 
pra mene jsou dos tupné, kdo 
je vlast ní kem nebo správ cem 
po  zem   ku. 
Informace můžete hledat 
v obec  ních kro nikách, kam 
čas to bylo vybudo vá  ní stu
dá nek zazname náno, v míst  
ních kni  hov  nách, u pa mět ní
ků v ob ci, u uči telů, sta    ros tů, 
fa rá řů. v kro ni kách nebo 
v ar chi vu na míst ním úřa dě 
hle dej te ta ké plán ky, jak byla 
stu dán ka vy bu do vána. Čas   to 
bývá to tiž místo, ze kte rého 
vytéká voda, dost vzdáleno od 
místa, kde je pramen podchy

Chráníme příroduChráníme přírodu

text  jana drápaloVá, 
rUdolf pEcHáčEK 

Život pramenů 
a blízkého okolí
prameny jsou prostředím, kde se stýkají 
dva světy. prostředí podzemních vod je 
obýváno typickými živočichy – stygobionty 
obývajícími výhradně podzemní vody 
a stygofily adaptovanými k životu 
v podzemí, ale schopnými žít také na 
povrchu. na vývěru vody na povrch žijí 
krenobionti – organismy pramenných vod. 
mají velké nároky na čistotu vody  
a nízkou teplotu. mezi povrchem 
a podzemím probíhá v přirozených 
vývěrech výměna: podzemní živočichové 
mohou putovat v noci za potravou na 
povrch, živočichové z povrchu se mohou 
ukrývat do podzemí.  
v prostředí pramenů často nacházíme 
horské zástupce sinic a řas: na velmi 
krátkém úseku začátku vodotečí jsou 
díky nízké teplotě a kvalitě vody vhodné 
podmínky pro tyto chladnomilné 
organismy i v nižších polohách. 

Olga Skácelová

které o studánky pečují. Exkurze vedou  
odborní lektoři a místní znalci.  
povídají o vodních ekosystémech, studánkách  
a prameništích, mokřadech, ale i o historii  
krajiny a přírodě obecně. počet účastníků  
se pohybuje mezi 15 až 50.

Vím, že jste vydali i řadu tiskovin k tématu 
studánek. Můžeš k tomu uvést něco víc?

jako první jsme před šesti roky vydali brožuru 
„studánky Brna a okolí“. V loňském roce jsme 
začali s vydáváním souboru mapek „studánky 
Brna a okolí“. Každá je věnovaná určité oblasti, 
jsou v ní zakresleny studánky a popsány 
zajímavosti s nimi související.  
obsahují také návodný popis cesty z Brna  
jak pro pěší, tak i pro cyklisty, takže každý si 
podle něj může vyrazit na samostatný výlet  
podle nálady. 

To jsou opravdu pěkné výsledky.  
Určitě máte dobré pomocníky? 

Bez spolupracovníků a partnerských organizací  
si realizaci programu neumím představit.  
nejvíce spolupracujeme se základní organizací 
čsop pozořice, dále Hydrobiologickou laboratoří 
moravského zemského muzea, Školním  
lesním podnikem Křtiny a také s umělci  
a fotografy. a samozřejmě s dalšími  
organizacemi a jednotlivci, kteří o studánky  
a prameny pečují.

Přeji vám všem hodně dalších úspěchů  
a děkuji za rozhovor   

Petra Písaříková

Regionální sdružení ZO ČSOP Brno si již  
při svém založení před deseti lety dalo 
„studánkový“ program jako jednu z hlavních 
priorit své činnosti. Požádala jsem proto  
ing. Janu Drápalovou, tajemnici sdružení,  
aby se s námi podělila o své dlouholeté 
zkušenosti s koordinací programu.

Jano, vzpomeneš si, čím jste tehdy  
v roce 1992 začínali?

od začátku jsme v rámci našeho programu 
„studánky Brna a okolí“ mapovali studánky, 
kontrolovali kvalitu vody a získávali kontakty na 
skupiny i jednotlivce, kteří již o nějaké studánky 
pečovali. V roce 1996, kdy jsme měli dostatek 
zajímavého materiálu, jsme uspořádali  
v moravském zemském muzeu v Brně výstavu. 
na ní jsme prezentovali přes 80 studánek  
a pramenů včetně fotografické dokumentace  
a zákresů do map. pamatuji si, že právě díky této 
výstavě jsme z řad návštěvníků získali skvělé 
spolupracovníky, kteří nám dodnes pomáhají. 
jmenovat mohu například rudolfa pecháčka. 
ten pro nás zajišťuje chemické rozbory a dokáže 
poradit i v otázkách hydrogeologických.

Zajímala se veřejnost  
o tak specializovanou výstavu?

ano. Určitě je to téma, které veřejnost zajímá. 
díky zájmu návštěvníků jsme se dokonce 
rozhodli realizovat nápad na pořádání exkurzí ke 
studánkám. přibližně od roku 1998 pravidelně 
několikrát do roka pořádáme jednodenní výlety 
zaměřené na poznávání studánek, přírodních 
zajímavostí a také místních lidí či organizací, 

Z
brněnské sdružení Čsop  
pečuje o studánky
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Štiřínské studánky
Štiřín je nevelká ves asi deset kilometrů jihovýchodně od prahy.  
trochu stranou od hlavních silnic i turistických center. návštěvníky zdejšího 
zámeckého hotelu zajímá spíše golfové hřiště než okolní krajina.  
a tak tenhle kousek nepříliš dotčené přírody v těsném sousedství velkoměsta 
dlouho unikal ochranářské pozornosti.

a projektu „Beskydy bez hranic – 
environmentální aktivity pro 
ochranu pří rodních krás“ spo

lu pra covali společně tři nevládní ne zis
kové organizace: Zo ČsoP kun   čice pod 
on dřej ní kem, slovenský svaz ochrán ců 
přírody a kra jiny – rkv Čad  ca a Bes kyd
ský okreG – Liga ochro  ny przy rody 
(Biel sko Biala). Pro jekt při ja lo a finančně 
pod pořilo regionální en vironmentální 
centrum pro střední a vý  chodní evropu 
se sí dlem v ma ďar sku. 

a co bylo cílem tohoto projektu? 
Jak naznačuje symbolicky vybrané 
místo pro slavnostní zakončení pro
jektu – hrčava, obec na trojmezí České 
re publiky, slovenska a Polska – cílem 
byla záchrana studánek na celém území 
Bes kyd. smyslem této činnosti bylo na
bídnout obyvatelům a návštěvníkům 
Bes kyd širokou síť studánek jako do plň
kového zdroje pitné vody. I dnes je mož
né vidět místní obyvatele i návštěvníky 
Bes kyd nabírat si vodu ze stu dánek. 
s rozvojem tu ris tiky lze v bu douc nu 
očekávat další zvy šo vá ní zájmu.
Projekt zahrnoval tři následující aktivity: 
  záchrana beskydských studánek a pra

menišť – vyčištění, analyzování a ozna 
čení zapomenutých studánek,

  doporučení turistických a cyklistic kých 
cest mezi studánkami – tisk map,

  zorganizování propagační kampaně 
pro vyčištěné studánky a doporučené 
stezky.

vyhledávání studánek začalo v podzim
ních měsících roku 2000. Jako podklad 
pro vypátrání funkčních i dávno za po
me nutých trvale vydatných studánek 
po  sloužili staré mapy a diskuse s lesáky, 
za městnanci Chko a staršími oby   vateli. 
nalezené studánky byly za zna menány 

pomocí jednotného do taz ní  ku, který 
zahrnuje popis studánky, je jí lo ka li za
ci a dostupnost, dále vy     dat  nost a te c h 
nic ký stav studánky, ná vrh ne zbyt ných 
opa tření, fotografii před a po úpra vě. Ze 
stu dánek byly ode brá ny vzor ky vo dy na 
zá kladní rozbor její kva lity. v jar ních mě 
sících roku 2001 byly pro ve deny úpravy 
stu dánek, všech ny stu dán ky byly ozna
če ny ce dul kou.
Jako výstup projektu bylo připrave
no 4000 kusů speciální mapy uprave
ných stu dánek, na zadní straně mapy 
bylo doporučeno několik turistických 
a cy klis    tických tras, na kterých se stu
dánky na   cházejí. do mapy bylo kromě 
60 ozna  čených studánek zaneseno dal
ších 60 studánek na české straně Bes kyd, 
o kte ré se starají Lesy České re pub li  ky, 
s. p. dále bylo pro propagaci vy   tištěno 
3000 pohlednic s tematikou bes kyd
ských stu  dánek. mapy a pohlednice byly 
di s tribuovány do vybraných informač
ních center v Beskydech. 
Po skončení projektu převezmou nad 
jednotlivými vyčištěnými studánkami 
pa tronát kolektivy dětí (mladí ochrán ci 
přírody, turisté, skauti atd.), kteří budou 
okolí studánek dále zve le bo  vat a dlou
ho době držet nad stu dánkami ochran
nou ruku. Protože se projekt set kal s vel
kým ohlasem, věřím, že se my šlen ky 
uchopí i ochranáři z dal ších hor ských 
oblastí.  

uchránit tuto končinu před neu vá ženými 
zásahy. Zde, v zá vět ří mo hut ného valu, 
se snaží vytvořit „zá  klad nu“ pro ekolo
gickou výchovu. mí s to, kde lze posedět 
u ohně, hrát hry – a při tom třeba pozo
rovat ledňáčka.
Za střelnicí dojdete k malebnému les
nímu rybníčku, zvanému kněžský, se 
čtyřmi letitými duby na hrázi. Jděte 
rovně ještě asi tak dvě stě metrů. 
dřevěná šipka vpravo do lesa a vyšlapa
ná pěšinka vás dovedou k první studán
ce. na černé desce mezi velkými kame
ny je vytesáno „dInka QUeLLe“, voda 
vytéká z ka men né trubky. studánka, 
jak má být, chtě lo by se říci. a přesto 
to v podstatě stu dánka není. voda pra
mení v jiné stu dán ce o dvacet metrů 
severněji a sem je přiváděna podzem
ní trubkou. Tu horní studánku, sku
tečný pramen, nazvali místní mopíci 
„ringhofferovou“ – na pa mátku býva
lého majitele pan  ství. Betonová stav
bička ukrývá asi metr hlubokou kruho
vou kamennou stu dán ku, k vodě vede 
několik schůd ků. 
další zajímavý objekt stojí od dinky pro 
změnu východním směrem. není to 
stu  dánka, ale vodojem. Přehlédnout ho 
ne lze – jeho průčelí je zdobeno cimbu

ákladní organizace Českého sva zu 
ochránců přírody vznikla v ne da  le

kých velkých Popovicích v ro ce 
1998. hlavním důvodem tehdy by  la 
obrana proti plánovanému ote vře ní 
lo mu nespera. od počátku však byla čin 
nost organizace pestřejší, než jen ob čan
ské protesty. oddíl mladých ochrán ců 
přírody, úklidy černých skládek, ma lý 
zookoutek. Původní aktivity se sou stře
ďovaly v okolí vlastních Po po vic. ale 
brzy se rozšířily i západněji, na ka me
nic ko. velkopopovičtí ochránci pří rody 
mají veliké štěstí – jak starosta vel kých 
Popovic, tak je ho kamenický kolega jsou 
ochraně přírody velmi nakloněni. 
To jsme ale trochu odbočili. Začali jsme 
šti řínem, zůstaňme tu pro dnešek tedy. 
Co tady může přírodymilovný človíček 
najít? rozlehlé pastviny, soustavu ryb ní
ků, množství letitých stro mů a stro mo 
řadí – a také množství pra me  nů a stu

dá nek. vody je v tomto kraji věru 
po   žehnaně. a kvalitní. velko po 

po vic ký pi  vovar kozel snad není nut né 
předsta vo vat. Že se pivovar do vel kých 
Po povic pře  stěhoval právě ze šti ří na, ví 
však má lokdo. a právě silné pra meny 
nad vsí po staletí zásobovaly vo dou zá
mek, dvůr i pivovar.
Péče o studánky a prameny byla jednou 
z významných aktivit vel ko po po vic
kých ochranářů již od počátku jejich 
čin nosti. do programu „Za chraň me stu  
dánky“ se zapojili mezi prvními. od díl 
mladých ochránců přírody „Čolci“ 
a ně kolik spřátelených rodin jich měli 
v pé  či již osm, když je jedna ze štiřín
ských rodaček upozornila na zajímavé 
studánky v lese Pod stodůlkou. Poprvé 
se sem vypravili začátkem roku 2001. 
na šli zde několik sněhem za padaných 
stavbiček, prokazatelně souvisejících 
s hi s torií štiřínského zám ku. malebnou 
stu dánku din ku, vo do jem připomínají
cí středověký hrad, neudržované stud
ny, řadu záhadných cihlových šach tic. 
a vel ký nepořádek. studánek se ujali, 
a pro tože šlo o skutečně po zo ru hod nou 
lo kalitu, začali uvažovat ta  ké o za ložení 
pozemkového spol ku. 

pozvání na vycházku
Chceteli se podívat na zajíma vé místo, 
máte příležitost. au to bus pražské pří

měst ské do  pravy staví přímo na hrázi 
šti  řínské ho rybníka. vydejte se po 
jeho boční hrá zi (kolmo k sil  nici) 
podél stromo řadí bi zar   ních lip. na 
konci hráze vpra vo minete vel kou 
sto do lu a po té plochu ni kdy ne do
kon če né střel nice. Její část má dnes 
pro najatou prá vě pozemkový spo
lek, zří zený vel ko po  povickou Zo. 
Pří  ro do vědně nejde o ni jak mi mo
řád nou lo ka litu, je to však první 
dí lek mozaiky, kte rá by později na 
základě ma jet ko vých práv měla 

Chráníme příroduChráníme přírodu

různých „studánkových“ aktivit probíhá v čsop  
mnohem více. na závěr naší malé procházky po studánkách 
se zastavme ještě u jednoho zajímavého projektu, 
přesahujícího hranice naší republiky.

Beskydy bez hranic 
mezinárodní projekt za záchranu studánek

text alEŠ BErnatíK 

Z n

bližší informace 
nejen o studánkách, ale i o další bohaté 
činnosti této Zo Čsop, získáte v budově 
ekocentra ve velkých popovicích  
(proti kostelu) – tel: 0204/665 202,  
e-mail: csop-v.popovice@email.cz, 
případně na webových stránkách  
www.mujweb.cz/www/csop-v.popovice  

Základní informace 
o projektu včetně spousty fotografií 
a naskenované mapy lze najít  
na webových stránkách  
http://sweb.cz/beskydske-studanky.  
bližší informace může poskytnout i autor 
tohoto příspěvku (bernatik@rceia.cz).  

text a f o t o jan moraVEc

řím. Uzavřená plechová vrata ukrývají 
tři velké rezervoáry vody. voda je sem 
pravděpodobně stahována z celé horní 
části lesa, o čemž svědčí dvě řady  šach
tic. Právě tento vodojem byl zřejmě hlav
ním zdrojem vody pro štiřínský vel ko
statek. Jen pár kroků před jeho por tálem 
je čtver hran ná kamenná jím ka, zvaná 
kněž ská studna. na své vy čiš tění teprve 
čeká, a tak její dnešní zhruba třímetro
vá hloubka není jistě ko neč ná. Poslední 
z místních studní je tro chu bokem, 
a kdo o ní neví, vůbec si ji ne všimne. 
však i proto ji popovičtí na  zvali „Zapo
me nu tá“. Leží na pravém břehu po tůč
ku asi o sto metrů níže, ne da leko břehu 
rybníčka. Je to zděná kru ho vá jímka se 
zbyt kem kovových kon struk cí. 
když se tak člověk prochází mezi doug
laskami, javory a duby, ani si neuvědo
muje, kolik tu už bylo vykonáno práce. 
nahoře u cesty, co jsou ještě zbyt ky růz
ného odpadu, strašila ohrom ná sklád 
ka. ring hof fe ro vu studánku bylo nutné 
celou vybrat a vyčistit. a že to při takhle 
silném prameni nebyla žádná le gra ce, 
o tom by aktéři mohli dlouze vy prá vět. 
vodojem měl zdemolované dve ře – teď 
jsou opravené a nově na  bar ve né. kněž
skou studnu bylo nutné ohra   dit, aby 
do ní náhodný kolemjdou cí ne spadl. 
Ukli dit popadané větve, křo ví... Inu, 
o stu dán ky se dlouhá de se ti letí ni kdo 
ne sta ral. dávno pryč jsou do by, kdy se 
k din ce nosily každý den čer stvé kvě
ti ny, jak až do své smrti vzpo mínal 
po sled ní ringhofferův za hra d ník.
nyní se velkopopovičtí snaží vypátrat 
ně  co o historii těchto míst. kdo byla 
din   ka, po které je pojmenována nej hez
čí ze studánek? Jak je celé rozsáhlé vo do
hos podářské dílo staré? a jaký je mezi 
jed not livými objekty vztah? Pokud se 
na ně které z těchto otazníků podaří 
od po vě dět, jistě nám to prozradí naučná 
stezka, jejíž zřízení se zde plánuje. 
Jestli nespěcháte, nevracejte se do šti
řína. Pokračujte cestou k se ve ro zápa du 
mezi starými ohradami, a ko lem stá  del
ského rybníčku do kříž ko vého Újezd ce. 
Budete procházet rozlehlými pastvina
mi, neuvidíte jediné stavení a dost mož
ná nepotkáte jediného člověka. Idylka 
na dohled Prahy, jen pár kilo me trů od 
rušné brněnské dálnice. ale vý stavba 
vi lek a satelitních měs te ček se nemilo
srdně tlačí i sem. ne  zbývá než držet čle
nům místní Zo ČsoP palce, aby se jim 
tuhle krajinu po da řilo uchránit.  



netradiční naučná stezka

radiční naučné stezky vedou turis
ticky oblíbenými oblastmi a jsou 
značeny jed notným symbolem – 

bí lým čtver cem se šikmým zeleným 
pru hem. se zna  mu jí ná v štěvníky s po zo
ru hod nostmi kra je, informují o místní 
fau ně, flóře, geo lo gii, architektuře či jinak 
napomáhají k poznání zajímavých míst. 
netradiční naučnou stezku si může 
vy tvořit každý sám. stačí se chvilku 
zasta vit a dobře se dívat kolem sebe. 
v oddíle to většinou praktikujeme tak
to. rozdělíme se do několika skupin, 
z nichž každá si při výpravě na zvo le
ném místě vybere stanoviště a snaží se 

T

nejprve malý příspěvek k tématu studánky ...

studánky a prameny, 
které se vyskytují blíže turistických cest 
a které širšímu obecenstvu nejsou dosti 
známy, doporučuje klub českých turis
tů označiti patřičným způsobem. Připo
mí ná me však, že možno to jen tak, aby 
přírodovost místa označením a upozor
něním netrpěla a že lze věc provádět jen 
tam, kde tišina a intimita přírody nebu
de ani v nejmenším dotčena a kde bu de 
zpředu naprosto jisto, že studánka ne bu
de zprofanována. Často se dá z místa, 
kde jest studánka, vhodnou úpravou 
vy tvo řiti rozkošný kout přírody.

kdyby vám snad některé pasáže následujícího 
textu připadaly povědomé, podotýkáme, že 
článek, z něhož byly úryvky vybrány,  
byl skutečně napsán a otištěn v roce 1912!

vzhled našich regulovaných řek 
i men ších vodotoků před a po regu
laci mluví sám až běda zřetelně hned 
za celé kni hy. Ba zřetelněji a názorněji 
nežli ce lá li teratura článků, kterou tyto 
do očí bi jící změny vyvolaly. 
a za takových okolností není divu, že 
ko nečně i z kruhů donedávna jedině 
prak tic kými a hospodářskými výhodami 
re gu  lace zaujatých, estetickým „sub    til
nostem“ velmi málo přístupných, ozval 
se varovný hlas a ostrý protest pro ti do sa
vadnímu způsobu regulování na šich řek, 
tlumočený poslancem dr. Ul richem. 
Pro jev tento jest dů  kazem, že i v kru zích 
esteticky vlaž ně ji cítících dot čeni by li 
devastací rodného kraje, ny nějším systé
mem, který dosud hledí si hlavně a jen 
stránky technické a praktické, a dbá se 
jednostranně jen několika zájmů a při 
němž zájem zachování krásy kraje vy chá
zí zcela na prázdno!
a tak nevidíme bohudíky, již dosavadní 
ztrnulost, klidné přihlížení ke všemu, ať 
dě je se co děje, zažehnávané a konej šené 
jen planou omluvou: „to jinak ne jde“, 
„to už nespravíme“, „to technicky jinak 
pro vésti nelze“ a nanejvýš tu i tam ne or
ga nisovaný odpor několika jednotlivců. 

    
ke všemu jest nepopiratelným faktem, 
který mi nikdo nevyvrátí, že většina 
našich řek až dosud regulovala se zde 
v Praze u zeleného stolu bez předcho zí ho 
zvláštního studia jednotlivých ma leb
ných objektů, bez pořízení perspektiv
ních pohledů na malebné takové skupi

ny, a tedy také bez zakreslení jich – po 
takové nutné předchozí průpravě – do 
projektu regulačního. 
Ba slyšel jsem dokonce z úst velmi 
věrohodných, že projektovány někde 
i celé části trasy, aniž by dotyčný pro
jektant je byl na vlastní oči shlédnul. 
mnohý vy sloví zde jistě svůj podiv, 
zda a jak to vůbec možné. Bohužel je 
to možné. spořilo se prostě na dietách 
úřednictvu!

    
a nyní otázka, kvůli níž vlastně toto vše 
jsem předeslal: Jak možno v tomto cha
osu úřadů vzájemně se nestýkají cích, 
křižujících se pravomocí a kom pe te ncí, 

ovl á daných nejrůznějšími názory, tra
di cemi a systémy domáhati se ně  jaké 
pro nikavé nápravy i v jed no duš ších, 
te dy např. čistě technických otáz kách? 
a což teprve v otázkách abstraktnějších, 
více již vzdálenějších, tedy především 
esthe tic kých!?

Dr. Luboš Jeřábek 
(Úpravy vodotoků a krása krajinná)

i následující řádky budou jistě mnohým 
připadat povědomé. trochu jinými slovy jsou 
dodnes součástí návštěvních řádů mnoha 
parků a rezervací.

desatero na ochranu přírody 
1.  nepoškozuj přírodu, jež Tě krásou 

obla žuje.
2.  nezohavuj přírodu odhazováním pa pí

ru, střepů, plechových krabic a po dob
ných odpadků.

3.  neruš přírodu křikem nebo hlu če ním.
4.  nevytrhuj a nevyhrabávej rostliny 

i s ko řeny.
5.  netrhej a nelam větve stromů a keřů.
6.  nepokládej koru stromů a plochy skal 

za památní knihu.
7.  Z rostlin beř si na památku jen kolik 

nutno.
8.  nezakládej si sbírky rostlin neb hmy

zů, nechcešli se jimi vážně zabývat. 
na vejce ptačí vůbec sáhnouti nesmíš.

9.  nechytej a netrap ještěrky, žáby, mlo
ky neb jiná zvířata.

10.  děti a lidi nerozumné k ochraně pří
rody nabádej.

J. S. P.

a na závěr malé exkurse na půdu památkové 
péče. Zda byly tehdejší obavy okrašlovacího 
svazu oprávněné můžete při letní návštěvě 
kokořína posoudit sami.

novinami pražskými proběhla pro ochra
nu domoviny vysoce významná zpráva, 
že památná zřícenina hradu kokořína 
má býti obnovena. Už samo sdělení stači
lo jako volání na poplach – a vyburcovalo 
nás k bdělosti, zda jde jen o zabezpečení 
zbyt ků do krajiny úchvatně vkom po
nova ného hradu. Zajiš tě ní starých zdí 
dneš ního stavu bez ja kých koli doplňků, 
pro s tá konzervace rui ny, byla by ovšem 
dů kazem o veliké pie tě majitelově k sta
řič ké malebné pa mátce a zároveň o zna
me nitém po rozumění jeho pro zac ho vá
ní rázu krajin y. ale fáma na místě samém 
i v kra ji vypráví neuvěřitelné věci: že má 
být starý hrad zase zřízen k obý vá ní...  
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okénko do his t orie

Hrátky do přírody
léto je doba táborů, výprav  
a dobrodružství. zahrajte si  
s oddílem či partou kamarádů 
některou z ekologicky laděných her.

důležité je, aby po uplynutí času byly 
všech ny týmy seznámeny s obsahem 
jed  not livých stezek a aby jejich obsah 
au toři před ostatními obhájili. Je zají
mavé sledovat, jak si každý všímá ve 
svém oko lí něčeho jiného.
Tato aktivita se dá uskutečňovat prak
ticky všude a je vhodná pro oddíly i pro 
ro dinné výpravy. Také osamělý poutník 
ji mů že využít – je tak nenásilně nucen 
bed livěji vnímat své okolí.

Co potřebuje rostlina

říčka je určena spíše pro dětské 
oddíly a dá se hrát na jakémko
liv volném pro stranství. Jeden 

hráč před stavuje rost linu a nachází se 
upro střed vymezené kru hové plochy 
o po lo měru zhruba 10 metrů. na obvo
du kru hu stojí ostatní hráči, kteří mají za 
úkol „rostlině“ za sí lat energii a živiny ne 
zbytné pro zdár ný průběh fotosyntézy. 
Část hráčů hází „rostlině“ malé (na pří
klad pingpongové) míčky, představují
cí oxid uhličitý. druhá skupina kutálí 
te ni sáky (nebo jiné větší míčky) – ty 
před sta v ují vodu. Třetí skupina po mo
cí ba ter ky vysílá morseovkou písmena, 
sym   bo li zu jící sluneční záření. hráč 
„ro st  li na“ se sna ží současně zachytit 
oba dru hy míč ků a rozpoznat přijatá 
pí s men  ka mor se ov ky. Přežívá jen tehdy, 
když získá v da ném čase předem do hod
nu té množ ství surovin i energie.
Je nutné, aby byl pro sčítání zachy ce
ných surovin i přijaté energie vyčleněn 
minimálně jeden pořadatel!
v rámci následné diskuse je možné 
vy zkoušet i další varianty hry:
  některé tenisáky mohou být obarvené 

– symbolizují pak znečištěnou vodu 
(kyselou, plnou těžkých kovů...) – 
„rost  lina“ je nesmí chytat, jinak za čí ná 
chřadnout (nesmí např. po u ží vat jednu 
ruku) či dokonce zahyne (končí hru),

  některé písmeno je vysíláno červeným 
světlem (představuje nadměr né Uv 
zá ře ní) – pokud ho „rostlina“ omylem 
přeč  te, začne chřadnout, 

  tenisáků je posíláno méně než dříve – 
„rostlina“ trpí suchem. 

v předem určeném čase vytvořit něko
lik (alespoň tolik, kolik je členů v týmu) 
„za stávek“ naučné stezky. Přitom je 
do vo len dvojí přístup. Buď je možno 
ce lou stezku umístit do prostoru 10x10 
metrů (aby si členové týmu museli vší
mat detailů), nebo je zakázáno sta no
viš tě opustit a „zastávky“ jsou pak tvo
řeny na základě bedlivého smyslového 
vní má ní okolní krajiny (tady je prostor 
pro glo bálnější pohled). Je tak nastaven 
prostor pro vzájemné obohacování.
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text  a  f o t o  jan Vr tiŠKa
ilus traCe  daVid tUrnEr

cílem hry „brána“ je postavit z nasucho 
kladených kamenů oblouk. zhruba tak, jak je 
vidět na fotografii. Že to chce značnou dávku 
šikovnosti a trpělivosti poznáte brzy sami. 
podařilo se? Gratulujeme. 

90
je zajímavé listovat nejstaršími 
ročníky Krásy našeho domova.  
jak vypadal časopis, k jehož odkazu 
se hlásíme? co trápilo naše  
předchůdce? jak moc se změnilo 
ochranářské hnutí za téměř 
jedno století?

  KRÁSA  
NAŠEHO  
DOMOVA
před  
          lety

vybráno z Viii. ročníKU časopisU 
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roZhovor

s profEsorEm jEníKEm     

Nejen o biosférických
rezervacích
s profesorem janem jeníkem jsme  
se sešli v jeho pracovně na katedře 
botaniky přírodovědecké fakulty 
Univerzity Karlovy. mluvili jsme  
o časopise Krása našeho domova,  
o biosférických rezervacích u nás  
a ve světě i o ochraně přírody obecně.

kých rezervací. Ty začaly ve svě tě vzni
kat kolem roku 1975. měl jsem pří le ži
tost být u prvních jednání, když jsme 
v roce 1977 doporučili státním or gá nům 
a pařížskému sekretariátu vznik prv  ních 
tří československých bio sfé ric kých rezer
vací – Třeboňsko, kři vo klát sko a malou 
fatru. slováci však svůj vý běr později 
změnily a první bio  sfé ric kou rezervací 
na slovensku vyhlásili slo ven ský kras.

jaký je vlastně smysl biosférických  
re zer vací?
mají za úkol důsledněji hledat optimál
ní vazbu ochrany přírody k lidským 
akti vitám. To znamená i méně pasiv
ní ochra ny. I když samovolné přírod
ní pro  cesy jsou všude vítané, je třeba 
s lidským umem a rozumem pomáhat 
na pra vovat, co se vážně lidmi poka
zilo. k to mu je třeba ve společnosti 
spolu pra co  vat, tak jak to dělá napří
klad Český svaz ochránců přírody při 
organizaci čet ných projektů, které 
pokažené pří rodě na mnoha místech 
pomáhají. dru hým z cílů světové sítě 
biosféric kých re zer vací je také zvýšená 
ochrana svě tově uni kátních biomů – 
chceteli pů vod ních ekosystémů, jež 
civilizace vy tlačila na poslední plochy. 

na základě čeho byly vybírány naše  
biosférické rezervace?
Program maB/UnesCo od začátku 
sliboval mezinárodní solidaritu, vzá
jemnou podporu a výměnu zkušeností 
ze jmé na v oblastech, kde jsou zbytky ne 
dotčené přírody vystavené podobným 
ci vilizačním tlakům, které tuto ne dot če
nost ohrožují. Zakladatelé bio sfé ric kých 
rezervací dbali na to, aby ve vybraném 
území byly nejen zbytky pů vod ní pří ro
dy, ale aby tam pracovali či no rodí lidé 
a odborníci, kteří jsou schop ni vznik
lé destrukce napravovat. a ta ké, aby se 
jednalo o co nej růz no ro dější oblasti 
v rámci našeho státu. 
k dnešnímu datu je ve světové síti 
UnesCo celkem šest chráněných úze
mí – čty ři chráněné krajinné oblasti 
a dva národní parky. Typickou biosféric
kou rezervací je právě hned na začátku 
vy brané Třeboňsko, které do značné mí ry 
lid skou činností vzniklo. Tamní harmo
nická krajina si udržela vzácnou květenu 
i faunu v lesích, na lukách i ra še liništích, 
ačkoli se v krajině provozuje intenziv
ní zemědělství, pěstují lesy, těží štěrko
písky, a tak dále. Zkrátka je to umě lá kra

tento rozhovor vyjde v časopise  
krása našeho domova.  
vy jste s tímto časopisem spolupracoval  
ještě před jeho zákazem.  
mohu se na úvod zeptat na nějaké vaše 
vzpomínky z té doby?
Já jsem byl žákem posledního redaktora 
krás našeho domova profesora Jaromíra 
kliky, který byl zároveň i předsedou to ho 
spol ku. Byl to velký vědec a ne o by čej ně 
pil  ný autor. Pod značkou „kka“ napsal ta 
ké do krás našeho domova čet né re cen  ze 
zajímavé literatury. Byly to si ce jen ma  lé 
odstavce, ale když máte na psat do jed  no
ho čísla deset nebo patnáct ta kových člá
nečků, tak to dá práci, že. 
v krá sách na šeho domova jsem začínal 
své vědecké pu blikace, vyšla zde i má 
vět  ší studie o su  ťovém lese na sitně 
na slo  vensku. re dak  tor tehdy přijímal 
i od bor nější statě, ale jinak to byl ča so pis 
za  měřený na ochra nu starých stro mů, 
okraš lování ulic, venkova, a tak po dob ně.

vy jste se sám angažoval  
i v tehdejším okrašlovacím spolku?
nikoli. Přišel jsem studovat do Prahy 
v roce 1948 a již v r. 1949 jsem začal 
pra co vat u profesora kliky jako pomoc
ná vědecká síla. ale právě v té době byl 
okra š lovací spolek zrušen, takže jsem 
v něm nemohl být aktivní. moje a spol
ko  vé trajektorie se v čase minuly.

pojď  me k něčemu současnějšímu.  
byl jste při vzniku programu. „Člověk  
a bio sfé ra“ a stál mnoho let v čele  
Českého ná rodního komitétu. řekněte  
nám, pro sím, něco o tomto programu.
v roce 1968 jsem měl možnost jako 
mladý univerzitní docent zúčastnit se 
kon ference v Paříži, kde se projednáva
la celosvětová tvorba a ochrana životní
ho prostředí a racionální hospodaření 
s pří rodními zdroji. v rámci organizace 
spojených národů pro vědu, výchovu 
a kul tu ru (známé UnesCo) tam vzni
kl me zivládní program na ochranu 
životního prostředí „Člověk a biosfé
ra“ – „man and Biosphere“, ve zkratce 
„maB“ – který si problematiku životní
ho pro stře dí rozdělil na 14 úkolů. Týkaly 
se růz ných oblastí Země – od mořského 
pro středí a sladkovodních mokřadů přes 
tro pické lesy, lesy mírného pásma až po 
chráněné krajiny. 
v rámci tohoto programu jsme v 70. le
tech na Třeboňsku začali dělat spo leč
né pro  jekty, které sbližovaly biologic
ké a eko   logické vědy s hos po dář skými 
od vět   vími v krajině. Tehdy jsme se s nej
bliž šími spolupracovníky roz hod li, že 
Če   s koslovensko „zatáhneme“ ta ké do 
vel    kého programu zakládání bio sfé ric
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ptal se  jan moraVEc

jina, v níž se daří lidským obyva telům, 
ná vštěv níkům i přírodním prv kům.
naopak křivoklátsko se dostalo do 
světové sítě maB/UnesCo záhy proto, 
že je v české kotlině oblastí, kde je nej
větší část lesů zachována v podobě 
pů vod ního středoevropského listnaté
ho lesa. Jak víte, lesy zůstaly naštěstí na 
tře ti ně plochy Čr, jenomže velká část 
z nich jsou umělé jehličnaté mono kul
tu  ry. nás současníky samozřejmě za jí
má – a naše potomky bude zajímat – 
jak vypadaly původní nepřeměněné 
lesy, v jejichž okolí a dosahu žili keltští 
a slovanští předkové. 
svou roli při volbě Třeboňska a kři
vo klát ska také sehrálo to, že s těmito 
oblast mi již byla spojena nemalá akti
vita odborných pracovníků. Zapojení 
do me zinárodní sítě vyžaduje zvýšený 
vě dec ký výzkum a výměnu informací. 
na Tře boňsku jsou dva ústavy aka de mie 
věd Čr – její botanický ústav a mi kro
bio logický ústav – a kři vo klát sko je blíz
ko Prahy, v kontaktu s četnými vě dec
kými institucemi a univerzitami. 

kromě třeboňska  
a křivoklátska je dnes  
biosférickou rezervací také pálava,  
šu ma  va, krkonoše  
a bílé karpaty. Chys tají se 
u nás ještě nějaké další?
Připravuje podstatné roz ší ře ní biosfé ric
ké rezervace Pá  la va o Lednickoval tic
ký are ál, a také o oblast lesů na sou   to ku 
moravy a dyje. dlou  ho do bé úsi lí o to to 
rozšíření žel stále naráží na ně  kte  ré pře 
kážky. Cílem je nád herná bio  sfé    rická re  
zer  vace, která by spojova la krá    su i pro ble
ma tiku všech vý  znam   ných eko  sys  t é mů 
a ji  ho mo rav ských kra      jin ných prv ků. 
Je pravděpodobné, že i dal ší dva z na šich 
národních par ků mají šanci na při řa ze ní 

k světové síti Unes Co. 
na prv ním mí stě to bude 
asi Čes ké švýcarsko, pro
to že tam je ta sou vztaž
nost pří ro dy, oby  va tel stva 
a tu ris tů vel  mi akut  ní. 
no vá bio  sfé  rická re  zer 
vace by ovšem za hr no
vala nejen vlast ní ná rod
ní park, ale i chrá něnou 
krajinou oblast, která jej 
ob klo puje. vše ale záleží 
na schva lo vání v našich 
resortech a se kre tariátu 
Unes Co /maB v Pa říži.

mluvil jste o rozšiřování 
biosférické rezervace 
pálava. i v rámci Čsop  
se diskutuje o několika 
různých variantách 
ochrany krajiny mezi 
pálavou a soutokem.  
jaký je váš názor?
Proti rozšiřování růz ných 
statutů chrá ně  né krajiny, 
zejména pro ti rozšiřová
ní Chko v té to oblasti se 
staví Lesy Čr, pro tože se 
obávají omezování vlast
ních hospodářských akti
vit a předpokládají, že 
záležitosti ochrany přírody dobře ob sta
rávají sami lesníci. Žel blokují i roz šíření 
biosférické rezervace, která je ve své 
podstatě institutem širším, spojují cím 
přírodní, kulturní i so cioekono mic ké 
aspekty v krajině. v uva žované oblasti 
jde nejenom o lesy, ale i o ži vot ve ves
nicích, o vinařství, o ry bář ství..., a také 
o návaznost na při pra vující se bio sfé
rickou rezervaci na straně rakous ké. 
domnívám se, že prvním krokem by 
mohla být biosférická rezervace, která 

má mnohem volnější status, ale umož
ňuje mezioborovou výměnu in formací 
po celé ploše krajiny a navázání mezi
ná rodních kontaktů. mohla by mít i od
povídající název, snad PálavaPod lu ží, 
a nezávislou kancelář prav dě po dobně 
ve valticích. 

a otázka na závěr.  
jste členem Čestné rady Čsop.  
v čem vidíte její smysl a význam?
myslím, že členové Čestné rady by měli 
přijímat pozvánky na větší akce svazu, 
ně kterých aktivit se účastnit a občas při
spět k řešení obecnějších odborných sta
novisek. I když sám nemám příliš ča su, 
jsem informován o dění v ČsoP a jak 
vi dí te hlásím se k němu. stále si mys lím, 
že Český svaz ochránců přírody je z ochra 
nářských organizací nejaktiv nější a nej
rozumnější. snad právě volbou Čest   né 
rady svaz přiznává, že při slo ži tém řešení 
problémů a výměně in for ma cí, poznat
ků a argumentací je ocho ten přij mout 
také rady odbor níků, kte ří po mnoho let 
studo va li ohrožené ekosysté my.

Děkuji za rozhovor.  

autor řady vědeckých i populárně 
vědeckých publikací (lesnictví, horské 
ekosystémy, tropické pralesy, ochrana 
přírody). působí v mnoha našich 
i mezinárodních odborných institucích 
(mimo jiné jako čestný předseda Českého 
komitétu mab/unesCo, člen poradního 
sboru generálního ředitele unesCo pro 

světovou síť biosférických rezervací, 
čestný předseda vědeckých rad našich 
národních parků). je nositelem ceny 
unesCo sultána Qaboose za zásluhy  
o ekologii a ochranu životního prostředí 
(obdoba nobelovy ceny v oblasti 
ekologie). prof. jeník je členem Čestné 
rady Čsop.

prof. ing. jan jeník, Csc., (* 1929)  
geobotanik, ekolog, vysokoškolský pedagog
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Poslední období znamenalo velmi překotný 
vývoj na úseku právní úpravy ochrany  
životního prostředí. Byla přijata řada nových 
zákonů, které mají zásadní význam. 

první skupinou jsou zákony zabývající se 
koncepčními nástroji ochra ny životního 
prostředí. patří sem zákon o posuzování vlivů 
na životní prostředí (č. 100/2001 sb.), který 
nově upravil tzv. proceduru eia  
(environmental impact assessment). druhým 
„mo der  ním“ zákonem je zákon o integro va né 
pre venci a omezování zne čiš tění (č. 176/2002 
sb.), kterým se do čes kého práva  
převádějí požadavky z tzv. ippC  
směrnice evropské unie. jde o dva roz sáhlé 
technicky pojaté předpisy, které spa dají do 
procedury povolování růz ných činností,  
staveb, provozů  a tech  no lo gií a vztahují se jen 
na nejzávaž  nější zá měry ohrožující životní  
pro středí. působí vždy silně preventivně. 

druhý blok zákonů představují normy vážící se 
na ochranu vod. patří mezi ně lázeňský zákon 
(č. 164/2001 sb.), dále též zákon  
o vodovodech a kanalizacích (č. 274/2001 sb.) 
a především nový vod ní zákon  
(č. 254/2001 sb.). Zejména zá kon o vodách 
je rozsáhlým předpisem, který upravuje široký 
okruh vo do hos podářské problematiky od 
vlastnických vztahů k vo dám přes nakládání  
s vodami, ochra nu jejich kvality a akumulace, 
správu po vo  dí, ochranu před povodněmi až po 
sou stavu vodoprávních úřadů, jejich  
kom pe ten ce a pravomoci. další dva zá kony na 
vodní zákon volně na va zují a již z je jich názvu 
je dobře patrné, jakou pro ble ma tikou se 
podrobně zabývají. 
třetí skupinu představují normy na úse  ku 
odpadů. vedle zákona o od pa dech  
(č. 185/2001 sb.) sem patří i „úpl ná  
novinka“, a to je zákon o oba lech 
(č. 477/2001 sb.). Zákon o od pa dech jednak 
podrobně upravuje kategorizaci odpadů  
a povinnosti subjektů při na klá dání s nimi, 
jednak přináší široký výběr administrativních, 
ekonomic kých, koncepčních a sankčních 
nástrojů k vynucování dodržování těchto  
po vin ností. k zákonu o odpadech již byly při-
jaty a publikovány čtyři prováděcí vy hlášky 

ministerstva životního pro středí. Zákon  
o obalech upravuje širo kou proble ma tiku  
obalů ve všech fázích jejich „ži vo ta“.  
u některých kategorií obalů zavádí po vinnost 
zpětného od bě ru či opětov ného využití,  
a zakládá spe ciál ní tzv. au to rizovanou 
obalovou spo leč nost, která tyto činnosti 
koordinuje a zajišťuje. jde o velmi významný 
zá kon, jehož uvede ní do praxe se však za jisté 
neobejde bez řady obtíží.

do poslední čtvrté skupiny je pak mož né 
zařadit předpisy týkající se ochrany pří rody. 
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Nový zákon  
o myslivosti
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ČsoP zásadně ne souhla sil jak se základ
ní filozofií zá ko na, tak s ce lou řadou 
konkrétních usta no vení.
Před lohu zákona ostře kritizovala i řada 
po slanců, zejména pak předseda ČsoP 
a předseda poslaneckého podvýboru 
pro životní prostředí Libor ambrozek. 
Ten společně s několika dalšími kolegy 
při pravil protinávrh, který podpořili ne 
vládní organizace, vlastníci po zem ků, 
les níci a zemědělci.
oba návrhy zákona prošly v dubnu 2001 
v Poslanecké sněmovně prvním čte ním. 
ve druhém čtení sice byl za základ vzat 
návrh zpracovaný ČmmJ, ale v řadě 
bodů se jej podařilo dovést do kom
promisní podoby, přijatelné pro ochrán
ce přírody i vlastníky. nicméně cel ková 
filozofie zákona i mnohá usta no vení 
zůstala špatná. 
ČsoP se snažil spolu s dalšími organi
zacemi ještě zákon napravit při projed
návání v senátu. avšak změny týkající 
se např. nezahrnutí chráněných druhů 
mezi zvěř se již prosadit nepodařilo.

jak probíhalo projednávání zákona?
vlá da Čr poslanecký návrh zákona 
o mys livosti v lednu 2001 zamítla. 
silné kritice tento návrh zákona po dro
bovali zástupci vlastníků i ne vládní 
or ga nizace. Český svaz ochrán ců pří rody 
vy dal v lednu 2001 první ob sáhlé sta no
vis ko k ná vrhu zákona a for mou do pisu 
s ním se zná mil všechny po  slan ce a se
nátory. ČsoP především kri tizoval, že 
předložený návrh zákona ignoruje slo
žitý proces obnovy vlastnic kých vzta hů 
v na ší zemi a na vazuje na socia listický 
princip priority uži va te le nad vlast
níkem. ná vrh zákona je tak v roz  po ru 
s Listinou základních práv a svo bod, 
zejména s prá vem vlast nic kým a je ho 
ochra nou, ale ta ké v roz po ru s le gislati
vou upravující oblasti ochrany pří rody 
a kra jiny a ochra nu le sa, je v kolizi 
s ko mu ni tár ním prá vem. ná vrh zá ko
na byl navíc zjevně při pra ven ne pří liš 
pečlivě, protože je v řa dě usta novení 
zmatečný a je v něm ce lá řa da chyb.  

Co předložení zákona předcházelo?
ez pros tředně po přijetí novely sta
ré ho zákona o mysli vos ti v roce 
1992 se začalo ho vo  řit o nut

nosti jeho celkové změny. Pře de vším 
teh dejší Český my slivecký svaz (dnes 
Českomoravská myslivecká jednota – 
ČmmJ) prosazoval odpoutání práva mys
livosti od půdní držby, naopak soukromí 
vlastníci půdy požadovali snížení mini
mální výměry honitby ze zákonem sta
no  ve  nýc h 500 ha až na historických 115 
ha. ČsoP a dal  ší ne vládní organizace usi
lo va ly o změ nu ve výčtech zvě  ře a o další 
změ  ny v zájmu ochrany přírody, od po ví
da jící nové spo le čenské reali tě.
ministerstvo ze mě    dělství nechalo po sou
dit teh dej ší zá kon o my  slivosti z po  hle  du 
slučitelnosti s právním řá dem evrop ské 
unie. výsledky roz borů uká za ly, že eU 
ponechává úpravu myslivosti po věcné 

nejnovější zákony k ochraně  
životního prostředí Čr

podrobnější informace 
můžete nalézt v no vém čtvrtletníku  
České právo život ní  ho prostředí,  
který vydává Česká spo leč nost pro právo 
životního prostředí, na internetových 
stránkách společnosti  
http://sweb.cz/CspZp/společnost.htm  
či prostřednictvím její emailové adresy  
cspzp@seznam.cz

sem lze zařadit zákon o mysli vos ti  
(č. 449/2001 sb.) a novelu zákona  
o po skytování náhrad škod způso be ných  
vy bra nými zvláště chráněnými ži vo čichy  
(č. 476/2001 sb.). Zákon o mys li vosti je  
podle mého názoru předpis znač ně 
kontroverzní, který myslivcům dá vá snad až 
příliš široké pole působnosti, plně nedbá 
požadavků ochrany pří ro dy a v někte rých  
svých usta no ve ních je pro ble ma tický i pokud 
se jedná o ochra nu vlastnického práva  
a ochra nu lesních porostů. až praxe uká že, 
nakolik tento zákon spl ňuje obecné po žadavky 
na moderní re gu  laci mysli vosti, resp. lovu, 
 u nás. v no  vele zá ko na o poskytování náhrad 
škod způso be ných vybranými druhy zvláš   tě  
chrá něných živočichů je obsa že no spíše jen 
tech nic ké rozšíření si tuací a podmínek, kdy se 
tyto náhrady po sky tují.
v nadcházejícím období lze očekávat při jetí 
ještě několika dalších zákonů (mi mo jiné  
i velkou „euronovelu“ zá ko na o ochraně  
přírody a krajiny), nic mé ně již dnes lze 
konstatovat, že byly po loženy základy druhé 
vlny (první by la v Čr v první polovině 90. let) 
čes ké ho práva životního prostředí.  

Zajímavé články 
na téma nového mysliveckého zákona 
i myslivosti u nás obecně (jaký je 
myslivecký zákon, myslivost a ochrana 
přírody, myslivost v bažantnicích  
a oborách, ...) najdete v časopisu  

 č. 6/2001. 

text  milan damoHorsKý

B

od 1. 7. 2002 začíná až na některé 
výjimky platit nový zákon o myslivosti, 
který byl schválen po bouřlivých 
diskusích parlamentem čr v závěru 
uplynulého roku. také čsop do nich  
přispěl vydatnou měrou.

text  paVEl pEŠoUt

stránce na národních legislativách. Bylo 
však upozorněno, že ve vzta hu k ochra
ně přírody je nutno res pek tovat směrni
ce eU upravující ochra nu druhů a pří
rodních stanovišť. ve druhé polovině 
roku 2000 předložilo ministerstvo země
dělství k širší diskusi teze nového zá ko
na o myslivosti. Při po mín kovala je řada 
institucí a organizací, ale zvláště ostře je 
kritizovala ČmmJ ve smy slu „raději špat
ný starý zákon než ten to nový“. 
Zjevně i proto byl v polovině prosince 
2000 předložen poslanecký návrh zá kona 
o myslivosti pocházející z „dílny“ ČmmJ. 
oficiálně udávaným důvodem této inici
ativy byl strach z pro dle ní. na přelomu 
let 2002 a 2003 se totiž bu dou znovu 
utvářet a pro na jí mat honitby a mi nis
terstvo údajně při pra vovalo nový zákon 
tak pomalu, že by se do té doby ne musel 
schválit. stá va jící uživatelé ho ni teb by 
ne mě li jistotu dalšího pronájmu.

Zelené paragrafy

jaký je nový zákon o myslivosti?
Zákon lze hodnotit jako kvalitnější, než 
byl ten dosud platný. Zároveň je však 
tře ba zkonstatovat, že dále konzervuje 
za staralou a věcně dlouhodobě ne u dr
žitelnou koncepci české mysli vos ti, a že 
byla promarněna šance po sta vit mysli
vost na nové základy, re spek tující zá klad
ní ekologická pravidla, zásady pří ro dě 
blízkého hospodaření a v ne poslední 
řadě vlastnická práva. Zá kon o myslivos
ti můžeme chápat jako zákon o chovu 
a lovu zvěře, která v kli matických pod
mínkách Čr dokáže pře žít. Zákon je 
totiž jen minimálně pro vázán se zájmy 
ochra ny přírody a s potřebami trvale 
udržitelného hospodaření v lesích.
kritizovat je třeba i celou řadu konkrét
ních ustanovení. Především jde o zařa
zení zvláště chráněných živočichů me zi 
zvěř a v případě tchoře stepního i me zi 
zvěř lovnou. nově zařazení špačka na 
se znam zvěře jen ironizuje pojem zvěř 
a do kládá nesmyslnost tohoto se zna mu 
vy volených (či zatracených?) dru hů zví 
řat, které se ocitly ve sféře záj mu my sliv
ců. v seznamu zvěře samo zřej mě zů sta la 
celá řada nepůvodních dru hů (kam  zík, 
je le nec běloocasý, sika ja pon ský atd.).
nesmyslným ustanovením zákona je 
ome   zení záchranných chovů zvláště 
chrá  něných druhů živočichů a zkom
pli  kování péče o handicapované zvláš
tě ne chráněné živočichy. Čímž výčet 
pro ble matických ustanovení zdaleka 
ne kon  čí.

místo závěru
Poslední ustanovení, které nový zákon 
o myslivosti zavedl, nechávám na 
ko nec, protože skončit je vždy nejlepší 
s úsmě vem. myslivost je totiž nyní ze 
zá kona prohlášena za součást národní
ho kultur ního dědictví a na jeho ochra
nu bude podle stej ného zá kona při spí vat 
stát. nevím, jest li ne spor ně bohatá tra
dice české mys livosti potřebovala do dat 
váž nosti zá konem a zda se jí touto for
mou sku tečně vážnosti dostalo (osob 
ně si my slím, že je tomu spíše nao pak). 
vím ale, že by se mělo měřit stejným 
me t  rem všem, proto je nyní třeba za 
sou část ná rod ního kulturního dě dic tví 
označit a fi nan čně podpořit bo hatou 
tra dici čes ké ho ry bář  ství, vče lař ství, les
nic tví, vi   nař  ství, pivovarnictví... 
Je nepochybné, že zákon o myslivosti 
bude nutno novelizovat nejpozději s na
ším vstupem do eU.  
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Ve foyeru planetária je instalovaná výstava s mnoha interaktivními exponáty.
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zElEná Karta je program,  
který propaguje přírodní 
a kulturní hodnoty v české 
republice. V rámci programu 
spolupracuje čsop s řadou 
organizací, které poskytují 
členům čsop slevy na své 
služby či zboží. tuto výhodu je  
možné získat pouze po 
předložení platného průkazu 
člena čsop nebo průkazu 
mladého ochránce přírody. 
tentokráte vás zveme  se  
zelenou kartou do pražských 
hvězdáren a planetária.

šířena o experimentální zahradu. Pod 
umělým osvětlením sodíkových výbo
jek jsou zde hydroponicky pěstovány 
nejen běžné domácí okrasné rostliny, 
ale i rajčata, kedlubny, salát či koření. 
Budova jednoho z největších planetárií 
na světě v sobě skrývá celý vesmír, ná
vštěvníci zde najdou zábavné po učení 
i příjemný odpočinek. 

hvězdárna v centru prahy
 Petřínských sadech, nedaleko 
hor ní sta ni  ce petřínské lanovky 

se na chází štefánikova hvězdárna. 
Byla slavnostně otevřena v ro ce 1928 
ja ko výsledek jedenáctiletého sna že
ní čle nů České astrono mic ké spo leč
nosti. ve řej  nosti byla zpří stup něna o rok 
po z ději. Pojmenovaná byla na počest 
m. r. šte fá nika, který byl nejen vo já kem, 
diplo ma tem a spoluzakladatelem čes ko
slo ven ské  ho státu, ale také významným 
astro  nomem.
šte  fánikova hvězdárna je kulturním 
a od   bor ným zařízením zaměřeným 
pře de  vším na popularizaci astronomie 
a pří buz ných přírodních věd. Tím nej  
za  jímavějším, co hvězdárna může na bíd 

nout, jsou bezpochyby veřejná po zo ro
vání denní i noční oblohy, pro  bíhající za 
jasného počasí po celý rok. Po zo ro vání 
vesmírných objektů jsou do pro vá ze na 
odborným výkladem. kro mě po zo ro vá
ní je možné si pro hlédnout pří stro jové 
vybavení hvěz dárny a stálou, astro no
mic  ky zaměřenou výstavu. oblíbené 
jsou i po pu la ri zační přednášky z astro
no   mie a ko s mo nau tiky.
štefánikova hvězdárna má v současnosti 
tři kopule a jeden pozorovací do me ček. 
Zatímco z kopulí se pozoruje tzv. štěr
binou, otočnou o 360 stupňů, po zo ro
vací domeček má odsuvnou střechu. 
ve řejnosti slouží především západní 
a střed ní kopule. nejstarší východní 
ko pu  le je určena pouze pro odborná 
po zo rování, pozorovací domeček (dosta
věný v roce 1975) je veřejnosti přístupný 
pou ze výjimečně.
hvězdárna disponuje též veřejnosti pří
stupnou knihovnou, která má více než 
deset tisíc svazků.

menší příbuzná
ž na samém severním okraji hlav 
ního mě sta, na bu liž ní ko vém 
výběžku vrchu Lád ví v nad

moř ské výšce 325 metrů leží menší ze 
dvou pražských hvězdáren. Byla po sta
ve na v padesátých letech astronomic
kým kroužkem tehdy samostatné obce 
Ďá blice. Pro veřejnost byla otevřena 
v roce 1956. Původní stavba (východní 

ko pule, přednáškový sál a knihovna) 
by la rozšířena v roce 1960. 
v těsném sousedství hvězdárny je místo 
výhledu na téměř polovinu Čech, vy ba
vené směrovou růžicí a v době provozu 
hvězdárny i malým dalekohledem. Za 
vy nikající viditelnosti je možné zahléd
nout i pohraniční pohoří – kruš né ho ry, 
Jizerské hory a krkonoše.
stejně jako na většině hvězdáren, i zde se 
kromě pozorování nebeských těles po řá
dají různé programy a přednášky astro
nomického, přírodovědného či ces to pis
ného zaměření.  

fakty a při příjemném po se ze ní pod 
hvězdami mají mo žnost po pustit uzdu 
své fantazii či v kli du vnímat podněty 
k zamyšlení. 
nabídka programů v Planetáriu je vskut
ku bohatá. audiovizuální pásma přibli
žu jí divákům srozumitelně a pře svěd čivě 
pohled na aktuální oblohu, vý zkum mar
su pomocí kosmických sond, staro egypt
skou astronomii, kata stro fu způso be nou 
na sklonku druhohor dopadem obrov
ského meteoritu v pro storu me xic ké
ho zálivu, či hledají odpověď na otáz ku 
možného života ve vesmíru. Pohád kové 
příběhy seznamují nenásilnou for  mou 
děti se základními poznatky o ves  míru. 
kinosál je vy u žíván nejen pro ces  topisné 
besedy, ale i pro komponova ná audiovi
zuální geo gra fická pásma, se znamující 
diváky s pří rodou a kulturními zajíma
vostmi růz ných koutů světa. aktuální 
informace z kosmonautiky, do plněné 
bohatým obrazovým materi á lem, jsou 
tématem pra videlných předná šek „kos
mo nau tic ké kroniky“. 
ve foyeru planetária je instalována vý sta
va s mnoha interaktivními exponáty. 
stálá expozice je od letošního roku roz

vstupní brána do vesmíru
ražské Planetárium najdete na 
okraji největšího pražského par ku 

stro mov ky. Bylo postaveno po dle 
studijního projektu architekta J. frag  ne  ra 
a slavnostně ote vře no v roce 1960. ori gi
nální budova s kulovitou stře chou v sobě 
ukrývá tři hlavní prostory pro náv štěv
níky: astronomický sál s kopulí o po lo
mě ru 23 metrů, ki no sál nesený hřibový
mi sloupy a fo y er s hlav  ním vý stav ním 
prostorem.
srdcem budovy je „planetárium“ – dů my 
slná optickomechanická pomůcka Cos 
morama, umístěná v astronomic kém 
sále, která na kopuli promítá po hyb  livé 
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Budova jednoho z největších planetárií na světě 
v sobě skrývá celý vesmír.

důležité informace
planetárium praha  
je otevřeno denně mimo pátek. 
bližší informace: tel.: 02/33376452, 
www.planetarium.cz 
vstupné do expozice 10 kč, na programy  
30 až 120 kč – sleva pro členy Čsop 50 % 
vstupného na výstavu a vybrané programy.

štefánikova hvězdárna na petříně  
pozorování oblohy a prohlídka hvězdárny 
jsou možné denně mimo pondělí.  
bližší informace: tel.: 02/57325390,  
www.observatory.cz 
vstupné 30 kč – sleva pro členy  
Čsop 50 % (pro studenty s členskou 
legitimací Čsop vstup zdarma)

hvězdárna v Ďáblicích 
pozorování vesmírných těles se koná  
v pondělí, ve čtvrtek, v pátek a v neděli, 
přednášky jsou vždy v pondělí večer.  
bližší informace: tel.: 02/83910644, 
www.planetarium.cz/dabliCeobs
vstupné 20 kč – sleva pro členy  
Čsop je 50 %

text Hana ŠifnEroVá
f o t o  arcHiV Hap

Praha  
astronomická

panorama vesmíru s hvězdami, planeta
mi, měsícem, sluncem a vše mi dalšími 
astronomickými objekty, po zo rova tel
ný mi pouhým okem. 230 vzájemně pro
pojených projektorů se 120 pro jekčními 
žárovkami vykouzlí na umě  lé obloze za 
každého počasí 9135 hvězd! díky tomu 
dokáže Cos mo ra ma zobrazit oblohu 
přesně takovou, jak byla vidět kdyko
liv v minulosti i jaká bu  de ve vzdálené 
bu doucnosti, a to na kterémkoliv místě 
zemského povrchu. Iluzi dokonalého mo
delu vesmíru na největší projekční plo chu 
u nás (přes 800 m2) dotváří multiprojek
ce stovek diapozitivů a panoramatických 
a ce lo oblo hových obrazů.
Při večerních multivizních předsta ve
ních je tato projekce „skutečného vesmí
ru“ doplněna prostřednictvím vý kon né 
la serové aparatury i virtuální re a litou. 
Přes tože se i při sestavování těch to pro
gramů autoři přísně drží do sud zná mých 
vědeckých poznatků o ves míru, náv  štěv
ní ci nejsou příliš za tě žováni od bor nými 

Hvězdárna a planetárium  
hlav ní ho města prahy spravuje tři  

ob jek ty – Štefánikovu hvězdárnu na 
pet ří ně, hvězdárnu v Ďáblicích  

a praž ské pla ne tárium.

pokud vás pozvání zaujalo, ale máte to do 
prahy daleko, zkuste navštívit některou 
z dalších  hvězdáren, které spolupracují 
s Čsop v programu Zelená karta. 
všechny pořádají zajímavé programy  
pro děti i dospělé. jsou to:
vlašim tel.: 0303/845 169 (jan urban),  
web: www.vas.cz 
rokyCany tel.: 0181/722 622,  
web: www.oku-ro.cz/hvezdarna 
karlovy vary tel.: 017/322 57 72,  
web: www.astropatrola.kvary.cz 
ÚpiCe tel.: 0439/882 289, 
web: www.trutnov.vol.cz/obsupice
valašské meZiříČí tel.: 0651/611 928, 
web: www.intext.cz/hvezdarna 
vsetín tel.: 0657/611 819,  
web: www.inext.cz/hvezdarna.vsetin
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podrobný biologický průzkum mokřadu prokázal 
vhodnost realizovaných opatření.

tři roky spolupráce lesů české 
republiky, s. p., a čsop ukazují 
potřebnost vzájemných kontaktů  
lesníků a ochránců přírody v oblasti 
péče o přírodní a kulturní dědictví. 

nahy o záchranu ohrožených mo k
řa dů nesnesou odklad, a proto 
musí být často řízeny víceméně 

jen in stink tem a zku  šenostmi. nejinak 
to mu by lo v pří padě soustavy rybníků 
v Led nic koval tickém areálu, které kdysi 
tvo řily s okolní krajinou jedinečný kra ji
nář ský celek.
v historických materiálech s názvem 
„vod ní práva knížete z Liechtensteinů – 
alla chovy rybníky“ z roku 1938 se uvá
dí: „Na území katastr. obcí Valtice – Hlo
ho vec a Charátská Nová Ves nachází se 
ode dáv na skupina menších rybníků zva
ných Allach Teiche. Na pozemkové trati 
zva né Allach Feld v katastr. obci Valtice, 
těs ně na pravé straně silnice z Valtic do 
Led nice, nalézají se prameny zvané Gold 
brundl, z kterých jest tato skupina ryb níků 
napájena“.
soustava, původně sedmi rybníků, 
do tvá  řela romantický prostor kolem Tří 
Grá cií. některé z nich pravděpodobně 
za  nikly již na počátku minulého sto
letí. Je diný, jenž je nejblíže valticím, si 
za cho val ráz rybníka. allachy, patrně 
z dů vo du svého sousedství s mnohem 
zná mějšími Lednickými rybníky, upad
ly v zapomnění. 
o obnovu zapomenutých rybníků se na 
sklonku roku 2000 postaraly Lesy České 

republiky. Z allachů 3, 4, 5 a 7 odstrani
ly keře a stromy, opravily hráze a vy hr
nu  ly dna původních rybničních ploch. 
ne u všech se však obnova rybníků 
se tka  la s kladnou odezvou. někteří zá vis
tiv ci nahlas vyslovovali otázku, kde na 
to ti lesáci vzali, jeden erudovaný bo ta
nik do kon ce označil obnovu rybníků 
za čin hod ný potrestání, protože podle 
je ho pře svědčení byly vyhrnutím zniče
ny lo kality s výskytem vzácných druhů 
rost lin, konkrétně trojřadky micheliovy 
a pro těže žlutobílé, která se nikde jinde 
v České republice nevyskytuje. Za zmín
ku jistě stojí to, že protěž žlutobílá se 
před obnovou rybníků vyskytovala na 
alla  chu 3 jen v několika málo kusech 
a troj řadka micheliova zde byla zjištěna 
na posledy v r. 1992 při ochranářském 
ma  pování, které zde prováděla břeclav
ská základka ČsoP.
Člověk míní a příroda si dělá co chce. 
Tak nějak by šlo charakterizovat násle
dující dění na obnovených allachových 
rybnících. Tam, kde radlice buldozeru 
odkryla původní písčité dno rybníka, 
vy rostlo v létě čtyřicet vitálních exem
plá řů protěže žlutobílé a objevily se stov
ky rostlinek trojřadky micheliovy. ve 
vodě našly svůj nový domov chrá ně né 
druhy obojživelníků a ptáků. To všech 
no prokázal průzkum Českého sva   zu 
ochránců přírody, Zo Břeclav, kte rý byl 
proveden v rámci programu „Ma po vání 
mokřadů v lesích“. 
vyvstává otázka, kde se najednou vzalo 
takové množství vzácných rostlin? od po
věď je zdánlivě jednoduchá. spousta 
dru hů si vytváří tzv. semenné banky. 
se mena mohou vydržet ukrytá v zemi až 
několik desítek let. Teprve až nasta nou 
vhodné ekologické podmínky, rostliny 
vyklíčí a vyrostou. 
Jak se zdá, vzácným kytkám vůbec ne va
dí, když jim podmínky pro život vy tvoří 
bul dozer. narušení rybničního dna 
umož  nilo existenci druhů raných suk 
cesních stadií, které by zde jinak mar ně 
hledaly příznivé životní pro stře dí.  

Otakar Pražák, ZO ČSOP Břeclav 
(otakar.prazak@worldonline.cz)

za dobu uplynulých tří let v rámci 
to ho  to programu vyvěšeno již kolem 
10 000. Patří sem také společný program 
ochrany velkých šelem – rysa, vl ka 
a medvěda. Zdůrazňován je pozitiv ní 
vliv těchto šelem na les snižováním sta 
vu v současnosti neúnosně přemno žené 
spárkaté zvěře.
programy na ochranu cenných biotopů
řeší ochranu významných biotopů v le
sích; jejich mapování, zpracování ná vr
hů na ochranu i realizaci jednodušších 
opa tření. Zejména se jedná o lesní vod
ní toky, mokřady, stepní plochy, skály 
a su tě. mezi drobné biotopy, jejichž 
pod chycování a ochrana je předmětem 
spo lečného zájmu LČr a ČsoP, patří 
též doupné stromy. v současné době se 
ově řuje jejich vyznačování v terénu čle
ny svazu, aby byly tyto stromy při těžbě 
ušetřeny.
spolupráce v rámci pozemkových spol ků 
se rozvíjí v návaznosti na předchozí 
programy. vybrané základní organi
zace ČsoP, které jsou akreditovanými 
po zem  kovými spolky, připravují v sou
časné  době pilotní projekt, v rámci kte
rého bu de odzkoušena péče o lokality 
vý znam  né z hlediska ochrany přírod
ního a ku lturního dědictví prostřednic
tvím do časného předání věcných práv 
k těm to pozemkům a objektům.
péče o handicapované živočichy je dal
ším z okruhů vzájemné spolupráce. LČr 
každoročně podporují národní síť stanic 
pro handicapované živočichy. Zejména 
přis pívají na dobudování stanic ČsoP 
za řazených v této síti a podporují zde 
pro váděnou osvětu veřejnosti. 
environmentální výchova a osvěta je mi 
mo řádně důležitou oblastí spo lu práce. 
Zmínit se lze například o programu 
„studánky“, o kterém se můžete ví ce 
dočíst na předchozích stránkách to hoto 
časopisu, nebo o programu „Pod pora 
působení na veřejnost v eko cen trech 

es má pro člověka mnoho ne po stra
da  telných funkcí. kromě důležité 
úlo  hy pro  dukce dřeva jako ob no

vi tel né ho zdro  je je to celá škála ne  na
hra di  tel ných fun kcí mimoprodukčních 
a ve řej ně pro spěšných (klimatická, vo  do 
ho spo  dář   ská, půdoochranná, pro ochra
nu bio di ver  zi ty, rekreační atd.). Proto je 
les čím dál ví ce předmětem zájmu veřej
nosti, pro   to se ve řejnost snaží uplatnit 
své ná zo ry na nakládání s lesem. 
15. ledna 1999 byla na konopišti slav
nost  ně podepsána deklarace o spo lu prá
ci mezi LČr a ČsoP. deklarace vy chá
zela z předchozí dlouhodobé spo  lu práce 
les níků a členů svazu na růz ných úrov
ních, zejména pak na úrov ni místní. na 
zá kla dě deklarace jsou uzavírány roční 
smlou vy o reali za ci společných progra
mů, za mě řených na ochrany přírody 
v le sích a envi ron men tální výchovu 
a osvě tu. 
6. března 2002 byla za účasti novinářů 
slav nostně podepsána smlouva na le toš
ní rok. Při jejím podpisu předsta vi te lé 
obou partnerů kladně hodnotili do sa
vad ní vzájemnou spolupráci. kromě 
kon   krétních výsledků byl zvláště zmí
něn přínos společných aktivit ke zlep še
ní vztahů mezi ochránci přírody a les ní
ky. v roce 2002 se podobně jako v letech 
před chozích spolupráce odvíjí v těchto 
oblas tech:

programy druhové ochrany se věnuje 
mapování a přímé ochraně vybraných 
druhů rostlin a živočichů (dravcům, 
so vám, lesním mravencům, ne to pýrům, 
ohro ženým dřevinám atd.). mezi tyto 
pro gramy patří i podpora dutinových 
ptá  ků vyvěšováním budek – těch bylo 
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text paVEl pEŠoUt

Obnovené mokřady
v Lednicko-valtickém areálu

L

s
ČsoP“, kde je v rámci celoroční činnosti 
ekocenter kladen větší důraz na osvětu 
široké veřejnosti o lesním hospodářství. 
v knihovnách a videotékách ekocenter 
je průběžně rozšiřována nabídka o tituly 
z oblasti lesnictví, běžně jsou zde k na hléd
nutí časopis a další materiály LČr. me zi 
společné aktivity v oblasti výchovy 
a osvě ty patří též celostátní soutěže (Ze le
ná stezka – Zlatý list, ekologická olym
pi áda, fotografická soutěž), pořádání 
společných výstav atd.
vzájemná spolupráce probíhá samozřej
mě i v dalších oblastech – při tvorbě les
ních hospodářských plánů, v připo mín
kování legislativy, v konzultacích pro 
 blémů a v případě nalezení ná zo ro vé 
sho dy ve formulaci společných sta no
visek. Ukazuje, že i přes některá roz por
ná stanoviska a názory jsou mnohé cíle 
společné.  

„připomínky a názory veřejnosti nelze 
přehlížet, neboť les již dávno není pouze 
záležitostí majitelů lesů a lesníků, ale 
stává se stále více věcí veřejnou.“

Ing. J. Oliva, generální ředitel LČR
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Ochránci přírody 
spolupracují

s lesníky



Nepodceňujme 
výsadbu zeleně!

Záchrana tisu červeného  
v Lužických horách

Ochrana 
a výzkum populace 
puštíka obecného 
v okrese Vsetín 

Ledňáček  
a skorec – 
skvosty našich vod

naše zo čsop  

se dlouhodobě  

věnuje sledování  

výskytu opeřenců  

v okrese rokycany.  

Vzhledem k tomu, že ledňáček  

i skorec patří mezi opravdové 

skvosty naší přírody, účastníme se  

již několik let tohoto programu.

v loňském roce jsme využili dosavad
ních zkušeností a připomínek garanta 
pro gramu k tomu, abychom zjistili, jak 
se vyvíjí stávající populace obou druhů. 
smyslem a cílem projektu bylo přede
vším mapování výskytu obou sledo va
ných druhů v závislosti na klimatic kých 
podmínkách, nabídce potravy a prak tic
ká podpora hnízdních příle ži tos tí pro 
ledňáčky, skorce a další ptačí dru hy (pře
devším konipasy horské a bí lé), kte ré žijí 
kolem vody a které by mo hly obsadit 
vy věšené budky namísto skor ců. Zároveň 
jsme prováděli i další čin nos ti s tím sou
visející. výrobou a roz  mís tě ním budek 
na vhodných lo  ka  litách jsme připravili 
vhodné hnízdní pod mínky především 
pro skorce vodního. 
Část našeho úsilí jsme věnovali i po pu
la rizaci projektu me zi širokou ve řej
nos tí, především v pří spěvku, který byl 
od vy sílán v Českém rozhlase.
v rámci našeho projektu jsme kromě 
pro kázání hnízdění u ledňáčka říčního 
a skorce vodního na našem okrese do ká
zali zhotovit a umístit sedmdesát bu dek, 
které zcela jistě pomohou především 
skorci k bezpečnému hnízdění. In sta lo
va li jsme je především na břehy po toků, 
pod jezy a v neposlední řadě i pod mos
ty, které mohou být vhodným hní zdiš
těm nejen skorců, ale i dalších ope řenců 
vázaných na vodu.  
Pavel Moulis, ZO ČSOP Rokycany (pavel.

moulis@worldonline.cz)

Jedná se o plodné jedince se zmla ze
ním, které od roku 1999 pravidelně 
vy zve dáváme a pěstujeme do výsad
by schop ného stavu. Tím začala naše 
péče o tu to hodnotnou a z našich lesů 
po stup ně mizející dřevinu. v následují
cích letech jsme zmapovali ve spolupráci 
s pracovníky LČr další výskyt tisu v les
ních porostech a vytipovali lokality pro 
vý sad bu. v současné době jsou v Lu žic
kých horách čtyři lokality výskytu. na 
všech pečujeme o zmlazení – vět šinu 
se me náčků vyzvedáváme a po ne chanou 
část chráníme proti zvěři, aby se stávající 

Cílem aktivit bylo provedení údržby 
a kontrol 25 ks vyvěšených budek z pod
zimu roku 2000 a vyvěšení dalších 30 ks 
dřevěných budek do zbývajících částí 
okresu vsetín. v nově vyvěšených bud
kách bylo v roce 2001 okroužkováno cel
kem 14 mladých puštíků. od roku 1985, 
kdy bylo započato s ochranou a vý zku
mem tohoto druhu sovy, bylo z bu dek 

vyvedeno více než 2000 mláďat. 
kromě nabídky hnízdních možností 
a podchycení výskytu puštíků, bude do 
budoucna sledováno pomocí rozborů 
vývržků rozšíření drobných savců ve 
vsetínském okrese.  

Miroslav Dvorský, ČSOP Valašské 
Meziříčí (csopvm@quick.cz)

lokality rozšířily a dorůstaly další ge ne
race. Za účelem získání reproduk č ní
ho materiálu výsevem sbíráme ti sin ky. 
mimořádně úspěšný byl výsev na pod
zim 2000, vzešlo cca 850 se me náč ků. 
Lokality výsadeb je třeba volit pečlivě 
ne jen s ohledem na stanovištní nároky, 
ale taktéž s ohledem na intenzitu les ního 
hospodaření. vzhledem k dob rým vzta
hům s pracovišti LČr v regionu ne má
me s výběrem lokalit problémy, na víc 
stanovištními podmínkami tisu jsou pro 
výsadbu předurčena místa ne vhod ná 
pro intenzivní hospodaření. vý sadbu je 
třeba chránit před zvěří, která ji po ško zu
je okusem a starší jedince lou pá ním.
Jelikož tis červený je ohroženou a vzác
nou dřevinou, která má v našich lesích 
jistě své místo, hodláme s výše uve
denou činností pro jeho rozšiřování 
pokračovat i v následujících letech.  

ZO ČSOP Meles (meles@quick.cz)
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Příbytky  
pro obyvatele lesů

Návštěva  

Tehdy jsme také začali vysazovat zeleň 
do zemědělské krajiny na nejméně ohro
žená místa, jakými jsou např. okolí křížů 
či památných kamenů.
abychom měli dostatek sazenic k vý sad
bě, založili jsme si vlastní malou škol ku. 
Ze semenáčků či semene jsme tu pěsto
vali hlavně javor klen a jírovec ma ďal. 
ostatní druhy dřevin jsme v pří pa dě 
po tře by vyzvedávali z náletů, okras né 
dře viny a keře jsme nakoupili.
Bě hem let jsme osázeli většinu hlav ních 
polních cest kolem Borů. sa mo zřej mě 
jen na vhodných místech a tam, kde 
s tím souhlasilo zemědělské druž stvo, 
obec ní úřad či vlastníci pozemků. kromě 
to ho jsme se pustili i do výsadeb v bý va
lých, dnes nepoužívaných úvo zech či na 
mezích v polích. osázeli jsme i okraje 
polí, kde se působením vodní ero ze obje
vovaly první známky sesuvů půdy. 
dnes s intenzivní výsadbou zeleně po 
 ma lu končíme. nastává období, ve kte

v severní části okresu rokycany by lo 
v loň ském roce zkontrolováno a vy čiš
těno 600 budek pro sýkorky a vy vě šeno 
200 budek pro pěvce, 50 bu dek pro ne to
pýry a 5 vel kých plastových budek pro 
sovy. Budky byly vyrobeny od bor níky 
v díl nách LČr a splňují všech ny po ža
dav ky ornitologů. Za jí ma vé byly výsled
ky zjištěné při kon trole vloni vy vě š ených 
sýkorníků. ob sa ze nost ptá ky se pohybo
vala od 40 do 80 %, ale další budky byly 

ob sazeny my  
šicemi ne b o 
vo sami. nejčastějšími oby  vateli by ly 
sý kory koňadry, sýkory modřinky a brh 
lí ci, ale vyskytly se i sý kory pa ru kářky, 
sý ko ry babky, úhelníčci nebo lejskové. 
Z těchto závěrů vy plý vá, že vynaložené 
prostředky i úsilí při náší již po roce dob
ré výsledky a prá ce všech zúčastněných 
nebyla zbytečná.  

ZO ČSOP Radnice (csopradnice@iol.cz) 

rém už budeme jen pečovat o vysáze
nou ze leň. máme radost z toho, že první 
vy sá z ené stromy jsou již v krajině pěkně 
vi dět. můžeme sledovat, jak se nám okolí 
obce mění před očima. snad už nebude 
znovu docházet k jejímu neuváženému 
kácení. 
ČsoP organizuje celou řadu náročných 
odborných programů zaměřených na 
ohro žené rostliny, živočichy nebo ú drž
bu krajiny. Jak se zdá, zatím nám chybí 
samostatný program zabývající se vlast
ní výsadbou zeleně. vysázené stromy 
a ze leň obecně jsou, jak známo, vý znam 
ným prvkem krajinotvorným. na ši 
maximální pozornost si zasluhují ze j
ména proto, že tím vzniká trvalý doklad 
o činnosti naší organizace. Činnosti, 
kte rá není odborně příliš náročná a je 
pro naše členy vhodným vyjádřením je
jich vztahu k přírodě.  

Pavel Kříž, ZO ČSOP Bory 
(APMjednatel@prvnimyslivecka.cz)

Zdá se vám, že tu schází něco ze spolkového 
života, z ekologické výchovy, z činnosti mopíků? 
nám také. ovšem co nemáme, nemůžeme 
otisknout! Za stručné zprávičky o tom, co se 
vám povedlo či nepovedlo, o vašich tradičních 
i zcela mimořádných akcích, o vašich  
radostech i strastech, zkrátka o tom, co se 
u vás děje, předem děkujeme.                Redakce

Už v počátcích činnosti základky jsme sázeli vzrostlou 
zeleň okolo nově upraveného koryta potoka Babačky. 
tato výsadba byla jednou z nejobtížnějších, dokončili 
jsme ji po více než deseti letech.

meziříčští ochránci přírody pokračovali v roce 
2001 v realizaci projektu na ochranu a výzkum 
puštíka obecného v okrese Vsetín.

při spojení pojmů „tis“ a „lužické hory“ si většina návštěvníků vybaví tři  
exempláře v obci Krompach. tyto stromy, vyhlášené jako památné, jsou známé 
díky svým úctyhodným rozměrům, zejména obvodu, a stáří několika staletí.

u německých 
ochranářů
o víkendu 14.–16. září 2001 
proběhla v podhůří Šumavy v srn 
schůzka českých, rakouských 
a německých ochránců přírody. 

setkání jsem se zúčastnil spolu se zástup
ci hnutí duha a Jihočeské univerzity, 
z rakouské strany přijel zástupce ober
österreichische Grüne. navštívili jsme 
nej dříve středisko organizace Lan des
bund für vogelschutz in Bayern (ba vor
ská odnož Zemského svazu na ochra nu 
ptactva, LBv) v arnschwangu. stře disko 
sídlí v objektu bývalého mlý na a pa pír
ny, má vlastní ekologický zdroj energie – 
větrnou turbínu. Pro své úče ly je dobře 
vybavené – od biologické laboratoře 
a mu zea přírody po dětský koutek s ovce
mi, kozami a osly. LBv vlastní i přilehlé 
po zemky, včetně říčního ostrova, kde 
vy bu doval pozorovatelnu vodních ptá
ků. Přes svůj název se LBv nezabývá pou
ze ptactvem. vedoucí střediska Wolfgang 
nerb při setkání projevil zájem o spo lu
práci s naší Zo ČsoP při ochraně perlo
rodky říční. 
druhá hostitelská organizace – Bund 
na tur schutz in Bayern (Bavorský svaz 
na ochranu přírody, Bn) – sídlí v zámku 
Wie  sen felden. v areálu zámeckého par
ku, který podle zá sad Bn nechávají 
pustnout, jsou mimo jiné k vidění klece 
s koč  kami divokými, které Bn postupně 
vy sazuje do bavorských lesů. kro mě pro
bí rání problematiky kácení v ná rodním 
parku šumava jsme se od ochra nářů 
z Bn a LBv dozvěděli například o sou
čas ném šíření bobra v Bavorsku.  

Oldřich Petrlík, ZO ČSOP Aš
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naše zo se pravidelně zapojuje do programu  
„podpora hnízdních možností zpěvných ptáků v lesích“



okud přestěhování čmeláčího hníz
da není naprosto nezbytné, tak jej 

ne stě hujeme. stěhování čme lá čího 
hnízda ne ní totiž jednoduchá zá ležitost 
a pro čme láky nemusí skončit do bře. stě
hovat čmeláky také nemá smy sl na kon ci 
léta, to již hnízda zanikají. Pokud je čme
láčí hnízdo na nevhodném místě, vždy 
je však lepší jej přestěhovat než zničit. 
Zde je však nutné upozornit, že čme-
lák patří mezi zvláště chráněné druhy 
živočichů a na jakoukoli ma ni pu laci 
s ním je nezbytná výjimka pří sluš ného 
orgánu ochrany přírody (okres ní úřad, 
správa Chko nebo nP).
v zásadě platí, že čmeláčí hnízdo je nut
né přestěhovat tak daleko, aby čme lá ci 
ne  našli cestu zpět. rozhodně víc než 
1 km, lépe 2–3 km. Pokud čmeláky pře
stěhujeme do blízkosti původního hníz
da, pak se budou vracet na staré místo 
a poztrácejí se. 
stěhování čmeláčího hnízda začíná
me za soumraku, v době, kdy se vracejí 
po sled ní dělnice. Pokud je hnízdo pod 
ze mí, nejprve se k němu musíme dostat, 
což nemusí být jednoduché. do otvoru, 
od  kud čmeláci vylétávají, vložíme sté b
lo. dbáme, abychom chodbičku ne za
sy  pali, a postupně odhrabáváme okolí. 
Po  kud se nám „podaří“ zasypat vletový 
ot vor, pravděpodobně budeme muset 
prá  ci přerušit do následujícího dne 
a mo  dlit se, aby si jej čmeláci uvolnili.
všechny čmeláky, kteří se u hnízda obje
ví, nemilosrdně pochytáme do při pra 
vené nádoby. dbáme, aby se v ní ne udu
sili nebo neomámili, čmeláci jsou ci tli ví 
na zvýšenou koncentraci Co2. Jak mile se 
dostaneme k čmeláčímu dí lu, opět pochy
táme všechny čmeláky. Hlav ně si dáme 
pozor, aby nám neunikla mat ka! dílo 

opatrně přemístíme do při praveného 
úlku. dbáme, aby se ne po ško di ly buňky 
s larvami. Pokud lar  va vy pad ne, je ztrace
na. dílo v úlku při kryjeme te plo držným 
materiálem (na př. surovou ba vlnou), 
úlek zazát ku je me a vložíme na páječku 
s 50% rozto kem cukru.
Úlek přemístíme na nové místo. otev ře
me jej v noci. do vletového otvoru vlo
ží me listy, trávu a podobný materiál tak, 
abychom jej neucpali, ale aby čme láci 
museli při opuštění hnízda pře ko ná vat 
překážku. Tím je donutíme, aby by li 
pozornější. ráno následujícího dne na
vštívíme místo, kde bylo původní hníz
do, a čmeláky, kteří evidentně krou ží 
kolem a své hnízdo hledají, po chy táme 
a přeneseme do úlku. Původní mí sto 
navštěvujeme i během několika dal ších 
dnů a sledujeme, zda se tam čme láci 
nevracejí.  

Miroslav Pavelka  
(m.pavelka@sh.cvut.cz)

pomozte zmapovat 
aktivity sokolníků
Tradice českého sokolnictví uvadá. Muže 
s ušlechtilým dravcem na ruce potkáte  
v přírodě velmi vzácně. Stále častěji je však 
spatříte v místech, kde se shromažďuje větší 
počet lidí, především na hradech a zámcích. 
Důvod je prostý. Z romantiky se žít nedá 
a ukazování opeřených krasavců lze na 
veřejnosti lehce zpeněžit. 

když se více než ukázky dobře vycvičených 
ptáků použijí dojemné příběhy o opuštěných, 
z hnízd vypadlých mláďátkách, která byla 
rukou sokolníka zachráněna, peněženky  
diváků se otvírají. veřejnost samozřejmě 
netuší, že mláďata často ani tak z hnízda 
nevypadla, jako byla onou rukou ukradena. 
rok co rok se na některých hradech objevují 
sokolníci s „právě zachráněnými“ ptáčaty 
výrů či třeba kalousů. pohled na vystrašené, 
vykulené chomáčky peří v papírových  
krabicích udělá své.

sokolnictví je krásná a ušlechtilá zábava. 
nejen zábava. nám ochranářům přináší 
i užitek. vždyť bez sokolnického výcviku nelze 
úspěšně vracet do přírody stovky dravců, kteří 
se, často na dlouhou dobu, ocitli v péči 
záchranných stanic. a ani samotné ukázky 
cvičených ptáků snad, jde-li o jedince 
odchované v zajetí, ničemu neuškodí. 

nicméně jsou sokolnické praktiky, s kterými 
souhlasit nemůžeme. především nelegální 
odběr dravců z přírody a neustále vznášený 
požadavek sokolnického klubu na povolení 
odběru legálního. velkým nebezpečím jsou 
rovněž kříženci, které sokolníci – chovatelé 
běžně produkují. matení občanů při 
sokolnických exhibicích s cílem získat od nich 
peníze na činnost, kterou vůbec či ve velké  
míře nerealizují, tedy na záchranu 
handicapovaných zvířat, je to, co nám také 
vadí. protože jsou to záchranné stanice, které 
pomáhají handicapovaným živočichům a které 
podporu veřejnosti potřebují. 

stručně řečeno: komercializace sokolnictví je 
nebezpečím pro přírodu, nikoliv sokolnictví 
samotné.

setkáte-li se na svých toulkách českou 
krajinou se  sokolníky, napište nám o tom.  
Čím více údajů o jejich aktivitách budeme mít, 
tím lepší bude naše pozice při jednání  
s jejich klubem. dotazník je vložen uvnitř 
časopisu.  

Petr N. Stýblo, Kancelář ÚVR ČSOP

j. Bučková) – soubor mapových průvodců po 
studánkách v okolí Brna

kontakt: dům ochránců přírody Brno,  
tel.: 05/42 41 83 53, rscsopbrno@ecn.cz

  průvodce po informační stezce moravice pro 
správné kluky a holky (kol.) – metodický 
materiál s mnoha úkoly a náměty pro činnost 

kontakt: Ekocentrum čsop Vikštejn,  
tel.: 0653/713 531

  ochrana ovcí před velkými šelmami  
(m. orálek a kol.) – sborník příspěvků k dané 
problematice především v oblasti Beskyd

kontakt: čsop Valašské meziříčí,  
tel.: 0651/216 02, csopvm@quick.cz

  příroda valašska (j. pavelka, j. trezner a kol.) – 
obsáhlá publikace, shrnující veškeré dostupné 
poznatky o přírodě a její ochraně na okrese 
Vsetín

kontakt: zo čsop orchidea, tel.: 0732/744 178, 
csop.vsetin@seznam.cz  

(v přehledu nejsou zahrnuta  
periodika, pohlednice, plakáty  

a další propagační tiskoviny)

stalo se...
listopad 2001
  byly vyhlášeny výsledky 6. ročníku  

fotosoutěže. výsledková listina je uveřejněna 
na internetu www.volny.cz/cdmcsop 

prosinec 2001
  na toulcově dvoře v praze se sešli zástupci 

stanic pro handicapované živočichy, sdružené 
v národní síti. domlouvali budoucí podobu 
národní sítě s ohledem na nové právní 
předpisy a zejména na nové správní 
uspořádání České republiky.

  do národní sítě stanic pro handicapované 
živočichy byla přijata stanice v kladně.

  Čsop byl spolupořadatelem festivalu  
„týká se to také tebe“ v uherském hradišti. 

leden 2002
  ve spolupráci s časopisem abC byla vyhlášena 

celoroční soutěž „doteky přírody“.

  Čsop spolu s dalšími nevládními organizacemi 
zaslal dopis ministrovi životního prostředí,  
ve kterém protestoval proti jeho výrokům 
o „tunelování šumavy“ l. ambrozkem.

  všem poslancům a senátorům byl zaslán 
dopis, apelující, aby nepodpořili navrhovanou 
novelu zákona o ochraně přírody a krajiny, 
omezující přístup občanských sdružení ke 
správním řízením. 

Únor 2002
  v bzenci se sešli zástupci regionálních  

center Čsop. 

  mŽp uveřejnilo výklad, zpochybňující nutnost 
výjimky k držení handicapovaných zvláště 
chráněných živočichů. Čsop proti tomuto 
výkladu okamžitě řadou dopisů protestoval.

březen 2002
  již čtvrtým rokem byla podepsána smlouva  

o spolupráci mezi Čsop  
a lesy České republiky s.p. 

� Čsop se připojil k deklaraci, protestující  
proti pořádání motocyklových závodů enduro 
2002 na liberecku.

  o velikonočním víkendu proběhla celostátní 
akce „hledání jara“.   

Čsop vydal…
  ptačí budky a další způsoby zvyšování 

hnízdních možností ptáků (p. zasadil a kol.) –  
příručka pro všechny, kteří chtějí pomáhat 
ptákům ve hnízdění a nevědí jak. 

kontakt: Kancelář ÚVr čsop,  
tel.: 02/22 51 61 15, csop@ecn.cz

  stříbrná nit 2000/2001 (m. Kulík) –  
sborník úkolů a nejzajímavějších řešení 
iX. ročníku soutěže

  pohádky o zvířátkách (p. Bezděčka) –  
soubor pohádek, vysvětlujících zákonitosti  
ze světa našich zvířat

  bezpečnostní pravidla činností s dětmi 
a mládeží (j. Kutý) – ojedinělá publikace, 
doplněná o vzory formulářů a cd rom se 
zákony a pro tuto oblast

kontakt: centrum pro děti a mládež čsop,  
tel.: 02/24 91 24 66, csop@volny.cz

  povodím botiče (z. frübauer a kol.)–  
rozšířené vydání průvodce naučnou stezkou  
na jihovýchodním okraji prahy

kontakt: Ekologické centrum toulcův dvůr,  
tel.: 02/71 75 05 48, botic@ecn.cz

  naučná stezka klánovickým lesem  
(m. macháčová, p. macháč) – doplněné  
vydání průvodce největším lesním  
komplexem v praze

kontakt: zo čsop stopa Klánovice,  
tel.: 02/81 96 22 26, stopacsop@volny.cz

  Zlatodůl roudný u vlašimi (V. zemek)  – 
podrobný a komplexní popis této  
mimořádně významné lokality podblanicka

  příběh kapliček – drobné sakrální objekty 
na podblanicku (j. nusek, j. svoboda a kol.) – 
unikátní soupis křížků a kapliček podblanicka

  praktický rádce – jak být rozumnějším 
spotřebitelem a vést přírodě přátelštější 
domácnost (l. daňková) – příručka plná rad 
a informací

kontakt: podblanické ekocentrum čsop,  
tel.: 0303/845 169, vlasim@csop.cz

  příroda na severu orlického podhůří –  
povodí říčky olešenky (m. dudáček)  
– především botanicky zaměřená brožurka.

kontakt: zo čsop ropáci,  
tel.: 072/356 533, coracias@seznam.cz

  studánky v podkomorských lesích,  
studánky v okolí pozořic, studánky v lese  
t. g. masaryka, prameny v okolí adamova, 
líšeňské studánky a prameny,  
prameny přírodního parku „baba“  
(j. drápalová, r. pecháček, o. skácelová,  

30        jaro-lÉto 2002 krás a n ašeho domova 31     krás a n ašeho domova jaro-lÉto 2002   
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Jak přestěhovat  

čmeláky?

další podrobnosti 
o čmelácích včetně konstrukce 
úlku lze nalézt na www.bombus.cz 
nebo v knize Čmeláci  
(m. pavelka, v. smetana, 2000).

„mám u domu čmeláčí hnízdo. 
mládež ho soustavně zasypává 
pískem, rozhrabávají ho psi. chtěl 
bych čmelákům nějak pomoci - 
nejlépe hnízdo někam přestěhovat. 
jak na to?“ 

P

svazové ocenění 
„příroda děkuje“  
bylo uděleno:
františku bednářovi  
(Zo Čsop Žamberk), výbornému znalci 
a ochranáři krajinných, přírodních 
i historických hodnot Žamberska,  
za dlouholetou práci v Zo Čsop 
i v okresní organizaci.

jaroslavu řoutilovi  
(Zo Čsop leština)  
za tisíce dobrovolných hodin  
věnovaných ochraně přírody, vybudování 
a vedení terénní ornitologické stanice, 
stanice pro záchranu zraněných ptáků 
a péči o pr pod trhlinou.

ing. miroslavu trejbalovi  
(Zo Čsop strakonice)  
za nezastupitelnou práci pro přírodu na 
strakonickém okresu a odborné 
a osvětové působení na veřejnost.

Zdeňku mikyskovi  
(Zo Čsop v havířově)  
za organizaci ochranářských akcí Čsop, 
osvětu mezi veřejností a rozšíření 
členské základny v havířově.
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v á Ž e n í  Č L e n o v é  a  P Ř á T e L é  Č s o P ,

děkujeme za vaši pomoc a podporu. Zároveň se na vás obracíme s žádostí 
o po moc při posílení Českého svazu ochránců přírody. Pokud se nám podaří 
roz šiřovat řady našich členů, dokážeme účinněji naplňovat své poslání. Pro
síme, nabídněte v okruhu svých blízkých a přátel individuální člen ství v ČsoP. 

P r o Č  B ý T  Č L e n e m  Č s o P ?

·  svým příspěvkem člen podporuje praktickou ochranu přírodního  
a kulturního dědictví, která přináší dlouhodobé výsledky

·  o výsledcích této činnosti jej pravidelně informuje svazový časopis  
krása našeho domova

·  člen ČsoP má možnost získat snížené vstupné, které v rámci programu 
Zelená karta nabízí přes 70 prohlídkových objektů po celé republice,  
včetně mnoha muzeí, hradů, hvězdáren, botanických a zoologických 
zahrad, zpřístupněných jeskyní

·  aktivní členové se mohou zapojit do bohaté škály činností základních  
organizací ČsoP a účastnit se akcí pořádaných pro členy ČsoP

C o  s e  Č s o P  d a Ř í ?

·  ČsoP například dlouhodobě pečuje o více než 3500 hektarů přírodně  
cenných ploch, 200 památných stromů, 320 hektarů historických parků  
a více než 30 památkových objektů

·  tradičně se základní organizace ČsoP starají o zachování ohrožených 
druhů rostlin a živočichů v rámci 18 celostátních programů na ochranu 
biodiverzity – orchideje, ohrožené lesní byliny a dřeviny, raci, vážky, sovy, 
čápi, netopýři, jasoň červenooký, mravenec lesní a další

·  zařízení národní sítě stanic pro handicapované živočichy ročně přijmou 
přes 6 tisíc zraněných volně žijících živočichů, z nichž se po vyléčení do 
přírody navrací přes 60 %

·  letních a zimních táborových akcí se každoročně účastní bezmála 3000 dětí
·  do tradiční přírodovědně ekologické soutěže Zelená stezka – Zlatý list  

se pravidelně zapojuje okolo 10 000 školáků
·  každoročně jaře a na podzim v rámci akce „Ukliďme svět!“ téměř 8 tisíc 

dobrovolníků v Čr vyčistí přírodu od 200 tun odpadu

J a k  s e  s T á T  Č L e n e m ?

Zájemce o individuální členství může jednoduše vyplnit přihlášku všitou 
uprostřed tohoto časopisu a zaplatit roční členský příspěvek (složenkou na 
poště nebo bezhotovostní platbou na účet). Zájemce o aktivní práci pro pří
rodu se může obrátit na blízkou základní organizaci ČsoP nebo kolektiv 
mladých ochránců přírody. Pokud takovou nezná, stačí použít stejný lístek 
uvnitř časopisu a zaškrtnout kolonku Zo ČsoP nebo moP a odeslat na 
kancelář Úvr ČsoP.

Bližší informace vám rádi podáme  
v kanceláři Úvr ČsoP a Cdm ČsoP:

kancelář Úvr ČsoP 
Uruguayská 7 

120 00 Praha 2
tel.: 02/ 22 51 61 15  

nebo 02/ 22 51 14 94 
fax: 02/ 22 51 14 96
email: csop@ecn.cz 

web: http://csop.ecn.cz

Centrum pro děti a mládež ČsoP 
poštovní přihrádka 447 

111 21  Praha 1 
tel.: 02/ 24 91 24 66 
fax: 02/ 24 92 17 65

email: Cdmcsop@volny.cz 
web: http://www.volny.cz/csop

hledáme všechny, kterým  
není lhostejný osud našeho  
přírodního a kulturního dědictví. 
Záleží nám na tom, co po nás  
zůstane dalším generacím.

Děkujeme za vaši pomoc a podporu

      Pomozte nám posílit ČsoP,
  nabídněte členství v ČsoP 

     vašim přátelům!

32        jaro-lÉto 2002 krás a n ašeho domova

lis tárn a

v prvních lednových dnech tohoto roku nás 
ve věku 77 let opustila růženka studená, 
dlouholetá předsedkyně Zo Čsop klub 
ochrany ježků. 
Za svůj život zachránila tisíce ježčích 
mláďat a vypracovala metodické postupy 
zimování ježků, z kterých dodnes čerpají 
naše záchranné stanice. 

počátkem března zemřel v pouhých  
43 letech láďa holub, předseda Zo Čsop 
alkazar – největší a nejznámější z našich 
organizací působících v Českém krasu. 
láďa byl duší celé organizace,  
neúnavně propagoval nejen praktickou 
ochranu přírody, ale i ekologickou výchovu 
a působení na veřejnost. 

růženko a láďo, budete nám chybět.

Petr N. Stýblo, Kancelář ÚVR ČSOP

smutné zprávy

Je nesmírnou výhodou, pokud je orga
nizace výrazně finančně podporována 
individuálními dárci. To jí zaručuje 
nezávislost, což je velmi cenné. daná 
organizace si pak může dovolit dělat 
skutečně to, co je důležité a aktuál
ní, protože není svazována regulemi 
nadací a státních institucí. nežije od 
projektu k projektu, ale může se daleko 
systematičtěji zabývat meritem věci. 
nezávislost na sponzorských darech jí 
umožňuje efektivně vyjednávat s fir
mami a zcela odstraňuje otázku etiky 
„praní špinavých peněz“. není zkrátka 
nucena hledat sponzory cestou „ber, 
kde ber“.
Podle průzkumů veřejného mínění 
podporují až 2/3 občanů Čr ochranu 
ži votního prostředí a byly by ochotny 
se i nějakým způsobem do této činnosti 
zapojit. Co je jednoduššího, než po slat 
měsíčně třeba jen 30 kč na do brou věc 
a být součástí společenství, kterému jde 
o zdravé životní prostředí, zacho vání 
pří ro dy a harmonické krajiny. Je na čase 
oslovit lidi a nabídnout jim mož nost 
vy já dřit svoje přesvědčení, ne bo jim na
bídnout možnost aktivně se na ochraně 
životního prostředí podílet.   

jak daleko je na britské ostrovy?
Británie je nám středoevropanům zná
ma především jako země s bohatou 
historií a stále váženou královskou 
rodinou. Ti, kteří pracují v neziskovém 
sektoru (Britové by řekli spíš v „dobro
volnickém sektoru“), obdivují Británii 
především pro její až neuvěřitelné 
bohatství různých občanských sdru
žení, spolků a trustů. Britové se rádi 
sdružují a jsou štědří. 
organizace national Trust, vlastnící 
řa du historických budov a území, o kte ré 
pečuje, má přes 2,5 milionu členů. Zna
mená to, že každý dvacátý třetí občan 
velké Británie je členem této organizace 
(nebo ještě jinak, že 4 % Bri tů jsou členy 
national Trustu!). Po dob ně krá lov ská 
spo le čnost na ochranu ptáků (rsPB), 
za ložená na konci 19. století, má přes 
mi lion členů. Pokud by Češi byli jako 
Britové, pak by Český svaz ochránců pří
rody měl mezi 170 000 – 400 000 členů! 
Jenže Češi jsou jiní a hlav ně nemají za 
sebou tak dlouholetou tradici podpory 
spolků. a navíc naše spolky a občanská 
sdružení zatím neumějí efektivně zís
kávat členy a příznivce. Proto má dnes 
ČsoP „jen“ 8000 členů.
Proč vlastně britské organizace tolik lpějí 
na svých členech a příznivcích? důvody 
jsou dva. Tím prvním je síla organizace, 
což je důležité při prosazování zájmů 
dané organizace, třeba při ovlivňování 
legislativy (jakou váhu má třeba sdru
žení se stovkou členů a jakou stotisícová 
organizace!). druhým důvodem je zdroj 
příjmů. Přátelé Země jsou v Bri tá nii 
financováni 95 procenty z darů a pří
spěv ků individuálních podpo ro va te lů. 
až 80 % příjmů zmíněné rsPB pochází 
od jejích členů, national Trust má od 
svých členů 84 % příjmů. Tak bychom 
mohli pokračovat. 

v ČsoP je členství tradičně pojímáno  
jako aktivní práce pro ochra nu přírody 
či ekologickou vý chovu. Jsem pře svěd če
na, že bez to ho by svaz za sebou ne měl 
ty výsledky, které má. nicméně i pa sivní 
členství je pro nás důležité. Právě z těch 
důvodů, které Tomáš růžička zmínil. 
Po kud chceme bojovat za ucho vání té 
pří rody a krajiny, která u nás je stále ještě 
krás ná, potřebujeme sil nější hlas! Při
prav   me se na to, že tlak různých ob chod
ních a zájmo vých lobby bude sílit.    

Petra Písaříková, Kancelář ÚVR ČSOP

jak vznikla mapa  
hostěnického potoka

vodárenská akciová společnost, a. s., 
v Brně vyhlásila pro neziskové orga ni
za ce soutěž na získání finančního daru 
v ro ce 2001 „Jedna plus jedna je víc než 
dva“. Základní organizace ČsoP Po zo
ři  ce pozvala k účasti v soutěži Junák 
Po zo řice a společně vypracovali projekt 
s ná  zvem Ochrana a obnova pramenů, 
stu  dánek, potoků a mokřadů. náš projekt 
v soutěži zvítězil. v první fázi pl ně ní 
projektu zadavatel požadoval propaga
ci organizace. Tehdy nás na padlo, že 
by chom mohli schematickou mapku 
ho stě nického potoka s přítoky a stu
dán kami, kterou jsme zhotovili k oslavě 
vítání jara a světového dne vo dy v roce 
2000, vydat jako skutečnou mapu, s tím, 
že na zadní straně mapy budou popsá
ny přírodní zajímavosti v oko lí potoka 
a víc než desetiletá ochra nářská činnost 
v tomto údolí. a tak k světovému dni 
vo dy 2001, který se slaví 22. března, jsme 
vydali mapu Hostěnický potok a okolní 
příroda. Chtěli bychom upozornit na to, 
že vznik mapy byl podmíněn dvacetile
tou prací ochránců přírody pod od bor
ným vedením agentury ochrany příro
dy a krajiny v Brně, re fe rátu životního 
pro stře dí okresního úřa du Brnovenkov 
a Lesů České republiky, s.p., a za pomoci 
pionýrů, školáků, junáků, mládeže, sym
patizujících občanů a sponzorů, kteří se 
nezištně podíleli na stavbě a údržbě stu
dá nek, potoka, mokřadu a tůně, vysázeli 
a ošetřovali alej plo do nos  ných stromů 
pro zvěř, vybudovali pom níčky, vy rá bě
li, vyvěšovali a kon tro  lo vali budky, uklí
zeli odpad v lese a v obci, pomáhali při 
organizaci vy chá zek, besed, vítání jara 
a otvírání stu dá nek. 
Tuto činnost mů že me vykonávat též 
dí ky pronájmu chaty Jelenice od Lesů 
Čes ké republiky, která slouží ochra
ná řům a junákům jako eko středisko, 
zá klad na a terénní pracoviště. 
autoři dě ku jí všem jmenovaným, bez je
jichž při spění by mapa nemohla vyjít.  

Sylva Kohoutová, ZO ČSOP Pozořice, 
Aleš Tinka, Junák Pozořice

Tomáš Růžička, Nadace Partnerství



oblast ochrany vod:
1.1.  program střední zdroje znečištění
1.2.   program ochrana zdrojů pitné vody nebo opatření u zdrojů  

znečištění na území národních parků a chráněných krajinných oblastí
1.3.  program průmyslové zdroje znečištění
1.4.   program rozšíření nebo intenzifikace stávajících obecních čistíren odpadních vod
1.5.  program rozšíření kanalizačních systémů
1.6.   program zajištění likvidace komunálních odpadních vod s využitím již 

vybudovaných čoV

oblast ochrany ovzduší:
2.1.   program snižování emisí látek znečišťujících ovzduší u malých a středních 

zdrojů znečišťování provozovaných za účelem veřejně prospěšných činností
2.2.   program snižování emisí látek znečišťujících ovzduší u zdrojů znečišťování 

ovzduší
2.3.  program využívání kogeneračních jednotek
2.4.  program rozvoje infrastruktury malých obcí
2.5.  program snížení emisí těkavých organických sloučenin
2.6.  program ochrany ozónové vrstvy země
2.7.1.  program na zpracování konceptů snižování emisí a imisí
2.7.2.   program realizace konceptů snižování emisí a imisí znečišťujících látek

ochrana přírody, krajiny a půdy:
3.1.  program péče o přírodní prostředí
3.1.1.   program zakládání prvků územních systémů ekologické stability (ÚsEs)
3.1.2.   program obnova významných krajinných prvků - alejí, ošetřování památných 

a cenných starých stromů, obnova historicky cenných nebo památkově 
chráněných parků a okrasných zahrad

3.1.3.   program zabezpečení mimoprodukčních funkcí lesa a k přírodě šetrné 
hospodaření v lesích

3.1.4.   program péče o zamokřená území a vodní plochy
3.1.5.  program realizace schválených plánů péče o zvláště chráněná území
3.1.6.  program výkupy pozemků ve zvláště chráněných územích
3.1.7.   program realizace schválených záchranných programů zvláště chráněných 

druhů rostlin a živočichů
3.1.8.  program péče o půdu
3.1.9.  program regenerace urbanizované krajiny

oblast nakládání s odpady:
4.1.  program podpory sanací a rekultivací starých skládek
4.2.  program na podporu využití a zneškodnění odpadů
4.3.  program na zpracování koncepcí hospodaření s odpady

oblast technologie a výroby:
5.1.  program nejlepších dostupných technik (Bat)
5.2.   program zavádění systému řízení podniků a auditů z hlediska životního 

prostředí ( program Emas)
5.3.  program na podporu vybudování infrastruktury ekologizované mHd

7.1.  monitorování kvality atmosféry
7.2.  monitorování povrchových a podzemních vod
7.3.   monitorování srážek k ochraně obyvatelstva  

a krajiny před povodněmi a suchem

 8.1. program na zneškodnění rizikového materiálu živočišného původu
 8.2.   program na likvidaci velmi nebezpečných konfiskátů živočišného 

původu nebezpečných z hlediska přenosu BsE

 9.   program na zlepšení stavu krajiny a jejího využití v oblastech 
severozápadních čech narušených těžbou hnědého uhlí

9.1.  program odstranění starých důlních děl bránících rozvoji území
9.2.  program naučné stezky
9.3.  program zeleň průmyslové krajiny
9.4.  program technicko-hygienické výstavby
9.5.  program zalesnění a zatravnění
9.6.  program udržení vody v krajině

10.   program podpory enviromentálního vzdělávání, osvěty a místní agendy 21

a. podpora investičních projektů na využívání obnovitelných zdrojů energie
1.a.  investiční podpora enviromentálně šetrných způsobů vytápění a ohřevu tUV  

pro byty a rodinné domy pro fyzické osoby
2.a.  investiční podpora enviromentálně šetrných způsobů zásobování energií 

v obcích a částech obcí
3.a.  investiční podpora env. šetrných způsobů vytápění a ohřevu tUV ve školství, 

zdravotnictví, v objektech sociální péče a v účelových objektech neziskového 
sektoru

4.a.  investiční podpora vytápění tepelnými čerpadly v obytných budovách, včetně 
rodinných domů pro fyzické osoby

5.a.  investiční podpora výstavby malých vodních elektráren
6.a.  investiční podpora výstavby větrných elektráren
7.a.   investiční podpora výstavby zařízení pro společnou výrobu elektrické energie 

a tepla z biomasy a z bioplynu
8.a.  investiční podpora enviromentálně šetrných způsobů vytápění a ohřevu tUV 

v účelových zařízeních
9.a.  investiční podpora oprav a rekonstrukcí solárních systémů v zemědělství
10.a.  slunce do škol – instalace demonstračních fotovoltaických nebo 

fototermických zařízení

b. podpora vybraných neinvestičních projektů v oblasti využívání obnovitelných 
zdrojů energie
1.B.  podpora vzdělávání, propagace, osvěty a poradenství v rámci celostátní 

strategické kampaně na podporu využívání obnovitelných zdrojů energie
2.B.  podpora vydávání knižních publikací v oblasti ozE

program podpory Evropské unie pro oblast životního prostředí ispa
v oblastech:  
– zajištění kvality vod
– zajištění a zvýšení kvality ovzduší a ochrana klimatu země
– nakládání s odpady v komunálním sektoru

bližší informace a kontaktní adresy:

státní fond životního prostředí čr
Kaplanova 1931/1, 148 00  praha 11 – chodov
tel: 02/67 994 300, fax:02/72936597
e-mail: kancelar@sfzp.cz, http://www.sfzp.cz

státní fond životního prostředí Čr
s d ě l u j e ,

že přijímá žádosti o finanční podporu akcí a projektů  
v rámci následujících vyhlášených programů:

krajská pracoviště sfŽp Čr
Kraj město adrEsa telefon

praha  148 00 praha 11 Kaplanova 1931/1 02/67 99 43 50
středočeský 148 00 praha 11 Kaplanova 1931/1 02/67 99 44 20
plzeňský 306 32 plzeň Kopeckého sady 11 019/70 339 10
  slovanská alej 26 019/761 41 15  
Karlovarský 360 21 Karlovy Vary Bud.B, závodní 353/88 017/350 24 98
Ústecký 400 01 Ústí n/labem Velká Hradební 8 047/524 14 32
liberecký 460 47 liberec U nisy 6a 048/511 03 88
Královehradecký 502 10 Hr. Králové tř. čsa 419 049/585 32 01
pardubický 530 03 pardubice Štrossova 44 040/685 91 56
jihočeský 371 03 č.Budějovice mánesova 3 038/635 19 95
moravskoslezský 702 00 ostrava prokešovo nám. 8 069/628 20 56
olomoucký 772 00 olomouc Blanická 1 068/524 46 16
jihomoravský 602 00 Brno Koliště 17 05/42 16 45 86
Vysočina 586 01 jihlava fritzova 4 066/730 87 23
zlínský 760 01 zlín zarámí 88 067/721 10 02 kl.221


