k r á s a

n a š e h o
č a s o p i s Č E S K É H O S VAZ U o c h r á n c ů p ř í r o dy

kra jin a a lidé

d o m o v a
p o d z im /z i m a 2002

ROČNÍ K II (44)

Ve znamení

božích

muk

Rozhovor

s Františkem

Pelcem

Houby

neprávem

opomíjené

Kalendář
akcí

Poučení

z povodní
krás a n ašeho domova podzim-zima 2002

30

Editorial

slovo předsedy

Obsah

Slovo předsedy . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1
AKTUÁLNÍ TÉMA
Poučení z povodní . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 2
KRÁSY NAŠÍ PŘÍRODY
Houby neprávem opomí jené . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 6

Vážení čtenáři,
nejen Českou republikou v uplynulých týd
nech a měsících hýbalo téma katastrofálních
záplav. Příčiny a následky povodní se dotýkají
ochrany přírody a krajiny jako máloco jiného –
proto se tématu věnuje i několik článků v tom
to čísle Krásy našeho domova. Kromě příspěvku
profesora Moldana se touto tematikou zabývá
též úvodník ministra životního prostředí ČR
Libora Ambrozka, s protipovodňovou ochra
nou úzce souvisí také revitalizace, probírané
v článku Tomáše Justa (rubrika Chráníme příro
du), a dotýká se jí i Okénko do historie.
Ucelenější blok příspěvků v rubrice Krajina
a lidé se věnuje drobným architektonickým
prvkům v naší krajině. Součástí tohoto bloku
měl být též příspěvek od Ing. Igora Míchala –
bohužel ho již nestihl dopsat, jak se dozvíte
o pár stránek dál...
Jsem rád, že jste novou podobu časopisu
přijali vesměs s potěšením. Abychom mohli
časopis dále vylepšovat dle vašich představ
a přání, připravili jsme malý anketní dotazník,
který najdete všitý uprostřed časopisu. Za tro
chu vašeho času věnovaného na jeho vyplně
ní a odeslání předem děkuji.
Příští číslo Krásy našeho domova vyjde s leto
počtem 2003. Takže si vám již na tomto místě –
byť trochu předčasně – dovoluji popřát mnoho
osobních i ochranářských úspěchů do příštího
roku.
Honza Moravec
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Milí přátelé,
obracím se na vás v nové roli. V důsled
ku voleb a povolebních dohod jsem kro
mě poslaneckého mandátu přijal funkci
ministra životního prostředí. Abych se
při rozhodování o podpoře ministerstva
projektům ekologických sdružení nedo
stal do střetu zájmů – a kromě jiného
tak nepoškodil náš Svaz –, nezbylo mi
než rezignovat na funkci jeho předsedy.
Nadále však zůstávám jeho členem. Můžete si být jisti mou přízní tisí
covkám dobrovolníků i desítkám ne právě dobře placených profesio
nálů, kteří se na práci v ČSOP podílejí.
Věřím, že mne nová pozice příliš nezmění. Sám ji chápu jako jiný
druh služby stejnému cíli. Už první měsíce v novém úřadu mne pře
svědčily, že to nebude služba lehká. Katastrofální povodně vyžadovaly
okamžitá řešení a výrazně zdržely práce na koncepčních změnách. Přes
to věřím, že ty, které už proběhly či se rozbíhají, budou jasně pozitivním
signálem pro všechny, kteří se ochranou přírody a krajiny zabývají.
V  minulém úvodníku jsem upozorňoval na snahy znemožnit
občanským sdružením účast ve správních řízeních k záměrům vážně
poškozujících přírodu a životní prostředí. Hlavním cílem těchto útoků
proti otevřenému rozhodování se pravidelně stávají příslušné paragra
fy zákona na ochranu přírody a krajiny. Tehdy jsem ještě netušil, jak
rychle si „tajnůstkáři“ najdou novou záminku a jiný prostředek. Jen
těsným rozdílem hlasů prošel ve vládě a v Poslanecké sněmovně návrh
novely stavebního zákona. Rozumné zjednodušení řízení o rekon
strukci staveb poškozených povodní zcela nelogicky doprovází také
vyloučení veřejnosti z rozhodování o těchto případech.
Aktivita ekologických občanských sdružení, týkající se přímo sta
vebních úprav na ochranu před povodněmi, přitom evidentně pomo
hla snížit dopady katastrofálních záplav. Známým je příklad ochran
né hráze kolem zamořeného objektu v neratovické Spolaně, k jejímuž
vybudování donutil vedení podniku až tlak ekologických aktivistů
a Ministerstva životního prostředí. Podnik jako Spolana by proto mohl
změnit svou utopenou reputaci právě přizváním veřejnosti k připo
mínkování popovodňových stavebních úprav. Rádoby zastánci průmy
slového rozvoje ve sněmovně tomu zabránili. Zasadili tím Spolaně další
ránu pod čáru ponoru. Ve chvíli, kdy píši tyto řádky, ještě neproběhlo
jednání Senátu jako klíčové pojistky. Ještě tedy existuje šance. Bitev
jako tato nás ovšem čeká mnohem více.
Doufám, že se nepodloženou nedůvěrou a hloupými předsudky
některých politiků nenecháte otrávit. Vaše práce je prospěšná a uži
tečná, věřím, že za takovou budete moci považovat i tu moji.
Váš bývalý předseda a současný ministr
Libor Ambrozek

Časopis vychází za podpory
Ministerstva životního prostředí ČR

Čestná rada ČSOP: RNDr. Libor Ambrozek, Pavel Dostál, prof. Ing. Jan Jeník, RNDr. Jiří Kulich, RNDr. Jan Květ, CSc., prof. RNDr. Bedřich Moldan, CSc. (předseda Čestné rady),
Ing. Jiří Oliva, RNDr. František Pelc, PhDr. Přemek Podlaha, Stanislav Rampas, Ing. Jiří Skalický, Ing. Jaroslav Ungerman, CSc., Ing. František Urban
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Poučení

z povodní
text Bedřich Moldan foto Tomáš just

Š

kody po povodních jsme vyčíslili a soustřeďujeme se na
jejich odstranění. Do zimy je třeba stihnout spoustu věcí.
Neměli bychom však upínat pozornost jenom na krátko
dobé úkoly, i když jsou naléhavé a bezprostřední. Zkusme se
zamyslet nad tím, jaká poučení si z nedávné povodně odnese
me do budoucna.

Přirozený jev
Povodně jsou přirozeným jevem, který se periodicky opakuje.
Nastávají při nich větší či menší změny v krajině: řeky mění
svá koryta, vznikají nové nánosy usazenin, staré jsou naopak
odplaveny. Proudy vod odnášejí vše, co jim stojí v cestě, ať jsou
to stromy nebo jiná vegetace, anebo nevhodně postavená lidská
zařízení. Měli bychom si uvědomit, že povodně mohou nastat
v podstatě kdykoliv a zasáhnout v zásadě kterékoliv území
o větším či menším rozsahu. Povodně nemusí znamenat jenom
zatopená území v blízkosti říčních koryt, ale přinášejí s sebou
rozsáhlou erozi půdy, mnohdy spojenou s tvořením hlubokých
a trvalých strží a jiných útvarů, které zraňují krajinu. Povodně
zdůrazňují význam takzvaných epizodických událostí, to zna
mená takových událostí, které v krátkém časovém období velmi
intenzivně zasáhnou do jinak poklidného dění v přírodě. Tako
véto epizodické události vždy měly a mají rozhodující význam
pro utváření přírodního prostředí, a to nejen co do reliéfu kraji
ny. Mají vliv i na živé složky, zejména na živočichy.

Změny klimatu
V současné době jsme svědky globální změny klimatu. S postu
pem času klimatologové zjišťují, že tato změna probíhá inten
zivněji a rychleji, než se ještě před několika lety či dokonce
měsíci předpokládalo. Při srovnání průměrné teploty na zem
ském povrchu za posledních 1000 let zjišťujeme, že posledních
10 let je mimo rozsah přirozených fluktuací v tomto období.
Klimatologové se shodují v tom, že lidská činnost je jednou
z důležitých příčin současné změny klimatu. V této souvislosti
však diskuse o příčinách nemá základní význam. Podstatná je
skutečnost, že globální změna probíhá.
Globální změna klimatu především přináší celkové oteple
ní, které je u nás již patrné. Výrazně se posouvají období kvetení
rostlin, příletu a odletu stěhovavých ptáků a jiné fenologické jevy.
To je nezvratným důkazem. Toto oteplení se projevuje spíše mír
nějšími zimami než zvláště horkými léty, a zejména se projevuje
snižováním rozdílu teplot mezi dnem a nocí. Ještě významnějším
projevem změny klimatu než oteplování je z hlediska vlivu na
různé sféry lidské činnosti větší pravděpodobnost výskytu mimo
řádných událostí. Mezi ně patří vlny mrazů, sucha či horkých
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V srpnu se přes polovinu
České republiky přehnala
katastrofální povodeň, mnohde
největší, jakou historie pamatuje.
Druhá polovina naší vlasti ještě
nezapomněla na obdobné záplavy
před pěti lety.

období. Do stejné kategorie patří výskyt
epizodických událostí často s katastro
fálními následky, jako jsou povodně.
Všeobecně je vliv globální změny kli
matu na hydrologický cyklus zatím
málo prozkoumán, ale v poslední době
se soudí, že je zcela zásadní. Přeloženo
do praktického ja_zyka to znamená, že
musíme počítat s tím, že v budoucnosti
se budou takové události jako povodně vyskytovat spíše častěji
a mohou být intenzivnější než v minulosti. Mezi kteroukoliv kon
krétní povodní a globální změnou klimatu nelze najít příčinnou
souvislost, avšak vzrůst jejich četnosti a intenzity jejich průběhu
je změnou klimatu zásadně ovlivněn.

Přizpůsobit se
Aktivní opatření proti změně klimatu spočívají v omezení emisí
skleníkových plynů, považovaných za hlavní součást lidského

Z dopisu ČSOP Vládě České republiky
Po řadě povodní v České republice za posledních pět let, počínaje
záplavou na Moravě v r. 1997 a zatím konče rozsáhlými povodněmi
letošními, je zřejmé, že se na jejich průběhu ve velké míře podepsal
současný stav české krajiny. Přestože vláda ČR bude nyní jistě prioritně
řešit především odstraňování následků záplav a řešení aktuálních
popovodňových událostí, rádi bychom vás požádali již nyní o kroky
vedoucí k odstraňování příčin povodní.
Jedním z nejdůležitějších nástrojů státu na podporu realizace opatření
s významným protipovodňovým efektem jsou krajinotvorné programy
Ministerstva životního prostředí – zejména Program péče o krajinu
a Program revitalizace říčních systémů. Je proto paradoxní, že se
v posledních letech objem financí uvolňovaný na realizaci těchto
programů stále snižuje namísto toho, aby narůstal postupně podle
schopnosti vlastníků a uživatelů pozemků předkládat návrhy opatření
naplňující hlavní cíle programů.
Žádáme vás proto, abyste se zasadili o navýšení objemu finančních
prostředků přidělených MŽP s cílem finančního posílení
krajinotvorných programů ve výši odpovídající jejich významu.
Přispějete tím k aktivnímu vytváření protierozních opatření, výsadbě
rozptýlené zeleně v krajině, přibližování druhové skladby lesů
přirozenému stavu, odstraňování regulací toků a obnově jejich
přirozených niv, ve kterých se voda může téměř neškodně rozlévat
a vesnice a města na dolních tocích jsou tak uchráněna.
Ing. Pavel Pešout, místopředseda pověřený řízením ČSOP

Je nutné provádět krajinné úpravy tak, aby se voda měla kam rozlít
a přitom nenapáchala velké škody.

působení na klima. Světové společenství se stále nemůže shod
nout o kolik, kdy a za jakých podmínek se má snížení emisí
dosáhnout. Dokonce není jisté, zda toto úsilí bude úspěšné.
V každém případě však jisté je, že tento proces má velmi dlouho
dobý charakter, mluvíme o rozměru nejméně několika desítek
let. Globální změna klimatu je však patrná již dnes a její proje
vy lze očekávat v nejbližší budoucnosti se stále větší intenzitou.
Proto je třeba se kromě těchto aktivních opatření zaměřit rov
něž na opatření adaptační. To znamená počítat s tím, že změna
klimatu nastává, že s sebou přináší řadu jevů, a snažit se, aby
tyto jevy, jakkoliv závažné, přinášely co nejméně škod.
Jinými slovy je třeba se na povodně daleko lépe připra
vit. V této souvislosti přichází v úvahu několik typů opatření.
Velmi zdůrazňujeme, že nemá vůbec žádný smysl jednotlivé
kategorie opatření stavět do vzájemného protikladu. Úspěch
může přinést pouze jejich kombinace, jejíž vhodné složení
závisí výhradně na místních podmínkách. Zásadní důležitost
místních podmínek je snad vůbec tím nejdůležitějším vodít
kem pro jakákoliv opatření.
Základním předpokladem pro úspěšná adaptační opatření
jsou především informace. Musíme prohloubit znalosti o růz
ných alternativách chování vodních mas, které spadnou na
zem v podobě intenzivních srážek, s velkou místní proměnli
vostí. Hydrologickému výzkumu, založenému na důkladném
pozorování a zhodnocení empirických dat, včetně mimořádně
cenných dat o nedávné povodni, je třeba věnovat co největší
pozornost. Jeho součástí jsou matematické modely, bez nichž
už si relevantní výsledky nelze vůbec představit. Bylo by třeba
posílit instituce, které jsou schopny takový výzkum provádět.

Protipovodňové stavby
Je třeba zhodnotit veškerá zařízení, která mají na průběh
povodní zásadní vliv a mohou jejich účinky snižovat nebo
krása n ašeho domova podzim-zima 2002
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o rozhodnutí, které činí lidé na základě různých argumentů.
Měli bychom dbát na to, aby pro takovou diskusi a taková roz
hodnutí byl dostatek odborných podkladů a abychom se sna
žili najít co možná největší soulad mezi různými zájmy. Právě
zde je třeba hledat správnou kombinaci mezi různými typy
protipovodňové ochrany.
Snad vůbec nejdůležitější je najít politickou vůli pro opa
tření, která mají dlouhodobý charakter a jejichž ekonomická
návratnost může být velmi sporná. Je to podobné, jako když
lidé pojišťují svůj majetek a musí se rozhodnout, jestli zaplatí
vysoké částky za zvýšení své bezpečnosti. Vyplatí se to nebo
ne? Na takové otázky se neodpovídá snadno. Musíme však mít
vůli tyto otázky klást a odpovědi zodpovědně hledat.

naopak zvyšovat. V této souvislosti je třeba posoudit současná
vodní díla, která většinou nebyla budována s cílem zabránit
povodním, avšak mají na průběh povodní určitý a někdy zcela
zásadní vliv. Je zřejmé, že taková díla, jako je vltavská kaskáda,
nelze jednoduše předělat, avšak je třeba jejich funkci z tohoto
hlediska důkladně a bez předsudků znovu posoudit a eventuál
ně provést různé úpravy „softwarového“ (například manipu
lační řády) nebo „hardwarového“ (různá dodatečná technická
díla) charakteru.
Je třeba budovat zařízení s jednoznačným protipovodňo
vým účinkem. Mezi ně patří různé úpravy toků (vzpomeňme
na obchvat Dunaje okolo Vídně), různé hráze, protipovodňové
bariéry podobné těm, které se tak osvědčily při ochraně praž
ského Starého Města. Je třeba mít na paměti, že technická díla
mohou být velmi účinná, že však předpokládají určité pod
mínky, které nemusí být za všech okolností splněny. Zejména
je třeba mít na mysli, že úspěšně mohou působit, pokud se
pojmou jako celek, jako určitý komplex jak při jejich výstavbě,
tak i při jejich provozování.
Na odstraňování následků povodní se podílelo i mnoho organizací ČSOP
(ZO ČSOP Troja).
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Kniha, kterou před nedávnem vydala
ZO ČSOP Veronica, nabývá díky rozsáhlým
povodním na netušené aktuálnosti

Řeky pro život
Vliv zemědělství
Lidé od zavedení zemědělství před mnoha stoletími intenzivně
přetvářejí zemský povrch. Z hlediska povodní můžeme říci, že
zemědělství účinky povodní spíše násobí, než jim brání. Mohli
bychom jmenovat celou řadu negativních vlivů, které na povod
ně a jejich důsledky má zemědělská činnost. Můžeme nejdřív
poukázat na odlesnění, zejména nepříznivé je odlesnění v oblas
ti horních toků řek. Vegetační kryt, ať už se jedná o trvalé nebo
dočasné porosty, má rovněž z hlediska bránění nebo násobení
povodňových účinků zásadní význam, nelze
však jednoznačně předem říci jaký. Záleží na
okolnostech, například na časovém období,
typu srážek a podobně. V každém případě jsou
velmi nešťastné pozemkové úpravy, při kte
rých vznikají velké plochy orné půdy na sva
zích. Přitom může jít o poměrně mírný svah.
Stačí, aby byl dostatečně dlouhý, a vzniká váž
né nebezpečí. Úpravy zemědělských pozemků
by měly protipovodňovou funkci vzít jako jed
no z hlavních kritérií.
Ve zvlněné krajině, která u nás převažuje,
je možné provádět aktivní protipovodňová
opatření relativně jednoduchými a investičně
nenáročnými opatřeními, jako jsou drobné
hrázky na svazích, kterých si laik ani na první
pohled nepovšimne. Mohou být tvořeny
mezemi mezi polnostmi nebo jinými nená
ročnými terénními úpravami. Důležité jsou
různé dočasné vodní nádrže, jako dříve četné
„nebeské“ rybníčky.

Důležité je dbát na to, aby povrch půdy dokázal co nejví
ce vody vsáknout. Z tohoto hlediska je lepší přirozený les než
smrkové monokultury a vůbec přirozená vegetace včetně růz
ných keřů, remízků a podobně než kultivované plochy. Samo
zřejmě nejhorší jsou plochy, které žádnou vodu vsáknout
nemohou, to znamená plochy zastavěné, zadlážděné nebo
pokryté asfaltem či betonem. Jistě nemůžeme požadovat, aby
takové plochy neexistovaly, avšak nesmíme zapomínat, že při
nejmenším z tohoto hlediska (pomineme-li i hlediska jiná,
například estetická či snahy ochránit přírodu) je třeba, aby
takových ploch bylo v rozumné míře co nejméně.

Když přijde povodeň
Jestliže přijdou opravdu intenzivní srážky v relativně krátkém
časovém období, povodeň určitě nastane, ať už máme retenč
ní rybníčky, plochy, které dobře vsakují vodu a podobně, nebo
nemáme. Vody je prostě příliš mnoho a musí někam odté
ci. Snad vůbec nejdůležitější je připravit se na to, že skutečně
někam odteče, a krajinné úpravy provádět tak, aby se voda měla
kam rozlít a přitom nenapáchala velké škody. V této souvislosti
mluvíme o suchých poldrech nebo o systematickém vysazová
ní lužních lesů do niv řek.
Vůbec základním požadavkem je nestavět domy a jiná zaří
zení v místech ohrožených povodněmi. Tomuto požadavku
však mnohdy vyhovět nelze. Přesto však právě této otázce by se
měla věnovat největší pozornost, měla by být vedena důklad
ná diskuse na úrovni obcí, krajů i celého státu, jejímž výsled
kem by mělo být rozhodnutí v každém konkrétním případě
týkajícím se nové výstavby, případně obnovení té, která byla
zničena nedávnou povodní. Je třeba si uvědomit, že vždy jde

Rozsáhlá publikace, kterou se, po více než jednom a půl roce
usilovné práce, podařilo vydat, měla být původně pouze
překladem druhého, rozšířeného vydání britské příručky
The New Rivers and Wildlife Handbook z roku 1994.
Je potěšující, že se překladatelka Helena Králová rozhodla
ke konečnému zpracování přizvat řadu specialistů z našich
odborných institucí a vysokých škol, upravit text na poměry
území České republiky a rozšířit ho i o zkušenosti z revitalizací
v Nizozemí. Vznikla tak jedinečná česká verze původního díla,
zabývajícího se všestranným přístupem k vodním tokům a jejich
nivám, zejména zachováním jejich přirozené životodárné funkce
a přírodní rozmanitosti vodních a mokřadních společenstev,
tedy péčí o toky ve prospěch živé přírody.
Vydavatelé první verze originálu z Královské společnosti pro
ochranu ptáků z Velké Británie v roce 1984 předpokládali,
že nazrál čas ke změně přístupu k řekám, do té doby lidmi
znásilňovaných do přímočarých geometricky pravidelných,
nezřídka vydlážděných či dokonce vybetonovaných koryt,
v nichž protékala tekutina téměř bez života, jen zdánlivě
připomínající vodu. V předcházejícím období se v Anglii
podařilo zlepšit čistotu toků a vytvořit tak předpoklad
k postupné revitalizaci. Jak začít a provádět úpravy,
měla pomoci zpracovaná příručka.
Vychází-li nyní česká verze této příručky, lze předpokládat,
že jsme se u nás dostali do období, ve kterém byla Anglie v roce
1984. Díky vydané publikaci mohou ti, kteří chtějí realizovat
úpravy toků, čerpat náměty a nápady ověřené praxí a věřím,
že sami je nejen rozvinou a zdokonalí, ale přijdou i na řešení
nová, která se časem objeví v následně novelizovaném dalším
českém vydání příručky, jež si vynutí komplexní změna náhledu
na péči o naše řeky a také aplikace norem EU po našem
přijetí do Evropské unie.
Jaroslav Hrabec
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Houby

TEXT Jan W. Jongepier

P

neprávem opomíjené
Nelehký úděl mykologa
Problém je mimo jiné v tom, že pozná
vání hub není vůbec jednoduché.
I když se omezujeme na skupinu hřibo
vitých a lupenatých hub, je třeba počí
tat s počtem kolem 2000 druhů, které
všechny mají podobný vzhled: třeň
(stopka, noha) a klobouk. Pro hřiby
obvykle stačí k poznání znaky jako bar
va různých částí a vzhled povrchu tře
ně. V jiných skupinách jsou však rozdíly
někdy tak malé a znaky navíc tak pro
měnlivé, že k správnému určení druhu
je nutné používat mikroskop a chemické
látky – a také spoustu obrázkových hou
bařských knih a klíčů v cizích jazycích.
K tomu ještě přijde odlišnost názorů
na vymezení druhů: proto vám nikdo
neřekne přesně, kolik hřibovitých hub
vlastně u nás roste. Pouze, že se jedná
o několik desítek druhů.
Pokud by někdo přesto
chtěl mapovat neboli in
ventarizovat houby, bude
mu jeho práci komplikovat
ještě skutečnost, že hou
by poznáváme výhradně
podle jejich plodnic.
Ty vyrůstají z pod
houbí, ale růst není
pravidelný. Plodnice
některých hub se i na
stejném místě ukazují

foto: Jan W. Jongepier

odivuhodné je, že se v ochranář
ských a přírodovědeckých kruzích
houbám profesionálně věnuje jen
několik nadšenců. S tím asi také souvisí
fakt, že z několika tisíc druhů u nás ros
toucích hub se do seznamu zvláště chrá
něných druhů (ve vyhlášce č. 395/1992)
dostalo pouze 46. Přes
to houby ne
jsou ohrožené
méně než
vyšší rostli
ny nebo ži
vočichové.

Sítkovec dubový
se vyskytuje
v teplejších oblastech
naší země.
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Oblíbenou zábavou mnoha lidí
u nás je chodit na houby.
Od jara do podzimu,
zejména po deštích, navštěvují
naše lesy, méně často i louky,
aby ulovili ty nejkrásnější
a „nejpravější“ hřiby
a k tomu nějaké růžovky,
bedly nebo žampiony.
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pouze jednou za několik let. Jen v přípa
dě, že jsou podmínky v určitém období
příznivé, vytlačí se plodnice nad zemi.
Inventarizace hub v určitém území je
proto nutno plánovat na minimálně
pět let, než lze prohlásit, že je víceméně
úplný.
Přes všechny uvedené překážky –
nebo právě díky jim – je studování hub
v přírodě nesmírně poutavou záležitos
tí. K vyvážení negativního tónu úvod
ních slov uvádím pár faktů ze světa
hub a několik příkladů z praxe amatér
ského mykologa.

pýřitý nebo vonný, výhradně s duby se
spojuje ryzec dubový.
Mykorhiza může být klíčová i pro dal
ší rostliny. Nejznámějším příkladem jsou
orchideje. U nich však partnerem není
houba velká jako hřib nebo ryzec, ale mi
krohouba s nepatrnými plodnicemi.

Překvapení
Kdo studuje houby, setkává se neustále
s překvapeními a novinkami. Mykolo
gie nikdy není rutinou.
Před několika lety mně manželka
donesla lupenatou houbu, zapařenou
v igelitovém sáčku. Přes její zoufalý
stav – bylo to spíše houbová kaše než
plodnice – jsem se na ni chtěl podívat.
Hned samo otevírání sáčku bylo slib
né, neboť dosti odporný obsah krásně
voněl jako květy karafiátů. Ale co z těch
stovek druhů s bílými lupeny to mohlo
být? Část lupenu pod mikroskopem to
odhalila: byly vidět typické buňky ve
tvaru láhve (cystidy), které mají pouze
tmavobělky, rod příbuzný čirůvkám.
Výsledek zkoumání byl jednoznačný:
jednalo se o tmavobělku vonnou. Tím
byla CHKO Bílé Karpaty o další druh
bohatší. A to druh, který je v celé Evro
pě velmi vzácný.
V roce 1991 jsem našel v oblasti vá
tých písků mezi Bzencem a Strážnicí
malý hnojník, který se během transpor

Mykorhiza
Nejprve fakta. Houby jsou velmi vý
znamné z hlediska rovnováhy v přírodě.
Podhoubí se dostanou všude tam, kde
jsou listy, dřevo, kořeny, exkrementy ap.
Tuto organickou hmotu rozkládají a vrá
tí do přírody jako živiny. Ještě důležitější
však je skupina hub, které navíc spolu
pracují se stromy ke vzájemnému pro
spěchu. K  nim patří všechny hřibovité
houby a dále např. muchomůrky, ryzce,
holubinky, čirůvky, vláknice, pavučin
ce. Jejich podhoubí je spojené s kořeny
stromů a vyměňují s nimi různé látky.
Toto soužití hub a stromů se jmenuje
mykorhiza – „houbový kořen“. Některé
houby jsou v tom velmi vybíravé, další
ani nerozlišují mezi listnáči a jehličnany.
K  vybíravým patří např. kozák březový,
kozák habrový, křemenáč osikový nebo
hřib borový. Většinu klouzků najdeme
u borovic nebo modřínů. I spousta ryzců
je závislá na výskytu určitých stromů.
Borovice vyhledává ryzec pravý a játro
hnědý, břízy potřebuje ryzec kravský,

foto: jan kramoliš

foto: martin lípa
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Houby mohou mít roztodivné tvary (hvězdovka trojitá).

tu domů přeměnil v několik mililitrů
černé vody. Ze zvědavosti jsem nicméně
kapku hodil pod mikroskop k zjištění
tvaru a velikosti výtrusů. Překvapením
byly obrovské výtrusy, neznámé ze žád
ných hnojníků. Jinak řečeno: jednalo
se o nový druh pro vědu! Avšak stav té
jediné plodnice neumožnil plnohod
notný popis a hnojník se později už
nikdy neobjevil.

Luční houby

Problematikou hub
se zabývá jen nemnoho organizací ČSOP.
Mykologické inventarizace vybraných
lokalit provádí ZO ČSOP Bílé Karpaty
(mail: csop@bilekarpaty.cz,
tel.: 518 324 792) a ZO ČSOP Leština
(tel.: 583 411 039).
ZO ČSOP Novohradka pořádá pravidelně
koncem léta putovní mykologickou
výstavu (mail: novohradka@volny.cz,
tel.: 469 321 396).
ZO ČSOP Vlašim pečuje o přírodní
památku Na Ostrově, která je význačnou
lokalitou endemických hub vázaných na
jalovec (mail: vlasim@csop.cz,
tel.: 317 845 169, 317 845 965).
Autora tohoto příspěvku můžete
v případě hlubšího zájmu kontaktovat
na tel. 518 322 465, mailem:
jongepier@bilekarpaty.cz

Tradičně se chodí na houby hlavně do
lesa. Avšak zhruba 15 % vyšších hub je
vázaných na nelesní půdy, hlavně na
travní porosty. Nejsou to jen žampiony,
které zde rostou. V  teplejších oblastech
najdeme také bedle časté jsou i strměl
ky, čirůvky a zejména drobné hnědé
houbičky, v anglicky mluvících zemích
známé jako LBMs (little brown mushro
oms). Mykorhizní druhy by zde teoretic
ky měly chybět, nicméně se občas dale
ko od nějakého živého stromu objevuje
ještě hřib dubový nebo koloděj.
Luční houby ukazují lépe než lesní
druhy stav životního prostředí. Stejně
jako u rostlin najdeme nejvíc druhů
na nehnojených loukách nebo pastvi
nách. A  podobně jako mezi rostlinami
jsou symbolem zachovalých luk díky
svojí citlivosti a kráse vstavače, najdeme
i mezi houbami jednu skupinu vyzna
čující se svojí barevností a vázaností
na naše nejlepší louky. Jsou to voskov
ky. V České republice jsou zastoupené

několika desítkami druhů. Nejčastěji se
u nás vyskytují voskovka luční, panen
ská, kuželovitá, papouščí, žlutavá, šar
latová a granátová. I když není vždy
jednoduché je přesně určit co do druhu,
dávají nálezci svými výrazně žlutými,
oranžovými a červenými barvami vždy
radost a dobrý pocit. Často je doprová
zejí různé druhy závojenek a zvonovek,
které naopak mají pouze šedé a hnědé
barvy.
Na pastvinách lze seznam hub ještě
rozšířit o několik druhů rostoucích na
exkrementech krav, protože i tam hou
by rostou.

Praktická rada na závěr
Mapovat a sledovat výskyt hub je důle
žité. Je to ideální aktivita pro členy
ČSOP. Je však nezbytné se spojit se znal
ci. Vlastní nálezy určují mykologické
poradny, které fungují nejen v Praze
(Česká mykologická společnost, Kar
melitská 14) a v Brně (Moravské zem
ské muzeum, Zelný trh), ale i v muzeu
v Českých Budějovicích, Hradci Krá
lové, Olomouci a Ostravě. Místy radí
i houbařské kroužky.
Zajímavé nálezy je třeba co nejlépe
zdokumentovat: pořídit fotografii nebo
jiné zobrazení, detailně popsat všechny
znaky (rozměry, typ povrchu, barvy,
vůně, chuť apod.) a sušit plodnice při
teplotě do 40 oC. Na základě takové do
kumentace lze nález i později bezpečně
určit.
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Ve znamení božích
Česká krajina drobně

muk

sakrální

TEXT Jindřich Nusek foto Pavel Pešout

Jestliže František Halas konstatoval nad obrazy Mikoláše
Alše neodmyslitelnou přítomnost božích muk v mistrových
krajinách, dotkl se tak otázky spojitosti drobných sakrálních
objektů s českou krajinou.

J

e to právě Mikoláš Aleš, který díky svému alegorickému
založení a tendenci ke kresebnému projevu dospívá v dílech
k symbolickému zobrazení jím milované krajiny, s božími
mukami jako nepostradatelným atributem. Redukuje-li mistr
půvaby české kotliny do několika linií, případně nepříliš výprav
ných barevných ploch, pak zřetelně cítíme, že božím mukám,
kapličkám a křížům v krajinné perspektivě přikládá určující roli.

Obnovený zájem
Počátky zřizování křížů a božích muk je třeba spojovat s proce
sem christianizace českých zemí. Stojí-li za vztyčováním křížů
ve francké říši osobní nařízení Karla Velikého, pak lze v českém
prostředí tuto praxi předpokládat po roce 845, kdy se nechalo
v Řezně pokřtít 14 českých
velmožů. Spolu s pozdějšími
božími mukami, spojovaný
mi v našem prostředí s Bole
slavem II. a sv. Vojtěchem,
sehrávala volně situovaná
křížová znamení význam
nou roli při přeměně pohan
ských kultovních praktik na
křesťanské. Dobová svědectví
nás informují o dlouhé život
foto: jan moravec
nosti splývajícího pohanskoNezanedbatelná je estetická funkce
křesťanského přístupu k drob
drobných sakrálních objektů.
ným sakrálním objektům,
kterou rozhořčeně pranýřují
ještě komentáře z počátku 18. století. Po boku objemnějších cír
kevních staveb tedy představují tyto objekty významný prvek
christianizace dosud pohansky sakrální krajiny. Vedle nazna
čených spirituálních souvislostí, kdy kříže a boží muka fungují
jako symbolický odkaz na Kristovo utrpení a kapličky se stávají
dějištěm rekatolizačního oživení kultu P. Marie a dalších světců,
si objekty uchovávají zásadní významy lokální, coby zhmotně
lá mementa upomínající na tragické i šťastné události, které ve
většině případů podmínily jejich zřízení.
Přestože již od 60. let 20. století nacházely boží muka, kříže,
kapličky a zvoničky své místo v ústředním seznamu památkově
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chráněných objektů tehdejšího socialistického zřízení, k jejich
plnému zhodnocení jako by docházelo právě až nyní. Jestliže
samotná podstata těchto památek je výrazně symbolická, pak
i obnovený a znásobený zájem na přelomu nového tisíciletí lze
vnímat do značné míry alegoricky. Zásadním momentem, kte
rý akceleroval dění kolem objektů, je konec totalitního režimu
v listopadu 1989, jehož programově ateistická politika potlačo
vala náboženský život obyvatelstva, včetně tradičních proce
sí, v nichž objekty sehrávaly ústřední roli. Velká řada objektů,
často značně zdevastovaných, se dočkala v 90. letech renovace
a nové intenzity nabyl rovněž vlastivědný výzkum věnovaný
těmto památkám. Vedle uvedených obrodných tendencí však
sehrává úlohu v dění formujícím drobné sakrální objekty v oso
bitý fenomén i vývoj v oblasti environmentální, která stále sil
něji vnímá jejich specifické postavení v krajinně ekologických
souvislostech.

Nejen funkce náboženská
Zákonitou součást tohoto dění představuje i pokus o funkční ana
lýzu objektů v kulturně historických, environmentálních a este
tických souvislostech. Zvláště v 2. polovině 20. století dochází
v otázce funkční povahy objektů k výraznému posunu, když se
vlivem státně diktované proměny duchovního klimatu i ztrátou
tradičních terénních vazeb dostávají do nového kontextu. Jako
„funkce primární“ (tradiční, původní) lze označit úlohy, které
se staly bezprostředním důvodem pro zřízení objektů, přičemž
se jednalo prakticky o tyto: kultovně náboženskou, memoriální,
reprezentační, orientační a hraniční. Nově hodnocena je tak již
uvedená role jednoho z nástrojů upevňování víry christianizo
vaných obyvatel, kdy byly objekt y budovány zejména na roz
cestích a v blízkosti starých kultovních míst. Zde měly narušovat
přežívající pohanské praktiky, které však nejprve spíše obohaco
valy o nový prvek. Vedle memoriálního odkazu na úmrtí či jiné

události plnily objekty funkci orientačního bodu, zvláště ve vol
né krajině, kde již z dálky signalizovaly průběh cesty a zejména
polohu rozcestí. Orientačního významu nabývaly také objekty
zřizované jako hraniční, vymezující pozemkovou držbu a v nepo
slední řadě se svým nápisem, upozorňujícím na zbožnost zřizo
vatele, stávaly rovněž jednou z forem rustikální reprezentace.
Jako „funkce sekundární“ (druhotné, nové) jsou interpreto
vány úlohy ostatní, objevující se s pozdějším vývojem, a vedle
vojenského využití drobných sakrálních památek, jako např. sta
bilních bodů pro zaměřování děl (uvažované již pro třicetiletou
válku) jsou to funkce informační, environmentální a moderně
estetická. V otázce informačního významu představuje jádro
myšlenka božích muk, kapliček a křížů v roli indikátorů s vyso
kou výpovědní hodnotou. Především dokumentují náboženský
vývoj zvoleného regionu, kde jsou přirozeným atributem kato
lické orientace a např. jejich minimální dochovanost na Podbla
nicku z 16. a počátku 17. století je zřejmě nutné spojovat s tehdy
převažujícím nekatolictvím. Smírčí kříže nám podávají cennou
výpověď o mimosoudních zvyklostech středověku i pozdější
ho období. Významnou roli sehrávají objekty jako indikátory
bývalé cestní sítě, která se na mnoha místech podstatně měni
la již při budování císařských silnic v 18. století, jako je tomu
i v případě staré zemské stezky vedoucí od Prahy přes území
Podblanicka k Želivu a dále k Jihlavě. Počet objektů indikují
cích průběh zaniklých cest se radikálně zvýšil jejich živelným
rozoráváním v 50. letech 20. století, kdy se vlivem scelování
obdělávaných ploch ocitají objekty, často v doprovodu solitér
ních stromů, uprostřed polí. Právě drobné sakrální objekty tedy
představují významný terénní prvek napomáhající poznání
předkolektivizačního stavu krajiny, v níž byly nedílnou součástí
komunikační sítě.

Z pohledu ochránce přírody
Další funkcí drobných sakrálních památek, která získala na
aktuálnosti v 2. polovině 20. století, je funkce environmentální,
kdy objekty vystupují do popředí v souvislosti s rozptýlenou
zelení. Zasazením stromu (zpravidla lípy) či sku
piny u nově zřízeného objektu vznikl pevný
svazek objekt-strom, v němž kříž či kaplička
tvořily ústřední a zeleň doprovodnou slož
ku. S procesem scelování se objekt se
zelení, zbavený komunikační vaz
by, dostává do volné obdělané

plochy a začíná plnit pouze roli významného krajinného prvku,
včetně aspektu útočiště a hnízdiště ptactva, koroptví, bažantů,
drobných savců, zvěře a užitečného hmyzu (čmelák, lumek,
kuklice ad.). Ačkoliv funkci úkrytu plnily ve spojení se stromy
objekty již před rozoráváním mezí a cest, nyní byl tento význam
akcentován a sakrální poslání potlačeno ve prospěch environ
mentálního. Spojení stromů a drobných sakrálních objektů
nabývá pak nového rozměru v momentě, kdy hodnotné soli
téry či skupiny vyhlašuje okresní správa za památné a ve vazbě
objekt-strom mohou být obě složky nadány státní ochranou.

Symbol české krajiny
V  rovině poslední sledované funkce – moderně estetické – se
dostáváme zpět k úvodní pasáži, neboť je to právě moment, kdy
se drobné sakrální objekty posouvají do role symbolických atri
butů české krajiny – její neodmyslitelné součásti. Rozhodující
měrou k tomu přispěla obrozenecká národně emancipační
atmosféra, posilovaná romantismem podbarveným rodícím se
badatelským zájmem 1. poloviny 19. století, který začíná objek
ty stále více vnímat jako estetický prvek ve volné krajině, jehož
působení často umocňuje lidová legenda. Estetický rozměr těch
to památek převažuje rovněž v přístupu nově vznikajících muzeí
a okrašlovacích spolků a idea božích muk, kapličky či kříže jako
erbovního znamení krajiny českých zemí, kterou ve svých dílech
snad nejdokonaleji vyjadřuje zmiňovaný Mikoláš Aleš, plodně
přežívá v meziválečné éře. Po socialistickém intermezzu proni
ká v 90. letech estetický aspekt objektů i do kontextu krajinně
ekologického a v průniku všech rovin pohledu vyvstává jejich
obraz jako samozřejmého krajinného prvku, kterým se staly
svou staletou symbiózou s přírodním prostředím. Snahy o při
blížení objektů původnímu duchovnímu i krajinnému kon
textu přinášejí po teskné etapě nadějný epilog, v němž se boží
muka, kapličky, kříže a zvoničky stávají jednou z pečetí české
krajiny.

Okrašlovací spolky
Opravy křížků a kapliček jsou tradiční činností
okrašlovacích spolků. Na jejich podporu připravuje ČSOP
vyhlášení nového Národního programu. Jeho cílem je
oživení okrašlovacího hnutí v ČR, podpora spolkové činnosti
a obnova prvků kulturní krajiny.

kra jin a a lidé

kra jin a a lidé

Návrat
do krajiny
Jednou z organizací, která se
systematicky zabývá obnovou
krajiny ve všech jejích aspektech,
je ZO ČSOP ve Spáleném Poříčí.
TEXT a foto Jan Moravec

Aby bylo kde se posadit
Cestou míjíme také několik dřevěných
odpočivadel – dvě lavičky, stolek, stříš
ka. Jedno na kraji Těnovic, druhé dole
u potůčku Bojovky. Jednoduché, vkusné,
nerušící okolní krajinu. I ty jsou dílem
ochránců přírody ze Spáleného Poříčí.

S

pálenopoříčtí se začali o okolí své
ho města zajímat – tak jako větši
na ochránců přírody – především
z hlediska ekologického. Na pozemcích
pronajatých od města, podél polních
cest i vodních toků vysazovali zeleň.
Brzy ale pochopili, že krajina nejsou jen
stromy. A  že pokud má být zachována
jako místo, kde se potkává příroda s člo
věkem a minulost se současností, nelze
přehlížet ani její „nepřírodní“ rozměry.

Křížky si zaslouží péči
S  myšlenkou opravovat křížky v okolí
obce přišli před několika lety. Přesvědčili
radnici a ta začala na obnovu drobných
církevních staveb vypisovat každoroč
ně granty. „Snažíme se obnovu křížů,
kapliček a pomníčků spojovat s gran
ty a dotacemi dobrovolným sdružením

Dřevěná odpočívadla jsou oblíbená především
mezi návštěvníky Spálenopoříčska.
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vyhlížející do širého kraje. Letopočet na
jeho soklu – 1853 – nám oznamuje, že už
téměř půl druhého století.
Většina křížů v okolí Spáleného Poří
čí je litinových. Vždyť jsme v Podbrd
sku – kraji železářů. Jedinou výjimkou
je dřevěný kříž u fotbalového hřiště na
západním okraji Poříčí. U něj nás čeka
lo překvapení. Kříž nesl původně jen
plechovou siluetu Krista. Někomu však
zřejmě připadal moc fádní, tak siluetu
vybarvil. Vandalismus nebo živé lidové
umění? Osobně bych se klonil k tomu
druhému.

s účastí dětí. Jen tak je možné nava
zovat na zpřetrhanou kontinuitu sepětí
venkovského člověka a jeho krajiny“,
komentuje to dnes starosta Spáleného
Poříčí ing. Čížek. Díky tomuto přístu
pu představitelů města se podařilo do
rekonstrukcí vtáhnout i další organizace
– především Junák a Sokol.
Co znamená oprava křížku? V první
řadě osvobození ze sevření křovin a nej
různějšího býlí. Očištění, nabarvení.
A samozřejmě úklid okolí. Kolik korun
lze z grantu získat? Tak dva až tři tisíce
na jeden křížek. A stačí to? Obnova není
finančně náročná. Koupí se z toho bar
vy, zaplatí benzin do křovinořezu či mo
torové pily. Víc vlastně potřeba není.
Několik opravených křížků jsme
s předsedou místní organizace Petrem
Pelikánem
navštívi
li. Každý je jiný, kaž
dý v sobě ukrývá kus
historie kraje. Ten na
okraji Vlkova je drob
ný, choulící se v pří
kopě při silnici. Co
povozů a aut už kolem
něho projelo. Kříž za
poříčským hřbitovem
dnes krásně vyniká
na pozadí hustých
křovin. Kdo a proč ho
tu asi postavil u dnes
zarůstající cesty? Na
návrší nad Hořehledy
stojí kříž jako maják

podzim-zima 2002 krás a n ašeho domova

Lavičky

Obnovou křížků je možné navazovat
na zpřetrhanou kontinuitu sepětí venkovského
člověka a jeho krajiny (vlevo křížek u Vlkova,
dole v rámečku dřevěný kříž u fotbalového
hřiště, nad popiskem kříž za hřbitovem
ve Spáleném Poříčí).

Lidé mají o tato místa zájem, jak je
vidět. Právě tu svačí nějaká skupinka vý
letníků. Zájem je ale bohužel ne vždy
k dobru věci. „Už podruhé nám tu něk
do úplně rozebral střechu,“ dozvídám
se. Zvědavost mi nedá. Na kolik že tako
véto odpočivadlo přijde? Prý kolem de
seti tisíc jedno.
Pro milovníky komornějšího pose
zení a rozjímání budou v brzké době
instalovány jednoduché lavičky v sou
sedství křížků. Vše je pro jejich osazení
již připravené. Bude to příjemné odpoči
nutí třebas u Hořehledského kříže – s vy
hlídkou na okolní zalesněné vršky a za
pár desítek let ve stínu urostlých lip.
„Tak tady jsme měli také pár laviček
a stolek,“ ukazuje Petr Pelikán k okraji
lesa s krásným výhledem na celou spá
lenopoříčskou kotlinu. „Ještě minulý
týden,“ kroutí nevěřícně hlavou.

Na rozloučenou

Bližší informace
o bohaté činnosti spálenopoříčských
ochránců přírody naleznete v jarním
čísle KND 2001.
Kontakt na organizaci: Ekocentrum ČSOP,
Plzeňská 55, 335 61 Spálené Poříčí,
tel: 371 594 842, 371 594 654,
mail: ekocentrumsppor@iol.cz

„Na konci téhle cesty je také jeden pěk
ný křížek. Ten bychom chtěli opravit
letos,“ mává můj průvodce rukou k se
veru. „A kdybys tam zahnul vpravo,
dojdeš k jednomu, který byl úplně zni
čený. Zbyl jenom sokl. Tak jsme k němu
přidělali nový ze dvou železných tyčí.
Není sice tak pěkný, jako ty ostatní – ale
už je to alespoň zase kříž.“
Viděl jsem ho při silnici, když jsem
odjížděl domů. A odvážím se tvrdit, že
je nejkrásnější ze všech. Je krásný sna
hou místních lidí vrátit krajině její
duchovní rozměr. A ta víra a láska z něj
vyzařuje.

Odpolední bouřka vyčistila vzduch a vůně
kvetoucích akátů se mísila s pachem mokré
dlažby a asfaltu ulic. Zapadající sluníčko na
chvíli ozářilo svěže zelené koruny starých lip
a v zrcadle Moravy se jasně rýsovala alej
protějšího břehu. Dočerna zvlhlé kmeny
vytvářely starodávný rám mokré pěšině běžící
po hřebenu moravní hráze a já jsem na svém
fotoaparátu hledal vhodnou clonu, abych
zachytil prchavý jas tohoto okamžiku.
„To bude obrázek!,“ ozvalo se mi pochvalně
za zády. Otočil jsem se. Za mnou stál nějaký
děda. Takový obyčejný děda s holí.
„Jo, mladíku, také jsem to kdysi fotil. Ale ne
tady, za divadlem. Já chodil až k Jarošovu!“
Děda byl hovorný a veselý, a tak jsme spolu
chvíli špacírovali a povídali si. Bylo nám
dobře, ale potom musel děda domů, protože si
potřeboval odpočinout. A mně náhle došla
a zaskočila nespravedlnost tohoto faktu.
Vždyť on si může dovolit zajít do své milované
aleje jen na chvíli. Jen a pouze na tu kratičkou
dobu, než mu dojdou síly. V celičké aleji není
totiž jediná lavička. Není kde odpočinout
a načerpat energii z řeky a ze starých stromů.
Místo toho, aby si poseděl ve stínu a nechal ve
vzpomínkách plynout svůj život, jako plyne
řeka před jeho očima, musí ten děda
kalkulovat, kolik že metrů může ještě v aleji
urazit, aby mu zbyly síly na zpáteční cestu!
Mnohé se v posledních několika letech
změnilo k lepšímu. Mnohá místa dostávají
opět svou tvář. Ale jako by nebylo pamatováno
na staré a slabší z nás. Ani na snílky
a romantiky. Jako bychom se v tom tempu
nesměli zastavit a odpočinout si.
Vlastně až po setkání s tím obyčejným dědou
jsem si uvědomil význam laviček a ohromnou
mezeru, kterou dokázaly v životě lidí vyplnit.
Nepřipadám si nijak starý, ale z časů svého
dětství pamatuji lavičky snad
na každém kroku.

Na návsích a náměstích, autobusových
zastávkách i na nádražních peronech,
v parcích i parčících, u poštovních úřadů
i na nábřežích. Lavičky byly běžné i ve volné
krajině. U božích muk a kapliček,
na křižovatkách cest, u starých stromů
a především pak všude v místech dalekých
výhledů. V obcích a v jejich blízkosti bývalo
laviček nejvíce, dále v krajině jich ubývalo.
Ale byly všude.
Jak vlastně vznikaly a kam se poděly všechny
ty lavičky? A jak dlouho žily? Co já pamatuji,
bývaly všechny již tenkrát staré a věkovité.
Ty městské kdysi i pestrými barvami natírané,
ty venkovské jen tak. Všechny však počasím
okoralé, opršené a častým užíváním ohlazené.
Mnohé z nich nesly historické záznamy,
o nichž se v dějepise nikdy neučilo. Nejedno
srdíčko s monogramem a datem se vrylo do
paměti hlouběji, nežli pád Bastily či bitva
u Lipan. Kolik života bylo zaznamenáno na
všech těch lavičkách, lavicích, sedátkách
a deskách? Kolik vztahů a svazků zde vznikalo
a kolik dětí zde bylo počato? Kolik snílků zde
snilo, kolik jen básní a skladeb vznikalo, kolik
obrazů zde bylo načrtnuto?
Umíme si vlastně představit, jak velký význam
v životě prostého člověka lavičky vždy měly?
Od dětství, přes čas prvních lásek až
k mateřství a potom až ke stáří
a nemohoucnosti? Tušíme, o co přicházíme?
A dokáže někdo vysvětlit, jak a kam všechny
lavičky zmizely? Někdy mi připadá, že je snad
budovala nějaká prastará civilizace, která již
dávno zanikla, a dnes zanikají i poslední
památky na ni. Jako by lavičky patřily do světa
menhirů a dolmenů.
Vždyť nalézt dnes takovou krásnou starou
lavičku je neméně vzácné.
Přitom jsem přesvědčen, že nejsme tolik jiní,
abychom lavičky nepotřebovali. Jenom v tom
fofru, trysku, spěchu a bláznění nějak
zapomínáme, že i nám bude za pár let
připadat moravní alej nekonečná.
Že i my budeme muset rozpočítávat
své síly na cestu tam a zpět.
Že i my si za pár let rádi v klidu
sedneme někam do stínu pod
stromy a necháme ve svých
vzpomínkách plynout život tak,
jako plyne řeka
dole pod hrází.
Pavel Bezděčka

foto: jan moravec
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kra jin a a lidé

Mít na svém pozemku sochu

pod širým nebem
Netradiční místa, neobvyklé sochy,
zajímavý nápad, jak pomoci šetrné
turistice.
TEXT a foto Radim Machů

V

šechny tyto náležitosti v sobě
mělo česko-slovenské sochařské
sympozium v malé obci Hostětín
na Uherskohradišťsku, která je známá
svými ekologickými aktivitami.

Sochařské sympozium
Sochy totiž nestojí na přesně ohraniče
né ploše jednoho parku, náměstí nebo
zahrady, ale jsou rozesety po krajině
v okolí Hostětína a sou
sedních obcí Pitína,
Šanova a Rokytnice.
Na prvním roč
níku sochařského

sympozia s názvem „Sochy v krajině“,
konaného od 12. do 24. srpna 2002,
pracovalo v Hostětíně třináct českých
a slovenských umělců. A  jejich díla
se nyní postupně instalují na předem
vybraná místa v okolí obce, spojená
s místními pověstmi, vyhlídkou do kra
jiny nebo environmentální zajímavostí
či projektem. Poblíž kořenové čistírny
odpadních vod tak stojí socha Vodníka
oravského řezbáře Štefana Siváně, jeho
kolega z Námestova Lubo Orság svého
Pastýře postavil na křižovatce cest např.
vstupu do lesa. Rozcestník se čtyřmi
světovými stranami od Lubomíra Jar
covjáka, pedagoga Zlínské soukromé
umělecké školy, je zase vedle louky Peňaž-
ná blízko moravsko-slovenské hranice.
Návštěvníci uvidí sochy také u studánky,
na vyhlídkách i u železniční zastávky.

Plastika Milana Šuráně
„Adam & Eva“ stojí na
mezi nedaleko kořenové
čistírny odpadních vod
v Hostětíně.

Pocta krajině
„Je to hold a pocta
krajině,“ říká o své soše
umístěné v trati Jahodis
ka akademický sochař
Igor Mosný z Trenčína.
„Místo jako motiv vody
mě inspirovalo a fasci
novalo, téma je to pro
mne blízké,“ vysvětluje

Obyvatelé Hostětína i okolních obcí
každodenně přicházeli na místní hřiště,
kde sochaři svoje díla vytvářeli. Reakce
byly různé. Od nadšení, kdy si někteří
z vlastníků dokonce považují za čest, že
na jejich pozemku socha stojí, až po oba
vy z příštího osudu soch, které budou
vystaveny nejen povětrnostním vlivům,
ale mnohdy i nezodpovědnému chování
návštěvníků.
Při výběru vhodných lokalit pro
umístění soch museli brát organizátoři
z Obecního úřadu v Hostětíně v úvahu,
kromě zajímavosti místa a jeho okolí,
též vlastnické vztahy. Jednotliví majitelé
pozemků, na kterých byly sochy insta
lovány, souhlasili s jejich umístěním
a v nejbližší době s nimi budou uzavře
ny dobrovolné dohody. Právě při výbě
ru lokalit a jednání s vlastníky pomohly
organizátorům zkušenosti Pozemkového
spolku Veronica, který v Hostětíně působí.
Užitečné byly především znalosti a rady
v otázkách uzavírání smluv a dohod.
V současné době připravují organizá
toři sympozia informační materiály pro
návštěvníky a pro veřejnost. Do budouc
na chtějí místa jednotlivých instalací
soch propojit turistickými stezkami,
které budou seznamovat návštěvníky,
ale i místní občany s přírodovědnými
a historickými zajímavostmi kraje.
Sochy krajinu rozšiřují o další, kul
turní rozměr.

Bližší informace
o sympoziu i dalších aktivitách
pozemkového spolku Veronica můžete
získat na tel: 572 641 040 či
e-mailem na adrese machu@sci.muni.cz.
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biodiverzity
v lesích

Před osmi tisíci lety pokrývaly
takřka celé území našeho státu
pralesy. Osídlování krajiny mělo
za následek úbytek lesa na úkor
polí, luk, pastvin a sídel.
TEXT Roman Bar ták, Vojtěch Ba jer

Z

foto: františek jaskula

Galerie

Praktická podpora
foto: Vojtěch Bajer

Jiří Dorňák z Valašského Meziříčí, který
umístil svoje dílo pod názvem Pramen
ke studánce nad Hostětínem.
Umělci na sympoziu, které podpo
řila Evropská unie z programu Přeshra
niční spolupráce, většinou tvořili sochy
z dubového dřeva – tradičního to míst
ního materiálu. Jen Jaroslav Koléšek
z Valašského Meziříčí použil pískovec
a jeho Letecké srdce bude zároveň pom
níčkem jedenácti americkým letcům,
kteří v roce 1944 zahynuli při letecké
bitvě v Šanově.

bylé lesy byly ovlivňovány těžbou
dřeva, pastvou hospodářských zví
řat a pěstováním zemědělských
plodin v porostech. Později byly upřed
nostňovány výnosnější dřeviny, zejména
smrk. Z těchto důvodů se přirozený les
u nás zachoval na minimální ploše.

Od sběru semen...
Cílem ochrany přírody je podpora pří
rodě blízké druhové skladby cenných
lesních ekosystémů a také zvýšení jejich
diferencovanosti. Nejčastěji jde o výsad
by jedlí, ale i dalších druhů, např. buků,
jilmů či javorů klenů místního původu,
včetně následné ochrany proti okusu
zvěře. Stejným způsobem se chrání
i mladé dřeviny z přirozeného zmlazení.
Na počátku celého procesu je sběr kvalit
ního osiva z původních nejstarších po
rostů, které jsou soustředěny především
v přírodních rezervacích a 1. zónách
CHKO. K získání jedlových šišek je něk

ZO ČSOP Salamandr
Členové ZO se péči o lesní ekosystémy
aktivně věnují již čtvrtým rokem.
Pro představu, v loňském roce to
znamenalo ve více než dvaceti lokalitách
výsadbu 3320 sazenic, instalaci
2245 klecí, 2144 oplůtků, 140 ks rozsoch
a 8 oplocenek v celkové délce 350 m.
Kontakt: tel.: 604 607 208,
e-mail: bartak.roman@tiscali.cz

dy nutné vylézt na jedince vysoké přes
50 metrů s průměrem kmene větším
než metr, což pro sběrače představuje
slušný horolezecký výkon. Výstup je
ztížen tím, že nejsou používány stupač
ky poškozující kmen a k dispozici jsou
pouze žebříky a lanové smyčky. Po sběru
se osivo čistí, vysévá a pěstuje v lesních
školkách u odborných pěstitelů. Po tuto
dobu jsou stromky pěstovány bez che
mického ošetřování. Asi po pěti letech
se stromky vysazují do vybraných loka
lit, kde se nacházejí perspektivní poros
ty s nedostatkem semenáčků z náletu.
Nejčastěji se jedná o maloplošná chrá
něná území, I. zóny CHKO nebo prvky
ÚSES. Výsadby, které se provádějí na
jaře, jsou poměrně náročným úkolem
především pro terénní nepřístupnost
a rychlost, s jakou musí být provedeny.
Často se totiž stává, že zatímco v nižších
polohách ve školce již stromky raší, vyš
ší polohy jsou ještě pod sněhem.

...po ochranu sazenic
Stromky jsou vysazovány, popřípadě se
zmlazují v nesouvislých plochách, pro
to je nutné chránit je individuálně, jen
výjimečně lze použít malé oplocenky.
Menší stromky jsou chráněny kovový

mi klecemi. Ty se snadno instalují, po
splnění své funkce se také lehce přemi
sťují na další semenáčky. Větší stromky
jsou chráněny oplůtky, které tvoří tři
pevné kůly nahoře zpevněné spojkami
a speciální pletivo vysoké 1,6 metru.
Životnost těchto zařízení je okolo pěti
let, vzhledem k množství sněhu je však
někdy nutné již po dvou letech provádět
drobné opravy. Alternativou k oplůt
kům jsou tzv. rozsochy (zatlučený obrá
cený vrchol jehličnanu délky minimál
ně 1,5 metru). Jejich výhodou je, že se
nemusí později z lesa odstraňovat, nevý
hodou je nižší životnost.
V letošním roce jsme začali používat
vylepšený typ ochranných klecí (hloub
kově galvanovaných), čímž jsme je
jich životnost zdvojnásobili. Nově také
zkoušíme dřevěné oplůtky, kde pletivo
nahrazují úzké dřevěné latě a které jsou,
stejně jako rozsochy, „ekologičtější“.
Závěrem je třeba zdůraznit dvě věci.
Tou první je poděkování všem, kteří
nám v našich aktivitách pomáhají nebo
je podporují. Tou druhou je přání, aby
se péči o cenné lesní ekosystémy věno
valy další organizace ČSOP. Naše organi
zace je ochotna přispět radou a děkuje
za jakékoli podněty k této tematice.
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Jak už to tak v přírodě bývá, ne vše,
co člověk obětavě pro přírodu udělá,
je přírodě skutečně ku
prospěchu. Milovník přírody si často
neuvědomí, že tím, že pomůže
jednotlivému živáčku, nemusí vždy
pomoci celé populaci či
ekosystému. V mimořádných
případech mu dokonce uškodí.

Sypejte ptáčkům
Ale

s mírou!

TEXT Petr N. Stýblo
foto lubomír hlásek

I

na oblíbené zimní přikrmování ptá
ků je nutné se dívat z více stran. I tato
činnost má svoje pozitivní i negativ
ní důsledky.

Jedná-li se o přikrmování v lese, musí
jít o potravu trvanlivou a nekazící se,
umístěnou nejlépe v automatických
krmítkách – drcené ovesné vločky, kru
pice či hrubá mouka zapražená na loji,
za mrazu pak jemně nastrouhaný nebo
rozdrcený tuhý tuk, nejlépe lůj. Krmí
me-li ptáky na zahrádce či za oknem
a běžně kontrolujeme stav předkláda
ných krmiv, můžeme nabídnout pod
statně bohatší sortiment (viz tabulka).
V žádném případě nelze krmit:
 zkaženými krmivy, zejména pozor
na žluknutí tuku, plísně a hnilobu,
 solenými, slazenými či kořeněnými
zbytky jídel,
 suchými těstovinami či čerstvým pe
čivem.

Druhy či skupiny ptáků	Krmivo
mrazuvzdorné
a trvanlivé

Ještě pár rad na závěr

Proč nepřikrmovat?

„Každému, od dětství do pozdního
stáří, je nutno doporučit krmení
ptactva, samozřejmě s určitou
úrovní znalostí, aby ptákům
neuškodilo. Kdyby nemělo za
výsledek nic jiného než rozvoj
obapolné náklonnosti, je to
dostatečným důvodem a navíc
cenným předpokladem pro
ochranu fauny na ekologické
úrovni.“
RNDr. Pavel Pecina

Odpůrci této činnosti rádi tvrdí, že:
 Hladovění v určitých obdobích patří
k významným selekčním mechanis
mům a vyřazuje z populací slabé je
dince. Přikrmování pomáhá těmto je
dincům přežít a následně se účastnit
reprodukce, což může mít negativní
důsledky pro druh.
 Na umělých krmeništích mohou za
určitých podmínek vznikat centra
šíření chorob, které nakonec oslabí
populaci více než vlastní hladovění.

 V  okolí přikrmování dochází k vel
kým koncentracím ptáků, což může
mít negativní dopad na prostředí.
Naopak následně zde dochází i k zvý
šenému výskytu predátorů, pro které
se zde nachází velké množství lehčeji
dostupné potravy.
 Ptáci si mohou na člověkem předklá
danou potravu natolik zvyknout, že
ztrácí schopnost přežít přirozeným
způsobem (např. labutě ve městech).

A proč přikrmovat?
Na druhou stranu ale rozhodně není
žádoucí umělé přikrmování ptáků v zi

Datlovité ptáky můžeme přikrmovat lojem
a olejnatými semeny (strakapoud velký).
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mě úplně vylučovat. A  to především
v prostředí více ovlivňovaném člově
kem, kde některé druhy, nemohou, na
rozdíl od svého přirozeného prostředí,
najít dostatek jiné potravy. Pokud si člo
věk chce tyto ptáky udržet nablízku, měl
by jim potravu při zachování určitých
zásad v zimním období poskytnout. Je
téměř jisté, že tak populaci nijak neovliv
ní, jednotlivým ptákům snad i pomů
že a především, prostřednictvím těchto
jedinců neztratí úplně kontakt s přírodou
a potěšení z ní.
V  období extrémních klimatických
podmínek – dlouhotrvající vysoké sně
hové pokrývce či námraze – může mít
přikrmování velký význam pro záchra
nu velkého množství stálých lesních
hmyzožravých pěvců: králíčků, šou
pálků, pěvušek, červenek či
lesních druhů sýkor. V tako
vých případech je však nut
né předkládat těmto ptá
kům potravu v lese již od
podzimu, aby si na tuto
nabídku zvykli a nauči
li se od jiných druhů,
které mají zkušenos
ti s krmítky (koňadry,
modřinky, brhlíci),
takto předkládanou
potravu přijímat.

Velmi důležité je umístění krmítka.
Mělo by být spíše na volném prostran
ství, odkud budou mít ptáci dostatečný
přehled a budou moci včas zareagovat
na útok predátora. Zabránit dosahu
koček či potkanů je nutností. Velkým
nebezpečím pro všechny druhy ptáků
jsou zasklené průhledy (verand, sklení
ků, autobusových zastávek či telefon
ních budek) či zrcadlové plochy. Krmít
ko umístěné poblíž se stává dokonalou
smrtelnou pastí.
Nezapomeňte s přikrmováním vždy
včas přestat! Není-li sníh ani mráz, ptá
ky nekrmte, nepotřebují to a jedině bys
te jim uškodili. Celoroční krmení labutí
a kachen ve městech je rovněž těžko
vymýtitelným nešvarem, který s pomo
cí přírodě nemá nic společného. Navíc,
každoročně jsme voláni k desítkám pří
padů přimrzlých labutí na rybnících,
z kterých, nebýt celoročního stálého
přísunu potravy od okolních obyvatel,
by labutě dávno před úderem prvních
mrazů odlétly na zimoviště.
Sestaveno na základě publikace
Pavla Peciny „Krmení ptactva“

Nejběžnější je zimní přikrmování
pěvců (vlevo nahoře sojka obecná,
uprostřed sýkora modřinka,
nad tabulkou brhlík lesní).

k rychlému zkrmení

vrubozobí (kromě rybožravých 		
druhů) a lysky
zrniny, zadina, bob
		

nezávadné starší pečivo, chléb, 		
zbytky z kuchyně

dravci, navštěvující újedi
–
		

čerstvé maso, vnitřnosti, čerstvě uhynulí
či zabití obratlovci

hrabaví (kromě tetřevovitých)

zrniny, zadina, suché bobule

řípa, jablka, brukvovitá zelenina

jeřáb, drop

zrniny, zejména kukuřice,
žaludy; stěžejní význam pro
dropa mají ozimé kultury
(obilí, řepka )

–

chřástalovití

drobnější zrniny

drobné čerstvé masité odřezky, tvaroh

rackové
–
		

masité i tučné odřezky, rybí odřezky
a vnitřnosti, pečivo, zbytky z kuchyně

datlovití ptáci

olejnatá semena, ořechy,
lůj, tukové směsi

–

skřivanovití pěvci, strnadi

zrní, zadina, ovesné vločky

drobty ze starého pečiva

sýkory, brhlík

olejnatá semena, ořechy,
vločky, tukové směsi

syrový zvířecí tuk

šoupálci, králíčci, střízlík

mák, vločky, krupice (i sójová)
prosycená tukem

měkký žír, hmyz

drozdovití ptáci

vločky, šrot, strouhaný lůj,
sušené bobule

řípa, jablka, tvaroh,
drobné odřezky z masa

pěvuška modrá

vločky, proso, zadina,
sušené bezinky

rozkrojená jablka, tvaroh

ťuhýk šedý
–
		

drobní mrtví obratlovci (myši),
upevnění na keře na stanovištích ptáků

pěnkavovití pěvci (souhrnně)

slunečnice a další semena,
zejména olejnatá (řepka,
mák, konopí aj.), zadina,
ovesné vločky, strouhaný lůj

rozkrojená jablka, drobty
ze staršího pečiva

dlask, hýl obecný

sušené bobule,
semena tykví a melounů,
nažky lesních stromů
(jasan, javor, habr )

rozkrojená jablka

stehlík, konopka, čížek aj.	

kytice sušených zralých
bodláků, čekanky apod.,
byliny s olej. semeny

–

krkavcovití pěvci, synantropní ptáci všechny druhy zrnin
(holubi, hrdličky, kosi, vrabci)
a tukových krmiv

nezávadné odpadky z kuchyně,
odřezky masa, pečivo atd.
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plnohodnotná
revitalizace
foto: archiv firmy Proxima

ve středních Čechách

V

průběhu 20. století byly vynalo
ženy obrovské prostředky na
úpravy vodních toků, sloužících
hlavně k odvodnění a protipovodňové
ochraně pozemků. Pro rychlé a takzvaně
neškodné odvádění vody byly zakládá
ny plošné odvodňovací soustavy, ústící
do napřímených, zahloubených a zpra
vidla opevněných kor yt. Negativními
stránkami těchto úprav bylo zejména
zmenšení zásob podzemní vody, sou
středění povodňových odtoků, snížení
aktuálního množství a doby zdržení vody
v korytech, zmenšení členitosti vodního
prostředí koryt a niv a výrazné ochuzení
života vodních toků. Rozsah vodohospo
dářských technických úprav v naší kraji
ně výrazně překročil únosnou mez. Navíc
mnohé z nich byly provedeny koncepč
ně nevhodně nebo technicky nesprávně,
takže sice poškodily přírodní prostředí,
ale očekávané hospodářské efekty nepři
nesly. Po roce 1989 zeslábl zájem o země
dělskou půdu a velká část pozemků, které
dříve prodělaly vodohospodářské úpravy,
zůstala ležet ladem.

Revitalizační programy
V této situaci nastupují snahy o nápra
vu minulých škod. Hlavním proudem
tohoto úsilí je Program revitalizace říč
ních systémů MŽP ČR. Tento program je
založen na principu dotací investorům
vodohospodářských revitalizačních sta
veb. Organizační složky státu a příspěv
kové organizace mohou získat plnou
dotaci, obce 80 % a soukromé osoby
nejvýše 70 % celkových nákladů.
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Revitalizace upravených koryt
a narušených niv jsou v naší
republice doposud vzácné a dá se
jich napočítat jen několik desítek.
Stavba pod Pravonínem
v benešovském okrese je prvním
komplexnějším řešením revitalizace
ve Středočeském kraji.
TEXT Tomáš Just

Většina žadatelů má zájem o rekon
strukci, obnovu nebo výstavbu rybníků,
protože chtějí vlastní prostředky vkládat
jenom do objektů, které jsou tradičně
pokládány za hospodářsky hodnotné.
100 % dotace na plnohodnotné revitali
zace upravených potoků a niv by mohli
dostávat jejich správci, hlavně Země
dělská vodohospodářská správa (dříve
SMS). Ti se však do podobných akcí moc
nehrnou. Snad proto, že jejich četní pra
covníci po léta odvodňovali, meliorovali
a regulovali a nyní jen těžko berou na

podzim-zima 2002 krás a n ašeho domova

Revitalizační program
Na krajské úrovni administrují Program
revitalizace říčních systémů střediska
Agentury ochrany přírody a krajiny ČR
(www.nature.cz).

vědomí, že při těchto činnostech dochá
zelo k chybám a ty by se měly napravo
vat. A tak přesto, že hlavními deficitními
vodní i prvky v naší krajině jsou právě
přirozeně zvodnělé zeminové prostře
dí, mokřady a koryta přirozeného rázu,
několik málo uskutečněných revitalizací
zatím slouží spíš jako ověřovací a ukáz
kové projekty.

Začalo to rybníkem
Akce začala v roce 1999 snahou obce
rekonstruovat silně zabahněný a již
prakticky nefunkční rybník pod obcí,
zvaný Na hrbě. Díky uvážlivosti obec
ního zastupitelstva, vstřícnosti ostat
ních účastníků výstavby, ideovému
vlivu správy nedaleké CHKO Blaník,
jakož i Agentury ochrany přírody a kra
jiny ČR, ale i díky příznivým poměrům
ve vlastnictví pozemků se tento záměr
rozšířil i na upravený potok pod rybní
kem. Vlastní stavba začala v roce 2000
a byla dokončena na jaře roku 2001.
Rybník Na hrbě má plochu cca 1 hek
tar. Bylo nutno odbahnit zdrž, rekon
struovat hráz a nově postavit výpustní
objekt a korunový bezpečnostní přeliv.
Nádrž je po odbahnění tvarována tak,
aby byla v krajích bohatě vyvinuta měl
kovodní zóna, břehy spadají k vodě v při
rozených sklonech. Z větší části byly
z hráze a břehů rybníka odstraněny kul
tivarní topoly z dobových „chruščovov
ských“ výsadeb a nahrazeny vhodnější
mi dřevinami, v blízkosti vody hlavně
olšemi. Řada větších dubů byla vysazena
na vzdušní hranu koruny hráze, kam
stromy zcela logicky patří. (ČSN, která
v minulosti požadovala holé hráze, již
dnes není závazná. Naopak metodický
pokyn odboru ochrany přírody MŽP
z roku 1998 umožňuje vysazovat dřevi
ny na korunách i vzdušních svazích níz
kých sypaných hrází.)

Obnova zamokřené nivy
Nad rybníkem obec na vlastní náklady
upravila zanedbaný rumištní svah a obno
vila na něm zčásti listnatý háj a zčásti
švestkový sad.
Pod rybníkem se táhne na téměř
400 metrů délky plochá niva, po stra
nách navazující na pole. V  minulosti
bylo koryto potoka napřímeno a opevně
no tvárnicemi a do něj svedeny drenáže
z pole. Niva tímto zásahem ztratila pří
rodní charakter, místo mokřadu se v ní
rozvinul ruderál s druhotnou buření.
Hlavním cílem revitalizace bylo nivu
opět zamokřit a obnovit její přirozený
mokřadní vývoj. Upravené koryto bylo
při revitalizaci zrušeno. Před zasypáním
do něj bylo vloženo sběrné potrubí,
zachycující drenáže ze sousedního pole.
V místech vyústění dvou drenážních
hlavníků vznikly na starém korytě dvě
tůně. O pár metrů dál bylo v nivě vyhlou
beno nové koryto přírodě blízkého
rázu. Oproti upravenému je silně zvlně
né, v příčném řezu tvaru ploché mělké
mísy, zhruba poloviční hloubky. Díky
tomu se obnovilo žádoucí zamokření
nivy a již po roce lze pozorovat, že kopři
vy a podobnou květenu v nivě nahradil
mokřadní porost. Nové koryto má také
podstatně menší průtočnou kapacitu,
větší vody se z něj vylévají do nivy. Tak
je i za velkých vod vystaveno mnohem
menším vymílacím rychlostem – proto
postačuje přírodě blízké opevnění kamen
ným pohozem a ručně vložené větší
kameny, které mají za úkol rozčleňovat

proudnici a vytvářet úkryty pro vodní
život. Zvlněním se délka koryta proti
původnímu stavu zhruba zdvojnásobila.

Výsledek dobré spolupráce
Ačkoliv existují náročné teorie tvorby
revitalizačních koryt, to pravonínské
se obešlo bez složité vědy. Vedení trasy
se opíralo především o cit účinně spo
lupracujících účastníků výstavby pro
terén. Bagrista, ve svém oboru dobrý, ale
také poznamenaný minulostí meliorač
ních staveb, si musel zvyknout, že se od
něho tentokráte nežádá hluboký a pří
mý příkop lichoběžníkového průřezu,
nýbrž mělké a výrazně zvlněné koryto
průřezu mísovitého. Což mimochodem
někteří vodohospodáři špatně chápou
a špatně snášejí. Velmi trpí pomyšlením,
že pro vodu nebude vytvořeno dostateč
ně kapacitní koryto a ta pak snad nebu
de vědět kudy odtékat, bude se nežádou
cím způsobem zadržovat a tropit různé
neplechy, jako třeba zahnívat. (Autor
je téže profese a nevěřil by, kdyby sám
neabsolvoval různé debaty s některými
jinak racionálně se tvářícími kolegy.)
V  nivě podél nového koryta bylo
vyhloubeno několik dalších tůní,
napájených nivní vodou, s odtokem
mělkými stružkami. Tvarování těch
to tůní je citlivé, takže nepřipomínají
jámy na hašení vápna, jak se bohužel
někdy stává, nýbrž vypadají jako ploché
mísy. V  celé revitalizo
vané nivě byly prove
deny rozsáhlé výsad
by. Hlavní dřevinou je

ZO ČSOP Vlašim

dlouhodobě spolupracuje s obcí
Pravonín na údržbě nelesní zeleně.
Proto byl Svaz intenzivně zapojen i do
revitalizace rybníka Na hrbě a potoka
pod ním. Obec Pravonín vložila celé
revitalizované území do Pozemkového
spolku pro přírodu a památky
Podblanicka, zřízeného vlašimskou
ZO ČSOP. Členové Svazu se nejen
účastnili projektování celé stavby,
ale také realizovali její ozelenění
a letos prováděli údržbu vybraných
nivních luk.
olše lepkavá, skupinově byly sázeny křo
viny a ve velké míře též vrbové řízky.
V okrajové části nivy byl uložen
sediment vytěžený při rekonstrukci ryb
níka. Po roce již na něm zemědělci sklí
zejí píci.
Celá akce stála 6,13 milionu korun.
Za tyto peníze bylo získáno zadržení cca
15 tis. m3 vody v rybníku a komplexní
revitalizace nivy v délce 360 běžných
metrů. Takto se poměr nákladů a revita
lizačních efektů jeví jako příznivý. Revi
talizace pod Pravonínem přinesla vícero
užitků, které jsou v jednotě. Lidé z obce
nejvíce oceňují obnovení rybníka. Zlep
šily se vodohospodářské poměry v nivě
a druhdy degradované území bylo vráce
no přírodnímu vývoji.

foto: tomáš just

První

Součástí revitalizace bylo také
vytvoření několika mělkých tůní pro
rozmnožování obojživelníků. Tůně
brzy získaly přírodní charakter.
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Ukliďme
svět!

V rámci kampaně
„Clean Up the World!“
(„Ukliďme svět!“) organizují skupiny
dobrovolníků na celém světě
každý rok v září úklid svého okolí.
Likvidují černé skládky,
uklízejí parky, cesty,
břehy řek i potoků,
chráněná území.

foto: tomáš just

text Jiří Rom foto alice turnerová
ilus trace miroslav maleninský

P

rvopočátkem celé akce byl celo
životní sen australského stavitele
lodí a jachtaře Iana Kiernana obe
plout svět. V  letech 1986–1987 podnikl
na jachtě cestu kolem světa. Během plav
by však byl šokován, když viděl, čím vším
jsou moře zaneřáděná. Po svém návratu
domů se rozhodl sezvat své přátele, ti
pozvali své přátele a společně s dalšími
pak vyčistili 270 km mořského pobřeží.
Bylo to 8. ledna 1989. Na 40 000 dobro
volníků tehdy sebralo 5000 tun odpa
du. Další rok se rozšířila kampaň po celé
Austrálii a poté do dalších zemí. Myšlenka
„Clean Up the World!“ byla na světě.
Roku 1993 převzal zášti
tu nad kampaní UNEP

(Program OSN pro životní prostředí).
Tohoto „prvního mezinárodního“ roč
níku se zúčastnili občané 80 států. Od té
doby se každoročně připojuje k úklidu
planety přes 40 milionů lidí z více než
120 zemí celého světa.
Organizátoři kromě vlastních „úkli
dových“ akcí také získávají a rozšiřují
informace o šetrném nakládání s odpa
dem. Snaží se s pomocí sdělovacích pro
středků přimět vlády, průmyslové pod
niky i obecní orgány ke zvýšení zájmu
o ochranu životního prostředí.

Ukliďme Českou republiku!

Především
pro děti mají
takovéto akce
velký výchovný
význam.

Jednou ze zemí, kde se „uklízí
svět“ od samého počátku
kampaně, je i Česká republika.
Letos jsme tedy absolvovali
desátý jubilejní, ročník. Od
počátku u nás akci koor
dinuje Ústřední výkonná rada
ČSOP.
„Clean Up the World!“ se u nás
pořádá ve dvou termínech – jarním a pod
zimním. Jarní termín je volný (březen –
květen), podzimní se shoduje s meziná
rodní akcí (přibližně třetí víkend v září)
a v roce 2002 byl stanoven na 20.–22. 9.
Každým rokem se v České republice
připojuje k akci „Ukliďme svět!“ na sto
místech přes osm tisíc dobrovolníků
z nevládních organizací, mateřských,
základních a středních škol, dětských
oddílů i zájmových klubů, přičemž děti
tvoří většinu, neboť se jich účastní přes
pět tisíc. Z celkového množství sebrané
ho odpadu, které se obyčejně pohybuje

kolem dvou set tun, bývá přibližně 10 %
recyklováno.
Hlavním přínosem, který projekt
plní již od svého počátku, je ale posíle
ní povědomí o odpovědnosti každého
jednotlivce za stav našeho společného
životního prostředí. Velký význam má
tento fakt zejména pro děti, které si díky
takovýmto akcím upřesňují svůj pohled
na přírodu a dotvářejí své hodnotové
žebříčky. Že se to daří, je dobře patrné ze
zpráv jednotlivých lokálních organizáto
rů akce Ukliďme svět!.
Nedílnou
součás
tí akce je i zveřejnění
informací o kampani,
a to především v re
gionálním tisku. Při
té příležitosti je in
formována široká ve
řejnost
o problému
odpadů a znečišťování
přírody a zároveň je tak uveden příklad
pozitivní činnosti napomáhající k řešení
problému.

„Osobní hodnocení této akce je pro mne
velice kladné, protože jsem na pomoc přizvala
děti ze speciální školy. Nejenom, že se někteří
z nich prvně setkávají v této oblasti
a mohou se ledacos o PP Střítež dovědět,
ale mají možnost na vlastní oči vidět mloka
skvrnitého. Právě přítomnost mloka velice
usnadnila vysvětlování, jak je důležité
vyčistit tuto oblast.“
(Majka Cachová, Chrudim)
„Další úsek biokoridoru byl již sice zarostlý
zelení, ale ani ta neskryla všechen nepořádek.
Po práci následovalo opékání špekáčků
a zpívání při kytaře. Poté následovala soutěž
(ne)Riskuj s odpady. Pro velký zájem proběhla
dvě kola.“
(Eva Zatloukalová, Prostějov)

Organizátoři úklidových akcí mohou požádat
o zaslání drobných odměn pro účastníky
i speciálních pytlů na odpad.

Jak uklízet svět
Pokud se i vy budete chtít připojit v pří
štím roce k této nadmíru prospěšné

„Celkově akci hodnotíme jako velmi zdařilou.
Během akce se sesbíralo mnoho odpadků, což
je vynikající. Ještě důležitější je, že akce měla
i významný výchovný efekt. Většina studentů
pracovala s nadšením. Dobré bylo, že si studenti
uvědomili existenci ležících odpadků, kolem
nichž dříve pouze bez povšimnutí procházeli.“
(Pavel Starý, Turnov)
„Celkem se zúčastnilo 358 dětí základních škol
a SOŠ ... pro které byla celý den otevřena
rozhledna na Háji. Děti ocenily podávání
teplého čaje a koláčů na vrcholu. Na trase jsme
se potkali s dalšími skupinami dětí a mládeže
a všichni jsme si tak mohli uvědomit potřebu
spolupráce při ochraně životního prostředí.“
(P. Nováková, E. Mičkechová,
O. Pražák, Šumperk)

činnosti, zde je několik
rad, jak postupovat.
Vyberte lokalitu, kte
rou byste chtěli uklidit.
Zvažte, zda vám na ni
stačí síly – jestli zvlád
nete odklidit černou
skládku nebo jen vysbí
rat odpadky z parku.
Je dobré domluvit se
s vlastníkem nebo správ
cem pozemku o tom, že
na daném místě budete
pořádat úklidovou akci.
Dále je velice užiteč
né stanovit s dostateč
ným předstihem termín
úklidu, aby se o akci
doslechlo co nejvíce lidí
a udělali si čas. Vyvarujte
se toho, aby váš termín
úklidu korespondoval
s jinou akcí (kulturní,
sportovní...) v blízkém
okolí. Určete přesně čas
a místo, kde se účastníci
sejdou. Poté dejte o vaší
akci vědět koordináto
rovi pro Českou repub
liku, tedy ÚVR ČSOP.
Pomůže vám zajistit některé pomůcky
k akci (pytle na odpad, univerzální zvací
plakáty formátu A2, drobné odměny pro
účastníky, metodické brožurky) a v pří
padě potřeby poradí s organizací akce.
Snažte se o co největší publicitu.
Oslovte své známé a jejich známé, dejte
o akci vědět lidem v obci. Kontaktujte
zájmové skupiny a sportovní kluby ve
vašem okolí. Pokud nechcete využít pla
káty od hlavního koordinátora, vytvořte
si svoje vlastní, ze kterých se veřejnost
dozví, co plánujete. Letáčky umístěte
do škol a na tradiční veřejná místa. Je
nadmíru užitečné zapojit do akce školy,
neboť ekologické osvěty není nikdy
dost a děti si mohou aktivním úkli
dem znečištěného okolí vštípit do pod
vědomí pozitivní vztah k životnímu
prostředí.
O  podporu se nebojte požádat
místní zastupitelstvo či starostu obce.
Budete překvapeni, jak mnohdy vychá
zejí vstříc, neboť je i v jejich zájmu
mít okolí obce uklizené a čisté. Dobře
zvažte, kolik budete potřebovat pytlů
na odpadky, nářadí apod. Nepodceňte
počet účastníků. Snažte se odpad tří
dit, pokud to lze, a zajistit jeho odvoz

do sběrných surovin nebo sběrných
dvorů. Smíšený odpad patří na řízenou
skládku. O  způsobu odvozu se dohod
něte s místním úřadem, Sběrnými suro
vinami, místními podniky apod.
Dohlédněte na bezpečnost celé akce.
Je žádoucí, ba dokonce nezbytné, aby
účastníci měli ochranné rukavice, pev
nou obuv a odpovídající oděv. Zejména
dávejte pozor na děti. Upozorněte je na
nebezpečí při styku s odhozenými
injekčními stříkačkami, ale také na jiné
ostré předměty. Vyvarujte je zvedání
těžkých věcí.

Český svaz ochránců přírody vyhlašuje

Soutěž
o nejhezčí obrázek na téma
UKLIĎME SVĚT!
Pro 40 autorů nejlepších obrázků jsou
připraveny školní batohy značky EYE
v šedozelené barvě, darované panem
Petrem Tykvartem z Klášterce nad Ohří.
Podmínky účasti: aktivní zapojení do
úklidu, věk do 15 let, minimální formát
obrázku A4. Obrázky posílejte do konce
roku 2002 na adresu: ÚVR ČSOP,
Uruguayská 7, 120 00 Praha 2.
A pokud jste se letos do akce nezapojili,
nemějte strach. Na jaře na vás čeká další
kolo soutěže a další batohy.

Vaši kampaň můžete velmi dobře
podpořit zajímavými doprovodnými
akcemi. Zvažte uspořádání besedy s od
borníkem, výstavy o tříděném odpadu
nebo zábavného večera s opékáním
uzenin.

krása n ašeho domova podzim-zima 2002

19

okénko do his torie

ekologická výchova

V souvislosti s letními povodněmi
se nyní hodně diskutuje
i o protipovodňových opatřeních regulacemi
či naopak „zpřírodněním“ vodních toků.
Jak vidno z následujících řádků,
nejde o téma nijak nové.

TEXT a foto Jan Moravec

F. Beneš – Několik kacířských
poznámek k usměrňování přírody

Chaloupky

v „novém kabátě“

Z

atím poslední takovouto akcí je
přestavba ekocentra Chaloupky,
která se rozbíhá v těchto dnech.

Chaloupky
Budova ekocentra připomíná na první
pohled zámeček. Však ji také nechal
počátkem 19. století vystavět hrabě
Collalto nejen jako centrum správy
svých lesů, ale také jako místo, kam
zval své urozené hosty na panské hony.
Jako lesovna byl objekt využíván až do
roku 1994. To už ale několik let sloužil
nejen lesákům, ale zároveň i ekologic
ké výchově. Nejprve zde měli schůzky
kněžičtí MOPíci a od roku 1992 zde
začalo vznikat centrum ekologické
výchovy. Když Lesy České
republiky zjistily, že
Chaloupky pro svoji
činnost nepotřebu
jí, ZO ČSOP Kně
žice je odkoupilo.
I tehdy
finančně
pomohl Státní fond
životního prostředí.
S Josefem Zeťkem,
hospodářem ČSOP
Kněžice a ředitelem
Chaloupek
v jedné osobě,
jsme si povídali
o chystané
rekonstrukci
ekocentra.

Ekocentrum se může pochlubit boha
tou činností. Pořádá výukové programy
pro školy i pro pedagogické pracovní
ky, víkendové programy pro širokou
veřejnost, odborné semináře, exkurze,
ve spolupráci s LČR zřídilo naučnou
stezku. Jen v loňském roce ekocentrem
prošlo na pět tisíc dětí a přes tisíc dospě
lých (převážně učitelů). Pro zajištění je
ho činnosti zřídila základní organizace
ČSOP obecně prospěšnou společnost
„Chaloupky – středisko pro vzdělávání
a výchovu v přírodě“.

musela získat výjimku ministra životního
prostředí. Nezbytné bylo též doporučení
Krajského úřadu kraje Vysočina.
Dnes by byla již situace jednodušší,
neboť současný program SFŽP „Podpora
environmentálního vzdělávání, osvěty
a Místní agendy 21“ zahrnuje mimo jiné
i investice na budování a rekonstrukce
ekocenter.

Rekonstrukce
Stále naléhavěji se však ukazovaly
i nevýhody jinak malebného lovecké
ho zámečku – především nedostatečné
technické zázemí. ČSOP Kněžice se pro
to rozhodlo přistoupit k rozsáhlé rekon
strukci areálu a o podporu tohoto zámě
ru zažádalo opět Státní fond. Úspěšně.
Na podrobnosti plánované rekon
strukce jsme se zeptali ředitele ekocen
tra Josefa Zeťka.
V čem bude rekonstrukce spočívat?
Na místě dnešních hospodářských budov
bude vybudován nový objekt, v kterém
bude kotelna, kuchyň, jídelna, záze
mí pro správce a klubovna. V podkroví
bude zřízena ubytovna pro návštěvníky
ekocentra. Vytápění bude vyřešeno tepel
ným čerpadlem. Zároveň musíme vybu
dovat i čističku odpadních vod, neboť
současná situace je značně nevyhovující.
Bylo obtížné získat podporu Státního fondu?
V době, kdy jsme o podporu žádali, ještě
neexistoval samostatný program podpo
rující ekologickou výchovu. Žádost proto

Bližší informace
o činnosti ekocentra i ZO ČSOP získáte na
tel.: 568 870 434, mail: info@chaloupky.cz,
www.chaloupky.cz

Kolik bude celá rekonstrukce stát?
Předpokládané náklady rekonstrukce
jsou čtrnáct a půl milionu korun. Fond
projekt podpořil částkou 11 460 000,
půl milionem přispěl kraj. Zbytek musí
me uhradit z vlastních prostředků.
A kdy se můžeme těšit na Chaloupky
v „novém kabátě“?
Celá rekonstrukce je naplánována na
dva roky s ukončením v listopadu 2003.
Vše je však připraveno tak, aby ekocent
rum nemuselo přerušovat činnost,
i když k nějakému ovlivnění provozu
patrně dojde. Takže přijměte pozvání
k nám na Vysočinu.

Jak známo, ubývá přírodní krásy stejnou
měrou, jakou přibývá nových vymože
ností technických věd. Člověk idealista,
naivně planoucí pro krajinnou čistotu,
sklíčeně odvrací zrak od nerov
ného boje, do něhož technický
a organisační pokrok denně
zaplétají přírodu, pokořujíce
a zbavujíce ji velmi rychle její
líbezné cudnosti a původní
neporušenosti.
S  nedůvěrou pohlížíme na
ony stále četněji se vyskytují
cí vodní stavbičky a hračičky,
o které zakopnete každou chví
li, sledujete-li na svých výle
tech tok nějaké horské bystři
ny. Že nepřidávají krajinám
krásy, nepopře ani nejhorlivější
vyznavač zbožňovaného pravít
ka a o jejich spasitelnosti po ji
né stránce nejsme přesvědčeni
ani trochu.
Tážete-li se domorodců, co
medle vyváděl ten potůček, že
jej musili dáti do pout a jak se
bránívali proti jeho záškodnosti,
dokud byl ještě volný, obdržíte
vždycky tutéž odpověď: jednou
za léta potrhal pastviska, poško
dil cestu a kdysi také urval
mlynářovi kus louky a pole;
spravovávali to jednoduchým a laciným
zatloukáním kolů a proplétáním chvojí,
za něž příští povodně usazovaly novou
náplavu. Jak vysoko odhadují způsobe
né škody? Slyšíte jmenovat číslice stov
kové, zřídka tisícové. A co stála regulace
potoka – ty odkopávky, násypy, ty vyz
děné hráze a betonové přepážky? Dovíte
se o částkách desítitisícových až stotisí
cových. Na konec se můžete ještě opta
ti, cítí-li se obyvatelstvo nyní po regulaci
potoka šťastnější, blaženější, daří-li se
mu lépe. Ale tuto otázku doporučujeme
jen vůči domorodcům dobromyslného
vzezření a krotkého pohledu.
Když jste tedy podobnými informa
cemi nenabyli přesvědčení o nezbyt
nosti a dobrodějství regulace, na kterou

jste narazili, povrtíte hlavami a putujete
dále. Překročíte hřeben hor a hle, nový
potok a opět upravený. Zase se vtíravě do
harmonické čistoty přírody zařezávají
zdi, násypy, přepážky, beton, železo.
I počnete pátrati po původu těchto
stále se opakujících staveb a zjistíte, že
málokdy dalo k nim podnět obyvatel
stvo samo, že obyčejně se snesly shora,
od úřadů, jako nečekané požehnání jed
noho odvětví veřejné správy. Ba nalézáte
hojně případů, kdy obce se regulacím

odvodňování, vysušování, regulování
a hrazení skončí škodami místo prospě
chem. Také v jeho celku. Neboť dosud se
všechny vědy stále ještě vyvíjejí, a vývoj
neznamená jen nové objevy, ale namno
ze velmi podstatné opravy starých názorů
a zdánlivě nedotknutelných pravd. Není
možno, aby stavebnictví, najmě vodní,
bylo z tohoto přirozeného zákona vyňa
to. I tam opraví zkušenost a vynalézavost
mnohé, co se dosud pokládá za svaté.
Bude to změna učení, vyvolaná snad ne
dostatky technickými, snad neblahými
následky klimatickými. Hlavně
klimatickými!
KND, ročník XXVI, rok 1934
Že nejde v naší přírodě všechno
od desíti k pěti a že má
ochranářské snažení své
nepřehlédnutelné výsledky,
vám dokáže srovnání tohoto úryvku
s tím, co bylo o jasoni červenookém
napsáno v minulém čísle KND.

Historické

reminiscence
Opět jsme zalistovali ve starších
číslech časopisu Krása našeho
domova. A objevili několik zajímavých
článků, úzce souvisejících se
současným obsahem časopisu ...

bránily a teprve určitými sliby vydat
ných subvencí byly získány k součinnos
ti. ... A v souvislosti s tímto poznáním
napadne vás myšlenka, svou troufalostí
tak nehorázná, že se jí zprvu zhrozíte
a ani se neodvažujete hlasitě jí projeviti:
ejhle, jak široké pole pro úspory, které by
se daly snadno provésti a nikoho by ne
bolely než několik odborně zařízených
úřadů. Ovšem ihned slyšíte v duchu je
jich velmi hlasitou, sebevědomou odpo
věď, že regulace mohou posuzovati je
nom odborníci, a to ještě nikoliv každou
jednotlivě pro sebe, nýbrž v jejich celku.
Načež se ve vás silněji ozve dlouho taje
ná obava, že snadnení daleká doba, kdy
přes všechno odbornictví to příliš násil
né „obhospodařování“ našich vod, tedy

Krása našeho domova sleduje
otázku vymírání motýla Apollo
u nás s velkým zájmem, ježto
se jedná opět o jednoho tvora,
o kterého naše příroda bude
nebo snad již je chudší. Nej
nověji projednává tuto otázku
zajímavá stať prof. H. Rebela.
Autor v úvodě své práce podo
týká, že badání o lokálních for
mách tohoto motýla je dnes již
takřka badáním historickým,
ježto je na většině míst, kde se
dříve nalézal, již úplné vyhu
ben neb alespoň vymírá, čehož
hlavní příčinou je hrabivost
a nerozumnost badatelů, které způsobi
ly, že fauna sudetských zemí pozbyla zví
ře tak charakteristické a krásné. Jinde při
spěly k vyhubení tohoto motýla i změny
terrainu, hlavně zalesňování, takže dá
dnes již velikou práci, aby bylo možno
studovati srovnávací materiál čelnější
a nezakládající se jen na ojedinělých
exemplářích.
ilustrační foto: jan moravec

V uplynulých letech byla za podpory
Státního fondu životního prostředí
ČR realizována výstavba několika
ekocenter.

Na obou místech vyskytá se motýl již
jen nejvýš v jednotlivých kusech a zvláš
tě intensivní lámání kamene na Kotouči
zdá se, že motýla odtud vypudilo. ...
V novém zákoně pro ochranu přírod
ních památek bylo by dobře prohlásiti
Apolla za zvíře přísně chráněné.
KND, ročník XIII, rok 1920–21
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rozhovor

rozhovor

i státy. V  opačném případě je namístě
už jen skepse.

O novém

Do současného Parlamentu ČR
bylo shodou okolností zvoleno
hned několik členů Čestné rady
ČSOP. Jedním z nich je
RNDr. František Pelc,
který nám odpověděl
na několik otázek.

parlamentu

a setkání

v Johannesburgu
ptal se jan moravec

foto: jan moravec

Začněme aktuálním tématem. Před
nedávnem jste se vrátil ze Světového
summitu o trvale udržitelném rozvoji
v Johannesburgu. Jak byste tuto
konferenci hodnotil?
Stručně řečeno: mnoho lidí a méně
konkrétních výsledků. Nicméně je
dobře, že se takový summit uskutečnil
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a jasně ukázal, že ekonomickou pro
speritu, ochranu životního prostředí
i sociální aspekty je nezbytné neoddě
lovat, ale naopak co nejfunkčněji inte
grovat. V Riu před deseti lety byla sta
novena celá řada rozumných cílů, ale
jen velmi málo jich bylo naplňováno.
Jedním z vážných důvodů bylo podle
mne právě nedostatečné propojování
základních pilířů udržitelného rozvo
je.Velká většina lidí na Zemi již ví, že je
dále neudržitelné, aby přes jednu mili
ardu obyvatel nemělo příjem ani dolar
na den či přístup k nejzákladnějším
potřebám, jako je pitná voda. Stejně tak
je neudržitelné každoroční ničení tro
pických deštných lesů o ploše součto
vě se blížící naší a Rakouské republice
dohromady, neboť jejich význam pro
uchování globální biodiverzity i gene
zi globálního klimatu je zcela zásadní.
Stále se však málo ví, co s tím prakticky
udělat. Pouze přerozdělování od bohat
ších k chudším není rozumné řešení.
Musí jít o celý komplex opatření – od
adresných podpor projektů k udržitel
nosti přes podporu elementární demo
kracie až po vzdělání a informovanost.
Bylo by to na samostatný rozhovor.
Mimochodem – byla zde velmi kriti
zována dotační zemědělská politika
vyspělých zemí, která prakticky likvi
duje obchodovatelnost zemědělských
produktů z rozvojových zemí. Myslím,
že ve značné míře oprávněně. Před
námi jsou výzvy, které zdůraznila i tato
konference, a které musí uchopit celo
světové společenství, jednotlivé regiony
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Co pro vás bylo v Johannesburgu
největším zážitkem, největším
překvapením?
Jednak velké disproporce mezi vnímá
ním světa ve vyspělých a rozvojových
zemí, hodně problematická vystoupení
autoritativních vůdců některých zemí.
Jinak Johannesburg i okolí připomíná
tak trochu velkoměsta v USA v kombina
ci s extrémně vyhlížející chudobou ple
chových slumů.
Kandidoval jste do parlamentu s nějakým
konkrétním cílem, čeho byste jako
poslanec chtěl dosáhnout?
Chtěl bych přispět k novému vnímání
ochrany životního a přírodního pro
středí, která není bariérou ekonomické
prosperity, ale její nedílnou součástí
a předpokladem. Toto oddělování je
překonané vidění světa, které nejne
šťastněji artikulují někteří zástupci
Občanské demokratické strany. Před
námi jsou zásadní úkoly, jako je dokon
čení harmonizace právních předpisů
se zeměmi Evropské unie a především
jejich praktické naplňování. To se neo
bejde bez kvalitní práce ministerstva
životního prostředí, podporované vlá
dou i vnímavým parlamentem. Vel
kým oříškem bude i novela zákona
o ochraně přírody a krajiny, neboť ten
to předpis v sobě provazuje krajinně
ekologické poznatky, řešení omezení
vlastnických práv i životní přístup k ur
čité hierarchii hodnot. Musíme v něm
rozvinout speciální státní správu, co
nejvíce se při rozhodování přiblížit kra
jině a efektivně využít evropskou sou
stavu chráněných území Natura 2000.
Měli bychom zde lépe ukotvit i funkci
neziskového nevládního sektoru v péči
o přírodní prostředí.
Při pohledu „zvenčí“ se současný
parlament i vláda zdají „zelenější“
než jejich předchůdce. Jaký je váš názor?
Souhlasím. Podívejte, v poslaneckém
klubu Unie svobody-DEU, kam patřím,
jsou nejméně čtyři členové, kteří ochra
nu životního prostředí považují za velmi
důležitou – Vladimír Mlynář, Táňa Fiše
rová, Svatopluk Karásek a já. V KDU-ČSL
je to současný ministr Libor Ambrozek,
v ČSSD i bývalý ministr Miloš Kužvart.
Těch jmen by šlo nalézt více. Chci věřit,

že se budeme umět rozumně domlu
vit. Ve vládě kromě ministra životního
prostředí vidím mezi environmentálně
senzitivními lidmi i premiéra Vladimíra
Špidlu, vicepremiéra Petra Mareše, mini
stra Vladimíra Mlynáře, ale zdá se, že se
dá věcně hovořit i s ministrem financí
Sobotkou, což bude nepochybně důle
žité při formulování ekologické daňové
reformy. Domnívám se, že těžko bude
v dalším volebním období poslanecká
sněmovna lépe vyzbrojena.
Vy znáte dobře problematiku našich
CHKO. Předpokládá se, že tato vláda
bude jednat o rozšíření některých
stávajících a vzniku několika nových
chráněných krajinných oblastí.
Jakou šanci uspět podle vás
tyto návrhy mají?
Myslím, že slušnou šanci má v dohled
né době rozšíření naší nejstarší CHKO
Český ráj, pro co bylo už vykonáno hod
ně práce na regionální i centrální úrov
ni. Reálně by mohlo projít i založení
CHKO Novohradské hory, CHKO Český
les. Větší problémy očekávám u návrhu
CHKO Střední Poohří a rozšíření CHKO
Pálava. Dílčím usnadněním může být
to, že se nám podařilo tyto záměry vět
šinou promítnout do koaliční doho
dy a programového prohlášení vlády.
Bude nutné prověřit i centrální část
CHKO Křivoklátsko, zda toto prostředí
není vhodné k přehlášení na národ
ní park. Aby se však tyto cíle podařily,
budou muset všichni ochranáři velmi
vážně posunout přístup k veřejnosti,
vlastníkům pozemků a obecním samo

foto: alice turnerová

s františkem Pelcem

správám a hledat v nich spojence či
aspoň korektního partnera.
Pokud vím, jste aktivně zapojen
především do ochrany CHKO
Jizerské hory.
Mohl byste k tomu říci něco bližšího?
V  letech 1990 až 1995 jsem vykonával
funkci vedoucího Správy CHKO Jizer
ské hory a tato poničená a zároveň
úchvatná krajina mne zcela pohltila.
Část problémů se zdravím lesních eko
systémů způsobily průmyslové a ener
getické imise, ale nemalý díl spadá i na

RNDr. František Pelc (*1962)
krajinný ekolog, politik

V letošních volbách byl zvolen za Unii
svobody – Demokratickou unii poslancem
Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR,
kde je místopředsedou Výboru pro

veřejnou správu, regionální rozvoj
a životní prostředí. Před tím stál sedm let
v čele Správy chráněných krajinných
oblastí ČR.
Aktivně se věnuje zejména ochraně
Jizerských hor (mimo jiné je předsedou
správní rady Nadace pro záchranu
a obnovu Jizerských hor). V září 2002 byl
jedním ze zástupců České republiky na
Světovém summitu OSN o trvale
udržitelném rozvoji v Johannesburgu.
RNDr. Pelc je členem Čestné rady ČSOP.

S RNDr. Mojmírem Vlašínem při oslavách dvaceti
let ČSOP.

vrub způsobu lesního hospodaření.
Nastartoval jsem zde několik projektů
na záchranu a reprodukci původních
populací lesních dřevin a jejich využití
při celkové revitalizaci imisemi poško
zené horské krajiny. Myslím, že se mi
podařilo trochu přispět k lepšímu poro
zumění mezi lesníky a ochranáři pří
rody, bez jejichž vzájemné spolupráce
nelze dlouhodobě rozumně chránit
a obnovovat místní přírodní prostředí.
V roce 1993 jsem založil Nadaci pro zá
chranu a obnovu Jizerských hor. Nada
ce má základní jmění téměř 25 milionů
korun a do projektů na rehabilitaci lesa
i občanské společnosti jsme investovali
za tu dobu přes 15 milionů korun.
A poslední otázka. Jste členem Čestné
rady Českého svazu ochránců přírody.
Co pro vás ČSOP znamená?
Je to pro mne určitá pocta. Já jsem byl
několik let aktivním členem ČSOP a ni
kdy jsem k této organizaci neztratil
sympatie. ČSOP je pro mne také poten
ciálně nejdůležitějším partnerem k zá
sadnímu zvýšení podílu neziskového
nevládního sektoru v ochraně našeho
přírodního dědictví. Příklady hodné
následování najdeme mimo jiné v Nizo
zemsku nebo ve Velké Británii.
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Další nové právní předpisy k ochraně

Mezinárodní obchod s exotickým ptactvem
je hojně rozšířen i v naší republice.
Od nynějška je již trestným činem!
(amazoňan
kubánský)

životního prostředí ČR

Mezi významné právní předpisy přijaté
v popisovaném období patří zejména zákon
o ochraně ovzduší (č. 86/2002 Sb.), který
nabyl účinnosti ke dni 1. června 2002.

Podrobnější informace
naleznete ve čtvrtletníku České právo
životního prostředí, který vydává Česká
společnost pro právo životního prostředí,
na internetových stránkách Společnosti
www.cspzp.cz či prostřednictvím její
emailové adresy cspzp@seznam.cz.

Významným počinem byla velká novela
trestního zákona, která byla provedena
zákonem č. 134/2002 Sb. a jež přinesla
mimo jiné významnou „ekologizaci“ trestního
práva. Té je věnován samostatný článek.
Podzákonnými právními předpisy, které si
zajisté zaslouží bližšího prostudování
a pozornosti, jsou např. nařízení vlády
č. 9/2002 Sb., kterým se stanoví technické
požadavky na výrobky z hlediska emisí hluku.
Tato typicky technická norma, stanovující
požadavky na výrobky z hlediska jejich emisí
hluku, se týká široké škály strojů, přístrojů
a zařízení, které jsou zdroji nepříznivého
a nadměrného hluku či vibrací.

P

arlament ČR projednal a nako
nec schválil novelu trestního
zákona, která kromě celé řady usta
novení z jiných oblastí společenského
života nově upravuje trestné činy proti
životnímu prostředí. Jedná se o zákon
č. 134/2002 Sb., který nabyl účinnosti
dnem 1. 7. 2002. Novela se jednak týká
nové koncepce dosavadního trestné
ho činu ohrožení životního prostře
dí (§ 181a a § 181b) a jednak do čes
kého právního řádu poprvé v dějinách
zakotvuje i další samostatné skutkové
podstaty trestných činů, a to § 181c –
poškozování lesa těžbou, § 181e – naklá
dání s nebezpečnými odpady a § 181f až
§ 181h – neoprávněné nakládání s chrá
něnými a volně žijícími živočichy a pla
ně rostoucími rostlinami.

V návaznosti na nový zákon o myslivosti byly
přijaty vyhlášky Ministerstva zemědělství ČR
č. 244/2002 Sb., kterou se provádí některá
ustanovení zákona č. 449/2001 Sb.,
o myslivosti, a vyhláška č. 245/2002 Sb.,
o době lovu jednotlivých druhů zvěře
a o bližších podmínkách provádění lovu.
Zatímco první z obou vyhlášek stanoví
podrobnosti týkající se zejména myslivecké
stráže, mysliveckého hospodáře, loveckých
dravců a loveckých psů, druhý předpis je
věnován zvláště stanovení časových období,
kdy lze jednotlivé druhy zvěře lovit, a dalším
podmínkám při provádění tohoto lovu.

Dříve ...
Od 1. 6. 2002
platí nový zákon
o ochraně ovzduší.

foto: jan moravec

foto: jan moravec

Zákon se týká znečišťování ovzduší jak ze
stacionárních, tak i částečně z mobilních
zdrojů znečištění a jejich provozovatelům
stanoví diferencovaně různé povinnosti.
Mezi ty nejdůležitější patří zajisté dodržování
tzv. emisních limitů a přípustné tmavosti
kouře, ale i využívání nejlepší dostupné
techniky (BAT) a placení poplatků za
znečišťování ovzduší. Jako novinka jsou vedle
„klasického znečišťování“ a ochrany ozónové
vrstvy Země upraveny i otázky spojené
s klimatickým systémem Země a jeho

ochrany přírody
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V  České republice sice doposud bylo
možné postihnout protiprávní nakládá
ní s živočichy a rostlinami podle zákona
č. 16/1997 Sb., o podmínkách dovozu
a vývozu ohrožených druhů, a podle zá
kona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody
a krajiny, aplikace byla možná ovšem
pouze v případě přestupků či jiných
správních deliktů, kdy lze jako sankci
uložit pouze peněžitou pokutu s ome
zenou horní hranicí, popřípadě zabavit
nelegálně držený exemplář. Neexistova
la však trestněprávní koncovka v podo
bě možnosti trestního postihu za trestný
čin na úseku ochrany druhů, s možností

Novelizací trestního zákona z března letošního roku získaly české úřady
konečně účinný (doufejme) nástroj ochrany přírody.
TEXT Vojtěch Stejskal

uložení trestu odnětí svobody, což vedlo
v praxi ke značnému oslabení efektivity
obou uvedených zákonů na ochranu pří
rody a Česká republika za to byla v Radě
Evropy a v orgánech Evropské unie opa
kovaně kritizována.
Dřívější znění § 181a a § 181b trest
ního zákona (trestný čin Ohrožení život
ního prostředí) bylo příliš komplikova
né a pro praxi v rámci ochrany přírody
obtížně použitelné (spíše nepoužitelné
vůbec). Snad jenom v oblasti ochrany
živočichů byla situace trochu lepší. Trest
ní stíhání se však omezovalo maximál
ně na trestné činy Pytláctví, Týrání zví
řat a v případě obchodu s jedinci podle
Úmluvy CITES byly pokusy stíhat pacha
tele za hospodářský delikt Porušování
předpisů při obchodním styku se zahra
ničím, ovšem většinou bez jakéhokoliv
efektu. Známým je případ člena Klubu
sokolníků, který byl v roce 1997 zadržen
na Slovensku, když vykradl v národní
přírodní rezervaci Chočské vrchy hníz
do orla skalního a způsobil tím škodu ve
výši 640 000 Sk. Tehdy byl jakožto cizí
státní příslušník vyhoštěn a trestně stí
hán v ČR. Na „domácí půdě“ pachatel
odešel od soudu pouze s podmíněným
trestem odnětí svobody, kuloárové in
formace praví, že šlo pravděpodobně
o „díru v legislativě“, se kterou si soudy
nevěděly rady.

... a nyní
Na neradostnou situaci s praktickou
aplikací trestněprávní ochrany přírody
reagoval překvapivě pozitivně Parla

foto: František pojer

Také první polovina roku 2002 byla z hlediska
dalšího vývoje práva životního prostředí
obdobím vcelku „úrodným“. Chtěl bych proto
tímto stručným příspěvkem navázat na svoje
pojednání z minulého čísla tohoto periodika
a seznámit ctěnou obec ochranářskou se
stručnou charakteristikou těchto norem.

ochranou, světelným znečištěním či pálením
organického materiálu na otevřených
ohništích v obcích. Zákon upravuje široký
okruh problematiky a vztahuje se na zdroje
znečišťování, počínaje kamny či kotlem
v rodinném domku a konče velkou
hnědouhelnou elektrárnou.

foto: pavel čech

TEXT Milan Damohorský

Nová právní úprava
postihu vybraných
trestných činů v oblasti

exploatace určitých druhů živočichů
z volné přírody, jež nabývá v součas
né době na aktuálnosti; jedná se např.
o odchyt tisíců pěvců na našem území
za účelem jejich exportu do zemí jižní
Evropy ke gastronomickým účelům.
Zákon postihuje ve všech případech
jak jednání úmyslná, tak nedbalostní.
Sankcemi jsou trest odnětí svobody až
na 1 rok nebo až na 3 roky, v závažněj
ších případech až na 8 let, dále peněžitý
trest a zákaz činnosti.
Ustanovení § 181a a 181b trestního
zákona je přejmenováno na Ohrožení
a poškození životního prostředí a oproti
stávající právní úpravě je koncipováno

ment ČR a přijal letos na jaře již zmí
něnou tolik potřebnou novelu. Od
1. 7. 2002 tak lze prakticky trestně stíhat
podle § 181f a 181g trestního zákona ta
jednání, jež jsou nebezpečná pro přežití
ohrožených druhů volně žijících živoči
chů a planě rostoucích rostlin, a to jak
na našem území, tak v celosvětovém
měřítku. V  souladu s praxí zemí EU se
posiluje zejména trestní sankce na poli
mezinárodního obchodu s exempláři
CITES, který je poměrně silně rozvinut.
V  České republice je nezbytné takto
chránit řadu našich domácích druhů,
např. před protiprávním odchytem drav
ců a sov (včetně vybírání vajec a mláďat
z hnízd), kteří jsou v západní Evropě i na
Blízkém východě prodáváni za astrono
mické ceny.
Ustanovení § 181h trestního záko
na se týká postihu případů bezohledné

Kdo v rozporu s právními předpisy usmrtí,
zničí, doveze, vyveze, … více než padesát
jedinců zvláště chráněného druhu živočicha
nebo rostliny, může být potrestán odnětím
svobody až na tři léta (mláďata čápa černého).

odlišně. Kladen je důraz na ohrožení
či poškození jednotlivých složek život
ního prostředí, na územní rozlohu,
stupeň zvláštní územní ochrany či na
ochranu společenstev či populací volně
žijících živočichů nebo planě rostou
cích rostlin. Pro aplikaci těchto dvou
paragrafů se používá i stanovení nákla
dů k odstranění následků poškození
životního prostředí.
Nová legislativa začala platit poměr
ně nedávno, jak bude v praxi fungovat
a zejména zda budou soudy a orgány čin
né v trestním řízení umět (a chtít) ji účin
ně aplikovat, ukáže až budoucnost.
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Arboretum v Bílé Lhotě
Krásu starých stromů lze obdivovat
v kteroukoliv roční dobu.

TEXT Vlastimil Tlusták
foto Pavel Rozsíval

A

rboretum Bílá Lhota je původně
malý zámecký park, který byl
založen ve 2. polovině 18. století.
Tehdejší majitel Jan Albert z Ostheimu
jej dal vybudovat v přírodně krajinář
ském slohu. Zámeček na začátku minu
lého století zakoupil Quido Redl, nad
šený zahradník a dendrolog, který již
předtím vybudoval velké arboretum
v Novém Dvoře u Opavy. Od roku 1926
Riedl v Bílé Lhotě postupně shromáždil
nejen pozoruhodnou kolekci dřevin
čítající přes 400 druhů, variet a odrůd,
ale citlivými úpravami se mu podařilo
vytvořit i esteticky hodnotný park. Po
roce 1945 však došlo k postupné degra
daci a likvidaci parku.

Díky nadšení pracovníků olomouc
kého muzea, zejména RNDr. Bohumila
Šuly a Stanislava Hekeleho, se podařilo
uchránit a obohatit park, jakých u nás
není mnoho. V  roce 1981 zde byla
dokončena výstavba a rekonstrukce
renesančního portálu, jehož fragmen
ty byly v arboretu nelogicky sestaveny
a rozptýleny. O  dva roky později vybu
dovalo olomoucké muzeum novou
vstupní halu s možností pořádání výstav
a dalších kulturních aktivit.

Co lze v arboretu spatřit
V  současné době roste v arboretu na
ploše necelých 3 hektarů více než 450

Obnova parku
V roce 1965 převzalo značně devastova
ný park bez hospodářského a odborné
ho zázemí do své správy tehdejší Kraj
ské vlastivědné muzeum v Olomouci.
Park byl postupně upraven a revitalizo
ván. Vzhledem k tomu, že v parku je
soustředěn velký počet cenných druhů
dřevin, jak domácích, tak i cizích, mno
hé navíc ve zušlechtěných zahradních
formách, a dále s ohledem na esteticky
významné uspořádání byl park v roce
1969 vyhlášen chráněným územím
(v současné době v kategorii Národní
přírodní památka).
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Arboretum Bílá Lhota

leží při silnici R 35 asi 25 km
severozápadně od Olomouce.
Je otevřeno v dubnu a říjnu o víkendech,
v květnu, červnu a září denně mimo
pondělí, o prázdninách každý den.
Mimo sezonu je možné objednat se na
telefonu 585 340 081 nebo
585 340 075. Vstupné 20,– Kč.
Pro členy ČSOP v rámci programu
„Zelená karta“ poskytuje po předložení
členského průkazu ČSOP nebo průkazu
Mladého ochránce přírody slevu 50 %.

Druhé celostátní setkání členů a příznivců
ČSOP se uskutečnilo 7.–9. září 2002
v Ejpovicích na Rokycansku.

Setkání
v Ejpovicích

druhů, odrůd, variet a forem dřevin.
Bohaté jsou především kolekce japon
ských javorů, pestrolistých buků
a zejména magnolií. Velmi početná je
i kolekce tisů.
V horní části arboreta vyniká mohut
ností skupina dubu letního, jejíž stáří
se odhaduje až na 400 let. Z jehličnanů
jsou nejbohatěji zastoupeny cypřišo
vité druhy, zejména zeravy (mj. 13 fo
rem zeravu západního), cypřišky (17
forem) i početné jalovce. Pozoruhodné
jsou kolekce smrků (8 druhů), jedlí (11
druhů) a borovic (9 druhů). Z dalších
vzácných jehličnanů je možné uvést
např. kryptomerii japonskou, metasek
voji čínskou a další.
Z listnatých stromů jsou nejpočetněj
ší javory (4 druhy), buk lesní (8 forem),
duby (5 druhů), brsleny a jírovce. Vý
znamnými druhy jsou i liliovník tulipá
nokvětý, topol chlupatý, korkovník amur
ský, pozoruhodný sazaník velkokvětý,
v zimě kvetoucí vilíny a další druhy.
Významnou částí je několik forem
jinanu dvoulaločnatého, jehož listy má
arboretum v emblému. Nechybí ani
stálezelené pěnišníky – rododendrony,
kaliny a další dřeviny.
K významným odborným aktivitám
patří podíl na záchranných kultivacích
ohrožených přírodních druhů rostlin
i na budování Banky semen chráně
ných a ohrožených druhů rostlin Mora
vy. Z těchto jinak pro návštěvníka nedo
stupných rostlin je postupně budována
nová expozice v plenéru arboreta.

Setkání se vydařilo. Slunce, voda, vzduch,
zajímaví lidé, dvojtýpí, koně, vydra, tušení
ledňáčci, fingovaná ekologická havárie, cvičení
policistů se psy, semináře, přednášky, besedy,
hudba, táborák … prostě pohoda.
Přijel ministr Libor Ambrozek s manželkou
Monikou a půlroční dcerkou Majdalénkou.
Majdalénka vypadala spokojeně, měla tátu
po delší návštěvě v Johannesburgu zase doma.
Účastníci vypadali rovněž spokojeně, protože
Libor Ambrozek vyprávěl zajímavosti ze života
novopečeného ministra.
Setkání se zúčastnilo přes 150 osob. Z toho
přibližně třetina byli „přespolní“ (převážně
z Čech), ostatní byli místní – členové a příznivci
Moulisovy rokycanské organizace, popřípadě
náhodní kolemjdoucí.

Potěcha srdce

Martin Ziegler, ZO ČSOP Spálené Poříčí
Jestli mi něco chybělo? Možná zahájení,
při kterém by se všichni účastníci představili. Ale
asi to nejde, aby se všichni sešli v jednu hodinu.

Arboretum v Bílé Lhotě je nejen živou
botanickou expozicí, ale také laboratoří
v přírodě a konečně i rekreačním pro
středím, v němž člověk nachází pou
čení a osvěžení, v němž ocení chvilku
klidu pod korunami staletých dubů
a kde potěší své oko a srdce.
Přijeďte se přesvědčit sami.

Anketa mezi účastníky:
Co se vám líbí na setkání?
A co by se dalo napříště zlepšit?
Majka Cachová, ZO ČSOP Novohradka, Proseč
Přínosné byly hlavně semináře, například
seminář o hospodaření. A co se týká zlepšení –
bylo by dobré dodržovat časový harmonogram.
Pavel Třešňák, individuální člen, Praha
Výborný byl Václav Chaloupek, zajímavá byla
exkurse na ledňáčky, přednáška Ekologie
vztahů. Také jsme se byli podívat na koryto
místního potoka – v podstatě je to minipotůček
a po záplavách dnes koryto vypadá jako horní
tok Sázavy nebo Berounky.
Eva Svobodová, ZO ČSOP Chodov
Byla jsem nadšená, že tu byl Libor Ambrozek,
zaujaly mě jeho názory. Program je velmi pestrý
i pro děti. Určitě bychom přijeli příště zase,
ale na Moravu je to pro nás daleko.

Petr Janeček, ZO ČSOP Zvoneček, Vrané n. Vlt.
Mohlo přijet víc lidí. Mohla být lepší propagace.
Ale já jsem spokojený. Příště vyberte zase nějaké
pěkné místo.
Petra Písaříková (petra.pisarikova@ecn.cz)

Znovunavracení

J

en co se probudil, vyslal starostli
vý pohled k zamlženému rannímu
obzoru. Dobře to vypadá, pomyslel
si v duchu na adresu nesmělých ranních
paprsků babího léta.
Hlavně že neprší, to by byl pro ně
šok a nedokázali by vzlétnout.

Přesně v devět ráno zastavil na ná
městí. Už na ně čekali.
„Moc mě těší, že jste si udělali čas…,
tak pojedeme rovnou k Bohdanečským
rybníkům,“ pozdravil se se všemi napl
něn optimistickým příslibem, že se pře
ce jen o ně někdo zajímá.
Kolona několika vozů vyrazila i s ka
merami a fotoaparáty na místo vhodné
k rozletu ptáků.
„Tak kolik jich tam máte?“ zeptal
se reportér a nedočkavě nahlížel přes
rameno. „Celkem pět, tři mláďata čápů
bílých a dva kalouse ušaté,“ usmívá se
s pocitem skoro otcovské hrdosti Josef
Cach, který se svou ženou Marií pracu
je ve stanici pro handicapované živo
čichy v Boru. „Čápi pocházejí z Jičína,
Dvora Králové a Chlumce nad Cidli
nou a odchovaly je záchranné stanice
v Jaroměři a Boru u Skutče. Všichni
jsou vypadlí či vyhození z hnízda. Byly
nalezeni v okolí hnízd oslabeni a bez
snahy létat“, dodává a opatrně vyklá
dá transportní přepravky a pytle, ze
kterých už plaše vykukují štíhlé krky
s dlouhým zobákem.
Odrostlá mláďata po chvilce nejis
tého přešlapování na vysokých oran
žových nohou poprvé váhavě rozepína
jí – teď už mocná – křídla a vznášejí se
k modré oponě, kterou mimo voliéru
vnímají poprvé z celé perspektivy.

TEXT Zdenka Ulmannová
Foto Radek Kalhous

Poděkování
za podporu Národní sítě stanic pro
handicapované živočichy patří
Ministerstvu životního prostředí ČR,
Lesům České republiky, s. p., firmě
Škoda Auto, a.s., a drobným dárcům.

„Zkraje podzimu se čápi houfu
jí a táhnou na jih. Letí východní ces
tou přes Balkán, Izrael a Egypt do nitra
Afriky nebo západní trasou přes Francii,
Španělsko a Gibraltar do Maroka a dál.
Můžou zkusit letět sami nebo se přidat
k jinému hejnu,“ vysvětluje David Číp ze
záchranné stanice v Jaroměři.
„Tak šup, leť si taky,“ propouští z mi
losrdného zajetí i oba kalouse, kteří na
posled pozdraví svým pohledem jasně
žlutých očí a vzápětí frnknou křídly
a rychle mizí z dohledu.
„A je to… třeba se na jaře zase vrátí…
Víte, každá ze záchranných stanic ročně
ošetří téměř tři sta zvířat, převážně vel
kých ptáků, ale i vyder, veverek a srnek,
na které lidé upozorní nebo je přivezou.
Škoda jen, že provoz Stanic pro handica
pované živočichy leží z největší části na
dobrovolných nadšencích a sponzo
rech,“ pokýve vážně hlavou.
Hlouček lidí se pomalu rozešel. Na
okamžik ještě vyslal zkoumavý pohled
do zelených vln rákosí na druhém bře
hu, pak zvedl oči k obloze.
Tak to je v pohodě, dneska už určitě
pršet nebude…
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Pozorování

vzácné

husice
egyptské

Neobvyklý ornitologický nález
zaznamenali v červnu ochránci
přírody z Rokycan na základě
upozornění pana Františka Ptáčka
z Libomyšle na Berounsku.
Do blízkosti jeho zemědělské usedlosti,
kde protéká malá říčka, přilétla nezvykle
zbarvená husa a zhruba za tři dny se k ní
přidala druhá. Zjistili jsme, že se jedná
o husici egyptskou, která patří mezi nej
početnější zástupce vrubozobých na
africkém kontinentu jižně od Sahary.
Dříve hnízdila i na Dunaji a úspěšně byla
znovu vypuštěna v Anglii. U nás se v pod

statě nevyskytuje, s výjimkou zoolo
gických zahrad či soukromých chovů.
Má štíhlou postavu s tenčím krkem a vel
kou hlavou. Převládající barvou peří je
žlutohnědá, na křídlech je i černá, zele
ná a bílá. Živí se trávou, semeny, listy
a stonky vegetace i drobnými bezobrat
lými živočichy. Vzhledem k tomu, že se
k oběma husicím dalo přiblížit na menší
vzdálenost, předpokládáme, že se jedná
o ulétlé ptáky z nějakého chovu. Pozoro
vání husice egyptské u nás není ojedině
lým jevem, neboť tohoto krásného ope
řence měli možnost pozorovat i kolegové
na Moravě.
Pavel Moulis, ZO ČSOP Rokycany
(pavel.moulis@worldonline.cz)

Kosení karpatských
luk

V červenci proběhlo v přírodních
rezervacích Bílé potoky, Javorůvky
a Dobšena v CHKO Bílé Karpaty
tradiční kosení květnatých
orchidejovitých luk.
Za 3 týdny se na zdejších loukách vy
střídalo přes 180 hostů i domácích.
Někteří přišli na den, několik účast
níků s námi prožilo i celých 14 dní.
Převážně zde byli studenti vysokých
a středních škol nejrůznějších studij
ních oborů, Brontosauři, ale i vyznava
či přírody střední generace, kteří hle
dají a nacházejí ve zdejších projektech
ochrany přírody a jejího udržitelného
využívání inspiraci pro vlastní rozvoj
i životní styl. A hlavně chtějí pomoci.
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Přes bouřky, přeháňky a velké mok
ro v druhém týdnu se podařilo louky
nejen poséci, ale i sklidit zatím největ
ší množství sena. Dobrovolníci navíc
opravili i čtyři přechody přes mokřa
dy, jednu studánku v Bílých potokách,
sbírali jsme i léčivé byliny na čaje. Pro
účastníky byl zajištěn doprovodný pro
gram, hry i poučení z různých místních
projektů.
Ještě jednou děkujeme všem přespol
ním i domácím příznivcům karpatské
přírody, kultury a lidí za pomoc a těšíme
se na další spolupráci. Na louky tak může
přijít podzim a s ním i ovce, aby pokra
čovaly v letošní péči o cenné přírodní
dědictví Bílých Karpat.
Miroslav Janík, ZO ČSOP Kosenka
(kosenka@mail.walachia.cz)

podzim-zima 2002 krás a n ašeho domova

I letošního léta vyjeli mladí ochránci
přírody z Chodova na svoji základnu
v údolí říčky Svatavky.

20. dubna 2002 byla slavnostně
otevřena Smyslově naučná stezka
Údolím Skuhrovského potoka

Tábor

Dunící údolí 2002
Stezka

smyslového

vnímání

Na trase stezky je 15 informačních tabulí.
Některé z nich podávají pouze odborné
informace doplněné obrázky. Jsou to na
příklad zastavení Hajní květena a hmyz,
Lesní hospodářství, Ptactvo, Mykoflóra,
Geomorfologie kraje (s panoramatickým
výhledem na Orlické hory), Geogalerie
a Prameny. Většina tabulí však obsa
huje také žlutě označené texty vybíze
jící k smyslovému vnímání. Například
tabule u nádherného totemu informuje
nejenom o historii a vzniku totemů, ale
obsahuje i text a návod na aktivitu Hlasy
přírody a Bosé tlapky. Právě pro smyslová
vnímání má stezka řadu doprovodných
zařízení, například čichárium, pákovou
houpačku, visutou lávku, dendrofon.
Pro pochopení vztahů mezi organismy
v přírodě a možnost vcítění se do chová
ní zvířat je tu stanoviště Pavučina a Zkus
to jako zvířata, kde si návštěvníci mohou
zahrát i jednoduché ekohry. Hmatové vní
mání je zdůrazněno na stanovišti Poznej
strom. Metodicky jsou aktivity i text infor
mačních tabulí zpracovány ve varian
tách pro děti a pro dospělé. Stanovitě
podporující smyslové vnímání jsou vhod
ná i pro mentálně postižené spoluobčany.
Na začátek stezky se dostanete nejlé
pe z nádraží v České Třebové po žluté
turistické značce, která celou stezku pro
vází – vlastní začátek trasy je na okraji
obce Rybník. Realizátorem stezky byla
Základní organizace Českého svazu
ochránců přírody v České Třebové ve
spolupráci s obcí Rybník a Lesy České
republiky, s. p.
Hana Grundová, ZO ČSOP
Česká Třebová (freoni@atlas.cz)

Exkurze do

Železných hor
Protože nejen prací v chráněných
lokalitách živ jest člověk
ochranářský, zorganizovala naše
organizace dvoudenní exkurzi do
kraje mezi Chrudimkou a Doubravou.
Po stránce odborné se nám věnoval
RNDr. František Bárta, vedoucí CHKO.
Věnoval, a jak! Nejenže umožnil ubyto
vání skoro třiceti Pražáků v prostorách
Správy CHKO v Nasavrkách, v mimo
chodem mimořádně moderně a kvalit
ně vybavené budově, nejenže nám po
oba večery promítal video o Železných
horách, ale celé dva dny se s námi
potuloval po „svých“ horách, kde svou
ochranářskou činnost uplatňuje již od
roku 1984. Neúnavně nám vyprávěl,
ukazoval, demonstroval, upozorňoval
na vzácnosti přírody, krajiny i dějin.
Jsem si jist, že tak jako my, i všichni
ostatní návštěvníci Železných hor, kte
ří se zajímají o přírodu, historii kraje,
vzácnou květenu a živočichy naleznou
na Správě CHKO v Nasavrkách lidi
zapálené pro svou práci, ochotné, poskytující kvalifikované informace. Ještě
jednou Ti, Františku Bárto, moc děku
jeme.
Zdeněk Prášil, ZO ČSOP
Botič-Rokytka (z_prasil@volny.cz)

Náplň letního tábora byla již tradičně
zaměřena na poznávání, hry a pomoc
krajině, ve které se tábor nalézá.
Celým táborem se nesla etapová
hra, jejímž námětem byla pomoc oby
vatelům planety Xanterie, kteří svým
přetechnizovaným způsobem života
na své planetě vyhubili veškerou fau
nu. Expedice pozemšťanů se jim snažily
„odchytit“ exempláře živočichů žijících
v naší vlasti. Museli při tom prokazovat
různorodé znalosti z jejich života.

Děti i vedoucí se i letos zapojili do
úklidu okolí hradní zříceniny Harten
bergu – uklízeli cestičky a likvidovali in
vazní rostliny (bolševník a křídlatku).
Vyráběli také budky pro ledňáčky a pro
sovy. Nechyběl ani sport. Letošní rok byl
zaměřen na poznání pro děti nového
sportu – lakrosu. Součástí tábora byly
i výlety či noční setkání s bezhlavým
rytířem Soběslavem z Hartenbergu.
Miloš Volek, ZO ČSOP Chodov
(myvalove@volny.cz)

Záchrana
lázní v Liberci
Novorenesanční „Liberecké lázně“
již dvanáct let chátrají. Od roku
2001 se o jejich záchranu snaží
i pozemkový spolek „Mokřady
a louky Liberecka“ při ZO ČSOP
Armillaria.

Provoz v budově bývalých libereckých
lázní již od počátku 90. let 20. století
skomírá. Z bazénu je „vyroben“ velký,
ale pustý sál, restaurace nabízí skrovný
jídelníček spíše úzké spřátelené skupině
hostů, ve sklepě se buduje rockový klub.
Ostatní prostory jsou bez vody i topení,
zpuchřelými okny fouká a rámy dveří se
pomalu rozpadají. Objekt je v rukou li
kvidátora soukromé společnosti, ale za
dlužen bance, která je pro změnu také
v konkurzním řízení. Kdo tedy může začít
rozplétat propletenec vztahů a křivd, kdo
může pomoci najít řešení a nové využití
této krásné státem chráněné památky?
Ke stoletému výročí otevření budovy
(17. 3. 1902) byla sepsána petice, v níž

občané žádají vedení města a kraje o oka
mžité řešení neuspokojivého stavu budo
vy lázní (dosud cca 6500 podpisů).
V dubnu 2002 vznikla pracovní sku
pina, složená z odborníků, odboru roz
voje i neziskových organizací, která při
pravuje jednotlivé kroky pro záchranu
objektu. O tom, zda v objektu zůstanou
lázeňské a terapeutické služby včetně
bazénu nebo zda v něm vzniknou jiné
aktivity (muzeum, součást umělecké či
vysoké školy, polyfunkční objekt s pro
pojením komerčních i nekomerčních
aktivit…) se v současné době živě disku
tuje. V září začalo město jednat o koupi
objektu. Jsme optimisty a věříme, že
objekt opravdu najde nové využití
i schopné manažerské vedení.
Květa Morávková, ZO ČSOP Armillaria
(kmoravkova@volny.cz)
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poradn a

Duben


Pták roku 2002: poštolka obecná


V Břeclavi se konalo Výroční

– základní informace a možnosti ochrany
– publikace vydávaná tradičně ve spolupráci
s Českou společností ornitologickou

shromáždění pozemkových
spolků. Na šedesát zájemců
o tuto problematiku se sešlo,
aby diskutovali o dalším
směřování hnutí
pozemkových spolků
a vzájemně si vyměnili svoje
dosavadní zkušenosti.

Květen

V Krásné Lípě na Děčínsku proběhlo národní


Zelená karta – přehled objektů a služeb,

kde mají členové ČSOP v rámci programu
„Zelená karta“ slevu
Kontakt: Kancelář ÚVR ČSOP, tel: 222 516 115,
csop@ecn.cz
Součástí Setkání ČSOP v Ejpovicích byl
i seminář „Využití médií v ochranářské praxi“.

kolo 7. ročníku Ekologické olympiády.

Červen

Ústřední výkonná rada ČSOP zasedala

v Praze na Toulcově dvoře. Mimo jiné
schválila směrnici o ochraně osobních
údajů.

Smlouva o spolupráci s akciovou
společností Škoda Auto byla slavnostně
podepsána v sídle firmy v Mladé Boleslavi.

mladších se stal oddíl Vyhoukaná sova
z Hradce Králové, v kategorii starších oddíl
Uran z Třeboně.

Červenec

Dosavadní předseda ČSOP Libor Ambrozek

byl jmenován ministrem životního prostředí.
Následně rezignoval na svou funkci v ČSOP
a vedením Svazu byl pověřen jeho
místopředseda Pavel Pešout. Mimochodem
– Svaz má v současné vládě silné
zastoupení. Ministr kultury Pavel Dostál je
členem Čestné rady a členem ČSOP je
i premiér Vladimír Špidla.

Září

Člen ÚVR ČSOP a bývalý předseda Svazu

Petr Dolejský byl jmenován ředitelem Správy
chráněných krajinných oblastí ČR.

Ministrům vlády ČR byl v souvislosti

s nedávnými záplavami zaslán dopis
s žádostí o navýšení finanční podpory
krajinotvorných programů. Jeho znění
naleznete na str. 3.

V Ejpovicích na Rokycansku se uskutečnilo

Celostátní setkání členů a příznivců ČSOP.
Bližší informace o jeho bohatém programu
si můžete přečíst na str. 27.


Příroda od podzimu do léta – sborník úkolů

a jejich řešení 2. ročníku přírodovědné
soutěže pro základní školy
Kontakt: CEV Zvoneček, tel: 257 762 036,
603 372 109, cev.zvonecek@quick.cz

Program péče o nelesní zeleň – informační

brožurka o jedné z činností Podblanického
ekocentra ČSOP

Vážky 2001 – sborník referátů z celostátního

semináře odonatologů na Šumavě
Kontakt: Podblanické ekocentrum ČSOP,
tel: 317 845 169, 317 845 965,
vlasim@csop.cz

Smyslově naučná stezka Údolím

Skuhrovského potoka – průvodce po nově
otevřené naučné stezce (viz str. 28) ve dvou
provedeních – brožura a leták
Kontakt: Hana Grundová, tel: 465 532 291,
freoni@atlas.cz

Přírodní památka Kavky (L. Tichý – editor)

– průvodce výukovou trasou ve dvou verzích –
odborná brožura a leporelo pro děti
Kontakt: Václav Izák, tel: 543 216 483,
wafle@lipka.cz

Řeky pro život – revitalizace řek a péče

o nivní biotopy (H. Králová, editorka) – kniha,
jejíž obsáhlejší recenzi najdete na str. 5
Kontakt: ČSOP Veronica, tel: 542 218 352,
veronica@ecn.cz


Proběhla tradiční mezinárodní akce

„Ukliďme svět!“, o níž se dozvíte více na
str. 18–19.

(v přehledu nejsou zahrnuta periodika,
pohlednice, plakáty a další propagační tiskoviny)


ČSOP uzavřel se Škoda Auto, a. s.,

smlouvu o spolupráci na projektu Národní
síť stanic pro handicapované živočichy.
V rámci této spolupráce bylo stanicím
zapůjčeno 10 automobilů Škoda.

Ve Varvažově na Písecku proběhlo finále

30. ročníku přírodovědné soutěže Zelená
stezka – Zlatý list. Vítězem v kategorii
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„Nalezli jsme malého
ježečka. Co s ním?“
ozývá se každý
podzim z telefonu
několikrát denně.

podzim-zima 2002

Smutné zprávy
Dne 4. srpna 2002 zemřel ve věku 70 let
Ing. Igor Míchal, CSc., člen Čestné rady
ČSOP, dlouholetý aktivní člen Svazu.
Vzděláním lesník, zabýval se širokou
škálou aktivit v ochraně přírody a krajiny,
byl autorem bezpočtu publikací odborných

i populárně-vědeckých, stál v čele mnoha
odborných komisí a vědeckých institucí. Za
svoji neúnavnou práci byl oceněn řadou
vyznamenání, mimo jiné Cenou Josefa
Vavrouška za „odborně fundované a lidsky
statečné celoživotní prosazování
odpovědnějšího vztahu člověka k přírodě“.

Našel se ježek
Předně je nutné si uvědomit, že ježek má
mláďata dvakrát do roka, přičemž téměř
žádné z podzimních mláďat nepřežije na
základě přirozeného (neúprosného a leti
tého) výběru následující zimu. Záchrana
těchto mláďat je reálná, ale pro samot
nou přírodu a populaci ježků nemá
velký přínos – mnohdy naopak škodí.
Chcete-li se přesto pokusit o přezimování
ježka, zde je několik základních rad:
 Než ježka odnesete domů, rozmysle
te si, zda je to opravdu nutné. Zdravý
a silný ježek v přírodě přežije zimu bez
problémů. O péči má smysl uvažovat,
jestliže nalezneme v říjnu mládě vážící
méně než 200 až 300 g, nebo v listopa
du méně než 300 až 400 g.

 Ježka lze v zajetí krmit masovou kon
zervou pro psy či kočky, případně vaře
ným drůbežím nebo králičím masem
s přísadou zeleniny, těstovin, ovesných
vloček a rýže. Napájíme ho nezávad
nou vodou. Jablka, hrušky a mléko
ježkům nepatří!
 K  ubytování ježka postačí větší papí
rová krabice (výběh), do které je nutno
nainstalovat ještě jednu menší krabici
s otvorem (domeček). Do bedny mu
dáme dostatečné množství natrhané
ho papíru, suchého listí, sena či slámy.
U
 bikaci s ježkem přeneseme do míst
nosti s pokojovou teplotou, kde ji po
necháme do doby, než ježek dosáhne
váhy 500 g. Poté přemístíme ubikaci

s ježkem do studenějšího prostředí
(teplota by neměla klesnout pod 0 oC,
ideální je +5 oC) a ježka necháme v do
mečku zazimovat. Pozor, i zde je nut
no ježka ze začátku krmit.
 Po úplném zazimování (usnutí) nechá
váme v bedně pro případ, že by se je
žek probudil, trochu suchého krmení
(piškoty s drcenými oříšky a ovesnými
vločkami, burisony) a vodu.
 Na jaře je vhodné probuzeného spáče
ještě trochu vykrmit a za příznivého
počasí vypustit na vhodné, málo frek
ventované místo.
Karel Makoň (ptactvo@stb.cz)

Pokud se nemůžete o ježka
postarat sami, obraťte se na
některou ze záchranných stanic
pro handicapované živočichy.
Kontakty na ně naleznete na
webových stránkách
http://csop.ecn.cz,
případně se můžete informovat
na telefonu 222 516 115.

foto: m. piškulová

ČSOP vydal…

Stalo se ...

foto: ivo plecháč

n aše činnos t

Vážení členové a přátelé ČSOP,
děkujeme za vaši pomoc a podporu. Zároveň se na vás obracíme s žádostí o pomoc při
posílení Českého svazu ochránců přírody. Pokud se nám podaří rozšiřovat řady našich členů,
dokážeme účinněji naplňovat své poslání. Prosíme, nabídněte ve svém okolí členství v ČSOP.

Pomozte nám posílit ČSOP,
nabídněte členství v ČSOP
ve svém okolí!
Jak se stát členem?
Zájemce o individuální členství může jednoduše vyplnit přihlášku
všitou uprostřed tohoto časopisu a zaplatit roční členský příspěvek.
Zájemce o aktivní práci pro přírodu 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
do Kanceláře ÚVR ČSOP.

Proč být členem ČSOP?
 Svým příspěvkem člen podporuje praktickou ochranu přírodního

a kulturního dědictví, která přináší dlouhodobé výsledky.
 O výsledcích této činnosti jej pravidelně informuje časopis

Krása našeho domova.
 Člen ČSOP má možnost získat poloviční vstupné, které v rámci

programu Zelená karta nabízí téměř 100 prohlídkových objektů
po celé republice, včetně mnoha muzeí, hradů, hvězdáren,
botanických a zoologických zahrad, zpřístupněných jeskyní apod.
 Aktivní členové se mohou zapojit do bohaté škály činností
základních organizací ČSOP a účastnit se akcí pořádaných
pro členy ČSOP.

Bližší informace: Kancelář ÚVR ČSOP, Uruguayská 7, 120 00 Praha 2
tel.: 222 516 115, e-mail: csop@ecn.cz, http://csop.ecn.cz
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Ochránci přírody ze Středohoří

Dejte to přečíst přátelům

Chtěla bych vám poděkovat za zdařilý
časopis, který rozesíláte členům ČSOP.
Všimla jsem si, že zde není zastoupena
oblast Českého středohoří. Je to škoda,
proto bych chtěla čtenáře seznámit
s naší činností.
Ochranou přírody Českého středo
hoří se zabývá ZO ČSOP 37/4 Lovoš se
sídlem v Lovosicích. Tato ZO pravidel
ně pečuje o 2 studánky, a to pod vrchy
Boreč a Lovoš. Tradičního čištění studá
nek se zúčastňují i děti ze základní školy
v Lovosicích. V průběhu roku jsou stu
dánky kontrolovány. V září je prováděn
úklid naučných stezek Lovoš a Boreč.

Myslím si, že každý časopis, který hodlá
své čtenáře zaujmout, by měl být přede
vším čtivý. A Krása našeho domova tako
vá rozhodně není. Představte si, že máte
známého, kterého byste chtěli přesvědčit,
aby vstoupil do ČSOP. Není to sice žádný
ochranářský aktivista, ale také mu není
lhostejné, jak naše země vypadá. A vy,
abyste jej do ČSOP nalákali, mu nabíd
nete k prohlédnutí svazový časopis.
První, co na titulní straně (obálce)
váš přítel spatří, je nevýrazné logo, gra
ficky nezvládnutý titulek s názvem (mi
mochodem strašně dlouhým a matou
cím) a jakousi fotografií blíže neurčené
rostliny, o které neví, k jakému článku
uvnitř časopisu patří (jak jsem pochopil
později, evidentně k žádnému).
Otevře-li váš přítel časopis, pozná,
že obsah není nikterak lepší než titulní
strana. Dlouhé předlouhé texty o pro
blémech a starostech, úspěších a neúspě
ších jednotlivých regionálních ZO mo
hou zajímat snad skutečně jen čtenáře
z daného regionu. Celorepublikovým či
dokonce celosvětovým problémům zde
není věnována ani čárka. Časopisu také
velmi schází humor.
I časopis o vážných věcech, jakými
ochrana přírody bezesporu je, si zaslou
ží alespoň jednu stránku s vtipnými glo
sami na aktuální témata, s kresleným
i psaným humorem, s povídkami, bás
němi. Listárna by také mohla být obsá
hlejší, titulky článků méně strohé a více
lákající čtenáře k přečtení, absolutně
chybí ankety. Zkrátka je toho dost, co by
váš přítel shledal nepěkného až nezají
mavého, neřku-li nudného.
Zkuste časopis psát s dojmem, že má
přijít na pulty obchodů a stánků a že
musí obstát v tvrdé konkurenci dalších
periodik. Zkuste časopis psát pro široký
okruh lidí!
Michal Šíba, individuální člen ČSOP

Několik členů ZO je zároveň i členy
sdružení s poetickým názvem „Poutníci
Českého středohoří“, kteří podnikají pra
videlně každou sobotu výlety do oblasti
Středohoří a Poodří. Vydávají svého
„Poutníka Českého středohoří“, zatím
jako občasník, který je určený zájemcům
o tento kraj a milovníkům přírody.
Jana Haasová, ZO ČSOP Lovoš

Cestou
k Boušínské kapli
Jen málokterou cestu znám lépe, jak ze
zastávky v Olešnici na Boušín. Vedla
zprvu přes pole, kde na mě přátelsky
kýval větvemi solitérní jeřáb – v zimním
období, kdy pěšinka zapadala sněhem,
jediný orientační bod. Za osadou Mstě
tín se trvale vnořila do lesa. Na jeho
okraji stojí chalupa, kde se říká „U haltý
řů“. To jméno má právem, protože před
chalupou stojí haltýř, kde se s oblibou
zdržují mloci.
I přes šumění řeky Úpy byl zde slyšet
jasný zvuk padající vody. Voda vyvěrá
z kapličky jako jeden proud, ale do kap
ličky musela být přivedena z několika
míst. Velmi dobrým znalcem okolí kap
ličky a sbíhajících pramínků byl můj
zvěčnělý tchán kostelník Václav Mišoň,
který v kapličce každý letní večer zaže
hl svíčku. Její svit prozařoval letní noce
lesním porostem až od řeky.
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Na průčelí mariánské kapličky je na
psána pověst o zázračném uzdravení
hluchoněmého děvčátka turyňského
pána z litobořické tvrze, která zabloudila
nad dravou řekou a zde nabyla řeči i slu
chu.
J. Vaněk, ZO ČSOP Slatina nad Úpou

Poznámka redakce: Boušín se nachází
10 km severozápadně od Náchoda v sou
sedství známého Babiččina údolí.

podzim-zima 2002 krás a n ašeho domova

Globálním tématům se časopis skutečně
nevěnuje. Jeho těžiště, stejně jako těžiš
tě činnosti celého Svazu, je v problémech
našeho bezprostředního okolí,
v ochraně naší fauny, flóry a krajiny.
Ostatní připomínky jsou námětem
k diskusi – napíšete-li nám svůj názor
na časopis, děkujeme předem. Můžete
například využít anketní lístek,
všitý uprostřed tohoto čísla.
Redakce

Podpora krajinotvorných
Příroda a krajina každé země odrážejí celkový
charakter rozvoje hospodářství, zároveň jsou
dokladem etické vyspělosti a estetického vnímání
společnosti. Nároky na využívání krajiny
v celosvětovém měřítku neustále stoupají, péče
o krajinu se řadí mezi prioritní problémy životního prostředí.
Součástí péče o krajinu, její ekologickou stabilitu a produktivitu, je péče
o chráněná území, o území se specifickou funkcí v krajině, o druhovou
ochranu rostlin a živočichů, o významné krajinné prvky atd.
Významným zdrojem financování realizace opatření k ochraně přírody
a krajiny je Státní fond životního prostředí České republiky (SFŽP ČR),
který je kromě státního rozpočtu a Fondu národního majetku významným
zdrojem finančních prostředků určených právě na podporu ochrany
či zlepšování kvality životního prostředí.
V současné době lze na Fond podat žádost o podporu opatření v rámci
programu péče o přírodní prostředí, ochrany a využívání přírodních zdrojů.
Cílem tohoto programu je podpora opatření k ochraně přírody a krajiny
ve zvláště chráněných územích a ve volné krajině prováděné nad běžný
rámec povinností vymezených zákonem číslo 114/1992 Sb.,
o ochraně přírody a krajiny, lesním zákonem číslo 289/1995 Sb.
a zákonem číslo 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu.

programů

Opatření jsou podle charakteru zařazena do dílčích programů,
které označujeme následovně:
3.1.1. Z akládání prvků územních systémů ekologické stability
krajiny (ÚSES)
3.1.2. O
 bnova významných krajinných prvků – alejí;
ošetřování památných a cenných starých stromů;
obnova historicky cenných nebo památkově chráněných
parků a okrasných zahrad
3.1.3. Z abezpečení mimoprodukčních funkcí lesa a k přírodě
šetrné hospodaření v lesích
3.1.4. P
 éče o zamokřená území a vodní plochy
3.1.5. R
 ealizace schválených plánů péče o zvláště
chráněná území
3.1.6. V
 ýkupy pozemků ve zvláště chráněných územích
3.1.7. R
 ealizace schválených záchranných programů zvláště
chráněných druhů rostlin a živočichů
3.1.8. P
 rogram péče o půdu
3.1.9. P
 rogram regenerace urbanizované krajiny
3.2.	Program podpory likvidace expanzních rostlin

V roce 2001 bylo v oblasti ochrany přírody a krajiny přijato 117 žádostí o podporu ve výši 407,6 milionu Kč,
vydáno Rozhodnutí ministra o poskytnutí podpory na 96 akcí v rámci Programu péče o přírodní prostředí.
Celkové náklady na jejich realizaci činily 291,2 milionu Kč, z čehož požadovaná podpora z Fondu ve formě dotace činila
212,5 milionu Kč. Ekologické přínosy z realizace akcí lze vyčíslit následovně: uskutečněna byla například rekonstrukce parků
o ploše 197 hektarů, ošetřeny byly 1622 stromy, vysazeny 873 stromy, obnoveny 243 hektary lesů,
individuálně ošetřeno přes 41,5 tisíce sazenic, zřízeno 12 740 běžných metrů oplocenek, rozmístěno 4130 kusů
feromonových odparníků a 22 kusy lapačů, upraveno 14 kilometrů cest, obnoven mokřad o rozloze 162 m2 atd.
Dále byla v oblasti ochrany přírody a krajiny definitivně přiznána podpora (tzn. po ukončeném Závěrečném vyhodnocení akce)
u 54 akcí, která formou dotace činila téměř 101,2 milionu Kč.
V rámci Programu podpory vybraných pánevních okresů severozápadních Čech postižených předchozí těžbou uhlí,
jehož platnost však byla ukončena k 1. 4. 2001, bylo v roce 2001 vydáno jedno kladné rozhodnutí k akci s dotací ve výši
785 tisíc korun na vybudování oddechové zóny o rozloze 5715 m2. Dále byla v rámci tohoto programu definitivně přiznána
podpora 8 akcím, která činila 1,78 milionu Kč. Ekologické přínosy těchto dotacemi podpořených akcí se vykazují takto:
tvorba ÚSES 0,2 ha, rekonstrukce parku 59,7 ha, ošetření stromů 85 ks, údržba veřejných prostranství 16 978 m2.
V hodnoceném období bylo v oblasti ochrany přírody a krajiny na výjimečné rozhodnutí ministra o poskytnutí podpory
podpořeno na 14 akcí. Celkové náklady na jejich realizaci činily 108,1 milionu Kč, z čehož požadovaná podpora z Fondu
formou dotace činí 107,5 milionu Kč. Ekologické přínosy z těchto akcí se dají vyčíslit následovně: obnova lesů o ploše
144 ha, vybudování cest o délce 22 kilometrů, zpracování plánů péče o krajinu o ploše 13,6 hektarů a zpracování lesních
hospodářských plánů na 34 417 hektarů. Dále se jednalo o podporu štěpkování dřeva o objemu 54 700 m3,
přibližování dřeva o objemu 79 365 m3 a úpravu biotopu o délce toku 257 m. Definitivně byla přiznána podpora dvěma akcím
mimo programy (na výjimečné rozhodnutí ministra), a to formou dotace ve výši 14,47 milionu Kč
na vybudování informačního centra a opravu lesních turistických cest v délce 13,8 km.
Informace o programech podpory ze SFŽP lze získat na internetové adrese www.sfzp.cz
nebo na některém z pracovišť SFŽP ČR v Praze a ve všech krajských městech.

foto: květa morávková

lis tárn a

 P rvní smlouva o spolupráci mezi LČR a ČSOP byla podepsána v dub
nu 1999. Během tříleté spolupráce bylo vykonáno mnoho dobré
práce v programech Ochrana biodiverzity, Národní síť stanic pro
zraněné a handicapované živočichy a Environmentální osvěta,
výchova a vzdělávání. Jednotlivé projekt y ZO ČSOP byly za toto
období podpořeny částkou 3952 tis. Kč.
 H lavní objem společné činnosti se týká podpory biologické rozma
nitosti lesních ekosystémů. Především to jsou projekty na podporu
a ochranu ohrožených druhů dřevin a bylin v lesích, lesních mokřadů
a ochranu druhové rozmanitosti lesních vodních toků.
 V projektech věnovaných podpoře a ochraně ohrožených druhů dře
vin je v tomto roce zaměřena pozornost na jeřáb džbánský, lýkovec
jedovatý, zimolez okoličnatý a vrbu plazivou.
 V rámci projektu ochrana biodiverzity lesních vodních toků jsou pod
pořeny dílčí projekty týkající se sledování výskytu raka říčního, rein
trodukce raka kamenáče do vybraných lokalit v okrese Domažlice
a hydrobiologických průzkumů vybraných toků s důrazem na bioindi
kační druhy.
 V ýznamné jsou také projekty zaměřené na zvyšování hnízdních mož
ností zpěvného ptactva, dravců, sov a netopýrů vyvěšováním, čištěním
a údržbou budek a ochranou doupných stromů.
 LČR

spolupracují s ČSOP také na projektu Formica, jehož náplní je
inventarizace a ochrana mravenišť mravenců rodu Formica.

 V programu Národní síť stanic pro zraněné a handicapované živo
čichy se jedná především o dostavby a opravy konkrétních stanic.
Letos jsou podpořeny projekty stanic ve Vlašimi, Jaroměři, Bartošovi
cích na Moravě, Dolním Týnci, Rokycanech a Boru u Skutče v celkové
výši 248 000,- Kč.
 S polupráce mezi organizačními jednotkami LČR a ZO ČSOP se osvěd
čila při přípravě národního a regionálních kol ekologické olympiády
ČSOP pro středoškolskou mládež nebo při přípravě a organizaci obdob
né soutěže pro žáky základních škol s názvem Zelená stezka – Zlatý
list. LČR podporují i další projekty v oblasti environmentální výchovy.
M
 nožství kladných odezev měla také fotografická soutěž Pohledy do
přírody, kdy porota v roce 2001 hodnotila celkem 411 snímků od
85 autorů z celé České republiky.
N
 ová smlouva podepsaná 6. března 2002 zachovává obsaho
vě osvědčené programy smlouvy loňské a navyšuje finanční podporu
všech zmiňovaných programů na 1800 tis. Kč.
 S polečným cílem obou partnerů je kvalitní plnění jednotlivých progra
mů, které přispívá k uchování našeho národního přírodního bohatství.
 B ližší informace mohou zájemci získat na adrese:
Mgr. Eva Dlabolová
Lesy ČR, s. p.
Přemyslova 1106
501 68 Hradec Králové
tel.: 495 860 264
mobil: 737 914 110
ilustrační foto: R. Višňák, m. dvorský, M. Kočí

