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sLoVo předsedy

VáŽEní  čtEnáři,

když jsem byl požádán o napsání úvod ní
ku do krásy našeho domova, přijal jsem 
tento úkol se značnou dávkou obav. ač 
totiž v ochranařině působím již třetí de
sítku let, jsem profesí ekonom a tato má 
odbornost tak úplně „neladí“ s ob vyk  lými 
tématy článků v tomto časopise.
nicméně si myslím, že Český svaz 
ochrán   ců přírody v podobě, do jaké 

se roz vinul v posledních letech, již zdaleka není jen o praktické  
ochranářské práci v terénu, o výchově našich mladých nadějí –  
mopíků či o ekologické osvětě, ale i o řádném, vojenskou terminologií  
řečeno „týlovém zabezpečení“. 
v tuto chvíli tuším otázku, kterou mi položí nejeden čtenář: jak toto sou
visí s běžnou, každodenní činností jednotlivého člena svazu? odpověď 
je jednoduchá. nežijeme izolovaně, většina členů je sdru že na v základ
ních organizacích a zde je právě výše uvedené ekonomic ké, provozní 
zajištění naprosto nezbytné. 
abych byl konkrétní. na stránkách tohoto čísla knd se seznámíte 
s vy bra ný mi aktuálními problémy ochrany přírody a krajiny – péčí o lesy,  
dru ho vou ochranou atd. aby však mohla tato činnost vůbec úspěšně 
probí hat, musí být splněna řada, v očích mnohých z nás podceňova
ných, či naopak démonizovaných, povinností. 
každá organizace musí mít zázemí nejen lidské, ale i materiální. každá 
mu sí vést účetní a daňovou evidenci. Řada základek řeší zajištění fi nan
čních zdrojů pro svou činnost, píše projekty, které musí být v souladu 
se zá kony a pravidly donátorů. Proto je nutné (a naštěstí i běž né), aby 
v kaž dé schopné organizaci byli lidé, kteří takové za jiš tění vytvářejí, ač je 
jejich práce často méně viditelná, než od odpadků vyčištěný kus údolní 
nivy či obnovená naučná stezka. 
Takové jedince si v organizacích zpravidla hýčkáme, často je však ne u
míme podpořit při řešení problémů spojených s jejich činností. Právní 
před pisy v hospodářské oblasti se velmi dynamicky mění – příkladem 
bu diž třeba zásadní změna zákona o účetnictví, která dříve či poz ději 
dolehne na každý článek svazu s právní sub jek tivitou. 
v dané souvislosti chci v závěru svého úvodníku předat dobrou zprá vu. 
v ústředí svazu, kde byla po sněmu ekonomická oblast výrazně po sí
lena, vytváříme takové podmínky, aby žádný praktický ekonomický 
pro blém, dotaz či pochybnost nezůstaly bez odpovědi, aby se každému 
čle novi dostalo podpory a pomoci. odpovědi na eko nomické dotazy 
čle nů se staly pravidelnou součástí depeší. o kon zultaci mohou zá jem
ci požádat jak mě, tak nového předsedu Úkrk karla Ferschmanna. Cíl 
máme totiž všichni společný – ochra nu naší přírody a krajiny. 
s přáním příjemného počtení

Ing. Erik Geuss
výkonný místopředseda ČSOP
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Vážení čtenáři,

vítám vás nad stránkami dalšího čísla krásy 
našeho domova, které má mimořádně o čtyři 
stránky více.

nejvýznamnější událostí uplynulého půl  ro
ku byl dozajista sněm, kde se hodnotila prá ce 
mi nulých let a volilo nové vedení svazu. Já bych 
se však chtěl na tomto místě zastavit u ji né akce. 
Po slední dubnový večer, olomoucké di  vadlo 
hudby. ČsoP kosenka právě zahajuje v rám  ci 
kampaně Místo pro přírodu svoji Sbír ku pro les. 
di s ku to va  lo se o významu při ro ze ných le sů, 
o významu di vočiny pro přírodu i pro člo vě ka. 
Zazněly ná zo ry přírodovědce, ochrán ce pří rody, 
lesníka, so cio lo ga... Právě ta to beseda by la inspi
ra cí pro ně ko lik článků, kte ré na lez ne te v ru bri
ce Krásy na ší přírody. dalibor Po vol ný se snaží 
na příkla du me diálně známé kau  zy šumava 
vysvětlit, proč „bez zá sa hové zó ny“ mají být 
skutečně bez zá  sa ho vé. ka mil Bez nos ka popisuje 
způsoby, ja ký mi se dnes lesníci sta rají o les, aby 
neztratil svou hos po dář skou fun kci a přitom 
se co nej ví ce blížil při ro zenému společenstvu. 
sa mo  zřej mě nechybí po  ví dá ní o onom jedlo
bu kovém le se v Bílých kar   pa tech, který bychom  
rádi vý  ku pem za chrá    nili před vykácením. 
dozvíte se ta  ké, co pro dru ho vou pestrost lesů 
dělá ČsoP. k lesnímu té ma tu se vrací i dnešní 
Okénko do hi s torie.

Jelikož předsedu ČsoP Pavla Pešouta jsme 
vy zpovídali v rozhovoru, v úvodníku se vám 
představuje nový místopředseda erik Geuss. 

Přeji mnoho krásných podzimních a zim
ních toulek po našich lesích.

Honza Moravec
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prohlášení Čsop  
ke kácení na šumavě  
ze srpna 2003 
Již několik let probíhá kácení kůrovcem 
napadených stromů v nejcennějších zónách 
národního parku šumava. Již několik let je 
správa národního parku šumava kritizována 
nevládními organizacemi a početnou vědeckou 
obcí za hospodaření v lesích, neodpovídající 
principům a poslání národních parků.

čsop, největší sdružení ochránců a přátel přírody 
v čr, nesouhlasil s rozdrobením nejcennějších 
prvních zón do 135 fragmentů a s následnými 
těžebními zásahy v těchto místech. Žír kůrovce je 
součástí přirozených proměn horského pralesa  
a různověký smrkový porost neohrožuje.  
posláním národních parků je tyto přirozené 
procesy chránit. Kácení v i. zónách neřeší 
problémy s kůrovcem na šumavě. ten vyřeší až 
změna stejnověkých smrkových monokultur  
v celém národním parku vysazováním 
stanovištně původních druhů dřevin a především 
změna způsobů výchovy porostů. současným 
hospodařením – vysazováním smrkových 
monokultur v některých ii. zónách – správa np 
zakládá na stejný problém za 100 let.

Jelikož správa národního parku šumava trvale 
odmítala odborné argumenty pro zastavení 
kácení od domácích odborníků, pozval čsop na 
šumavu expertní tým světového svazu ochrany 
přírody (iUcn), kterého je čsop řádným členem. 
Závěry této mise plně dávají za pravdu vědcům  
a nevládním organizacím a jednoznačně odmítají  
v národním parku kácení lesů takového rozsahu.

čsop v letošním roce velmi uvítal odhodlání 
ministra životního prostředí zastavit další kácení 
stromů v národním parku šumava na základě 
odborných argumentů a po vzoru ostatních 
evropských národních parků. proto současné 
opětovné povolení a zahájení kácení stromů  
v parku považujeme ze strany správy parku  
již za vědomé ignorování argumentů domácích  
i mezinárodních organizací.

V jádrových územích národního parku šumava 
se dodnes uchovaly zbytky unikátních pralesů  
a přirozených lesů, např. trojmezenský prales, 
modravské slatě či smrčina, představující 
největší plochu horského smrkového lesa 
v české republice. národní park šumava patří  
k našemu nejcennějšímu přírodnímu  
a kulturnímu dědictví, je naší povinností jej 
chránit. Věříme, že ministr životního prostředí 
rndr. libor ambrozek kácení stromů zastaví. 
Věříme také, že učiní kroky nezbytné k tomu,  
aby se tato situace již neopakovala.   

3     krás a n ašeho domoVa podZim-Zima 2003    

krás y n ašÍ přÍrody

Konec kalvárie 
Národního parku Šumava?

dění kolem np šumava, připomínající 
zhruba v posledním desetiletí něco  
na způsob konfrontační vřavy, dospívá 
konečně do závěrečné fáze.  
proto je načase informovat o tom  
naši širší veřejnost. 

dávno známé „po rou če ní větru a dešti“ 
spolu s obracením toků některých řek 
(v rámci budování tzv. celinogradu) 
ved lo k zániku aral ské ho jezera a k dal
ším již notoricky zná mým katastrofám. 
Ply ne z toho nejenom poučení, že zá sa
hy do přirozených ekosystémů se nevy
plácejí, nýbrž, jak dnes víme, že člověk 
ekosystémy prostě nedovede „řídit“. 

Chvatné zalesnění větrem devasto
vaných, do značné míry ještě au toch
ton  ních (přirozených) šumavských 
smr   čin, ale i holin mimo oblast původ
ních šumavských smrčin (protože 
bu či ny už byly více či méně soustav
ně lik vi do  vá ny) před více než sto lety 
smr   kovými sa ze nicemi z celé monar
chie, tedy růz né pro venience, zname
na lo, že se „za dě la lo“ na zmíněný 
sou čas ný „kar kul kový“ les včetně jeho  
škůdců (kteří v přírodě v našem smys
lu slova neexistují). Tyto stejnověké 
stár nou cí smrčiny se stářím přirozeně 
roz pa dají a kůrovec v nich plní svoji při

rozenou roli – chátrající stromy (a te dy 
i po rosty) ničí. 

To „ničení“ je ovšem pojem ryze an 
tro  pocentrický („toho dřeva je ško da“), 
protože je naprosto nesporné, že by tam 
nevyhnutelně vznikal zase les. Že by už 
nemusel odpovídat představě lesa, jak ji 
„lesníci“ nosí v hlavě, a že by tam zkrát
ka místo člověka hospodařila příroda,  
je každému jasné. 

kůrovec je přirozenou součástí lesa
Zřejmé také je, že příroda to umí ne srov
natelně lépe než člověk. stačí se po dí
vat na „katastrofální“, zdánlivě úplně 
mrtvé a sterilní lávové řeky na svazích 
etny, jak vypadají po dvaceti, třiceti le
tech. Jsou to přeúrodné půdy, na nichž 
bez při či ně ní člověka zase vzniká jejich 
ná dherná ve getace. Člo věk by takový 
pro ces ne zvlá dl ani fy zic ky, ani mate
riál ně. 

ale vraťme se k šumavě. Jedním 
z hlav ních cílů vedoucích k zakládání 
les ních národních parků je ponechat 
a chrá nit v nich spontánní přírodní 
dě je, ji nak řečeno nezasahovat do nich, 
pr o  tože to, čemu říkáme „příroda“, to 
umí lé pe a laciněji než člověk. Jednou 
ze zá klad ních vlastností eko systémů 
je to, če mu poněkud pro fán ně říkáme 
„recy klo vá ní“. Padlý smrk („doražený“ 
ků rovcem a ji ným dřevo kaz ným hmy
zem) ztrouch ni ví a zrá ním půdních 
pro cesů se vytváří sub strát, z ně hož 
vyklíčí se mena dalších je dinců buď 
sta no vištně příslušných (smrk v při
ro zených smr či nách, buk v bu činách, 
obé ve smí   šených hor ských le sích atd.), 
nebo nevhod ných, takže sice vyklíčí 
a snad i po vyrostou, ale nevyhnutelně 
zahynou. 

dnes víme, že známé prérijní po žá ry 
(po úderu bleskem), připomínající nám 
apo ka lyp   su, jsou ve skutečnosti vr chol
ným či  ni te lem ekosystémovým – ří ká me 
to mu klimax. šiška sekvojí (i ně kterých 
ji  ných jehličnanů) do kon ce musí oho
řet, aby se její šupiny ro zev řely a se me
na se dostala ven… kůrovec je také kli
ma xo vý činitel, jeho potírání v pří rodě 
blíz kých šu mav ských smr či nách tedy 
smě řuje proti pří ro dě a její ochra ně. Je 
ira cio nál ní.

Prvořadou povinností správců šu ma
vy by měla být ochrana její přírody, 
ji nak řečeno přirozenosti. Lidé, kteří to 
ne chá pou, připomínají proslulé kozly – 
zahradníky. 

ly les nické kruhy i do mnohem niž
ších poloh, až nakonec převládl dosud 
nej roz ší ře něj ší obraz „lesa“ – vysoko
kmenného stej no věkého porostu smrků 
s vy sokým za vět vením („korunou“) bez 
pod rostu, kte rý je nahrazen vrstvou tle
jí cího jehličí, a kam se „chodí na hou
by“. Jeho atri bu tem se stala navíc červe
ná karkulka s ko šíč kem v ruce a vlk. To 
ovšem není les, ný brž smrková plantáž. 
Takto v praxi tra do vaný „les“ však do
sud tkví i v hlavách mno ha lidí z les nic
ké praxe, která tyto plan tážní smrkové 
monokultury v tzv. obmý tním stáří 
většinou velkoplošně ká ce la a následné  
pa seky a seče znovu za les ňo vala smr
kem. v takových „lesích“ se ovšem 
nut ně museli prosadit jeho „škůdci“ – 
ve smr kových monokulturách niž ších 
po loh (kam smrk nepatří) zejména 
ků rovec a mniška. 

nepoučujme přírodu
v přirozených horských smrčinách oba 
tito „škůdcové“ sice také žijí a pů sobí, 
je nomže jsou součástí přediva při ro ze
ných vzájemných vazeb, jimž ří ká me 
ekosystém. Ten má tu zásadní vlast nost, 
že si dlouhodobě udržuje vy so kou úro
veň uspořádanosti – hovo říme o je ho 
nízké entropii. ekosystémy obecně jsou 
produkty vývoje životních spo le čenstev, 
který trval stamiliony let, a člo věk se 
stal rovněž jejich součástí. To je jeden 
z hlav ních důvodů, proč se mu až fatál
ně vymstilo, kdykoliv do nich vý znam
ně zasáhl. Způsobil tak mj. zánik  
celých antických ci vilizací a zce la ne

tručně řečeno, osudy zejména 
tam   ních horských smrčin reflek
tu jí historii pohoří za posledních 

asi 120 let. koncem 19. století byly totiž 
po  stiženy větrnou smrští, takže původ
ní porosty byly do značné míry zni
čeny. heslem dne se pro lesníky stalo 
rych lé zalesnění – a to samozřejmě dře
vi   nou, která dodnes dominuje v les nic
ké praxi, přečasto v rozporu se zna lostí 
důsledků. Tou dřevinou je smrk. 

smrčiny přirozené a umělé
smrk dominoval v posledních fázích po 
le  dového období v horských polohách, 
zej ména ve formacích tzv. třtino vých 
a pod  máčených smrčin vr cho lo vých 
partií šu  mavy, ale do značné míry pře
vlá dal také v tzv. smrkových bučinách, 
kte ré by ly směrem do podhorských 
po loh vystří dá ny dominantními kyčel
nicovými bu či nami. 

Jenomže industriální a jiné tlaky si 
v hektickém nazírání na les jako zdroj 
su  roviny, tj. dřeva, vynutily náhradu 
bu  čin umělými smrčinami. smrk jako 
rychle ros toucí dřevinu pak prosazova
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np šumava v datech
1963 – vyhlášení cHKo šumava

1990 – prohlášení šumavy biosférickou rezervací

květen 1991 – vyhlášení np šumava  
(69 030 ha, z toho 22% i. zóna)

1993 – vyhlášení bezzásahových území 
modravské slatě, trojmezná a prášilské jezero  
– příprava plánu péče, který počítal  
s rozšiřováním a spojováním první zóny  
a rozšířením bezzásahového území 

podzim 1993 – odvolání vedení np šumava  
(J. Kec, F. Krejčí)

srpen 1994 – jmenování nového vedení  
národního parku (i. Žlábek), zastavení realizace 
předchozího plánu péče

1995 – zmenšení i. zóny na 12% rozlohy parku  
a její roztříštění na 135 izolovaných ostrůvků, 
ustanovení bezzásahovosti i. zóny  
– počátek kůrovcové kalamity ve ii. zóně parku

květen 1999 – přes protest ředitelů příslušných 
ústavů akademie věd, významných přírodovědců  
a odborného grémia ministra pro národní parky,  
za to se souhlasem mŽp začalo kácení kůrovcem 
napadených smrků v prvních zónách np šumava 

červenec 1999 – nenásilná blokáda zabránila 
kácení v trojmezenském pralese

květen 2001 – z důvodu nevhodného 
hospodaření byla zamítnuta žádost o udělení 
prestižní mezinárod ní známky pan parks šumavě

červen 2001 – tzv. ramsarská mise  
(mise expertů kontrolující dodržování 
mezinárodní ramsarské úmluvy  
o ochraně mokřadů) žádá zastavit kácení  
v ramsarských lokalitách np šumava  
(zejm. podmáčené smrčiny navazující na 
modravská rašeliniště) 

leden 2002 – ve sněmovně byl neúspěšně 
projednáván nový zákon o np šumava

květen 2002 – správa np šumava znovu povoluje 
kácení v prvních zónách parku, včetně lokalit 
chráněných mezinárodní ramsarskou úmluvou

září 2002 – na pozvání čsop se uskutečnila 
mezinárodní mise odborníků světového svazu  
na ochranu přírody (iUcn), jejíž závěry 
(zveřejněné v březnu 2003) potvrdily 
neslučitelnost dosavadního hospodaření  
na šumavě se statutem národního parku

únor 2003 – ministr životního prostředí se 
vyslovuje proti kácení v i. zónách np šumava

srpen 2003 – pokus správy np vykácet 
pětihektarovou holinu v i. zóně np u pramenů 
Vltavy vyvolalo novou vlnu protestů  
(viz prohlášení čsop na protější straně)

září 2003 – mŽp zveřejnilo novou koncepci np 
šumava, postavenou na postupném zvětšení  
a scelení i. zón np a vyhlášení bezzásahových 
území na 30 % rozlohy parku do roku 2008 

teXt daliBor poVolný

Holina s erozní rýhou pod trojmeznou 
(opravdu si někdo myslí, že je pro národní 
park lepší než kůrovec?)
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způsoby  
hospodaření

v lesích

násečný způsob hospodaření
hospodaření v lese bez vzniku holin 
nebude zřejmě nikdy zcela možné. Pří
čin je hned několik. některé holiny vzni
kaly, vznikají a i nadále budou vznikat 
bez lidského přičinění (např. kvůli větr
ným kalamitám). dále pak některé dře
viny (např. borovice, břízy) potřebují 
pro svou úspěšnou obnovu především 
plo chy holé a bohaté na světlo. 

v minulosti jim tyto pro ně přízni
vé pod mínky vytvářely lesní požáry. 
v dneš  ní době je u nás vliv tohoto pří
rod  ního živlu z pochopitelných příčin 
po tlačován a obnova holou sečí s po ne
chá ním výstavků některých dře vin 
je v pod statě náhradou při ro ze né ho 
vývoje. To dokazuje i podíl přirozené 
ob no vy pod porostem a na holině. Ze 
2471 ha přirozené obnovy v roce 2002 
byla pou ze necelá třetina (796 ha) pod 
po ros tem, zbývající dvě třetiny byly na 
ho li nách. Podíl přirozené obnovy má 
(s drobnými výjimkami v některých 
letech) stoupající trend a v loňském 
ro ce překročil podíl přirozené obnovy 
na celkové obnově lesa 25 %.

hlavní těžební rozdíl mezi ná seč
ným a pasečným způsobem hospoda ře
ní je v šířce seče. Při pasečném způsobu 

může být šířka holé seče až dvojnáso
bek prů měr né výšky káceného porostu, 
za tím co při násečném nesmí být větší 
než prů měr ná výška tohoto porostu. 
ná seč ný způ sob obnovy vytváří stejně 
příz ni vé svě tlostní podmínky pro obno
vu svě tlo milných dřevin jako pasečný 
způsob, ale na rozdíl od něj je schopen 
za jis tit pro následný porost dostatek 
se me ne a zá ro veň příznivější mikrokli
ma. Z důvodu za jištění dostatku semene 
pro při ro ze nou obnovu bývají na obno
vo va né ploše ponechávány tzv. výstavky, 
což jsou vy bra né nejkvalitnější stromy 
původního porostu. 

Výběrný způsob hospodaření
výběrný způsob hospodaření je ve své 
podstatě založen na stejných prin ci pech 
jako podrostní způsob hospoda ře ní. roz
díl je pouze v poslední fázi. ve vý běrném 
lese nikdy nedojde k úplnému domýcení 
mateřského porostu. Pře vod le sa ob hos
po dařovaného podrostně, ne bo dokonce 
pasečně na les vý běrný z ča so  vého hle
diska výrazně pře  vyšuje délku života 
jedné lidské ge ne  race. Proto se u nás 
nenajde výběrný les, ale pouze po rosty 
v různě po kro či lém stadiu převodu  
na les výběrný. 

seč se provádí v době, kdy nový porost 
ke své mu dalšímu vývoji již nepotřebuje 
ochra nu mateřského po ros tu.

mezi sečí přípravnou a domýtnou 
uběhne i několik desítek let. vzhledem 
k tomu a k převážně pasečnému hospo
daření v letech ne příliš vzdálených se 
v současnosti většina porostů nachází 
pře devším v prvních dvou fázích – ve sta
diu sečí přípravných a semenných, čili 
ve fázích předcházejících vzniku ná sled
ného porostu. Takže podrostní způ sob 
se zatím výrazněji pozitivně pro jevil 
pouze na výměře holin. od ro ku 1993 
výměra holin u Lesů České re publiky 
neustále klesá (výjimkou byl loňský rok, 
kdy v důsledku větrné kala mi  ty z měsí
ce října došlo k nárůstu cel ko vé výměry 
holin o 40 ha), takže dnes nepředstavu
je ani jedno procento cel ko vé porostní 
plo chy obhospodařované LČr. 

nahou lesníků je pěstování dru ho
vě, pro storově a věkově diferen
covaných les ních porostů, které 

lépe plní po ža da vek trvale udržitelného 
hos po daření, při kterém je les schopen 
plnit veškeré své funkce bez přerušení. 
To znamená, že se lesníci svou činnos
tí snaží modifi ko vat přírodní procesy 
a vy tvářet co nej při rozenější podmínky 
pro druh ob no vo vané dřeviny.

k dosažení tohoto cíle lesníci vy u
ží va jí především hospodářský způsob 
pod rostní, dále pak násečný a ve vhod
ných podmínkách i přechod k výběrné
mu způsobu hospodaření. 

podrostní způsob hospodaření
Cílem podrostního způsobu hos po da 
ře ní je vytvořit optimální podmínky 
pře de vším pro přirozenou obnovu dře
vin, které ke svému zdárnému vývoji 
z po čát ku potřebují vlhčí a teplotně 
vy rov na něj ší prostředí. rozdíl mezi 
maxi mál ními a minimálními denními 
te plo  tami je na plochách krytých ma 
teřským po rostem podstatně nižší než 
na plochách otevřených. dále na těch  to 
plochách ne dochází k tak razant ní  mu 
a intenziv nímu vysychání půdy ja ko na 
plochách lesními porosty ne kry tých. 
Podrostní způsob hospodaření se skládá 
ze čtyř zá klad ních fází, a to ze se če pří
pravné, seče semenné, seče uvol ňovací 
a seče do mýtné. 

Úkolem seče přípravné je odstranit 
z po ros tu nežádoucí druhy dřevin, stro
my nemocné, geneticky a stanovištně 
ne  vhodné, aby nedošlo k jejich ne žá
dou cí přirozené obnově. rozvolněním 
zá poje mateřského porostu se mění 

i porostní mikroklima – půda dostává 
vět ší přísun srážek a slunečního záření. 
seč semenná se provádí v roce semenné 
úro  dy s cílem vytvořit co nejpříznivější 
pod  mínky pro vyklíčení semen a odrů
stá  ní nárostů. Po provedení tohoto 
zá sa hu je mateřský porost v dostatečné 
mí ře scho pen semenáčky ochránit před 
extrém ními výkyvy teploty, přímým 
slu neč ním zářením, vysoušivým větrem 
a bu ření. seč uvolňovací (ozna čo vaná 
též jako seč prosvětlovací) se pro vádí 
v do   bě, kdy je nárost již odol něj ší vůči 
ne příz nivějším klimatickým vlivům 
a ke svému dalšímu zdárnému vývoji 
potřebuje více slunečního světla. ne pro
ve de ní uvolňovací seče mívá za ná sle
dek zhor šení zdravotního stavu ná rostů, 
po pří padě i jejich odumírání. domýtná 
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Hospodářský les nemusí zákonitě 
znamenat bezohlednou těžbu 
a rozsáhlé paseky.

teXt Kamil BEZnosKa  F o t o  Jan řEZáč

Přírodě blízké ohrožené  
druhy dřevin
program se zabývá ochranou 
ohrožených druhů dřevin, 
autochtonních v České republice. 
Jedná se o celosvazový program,  
který spočívá v uplatňování aktivní 
ochrany druhů a jejich lokalit.  
Většina projektů se zabývá  
konkrétním druhem na jedné  
či několika lokalitách a je rozložena 
na více let. Granty jsou proto 
rozděleny do tří, resp. čtyřech etap:

a)  mapování lokalit výskytu – zjišťuje 
se při něm současný stav populace 
a její ohrožení. na základě jeho 
výsledků je možné stanovit další 
postup při záchraně druhu.

b)  Záchranné pěstování – slouží  
k posílení stávajících populací  
nebo k založení nových.  
metody jsou různé a vycházejí 
především z ověřených postupů  
a praktických zkušeností 
jednotlivých realizátorů.

c)  Výsadby – navazují na pěstování, 
vypěstované sazenice jsou 
vysazovány na předem vybraná 
místa.

d)  klonový archiv – v případě druhů,  
u kterých hrozí vyhubení,  
nebo v případě nezastavitelného 
zániku lokality jsou zde  
deponovány jednotlivé klony.  
ty mohou být následně použity  
k návratu druhu do přírody.  
hlavním smyslem archivu je 
zachování co největší genetické 
variability.

na přípravě a realizaci projektů  
se kromě Čsop podílí také celá řada 
dalších občanských sdružení 
zabývajících se ochranou přírody, 
pracovníci státní správy ochrany 
přírody a mnoho dobrovolníků. 
Výsledky jsou zaznamenávány  
v databázi Čsop. 

program finančně podporuje 
ministerstvo životního prostředí  
a Lesy České republiky, s. p.

Karel Kříž, odborný garant programu 
(tel.: 317 845 169, 777 800 458,  
e-mail: karel@csop.cz)

krás y n ašÍ přÍrody

pestrá směs přirozeně se obnovujících dřevin je zárukou vysoké biodiverzity lesa.

podrostní hospodaření na Vysočině – pod ochranou starého porostu vyrůstá nová generace lesa.



entokrát v odlehlém koutu sever
ních Čech – na krásné pod Černo
stud ničním hřebenem, kousek od 

Že lezného Brodu.

Faust Jizerských hor
dřevěná usedlost zvaná „Burg“, kos
tel a fa ra byly vybudovány v polovině 
18. sto letí a po morové epidemii 1772 
doplněny sousoším nejsvětější tro ji ce. 
obklopují ho staleté kaštany a dá vají mís
tu rozměr klidu a míru. Toto ná dher né 
podkrkonošské místo bývalo působiš těm 
„Fausta Ji zer ských hor“ – doktora kit tla.

dílo záchrany začali členové 
Zo ČsoP armillaria společně se staros
tou obce panem hübelem a s několika 
míst ními nadšenci, kteří nechtěli nechat 
roz pro dat a zmi zet historii tohoto cen né
ho stře dis ka tradic lékařství pod Ji zer ský
mi horami. v Že lez ném Brodě iniciovali 

i vznik míst ní ho spolku – matice dě kan
ství že  lez nobrodského. Podařilo se tak 
sou  stře dit síly několika organizací k dal
šímu vy u žití ce lé ho historické ho areálu. 
místní oby vatelé už ani ne dou fali, že se 
jejich „kittlovsko“ podaří udr žet a oživit. 
už ne dou fali, že se zase sta ne střediskem 
pou če ní, duchovního sou  stře dění, vzdě
lá vání i zábavy. 

Vydařená pouť
Buzení spící krásy začalo poutí sv. Jo se
fa, patrona rodiny (a zdejšího kostela). 
ko na la se 1. května 2003 společným úsi
lím Zo ČsoP, matice děkanství Že le zno
brod ského a obecního úřadu v Pěn číně. 
den byl slunečný, ale dopolední vítr ještě 
studený, a tak se moc dlouho na prostran
ství před farou pod kaštany se dět nedalo. 
muselo se co chvíli od bí hat do vy hřáté 
fa ry, kde kromě vynikajícího ky sela vo
něl čaj a stě ny zdobila výstavka o činnos
ti ma ti ce, Zo ČsoP a pozem ko vé ho spol
ku mokřady a louky Liberecka. 

do poledne se slavnostně vyzdo be
ný kostel otevřel pro milovníky klasické 
hud  by. starým chrámem zněla krásná 
hud  ba Bacha, Bartoka, Telle manna, 

Be net ta… a komu bylo v kostele  
chladno ne bo byl ještě moc malý na  
dlouhé se ze ní, ten si mohl na sluníčku 
vy rábět pa pí ro vé motýlky, popovídat 
si o místní ochra  ně přírody či navštívit 
stán ky s ru ko děl nými výrob ky jak do 
pu sy (staré české mlsky), tak i pro po tě
šení (pletené zboží, ko žené ozdůbky)… 
Po obědě vystupovaly přímo před fa rou 
děti z místní školy v malém po řa du pí sni
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kra Jin a a LidÉ

Zase se jednou podařilo pět minut  
po dvanácté probudit k životu 
zanikající krásu naší historie.

Pomozte zachránit 
bělokarpatský les!

U Valašských Klobouk  
v cHKo Bílé Karpaty  
se připravuje záchrana 
stoletého jedlobukového lesa. 

ochrany a využívání přírody a kra jiny, 
ja ko je tomu jinde ve světě. rád bych 
za pár let srovnával účinek do bro volně 
da rovaných 650.000 korun s tím, co by 
za tuto částku udělala státní ochra na pří
ro dy. sbírka přináší také důležitý so ci ální 
kapitál – ztotožnění dár ců s programem 
zá chrany lesa, s vý zna mem divočiny. 
a ten to kapitál může být v bu doucnu 
vy užit jako pozitivní vaz ba veřej nosti 
k programům ochrany pří rody a krajiny. 

další plány
o tom, co bude s lesem dál, má kosenka 
po konzultaci s nezávislými odbor níky 
i se správou Chko své jasné předsta
vy. Pozemek bude kromě některých 

achránit les před vykácením chce 
Po zem kový spolek kosenka pro 
přírodu, krajinu a památky va laš

sko  klo buc ka. vy bra ná metoda záchrany 
je no vin kou: pozemek má být vykoupen 
pro střed nic tvím veřejné sbírky. 

koupíme les
Les, zvaný podle nedaleké studánky 
ščúrnica, má přírodě blízké druhové 
složení (85% jedle bělokoré, buk lesní). 
ně které exempláře jedlí dosahují stáří 
120 i více let. kvůli podílu smrků v okol
ních porostech se však les nachází ve 
II. zóně Chko. nyní dosáhl mýtního 
vě ku, a proto lesní hospodářský plán na 
období 1996–2007 počítá s jeho postup
ným vykácením. 

Proto členové kosenkY navázali již 
dří ve kontakt s vlastníkem pozemku a po 
čtyřech jednáních se obě strany do hod ly 
na tom, že ma ji tel ka les prodá za zhruba 
polovinu od had ní ceny. 

otázky a odpovědi
Tato chvályhodná iniciativa však jistě 
může vyvolat řadu otázek, zda je vy bra
ná metoda opravdu ta nejúčinnější.

otázkou může být, proč současný 
vlast  ník neochrání svůj les sám. od po věď 
je jasná: v tom případě by přišel o všech  ny 
peníze, které by získal vy ká ce ním lesa. 

a co říci, když se někdo ptá: „nebylo 
by možné, aby správa Chko les „zdar
ma“ přičlenila ke stávající přírodní 
re zer vaci anebo aby se pozemek dostal 
do programu natura 2000?“ Předseda 
ko sen kY miroslav Janík odpovídá na tyto  
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teXt ZdEnKa ráKosoVá, KVěta moráVKoVá 
Foto KVěta moráVKoVá

Matiční centrum  
na Krásné ožívá

bližší informace 
o lokalitě, zde pořádaných akcích  
i možnostech pomoci poskytne Zo Čsop 
armillaria Liberec – tel.: 482 725 276,  
e-mail: kmoravkova@volny.cz   

ček. Poslechl si je i pan biskup kou kl, kte rý  
přijel celebrovat slavností mši a vy svě til 
opravenou studánku s lé či vou vo dou. 

moc se osvědčil objednaný autobus 
ze Železného Brodu, který posbíral na 
svých zastávkách všechny ty, kteří by 
sa mi pro svůj vyšší věk nedošli.

nashledanou  na krásné
Poutí to však neskončilo, poutí to te pr ve 
začalo. Fara je už obydlená – má své ho 
pou stevníka Ignáce, který krásně udr žuje 
její okolí. 

Bude i další pokračování poutí na 
krás né – 1. května 2004. Je to prv ní máj – 
čas lásky a tajemných kou zel pří ro dy. 
mož ná přiletí na svém koni a v dlouhém 
ka bátě i li dumil doktor kittl se zázračný
mi ma stič ka mi. a mož ná přijede zazpí
vat i jeho pra neteř ema destinová a mož
ná…, co by ne? 

teXt Jan W. JonGEpiEr
F o t o miroslaV JaníK

Výkup jedlobukového karpatského lesa 
je součástí kampaně místo pro přírodu. 
přispět můžete na  
účet č. 9999922/0800.  chcete-li, aby 
byly Vaše peníze použity na výkup tohoto 
lesa, uveďte specifický symbol 103. 

současný stav konta místo pro přírodu 
je 1 100 000,– kč, z toho na výkup 
bělokarpatského lesa 460 000,– kč.
další informace o kampani  
naleznete na internetových stránkách 
www.mistoproprirodu.cz  
a www.zachranles.cz. 

V rámci kampaně byl vykoupen již první 
cenný pozemek – mokřad triangl  
na okraji prahy. Článek o něm přineseme 
v příštím čísle knd.

Z
otázky spíše několika úvahami, než aby 
dal jednoduchou odpověď: „Po zem kové 
spolky chtějí chránit, ale chtě jí také uka
zovat udržitelnější cestu rozvoje a spo lu
pra co vat s neustále se rozšiřují cím okru
hem lidí, zejména vlastníků i ve řej nosti. 
nejde o konkurenci správě Chko. Já si 
myslím, že je třeba obohaco vat formy 

podpůrných opatření (nechat odrůstat 
zmla zující listnáče a jedle, chránit vy bra
né jedince nebo skupiny semenáčků) 
po ne chán přirozenému vývoji k pralesu. 
Části se smrkem nebo břízou, ve kterých 
se zmlazuje jedle a další dřeviny, budou 
postupně uvolňovány a převedeny do 
režimu bez zásahů člověka. 

nezapomnělo se ani na osvětu: uva
žuje se o vybudování vyhlídky na blízké 
turistické stezce a o informování veřej
nosti o lese a jeho ochraně prostřednic
tvím informačních tabulí. Pozemek bu de 
také významným studijním místem pro 
výzkumné programy studentů a od bor
níků ze škol a akademických center, za mě
řených na les a vztahy člověka k le su.

a hlavně – výkup tohoto lesa po va žu
je kosenka pouze za začátek. 4,2 ha, 
o kte rých se v současné době jedná, je na 
les poměrně malá plocha. Cílem je po stup
ně tuto plochu rozšířit, aby si les mo hl  
žít sku teč ně svým vlastním životem.  
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kra Jin a a LidÉ

Horní část údolí Vsetínské Bečvy – 
tzv. Horní Vsacko – patří  
k nejzapadlejším, ale také  
k nejkrásnějším koutům  
naší republiky. 

na straně druhé ponechání la dem těžko 
přístupných pozemků, které pozvolna 
zarůstaly.

přírodní bohatství
valašská krajina, to jsou navzdory krás
ným loukám a pastvinám především le sy. 
Ty zaujímají okolo dvou třetin plo  chy 
a pokrývají většinu území obou po   hoří. 

Lužní lesy s olší lepkavou, olší še dou, 
vr bou křehkou, vrbou nachovou a dal
ší  mi dřevinami byly v nivě řeky Beč vy 
tak řka stoprocentně přeměněny na síd la, 
po le a louky, takže se zbytky luhů se mů 
že me setkat jen podél men ších příto ků.

Přilehlé kopce dnes pokrývají pře
de vším nepůvodní smrčiny. Přesto je 
zde však přirozených jedlo bu ko vých 
le sů po měrně dost, a co se týče za stou
pe ní jedle, patří k nejvýznamnějšímu 
v rám ci celé republiky. nejcennější 
po ros ty, které mají někdy až pralesovitý 
cha rakter, jsou chráněny v maloploš
ných chrá něných územích Pr ku ta ný, 
PP Brod ská, smradlavá, skálí a pře de
vším nPr ra zu la a velký Javorník. 

významné stromy však můžeme 
na lézt i mimo les. nejčastěji jsou to 
vě ko vi té lípy, jasany a kleny, někde se 
za cho valy i jilmy, a dokonce tisy. 

Pozoruhodný je také bohatý výskyt 
kra jových odrůd ovocných dřevin, včet
ně typicky valašských, jako na pří klad 
ja bloně jadernička a dvorjanky, hrušně 
oves nice a žlutaňa, slivoně bílá a va laš
ská trnečka.

Louky a pastviny, které dodávají zdej
ší krajině typický valašský ráz, jsou také 
útočištěm mnoha významných dru hů 
rostlin. kromě více než desítky dru hů 
orchidejí je zajímavý např. vý skyt chrpy 
měkké, mečíku střecho lis tého, orlíčku 
pla ného, vachty trojlisté a pcháče bě lo
hla vého. Za vidění roz hod  ně stojí Pr 
Gá lovské lúky a na vr ho va ná maloploš
ná chráněná území Lo so vý a uherská.

kromě zajímavých druhů rostlin 
hostí zdejší krajina také mnohé po zo ru
hodné druhy živočichů. Z bezobrat lých 
je to např. plž modranka kar pat ská, ja
soň dymnivkový, modrásek čer no  skvrn
ný a čmelák drobný. Z obrat lovců čo lek 
karpatský, strnad luč ní, pěnice vlaš ská, 
strakapoud bělohřbetý a také vel ké šel
my – rys ostrovid a medvěd hně dý.

Zdejší výjimečné přírodní dědictví je 
od roku 1973 chráněno v rámci Chko 
Beskydy. ve spolupráci se sprá vou 
Chko se v této oblasti péči o vý znam
né přírodní hodnoty věnuje hned 
ně kolik základních organizací ČsoP 
a dal ších subjektů. Především provádějí 
přírodovědné výzkumy a ma nagement  
cenných lokalit. 

Zajímavé projekty
kromě zmiňovaných aktivit byly v loň
ském a letošním roce realizovány dva 
roz sáhlejší projekty, řešené základní 
or ga nizací ČsoP salamandr ve spo lu prá 
ci se společností pro přírodu a kra ji  nu  
actaea a sChko Beskydy. 

Prvním tématem byla interpretace 
místního dědictví a propagace sousta
vy na tura 2000 ve velkých kar lo vi cích, 
pod porovaná finančně nadací Part ner
ství a Britským ministerstvem pro mezi
národní rozvoj. Jednotlivé dílčí projek
ty byly realizovány ve spo lu práci s obcí 
vel ké karlovice, kar lov ským muzeem, 
občany velkých kar lo vic a odborníky 
z dalších institucí. Té ma ticky se do tý
ka ly podpory sa laš nic tví a propagace 
ochra ny přírody. hlavním výstupem 
by la výstava „velké karlovice – lidé 
a kra jina“ (o ní více v mi nulém čísle 
knd). Část výstavy je dnes součástí stá
lé expozice kar lov ské ho muzea. Jiným 
výstupem byla foto sou těž „valašská kra

ji na“, která se stala tra dicí a letos pro bě
hl již její druhý roč ník. 

druhý projekt vznikl v rámci pro
gra mu Phare CBC pod názvem „Ja vor
nic ký hřeben – naše společné přírodní 
a kul turní dědictví“. Ten měl přes hra
nič ní dosah, dotýkal se sedmi obcí na 
slo venské straně a osmi na české, a kro
mě odborníků z různých českých i slo
venských institucí na něm spolupraco
va la správa Chko kysuce a občanské 
sdružení drosera se sídlem v Žilině. 
s cí lem nastartování spolupráce, za mě
ře né na záchranu jedinečného přírod
ní ho a kulturního bohatství Javorníků, 
bylo uskutečněno několik setkání zá stu
pců obcí, občanů a dalších zainte re so
vaných. Byly také vytvořeny webové 
strán ky www.valasskakrajina.cz, publi
ka ce a Cdrom Javornický hře ben / Ja
vor nícky hrebeň. 

Závěrem nezbývá, než vás všechny 
po zvat do tohoto krásného kouta naší 
re publiky. Přívětivá valašská krajina, pe s
tré louky a pastviny se stády ovcí i hlu
boké lesy a pralesy spolu s pestrými mo ž
nostmi sportovního vyžití jistě sto jí za 
vidění.  

ňo vali v pole a louky. okolo roku 1870 
došlo k první vlně zalesňování ze mě
děl ských po zem ků, v roce 1896 pak 
byla re a lizována re gu lace řeky Bečvy. 
Pro 20. sto  letí bylo pod statné vybudo
vá ní železniční tratě ze vse tína v roce 
1908, což mělo za ná sle dek zvýšení hos
po dářského rozvoje, pře de vším odby
tu dřeva. v tomto období do chází také 
k dal šímu zalesňování, kte ré pokračova
lo po II. světové válce. Po ro ce 1948 by la 
zakládána zemědělská druž stva, což při
neslo na jedné straně roz o rá vá  ní mezí, 

a severozápadě jsou hranicí 
bezmála tisícimetrové vrcholy 
vsetínských vrchů, na jiho vý

cho dě už tisíc nadmořských metrů pře
sa  hující nejvyšší kopce hřebene Ja vor
ní ků. uprostřed se vine údolí Beč vy, 
spo jující vesnice a městečka s ma leb ný
mi názvy – velké karlovice, ka ro lin ka, 
no vý hrozenkov, halenkov a hu slen ky. 

půl tisíciletí historie
Jména obcí se vůbec jaksi hodí ke zdejší 
malebné krajině. mají často jména po 
lidech, ačkoli je to někdy v současných 
názvech již k nepoznání. a tak kar lo vi ce 
jsou pojmenovány po karlovi Jin dři cho
vi ze Žerotína, zakladateli osady, ka ro
linka byla dříve karolininou hutí, ale 
i hro zen kov býval dříve podle jmé na 
man želky majitele panství ro zin ko vem 
a halenkov se dříve jmenoval he le no vi

ce. a hus len ky, ty vůbec nemají pů vod 
svého jména v hou slích, ale v hu sách, 
podle kterých se toto boční údolí dříve 
nazývalo husl ná.

Zatímco jiné krajiny naší republiky 
počítají svou historii na tisíce let, krajina 
této části valašska si vystačí se sta le tími. 
v současnosti přívětivá kra jin ná mo zai
ka hlubokých lesů, pastvin a luk, sa mot, 
polosamot a intenzivně osí dle né ho 
a ob hos podařovaného údo lí Beč vy byla 
až do první poloviny 14. sto letí těžko pro
nik nu telným pralesem. Tato ze mě niko
ho tvořila nejednoznačnou hra nici mezi 
Českým a uherským krá lov stvím a ještě 
do konce 15. století byla vy užívána jen 
lovci zvěře, rybáři, včela ři sbí rajícími 
med lesních včel a lidmi hle da jícími  
vhod né dřevo na nářadí a ná do by.

Teprve v první polovině 16. století 
pod daní kolonizovali do té doby málo 
vy užívané lesní porosty. v druhé po lo
vi ně 16. století a po čát kem 17. století 
ješ tě více vzrůstal tlak na horské oblasti 
a také celé 18. století bylo charak te ris tic
ké úbytkem lesa, kte rý byl později ještě 
urychlen vznikem skláren. v po lo vi ně 
19. století les zaujímal pouze okolo 20 % 
plochy. v té do bě se v lesích hos po  dařilo 
bez hos po dář ských plánů, s vy užitím 
ně mec kých hos podářských smě rů – ho  
lo seč né hos po daření, upřed nost ňování 
smrku zva né „mánie smr ko vá“. 

v padesátých letech 19. stol. byly 
pro dávány tzv. javořiny (pastviny s men
šími lesíky ve vyšších nadmoř ských 
výškách), které noví majitelé pře mě
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teXt roman Bar táK

n

Horní  Vsacko

čolek karpatský

Z výstavy „Velké Karlovice – lidé a krajina“ 
v Karlovském muzeu

Jak vypadala krajina v minulosti,  
se můžeme podívat na starých mapách (okolí 
Karlovic v pol. 19. stol.).
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bližší informace 
o projektech stejně jako o krásách  
a zajímavostech karlovicka rádi podají 
členové Zo Čsop salamandr –  
tel.: 777 979 800,  
e-mail: bartak.roman@tiscali.cz.  
na těchto kontaktech také lze objednat 
výše zmiňovaný cd-rom i několik 
zajímavých tiskovin v rámci projektů 
vydaných (viz minulé číslo knd –  
„Čsop vydal …“).
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  Původní lidové  
stavitelství  
      na Valašsku

přinášíme Vám první část seriálu  
o lidové architektuře a jejím 
vztahu ke krajině v různých 
regionech české republiky.

dům s menším chlévem. dal ší mi stavba
mi byly stodola, drobné chlív ky, kolna, 
do sva hu zapuštěný sklep s pa trovou 
ko mo rou s pa vláčkou, často také rum pá
lová stud  na, sušárna ovoce nebo studán
ka s hal   tý řem (přístřešek na ucho vávání 
po tra vin v tekoucí vodě). všech ny bu do
vy by ly postaveny ze dře va, nej do stup něj
ší ho a nej snáze opra co va tel ného materiá
lu, pou ze na po de zdívky a sklep pod 
ko mo rou byl použit lomový ká men. 

Obytný dům si ve srovnání s ostat ní
mi oblastmi naší země poměrně dlou
ho (až do konce 19. století) za cho val 
velmi archaické stavební formy. By lo to 
pří zemní stavení, skládající se ze dvou 
pro sto rů – jizby a síně, k níž se teprve 
v po zdějším ob do bí přiřazovala komo
ra a ně kdy i chlév. dům byl vybaven 
chlebovou pecí s ote vře ným ohništěm, 
stojí cí v rohu jizby při vstupu ze síně. 
v mlad ší a pokročilej ší vývojové fázi se 
to   peniště s otevřeným ohněm přenes
lo do zadní přepažené čás ti síně, zvané 
čer ná kuchyně, a jizba se změnila na 
světlou světnici. rovněž vnější vzhled 
va laš ského domu je na první pohled 
odlišný od ostatní rou be né lidové archi
tektury u nás. Před drs ným hor ským 
podnebím chránil jeho obyvatele výraz
ný přesah střechy, vy tvá řející na štítové 
straně mohutné podlomení. vět ši nou 
jed no du še bedněný štít je za kon čen ve 
vrcholu po lo ku že lo vitým ka břin cem, 
jehož pod hled se zá klo po vý mi prkny je 
jakýmsi rodným listem cha lu py (najde

me tu na příklad ini  ciály sta veb níka, 
datum stavby, po žeh nání i ji né půvab
ně dekorativně pro ve dené ná pi sy).  

ke specifickým usedlostem valašska 
patřila fojtství, obydlí fojtů (obdoba 
rych tářů v Čechách), obvykle zaklada te 
lů obcí a jejich představitelů před vrch
ností. vzhledem ke svému výji meč né
mu společenskému postave ní si sta vě li 
velké patrové domy s pavlačemi s prá
vem šen ku, obklopené rozsáhlým hos
po dář ským zázemím (dodnes za cho  valé 
a asi nej zná měj ší jsou fojtství ve velkých 
kar lo vi cíchBzové a v Ja sen né). 

Při popisu lidové architektury Bes
kyd nelze samozřejmě vynechat dře věné 
sakrální stavby – kostely a kaple – které 
jsou mistrovskými díly valašských 
lidových umělců – řemeslníků a při po
mínají nám duchovní rozměr osobité 
valašské kultury. Z kdysi početné sku
piny těchto klenotů lidového stavitel
ství se však dochovalo již jen pouhé 
torzo – jmenujme například kostely ve 
vel kých karlovicích, v Gutech, na Grů
ni, ve velké Lhotě, poutní kostel na 
Pra šivé nebo kaple v Čeladné, hlavaté, 
Pod ťatém a Léskovém.

proměny krajiny
hornaté území valašska zůstávalo dlou
ho stranou civilizačních procesů a udr
žo valo si prastaré kulturní tradice, včet
ně stavebních archaismů. o to rychlejší 
a spontánnější pak byla proměna zdejší 
společnosti během 20. století, jež se 
vněj škově nejvýrazněji odrazila právě 
v no vodobých stavebních projevech, kte

ré jsou zpravidla urbanisticky i archi tek
to nic ky nevalné úrovně a krajinu ni jak 
ne o bohacují. následkem ekonomic kých 
a so ciálních změn přestaly pů vod ní li do
vé stavby valachů postupně vyhovovat 
sou dobým nárokům a dnes tvoří již 
jen ne velkou součást venkovské zástav
by. Řada z nich je využívána k rekreaci, 
ně které stále slouží k trvalému bydlení. 
nej cennější jsou chráněny jako kulturní 
pa mátky a několik zachovalých souborů 
pů vodních staveb je prohlášeno (velké 
karlovicePodťaté, komorní Lhotka) 
ne bo navrženo (Lužná, Ústí, Zděchov, 
hus len kykýchová) na památkové zóny.

Při vnímání a posuzování lidového 
sta vitelství valašska (a nejen jeho) si mu
síme v první řadě uvědomit, že prio ri tou 
stavebníků bylo zajistit si obydlí a ob ži
vu. vycházeli přitom z podmí nek, které 

se živilo na rozdíl od valachů hospoda ře
ním na půdě. v dalších stoletích do chá
zelo sice k postupnému splývaní obou 
těchto skupin obyvatel, ale výrazné stopy 
valašské kultury se v různých po do bách, 
včetně svérázného charakteru zdejších 
lidí, dochovaly podnes. 

pasekářské usedlosti
Tak, jak se etnicky a kulturně odlišova
lo domácí a valašské obyvatelstvo, byl 
růz ný i charakter jejich sídel. na rozdíl 
od údolí, kde se setkáváme s kompakt
něj šími a sevřenějšími vesnicemi s řado
vou nebo řetězovou zástavbou, je forma 
osí dle ní náhorních planin a strání zcela 
jiná. Je přizpůsobena extenzivnímu 
sa laš  nictví a pastevectví, vhodnému 
právě pro podmínky Beskyd a okolních 
po ho ří. Po horských svazích rozptýle
ná hos po dářství, tvořená shluky staveb 
(dvorci), jsou umístěna zhruba upro
střed ob hospodařovaných pastvin, luk 
a po líček a dodávají zdejší krajině typic
ký ma lebný charakter, dosti odlišný od 
ji ných horských oblastí u nás. 

Pasekářské dvorcové usedlosti se sklá
daly z většího či menšího počtu vol ně 
stojících obytných a hospodářských bu
dov, jejichž obyvatelé byli díky dlou ho
dobému přetrvávání sta ro by lých tra dic 
často rodově spřízněni (někde se tyto 
pří buzenské vazby dochovaly pod nes – 
jme nuj me například tzv. rodový shluk 
orszá gů v karolinceraťkově). Zá klad
ním prvkem takové usedlosti byl obytný 

asiv nejzápadnějších výběžků 
karpat, vyplňující se ve ro východ 
moravy, má své ne o pakovatelné 

kouzlo nejen díky pří rod ním krásám  
a po zoruhodnostem, ale rov něž vzhledem 
k proslulé a velmi oso bi té lidové kultuře 
národopisného re gio nu valašska.

Valaši
Pojem valach souhrnně označuje pří
sluš níky vlny valašských kolonistů, kteří 
především v průběhu 16. století osí dlili 
severovýchod moravy. valaši byli takto 
na zýváni podle historické země, tvořící 
jádro dnešního ru mun ska, odkud část 
mi grujících kolonistů pocházela. kromě 
nich se tento kolonizační proud, postu
pu jící od 14. století karpatským oblou
kem na severozápad, skládal z řady 
dal ších národností a etnických skupin, 
sídlících v přilehlém prostoru, a byl tedy 
po stránce etnické značně nejednotný.

avšak vzhledem k převažujícímu 
pa ste  veckému způsobu hospodaření 

a to mu přizpůsobenému životu si valaši 
vytvo řili společnou svébytnou kulturu, 
kterou s sebou přinášeli a jež výrazně 
ovlivnila i kulturu jimi osídlených úze
mí. neznamená to ovšem, že původní 
do mácí obyvatelstvo neznalo chov ovcí, 
který valaši provozovali, novinkou však 
byl specifický způsob tzv. salašnictví, 
po dob ný alpskému, skandinávskému 
nebo balkánskému chovu dobytka. Jeho 
základem a hlavní odlišností je celoletní, 
zhru ba pětiměsíční, pastva v hor ských 
po  lohách na salaších, kde se zá ro veň 
pří mo zpracovávalo nadojené mlé  ko 
na sý ry a jiné mléčné výrobky, a té měř 
ne u stá lé putování stád za po tra vou mezi 
hor skými stráněmi a údolími. salaš 
tvořil dře věný přístřešek s ote vře ným 
ohniš těm, zvaný koliba, jenž slou žil 
jednak ja ko výrobna sýrů a jednak k no
cování bači a ostatních pastevců. Po blíž 
byl umístěn ještě tzv. košár, ohrada na 
noční uzaví rá ní ovcí. obě jmenova né 
hos podářské stav by byly jednoduché 
a lehké dřevěné kon strukce, aby mohly 
být snadno pře mi sťovány spolu s ovce
mi na nové pa stvi ny.

valašští pastevci se se svými stády za
čali usazovat na panstvích zdejších fe u
dálů, kteří jim za naturální daň (ovce, 
sýr) pronajímali horská neo by dle ná 
te ri to  ria. na druhé straně jim ale přizná
vali ur čitá privilegia a výhody, což je též 
odli šo valo od původního slovanského 
oby va telstva, osidlujícího od 13. století 
pře vážně nižší polohy a široká údolí, jež 
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rožnov pod radhoštěm 
chceme-li se blíže na jednom místě  
seznámit s valašskou architekturou, 
navštivme Valašské muzeum v přírodě  
v rožnově pod radhoštěm, které je naším 
nejrozsáhlejším a nejznámějším muzeem 
tohoto typu. Jeho cílem je vědecká 
rekonstrukce prostředí valašského venkova  
a podhorského města v 19. století.  
Ve svých třech částech – městečku,  
mlýnské dolině a dědině – představuje řadu 
unikátních expozičně vybavených staveb 
včetně modelového přírodního rámce. 

teXt F o t o  a  iLUs trace
paVEl BUrEš

měli k dispozici – geografická po loha, 
přírodní prostředí, sociálně eko nomické 
po stavení, kulturní tra dice, etnické 
zvlášt nosti. Toto vše ovliv ňo valo jejich 
ži vot a utvářelo i charakter sídel a obydlí, 
která si budovali. Prá vě v nich je vepsáno 
výrazné svě dectví o naší minulosti, jehož 
bychom si měli vážit a čerpat z něj po u
čení pro současnost. 

Po staletí vytvářeli lidé svou prací 
dnešní podobu kulturní krajiny hor se ve
rovýchodní moravy, o níž mluvíme  
jako o esteticky vyvážené jednotě pří rod
ních prvků a lidských sídel. Po sel stvím 
tohoto již silně ochuzeného dě dictví by 
měl být apel, abychom se ho snažili tvůr
čím způsobem využívat a no vě vzni ka
jící hodnoty přiz pů so bo va li, ovšem  
bez sentimentálních ana chro nis mů, 
pů vod ním tradicím.  

typické stavby Valašska – obytný dům  a fojtství

pasekářská usedlost (Velké Karlovice – podťaté)
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Pozoruhodně citlivé jsou mnohé rostliny, které svůj růst 
řídí nejen dle teploty, ale také dle trvání, množství a barvy 
světla. k nejcitlivějším patří např. platany, pro ty představuje 
umělé světlo mylný signál zejména na podzim, kdy se přírod
ní den krátí. 

nejhorší vliv má přímá viditelnost silných lamp z dálky 
a z výš ky. Ta mate tažné ptáky, zejména jeli zataženo a není 
možná orientace podle hvězd (ptáci, hlavně malé druhy, táh
nou převážně v noci). stále hojnější a silnější pozemská světla  
velmi pravděpodobně značně snižují počet ptáků, kteří migra
ci úspěšně dokončí. Ještě fatálnější jsou lampy pro noční hmyz 
(existuje i tažný hmyz, např. některé druhy motýlů). mnohé 
po pulace jsou vinou přímo viditelných lamp ve městech sní
že né přibližně na desetinu, jiné již vymizely. Počty jedinců, 
které za jednu noc chytí emtomologové do světelné pasti, se za 
po sled ních padesát let snížily snad až o dva řády, druhové bohat
ství takových úlovků kleslo o řád. Jediná lampa může vychytat  
je pice z celého jednoho kilometru potoka, což má neblahé 
dů sled ky např. pro pstruhy. a stačí přitom tak málo – aby nebyla 
ze vzdálenosti sta metrů už vidět. 

Ptáci se zraňují a zabíjejí na osvětlených konstrukcích a bu do 
vách, stejně jako v osvětlených oknech. Z neznámých dů vo dů se 
jim nevyhýbají, ale naopak jsou jimi přitahováni. do tem ného 
mrakodrapu či věže jich narazí alespoň desetkrát mé ně. 

Z hlediska ochrany přírody je naléhavé omezit svícení jen 
na nezbytné případy a nezbytnou intenzitu. svítit jinam, než 
je nutné, především do dáli a do nebe – se nemá. 

Z mnoha příkladů, kde všude světlo škodí, zmíním ten, 
o kte rém jsem četl teď v září. Populace želv nejsou svícením 
ohro ženy jen na Floridě, ale také na řeckém ostrovu Zakynthos – 
mís to do moře zamíří vylíhnuté želvičky za světlem diskoték... 

Jak vážná je situace u nás, zatím nikdo nezjišťoval, výzkum 
začíná až tento podzim (autor je jeho koordinátorem a zve 
vás k účasti). Že je decimován hmyz, je samozřejmé, ostatně 
si ně kdy prohlédněte obsah bachratého břicha některé staré 
pou lič ní lampy – ta špína na dně, to bývá skoro samý noční 
hmyz. autor formuloval domněnku, že nedostatek tmy může 
být pří či nou úbytku vrabců ve většině měst evropy (prodlužu
je se jejich doba bdění a rostou tak nároky na potravní zdroje, 
které ne musejí být k dispozici). Pro její ověření je nutné porov
nat cir ka diánní chování vrabců v oblastech ,,věčného dne“ 
a v oblas tech s alespoň přibližnou nocí. 

minimum, které by si příroda zasloužila hned, je přestat 
svítit alespoň do nejvzácnějších lokalit. 

a co lidé?
Lidé mají ze tmy většinou strach, tmu si spojují se zločinem, 
v dří  vějších dobách (vlastně dosud) i s přízraky, duchy, upíry. 
ale kriminalita na tom, kdy se stmívá a zase rozednívá, vůbec 
nezávisí. Leckde se svítí pod zá min kou, aby se tam nekradlo 
a ne pře pa  dalo. ono to ale ne po má há, právě naopak. nej no věj ší 
studie uka  zují, že růst kriminality je zčásti způsoben právě růs
tem roz sa hu a intenzity osvětlování. Bezpečněji je tam, kde se 
ne sví tí vů bec nebo jen málo, bez ohledu na to, že se lidé cítí 
bez peč něji tam, kde je světla hodně. navíc, tma doopravdy ne ní 
černá, kdo se rozkouká, mimo les vidí i v ne o světlené pří ro dě 
poměrně dob ře. 
nedostatek tmy samozřejmě škodí i člověku. stále více lidí trpí 
poruchami spánku. kupodivu se laboratoře, které tyto po ru chy 

esy, řeky, ovzduší se kdysi zdály tak ohromné, že nikoho 
nenapadlo, že by mohlo dojít k jejich celkové proměně. 
ale stalo se. Tvář Země se v obydlených oblastech opro

ti původnímu stavu zcela změnila, někde do půvabné kultur
ní krajiny, jinde do podoby zobecněného smetiště. I vzduch je 
dnes jiný, i když to třeba není vidět a cítit je to jen málo: kvůli 
změněnému složení atmosféra výrazně více tepelně izoluje. Jiná 
změna ovzduší naopak velmi dobře vidět je. vzduch je i v noci 
stále plný světla. 

některé škodliviny v ovzduší dlouho nevydrží a do vzdá le
ných míst se většinou nedostanou. Podobně se chová i světlo, 
uměle přidávané do prostředí – od svého zdroje se šíří nejdále 
pár set kilometrů. existují proto dosud oblasti s čistým nočním 
prostředím. v evropě je už ale nenajdeme.

Ztratily se hvězdy!
Poprvé nás na fakt, že vinou elektrického osvětlení o cosi při chá
zíme, upozornili astronomové už na začátku dvacátého století. 
od té doby se z noční oblohy ztratily detaily (tmavé mlho viny) 
v mléč né dráze, pak i mléčná dráha vůbec, z ma lé ho vozu zbyly 
jen tři krajní hvězdy a v nejhůře postižených obla stech zmizela 
i Po lárka a velký vůz. Pravda, tucet nejjasněj ších hvězd včetně 
pla  net lze zahlédnout i z města, ale všimnou si jich většinou jen ti, 
kte ří je v záplavě oslnivých lamp pracně hledají. děti, ale i do spě  lí 
se dnes ptají, jestli se dá nějaká planeta vidět i bez da le ko hle du. 
Zvláštní otázka, vždyť planety byly pro stovky generací bo hyně 
a bo hové, svým klidným svitem vládnoucí nočnímu světu. dnes 
lze ve velkoměstech přehlédnout i měsíc – Lunu čili seléné.

hrstka astronomů, kteří se začali koncem osmdesátých let 
sta rat o nápravu, navrhla prosté, ale velmi účinné řešení: ne při
pustit, aby lampy svítily do dáli, do ovzduší. Lampy splňující 
tyto podmínky sice vždycky existovaly, jen málokde ale pře va
žo valy. u nás je potkáte většinou jen nad železnicemi, pokud 
ještě nebyly nahrazeny za přesný opak – šílené osvětlovací věže, 
které se staly nočními dominantami Prahy, Brna a vů bec vět ši
ny obcí s nádražími. 

Během stmívání se dnes skutečná krajina ztrácí. Jak ta ne bes
ká nad námi, tak ta kolem nás či pod námi, hledímeli z vy vý
šeného místa. nápadnými se stanou jen lampy. krajinný ráz je 
ten tam, pokud jím nemyslíme poměr počtu oslnivých bodů 
mo drozelenavých (starých rtuťových výbojek), oranžových 
(no věj ších sodíkových) a bílých (škodlivá móda výbojek halo ge
ni do vých) či jejich rok od roku se měnící ,,souhvězdí“. 

vzpomeňme na Ladovy večerní vesnické idyly. Jediná 
po zem ská světélka byla okna světnic, kde lidé ještě neulehli 
k spán ku, nebo podzimní ohníčky. se stmíváním dostala kra
jina zvlášt ní lidský a útulný nádech. 

Tahle změna krajiny je úplně zbytečná. Lampy z dálky, 
natož shora v noci vidět být nemají a nemusejí. nejen proto, že 
zničí půvab krajiny a že je to velké plýtvání, ale i z toho důvo
du, že valná většina škodlivých důsledků osvětlování je způso
be na právě svícením do dáli, šikmo dolů nebo šikmo nahoru. 

škodlivé světlo
většina organismů je zcela závislá na tmě – až po setmění při 
minimálním nebezpečí se stanou aktivními, den tráví v úkry
tu. už nejsvětlejší noci kolem úplňku jim nesvědčí. Pro takové 
organismy je problémem, že tma je dnes jen v hustém lese 
nebo hodně daleko od sídel. 
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Zachraňme   noc! 

teXt a F o t o Jan Hollan

Zhoršování řady složek prostředí se podařilo zastavit,  
ba dokonce nastoupil trend opačný. noční prostředí  
ale všude mizí dál.

město se v noci mění ve shluk nejrůznějších světel, ovlivňujících negativně noční prostředí v širokém okolí.

L



Jak získat noc zpět
stmívání a přírodní noc svět kolem nás proměňují k ne po zná
ní. všední krajina se stane záhadnou, tajemnou, naplňuje nás 
bázní. najednou nejsme pány světa, ale jen drobtem na dně 
vesmíru. To je pocit, který potřebujeme, už proto, abychom 
zapomněli na tíživé starosti o spousty věcí ve dne tak strašně 
důležitých. Tma je zdravější než alkohol a drogy. 

spoustu zničených tváří přírody nemůžeme vrátit zpět, 
ne má me kouzelný proutek. Tmu ale alespoň někdy a někde vrá
tit můžeme a měli bychom. vynikající zkušenost z nápravy noč
ní ho prostředí během je diného roku mají v městech ketchum 
a hai ley v Idahu. obec  ní vyhlášky nařídily výměnu všech zne
čiš ťujících lamp za správ né, to se skutečně povedlo a město se 
sta lo v noci mnohem příjemnější. ketchum je lyžařské cent
rum, lákající nyní ná vštěvníky i na zážitek z noční horské pří
rody, která je k dis po zici hned za humny... 

vyměnit všechny lampy není levné, i když se to brzy vy pla
tí (lze totiž snížit výrazně jejich příkon). na celém českém 
území to bude trvat několik desetiletí, jak budou staré lampy 
dosluhovat. mnohem rychleji však lze do rozvodných skříní 
nainstalovat techniku, která lampy pozdě večer ztlumí. Tak lze 
ušetřit polovinu elektřiny a docílit naráz podstatně zdravější
ho prostředí. v Brně tuto změnu už uskutečnili na všech vý pa
dov kách (tam je návratnost vložených nákladů nejrychlejší), 
po stup ně se tlumení světel bude týkat i obytných čtvrtí. 

mnohé obce, nejen vesnice, ale i malá města, světla pozdě 
v noci vypínají. To je velmi prozíravé. I když jejich pohnutkou 
bývá šetřit peníze, daleko důležitější je, že se tak šetří zdraví 
občanů i celého prostředí obce. velká města, kde je provoz po 
celou noc, by měla světla alespoň někde také vypínat (však 
tam žádná velká tma nebude), jinde by je měla ztlumit třeba 
na desetinu večerní úrovně. dnešní technika to bez problémů 
umo žňuje. město ušetří a jeho obyvatelé budou bezpečnější. 

co můžeme dělat sami
Začněme si všímat svého nočního okolí. Pokud nám svítí lam
py do okna a vlastně nás to dávno štve, požádejme obec, ať to 
napraví. nemá peníze? no dobře, možná nám náprava té nej
horší lampy stojí za nějakou tu stovku. v bavorském augsburgu 
to dělá odbor životního prostředí tak, že do průhledných 
(časem už jen průsvitných...) krytů starých špatných lamp lepí 
pokovené fólie, které světlo pošlou jinam než do okna. někde 
k lampám přidají kus vhodně tvarovaného plechu. v mnohých 
italských obcích nahradili bachraté spodní plastové kryty čis
tými rovnými kalenými skly, za necelé dvě stovky (pět eur) 
za kus tak získali o poznání víc světla na zemi a přestali svítit 
vzhůru do oken a do nebe. u nás by to mělo jít také, fyzikální 
zákony platí i za hranicemi evropské unie (nebo ne?... no nic,  
v létě budou platit už určitě). 

ve své obci nebydlíme sami. Zejména po setmění ožívá pří
ro da. valná většina druhů motýlů je aktivní právě tehdy, opy lu
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z neprůsvitného horního krytu lampy nesmí dole přečnívat 
žádná průhledná část, která by mohla světlo odrážet či rozpty
lovat do boku. 

kouzlo noční krajiny
Částečným lékem proti strachu ze tmy může být, když si člověk 
všimne, jak krásné věci mu bez ní unikají. kromě kdysi běž né
ho hvězdného nebe je to třeba polární záře. alespoň šest dosti 
jasných jich bylo v uplynulých letech u nás vidět, k tomu řada 
slabších, jedna byla opravdu velkolepá (6. dubna 2000). ale 
ani té si lidé pod desítkami jasných lamp nemohli všimnout. 
kdo velkou polární záři zažil, dá mi za pravdu, že je to jed na 
z nej úchvatnějších věcí vůbec. když takové divadlo pří ro  da 
vzácně nabídne i u nás, daleko od magnetického pólu (ten leží 
v kanadě), je škoda o ně přijít. 

Jiným, kdysi běžným úkazem, jsou světlušky. Zejména děti 
jsou jimi fascinovány. světlušky se ale nejsou schopny roz
množovat v prostředí, kde se prostě v noci nenajdou. a pokud 
není velká tma, nejsou schopny úžasného kolektivního před
stavení, kdy se jich tisíce synchronizovaně rozsvěcují a zhasí
nají. Takový jev jsem viděl z výšky i zblízka v roce 1977 v údolí 
korany pod chorvatským městem slunj. Přál bych takový  
zážitek každému. 

Jeden úkaz u nás vidět nemůžeme – světla moře. Za temné, 
bezměsíčné noci lze pozorovat záblesky planktonu. hrábneli 
člo věk do vody, prýští mu mezi prsty desítky světýlek, pohneli 
kotevním řetězem, proběhne světelná vlna až ke dnu a osvět lí 
kotvu. Plavec či potápěč pozorovaný z mola či z lodi se pro mě ní 
v přízračnou bytost, jejíž obrysy prozrazují tisíce zá blesků. k mo ři 
jezdí spousty lidí, ale tohoto krásného, všu dy pří tomného jevu 
si všimne málo z nich. už jedna lampa sto metrů vzdálená vše 
pokazí. a ta je dnes na obydleném pobřeží téměř vždy... krása 
nočního moře je natolik zapomenutá, že místo aby se turistic
ké kanceláře předháněly ve zdůrazňování, že jejich zájezd bude 
mít k dispozici týden bezměsíčných večerů, které promění svět 
v říši divů, jež nelze vyfotit (lidský zrak je mnohem citlivější než 
kamery), posílají lidi do věčného světla bez kouzel. 
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je přitom řadu bylin, ba i ovocných stromů. měli by chom jim 
ne chat kousek místa v parcích, alejích, zahradách. někde lze 
po zději večer světla prostě vypnout, současně se takové oblasti 
stanou bezpečnější i pro lidi (při všech ,,blackoutech“ krimina
li ta výrazně klesá), i když musí ve stínu hustých korun pravda 
našlapovat opatrně. 

Jinde by měla být světla alespoň provizorně zacloněna, aby 
nesvítila do korun nebo do zahrad. Často pomůže i velmi pri
mitivní opatření, totiž poškrábaný spodní kryt lampy prostě 
zahodit, stejně u spousty starých lamp ve většině obcí chybí. 
světla dopadajícího na zem tím výrazně přibude, ale do ško dli
vých směrů jej půjde méně. 

vímeli o nějakém cenném kousku přírody, který ve dne 
ohro žený není, ale v noci z něj blízké lampy všechen život 
vy sá vají, postarejme se o to, aby alespoň tam nesvítily. může 
po mo ci (pokovená) samolepka, pruh černé barvy nebo silná 
vrstva bílé na dolním krytu svítidla nebo přídavný kus plechu 
zven čí. Lze tak v obci vytvořit vzácná místa, odkud půjde po zo
rovat alespoň to světlé české noční nebe, odkud si děti samy 
všim nou planet a jasných stálic. 

Zákon snad stanoví základní požadavky na budoucí osvět
lování a zjedná nápravu v okolí rezervací a hvězdáren. měl by 
usnadnit obcím, aby se o své prostředí staraly důrazněji, pokud 
chtě jí. k tomu v nich ale musí žít lidé, kteří si nočního světa 
vší mají a poradí, kde začít – ochránci (noční) přírody.  

„Historické“ lampy na špilberku svítí do stran, čímž noční prostředí  
silně devastují.

osvětlení Husovy ulice v Brně je naopak příkladem hodným následování – 
lampy svítí výhradně dolů.

a ještě příklad z Horních rakous (město Wels). takováto lampa osvítí 
skvěle křižovatku, ale nesvítí do okolních domů ani přijíždějícím 
řidičům do očí.

bližší informace 
o problematice naleznete na http://svetlo.astro.cz/. autora  
můžete v případě zájmu též kontaktovat na telefonu 541 321 287,  
543 239 096 či na e-mailu hollan@ped.muni.cz.

zkoumají, zatím nezabývaly tím, jestli jim nevadí světlo. Tma 
jako předpoklad pro spánek se dosud bere jako sa mo zřejmost. 
Jenže tou už dávno není a stále více být přestává. Li dé se budí 
už svitem měsíce, kterého je více než půlka. Z lamp ale do oken 
dopadá vodorovně nebo nahoru běžně de set krát i sto krát více 
světla. Zbytečně, jen jejich nedbalou kon struk cí nebo instalací. 

světlo ruší normální tvorbu hormonu melatoninu, který 
chrání tělo proti nádorům. Bezpečné osvětlení, jehož inten
zita už v tomto ohledu nevadí, neznáme. Lze ale odhadnout, 
že nebude stokrát vyšší než měsíční. výskyt řady typů nádorů 
v bo hatých zemích několikrát převyšuje jejich výskyt v zemích 
chudých. nedostatek tmy na tom má pravděpodobně význam
ný podíl. 

Je zkrátka velmi vhodné se svícení rovnou do oken vy h
nout. a světlo, které přichází z osvětlené ulice, omezit tím, že 
se po desáté večer bude svítit mnohem slaběji – dnešní techni
ka to dobře umožňuje. 

dalším problémem je oslňování. splňujeli lampa požada
vek, že vodorovně, tím spíše šikmo nahoru, nesvítí vůbec, je 
oslňování ve většině případů velmi malé. kontrola je prostá – 
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Péče o hnízda  
čápa bílého 

mezi lidmi je čáp velmi populární  
a člověk mu většinou prokazuje až 
posvátnou úctu.

mů   že me použit vyřazené sloupy ele
ktric kého ne bo telegrafního vedení. 
vhodné je i vzty čení železné kon
struk ce s hnízdem. 

  k umístění umělé hnízdní podložky 
můžeme využít i nefunkční komín, 
nej lépe se stupačkami. na po u ží va
ný ko mín musíme umístit cca 1,5 m 
vyso kou železnou nástavbu a teprve 
na ni umí stit hnízdo. Je nutné, aby 
kouř mo hl dob ře z komína unikat 
a ne došlo ke vznícení hnízda.

  Podložku můžeme umístit i na štít 
vyš šího domu, hřeben střechy nebo 
se  říz nutý vrchol stromu. v posledním 
pří padě je nutné dbát na předpisy 
o ochra ně zeleně rostoucí mimo les. 

  Pouze se souhlasem elektrorozvod
ných závodů je možno postavit pod
lož ku i na sloup elektrického ve de
ní. v takovémto případě musí být 
nad sloupem též nástavec, aby hníz
do neleželo přímo na drátech.

  umístění umělé hnízdní podložky 
mu sí být řádně projednáno s ma ji te
lem a uživatelem vybraného po zem
ku i s příslušným stavebním úřadem 
(viz rámeček).

  umělá hnízdní podložka musí být 
do statečně pevná a na zvoleném 
mí stě řádně připevněná. musí unést 
hní zdo i po několika letech soustav
ného přistavování dospělými čápy. 
Podložku je dobré vyrobit želez
nou, vhodné je i nepatrně zvýšit její 
okraj. Zpravidla se zhotovuje ve tva
ru kruhu, ale může být i čtvercová 
nebo obdélníková. důležitá je její 
velikost, nejlépe 150 cm v průměru. 

  na umístěnou podložku je velmi 
vhod né připravit základ hnízda pro 

lep ší přilákání čápů. Ten zhotoví
me z navzájem propletených prutů 
a vět ví, mezi které vkládáme menší 
drny. někdy je možno i postříkat 
okraj takto připraveného umělého 
hnízda vápnem. Tím napodobíme 
čapí uschlý trus a je větší předpo
klad, že si ho ptáci všimnou i z větší 
dálky. dokonce je znám i případ, kdy  
na umělé hnízdo byla umístěna atra
pa dospělého čápa.

  v okolí instalované hnízdní pod lož
ky s umělým hnízdem nesmí čápům 
překážet v letu dráty elektrického 
ne bo telefonního vedení, různé an té
ny, hromosvody, větve stromů apod.

  Podložku s hnízdem není vhodné 
umí sťovat na veřejná prostranství. 
Při hnízdění a zejména dostavbě 
hníz da dospělými čápy padají dolů 
vět vičky, drny i přinášená potrava 
a čá pi také kálejí přes okraj hnízda. 
Je tedy nutné umístit umělé hnízdo 
tak, aby nebylo nikomu na obtíž 
a by ly dodrženy hygienické zásady.

Pokud někde umístíme hnízdní pod lož
ku s umělým hnízdem, může s ní maji
tel nemovitosti nebo pozemku nakládat, 
jak uzná za vhodné, ale jen do do by, než 
na ní čápi zahnízdí. Poté se pod ložka 
s hnízdem stává umělým sídlem vyu ží
va ným pro hnízdění zvlá ště chráněné
ho dru hu a je chráněna před zničením, 
po ško zením a pře mís tě ním, a to i mimo 
období hnízdění. Pak je možno s tímto 
umělým hnízdem na klá dat jen na zákla
dě výjimky udělené orgánem státní sprá
vy ochrany přírody, byť je dále ve vlast
nictví majitele. 

Zabránění stavbě hnízda  
na nevhodném místě
Pokud čápi začnou sami stavět hnízdo 
na nevhodném místě, je dobré ptákům 
ve stavbě hnízda zabránit a nabídnout 
jim umělou hnízdní podložku s hníz
dem v nejbližším možném okolí. Čápi 
mohou stavět hnízdo na sloupech elek
trického vedení bez ochrany proti zá sa
hu elektrickým proudem, na komíně ve 
kterém se topí, na místech z hygienic
kých důvodů nepřípustných apod. ve 
stav bě hnízda na nevhodném místě mů
žeme zabránit umístěním kolmých ty čí, 
nejlépe jehlanovité konstrukce.  

Zpracováno na základě publikace 
Ptačí budky a další způsoby zvyšování 
hnízdních možností ptáků.

áp bílý patří v Čes
ké republice k pra vi
del ně hnízdícím, ale 

ubý va  jí cím ptačím druhům. 
Proto je třeba těmto brodi

vým ptá kům všemožně po
máhat – důslednou ochra 
nou a obnovou hnízd ních 
biotopů, odstra ňováním 
rizik, která jim v kulturní krajině hrozí, 
a zlepšováním jejich hnízdních mož
ností. v tomto článku se věnujeme pře
devším péči o čapí hnízda.

Údržba hnízd
Čápi využívají hnízdo zpravidla po řadu 
let. Známe u nás případy, kdy hnízdo je 
funkční i sto let. Ptáci však každoročně 
hnízdo přistavují a opravují. To se tak 
roz růstá a zvětšuje se i jeho hmot nost. 
Často je příliš vysoké, na klá ní se a hrozí 
jeho překocení a zřícení. v ta kovém pří
padě je nutné část hnízd ní ho materiálu 
odstranit a ponechat pou ze základní vrst
vu větví a drnů o výš ce asi 30 cm. Práci 
je nejvhodnější dě lat po mo cí výsuv
né plošiny nebo že bří ku, případně za  

pomoci horolezců. Při 
této akci je nutné prově
řit nosnost pod kladu (kon
struk ce), na kterém je hníz do po sta veno, 
a even tuálně provést je ho zpev ně ní.

Pokud je hnízdo na živém stromě, 
mo hou ho rostoucí větve během krát
ké do by přerůstat a tak zcela zne mož nit 
hníz dění čápů. Ptáci v takovémto přípa
dě nemohou na hnízdě přistát. Pro to je 
ne zbytné každoročně ořezat vět ve v oko 
lí hnízda, aby nebránily čá pům v pří letu. 
Zásah je nejvhodnější pro vá dět v době 
vegetačního klidu, od bor ným způ sobem 
a řezy ošetřit proti hni lo bě. 

Jelikož jde o zásah do biotopu zvláš
tě chráněného druhu, je pro tuto čin
nost třeba udělení výjimky orgánem 
stát ní správy ochrany přírody.

stavba umělých hnízdních podložek 
Čápi nenajdou vždy dostatečně vhodné 
stanoviště pro stavbu hnízda. v ta ko
vémto případě jim můžeme pomoci 
vý ro bou a postavením umělé hnízdní 
pod ložky. Pokud stavíme podložku na 
mís tě rozpadlého nebo z různých pří
čin od stra něného hnízda, které před tím 
čápi používali, máme velkou prav dě
po dob nost, že se ptáci na lokalitu vrá tí 
a hnízdní podložku obsadí. Toto čá steč
ně platí i pro regiony s dobrými potrav
ními bio to py pro čápy, ve kterých jsou 
již jiná hnízda. daleko horší je přilákat 
ptá ky do oblasti, ve které se jen zastavují 
v době tahu. Pokud jsou ale v takových
to ekosystémech alespoň trochu vhodné 
potravní podmínky pro čápy, můžeme 
i v té to krajině podložku postavit. někdy 
to však trvá i několik let, než ji ptáci ob sa
dí. v oblastech, kde je i pro čápy špatné 
ži vot ní prostředí a kde pro ně není do sta
tečná potravní zá kladna, nemá prak ticky 
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Č

teXt a  F o t o s tanislaV cHVapil

Základní údaje  
o hnízdech čápa bílého
přílet na hnízdiště v Čr: koncem března, 
začátkem dubna
Umístění hnízda: na stromech, střechách, 
komínech, sloupech elektrického vedení apod.
průměr hnízda: 80 až 250 cm, výjimečně i více
hmotnost hnízda: 80 až 900 kg 
hnízdní materiál: větve, klacíky, drny
hnízdění v Čr: začátek dubna až konec června
snůška: 1 až 6 (zpravidla 2–4) bílých vajec
délka sezení na vejcích: 29 až 33 dní  
délka vyvedení mláďat: 6o až 7o dní
počet existujících hnízd v Čr: cca 1250
počet každoročně obsazených hnízd: kolem 800
počet hnízd s vyvedenými mláďaty: kolem 600
počet každoročně vyvedených mláďat  
v Čr: 1500 až 1950

odborný garant programu „rod ciconia  
a ostatní brodiví“ – stanislav chvapil,  
tel.: 416 837 603

význam pod ložky stavět. avšak i v kraji
ně s výbornými podmínkami k hnízdění 
čápů mů že me instalovat jen ur čité množ
ství pod lo žek. I takovéto úze mí může to tiž 
uži vit jen určité množ ství čapích párů.

Při stavbě hnízdní podložky je třeba 
dodržet několik následujících zásad:
  umělá hnízdní podložka s hnízdem 

musí být nejméně 8 až 10 m nad 
ze mí. v okolí nesmí být jiné vhodné 
místo ke stavbě hnízda.

  nejlépe je postavit betonový nebo 
dře věný sloup a na něj umístit pod
lož  ku s umělým hnízdem. k tomu 

podložky pro čápy  
z pohledu stavebního zákona

Za stavbu se dle stavebního zákona 
považují veškerá stavební díla bez zřetele 
na jejich stavebně technické provedení, 
účel a dobu trvání. V případech 
pochybnosti, zda se určitá konstrukce 
považuje za stavbu, je třeba vycházet ze 
stanoviska příslušného stavebního úřadu.

Vycházíme-li z ustanovení stavebního 
zákona, prováděcí vyhlášky a stavebně 
technického řešení podložek, zjistíme, že 
se podmínky liší podle typu podložky: 

provedení podložky umístěné na stromě 
bude nutno předem konzultovat na 
příslušném stavebním úřadě a při 
konkrétním technickém řešení požadovat 
vyjádření, zda ji úřad nepovažuje za 
stavbu. V případě, že ano, sdělí, zda její 
umístění postačí ohlásit stavebnímu 
úřadu, nebo se bude žádat o vydání 
stavebního povolení. 

provedení podložky umístěné na stožáru  
by se za stavbu mělo vždy považovat, a je 
tudíž nutno žádat o vydání stavebního 
povolení. protože umělé hnízdo se 
umisťuje nejméně 7–10 metrů nad zemí, 
nelze ho, s ohledem na výšku, považovat  
za drobnou stavbu. 

 provedení podložky umístěné na sloupu 
elektrického vedení by se za stavbu mělo 
též vždy považovat, a je tudíž nutno žádat 
o vydání stavebního povolení. pouze když 
velikost podložky nepřesáhne vyložení 
krajních vodičů a když se nemění trasa 
vedení, lze toto považovat za úpravu 
elektrického vedení, na což se stavební 
povolení nevyžaduje. 

provedení podložky umístěné na střeše 
bude vyžadovat stavební úpravy střešní 
konstrukce, která se považuje za nosnou 
část stavby, a proto vždy vyžaduje 
stavební povolení. 

podklady žádosti o stavební povolení 
sestávají ze tří částí – z vlastní žádosti, 
připojovacích listinných dokladů 
(stanoviska, souhlasy, doklad o vztahu 
stavebníka k pozemku) a z projektové 
dokumentace. protože podložka musí 
nést váhu až několika set kilogramů,  
je vhodné, aby projektová dokumentace 
obsahovala statický výpočet.

Tomáš Černý

podrobný rozbor problematiky naleznete 
na www.csop.cz – ochrana biodiverzity.



eptáteli se v Buchlovicích na 
stanici, pošlou vás na zámek. Za 
po kladnou zahnete vlevo, pře

jdete po mostku, projdete zahradnic
tvím s výstavou fuchsií a před vámi 
se otevře malá zahrádka s rybníčkem, 
obklopená ze dvou stran voliérami. Jste 
na místě. stanice je totiž součástí buch
lo vického zámeckého parku.

dlouhá cesta ke stanici
vše, co kolem vidíte, je zbrusu nové. 
s vý jimkou několika starých jabloní, 
po cházejících ze zámecké štěpnice, kte
rá bývala na tomto místě.

vznik stanice však nebyl jed no du
chý. Počátky lze hledat snad již na za čát
ku 90. let, kdy současný vedoucí stanice 
pan ka rel Tomešek se svým kamarádem 
za lo ži li na předhradí nedalekého hradu 
Buch lova „sokolnický dvorec“. objekt 
však byl privatizován a dravci se ocitli 
„bez střechy nad hlavou“. a tak se začalo 
hle dat nové místo. Tip padl na pozemek 
na okraji zámeckého parku. Pů vod ní 
před stava zookoutku se postupně vyvinu

19 (ne  počítámeli ty karanténní v patře 
bu do  vy). Zhruba dvě třetiny z nich 
jsou pří stup  né veřejnosti, zbytek je od 
ná vštěv  ní ků důsledně oddělen a slouží 
lé če ní zví   řat, která se budou vracet do 
pří ro dy. Pro  cházíme chodbou, oddělující 
obě čás ti, a do voliér nakukujeme ma lin
kými špe hýrkami. „Tohohle kalouse měl 
ně ja ký darebák doma – vy tr hal mu ocas 
a ostří hal křídla!“ ukazuje pan To meš ka 
do jed né z vo liér. „a tenhle je střáb tu taky 
bude mu set zůstat – kří dlo se mu už ni kdy 
úpl ně ne vyléčí. našli ho ta dy u ben zinky 
za měs tem.“ ně kte ří pa  cienti se však ve 
sta nici dlouho ne zdr ží. „když mi sem 
při  nesli malého ka lou se, vzpomněl jsem 
si na jed no hnízdo s třemi mlá ďaty na 
nízké bo ro vici. Tak už tam měli čtyři.“

stanice přijala za necelý půlrok své 
existence zatím 19 zvířat – vesměs ptá
ků. Jediným savcem byla prozatím malá 
ku na. Za nejzajímavější pacienty po va
žuje pan Tomešek 2 mladé sovičky, kte
ré mu přinesla jedna maminka s tím, že 
si je přivezl kluk z Chorvatska v krabici 
od nanuků. měl štěstí, že ho nechytili 
na hranicích – byli to výrečci malí. ve 
zve  rimexu jim nakoupil cvrčky, živil 
je na mletými morčaty a po několika 
dnech je předal do stanice v Bar to šo
vicích, která má na držení „citesových“ 
ptáků po třeb  ná povolení.

o prohlídku stanice je mezi ná vštěv
níky zámku skutečně zájem. Jen za půl 
hodinku, co jsem ve stanici strávil, jí 
prošlo dobře na dvacet lidí. nezbývá, 
než si přát, aby si kromě zážitku „jé, to 
je pěknej ptáček“ odnesli i trochu 
po uče ní o tom, čím volně žijícím živo
čichům ubližujeme a jak jim naopak 
můžeme pomoci.  
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Čáp černý pod
   dohledem kamery

Zatímco nejasnosti okolo tahu černých čápů byly odborníkům a veřejnosti 
objasněny díky čápům nesoucím malou vysílačku ve známém projektu  
africká odysea, život na hnízdišti těchto černobílých elegánů lesních 
samot není příliš znám. 

také pár vo lavek po  pe la vých, by lo před
mě  tem našeho zájmu také sledování 
me zi druhových vztahů těch to brodivých 
ptá ků. 

Úspěšný projekt
Pozorování hnízdní biologie černých 
čápů pomocí dálkově ovládané vi de o
kamery bylo provedeno v rámci projek
tu Zo ČsoP vlašim „sledování a ochra
na čápů na Podblanicku a jeho okolí“. 
Trvalo 75 dní v intervalech, které určo
val kame ra man na zá kla dě zvá žení 
dal ší ho vý voje na hnízdě a prů   běhu 
po vě tr nos ti. Bě hem to  ho to po zo rování 
by lo na to če no 16 ně  ko  li ka ho  di no vých 
zá zna mů, které se v současné do bě vy 
ho dno cují a bu dou zve řejněny v ochra 
nář ském a odborném tis  ku. 

Úspěšný výsledek našich aktivit 
s čer  ný mi čápy nám do vo luje vyslovit 
tyto zá vě ry:
  u známých a problematických hnízd 

černých čápů je před jejich příletem 
nutná kontrola stavu hnízd a jejich 
případná oprava,

  problematické situace, které se v prů
běhu hnízdění v rodině čápů odehrá
vají (různá poškození mláďat, nálezy 
mrtvých mláďat pod hnízdem…), lze 
sle dovat pomocí dálkově ovladatel
ných kamer, pokud se respektují pra
vid  la ochrany druhu (zde je nutné mít 
povolení orgánů ochrany pří ro dy),

   použitá metoda by mohla sloužit také 
k ochraně hnízd takových ptačích dru
 hů, u nichž dochází z různých dů vo dů 
ke zničení snůšky nebo k úhynu mlá
ďat (orli, sokol, raroh, výr…).  

aždým rokem s nástupem března 
kontrolujeme na Podblanicku stav 

čapích hnízd a s napětím oče ká
vá me přílet jejich obyvatel. mezi sledo
vanými hnízdy jsou také 3 hnízda čá pa 
černého. Při kontrole jednoho z nic 
jsme zjistili, že se během zimy zřítilo 
na zem, když pod jeho váhou povolila 
jedna z nosných větví. 

rozhodování o tom, co bude násle
dovat, nebylo dlouhé. Čápi zde bez peč
ně vyvedli v předcházejících sezónách 
mladé a dalo se předpokládat, že se sem 
opět vrátí. 

na svatého Řehoře, v době, kdy – jak 
říká lidová pranostika – mají čápi letět 
přes moře, jsme se pustili do budování 
zá kladů hnízda. na původním místě, 
kde zůstaly od sebe značně vzdálené 
dvě nosné větve, jsme zhotovili pevnou 

hnízd ní podložku a na ní navrstvili ma
teriál, který odpovídal stavu původního 
hnízda. 

pohled do čapího soukromí
vzhledem k příhodnému umístění 
hníz da na soliterním modřínu upro
střed mla dé smrkové monokultury, jejíž 
ko ru ny lehce převyšují jeho polohu, se 
zrodil nápad zdokumentovat život čapí 
rodiny v průběhu hnízdění. 

abychom co nejméně čápy rušili 
a téměř vyloučili negativní vstupy člo vě
ka, byla použita k zachycení jejich hníz dí 
biologie videokamera s dál ko vým ovlá
dáním, umístěná na jednom ze soused
ních smrků. samotné na tá če ní intimní
ho života čapí rodiny nastalo až v době, 
kdy bylo zřejmé, že jsou v hníz dě několik 
dní stará mláďata a nemůže dojít ke zni
čení snůšky. díky zvo lené metodice jsme 
mohli sledovat ta kové projevy čápů, které 

běžný způsob mo nito
ringu sledovat nedo
voluje, a zá roveň bylo 
hnízdo pod kontrolou 
až do vy lé tání mlá ďat. 
Po zo ro vání by lo za  mě
řeno na cho vá ní jedin
ců hníz dí cí ho pá ru 
vůči sobě a na je  jich 
rodičovskou pé či, na 
vzájemný vztah mlá
ďat, způ sob a in ter val 
krmení během jejich 
vý voje a vzhledem 
k prů  běhu po vě tr
nosti, na psy chický 
a so matic ký vý voj mla
dých čápů. dí ky tomu, 
že ve výšce asi 5 m nad 
hnízdem čápů hnízdil 
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k
teXt paVEl čEcH, VáclaV  
V il imoVsKý, F o t o  VáclaV Vil imoVsKý

Hnízdo čápa černého objektivem kamery

kový ústav a za jistil do bu do vá ní sta nice. 
karel To me šek ná sled ně založil Zo ČsoP, 
která se uja la provozu stanice. do  hoda 
mezi správou zámku a ČsoP je ví  ce než 
gentle man ská – ČsoP nemusí za tento 
„pronájem“ nic hradit s tím, že „vzhle
dem k před po klá da nému znač né mu 
zájmu návštěv níků o tu to činnost bu de 
nájemné do sta teč ně kom pen zováno zvý
šeným vstupným do are álu zámku“.

v malém bílém domku je technické 
zázemí. Prostá kancelář, pracovní stůl 
s ka lendářem, na stěně mapa Zlínského 
kraje. „Tady bude ošetřovna,“ ukazuje 
pan To me šek dosud prázdnou míst
nost za kan celáří. „s veterinářem jsem 
do mlu  ve  ný, že mi sem bezplatně zapůj
čí veškeré vybavení. stejně na něm bude 
dělat on…“ v patře se postupně do bu
dováva jí karanténní boxy a odchovna 
hlodav ců ke krmení. ve druhé půlce 
domku je pak přípravna krmiv. mrazák 
je mo men tálně plný bažantích kuřat. 
„Za vo lali mi z bažantnice – navštívila 
nás liška, přijeď. To se ví, že jsem hnedka 
jel – mám zase chvíli čím krmit.“ 

pacienti
stanice, to jsou však samozřejmě hlav
ně voliéry pro zvířata. Tady jich je zatím 

Koncem května byla v Buchlovicích na střední 
moravě slavnostně otevřena nová stanice  
pro handicapované živočichy.

Nová stanice  
pro handicapované 
živočichy

teXt a F o t o Jan moraVEc

kontakt na stanici
tel.: 575 595 916, 732 250 240

Z
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la až v zá chrannou stanici pro han di ca po
vané živočichy, která v této části mo ravy 
citelně chyběla. Budování se ujalo měs
to. Tomu však záhy došly pe níze. Ce lý 
projekt zachránil kastelán buch lo vic ké
ho zámku Pavel vlášek, kte rý pře svěd čil 
město k pře vodu po zem ku pod pa mát



ealizátorem pilotního projektu, 
který byl nazván „Cestou aplika
ce místní agendy 21 k udržitel

nému rozvoji děčínského regionu“, bylo 
sdružení pro rozvoj šluknovska. 

pilotní projekt na děčínsku
Ří dící a monitorovací výbor projektu 
byl složený ze zástupců veřejné správy, 
ne státních neziskových organizací, pod
ni ka telského sektoru a ostatní veřej nos
ti. Tento výbor vypracoval konsen su ální 
plán pilotního projektu včetně pod kla
du pro výběr mikroprojektů (de fi nice 
hod not, vizí, účelu, oblastí práce a kon
krétních činností). Podporu zí ska ly 
43 mi kro  projekty různého zaměření 
(eko  logické, kulturní, sociální, vzdělá
va  cí aj.), které přispěly k uplatnění udr
ži telného rozvoje v regionu. díky reali
zo  vanému pilotnímu projektu vstou pily 
poj my udržitelný rozvoj a míst ní agen
dy 21 do povědomí v řadě obcí. ve všech 
čtrnácti obcích s rozšířenou působností 
existují kontaktní neziskové organizace. 
Praktické úspěchy mikroprojektů pomo
hly odstraňovat předsudky v této oblas ti. 
Přestože v řadě obcí došlo po komu nál
ních volbách k personálním změ nám 
v politické reprezentaci, přibližně polo

r
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možnost se k těmto aktivitám vyjádřit 
a hledat optimální řešení. Jeden kulatý 
stůl se týkal i práce s dětmi a mládeží 
a byl určen vedoucím oddílů. 

Dětské lesnické muzeum BUK bylo 
dal ším velmi zajímavým projektem, 
kte rý si děti a mládež vymyslely samy 
a ta ké jej za pomoci vedoucích proved
ly. v pro sto rách terénní základny vznik
la dětská lesnická expozice, zaměřená 
pře devším na problematiku lesů v nP 
České švýcar sko. hlavními autory byli 
3 klu ci: Jan krpeš, Jiří Charvát a roman 
svi ták, kteří při slavnostním otevře
ní do  stali od rndr. Libora ambrozka 
knihy o stro mech. Celá akce byla dobře 
media li zo va ná.

vi na mikroprojektů bude mít přímé 
pokračování či navazující aktivity. sku
pi na osob tvořící dosud místní řídící vý
bor se nerozpustila a v současné době se 
snaží o prosazení místní agendy 21 na 
úrovni krajské samosprávy. 

agenda 21 na terénní základně
Zo ČsoP Tilia sehrála v celém projek
tu na děčínsku výraznou úlohu. Řada 
vý znam  ných aktivit – zasedání místního 
ří dí cího výboru i semináře a školení – 
probě hla na její Terénní základně pro 
ekologickou výchovu Buk v krásné Lípě. 

v rámci projektu Agenda 21 mezi 
dětmi a mládeží v okrese Děčín byly pod
pořeny především akce, které při pra
vovaly děti a mládež se svými ve dou
cími – den Země na Terénní základ ně 
Buk, dětské slyšení, den stromů, eko
logická olympiáda žáků středních škol 
a vyčištění a úpravy studánek.

Terénní základna Buk – místo k set ká
vá ní – tak se jmenoval projekt, v je hož 
rámci proběhlo na Terénní základně 
Buk několik kulatých stolů. Byly určeny 
především veřejnosti. Řešily se zde prak
tické otázky, zaměřené na konkrétní 
akce ve městě, v okolí i na území ná rod
ní ho parku České švýcarsko. Lidé měli 
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teXt Jan EicHlEr

Místní Agenda 21 

Zo čsop tilia se účastnila pilotního 
projektu „širší podpora procesu 
místních agend 21 s využitím 
zkušeností z Velké Británie“.  
dovolím si podělit se  s vámi  
o některé zkušenosti z realizace 
tohoto zajímavého projektu.

mimo tyto aktivity ještě Zo ČsoP 
v zá věru celého grantu připravila něko
lik školení a seminářů pro veřejnost 
z okre su děčín, kde se účastníci nauči
li zá kla dům získávání finančních pro
střed ků a podrobně se seznámili s místní 
agendou 21 na děčínsku i s proble ma
tikou udržitelného rozvoje.

co nám to všechno přineslo?
Podařila se řada konkrétních projektů 
a vytvořila se dobrá parta lidí, která chce 
v této činnosti pokračovat.

To nejcennější, co celá akce přines
la, však byla spolupráce mnoha partne
rů. spo lupracovali jsme v rámci okresu 
dě čín se státní správou, s obcemi (pře
de vším s městem krásná Lípa), s Chko, 
s nP České švýcarsko, s Lesy České re pub
liky i s jinými spolky a hlavně s na ši mi 
oby vateli. a věřte, že to, co nám ně kdy 
při padá jako zcela samozřejmé, čas to až 
tak samozřejmé není. díky pro jek tu jsme 
si našli konečně na sebe vzájemně čas.

a ještě příklad odjinud
dalším místem, kde probíhal pilotní 
pro jekt, bylo kladno. Byť na tomto 
pro jek tu se ČsoP přímo neúčastnil, 
jistě i tento příklad stojí za zmínku jako 
zdroj inspirace.

Pilotní projekt „místní agenda 21 
pro udržitelný rozvoj kladna“ formu
loval následující cíle: strategické plá no
vá ní za účasti veřejnosti, založené na 
prin ci pech udržitelného rozvoje, roz
voj ko  munikace mezi radnicí, občany 
a vý znam nými in sti tucemi a organiza
cemi města a po sí le ní účasti veřejnosti 
v roz ho do va cím procesu.

výsledkem strategického plánování 
za účasti veřejnosti, založeného na prin
cipech udržitelného rozvoje, jsou již dva 
zpracované dokumenty, na kte rých se 
veřejnost aktivně podílela: „stra tegický 
plán ekonomického rozvoje kladna“ 
a „strategie ochrany životní ho prostředí 
kladna“. v budoucnosti bu de zpracován 
dokument „strategie udr žitelného roz
voje města“ . 

v červnu 1999 vznikla dobrovolná 
Pracovní skupina občanů místní agen
dy 21 kladno. Členové skupiny dostávají 
nejdůležitější informace o jedno tli vých 
problémech projednávaných v ra dě 
měs ta a zastupitelstvu, mohou se k nim 
vy jadřovat a zprostředkovávat ná mit ky 

Výstupy z projektů
naleznete  
na adresách 
http://web.quick.cz/ma21  
(pilotní projekt děčínsko)
http://vismo.obce.cz/kladno/ 
dokumenty2.asp?u=6506&id_org 
=6506&id=114355  
(pilotní projekt kladno)

kontakt na autora textu – 
předsedu komise ekologické 
výchovy Čsop
tel.: 724 101 150, 475 209 922,  
e-mail: tiliacz@volny.cz 

co je to agenda 21
agenda 21 rozpracovává principy 
udržitelného rozvoje do jednotlivých 
problémových oblastí a obrací se na 
regionální a místní správy s výzvou,  
aby – za účasti veřejnosti – vypracovaly 
vlastní strategie udržitelného rozvoje – 
tzv. místní agendy 21. problémy rozvoje 
mají totiž své kořeny především  
v místních činnostech. agenda 21 je 
jedním z přijatých dokumentů konference 
osn o životním prostředí a rozvoji, která 
se konala v rio de Janeiru v roce 1992. 

cílem agendy 21 je zajištění podmínek  
pro kvalitní život v konkrétní obci nebo 
regionu v dlouhodobé perspektivě. 
iniciátorem může přitom být stejně 
tak dobře místní správa jako nevládní 
organizace nebo skupina lidí, kterým 
záleží na zdravém rozvoji obce či regionu. 

z Metodiky pro místní Agendy 21 v České republice – 
http://www.ceu.cz/edu/ma21/metodika/metodika.htm

a připomínky ostatních ob ča nů. Tato 
Pra cov ní skupina se schází každý měsíc 
a její za sedání je otevřené všem obča
nům měs ta kladna. 

Proces místní agendy 21 bude 
v klad ně kontinuálně pokračovat, včet
ně existence funkce koordinátora míst
ní agen dy 21.  

naučnou stezku si děti samy vymyslely  
a za pomoci dospěláků i samy zrealizovaly 
(rekonstrukce Janovy studánky na trase 
naučné stezky)...

... Velkou ctí pak pro ně bylo, že slavnostního 
otevření stezky se ujal ministr zahraničí  
cyril svoboda (foto vlevo).
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honička v bludišti
ra je určena pro oddíly a jiné 
početnější skupiny. dá se hrát 
na jakémkoliv zasněženém plác

ku – třeba na louce či na poli. Předem je 
potřeba vyšlapat ve sněhu bludiště ces
tiček, křižovatek, slepých uliček atd. Je 
dobré zařídit, aby se cestičky nekřížily 
pod příliš ostrými úhly. 

Pak se hraje klasická honička nebo 
některé její varianty. Běhat se smí pouze 
po cestičkách, mezi cestičkami se nesmí 
přeskakovat – je dobré v hráčích vzbudit 
představu, že prostor kolem cestiček je 
vyplněn jednolitou skálou, a pohybovat 
se tedy mohou jen po cestičkách mezi 
skalními bloky.

nabídka některých variant:
  kdo je chycen, získává babu a sám 

za číná honit ostatní.
  kdo je chycen, musí zůstat stát, do kud 

ho někdo jiný nezachrání – napří 
klad dotykem nebo tím, že k ně mu 
do běh ne a vyjmenuje např. 5 (ne  bo 

h

na stránkách časopisu v té době najdeme 
články věnující se především třem tématům – 
chráněným územím, kulturním památkám  
a péči o zeleň. právě z poslední oblasti jsme 
vybrali několik dnešních ukázek.

      
navažme na sérii článků o lesích ma lým 
historickým příspěvkem: tro chu jiný po  hled  
na pěstování lesa...

Při výběru dřevin domácího původu ne
jsme sice zvláště bohatí, ale snad je to 
i lépe. Z mála vynikne lepší obraz, než 
z pře plněné palety. 

... měřítka krasocitu jsou různá dle 
dru  hu dřevin. u některých klademe 
ví ce důraz na tvar a umístění koruny, 
u ji ných opět vybíráme jedince s líbivou 
ků rou a borkou.

každá dřevina vytváří nejpěkněj
ší tvar a tedy i nejlepší krajinný rámec 
tam, kam patří svým přirozeným vý sky
tem. stanoviště má odpovídati celkově, 
nikoliv pouze snad půdou. Je sice mož
né pěstovat smrk na přechodu mezi luž
ním lesem a pískovou terasou v Polabí, 
ale podívejme se, jak šeredně zapadají 
tyto vytáhlé tyčky s kratičkými jehlicemi 
a špatným tvarem koruny do měk kých 
linijí nížinného listnatého lesa.

Zvláště opatrní ve volbě dřevin buď
me tam, kde v lese jsou i jiné pří rod ní či 
hi storické památky. mnohá bi zar ní ská
la, zbytky starých hradů, vy ža du jí něko
lik keřů při patě a několik kme nů ta ko
vých stromů, jejichž koruna pak neruší 
sou zvuk celého místa. od stup a volné 
místo pomůže více, než hus té zaplácání 
změtí větví a korun...

(Antonín Pfeffer – Při tvorbě lesa 
nezapomínejme na estetiku!)

      
následující ukázka je sice z článku věnovaného 
ozeleňování regulovaných toků, ale týká se spíše 
ochrany jistého krajinného fenoménu.  
abychom chápali souvislosti – v článku je 
upozorňováno mimo jiné na to, že přeměny luk  
v pole jsou doprovodným jevem regulací.

... Přirozené říční břehy a řídké po břež ní 
háje byly (v nížině) obyčejně posledními 
zelenými oasami a jediným dekorativ
ním prvkem v širém moři obilných 
a řepných lánů a jejich zničením ztrácí 
zdejší krajina úplně svou tvář a mění se 
v něco zcela bezvýznamného... Poříční 
háje mohou být totiž trpěny pouze na 

      
a trocha historie na závěr...

Frýdecko, někdejší součást bývalého 
čes kého slezska, nyní nejrázovitější 
kout východní moravy je ze všech ostat
ních okresů nejbohatší na věkovité a pa 
mátné stro my. každá vesnička od Frýd
ku smě rem do Beskyd i k ostravě jich 
má několik. Jsou to ponejvíc lípy, mno
hé staré několik století. ... nejvíce sta
rých lip po chází z doby panování císaře 
Josefa II. Byly vysazovány dle na řízení 
požárních řádů k zamezování ší ření 
ohňů a požárů na návsích u selských 
usedlostí. ... vy sa zovaly se po nej ví ce za 
tím účelem lípy proto, že nej mé ně při
tahovaly za bouří blesk a za  me zo va ly 
tak uhození a za pá lení božím poslem, 
jak lid blesku říká. Pak košatá, rozložitá 
ko ru  na, rychlý vzrůst stromu a v ne po
slední řadě také je  ho veliká ostatní uži
teč nost, hlavně pro chov včel, to vše 
byly hos podářské dů vody, aby se lípy 
co nej ví ce vysazovaly.

(J. L. Mikoláš – Frýdecko krajem sta
rých a památných stromů)  

Z XXXV. ročníku (1943)  
Krásy našeho domova vybral  

a komentářem opatřil Jan Moravec

lukách, kde nejsou nijak na závadu, 
ný brž skýtají naopak i samy užitek svým 
dřevem a proto byly též zemědělci sa mý
mi po staletí udržovány a ob no vo vány.

... krajinný půvab české nížiny žije 
a pa dá s malebnou kulisou poříčních 
há jů, neboť jedině v jejich přirozeném 
rámci jsou širé lány českých polí oprav
du krásné.  Při regulacích našich řek jest 
však je dinou možností záchrany těchto 
hájů je jich zákonná ochrana, podobná 
dneš ní ochraně lesů. Tak jako u lesů, 
mělo by být i u lučních kultur na březích 
řek nadále znemožněno jejich rušení 
a sou  časně by měla být na všechny ma ji
tele těch to pozemků uvalena povinnost 
udr žovati zde jistý stav lužního stromo
ví, jež by mohlo být nadále hos podářsky 
využíváno jen rozumnou pro bírkou. 
Tento pruh zákonem chrá ně ných po říč
ních luk a hájů, jehož by by lo tímto způ
sobem docíleno, by ne musel být ši ro ký. 
Často by stačilo již pouhých 50 met rů 
lučinatých břehů k tomu, aby byl lužní 
ráz kraje zachován – a toto ne pa  trné 
ome zení svobody zemědělského podni
kání by bylo vzhledem k vysokému cíli 
jistě přijatelné. 

(Rud. Šrámek Hušek –  
Jak používati rostlinného doprovodu při 

vodních stavbách)

činnost okrašlovacích spolků  
a vydávání Krásy našeho domova  
se nezastavily ani za protektorátu.

60

Krása 
našeho  
domova 

před
lety
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jiný po čet dle domluvy) ptá ků (hmy
záků, savců, ryb, hvězd, ne ros tů, hor
nin, chrá něných úze mí, ...) od po čá
tečního písmene křestního jmé na 
chy ceného.

  Bojují mezi sebou dva týmy – jeden 
je chytán, druhý vyšle jednoho (pří
padně dva či tři, záleží na domlu
vě) chytače, kteří se snaží polapit 
všechny soupeře v co nejkratším 
čase. Po té si oba týmy vymění role. 
vyhraje ten tým, který svou roli chy
tačů (nebo chytaných) zvládl lépe.

  velice zábavné může být i samotné 
budování bludiště. můžete se třeba 
dohodnout na tom, že by bludiště 
mělo mít tvar tělíčka hmyzu, pavou
ka, raka apod. Podaří se vám to?

stopovačka 
Tato hra je určena jak pro oddíly, tak 
i pro malé skupinky, např. rodiny, a je 
pro ni potřebný alespoň trochu lepivý 
sníh. Jedna polovina účastníků připra
ví ve sněhu pomocí různého typu stop 
záznam určité situace. druhá polovina 
pak rekonstruuje děj.

mohou být použity klasické otisky 
bot, ale i otisky jiných částí těla a růz
ných předmětů – vše se může různě 
pře krývat a přesouvat – fantazii se meze 
ne kladou. hodnotí se množ ství správně 
od halených jevů a událostí. Poté si obě 
sku piny své role vymění. Je to dobrý 

tré nink na stopování zvířat a pro lepší 
chá pání dějů v přírodě.

Zimní krajina
Při vycházce do zimní přírody občas 
uplatňujeme tuto náročnou hru. Pod
mín  kou pro její realizaci je souvislá a po 
měrně vysoká sněhová pokrývka a sníh 
vlhký tak, aby se dal tvarovat. hra má 
několik variant:
a)  hráč si lehne do sněhu a různým pře

valováním modeluje jakousi ima gi
nár ní krajinu. Jeho pohybem vzni kají 
růz ně hluboká údolí, prolákliny, hřbe
ty, skalní masivy, hřebeny hor. v dru
hé fázi pak všichni diskutují např. nad 
tím, co jim vymodelovaná krajina 
při po mí ná, k čemu se daná kra jina 
hodí, kdyby ji měl člověk vy u žívat – je 
to spíš krajina rekreační, ze mědělská, 
jaký průmysl si je mož no v daném 
prostoru představit; kdy by měly být 
touto krajinou vedeny ko munikace, 
tak kudy by měly procházet, … Jaké 
problémy mo hou vznikat při rozdíl
ném způsobu hospodaření.

b)  hráči (většinou v týmu) si zvolí ně ja
kou konkrétní krajinu a snaží se ve sně 
hu vymodelovat její typické rysy. Po 
kud mezi sebou soutěží více týmů, pak 
mohou mít zadanou stejnou kraji nu 
(v tom případě se hodnotí, který tým 
ji dovedl ztvárnit věrněji) nebo mo de
luje každý tým svou krajinu a ostat  ní 
ji pak poznávají (pro zje dno du šení si 
mohou vybírat z určité na bíd ky).
myslím si, že tato drobná aktivita 

roz víjí nejen krajinnou paměť, ale i vý 
 tvar  né a estetické schopnosti a v ne po
sled ní řadě podporuje i rozvoj myšlení 
v  souvislostech a vztazích.  

Hry  na sníh

pro ty, kteří zimu netráví zalezlí  
kdesi za pecí, nabízíme pár (nejen) 
ochranářských sněžných her.

teXt a F o t o Jan Vr tišKa
iLUs trace  daVid tUrnEr
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redakční rada Krásy našeho domova 
se rozhodla položit pár otázek  
novému předsedovi čsop.

aktivní část svazu, postrádáme ovšem 
prá vě tu dvoutřetinovou pasivní většinu, 
kte rá by aktivní část finančně i jinak pod
po  rovala. v posledních letech se podaři
lo spustit několik programů na navýšení 
členské základny, z nichž bych zmínil 
ale spoň dva: prvním je obnova členské
ho časopisu krása našeho domova, dru
hým pak Zelená karta – program slev pro 
členy ČsoP. Tyto programy jsou úspěš
né, o čemž svědčí současný nárůst členů. 
Z čísel jasně vyplývá, že jen za letošních 
prvních šest měsíců přibylo navíc dalších 
1 046 členů. v současnosti má tedy ČsoP 
téměř 10 000 členů. osobně bych byl 
spo kojen, kdyby počet členů našeho sva
zu dosáhl výše 30 000. Podobného čísla 
se dopracoval za první republiky svaz 
okra šlovací a ochranný, k jehož tradici 
se ČsoP hlásí, a navíc toto číslo zhruba 
odpovídá poměru k počtu obyvatel, jaký 
mají obdobné organizace na Západě. 

Jak se daří sbírce místo pro přírodu?
Já jsem založením optimista, ale ke sbír
ce jsem byl naladěný pesimisticky. a to 
hned z několika důvodů. Především je 
u nás „přesbírkováno“ a navíc, přestože 
je tato sbírka specifická, to co ji odlišu
je, bylo k jejímu neprospěchu. sbírka 
je to tiž dlouhodobá, není kampaňovi
tá, vý sled ky nejsou vidět hned. Jedná 
se o „běh na dlouhou trať“. Toto jsem 
vnímal jako zá těž, která lidi odradí. Za 
úspěch bych tedy již považoval, kdyby 
se vybralo o něco více peněz, než kolik 
sbírka stála, přestože náklady s ní spojené 
byly hrazeny z gran tových peněz, a tedy 
jakákoliv vybraná částka by byla ziskem. 
Jsem proto velmi mile překvapen mi mo
řádnou úspěšností sbírky. mo men tál ně 

máme na kontě přes 900 tisíc a dal ší 
významné dary přicházejí. ostatně prá
vě dnes jsem podepsal kup ní smlouvu 
na první pozemek – mokřad s je zír kem 
zvaný Triangl na okraji Prahy.

měl by se Čsop zabývat i péčí  
o historické prvky venkovské krajiny?
o tom jsem dlouhodobě přesvědčen. 
Již ny ní se řada základek věnuje péči 
o drob né architektonické prvky v kraji
ně i o větší památky. svaz by se podle 
mého názoru měl soustředit na pa mát
ky, které spoluutváří krajinu, jako jsou 
kamenné zdi, kapličky, kříže, drobné 
technické památky, ale nepřekvapí mě, 
když bude některá Zo pečovat napří
klad o větrný mlýn či objekty lidové 
architektury. některé ochranářské orga
nizace v zahraničí nerozlišují kulturní 
a pří rodní dědictví a chrání vše jako 
jeden celek pod pojmem „dědictví“. 
do mnívám se, že i ČsoP má k tomuto 
velmi blízko. myslím, že naším typic
kým členem je „vlastizpytec“ se ši ro
kým záběrem, který rád chrání a peču
je o památný strom i kapličku vedle 
stojí cí. svaz by ale neměl jít do ochra
ny zám ků, mobiliářů a podobně, tyto 
pa mát ky jsou dostatečně zajištěné pro
střed nictvím státní památkové péče.

Jaké jsou kontakty Čsop se zahraničními 
ochranářskými organizacemi?
výborné vztahy máme zejména s na tio
nal Trustem v Británii. Zlepšení spo lu prá
ce naopak zasluhuje Polsko a především 
slovensko. Tam byla kdysi sou činnost 

dobrá, vývojem nevládního sektoru na 
slovensku však spolupráce uvadla. První 
zdárné kroky se ovšem již daří činit, pro
tože se opět obnovily kontakty s no vým 
vedením slovenského svezu ochráncov 
prírody a krajiny (sZoPk). Přestože tato 
organizace dodnes nedostává ani koru
nu od státu, má stále tisícovku řádných 
členů a na osmdesát základních orga
nizací. To je zřetelný důkaz živo ta schop
nosti tohoto svazu. nyní zpra cováváme 
projekt, jehož prostřednic tvím bychom 
rádi kolegům ze slovenska předali 
naše zkušenosti a naopak získali jejich. 
Zmíněný projekt by se měl rozběhnout 
příští rok a prospěšný bude věřím i pro 
jednotlivé základní organizace. 

nemůže dojít při angažovanosti  
pracovníků státní ochrany přírody  
ve vysokých funkcích Čsop  
ke střetu zájmů?
Já si to nemyslím. Ivan dejmal vždy 
uvá dí příklad prof. Thomayera, který 
kro mě své práce měl další aktivity ve 
spol ku nebo ve škole a říkal, že má na 
sto le tři kalamáře a musí pouze důsled
ně rozlišovat, do kterého kalamáře má 
pe ro namočit, i když ruka, která píše, 
zů stává jenom jedna. v dnešní době je 
si tuace odlišná, ale i tak jsem pře svěd
čen, že člověk může svůj cíl naplňovat 
ví ce cestami. Záleží pouze na síle jeho 
osobnosti, aby po těchto cestách do ká
zal stále ke stejnému cíli jít.  

proč jsi se stal, pavle, 
ochráncem přírody?
na to se mě ptalo již hodně lidí. Je to 
jednoduché, základy jsou v rodině. 
od mala jsem často chodil do přírody 
kolem vlašimi a strávil mnoho času u 
babičky na vesnici nebo na chatě neda
leko řeky sázavy. už jako dítěti mi vadily 
některé ne gativní zásahy, které se děly v 
okolí, a snažil jsem se s tím něco dělat. 
Již na zá kladní škole jsem byl rozhodnu
tý, ja kým směrem se chci ubírat. Během 
stu dií na střední a vysoké škole jsem měl 
na víc štěstí na lidi, kteří mě k ochraně 
pří rody ještě více „přitáhli“.

kde máš krajinu svého srdce?
všichni, kdo mě znají, vědí, že žiji na 
Pod blanicku, ke kterému mám „sr deč
ní“ vztah. myslím, že každý z nás má 
nejraději krajinu, kterou zná, kterou má 
prochozenou, ke které ho upoutává sou
bor znalostí, jež v dané krajině od mládí 
získal. krajina, kterou známe od malič
ka, to je krajina srdce, ve které cí tí me 
vždy něco navíc. 

a kolik v ní nyní, po zvolení předsedou,  
trávíš času?
s časem pro návštěvy „mé“ krajiny je 
to hor ší. Pracovně se někdy dostanu do 
terénu během týdne, rekreačně s mou 

man želkou a dětmi ovšem pouze o 
ví kendu.

co tě ve funkci předsedy potěšilo,  
zklamalo a co překvapilo?
Já moc hodnocení nečiním, když něco 
přijde, tak to vstřebám (hlasitý smích), 
ať je to záporné nebo kladné. k tomu 
kladnému se pak snažím vracet. nic mě 
nezklamalo, spíš byly jen některé drob
nosti, které mě nepotěšily, ale ty se jistě 
časem vyřeší. Co mi dělá radost je fakt, 
že roste počet členů i základních orga
nizací a také množství spolupracovní
ků z řad jednotlivců i institucí. slyším 
rov něž ohlasy na svazové činnosti a ty 
spo ko jené jednoznačně převažují. dílčí 
úspěch z poslední doby určitě je, že se 

24        podZim-Zima 2003 krás a n ašeho domoVa

roZhoVor

s noVým  
přEdsEdoU čsop 

paVlEm pEšoUtEm

teXt daliBor ZacHoVal

ing. pavel pešout  
(*10. 7. 1971)  
vystudoval Vysokou školu zemědělskou  
v praze. V roce 1990 založil základní 
organizaci Čsop ve Vlašimi, jíž od té 
doby vede. od 1994 je členem Ústřední 
výkonné rady Čsop (od r. 1997 ve funkci 
místopředsedy). V září loňského roku  
(po odstoupení tehdejšího předsedy 
Libora ambrozka) byl pověřen řízením 
svazu, na letošním sněmu v brně byl  
pak zvolen řádným předsedou. Je ženatý, 
má dva syny. Je zaměstnán na správě 
chko blaník.

Krajinou mého srdce 
je Podblanicko

při letošním setkání členů a příznivců čsop  
ve Valašských Kloboukách.

zdařilo dobře personálně obsadit kan
ce lář v Praze a rozjet sbírku místo pro 
pří rodu. a co se týče překvapení? asi 
mě nic nepřekvapilo!

Jak je na tom nyní Čsop s počtem členů?
Pamatuji si, jak na počátku deva de sá tých 
let řešili činovníci svazu otázku, zda
li ČsoP má být „masová“ organiza ce, 
nebo or ganizace výhradně „sku teč ných 
ochrán ců přírody chodících v ze le ných 
košilích“. silný vliv na rozhodování teh
dy měl zajisté minulý režim, který v řadě 
lidí ukotvil odpor k členství, a zejména 
k členství pasivnímu. Proto až postup
ně začal převažovat – dle mého názoru 
při ro zený – trend, že ČsoP bude oslo
vovat co nejširší počet lidí a zapojovat je 
do akti vit svazu, jako to činí na pří klad 
natuurmonumenten v holandsku, na ti
o nal Trust v Británii či Bundnaturschutz 
v německu. Početně silnou organizaci 
tak budou ze 70 % tvořit lidé „pasivní“, 
což zjednodušeně řečeno znamená, že 
za platí členský příspěvek, získají členský 
časopis a další výhody a budou vstřícní 
k informacím. kolegové ze zahraničí 
nám vždy říkali, že máme vybudovanou 
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dárné vyřešení tohoto případu je 
vel mi důležité, protože buď bude 
uhájen ve řejný zájem, který zde 

prokazatelně exi stuje, nebo bude od star
tována lavina po dobných žádostí v pod
statě v celé dél ce sázavy i jinde. 

Při řece sázavě na katastru obce 
Úžice před několika lety postavili noví 
vlastníci své sídlo. v době, kdy pro 
tento svůj dům získali povolení, byli 
písemně v rozhodnutí kutnohorského 
okresního úřadu i stavebního úřadu 
jas ně upozorněni, že mohou oplotit 
pozemek nejblíže dvacet metrů od řeky 
sáza vy. když byl dům již postaven, po 
žádali vlastníci o změnu – o povolení 
stavby mohutného plotu až do řeky 
sázavy. 

proč bojovat proti plotu?
Proč Český svaz ochránců přírody spolu 
s dalšími organizacemi a institucemi 
ne souhlasí s neprostupným zaploce ním 
ně kolika set metrů břehu sázavy?

Pozemek, který má být oplocen, je 
sou částí aktivní zóny záplavového úze
mí a podle zákona č. 254/2001 (vodní 
zákon) je zde výslovně zakázáno zřizovat 
jakékoliv oplocení, neboť tvoří pře káž
ku pro průchod vody a unášených před
mětů, zhoršuje odtokové poměry a tím 
povodňovou situaci. na proti le hlém 
břehu a proti proudu se kromě řady 
nemovitostí a pozemků nachází i vodár
ny životně důležité pro město sá zavu 
a sklárny kavalier a ohrožení těchto 
objektů by se oplocením zvýšilo. 

Územím prochází již nejméně 100 
let veřejně přístupná cesta (dnes turis
tic ká stezka č. 0001 – tzv. „Posázavská 
ma gi strá la“). do sázavy tudy denně pro
chá zejí stovky lidí. 

Břeh je součástí rybářského revíru, 
kde se k vodě dostanou i vozíčkáři, což 
je jinde v širokém okolí nemožné. Plot 
by zhoršil průchodnost krajiny a stov
kám lidí by znepříjemnil život.

Území je významným krajinným 
prvkem podle zákona č. 114/1992 sb., 
o ochra ně přírody a krajiny, dále je sou
čás  tí evropské ekologické sítě, je sou čás tí 
bio topu, dokonce i zvláště chrá ně ných 
dru hů živočichů (zejména vydry říční) 
a je jich biokoridoru a plot by způ so bil 
frag mentaci populací. Územím pro  chá
ze jí stezky zvěře, což je fo to gra fic  ky zdo
ku mentováno na sněhové po krýv ce.

podivné okolnosti
správní řízení běží po několika lini
ích. ve věci zásahu do krajinného rázu 
a vkP již dříve okresní úřad v kutné 
ho ře (dnes zaniklý) a krajský úřad stře
do čes ké ho kraje nedbaly na odborná 
sta no vis ka státní i dobrovolné ochrany 
pří rody a při klonily se ke znaleckým 

po sudkům pře dloženým stavebníkem. 
u těchto po sud ků je na první pohled 
pa trná podja tost ve prospěch objed na va
tele (tedy sta veb níka). Proto byl dokon
ce jeden ze znal ců – autorů posudku – 
ministrem spra vedlnosti na popud ČsoP 
odvolán a pro ti rozhodnutí krajského 
úřadu stře do českého kraje jsme podali 
žalobu ke správnímu soudu. Celá kauza 
je cítit silným lobbyingem na úřadech 
při zí ská vá ní rozhodnutí.

ve vodoprávním řízení městský úřad 
v kutné hoře neodradily od sou hla su 
s oplo cením v záplavovém území ani 
sou časné neblahé zkušenosti z ka ta stro
fál ních povodní na moravě i v Če chách, 
ani názor Povodí vltavy. Proti to mu to 
rozhodnutí se Zo ČsoP sázava z vý še 
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prvním ze zákonů přijatých v tom to období  
byl zákon č. 149/2003 sb., o uvádění do 
oběhu reprodukčního materiálu lesních dřevin 
lesnicky vý znamných druhů a umělých 
kříženců, určeného k obnově lesa  
a k zalesňování, a o změně některých 
souvisejících zá ko nů (zákon o obchodu  
s reprodukčním ma teriálem lesních dřevin). 
Zákon sta no ví podmínky, za nichž lze uvádět 
do obě hu reprodukční materiál lesních dře vin 
lesnicky významných druhů (uve dených  
v příloze) a umělých kří žen ců, určený k obnově 
lesa a k za les ňo vá ní. Jeho cílem je udržování  
a zvyšování biologické různorodosti lesa, 
včetně genetické různorodosti stromů,  
a trvale udržitelné hospodaření v lesích. 
předpis vstupuje v účinnost v zásadě  

právo a životní prostředí – 
opět po půl roce

Půlrok uplynuvší od posledního čísla  
Krásy našeho domova byl na legislativní  
vývoj v českém právu životního prostředí  
velmi bohatý.

splňovat, aby mohlo být ozna čováno jako 
„zoo“ či „zoologická za hrada“, stanovuje 
práva a povinnosti pro vozovatelů zoologických 
zahrad. k pro vozování zoo je napříště  
nezbytná licence, kterou udílí ministerstvo 
životního prostředí ve speciálním a dosti  
slo žitém řízení. Jen držitel takové licence je 
oprávněn provozovat zoologickou za hradu,  
je oprávněn užívat výše uvedená slova v jejím 
názvu, a zejména má mož nost žádat  
o poskytnutí finanční podpory z veřejných 
rozpočtů. Zoo lo gic kou zahradou se napříště 
budou moci nazývat jen ta zařízení, která mají 
trvalý cha rakter, slouží chovu živočichů  
a zví řat, tyto vystavují pro veřejnost a mají 
k pro vozování zoo licenci. Zákon cel ko vě 
akcentuje zejména výchovnou, osvě to vou, 
vědeckou a záchrannou funkci zoo logických 
zahrad, neboť funkce od de chová a zábavní 
nemusí být zvláště zdů razňována ani 
podporována. 
přijetí zákona o zoologických za hra dách bylo  
i po procedurální stránce vel mi složité  
a doprovázené bouřlivými dis kusemi.  
Vrátil jej dokonce i prezident republiky  
k novému hlasováni v po  slanecké sněmovně 
pČr, a to ze jmé  na s poukazem na zakládání 
ne rov nos ti subjektů pokud jde o daňová  
zvý hodnění (daň z příjmů a daň darovací). 
poslanecká sněmovna však nakonec vět šinou 
135 hlasů zákon přijala.
dále bylo přijato nařízení vlády  
č. 197/2003 sb., o plánu odpadového  
hos po dářství České republiky. Jde o zá važ ný 

k 1. lednu 2004 a mimo jiné novelizuje  
i platný lesní zákon. 
otázek ochrany přírody a krajiny v Čr i úsilí  
o záchranu celosvětové ohro  žených druhů  
se dotýká nový zákon č. 162/2003 sb.,  
o podmínkách provozování zoologických 
zahrad a o změně některých zákonů  
(zákon o zoologic kých zahradách).  
Zákon byl přijat jako nezbytná implementace 
směrnice rady 1999/22/es o chovu volně 
žijících ži vo čichů v zoologických zahradách, 
tedy ja ko harmonizační krok při sjednoco vá ní 
českého práva s legislativou eU.
Zákon upravuje podmínky provozování 
zoologických zahrad a některé dal ší otázky  
s tím spojené. definuje, co mu sí zařízení 
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teXt milan damoHorsKý

podrobnější informace 
můžete nalézt 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.

teXt a F o t o BoHUslaV V típil

Zo čsop v sázavě řeší již několik 
let se táhnoucí závažný případ 
zachování průchodnosti krajiny. 

kontakt 
na Zo Čsop sázava: 
e-mail: sazava@csop.cz, tel.: 602 273 770

Z

uvedených důvodů odvolala. o od vo
lání v současné době opět rozhoduje 
krajský úřad středočeského kraje.

odbor životního prostředí a výstav
by městského úřadu uhlířské Janovice 
vy dal ne souhlas se zrušením veřejně pří
stup né stezky. alespoň on se přiklo nil 
k ar gumentům, které jsme proti zá mě ru 
investora předložili. Bohužel toto roz
hodnutí ještě není konečné a in ves tor se 
může odvolat ke krajskému úřadu stře
do českého kraje. Bude alespoň v tom to 
případě kraj hájit veřejný zá jem, nebo 
po dlehne a právo bude nut no opět 
vymáhat soudní cestou?  

Zůstane 
cesta podél Sázavy

průchozí?
aby se zařízení mohlo nazývat zoologickou 
zahradou, musí podle zákona č. 162/2003 sb. 
splňovat přesně stanovená kritéria.

Fo
To
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koncepční dokument, který ve své závazné 
části upravuje nejen opa tře ní k před  cházení 
vzniku odpadů, ome zo vá ní jejich množství  
a nebez peč ných vlast nos tí, ale i zásady pro 
na klá dá ní s ne  bez peč nými odpady a dalšími 
vy  bra  nými odpady a zařízeními  
(od pa dy s ob sahem pcb, odpadní oleje,  
ba te rie a akumulátory, kaly z čistíren 
odpadních vod, odpady z výroby oxidu  
tita ni či té ho, odpady z az bes tu a autovraky). 
V dal ších svých kapitolách se plán za bý vá  
vy tvářením sítě za ří zení pro na klá dá ní  
s od pady, jejich do vozem a vývozem,  
ja kož i podílem re cy klovaných odpadů  
a od padů ukláda ných na skládku.  
do ku ment je velmi závažným, neboť do 
jednoho roku od jeho účinnosti (1. 7. 2003) 
jsou podle něj povinny jednotlivé kraje 
zpracovat a přijmout své plány odpadového 
hos po dář ství. podle těch se zase musí řídit 
konkrétní (větší) původci odpadů.  
platnost plánu odpadového hos po dář ství Čr 
byla sta no ve na na 10 let.
Velmi významným počinem bylo při jetí 
rozsáhlého zákona č. 276/2003 sb., 
o antarktidě a o změně některých zá ko nů. 
Účelem jeho přijetí je zajistit do dr žo vání 
mezinárodních závazků České re pub liky 
týkajících se antarktidy, zejména za jistit 
všestrannou ochranu životního pro středí 
antarktidy jako přírodní rezer va ce zasvěcené 
míru a vědě v souladu se smlou vou  
o antarktidě a s tzv. ma drid ským protokolem  
o ochraně životního pro středí. Zákon stanoví 
zásady ochrany a vy užívání antarktidy  
a podmínky pro pro vádění činností v ní.  
České osoby mu sí mít k pobytu i dalším 
aktivitám na tom to kontinentu zvláštní 
povolení vy dá vané ministerstvem životního  
pro stře dí. Vybrané činnosti plánované 
 v an tark ti dě jsou pak i předmětem  
posuzování vli vů na životní prostředí. 
ačkoliv do podmínek zákona o antarktidě 
většina občanů Čr jen ztě ží nějak prakticky 
vstoupí, má tento práv  ní předpis velký význam 
pro vě dec ké a výzkumné kruhy, provozující  
po lár ní stanice, kde se Čr v posledních le tech 
též poměrně výrazně angažovala. Vel ký význam 
pak má nový zákon z pohledu mezinárodního. 
Z hlediska právního vzdělávání i osvěty bych 
rád na závěr členy Čsop upo zornil na novou 
komplexní českou učeb nici „právo životního 
prostředí“ od au torského kolektivu katedry 
práva ži vot ního prostředí pF Uk, která vyšla 
v na kladatelství c. h. beck v praze na kon ci 
jara roku 2003. Zahrnuje nejen české,  
ale i evropské komunitární a me zi národní právo 
na tomto úseku a může tak být dobrým zdrojem 
informací i po zná ní všem zájemcům.  



d centra města je vzdálena 
přibliž  ně 11 kilometrů. rozkládá 
se v členitém zalesněném pro

storu v rekreační oblasti města, a proto 
je častým místem rodinných výletů jeho 
oby vatel. obliba zoo rok od roku vzrůs
tá, dvakrát již přesáhla hranici čtyři sta 
tisíc návštěvníků. Zoo chová 275 druhů 
zvířat, počet jedinců dosahuje téměř  
1200.

procházka po zahradě
Po vstupu do zoo prochází návštěvníci 
kolem dětského hřiště. Poblíž hřiště na 
kraji lesa je expozice dravců, o kterou se 

o 

teXt Hana laBsKá   
F o t o milan KořínEK

praktické informace

otevírací doba
denně od 8.00 h, v říjnu až březnu  
do 16.00 h, v dubnu do 17.00 h,  
v květenu až září do 18.00 h. 

Vstupné 
plné 60,– kč, snížené 40,– kč.  
pro členy Čsop po předložení průkazu  
10 % sleva.

bližší informace  
na tel.: 585 383 548, 585 385 125  
či na webu http://zoo.olomouc.com
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Zoologická zahrada
Zoologickou  zahradu najdeme  
na svatém Kopečku,  
který je součástí města olomouce. 

i moř ská akvária, včetně nádrže se žra loky 
o ob sahu 42 000 litrů. 

Cestou k výběhu sobů a pižmoňů 
procházíme kolem pavilonu s hyenami 
skvrnitými a dhouly. sobi, které zoo 
chová od roku 1994, odchovali již řadu 
mláďat, na přírůstky u mladého páru 
pižmoňů se teprve čeká.

nyní nás čeká sestup z kopce na tak 
zvanou vrstevnicovou cestu. v prvním 
výběhu žijí lamy vikuně spolu s neléta
vými ptáky z řádu běžců – nandu pam
po vými. skupina samců lam je vlastně 
ma lou genetickou bankou pro ostatní 
evrop ské zoo, které tento druh lam cho
vají. vikuním hrozí v přírodě vyhubení, 
a proto jsou zařazeny do evropského 
zá chran ného programu. 

v následujícím výběhu najdeme 
za jí mavé kozy kašmírské s ovcemi ro ma
nov skými. Zde je opět možné ulehčit 
sáč kům s granulemi a zvířata nakrmit. 

kolem výběhu poníků a dalších 
pa vilonků pro malé kočky se již blížíme 
k dal ší z rarit olomoucké zoo – výběhu 
pro makaky červenolící. Zajímavý je tím, 
že do něj návštěvníci mohou vstoupit, 
projít přes visutou lávku asi 10 metrů 
nad zemí na druhou stranu výběhu 
a po zo ro vat tak opice bez jakýchkoli 
bariér. vý běh je však průchozí jen v let
ním ob do bí, protože vzhledem k pověst

né dr zos ti opic musí být ve výběhu stále 
příto men někdo z chovatelů, aby zabrá
nil případným kontaktům opic s lidmi. 
velké ná ro ky to klade i na disciplinova
nost ná vštěv níků, kteří musí do tašek 
schovat ne jenom potraviny a nápoje, 
ale i fotoaparáty a videokamery.

Při prohlídce zoo doporučujeme 
ná vště vu pavilonu netopýrů, ve kterém 
žije sku pina velmi ohroženého druhu 
ka lo ňů zlatých. v přírodě je najdeme 
vý hrad ně na ostrově rodrigues, který je 
sou  částí státu mauricius. Živí se výhradně 
ovocem, takže nikdo nemusí mít strach, 
že by se mu v pavilonu volně létající ka lo
ni zapletli do vlasů nebo pili krev.

Prohlídka zoo trvá přibližně dvě 
hodiny. 

chovatelské úspěchy
do konce roku 2002 se v olomoucké 
zoo narodilo 35 mláďat žiraf roth schil
do vých, v roce 1999 dokonce jedna 
dvoj čata, a více jak dvě stě mláďat anti
lop oryxů jihoafrických. Zoo vede ple
mennou knihu kozorožců sibiřských 
a kav kaz ských, dále odchovala mláďata 
le mu rů tmavých a bělohlavých, dráp
katých opic tamarínů pinčích a kalimi
ko, opic kotulů veverovitých, siamangů 
a gibonů černých. u kočkovitých šelem 
jsou vel kým úspěchem odchovy lvů ber
berských, jaguárů a levhartů mandžus
kých. Zoo odchovala rovněž hrošíky 
liberijské a medvědy malajské. Z ptáků 
zoo roz mno žila plameňáky růžové sta
rosvětské a je řáby královské. Zdařil se 
také odchov zoborožce kaferského.

… a další zajímavosti
komentované krmení zvířat probíhá 
v květnu a září o víkendech, v červenci 
a srpnu denně. Bližší informace o něm 
(časový rozvrh, místa) najdete v plán
ku, který je k dostání u pokladny zoo.

Zoo je možné navštívit i se psem. 
musí být na vodítku po celou dobu pro
hlídky, a pokud je vyšší než kokršpaněl, 
musí být opatřen náhubkem. vstu pen
ka pro psa, včetně sáčku na exkremen
ty, je 10 korun.

nabízíme možnost adopce zvířat. 
Bliž ší informace podá paní Berg man no vá 
na níže uvedených telefonních čí slech.

v olomoucké zoo nacházejí útočiš
tě i han dicapovaná zvířata a ptáci 
z pří  ro dy. Zoo je přidruženou stanicí 
ná rod  ní sítě stanic pro handicapované 
živočichy.  

vý bě hu je také dřevěná plastika medvě
da, ur če  ná jako dětská prolézačka.

raritou zoo je 32 metrů vysoká 
vy hlídková věž, která zde stojí od roku 
1973. Za dobré viditelnosti je možné 
do hlédnout až na Praděd. 

od žraloků k netopýrům
kolem výběhu koz šrouborohých pro
chá zíme k medvědinci. Tato stavba již 
ne vyhovuje moderním požadavkům na 
chov medvědů v zajetí a čeká ji rekon
strukce. 

Výběh pro gepardy, který následuje, 
je naopak ukázkou moderní expozice. 
Zví řata mají k dispozici velký výběh 
a ná v štěvník je může dobře pozorovat 
i z pa vi lonku odděleného od výběhu 
sklem a mít zároveň pocit, že je s ge par
dy uvnitř výběhu.

v prohlídce zoo následuje pavilon 
še lem, kde je možné si prohlédnout 

směr prohlídky vede kolem nového, 
vel kého výběhu kočkodanů hu sar ských, 
ve kterém mají opice dost prostoru 
k po hybu. následuje pavilon opic, kde 
ži je ně kolik druhů lemurů, drápkaté 
opi ce a dva druhy gibonů – siamangové 
a gi bo ni černí. 

kolem rybníčku pro vodní ptáky 
a vo liéry pro plameňáky se dostaneme 
k zi movišti afrických zvířat. Jednou ze 
speci a lizací naší zoo je chov žiraf roth
schildových. do jedné části pavilonu lze 
vstoupit a z tak zvané vyhlídky po hléd
nut žirafám přímo do očí. na stej ném 
místě najdeme i terarijní expozici. 

Cesta pokračuje kolem jednoho z nej 
větších výběhů v zoo, zvaného Sa fa ri. Žijí 
zde přímorožci jihoafričtí do pro vázeni 
několika páry jeřábů krá lov ských.

Po levé straně je výběh pro kozy 
ka me runské a lamy, do něhož mohou 
děti vstoupit a zvířata si pohladit, pří
padně je i nakrmit granulemi, které si 
koupily ve stánku u pokladny zoo. Poblíž 
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  pražská zoologická zahrada –  
kontakt: 296 112 111,  
www.zoopraha.cz (sleva 10 %)

  Zoo plzeň  
(včetně expozice akVa – tera) – 
kontakt: 378 038 325,  
www.zooplzen.cz (sleva cca 25 %)

  Zoo děčín – kontakt: 412 531 164,  
412 531 626, www.zoodecin.cz  
(sleva 20 % pro skupiny)

  podkrušnohorský zoopark chomutov – 
kontakt: 474 629 917, 474 624 412, 
www.zoopark.cz (sleva 10 %)

  safari dvůr králové nad Labem – 
kontakt: 499 329 515,  
www.zoodk.cz (sleva 10 %)

  Zoologická zahrada hodonín –  
kontakt: 518 346 271,  
www.zoo-hodonin.cz (sleva 25 %)

  Zoologická zahrada města brna – 
kontakt: 546 432 311,  
www.zoobrno.cz (sleva 50%,  
děti a důchodci zdarma)

  Zoopark Vyškov – kontakt:  
517 346 356, 608 771 016,  
zoopark@zoo.vyskov.cz  
(sleva cca 25 %)

Výběh nosálů

další 
zoologické 
zahrady zapojené
do programu  
Zelená karta

starají mladí sokolníci ze skupiny pana 
milana hulíka. v období letních prázd
nin předvádějí na dětském hřišti ukáz ky 
z výcviku ptáků a návštěvníci se mo hou 
s dravci i fotografovat.

Vysutá lávka přes výběh makaků 
červenolících

Olomouc
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V. Sněm ČSOP
Ve dnech 26.–27. dubna 2003  
se v Brně v hotelu myslivna 
uskutečnil V. sněm čsop.

že ných lokalit. v tomto ohledu má také 
akce „místo pro přírodu“ svoji nezastu
pi telnou úlohu, snad ještě některé de tai
ly bude nutno lépe promyslet a upra vit, 
aby se stala atraktivnější a pře svědčivější 
pro širokou veřejnost – na příklad by asi 
bylo dobré její při spě va tele „odměnit“ 
nějakou vhodnou formou – uveřej
ně ním jmen, odznakem, ná lepkou 
a po dob ně.

Bylo také konstatováno (po kolikáté 
již?), že ČsoP neumí svou záslužnou čin
nost dostatečně „prodat“, že se o něm – 
ve srovnání s jinými ekologic kými orga
nizacemi – málo mluví a ví. ovšem snad 
se již blýská na lepší časy, poslední dobou 
se situace zlepšuje a ja ko dobrá se ukazuje 
práce pracovníka Úvr pro styk s médii. 

a na závěr snad jedna trochu kritic
ká připomínka: Předesílám, že v žád
ném případě nepodceňuji důležitost 
prá ce s mládeží a vůbec problémy eko
lo gické východy. nicméně se mi z jed
nání sněmu zdá, že naopak členové 
Úvr zabývající se činností „moPíků“ 
podceňují práci těch „dospělých“ zá kla
dek, vidí jen svoje výsledky a snaží se 
pod tímto zorným úhlem převážit práci 
ČsoP jen na svou stranu. Budu první, 
kdo se jim omluví, když mne přesvědčí 
o opaku...  

Zdeněk Prášil, 
 ZO ČSOP Botič – Rokytka

sněm pohledem  
řadového účastníka

Především bychom asi měli poděkovat 
organizátorům z Brna, že vybrali po 
všech stránkách vynikající lokalitu. v ho
telu myslivna nad Brnem bylo pěkné 
ubytování, výborné stravování, vhodný 
jednací sál, možnost vystavení a distri
buce materiálů o činnostech zá kladek, 
chráněné území v bezprostřední blíz kos
ti, zkrátka – bez chyby!

Pracovníci Ústřední výkonné rady 
také odvedli dobrou práci, připravili 
a účast níkům předem rozeslali všechny 
po třebné materiály, jednání jako obvyk
le rozdělili do vhodných sekcí. sa mo zřej
mě, že při závěrečném hlasování o usne
sení bylo možno ještě uplatnit svo je 
názory v oblastech, kde delegát ne měl 
možnost navštívit danou sekci.

Líbilo se mi, že pan ministr dr. am 
 bro zek i čestný předseda dr. moldan si 
na šli čas na účast při zahájení a že jejich 
vy stoupení dobře zapadlo do pracovní 
atmosféry sněmu.

na sněmu se ukázalo, že spektrum 
čin ností svazu se utěšeně rozrůstá, zdá 
se, že myšlenka ustavování po zem ko
vých spolků se již ujala, a zdá se, že se 
tím to způsobem podaří zakořenit u nás 
ten to moderní způsob záchrany ohro
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svazové ocenění 
„příroda děkuje“
bylo uděleno:
doc. ing. antonÍnU bUČkoVi, csc.  
(Zo čsop Veronica), jedné z vůdčích 
osobností brněnského ochranářského 
života.

doc. rndr. karLU hUdcoVi, csc.  
(Zo čsop Veronica), významnému 
popularizátorovi ochrany přírody, za 
celoživotní různorodou ochranářskou  
činnost v Brně a okolí.

VĚře chaLoUpkoVÉ (Zo čsop chotěboř) 
za zásluhy o zřízení a údržbu přírodní 
památky Údolí doubravy a za mnohaletou 
práci s mládeží.  

bLance křÍŽoVÉ (Zo čsop Bory) za 
dlouholetou obětavou práci pro děti a mládež, 
zejména v rámci oddílu mop Bobeš.

VĚře a VácLaVU LebedoVÝm  
(Zo čsop při scHKo Jizerské hory)  
za každoroční péči o desítky ježčích mláďat.

mgr. marii pechancoVÉ (Zo čsop  
česká třebová), „dobré duši“ všech 
ochranářských aktivit v regionu,  
u příležitosti jejího životního jubilea.

rndr. ZdeŇkU prášiLoVi, csc.  
(Zo čsop Botič - rokytka) u příležitosti jeho 
životního jubilea za mnohaletou obětavou 
práci pro ochranu přírody v praze.

paVLU soViČkoVi (Zo čsop portáš)  
za zásluhy o vznik a rozvoj Zo čsop  
v Jasenné.

prohlášení  
sněmu Českého svazu 
ochránců přírody v brně
se znepokojením sledujeme v České  
republice trend rychlého úbytku přírodního 
prostředí díky živelnému rozvoji různých 
ekonomických aktivit. Za posledních  
padesát let zmizelo z naší krajiny více než  
4000 km2 přírodně hodnotných ploch, což 
odpovídá například rozloze Zlínského kraje.  
se stále se zvyšujícím  tempem pokračuje 
zástavba volné krajiny v okolí měst  
skladovými a obchodními areály, zvyšuje se 
tlak na poslední zbytky neporušené horské 
přírody a zachovalých říčních niv.  
dochází k oprašování prastarých a často  
i ekonomy zavržených megalomanských 
projektů typu průplav  dunaj – odra – Labe. 
každý jsme v okolí svého domova svědky 
množství zásahů, které jsou k okolní  
přírodě a krajině zbytečně nešetrné.  
Vlivem všech těchto aktivit, které plýtvají 
přírodou a krajinou – naším společným 
dědictvím, je rychlé snižování ekologické 
stability s přímým důsledkem na kvalitu 
našeho života.

proto vyzýváme všechny naše spoluobčany:

pomozte zastavit rychlé tempo úbytku  
přírody tím, že ji budete zodpovědně hájit. 
Zapojte se aktivně do praktické péče  
o přírodu a krajinu ve svém okolí a do 
rozhodování o svém životním prostředí. 
nemůžete-li o přírodu pečovat aktivně, 
podpořte projekt Českého svazu  
ochránců přírody „místo pro přírodu“.

proto vyzýváme naše zákonodárce:

přijměte co nejrychleji novelu zákona  
o ochraně přírody a krajiny tak,  
aby zohlednila všechny závazky vyplývající  
ze zákonodárství evropského společenství.  
Je nutno, aby zákon neustoupil  
od progresivních prvků moderní ochrany 
přírody a krajiny, obsažených v současném 
zákoně 114/90 sb.

proto vyzýváme orgány samosprávy:

chraňte naše společné dědictví –  
nepodporujte ekonomické aktivity  
devastující přírodu a krajinu.  
Zodpovědně přistupujte k tvorbě územních 
plánů, zachovejte nezastavěná záplavová 
území a územní systémy ekologické  
stability.

osmnáct členů Ústřední výkonné rady bylo voleno po krajích. Z jednání zástupců jihomoravského kraje.

ástupci zvolení základními orga
ni zacemi z celé republiky hodno

tili činnost svazu za uplynulé tři 
roky od posledního sněmu v Be ne šově, 
diskutovali o mnoha aktuálních téma
tech (z nichž některé naleznete i v tomto 
čísle krásy našeho domova – světel
né zne čiš tě  ní, agenda 21 – k dal ším se 
budeme vra cet v příštích čí slech), zvolili 
nové vedení v čele s Pav lem Pešoutem 
a erikem Geu s sem, přijali strategický 
plán svazu na ná sle dující roky a schválili 
několik zásadních změn stanov. Při pří le
žitosti sněmu byla také předána svazová 
vyznamenání „Příroda děkuje“. na této 
dvoustraně by chom vám rádi přiblížili 
alespoň trochu z atmosféry a závěrů sně
movních dnů. ve škeré schválené doku
menty získáte v pří padě zájmu v kan ce
láři Úvr ČsoP (kontakty v tiráži).

Z
F o t o Jan moraVEc

dva ze sedmi členů Ústřední výkonné rady, 
zvolených přímou volbou: nahoře petr orel, 
šéf národní sítě stanic pro handicapované 
živočichy, dole mojmír Vlašín při jednání 
sekce ochrany přírody.



my ano. a protože chceme, aby nás 
bylo ještě víc, uspořádali jsme šestý 
odchyt netopýrů pro veřejnost. 

Připravili jsme ho opět na Turoldu, 
přírodní rezervaci na kraji mikulova. 
Cílem takových akcí, pořádaných 
v rámci evropské noci pro netopýry, 
je seznámit veřejnost s těmito zajíma
vými, ale dnes čím dál víc ohro že nými 
živočichy.

Tentokrát se sešel rekordní počet 
zvědavců – celkem 160 dospělých i dětí. 
Byla teplá noc, což je pro odchyt ne to
pýrů to pravé. Zpočátku se jim ale do 
sítí moc nechtělo, možná i na ně bylo 
letošní léto příliš horké. naštěstí měl 
dr. Josef Chytil připraveného ne to pýra 
rezavého, kterého chytil předchozí noc 
na jiné lokalitě, takže bylo nejen o čem 
povídat, ale i na co se dívat. 

Jsme velice rádi, že jsme letos mohli 
přivítat na naší akci pana profesora 
Jiřího Gaislera z katedry zoologie Pří ro
do vědecké fakulty masarykovy univer
zi ty. Tento pán je totiž jedním z nej
lepších odborníků na netopýry nejen 
u nás, ale i v evropě a je také autorem 
ně kolika populárněnaučných knih. 
ve čer zpestřil velice poutavým vy prá
vě ním zážitků a poznatků ze své dlou
holeté praxe. Předvedl také detektor, 
který umí převádět ultrazvuk vydávaný 
ne to pýry na slyšitelné zvuky.

netopýři se začali více chytat až ko lem 
půl desáté. do půlnoci jsme od chy tili 16 
exemplářů devíti druhů. Z těch vzác
nějších to byl netopýr velkouchý. 

některé děti byly tak nadšené, že se 
jim ani nechtělo jít spát.  

Dagmar Chytilová, ZO ČSOP CEV 
Pálava (cev@palava.cz)

Den 
stromů
V neděli 20. října 2002 naše Zo  
čsop poprvé uspořádala pod  
názvem „den stromů“ den otevřených 
dveří v areálu ekocentra chaloupky. 

víc jak dvě stovky účastníků vylákalo do 
přírody krásné podzimní počasí. na Cha
loupkách na ně čekal pestrý program s té
matikou lesa a stromů. nej vět ší mu záj
mu se těšil dřevorubecký troj boj – ře zá ní 
dvoumužnou kanadskou pi lou, pře sek
nutí špejle zapíchlé ve špal ku a hod po le
nem na dálku. na úspěš  né řešitele „kvízu 
o lese a hos po da  ření v něm“, kte rý při
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Letní tábor
v království
skřítků
V červenci 2003 se uskutečnil  
letní tábor mladých ochránců přírody  
Zo čsop areka na Vidnavě.

Pro více než sedmdesát dětí, roz dě le ných 
do šesti oddílů, byl přichystán bo hatý 
program, který mimo jiné obsahoval 
ekologický výukový program pečení 
obilných placek, práci se surovou vl nou, 
výrobu „trávňáků“ a táborových triček, 
vý uku country a moderních tanců. velký 
úspěch zaznamenalo malování mandal. 
v království skřítků, kde se tábor „ode

na osmou hodinu ranní se k Bu či ské mu 
mostu dostavilo rekordních 37 účast
níků. Ti se pak za doprovodu zku še
ných ornitologů vydali po naučné stez
ce, ve doucí kolem vrcholu hradiska až 
na hře ben vápenky a odtud zpět ko lem 
ře ky Bečvy. vycházka byla zaměřena pře
devším na určování ptáků podle zpě vu. 
Zpěv každého opeřence byl do plněn 
stručným komentářem o životě a dal
ších zajímavostech daného druhu. 

Během vycházky se zúčastněným 
po  stupně představovalo 39 druhů ptá ků. 
Již při zahájení se účastníci mohli za po
slouchat do zpěvu drozda zpěv ného. 
v lipové aleji na jižním svahu hra diska 
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Ornitologové přivítali 
ptáky z teplých krajin

venku obecnou. Téměř nesly ši telným 
hlasem se z korun smrků ozýval i náš 
nejmenší ptačí druh – králíček obecný. 
Pod vrcholem vápenky se do se znamu 
po zorovaných druhů zapsala mé ně zná
má hrdlička divoká a také ne ná padná 
pěnice černohlavá. na ko nec nechybě
la ani její příbuzná pěnice hnědokřídlá 
a z tep lých krajin také při létl sedmi hlá
sek hajní. 

Ti, kteří neměli možnost si během 
pro cházky jednotlivé ptačí druhy pro hléd
nout, dostali příležitost se alespoň s ně k
terými seznámit při kroužkování. do pře
dem připravených sítí se podařilo od chy tit 
pěnici hnědokřídlou, pěnici po křov ní 
a budníčka menšího. krouž ko vání ptáků 
bylo nevšedním zážitkem zejména pro 
nejmladší účastníky, kteří si mohli pro
hlédnout opeřence z bez pro  střední  
blíz  kosti, ba dokonce si na ně i sáhnout. 

Pozvání na akci přijal i místostarosta 
ing. František šulgan, který exkurzi do pl
nil o spoustu dalších zajímavostí z okol
ní pří rody a provedl komentář k na učné 
stez ce hradisko. věříme, že se akce všem 
lí bi la, a těšíme se na hojnou účast v pří
š tím roce.  

Daniel Křenek, ZO ČSOP Orchidea 
(dendrocopos@seznam.cz)

hrá val“, se roztahovala nicota. By lo 
zajímavé a velmi poučné sledovat před
stavy účastníků o nicotě a jejich sna hy 
o její zahnání. Letošní tábor byl náročný 
a zá roveň nádherný – každý se ze všech 
sil snažil o záchranu nás všech. 

Jeden z nesporně krásných výsled
ků je i ten, že se podařilo předat pra
covnici Fon du ohrožených dětí opava, 
která s ná  mi byla na táboře, pro „její“ 
děti 1537,50 kč. vše začalo docela 
nevinně hrou mezi vedoucími, instruk
tory a pracov níky tábora. kolik přesně 
se vy bra lo peněz od dospěláků, se nám 
ne po dařilo zjistit, protože předposlední 
a po slední den, kdy se „tichou poštou 
tábora“ rozneslo, na co půjdou hrou 
získané peníze, se přidaly i samotné 
děti. Co k tomu dodat? nicota srdce 
přítomných rozhodně neovládla.  

Kateřina Havlásková, ZO ČSOP Areka 
(areka_opava@quick.cz)

Již potřetí se v rožnově konala akce s názvem „Vítání ptačího zpěvu“, kterou  
zorganizovala česká společnost ornitologická ve spolupráci s českým svazem 
ochránců přírody a okresním vlastivědným muzeem ve Vsetíně.

Les, 
mravenci  
a ochrana 
přírody

pravil pan ing. vo borník z Ls Ji hla va, 
čekaly hod not né odměny. s prázdnýma 
rukama však neodešel nikdo. Účast níci 
si mohli vyřezat přívěsek z bo ro  vé kůry 
nebo si mohli za nasbírané bo dy ze 
všech sou těžních stanovišť vyzvednou 
drobné ce ny. Body získali např. na sta
novišti „Pta čí les“, kde poznávali stro
my, keře a ptá  ky, nebo u „odhadu výšky 
a vzdá leností“. své odhady si mohli 
zájemci ověřit moderním výškoměrem, 
který patří do výbavy každého revírníka. 
další aktivity zmíníme jen ve stručnosti 
– práce s přírodními materiály, velká les
ní naučná stezka, výstavka nálezů a ztrát 
nasbíraných v lese dětmi z moP kně žice, 
vyprávění o obojživelnících, slav nost ní 
dosadba čtyř javorů do aleje milénia.

Letošní den stromů bude zaměřen 
na houby, jako nedílnou součást lesa. 
Pan rndr. vladimír antonín z mZm 
v Br ně připraví výstavu a bude mít ote
vře nou poradnu. Také chceme zájemce 
pro vést po zeměpisné stezce po lesním 
po tůčku a je přichystána spousta dal
ších drobných rukodělností a soutě
ží. ne zbývá než doufat, že se příroda 
umou dří, sešle déšť a narostou houby, 
aby byla výstava co nejpestřejší. 

akce je podpořena v rámci spo
lečného programu ČsoP a LČr, s. p., 
„my a les“.  

Iveta Vorlíčková, ZO ČSOP Kněžice 
(info@chaloupky.cz)

Máte rádi 
netopýry?
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V září pořádala Zo čsop Formica  
v li ber ci třídenní mezinárodní  
konferenci o le se, mravencích  
a ochraně přírody.

Cel  kem se jí zúčastnilo 55 lidí, z toho 
15 ci zinců. do Čech přijeli mimo jiné 
prof. rainer rosengren z helsinské 
uni ver  zity, dr. László Gallé z univerzi
ty v sze  gedu, stu dentka Begonia sastre 
z vel  ké Bri tá nie, dr. Ivan kos a Tan ja 
Grgič z Ljubljanské univer zi ty, naši ně
mečtí spolupracovníci z amei  sen  schutz 
warte sachsen a dr. ing. Pod ków ka z Les
nické univerzity v opoč nu.

Témata přednášek byla velmi růz no
rodá stejně jako samotní účastníci. od 
vědců profesionálů přes profesio nál ní 
ochránce přírody, úředníky až k prak
tic  kým ochráncům mravenců. Cí lem 
bylo vzájemné seznámení, pře dá ní zku
še ností a názorů a navázání bu dou cí 
spolupráce. 

kromě přednášek jsme vyrazili i do 
te  rénu. exkurze byly vybrány do ochra
nář  sky zajímavých lokalit, jako je pří
rodní památka kamenný vrch, který je 
znám svou kolonií Formica polyctena, 
pro jeli a pro šli jsme část Jizerských hor 
a na vští vili mraveniště v kr ko no ších.

v příštím roce bychom se měli sejít na 
podobně laděné konferenci v Polsku.  

Pavla Kůsová, ZO ČSOP Formica  
(kusovapavla@seznam.cz)

zpívali nedávno přilétnuvší lejs ci bělo
krcí a zvláštním mňoukavým hla sem se 
ozval velmi vzácný stra ka poud prostřed
ní. Bystřejší pozorovatelé zahlédli pře
letujícího čápa černého nad korunami 
stromů a ve větvích stromů pozorovali 
nenápadného budníčka vět šího a čer



osud poslední světový kongres 
se uskutečnil od 8. do 17. září 
tohoto roku v jihoafrickém dur

banu. akce se zúčastnilo na 3 000 de le
gátů ze 154 zemí celého světa, Českou 
re pu bliku reprezentovala šestičlenná 
de legace, v níž jsem měl tu čest za stu
po vat ČsoP.

ochrana přírody nezná hranic …
musím se přiznat, že jsem se akce podob
ného rozsahu účastnil poprvé, a tak jsem 
od jížděl s poněkud smíšenými pocity. 
(Jak se dá rozumně diskutovat na tak 
vel kém fóru? nebudou to jen politické 
pro kla mace, ze kterých si nic praktic
kého ne odnesu?) s odstupem času ale 
pře va žují pocity kladné – organizace dis
kusí by la dobrá, diskutovalo se otevřeně, 
o dů  ležitých tématech a jednání dospělo 
i k určitým závěrům, k jejichž formulaci 
mohl každý svou trochou přispět. a na víc 
jsme ještě měli možnost vidět i tro chu 
z krás africké přírody.

mottem celého kongresu bylo „Be ne
fits beyond Boundaries“, doslova „pří
no sy i za hranicemi“, myšleno sa mo
zřej mě za hranicemi chráněných území. 
de le gáti diskutovali sedm hlavních a tři 
prů ře zová témata: posilování kapacity 
k ří zení ChÚ, vytváření ucelených sys
témů ChÚ, budování bezpečné finanční 
bu dou cnosti, pojítka v krajině a na moři, 
zí ská  vání širší podpory pro ChÚ, spra
vo vá ní ChÚ, vyhodnocení efektivity 
ma na gementu, místní komunity a spra
ve dlnost, mořská ChÚ a světové přírod
ní a kul turní dědictví.

Při takové šíři záběru si člověk chtě 
nechtě musí vybrat jedno téma. Za mě
řil jsem se na oblast „spravování chrá
ně ných území“, do níž jsem přispěl 
pre zen tací zkušeností ČsoP s rozvo
jem ne stát ních forem ochrany přírody, 
ze jmé na pak pozemkových spolků. měl 
jsem tak mož nost slyšet o podobných 
ini cia ti vách z afriky a Latinské ameriky. 

Znovu jsem se ujistil, že nejenom 
v zemích jako je usa nebo velká Británie 
existuje mno ho obdobně zaměřených 
iniciativ – ať už jde o rozsáhlé soukromé 
rezervace osvícených jednotlivců, domá
cích i za hra nič ních nevládních organi
zací nebo o chrá něná území spravovaná 
místními komunitami. 

… ale začíná v naší vesnici
v kuloárech i za řečnickým pultem se 
často mluvilo o potřebě zapojit do ří ze
ní a života chráněných území od sa mé
ho počátku místní a původní obyvatele. 
diskuse o principech dobrého správ cov
ství chráněných území do tohoto prou
du jen zapadala. Řečníci zastupují cí 
kočovné národy a původní obyvatelstvo 

mnohokrát hlasitě opakovali, že ne chtě
jí, aby se jejich dědičná půda chrá nila 
bez jejich účasti a proti nim. Byl jsem 
svědkem toho, jak tito lidé po pi sovali 
projekty mezinárodních ochra nářských 
organizací, které do jejich ko mu nity 
přišly s určitou ideou, něja kou do bu 
se snažily ji naplnit, a když se to ne z
dařilo, tak zase zmizely. místní lidé se 
museli s následky jejich nezdaru už  
vy pořádat sami.

když tak člověk deset dní poslou
chá nej různější diskuse, musí si polo
žit otáz ku – a co můžeme udělat pro 
ochra nu přírody my? nepřišel jsem na 
nic převratného, ale pár bodů jsem si 
po zna menal.

Je třeba se snažit, aby místní lidé, 
kte ří v chráněných územích a jejich 
oko lí žijí, spolurozhodovali o tom, co se 
s „jejich“ krajinou bude dít. ČsoP tady 
mů že sehrát důležitou roli prostředníka 
mezi státní ochranou přírody a místní 
veřejností, může část veřejnosti za stu
po vat, ale také musí z pozice správce 
(a vlast níka) řady území znát a respe
kto vat zájmy místních obyvatel – pokud 
ne chce přijít o jejich podporu.

měli bychom dál stavět na místní ini
ciativě, která vyrůstá z podmínek da né 
lokality a dané obce, znát dobře míst ní 
přírodu, ale také lidi a vztahy a hle dat 
takové způsoby ochrany přírody, kte ré 
znamenají zisk nejen pro mi lov níky pří
rody z daleka, ale také pro místní. 

a konečně bychom se měli učit z pří
kladů druhých a prosazovat další nástro
je k podpoře všech iniciativ vedoucích 
k zachování přírody pro budoucí gene
race. hledat cesty, jak soukromá iniciati
va vlastníků, obcí a nevládních organi
zací může doplnit státní systém ochrany 
přírody a krajiny u nás.  
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Světový kongres IUCN
o chráněných územích

Jednou za deset let svolává 
mezinárodní svaz na ochranu  
přírody (iUcn) a jeho světová 

komise pro chráněná území (Wcpa) 
světový kongres, aby delegáti  

z celého světa diskutovali o dalším 
směřováním ochrany přírody.

teXt a  F o t o ladislaV ptáčEK

iUcn – světový svaz 
ochrany přírody 
byl založen v roce 1948 jako vůbec první 
mezinárodní ochranářská organizace. 
svým složením a rozsahem je iUcn 
jedinečnou zastřešující ochranářskou 
organizací – jejími členy jsou kromě 
(výrazně převažujících) nevládních 
organizací také vládní agentury i státy 
samotné. díky tomu se může věnovat 
konstruktivnímu řešení konkrétních 
problémů za účasti nevládních i vládních 
subjektů. V současné době sdružuje 
téměř 1000 organizací ze 140 zemí. 
Čsop je členem od roku 1990. 

bližší informace naleznete na  
http://www.iucn.org. 

stalo se ...
duben
  podruhé proběhlo „hledání jara“,  

kterého se zúčastnilo 65 kolektivů  
i jednotlivců. 

  V praze se konalo národní kolo 
ekologické olympiády. nejúspěšnější 
bylo Gymnázium Jírovcova z Českých 
budějovic.

   V brně se sešel V. sněm Čsop.  
Více se o něm dozvíte na str. 30–31. 

květen
   Jako součást veřejné sbírky místo pro 

přírodu zahájila Zo Čsop kosenka  
kampaň „Zachraň les“ na výkup  
ohroženého jedlobukového lesa v bílých 
karpatech – více o něm na str. 6.

   Čsop navštívil richard offen  
z britského national trustu, koordinátor 
tamější kampaně na výkup mořského 
pobřeží. společně jsme hodnotili  
dosavadní průběh kampaně místo  
pro přírodu a vymýšleli, co dál.

   V buchlovicích na střední moravě byla 
otevřena nová stanice pro  
handicapované živočichy.  
reportáž z ní naleznete na str. 19.

Červen
  V praze se sešla poprvé nová Ústřední 

výkonná rada. mimo jiné zvolila šéfy 
odborných komisí: komise ochrany 
přírody se ujal martin dušek, komise 
ekologické výchovy Jan eichler, v čele 
komise pro práci s dětmi a mládeží 
zůstává michal kulík a komisi pro 
zahraniční vztahy nadále povede 
Ladislav ptáček.

  V Jiřetíně pod Jedlovou proběhlo  
národní kolo přírodovědné soutěže 
Zelená stezka – Zlatý list. V kategorii 
mladších zvítězili ekokřečci z České 
Lípy, mezi staršími byli nejlepší kaštani 
z Českých budějovic.

  Česká spořitelna, a. s., darovala  
prostředky na nákup odchytového  
zařízení pro národní síť stanic pro  
handicapované živočichy. 

Červenec

  místopředseda Čsop erik Geuss byl 
jmenován náměstkem ministra  
informatiky.

  Čsop vyzval občany, aby pomohli  
zjistit, které z cizokrajných druhů lip  
„zabíjejí“ čmeláky (hromadí se pod nimi 
mrtví čmeláci, kterým těžko stravitelný 
nektar těchto stromů nepostačuje  
k doplnění živin vydaných při jeho  
získávání). 

srpen
  na opětovné pokusy o kácení v 1. zóně 

np šumava (tentokrát v oblasti  
pramenů Vltavy) reagoval Čsop  
prohlášením, ve kterém podpořil snahy 
ostatních nevládních organizací  
o dodržování bezzásahovosti těchto 
oblastí (viz str. 3).

  skončil 12. ročník přírodovědné  
soutěže stříbrná nit. Vítězem je oddíl 
netopýři z Jablonce nad nisou.

Září
  Ve Valašských kloboukách se konalo 

třetí setkání členů a příznivců Čsop. 
podrobnosti naleznete na str. 36.

  Z prostředků veřejné sbírky místo pro 
přírodu byl za velké pozornosti médií 
vykoupen první pozemek – mokřad 
triangl v praze. Článek o něm  
přineseme v příštím čísle knd.

  na 5. světovém kongresu iUcn  
o chráněných územích v durbanu měl 
Čsop svého zástupce – zprávu  
z konference naleznete na str. 35.

  V Liberci proběhla mezinárodní  
konference o ochraně lesních mravenců – 
viz str. 32.

  předseda komise ochrany přírody a člen 
předsednictva ÚVr Čsop martin dušek 
byl jmenován ředitelem agentury ochra-
ny přírody a krajiny Čr.  

Čsop vydal ...
  Zakládáme pozemkové spolky – podrobný 

návod k založení pozemkového spolku, výhody 
a povinnosti plynoucí z akreditace

  pozemkové spolky pomáhají vlastníkům – 
propagační leták o pozemkových spolcích, 
zaměřený zejména na drobné vlastníky

kontakt: Kancelář ÚVr čsop, tel.: 222 516 115, 
e-mail: csop@ecn.cz

  svět kolem nás (J. Vrtiška, K. Kolářová-
Vrtišková) – zadání, řešení a ukázky ze 
soutěžních prací 3. ročníku přírodovědné 
soutěže pro žáky 1. stupně Zš

kontakt: cEV Zvoneček, tel.: 257 762 036, 603 
372 109, e-mail: cev.zvonecek@quick.cz

  Vážky 2002 (l. Hanel – editor) – sborník 
referátů  odonatologického semináře 

kontakt: podblanické ekocentrum čsop,  
tel.: 317 845 169, e-mail: vlasim@csop.cz 

  Les, mravenci a ochrana přírody  
(p. Kůsová – editor) – sborník z konference

kontakt: pavla Kůsová, tel.: 222 516 115,  
e-mail: kusovapavla@seznam.cz 

  Údolí plakánek – „dospělácká“ verze 
průvodce po naučné stezce 

kontakt: čsop Křižánky,  
e-mail: csopkrizanky@seznam.cz 

  Vezměte svůj kraj do svých rukou  
(J. drápalová, m. nawrath, t. rosenmayer) –  
průvodce občana po veřejné správě 
Jihomoravského kraje

  natura 2000 – soubor materiálů, obsahující 
sborník příspěvků, mapu a překlady související 
evropské legislativy

kontakt: dům ochránců přírody Brno,  
tel.: 542 422 751, e-mail: veronica@ecn.cz 

  naučná stezka hády a údolí říčky – 
miniprůvodce s tajenkou

kontakt: Václav izák, tel.: 543 216 483,  
e-mail: vaclav.izak@rezekvitek.cz 

  Javornický hřeben/Javornícky hrebeň – 
podrobný popis moravské i slovenské strany 
hor s česko-valašsko-slovenským slovníčkem

kontakt: čsop salamandr, tel.: 777 979 800, 
e-mail: bartak.roman@tiscali.cz 

  Čmeláci (m. pavelka, V. smetana) –  
druhé vydání úspěšné publikace, tentokrát 
jako 28. svazek metodické řady čsop

kontakt: miroslav pavelka, tel.: 571 651 474,  
e-mail: m.pavelka@sh.cvut.cz  



časopis přináší informace o ochraně přírody  
a ekologické výchově v české republice, praktické tipy a návody,  

zajímavé rozhovory a zamyšlení, zprávy o dění v čsop.

své blízké potěšíte a zároveň podpoříte  
dobrovolnou ochranu přírody v české republice.

roční předplatné (2 čísla) 80,– Kč.  
objednávky zasílejte na adresu redakce. objednávat časopis si nemusí  

členové čsop, kterým je pravidelně zasílán jako členská výhoda.

schází Vám starší čísla  
krásy našeho domova? 

můžete si je doobjednat po 20,– Kč na adrese redakce:

Kancelář ÚVR ČSOP
Uruguayská 7

120 00  praha 2
e-mail: csop@ecn.cz

Udělejte svým blízkým radost.
darujte jim předplatné časopisu 

krása našeho domova

ceník reklamy v knd

4. strana obálky – plnobarevná   
a4 – 50 000,– Kč | a5 – 30 000,– Kč

3. strana obálky – dvoubarva   
a4 – 35 000,– Kč | a5 – 20 000,– Kč   
a6 – 15 000,– Kč | menší – 100,– Kč/1 cm2 

blok – dvoubarva | 60,– Kč/1 cm2 

časopis českého svazu ochránců přírody Veronica je jeden z mála 

současných brněnských časopisů s celorepublikovou působností.  

Vychází již od roku 1986. od svého vzniku si tento časopis dal za cíl být  

nejen objektivním a všestranným periodikem v oblasti environmentální,  

ale i časopisem kulturním, navazujícím na nejlepší tradice brněnské 

žurnalistiky, která v sobě vždy snoubila široký rozhled po oblasti vědy,  

politiky atd. s kulturním přehledem a působením. Veronica tak sjednocuje 

přední odborníky ekologie, biologie, zoologie či geografie s historiky, 

etnografy, filozofy, ale i s výtvarníky, fotografy, spisovateli a básníky.  

Veronica je jedním z mála časopisů, který se pravidelně věnuje poezii 

i začínajících autorů a prezentuje tvorbu současných českých spisovatelů, 

která se nejen zabývá ochranou přírody, ale je přírodou přímo inspirovaná.

Veronica vychází každé dva měsíce. má minimálně 32 stran formátu  

a4, je tištěna na recyklovaném papíru. součástí Veroniky jsou pravidelné 

přílohy o chráněných krajinných oblastech. předplatitelé časopisu dostávají 

zdarma také tematicky zaměřená zvláštní čísla.

předplatné pro rok 2004 činní 270 Kč. případným zájemcům zašleme Veroniku zdarma na ukázku.
adresa redakce: panská 9, 602 00 Brno, tel.: 542 422 756, www.veronica.cz, e-mail:casopis.veronica@ecn.cz

reklamu v kráse našeho domova 
dostane do ruky 10 000 členů  
a příznivců Čsop – lidí se zájmem  
o naši přírodu a krajinu.
reklamou v Kráse našeho domova  
podpoříte vydávání tohoto časopisu.

Formica Fest
dne 13. 9. 2003 jsem se zúčastnil velice 
zajímavé akce. Jednalo se o benefiční 
koncert, který pořádal p. kamil šibrava 
z velkých Popovic v kulturním sále 
restaurace „na Faře“ v nedaleké obci 
kunice. 

koncert byl nazván „Formica Fest“ 
a jeho pořádání bylo zaměřeno na pod
poru programu „Formica“. v prů bě hu 
koncertu vystoupilo několik roc ko
vých kapel (krausbery, moštárna, kouř, 
skřehule). To by nebylo nic až tak zvlášt
ního. originální bylo ale to, že před 
zahájením koncertu vystoupil p. Jan 
daňo se svojí poutavou přednáš kou na 
téma lesní mravenci, kterou do provázel 
promítáním diapozitivů. v řa dách mla
dých návštěvníků koncertu na šel celou 
řadu pozorných po slu cha čů.

Tato akce měla seznámit širokou 
veřejnost s činností ČsoP, zvláště s pro
gramem „Formica“, o kterém před tím 
mnoho lidí nevědělo vůbec nic, nebo 
jen velice málo. myslím si, že tato akce 
napomohla záživnou formou k tomu, 
aby se více lidí dozvědělo něco o les ních 
mravencích a pochopilo, proč je nutné 
je chránit. a tak bych chtěl po dě ko vat 
všem, kdo tuto akci připravili a usku
tečnili, za nevšední zážitek, za po uč ný 
a příjemný večer. Jen tak dál.  

Jiří Sodomka, principál  
loutkového divadla Velké Popovice
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Lis tárn a

rádi bychom popřáli panu eduardu 
neoralovi k jeho 70. narozeninám.  
od malička byl veden k lásce k přírodě. 
přilnul zejména k ptáčkům, kteří jsou 
jeho největší láskou. přírodě věnuje 
veškerý svůj život. Jako předseda naší 
základní organizace nás všechny vtáhl 
do nejrůznějších ochranářských aktivit 
a díky němu se vytvořil skvělý kolektiv, 
nejúspěšnější ochranářská organizace 
na šumpersku.

Jaroslav Řoutil, ZO ČSOP Leština

Významné životní jubileum – 80 let – 
oslavil též honza Lukášek (foto). obsáhlý 
článek o jeho úspěšné snaze o návrat 
jasoně červenookého na štramberk 
naleznete v jarním čísle knd 2002.

dvě blahopřánísetkání Čsop  
v bílých karpatech
teXt  iVana miZEroVsKá

Již tradiční setkání členů a příznivců 
čsop se letos uskutečnilo ve dnech 
5.–7. září ve Valašských Kloboukách.

a jaké bylo? Jedním slovem: úžasné! 
hostitelské úlohy se skvěle ujala Zo 
ČsoP kosenka. Počasí nám přálo celé 
tři dny – pravé babí léto. opravdu nád
herná příroda a srdeční lidé. 

na páteční večer hostitelé připra
vili program plný setkání se skvělými 
lidmi. nej dříve jsme shlédli vystoupení 
dět ské ho folklorního souboru valášek, 
kte ré nás všechny chytlo za srdce. Pak 
se před stavili zruční dospěláci – mohli 
jsme si vyzkoušet své umění v palič ko
vá ní, předení na kolovratu i přeslici či 
ve tkaní rukavic. 

v sobotu dopoledne byly připra ve né 
exkurze – prohlídka bělokarpatských luk, 
pastva oveček a návštěva ovocné školky. 

stěžejním bodem sobotního od 
po led ne byl první ročník benefičního 
běhu „kroky pro přírodu“. Trasa po 
měs tě byla nenáročná, i tak se mnozí 
ze154 účastníků solidně zadýchali. Za 
účas ti představitelů města valašské klo
bou ky i senátorky Zlínského kraje a sluš
ného zájmu médií přibylo na účtu kam
paně místo pro přírodu 5400 korun. 
o hudební doprovod se celé odpoledne 
starala skupina Jazzbujon. Po skončení 
jsme se zajeli podívat do lesa, který chce
me v rámci kampaně vykoupit (o něm 
více na straně 6).

večer bylo připraveno posezení 
s cim bálovou muzikou slavičanka a rož
ně ní berana. Zavítal mezi nás i ministr 
životního prostředí Libor ambrozek. 
nálada byla skvělá, tančilo se, zpívalo  
kdo neviděl a nezažil, neuvěří.

a pak už přišel poslední den, kdy 
jsme se rozjížděli zpět do svých do mo vů. 
mohli jsme si ještě udělat pár výletů po 
okolí, navštívit ekocentrum kosenka – to 
bylo otevřené a přístupné celé tři dny – 
nebo se podívat do místního muzea. 

Loučili jsme se neradi, ale vše jed
nou končí. ale ne na dlouho, už teď se 
můžeme těšit na setkání v příštím roce. 
Takže příští rok na shledanou!  

chraňme si  
naše louky
Ela táborská

mnoho včelek, tisíc broučků
hemžilo se na paloučku,
kobylky a sarančata,
cvrčci, též křidélka zlatá -
naši krásní motýli.
Vše zmizelo za chvíli.

dost už bylo hmyzích her,
teď tu vládne buldozér.
Jirko, nejsi jediný,
kdo ctí luční květiny.
přestaň plakat, osuš slzy,
také zvířátka to mrzí.

ty však tvor jsi rozumný.
rozhlédni se za humny.
místo pláče hledej tiše,  
kde je ještě luční říše,  
kterou možno zachovat.
otec pomůže ti rád.

máš spojence v tatínkovi,
on to odborníku poví, 
rázné kroky začnou hned, 
jak lučinu udržet.



Lesy České republiky, s. p., získaly v roce 2002 osvědčení o účasti v certifikaci 
lesů podle systému PEFC (Pan European Forest Certification), který nezávislým 
auditem dokládá, že podnik se o svěřené lesy stará na základě principů 
trvalé udržitelnosti a obhospodařuje je k přírodě šetrným způsobem.


