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Vážení čtenáři,

jak jste se dočetli již minule, na letošní rok připa
dá řada ochranářských výročí. kromě často při
pomenutých 25 let ČsoP a 100 let sva zu okraš
lovacího a ochranného v Čechách, na moravě  
a ve slezsku (potažmo 100 let od prv ní ho vydá
ní časopisu Krása našeho domova) je to například 
též 30 let Brontosaura či 15 let Ze le ného kruhu. 
Proto je v tomto čísle více ma te ri á lů než obvykle 
zaměřeno historicky. 
když jsme materiály do této Krásy a ta ké do sbor
níku, kte rý vyjde jako zvláštní vy dá  ní vero ni ky 
u příležitosti konference „Do bro vol ná ochra  na 
přírody v ČR“, chystali, do stalo se nám do ru 
kou množství za jí mavých tex tů. Popisují řa du 
dnes již těžko pochopi telných potíží, které naši 
před chůd ci museli pře    konávat, i neprávem za 
po me nu té úspě chy, kte rých dosáhli. věřím, že 
bu de příležitost se k nim v budoucnu vracet, 
pro tože i dnes mo hou být v mnoha ohledech 
in    spirující. 
ale abychom jenom nevzpomínali, máme tu 
i jed   nu novin ku. konečně se podařili do časo pi su 
za řadit dvoustránku pro naše „nejmen ší ochra ná  
ře“. Budeme velice rádi, když nám na pí še te, jak se 
vám tato novinka líbí (případně ne lí bí).
mnoho štěstí a úspěchů do dalšího čtvrtstoletí 
činnosti vám přeje

Honza Moravec
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slovo PřEdsEdy

VáŽEní přátElÉ,
pro Český svaz ochránců přírody je letošní rok 
významný hned ze dvou důvodů. v le toš ním 
roce je tomu 100 let od založení sva zu spolků 
pro okrašlování a ochranu do moviny, k jehož 
tradici se hlásíme. dru hým důvodem je dovrše
ní čtvrtstoletí existence Českého svazu ochránců 
přírody.
ČsoP prošel od roku 1979 nejed no du chým 
vý vojem. hned v prvním desetiletí své existen
ce se navzdory způsobu založení „shora“ vymkl 

pů vod ně zamýšlené kontrole tehdy vládnoucí po litické garnitury a stal se 
maso vým sdružením nadšených, obětavých do brovolníků. Po listopadu 1989 
nastal velký pokles členů způsobený ví ce různými důvody. v posledních deseti 
letech se pak svaz postupně pře mě nil v moderní ochranářskou organizaci. od 
roku 1998 kaž do ročně na růstá počet členů ČsoP k současným přibližně 10 000 
při prů měr ném vě ku člena kolem 30 let.
Český svaz ochránců přírody se dnes profiluje jako největší občanské sdru
žení zájemců o ochranu přírodního a kulturního dědictví v České re pub lice. 
Přestože v ČsoP narůstá počet profesionálních středisek (v sou čas né době jich 
je kolem padesáti), základem naší organizace od jejího vzniku v r. 1979 zůstává 
dobrovolná činnost tisíců členů – jednotlivců i ko lektivů.
kromě tradičních aktivit zaměřených na ochranu ohrožených druhů, péči 
o pří  ro dovědně cenné lokality, environmentální výchovu a osvětu a mi moškol
ní od dí lovou práci s dětmi a mládeží svaz v posledních pěti le tech uskutečňuje 
i řa du nových úspěšných programů. Za všechny zmí ním „místo pro přírodu“ 
a uni kát ní „národní síť stanic pro handicapova né živočichy“.
ohlédnutí za dosavadní činností svazu nás může těšit. mělo by pro nás být také 
zdrojem energie ke krokům, které jsou před námi. kromě dalšího po kračová
ní práce v oblasti ochrany přírodního a kulturního dědictví se v následujících 
le tech budeme muset vyrovnat také s dopady nových, obec ně platných práv
ních před  pisů, které naši činnost bezprostředně ovliv ňují – ukon če ní civilních 
slu žeb, u některých povinnost přihlásit se k dPh, nejasné jsou zatím dopady 
při pravované novely zákona o sdružování občanů… stále více se ukazuje, že celá 
tato zvět šující se hora právních nařízení přestává být zvládnutelné pro dobro
vol níky. výsledkem je stagnace počtu našich základních organizací (již ně kolik 
let kolísá jejich počet kolem 350), jejich postupná profesionali za ce a stále větší 
obliba individuálního členství. Proto kromě poradenství a asis tence základním 
or ga nizacím musíme nabízet stále více aktivit, do kte rých se mo hou zapojit 
přímo jednotliví členové svazu. První (např. „Ži vá zahrada“, pro gram „Zelená 
kar ta“, konec konců i tento členský ča so pis) se již podařilo uvést v život. ne mo
hou však zůstat posledními.
na závěr si dovoluji vyjádřit úctu vám, kteří se ve svém volném čase věnuje
te ochraně přírodního a kulturního bohatství naší domoviny. vážím si také 
sou čas ných více jak 100 zaměstnanců svazu (převážně základních organiza
cí ČsoP), kteří by se této práci za nelehkých podmínek nemohli věnovat bez 
značné dávky entu ziasmu. vám všem patří poděkování.

Pavel Pešout
předseda ČSOP



cesty údolím dnes lemují nově vysazená stromořadí.
časem přibudou i lavičky...

Jeden z rybníků Jinošovského údolí – Kačák.
Vlevo skokan zelený a žabník jitrocelový.
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a potoce orlina tu leží kaskáda rybníků – Galilejský, vá 
pen ský, kačák, Jírovec a Utopenec. rybníky Ga li lejský, 
vá penský a Utopenec najdeme již na mapě tehdejšího 

sta bilního katastru z roku 1841, rybníky Jírovec a kačák byly 
za loženy později, někdy kolem roku 1950. největší je vápenský 
ryb ník s rozlohou 2,41 ha.

rostliny a živočichové
rybníky mají bohatě vyvinuty břehové porosty tvořené ráko si
na mi a ostřicemi. Pokud půjdeme po břehu, najdeme zástupce 
mo křadních rostlin – zevar vzpřímený nebo žabník jitrocelový. 
Bo haté porosty skýtají úkryt řadě druhů ptáků. v rákosinách 
hní zdí moták pochop (zalétne sem i jeho příbuzný pilich), 
rá kos ník obecný a zpěvný, v mělké vodě si svou potravu hledá 
vo lav ka. Zejména rybník kačák je vhodným místem pro po zo
ro  vá ní vodního ptactva.

Břehy rybníků lemují olšiny s olší lepkavou, odborník na lez
ne i méně častou olši šedou. v podrostu prosvítá hojně kve tou cí 
blatouch bahenní. na březích a v ol ši nách roste ďáblík bahen
ní. Tato je do va tá mokřadní rostlina má drobné kvít ky v pa licích 
obalených výrazným bí lým toul cem, rozrůstá se dutým ze le
ným od den kem. Je zařazena mezi ohro že né dru hy naší květeny. 
v Ji no šov ském údo lí vy tvá ří bohaté popula ce. 

rybníky jsou lemovány plochami luk, které jsou v různé 
míře ovlivněny před chozím hospodařením. vyskytuje se zde 
kří dlatka, na nesečených lou kách se rozšířila třtina, někde pro
nikají ol ši ny. I přesto si louky zachovaly znač nou přírodo věd
nou i estetickou hod notu.

na podmáčených a zrašelinělých lou kách se vyskytuje 
prstnatec májový, mochna bahenní, vachta trojlistá, suchopýr 
úzkolistý, vrba pla zi vá a četné druhy ostřic. Z ptáků zde můžeme 
zastihnout káně les ní, pěnici pokřovní nebo cvrčilku zelenou.

Geologická zajímavost
k jižnímu okraji údolí u vápenského rybníka přiléhá opuštěný 
vá pencový lom, zajímavý geologicky i přírodovědně. Byl v pro
vo zu od počátku století do roku 1963, po ukončení těžby byl 
po nechán ladem. mineralogové zde naleznou nerosty s exo tic
ký mi názvy jako grossulár, vesuvián a wollastonit. v lomu se 
suk cesí samovolně vytvořila stadia rostlinných společenstev, 
na dně pak jezírka s čistou vodou. stěny lomu jsou atypickými 
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Jinošovské údolí
tEXt  a  F o t o mar tin KlaUdys

n

Vyrazíte-li z Vlašimi směrem na louňovice pod Blaníkem, 
půjdete kolem širých polí protnutých nově vysázenou 

alejí. Zahnete-li pak u areálu drůbežárny  
polní cestou vlevo, vašim očím se otevře pohled  

na mokré louky a rybníky, na kterých s trochou štěstí 
zastihnete labuť s mladými nebo kvetoucí leknín. 

Vstoupili jste do Jinošovského údolí.

su chými a slunnými stanovištěmi. Lom obývá – pro vhodné 
mi kro klima a čistou vodu – čolek obec ný, čolek horský, kuňka 
ohni vá a ještěrka živorodá. Ze vzác něj ších rostlin zde najdeme 
kruš tík širolistý a hruštičku menší. v okolí lomu najdeme pří
rodě blízké dubohabřiny, v jejichž pod rostu bíle kvete ptačinec 
velkokvětý a modrý jaterník pod léš ka.

ochrana přírody v údolí
Pozornosti státní i dobrovolné ochrany přírody se Ji no šov ské
mu údo lí dostává již řadu let. v sedmdesátých letech se po zor
nost sou středila na Galilejský rybník s bohatou populací ďáb lí ku 
ba hen ního na jeho březích. rybníky kačák, vápenský a Ga li lej
ský spo lu s přilehlými loukami byly vymezeny jako lo kál ní bio
centrum, niva potoka orlina je součástí lokálního bio koridoru.

Zo ČsoP ve vlašimi začala nedlouho po svém vzniku podni
kat kroky ke zlepšení stavu údolí. mokřadní louky byly pokoseny, 
s ma jitelem rybníků bylo dosaženo dohody o hospodaření ex ten
zív ním způsobem. Členové základní organizace zde po stup  ně 
pro vádí sledování vegetace a vybraných skupin ži vo či chů.

v roce 2000 odkoupila Zo zanedbaný pozemek pod hrází 
ryb níka Jírovec, na němž postupně buduje zázemí pro svojí čin
nost – školku pro pěstování dřevin a matečnici pro program 
ob no vy květnatých luk na Podblanicku. v loňském roce pak 
od kou pila i rybníky Jírovec a kačák s přilehlými plochami. Ješ tě 
té hož roku se na nich pustila do likvidace křídlatky. v sou časné 
do bě připravuje rekonstrukci rybníků.

Letos vykoupil ČsoP v rámci kampaně „místo pro přírodu“ 
cen ný pozemek pod Galilejským rybníkem. Je to mokřadní 
louka o výměře 1,1 ha, která zčásti přechází ve vzrostlou ol ši
nu. Louka byla již letos pokosena a došlo k odstranění ol šo vých 
ná le tů. olšina, která je v sukcesně pokročilém stadiu s kva litním 
pod rostem, bude ponechána v bezzásahovém re ži mu. Získání 
po  zemku do vlastnictví ČsoP je dalším krokem k za chování 
údo  lí v jeho kráse a pestrosti.

s majiteli dalších přírodovědně hodnotných pozemků pro
bí hají jednání o spolupráci. U části údolí se již podařilo zajistit 
ochra nu prostřednictvím nájemních smluv.

výhled do budoucna
Jinošovské údolí je velmi cenným zbytkem přírody v blízkosti 
ruš ného průmyslového města. Již v době činnosti místního okra

šlo vacího spolku bylo vyhledáváno jako místo vycházek, jsou 
s ním spojena i další pozoruhodná místa – poutní kaple Lo reta, 
bý valé popraviště na spravedlnosti.

na činnost okrašlovacího spolku navazuje i program vla
šim ské  ho ČsoP „Pozemkový spolek pro přírodu a památky 
Pod bla nic ka“. Cílem činnosti ČsoP v Jinošovském údolí je 
ne jen ochrá nit cenné přírodní hodnoty, ale i zpřístupnit tyto 
hod noty ve řej nosti formou budování vycházkových a nauč
ných stezek s vy bavením.  

Autor je vedoucím projektu  
„Pozemkový spolek“ ZO ČSOP Vlašim.  

Kontakt – tel.: 317 845 169, e-mail: martin.klaudys@csop.cz

   louka pod Galilejským rybníkem v Jinošovském údolí je další 
lokalitou, kterou se podařilo vykoupit v rámci kampaně  
Místo pro přírodu. o možnostech dalších výkupů v Jinošovském 
údolí se jedná.

   K výkupu jsou připraveny také další dva pozemky na Ščúrnici, 
nedaleko pozemků již vykoupených. tentokrát jde o zhruba  
100 let starý, téměř čistě jedlový les. i jemu hrozí těžba. 
Postupně bychom rádi oba kousky spojily do jednoho komplexu. 
(chcete-li přispět speciálně na postupné rozšiřování Ščúrnice,  
i nadále můžete posílat peníze pod variabilním symbolem 103.)

   bohužel jsme prozatím museli ustoupit od plánovaného výkupu 
labského mokřadu na Královéhradecku. vlastník klíčových 
pozemků se s námi zásadně odmítl bavit. lokalitu však nadále 
sledujeme a neztrácíme naději... 

   současný stav konta je 2.000.000,– Kč

   v letošním roce se na již vykoupených pozemcích na Ščúrnici 
realizovala ochrana mladých semenáčků jedle před okusem 
zvěří (mimo jiné pomocí ovčí vlny, jejíž pach zvěř odpuzuje)  
a na trianglu vysekávání agresivního orobince, jímž jezírko 
postupně zarůstá.

   na obě lokality již odborníci zpracovávají podrobné  
ochranářské plány.

   Přispět na konto Místo pro přírodu (9999922/0800) 
můžete i vy. bližší informace naleznete na  
www.mistoproprirodu.cz a www.zachranles.cz.
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rvní ochranářské aktivity se v této oblasti začaly formo
vat v minulém století. v krajině mezi Pálavou, sou to kem 
řek mo ravy a dyje a mikulčicemi byla vyhlášena první 

území ochrany přírody a krajiny, která dospěla do dnešní podo
by chráněné krajinné oblasti, památkové zóny a přírodních 
rezervací. Jis tým, myslím že dosud nedoceněným, výsledkem 
ochranářské práce pak bylo v roce 1986 zařazení již deset let 
existující Chko Pálava do celosvětové sítě biosférických rezer
vací organizace UnesCo. 

rozšíření biosférické rezervace
od počátku devadesátých let minulého století bylo intenziv
ně připravováno rozšíření Chko Pálava o území Lednicko
valtického areálu, části dyjské nivy a oblast soutoku moravy 
a dyje. Tento záměr byl sice zařazen do priorit státního pro
gramu ochrany přírody a krajiny, ale dosud se jej nepodařilo 
realizovat pro odpor značné části dotčených subjektů (Lesy 
Čr, obce, hospodářské subjekty). Právě v souvislosti s přípra
vou rozšíření Chko Pálava se začalo na pravidelných zasedá
ních zástupců biosférických rezervací uvažovat o rozšíření Br 
Pálava. na jedné straně se počítalo s tím, že po rozšíření Chko 
Pálava dojde k odpovídajícímu rozšíření biosférické rezervace, 
na druhé straně byl však vysloven názor, že není nutné oba 
úkony na sebe bezprostředně vázat a další hodnotná území 
v sousedství existující biosférické rezervace by mohla získat 
tento mezinárodní statut i v případě, že by k rozšíření Chko 
nedošlo.

výbor mezinárodní koordinační rady programu UnesCo 
„Člověk a biosféra“ schválil rozšíření tří světových biosféric
kých rezervací, mezi nimi i Br Pálava z České republiky, na 
svém zasedání v Paříži v červenci 2003. rozšířená biosférická 
rezervace pod novým jménem dolní morava nyní zahrnuje 
kromě území Chko Pálava i Lednickovaltický areál a Podluží 
s lužními lesy v trojúhelníku mezi Břeclaví, mikulčicemi a sou
tokem řek moravy a dyje. 

na startovní čáře
Tato krajina na jihu moravy má obrovský potenciál, který mů 
 že být bohatě využitelný, ale i zneužitelný.

Bílé skály Pálavy a jejich nejbližší okolí jsou chráněnou kra
jin nou oblastí s odstupňovaným režimem zonace ochrany pří
ro  dy a krajiny. dlouhodobě zde působí správa Chko s vý znam 
nými výsledky ochranářskými, ale i rozvojovými. 

sousední Lednickovaltický areál s historickou krajinou od rá
žející dlouhodobé lidské působení je chráněn jako pa mát ková 
zóna a na mezinárodní úrovni oceněn zapsáním do se zna mu 
světového přírodního a kulturního dědictví UnesCo. Trvalá 
pé če uživatelů pozemků a objektů i památkářů v této oblasti má 
být aktuálně podpořena společnou koordinační komisí s účastí 
všech důležitých partnerů v území působících. 

mezinárodní konvence o ochraně mo křadních území vy 
me  zi la na území dneš ní biosférické rezervace několik „ram sar
ských“ lokalit. v biosférické rezervaci se na lézají tři ptačí oblasti 
(sou tok a Tvrdonicko, Pá lava, Lednické ryb níky), stejně ja ko 

té měř dvě de sítky vymezených lokalit evrop ské ho významu 
v rám ci sou stavy naTUra 2000. Ten to proces je zatím na sa mém 
počátku a mu sí si svoji pozici vydobýt, ale bu de jistě vý raz nou 
mož nos tí přístupu k finančním zdrojům „spo   jené“ evro py. 

obecně prospěšná společnost
vznik biosférické rezervace dolní morava byl výsledkem roz
sá hlého a složitého projednávání mezi zainteresovanými stra
nami. Řešila se i otázka vhodného subjektu, který by měl v místě 
za bez pečovat na  plňování cílů a poslání biosférické re zervace. 
Ze stra ny zainteresovaných subjektů byl vysloven odů vodněný 
požadavek, aby tato úlo ha ne byla přímo spojována s některým 
správ ním subjektem (např. správou Chko Pálava) a vy tvořil 
se tak prostor pro optimální spojení růz no rodých občanských 
a zájmových iniciativ. Jako nejvýhodnější forma tohoto subjektu 
byla posléze zvo lena obecně prospěšná spo leč nost (o.p.s.), která 
je samostatnou právnickou osobou, za lo že nou skupinou zakla
datelů k po skytování obecně pro spěš ných služeb.
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Krajina jižní moravy je po staletí pod vlivem lidského konání. 
od prvopočátků lidského osídlení v pravěku,  

přes staroslovanská sídla, středověké strážní hrady  
a krajinářsky zakomponované zámky, až po dnešní 

novověkou průmyslovou a zemědělskou činnost.

tEXt J iří  matUŠKa

Dolní 
Morava

P

biosférická rezervace  
dolní Morava 
byla vyhlášena v červenci 2003. tvoří ji přes 290 kilometrů 
čtverečních. Zahrnuje Pavlovské vrchy, lednicko-valtický areál  
a lužní lesy v Podluží.

      
Pavlovské vrchy (Pálava) jsou nejzápadnější výspou Karpat – 
výrazným hřebenem vápencových bradel s unikátními přírodními 
společenstvy, světově proslulými archeologickými nalezišti, 
několika zříceninami středověkých hradů a krasovým systémem 
na turoldu.  

      
lednicko-valtický areál představuje mimořádně citlivé skloubení 
rozsáhlých krajinných parkových úprav s řadou zámeckých 
staveb, vhodného hospodářského využití krajiny (rybniční 
soustava) a dochovaných přírodních lokalit (především 
mokřadního charakteru).

      
oblast soutoku Moravy s dyjí je nejen jedním z nejrozsáhlejších 
dochovaných komplexů lužních lesů a luk u nás, ale ukrývá i řadu 
památek velké Moravy.

nástupce
biosférické  
rezervace Pálava

slavnostní podepsání zakládací smlouvy o.p.s. Biosférická 
rezervace dolní morava se uskutečnilo na státním zámku v Led
nici v polovině července 2004. Zakladately jsou: Lesy Čes ké 
republiky, s.p., moravské naftové doly, a.s., Český svaz ochrán ců 
přírody, Česká republika (ministerstvo životního prostředí Čr) 
a okresní hospodářská komora Břeclav. 

spojení zájmů hospodářských subjektů, významně ovliv ňu
jících stav přírodního a krajinného prostředí v biosférické re zer
vaci, s povinnostmi státních institucí, garantujících roz voj 
a ochranu přírody a krajiny na národní úrovni, a s aktivitami 
místních nevládních ochranářských iniciativ v rámci činnosti 
obecně prospěšné společnosti bude možná iniciačním a mode
lovým přístupem v péči o území tohoto typu. o tom jsem zatím 
přesvědčen a k tomu chci celý projekt dovést.  

Autor je místopředsedou správní rady OPS BR Dolní Morava.  
Kontakt – e-mail: jiri.matuska@schkocr.cz

nahoře vápencové skály pálavy (Kotel), nad popiskem jedno z mnoha 
ramen dyje, dole v podtisku akvadukt v lednickém zámeckém parku.

biosférické rezervace 
stávající právní řád České republiky statut biosférických 
rezervací nijak neupravuje. Garantem uplatnění mezinárodního 
programu Mab („Člověk a biosféra“) a institutu biosférických 
rezervací v České republice je Český národní komitét Mab, 
zřízený na mimoresortní úrovni při akademii věd Čr.  
odborné i věcné naplňování funkcí br donedávna vždy vykonávaly 
správy chKo či národních parků. dolní Morava je prvním 
případem, kdy tomu tak není. 

v České republice je v současné době šest biosférických 
rezervací – Šumava, Krkonoše, Křivoklátsko, třeboňsko,  
bílé Karpaty a dolní Morava. fo
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Zástupcům ČsoP v o.p.s. dolní Morava 
jsme položili tři otázky

1) Jaký máte vztah k oblasti dolní Moravy, co pro vás znamená?

2)  Jaký vidíte smysl a cíl o.p.s. dolní Morava, co budete  
v jejích orgánech prosazovat?

3)  Pokud byste chtěl někomu ukázat to nejhezčí a nejzajímavější z dolní 
Moravy, kam a proč byste ho vzal?

Mgr. libor opluštil – člen správní rady 
1) Pocházím z valtic, které leží v srdci vyhlášené bio sfé ric ké 

rezervace dolní morava, a proto mám k tomuto území vel mi 
blízký osobní vztah. navíc zde v rámci Zo ČsoP Břeclav rea
lizujeme již více než 15 let projekty zaměřené na ochranu drav
ců a sov, což mi umožňuje blíže tento krásný region po znávat 
a posiluje to moji vazbu k němu. a co pro mě tato oblast zna
mená? kulturní krajinu, která nabízí cenné přírodní lokality, 
zajímavé kulturní památky a kterou obývají příjemní lidé.

2) smysl této nově založené instituce vidím především ve 
vytvoření prostoru pro komunikaci mezi jednotlivými aktéry 
v úze mí a v příležitosti rozvíjet toto území v duchu trvale udr ži

tel ného rozvoje. Proto bude třeba nalézt shodu mezi zú čast ně
nými partnery a respektovat i rozdílné zájmy dalších subjek tů. 
domnívám se, že tato instituce před sebou má obrovskou šanci 
stát se subjektem, jež bude prosazovat ochranu místní příro
dy a krajiny a přitom podporovat citlivé využívání hospodář
ského potenciálu regionu. a to vše za účasti lidí z této oblasti, 
což po va žuji zejména z pohledu udr žitelnosti rozvoje území za 
mi mo řádně významné.

3) Zajímavých míst je tady spousta a těžko se vybírá, zále
ží také na ročním období. Já bych asi doporučil jarní procház
ku kolem Lednických rybníků brzy ráno, kdy je kolem plno 
svěží zeleně a ptačího hemžení, nebo stolovou horu na Pálavě, 
odtud jsou v teplých podzimních dnech krásné západy slunce. 
ale opravdu – takových námětů se mi teď rojí hlavou spousta 
a nejde je všechny vypsat. Jen přijeďte, sami uvidíte!

rndr. Mojmír vlašín – člen dozorčí rady
1) Tuto oblast, poměrně nešťastně nazývanou dolní mo  

rava, znám pod názvem Podluží či Lanžhotsko. Jezdil jsem tam 
ješ tě v předškolním věku a její obraz mám vtisknut snad na vždy. 
Po zničení lužních lesů novomlýnskými nádržemi zů sta ly tyto 
oblasti posledními fragmenty lužní krajiny.

2) Jako člen dozorčí rady budu dohlížet na to, aby se ne  zpro
nevěřila svým cílům. nic víc a nic míň.

3) ranšpurský prales, to je jisté!

doc. ing. antonín buček, csc. – člen vědecké rady
1) Patřím už k postupně vymírající generaci těch, kteří 

pamatují stav krajiny údolních niv dyje a moravy před jejich 
na rušením tzv. komplexními vodohospodářskými úpravami. 
vi děl jsem ještě na vlastní oči husy velké, hnízdící na hla va 
 tých vrbách u křivého jezera, a kvetoucí lekníny, pokrývající hla
dinu největší středoevropské bažiny Ponza u šakvic. vy hlá šení 
biosférické rezervace dolní morava naplňuje dávnou my šlen
ku docenta Jana šmardy, který v návrhu sítě chráněných úze mí 
na moravě a ve slezsku z roku 1947 předpokládal velko ploš nou 
ochranu jedinečných jihomoravských přírodních skvostů. 

2) hlavní smysl o.p.s. dolní morava spatřuji v jedinečném 
pokusu skloubit různorodé zájmy vlastníků, správců území, 
místních obyvatel, návštěvníků i milovníků přírody tak, aby 
využití krajiny bylo ekologicky i ekonomicky přijatelné. Jako 
člen vědecké rady delegovaný ČsoP budu prosazovat základní 
principy trvale udržitelného využívání krajiny, které jsou for
mulovány v závěrečné zprávě „strategie trvale udržitelného 
rozvoje biosférické rezervace Pálava“, kterou zpracoval v roce 
1997 ekologický institut veronica.

3) Prošel bych s ním břeh dyje od Břeclavi po soutok 
s mo ravou, kde na omezeném prostoru dosud funguje přiroze
ný nivní fenomén a lze zde tedy obdivovat ukázky různých 
spo lečenstev úplné dynamické fluviální sukcesní série nivních 
bio topů včetně pralesovitých zbytků dosud periodicky zapla
vo vaného lužního lesa. a pokusil bych se s ním najít v po mo
rav ním lužním lese u Tvrdonic pod mohutnými prastarými 
du by velký balvan, na kterém je na měděné desce prostý nápis: 
„Těm, kteří se zasloužili o záchranu lužního lesa“. věřím, že 
k za sloužilým ochráncům nivní krajiny budou patřit i všichni 
ti, kdo se budou podílet na aktivitách biosférické rezervace 
dolní morava.  
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vedení ČsoP proto zahájilo jednání 
s Po  vo dím odry, s.p., zatím formou ofi
ciál  ní ko respondence (adresované též 
mi   ni strům životního prostředí a ze mě
děl  ství a ve dení moravskoslezského kra
je). Z ní vy plývají zcela odlišná sta no vis
ka obou stran. 

Proč?
hlavním proklamovaným důvodem 
pro vý stavbu nádrže je protipovodňová 
ochra   na v povodí horní opavy. Tu je 
však mož né řešit dle názoru mnoha ne 
zá vislých odborníků alternativními způ
so  by pod porujícími přirozenou re  ten  ci 
kra  ji ny. Zastánci přehrady toto ře še ní 
od mí tají s odůvodněním, že tato opa tře
ní ne jsou dostatečně účinná pro velké 
po  vo dně. od určité velikosti po vod ně 
ovšem nestačí už ani přehrada. 

výstavba přehrady by znamenala 
ka ta strofální zásah do ekosystému vod
ního toku, který je dnes sice pozměněn 

lid skou činností z let minulých, nicméně 
se za choval ve stavu, který vyhovuje život
ním nárokům řady zvláště chráněných 
dru hů živočichů. kromě vranky obecné 
a vran ky pruhoploutvé je to především 
mi hule potoční. Žije zde nejpočetnější 
po  pulace tohoto druhu v povodí odry 
a jedna z pěti nejvýznamnějších v celé 
Čes ké republice. 

výstavba nádrže by nenávratně změ
ni la velký úsek vodního toku nejen 
v mís tě zátopy, ale i pod nádrží. dů sled
kem výstavby by byla změna průto ko vé
ho, splaveninového i teplotního režimu 
pod přehradou, což by negativně ovlivni
lo vodní režim řeky stejně jako populace 
vý še uvedených druhů vodních ži vo či
chů (a to způsobem, který může vést až 
k jejich vymizení).

Projekt počítá s využitím nádrže 
pro re  kreaci a energetické využití. To je 
sa mo  zřej  mě v rozporu s proklamovanou 
pro ti po  vodňovou ochranou, protože by 

se tím sní  žil prostor pro 
aku mulaci po vod ňové 
vl ny. 

Při argumentaci pro  ti 
výstavbě pře hra dy ne lze 
za po me nout ani na více 
jak 250 oby vatel, kteří 
v místech plá no vané 
pře hrady žijí a pro něž 
by nutnost pře sí dle ní 
zna menala fatální zá sah 
do je jich ži votů. no vé 
heř mí no vy by byly po 
dlou hých letech prv ní 
obcí zcela zli kvi do  va
nou „z důvodu ve řej né
ho zájmu“. 

Projekt na výstavbu vodní nádrže no vé 
heř mí no vy je z po hledu ochrany pří ro
dy na  prosto nežádoucí. ochrana ži vo tů 
a majetku obyvatel před velkými vo dami 
je jistě celospolečenskou prioritou, ČsoP 
je však přesvědčen, že takovéto vodní 

     Hrozba přehrady  
Nové Heřmínovy 
        opět aktuální
V posledních měsících začíná být opět 
aktuální otázka výstavby vodního díla 

nové Heřmínovy na řece opavě. 

tEXt mar tin dUŠEK

Jak pomoci? 
s protesty proti výstavbě se můžete   
obracet na své politiky (nejlépe osobně) 
– vysvětlovat jim, proč nelze s výstavbou 
souhlasit a jaká jsou alternativní řešení.

Můžete podpořit petici proti výstavbě 
přehrady, kterou naleznete  
(spolu s mnoha dalšími informacemi  
o této problematice) na stránkách 
ostravské pobočky sdružení arnika 
(http://herminovy.arnika.org).

všechny základní organizace ČsoP  
v tomto regionu vyzýváme, aby se účastnily 
správních řízení, pokusily se stavbě  
zabránit či v případě politického  
rozhodnutí o výstavbě (k čemuž doufejme 
nedojde) alespoň korigovat podmínky 
výstavby tak, aby byly její negativní dopady 
minimalizovány. o odbornou pomoc se 
můžete obrátit na Kancelář Úvr ČsoP  
nebo na autora tohoto textu.

dílo s ohledem na množství ne ga tiv ních 
do pa dů a sporného účinku není řešením, 
pouze plýtváním státních pro středků.  

Autor je předsedou  
Komise ochrany přírody ČSOP.  

Kontakt – tel.: 724 166 133,  
e-mail: martin_dusek@nature.cz

ČsoP působící  
v oblasti biosférické 
rezervace  
dolní Morava
Zo ČsoP břeclav (http://csop-bv.hyperlink.cz,  
kontakt: 519 326 647, otakar.prazak@worldonline.cz)

Zo ČsoP lednice (kontakt: 606 963 181, spatka@lednice.cz)

Zo ČsoP Pálava (kontakt: 519 510 585)

Zo ČsoP cEv Pálava (http://www.palava.cz/cev,  
kontakt: 519 513 399, cev@palava.cz)

Zo ČsoP adonis (kontakt: 519 512 201, rti@adonis.rdc.cz)

Zo ČsoP veronica (http://www.veronica.cz,  
kontakt: 542 422 751, veronica@ecn.cz)

další informace získáte na
http://www.palava.cz/ – chKo Pálava
http://www.mikulovskoregion.cz/ – mikroregion Mikulovsko
http://www.lva.cz/ – mikroregion l v.a.  
(lednicko-valtický areál)
http://www.podluzi.cz/ – mikroregion Podluží 
http://www.breclav.info/ – informační server pro břeclav  
a lednicko-valtický areál
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pár osobních vzpomínek kdy,  
kde a za jakých okolností vznikaly 

přírodní parky (oblasti klidu)  
v hlavním městě.

éto 1974. Přesně do taktu rozjeté 
nor malizační mašiny zapadá při
po jení třiceti, do té doby sa mo

statných, obcí k hlavnímu městu. Bez 
dis kusí, ze dne na den, striktním pří ka
zem shora. autor těchto řádků, do hlou 
 bi duše znechucený tím, že se stal přes 
noc proti své vůli z „dubečáka“ pra žá
kem, se rozhlíží co dál. Tuší, proč si vel
ko město sáhlo po tomto dosud ne po ru
še ném území, a protože je mladý a plný 
elánu, nechce se smířit s tím, co se bude 
v krajině dál dít. shání známosti, kon tak
ty. od ing. reše na Pražském středisku 
dostává radu: na Praze 10 (du beč se stala 
součástí tohoto městského obvodu) je 
činný velmi schopný aktiv ochrany pří
rody, vedený mirkem Pav láskem. Během 
půl roku nachází v této společnosti 
všechno, co hledal. kamarády, které trá
pí totéž co jeho, kteří dovedou na slou
chat a jednat. od bor ní ky, kteří mu ote ví 
 ra jí cestu do oboru s názvem „ochrana  
přírody“.

Aktivy státní ochrany přírody byly 
seskupení dobrovolníků, které předpo klá-
dal tehdy platný zákon o ochraně pří rody. 
Aktivy byly zřizovány při obvodních (okres-
ních) národních výborech. Tvořili je členo-
vé – zpravodajové – vede ní konzervátorem 
(všechny funkce byly neplacené!). Sešla-li 

se skupina schopných, zapálených lidí – 
což se na Praze 10 stalo – dokázala velmi 
výrazně ovliv nit ochranářské dění na obvo-
dě, aniž by byla nucena se příliš politicky 
„omočit“. Po založení 4. ZO ČSOP, která 
byla s Ak ti vem personálně propojena, řadu 
kro ků (především v oblasti propagace) pod-
ni ka la právě ona. Počátkem 90. let se Aktiv 
do 4. ZO transformoval zcela.

Jak ochránit příměstskou krajinu
Členové aktivu velmi brzo zjistili – 
a po sléze i odborně zdokumentovali – 
jaké pří rodní klenoty se po připojení obcí 
ocit ly v okruhu jejich zájmu a působnos
ti: Pitkovická stráň, obora Uhři ně ves, 
Li tož  ni ce, ro hož ník... Za čala intenzivní 
prá ce (trvající dodnes) na záchraně např. 
Pit  ko vic ké stráně, která v té době bezna
dějně zarůstala trnovníkem. souběžně 
s tím bylo velmi brzy jasné, že ochrana 
nej cennějších úseků této příměstské 
kraji ny – většinou koridorů okolo po to ků 
– nutně potřebuje nějakou oporu v le gi
slativě. Po několika měsících příprav 
a tápání (první písemný námět z června 
1976 mluví ještě o „ochranných krajin
ných pásmech“) bylo již vše jasné! aktiv 
se pokusí pro tato území využít (poprvé 
v Praze a v městském celku vůbec) tehdy 
novou formu ochrany větších krajinných 
celků – formu „oblastí klidu“.

Oblasti klidu vznikaly po Čechách od 
poloviny sedmdesátých let podle me to diky 
zpracované ministerstvem kultury v roce 
1973. Oblasti klidu byly chá pá ny ja ko 
mezistupeň s výrazně re kre ač ním vy uži-
tím mezi krajinou chrá ně nou a krajinou 
nechráněnou.

dalších osm let mezi vznikem my š
lenky a vyhlášením prvních oblastí kli du 

v roce 1984 nelze podrobně popsat bez 
značného nároku na prostor. šlo v Pra ze 
o něco úplně nového. Bylo nutné pře
svědčit především představitele obvodu 
Prahy 10 a neméně i úředníky, pro které 
to vše byla pochopitelně práce na víc. 
dosti kuriózní byla jednání na míst ních 
národních výborech. Bylo nut né roz  ptý
lit obavy myslivců, zemědělců, les níků 
a překonat i jisté politické bariéry. velmi 
slušná odbornost aktivu umožnila shro
má ždit dostatek přesvědčivých argu
mentů, takže z většiny, někdy kompliko
vaných, jednání jsme vycházeli vítězně. 

Zmínky o oblastech klidu se dařilo 
po malu vpašovávat do oficiálních do ku
men tů Prahy 10. velkým průlomem 
by lo schválení materiálu, který aktiv při
pravil, v radě onv Prahy 10 v listopadu 
1978, kde zřízení oblastí klidu Říčanka 
a Botič – milíčov bylo již výslovně od sou 
hlaseno. Tím momentem se aktivita pře
sunula z ob vodu na město a začalo vše 
do jisté mí ry nanovo. nové pře svěd čo
vání, vy svět lo vání a blýskání klik. dů ka
zem o složitosti postupu je fakt, že me zi 
tímto okamžikem a vyhlášením prv ních 
oblastí klidu uplynulo ještě šest let. nej
vět ší pro blémy byly s právníky, kte ří si 
ne dokázali poradit s textem vy hláš ky, 
kte rá tenkrát existovala, tuším, v pěti 
va ri an tách. nic mé ně o tom, že se myš
lenka ujala, již ne mohlo být pochyb. 
obje vo va ly se články v denním i od bor

ném tisku, o oblastech klidu v Praze se 
mluvilo na růz ných kon fe ren cích atd 
atd... v ma te riálu s názvem „koncepce 
stát ní ochrany pří rody na obvodě Prahy 
10 do roku 1990“, který byl schválen 
radou onv Pra hy 10 roku 1981 a který 
je mi mo  chodem dí lem, za které se 
ne mu síme sty  dět ani dnes, se objevu
je uce  le ná před  sta va o exi stenci oblastí 
kli du na ob vo dě ja ko specifické formy 
ochra ny pří městské krajiny již s „plnou 
pará dou“.

„Zlatým“ dnem v této cause byl 
28. čer ven 1984. Ten den schválilo 
Ple nár     ní za sedání národního výboru 
hl. m. Pra hy prv ní dvě oblasti klidu, Ří 
čan   ku a Bo tič – milíčov, a Čes ko  slo  ven
ská televize od vy sílala večer ve zprávách 
působivý vstup o oblastech klidu a jejich 
poslání. všich ni jsme měli blažený pocit 
ví těz ství. (o tom, jak vyhlášení těchto 
ob lastí klidu předběhlo svou dobu, svěd
čí i sku teč nost, že následných pět oblas
tí klidu v Pra ze bylo vyhlášeno až za 
dalších dlou hých šest let – již v nových 
časech – v listopadu 1990.)

celopražská koncepce
Postupně se prosazovala myšlenka na síť 
oblastí klidu v celém hlavním městě. Prv
ní vlaštovkou byla již zmínka v celopraž
ské koncepci z roku 1979. 4. základní 
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Hamerský rybník na Botiči v přírodním parku 
Záběhlice – Hostivař.

Uhřiněveská obora – fragment lužního lesa  
v přírodním parku říčanka (sasanka hajní).

Přírodní parky v Praze
* říčanka (1984, 408 ha) –  
fragment původní zemědělské krajiny  
s řadou rybníků 

* botič – Milíčov (1984, 824 ha) –  
údolní nivy při soutoku botiče  
a Pitkovického potoka spolu s komplexem 
Milíčovského lesa a rybníků

* radotínsko – chuchelský háj  
(1990, 1392 ha) – krasové území  
s pestrou mozaikou společenstev  
a významnými geologickými lokalitami

* Šárka – lysolaje (1990, 1005 ha) – 
pravděpodobně nejzachovalejší přírodní 
oblast Prahy, významná i historicky

* draháň – troja (1990, 579 ha) –  
vltavské údolí s areálem botanické  
a zoologické zahrady a s několika 
významnými archeologickými lokalitami

* hostivař – Záběhlice (1990, 423 ha) – 
areál hostivařského lesoparku  
s navazujícím přirozeným tokem botiče

* rokytka (1990, 136 ha) – fragment 
původní zemědělské krajiny s několika 
významnými architektonickými památkami

* Modřanská rokle – cholupice  
(1991, 1707 ha) – fragment původní 
zemědělské krajiny, lemovaný morfologicky 
významnými zalesněnými roklemi

* Košíře – Motol (1991, 354 ha) –  
komplex původních příměstských usedlostí 
a parků spolu s tabulovou  
horou vidoule

* Klánovice – Čihadla (1991, 2223 ha) – 
rozsáhlý komplex Klánovických lesů  
a navazující údolí rokytky s Počernickým 
rybníkem

* Prokopské a dalejské údolí  
(1993, 652 ha) – krasové území  
s pestrou mozaikou společenstev  
a geologickými lokalitami,  
řadícími se k nejvýznamnějším u nás

20

Křemencové lavice na rohožníku v přírodním 
parku říčanka – významná geologická lokalita.

organizace Českého svazu ochránců pří 
rody v Praze 10 dostala v roce 1985 od 
teh  dejšího Útvaru hlavního architekta 
za  kázku na zpracování návrhu ce lo praž
ské sítě oblastí klidu. Za pomoci před
ních odborníků (dr. strej ček, dr. Ložek 
a dal  ší) se tohoto úkolu se ctí zhostila. 
vy tipovala další oblasti klidu v celé 
ploše hlavního města – na celkový počet 
deset. návrh měl mapovou a textovou 
část a ob  sahoval m.j. i odborné zdůvod
nění hra   nic a podrobné připomínky 
k bu  dou  címu režimu. o kvalitě tohoto 
do  ku men  tu svědčí skutečnost, že dneš
ní síť pří rodních parků v hlavním městě 
co do poč tu a plochy je téměř totožná 
s tehdy na vrženou koncepcí. 

a tak se dostáváme k poslední kapi to
le tohoto vzpomínání. Zákon 114/92 sb. 
zavedl kategorii „přírodních parků“ ja ko 
jednu z oficiálních forem ochrany kra ji
ny a převedl do této kategorie i všech ny 
do sud vyhlášené „oblasti kli du“.

a to je konec!
konec otevřený, protože nedávné pro jed
návání územního plánu Prahy a dneš ní 
kolotoč okolo změn tohoto „závazného“ 
dokumentu zcela nepokrytě odhalilo 
tu obrovskou horu ne po cho pe ní, která 
praž ské přírodní parky stále za valuje.

Takže vlastně začátek?!  
Autor byl obvodním konzervátorem 

státní ochrany přírody.  
Kontakt – tel.: 602 255 443

let 
přírodních parků 
v Praze



„okrašlování svého okolí jest přirozeností 
každého člověka...“ (Jan Urban Jarník)
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idea 
okrašlovacích spolků 
a její odkaz dnešku
K stému výročí založení  
svazu českých okrašlovacích spolků  
v Království českém.

átrámeli po původu okrašlova cích 
snah v novějších dějinách ur ba nis
mu, zjišťujeme, že souvisí s for mo

vá ním teorie moderního města v ob dobí 
empiru na konci 18. a po čát kem 19. sto
le tí. Tehdy poprvé nastala mož nost zís
ká ní prostoru k uvolnění a roz ší ře ní do 
té doby intenzivní a kom pakt ní měst ské 
zá stavby rušením strate gic  ky zbytečných 
stře dověkých a ba rok ních opevnění. 
sou částí městského ur  ba nis mu se stávají 
mě šťanské za hra  dy, ale jové promenády, 
ve řejně přístupné parky a cílem sváteč
ní re kreace pří ro da v bez prostředním 
okolí měst. To, co bý valo zvykem vyš
ších vrstev v antice a opět v renesanci 

a ba ro ku, se stává do stupným životním 
stylem mě šťanů. Pří pravou k této situaci 
bylo osví cenství s rozvojem přírodních 
a hu ma nitních věd, rou ssea ův návrat 
k pří ro dě a ke společnosti založené na 
smlouvě, na právech člověka a občana, 
uplat nily se i starší fyzi o kra tické názory 
o zemědělství jako základu ekonomiky 
(pro ti mer kan  ti lis tic kému učení, že zdro
jem bo hatství je obchod). Tyto tendence 
nalezly vy jádření v anticky střídmém 
kla  sicismu a spolu s ním v novém pojetí 
zahrady a par ku jako součásti kompono
vané pří ro dy. Tento anglický park se na 
kon tinen tě uplatňuje nejprve v ně  mec  
ku ve Wör  litz, pak na panství her man na 
Pück  lera v muskau a odtud i v čes kých 
šlechtic kých parcích.  

hrabata chotkové
Pro naše téma jsou důležité dvě osob
nos ti na místě nejvyššího purkrabí 
v Če  chách na počátku 19. století. První 
z nich, Jan ru dolf hrabě chotek, byl 
v úřa dě po měr ně krátce (1802–1805). 
Pod poroval nejen topografický prů zkum 

českých zemí, stav bu nových silnic, zavá
dění anglic kých textilních strojů, pražské 
kanalizační sítě, ale i vy   sa  zo vání stromů, 
pěsto vá ní ovoce a za   klá dání parků. roku 
1804 otevřel ve řej nosti v Praze krá lov
skou obo ru – stro  mov  ku. Budoval vlast
ní zámecký park ve veltrusích, zčásti jako 
okrasnou far mu, kde postavil i pavilon 
Přátelům ven kova a zahrad.

Známější je jeho syn karel hrabě 
chotek (purkrabím 1826–1843), který 
byl velice úspěšným a zemi prospěšným 
ad  mi  nistrátorem. Zasloužil se o dláž
dění a osvětlení ulic, zavedení že lez ného 
vo do vodního potrubí, vydal předpisy 
pro stav bu silnic a vysazování alejí, dával 
sta vět pozoruhodné konstrukce řetězo
vých mostů (v Praze, Žat ci, Ja ro mě ři a ve 
stra  ko  ni cích), založil sady na pražských 
hrad bách, na Pet ří ně a parkovou úpravu 
kar  lo va náměstí. Zasloužil se o okraš lo
vá ní lázeňských měst: Tep lic, karlových 
va rů, fran tiš ko vých a ma rián ských Láz  ní. 
Byl ale i jedním z prvních, kdo pečoval 
o památky – dal opravit karl štejn, v Pra
ze Týnský chrám a krá  lov ský leto hrá dek. 
roku 1829 byla pod jeho pa tro ná tem 
založena Jednota pro povzbuzení prů
myslu v Če chách. roku 1833 vyšlo z jeho 
iniciativy nařízení, aby se ustavily komi
se, které by se staraly o zkrášlení měst 
a obcí. vidíme, jak všestranné a vy rov
nané bylo úsilí tohoto muže: hy gie na, 
technická vybavenost, výsadba ze le ně, 
parky, ochrana památek, ale i po vzne sení 
ekonomiky.

okrašlovací spolky
Jak však industrializace pokračovala, 
podniky mohutněly a města procházela 

stále bezohlednějšími přestavbami a asa
nacemi, vzniká ochranářství (jak přírod
ní tak památkové) v opoziční roli. roku 
1838 vyhlašuje hrabě Bu quoy první 
re zer vace u nás – Žo fín ský a hoj no vod 
ský prales, r. 1858 kníže schwar zenberg 
Bou bín ský prales. roku 1850 je založena 
ve víd ni tzv. Zentral ko mis sion – Ústřední 
ko mi se pro zjišťování a zachování pamá
tek – a r. 1861 vzniká v kut né hoře první 
okraš lovací spolek. 

roku 1904, kdy vznikl svaz českých 
okrašlovacích spolků v království čes
kém, bylo už podobných spolků v Če 
chách, na moravě a ve slezsku 237, 
v ro ce 1913 již čtyři sta. vznik svazu 
in i  cioval vlastně laik, filolog, univerzit
ní profesor dr. Jan Urban Jarník, dosud 
před seda okraš  lovacího spolku v Pot
štý ně n./orl. ve stanovách se uvádělo 
ne jen: okrašlovat, zalesňovat a zvelebovat 
ob ce, ale i chrá    nit přírodu, květenu, rost-
lin stvo a zví   řenu jakož i ge ologické zvlášt-
nosti, dbát o ochranu pa mátek všeho 

druhu, pe  čovat o zá chra nu rázovitosti 
vy ni ka jí cích ven kovských a měst ských 
sta veb ních tva rů, udržovati lad ná jejich 
se sku pe    ní, ra di ti v zá le ži tos tech staveb 
a za        ří zení vů  bec po stránce estetické, 
chrá    nit li dové umění i se zře telem k před -
mě tům mo  vi tým a pe čovat o za cho vání 
zvlášt nos tí mí  sto pis ných, a na  konec pe čo-
vat o zlep  še ní ko mu   ni ka cí, veřejného zdra-
vot nic tví a čis toty a pod porovat tak tu ris-
tický ruch a pobyty v let ní sezóně. věru 
program nad lidské sí ly. 

Téhož roku 1904 zakládá svaz krásu 
našeho domova, jako jediný čes ký ilu-

stro   vaný měsíčník pro estetickou vý cho   vu. 
Zpočátku v něm publikovali i pa mát
káři, členové společnosti přátel sta    ro    žit
ností českých (zal. 1888) a klu bu za sta
rou Prahu (zal. 1900). ve výborech sva    zu 
působili známí architekti o. no  vot  ný, 
J. ko těra, J. sakař, vl. Zá  krejs, P. Ja   nák, 
pa mát káři Zd. Wirth, L. Je   řá bek, a. Cech 
ner a ji ní. Přesně v téže do bě vzni ká 
v anglii hnu tí za hradních měst (Letch
worth, Wel wyn), záhy pů so bí cí i u nás. 

svaz, roku 1920 přejmenovaný na 
svaz spolků pro okrašlování a ochranu 
domoviny, i jeho časopis krása našeho 
domova, přežil jako jeden z mála nacis
tickou okupaci. v září 1951 se však ko na
la v malostranské besedě v Praze po sled
ní valná hromada s tím, že jeho úko ly ve 
změněných podmínkách přebí rá veřejná 
správa a ochranářské prvky ma jí přejít do 
masových organizací. svaz a jeho okraš
lo va cí spolky vykonaly za 47 let existen
ce ve městech i městečkách dílo, které je 
dodnes zřetelné. Zvláště nezanikla idea 
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okraš lovací a úsilí o záchranu krajinné
ho rázu, která byla šťastně včleněna do 
zá kona č. 114/1992 na ochranu přírody 
a kra  jiny, aby byla oporou proti úzce jed
no strannému přírodovědeckému pojetí 
ome zené ochrany výjimečných druhů 
a jen ve vymezených lokalitách.

odkaz dnešku
okrašlovací idea dnes dostává nový, 
na lé havější smysl. Urbanismus měst se 
pře tvá ří na stále obtížněji fungující sys
tém inženýrských struktur s postupným 
zhor  šováním životního prostředí a obyt  

nos ti. nejen u nás, ale v celé evropě se 
obytná funkce z měst poznenáhlu pře
souvá na venkov, který plošně devastu
je. mo der nis tický ideál měst tonoucích 
v zeleni se stal formalitou. Zeleň je sice 
sledovanou urbanistickou položkou, ale 
už dávno ne ní kompoziční osnovou a ro
zumí se jí stále menší a zpravidla jinak 
nevyužitelná plocha. Trávník a místo 
pro stromy jsou přílišným přepychem 
ve srovnání s roz šiřováním ko mu nikací, 
parkovišť a spletí podzemních sítí nebo 
vůbec se „zhodnocením“ ploch jako sta
vebních pozemků.

Zdálo by se, že to jsou jen vynucené 
potřeby civilizačního vývoje, jakási daň 
za pohodlí a pokrok, kdybychom nebyli 
svěd ky i obecné změny názoru na vege
ta ci, soliterní stromy a aleje. měst ský 
vzduch už dávno neosvobozuje, jak tvr
dilo staré německé úsloví. stromy se kácí 
nejen okolo silnic, ale i na veřejných pro
stranstvích, náměstích, návsích a zá kou
tích, na hrázích rybníků. najednou 
překáží, stíní, padá z nich listí a jsou ne
bezpečím pro rychlou jízdu. Jakoby se 
změnila mentalita lidí, moderní člověk, 
který chce žít „naplno“, nesedává už v ti
chu pod lipou. neprochází jako poutník 
pěšky po zapomenutých cestách kraji
nou, ale co nejrychleji zkracuje vz dále
nosti autem.

okrašlovací spolky byly vždycky hnu
tím občanským. dnes už opět pod tím to 
názvem vznikají (v databázi ČsoP je jich 
už přes dvacet), vedle množství po dob
ných sdružení, která působí v nej růz
nějších lokalitách a obcích, s vě do mím 
významu životních hodnot zakot ve ných 
v přírodě. Bez nich je každý ci vilizační 
pokrok bezcenný a zavádějící.  

Autor je architekt krajinář

„opravíme Vaši ulici, pomůžete-li nám 
dodati každý dva vozy kamene...“  
(okrašlovací spolek v miličíně)



Jedna z našich nejohroženějších dřevin – 
zimozelen okoličnatý.

tučně vytištěné druhy jsou chráněny  
podle zákona 114/1992 sb.

   borovice kleč (pinus mugo)
   borovice blatka (pinus rotundata)
   jedle bělokorá (abies alba)
   jalovec obecný pravý (Juniperus communis 

subsp. communis)
   jalovec obecný nízký (Juniperus communis 

subsp. alpina)
   tis obecný (taxus baccata)
   dřišťál obecný (Berberis vulgaris)
   jilm habrolistý (Ulmus minor)
   jilm horský (Ulmus glabra)
   jilm vaz (Ulmus laevis)
   dub cer (Quercus cerris)
   dub žlutavý (Quercus dalechampii)
   dub mnohoplodý (Quercus polycarpa)
   dub balkánský (uherský) (Quercus frainetto)
   dub pýřitý (šipák) (Quercus pubescens)
   dub jadranský (Quercus virgiliana)
   bříza tmavá (Betula obscura)
   bříza pýřitá (Betula pubescens)
   bříza karpatská (Betula carpatica)
   bříza ojcovská (Betula oycoviensis)
   bříza nízká (Betula humilis)
   bříza trpasličí (zakrslá) (betula nana)
   olše (křestice) zelená (duschekia alnobetula)
   vrba pětimužná (salix pentandra)
   vrba lýkovcová (salix daphnoides)
   vrba šedá (hlošinová) (salix eleagnos)
   vrba slezká (salix silesiaca)
   vrba velkolistá (salix appendiculata)
   vrba černající (salix nigricans)
   vrba trojmužná různobarvá (salix triandra 

subsp. discolor)
   vrba plazivá (salix repens)
   vrba rozmarýnolistá (salix rosmarinifolia)
   vrba borůvkovitá (salix myrtilloides)
   vrba hrotolistá (šípová) svěží (salix hastata 

subsp. vegeta)
   vrba dvoubarvá (salix bicolor)
   vrba laponská (salix lapponum)
   vrba bylinná (salix herbacea)
   topol černý (populus nigra)
   vřesovec čtyřřadý (Erica tetralix)
   vřesovec pleťový (Erica herbacea)
   rojovník bahenní (ledum palustre)
   medvědice lékařská (arctostaphylos uva-ursi)
   kyhanka sivolistá (andromeda polyfolia)
   borůvka bažinná (Vaccinium uliginosum)
   klikva maloplodá (oxicoccus microcarpus)

   zimozelen okoličnatý (chimaphila umbellata)
   šicha oboupohlavná (Empetrum 

hermaphroditum)
   šicha černající (Empetrum nigrum)
   lýkovec jedovatý (daphne mezereum)
   lýkovec vonný (daphne cneorum)
   rybíz (meruzalka) skalní (ribes petraeum)
   třešeň ptačí (cerasus avium)
   střemcha obecná skalní (padus avium subsp. 

borealis)
   mahalebka obecná simonkaiova (padellus 

mahaleb subsp. simonkaii)
   mandloň nízká (amygdalus nana)
   hrušeň polnička (pyrus pyraster)
   jabloň lesní (malus sylvestris)
   jeřáb břek (sorbus torminalis)
   jeřáb muk (sorbus aria)
   jeřáb dunajský (sorbus danubialis)
   jeřáb český (sorbus bohemica)
   jeřáb krasový (sorbus eximia)
   jeřáb sudetský (sorbus sudetica)
   jeřáb oskeruše (sorbus domestica)
   jeřáb manětínský (sorbus rhodantera)
   skalník černoplodý (cotoneaster 

melanocarpus)
   růže bedrníkoklistá (rosa pimpinellifolia)
   růže májová (rosa majalis)
   růže převislá (rosa pendulina)
   růže keltská (rosa galica)
   růže plazivá (rosa arvensis)
   růže malokvětá (rosa micrantha)
   čilimník nízký (chamaecystisus supinus)
   čilimník rakouský (chamaecystisus austriacus)
   čilimník bílý (chamaecystisus albus)
   čilimník zelenavý (chamaecystisus virescens)
   kručinkovec poléhavý (corothamnus 

procumbens)
   kručinka chlupatá (Genista pilosa)
   kručinečka křídlatá (Genistella sagittalis)
   klokoč zpeřený (staphylea pinnata)
   zimostrázek alpský (nízký) (Polygaloides 

chamaebuxus)
   svída jižní (swida australis)
   svída uherská (swida hungarica)
   dřín jarní (obecný) (cornus mas)
   brslen bradavičnatý (Euonymus verrucosus)
   řešetlák počistivý (rhamnus cathartica)
   zimozel severní (linaea borealis)
   kalina obecná (Viburnum opulus)
   kalina tušalaj (Viburnum lantana)

(v seznamu chybí rody hloh a meruzalka,  
kde není ujasněno druhové názvosloví)
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ohrožené druhy 
dřevin
V druhé polovině minulého 
(dvacátého) století bylo vyhubeno  
na území české republiky 12 druhů 
dřevin, 55 druhů je ohroženo  
(z toho 23 druhů kriticky a 15 druhů 
silně) a dalších více jak 20 druhů  
je na ústupu.
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tEXt KarEl KříŽ

seznam druhů dřevin,  
které jsou na území České republiky ohroženy
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tejně jako v případě mizení ostat
ních rostlin a živočichů má i na 
úbytek druhů dřevin nej vět ší 

po díl především likvidace jejich při ro 
ze ných stanovišť. Zcelování ze mě děl
ských po zemků provázené likvidací me zí 
a re mí zů, intenzivní hospodaření v lesích 
spo jené se změnou dře vinné sklad by, vy 
sou šení mokřadů, roz voj ma sové výstav
by atd. To vše a mno  hé další negativní 
fak tory lidské činnosti přispěly k prudké
mu úbytku rozmanitosti druhů v přírodě 
a k ne u stá lé mu snižování jejich počtu. 

nenápadný zimozelen
Příkladem rychlého mizení druhu 
mů že být osud malého, nenápadného, 
max. 20–30 cm vysokého keříčku, jehož 
jméno – zimozelen okoličnatý – většině 
z nás asi nic neřekne a pravděpodob
ně jsme ho ani nikdy neslyšeli. a přes
to právě z tohoto kvetoucího keříku si 
ge nerace našich babiček vila věnečky. 
v té době, tedy do první poloviny minu
lého století, se ovšem zimozelen vysky
toval v Če chách a na moravě v borových 
a du bových lesích nebo lesních pastvi
nách na více jak sto lokalitách v hoj ném 
poč tu. v důsledku intenzivního les ního 
ho spo dářství se nám během 50 let poda
řilo zimozelen okoličnatý vy hu bit na 
ví ce jak 90 % všech lokalit a na zbylých 

místech jeho počet snížit až na hranici 
přežití. 

Zi mo zelen okoličnatý má navíc ještě 
jed nu vlastnost, která prav dě po dob ně při
spě la k jeho masovému mizení a pro  za tím 
znemožňuje i jeho pěsto vá ní a ná   slednou 
reintrodukci. Jedná se o en do my kor rhi zu 
neboli závislost na spe  ci  fic  kých houbách. 
v Čes ké republi ce se zi  mo ze len řadí do 
kategorie kritic ky ohro  že ných druhů a je 
jedním z nej více ohro  že ných druhů v celé 
evropě. Pa ra do  xem je fakt, že ačkoliv se 
jed ná o druh, který v evropské unii již 
té měř vy hynul, nepodařilo se ho prosadit 
me zi dru hy chráněné v rámci programu 
natura 2000. 

Začalo to jilmem
Český svaz ochránců přírody se pro
ble matikou ohrožených druhů dřevin 
za bý vá od svého vzniku. asi nej zná
měj ším a nej masovějším programem 
na zá   chra nu dřevin v rámci svazu se 
v dru hé po lo vi ně osmdesátých let stala 
evidence a ná sled ná zá chra na jilmů, 
která u ně kte  rých zá   klad  ních organizací 
probíhá do dnes. Celo  sva zo vý program 
„Zá chra na ohro že ných dru  hů dře vin“ 
na program zá chra ny jil mů v roce 1998 
na vá zal a roz  šířil ho i na ostatní ohro
žené dře vi ny. 

většina realizovaných projektů je 
ví ce letých a jejich cílem je záchrana 
dru hu na konkrétní lokalitě. Projekty 
lze roz dělit do několika etap:

mapování lokalit výskytu je prvot
ním předpokladem záchrany druhu. 
Zjišťuje se při něm současný stav popu
la ce a její ohrožení. na základě jeho 
vý sled ků je možné stanovit další postup 
zá chrany. v letošním roce na něj byla 
zpracována jednotná metodika.

Záchranné pěstování slouží k po sí le
ní stávajících populací nebo k za lo žení 
nových. metody jsou různé a vy cházejí 
především z ověřených postupů a pra k
tic kých zkušeností jedno tli vých reali zá

s

torů. Při výsadbách jsou pak vypěsto va
né sazenice vysazeny na mí sto určení.

v případě druhů, u kterých hrozí 
vyhubení, nebo v případě nezastavi
telného zániku lokality jsou zakládány 
klo nové archivy. v archivu jsou depo
no vány jednotlivé klony, které mohou 
být následně použity k návratu druhu 
do přírody. hlavním smyslem je za cho
vání co největší genetické variability.

několik zajímavých projektů
Projekt Zo ČsoP vlašim se zabývá za 
chováním genofondu vrby plazivé. vr ba 
plazivá patří mezi ohrožené druhy vrb, 
které díky melioracím vlhkých luk z kra
jiny téměř vymizely. na základě li te rár
ních podkladů a místních zna los tí jsou 
postupně prověřovány její známé loka
lity na Podblanicku. Během čtyř let byla 
po tvrzena jedna historická lokalita a na 
lezena jedna lokalita nová, dosud ne pu
bli  ko vaná. Zároveň bylo při prů zku mu 
vy  tipováno 5 lokalit vhodných pro in 
tro  duk ci druhu. Ze současných keřů by lo 
odebráno 200 ks řízků, vypěs to vány oba
lované sazenice a vrba byla na všech pěti 
vybraných místech vysa ze na.

Zo ČsoP nové hrady se zabývá již  od 
roku 1993 záchranou jilmu drsnolistého. 
Její členové ve spolupráci s místními les
níky mapují jilmy na území no vo hrad 
ských hor a prosazují jejich ochra  nu. Zo 
se rovněž podílela na vzni ku semenného 
sa du, který zde v osmdesátých letech za lo
žil tehdejší lesní závod. se menný sad, ve 
kterém je soustředěno 940 stromů 41 
klo nů z novohradských hor a jižní části 
šu mavy se stal zdrojem osiva pro výsadby 
jil mů pro lesníky a ochránce přírody v ce lé 
oblasti. Jenom Zo ČsoP nové hra dy jich 
za tu dobu vysadila více jak 5000 ks.

druhým rokem provádí Zo ČsoP 
alter meles mapování endemického je 
  řá bu manětínského na Chlum ské ho ře. 
Je řáb, který je ohrožen pře devším in  
ten  ziv ním lesním hospodařením a je  
hož přirozené množení je téměř zne 
možněno kvůli silnému tlaku zvěře, 
po   s tupně mizí. součástí projektu je pro
to i sběr semen, pěstování sazenic a je
jich následná výsadba zpět na Chlum 
 skou horu.

hlavními donátory programu jsou 
mŽP Čr a Le sy České republiky, s.p.  

Autor je odborným garantem  
pro gra mu „Ohrožené druhy dřevin“.  

Kon takt – tel.: 777 800 458, 
e-mail: karel@csop.cz



Živá zahrada V květnu tohoto roku jsme zahájili 
nový celosvazový program nazvaný 
Živá zahrada. Jeho prostřednictvím 
chce čsop působit na majitele  
a uživatele zahrad, aby nezapomínali 
na své sousedy z živočišné říše  
a snažili se svoje zahrady před nimi 
neuzavírat. 

ádrem programu je stejnojmenná 
sou těž. Jejím principem je snaha 
při lákat na svoji zahradu co nejví

ce ži vočichů z vyjmenovaných druhů 
či skupin a vždy čtvrtý víkend v květnu 
maximum těchto živočichů na své zahra
dě pozorovat. ohlas na tuto soutěž byl 
nečekaně velký. Potvrdila se stará pravda, 
že jsme národem zahrádkářů. 

výsledky jarního kola
do soutěže je v tuto chvíli přihlášeno 
celkem 262 zahrad, z toho 8 zahrad 
školních. Podle speciálního klíče, který 
zo hled  ňuje nejen zaznamenaná po zo ro
vá ní, ale bere v potaz i umístění zahrady, 
její rozlohu, vzdálenost od vody, lesa, 
atd., zkrátka snaží se vyrovnat handicapy 
malých zahrádek uprostřed obcí vůči roz
leh lým pozemkům kdesi u samot, získala 
kaž dá soutěžící zahrada základní bodové 
ohod nocení. Cílem všech účastníků 
bu de v průběhu let toto hodnocení co nej 
 ví ce zlepšit. 

menším problémem jarní soutěže 
by lo, že s námi nespolupracovalo počasí. 
onen čtvrtý květnový víkend bylo sku
teč ně šeredně. Z některých výše po lo
že ných zahrad hlásili dokonce sněžení. 
To se potom motýli nebo ještěrky moc 
po zo rovat nedají. snad z lítosti, že zrov
na v ty to dny na zahrádce její pravidel
ní oby vatelé nebyli k nalezení, se velmi 

mno ho lidí (celkem 103) rozhodlo ma
povací dny si prodloužit či přehodit, 
a za slali nám svá pozorování z jiného ob
dobí. vzhledem k tomu, že se soutěží za
čínáme, tak se zas tak moc nestalo. Je jich 
údaje jsme vyhodnotili „mimo sou těž“, 
a protože i z nich lze získat cenné infor
mace o biodiverzitě dané zahrady, bu de
me s nimi pracovat. v příštím roce si ve 
dnech 20. až 22. května mohou zku  sit 
soutěž „naostro“. 

i v zimě může být zahrada živá
nemusíme být zrovna na samotě u lesa 
abychom se mohli těšit z přítomnosti 
živočichů i v zimním období. Tak jako 
v létě i v zimě platí, že čím pestřejší za hra
da, tím více v ní bují život. a v za sně že
ných měsících máme tu výhodu, že  

mno ho živáčků nabídkou vhodného 
kr me ní přilákáme mnohem blíže, než by 
tomu bylo v jiném ročním období. 

Chcemeli mít zahradu živou, mu sí
me na ní v zimě zvířatům nabízet vhod
nou potravu (včetně vody) a úkryt. 

Úkryty pro zimní spáče musíme 
sa mo  zřejmě instalovat v době, kdy ještě 
jsou tito živočichové aktivní. hromada 
vět ví, staré trávy či listí na kompostu na 
zi mu velmi pravděpodobně přiláká jež
ka a spoustu hmyzu. Při nedostatku pří
le ži tos ti můžete takové zimoviště vyro
bit uměle.

Úkryty před zimou a nepřáteli potře
bu jí ale i živočichové, kteří přes zimu 
nespí, zejména ptáci. k nocování ptáci vel
mi rádi využívají různé dutiny a vý klen
ky, včetně ptačích budek. Proto bud ky 
před zimou vyčistěte od zbytků hnízd, 
ale rozhodně je nesundavejte! má teli na 
zahradě husté jehličnany, vysoké koru
ny stromů či nejrůznější křoviny, pak se 
u vás mají ptáci dobře.

Uhodíli drsná zima, je získání do sta
teč ného množství přírodní potravy pro 
všech ny druhy ptáků velmi obtížné 
a ener geticky náročné. Proto je v této 
do bě vhodné ptákům pomoci. a proč 
jim ne pomoci pěkně v dohledu z okna ku  
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chy ně či obýváku a nepotěšit se tak zá ro
veň jejich blízkostí? 

Typů ptačích krmítek je nepřeberné 
množ ství. Pro jejich konstrukci platí tři 
zásady:
1.  zastřešení není nutné, ale je  

výhodné – chrání krmivo před  
vlhkostí a zapadáním sněhem

2.  zajištění odtoku vody z krmiště  
naopak nutné je – krmivo nesmí  
ležet ve vodě

3.  každé krmítko musí být konstruované 
tak, aby se k němu nedostali kočky, 
kuny, potkani či jiní dobře šplhající 
predátoři

Umístění krmítek může být vcelku li bo
vol né. dbejte pouze na to, aby tak, jako 
vy budete mít dobrý výhled na kr mítko, 
mě li i ptáci z krmítka dobrý výhled do 

všech stran, aby včas zaznamenali hro
zící nebezpečí a mohli na něj zare a go
vat útěkem do blízkého úkrytu. rov něž 
ne dá vejte krmítka do blízkosti prů hled
ných skleněných či zrcadlících se stěn, 
do kterých by mohli ptáci narazit. Ta ko
véto smrtonosné pasti ovšem nemají na 
naší živé zahradě co dělat! 

krmítko je třeba udržovat v čistotě, 
de  sin fikovat a za teplejšího počasí kaž dý 
den od stra ňovat kazící se zbytky ptačí 
po travy. krmímeli přímo na zemi, pak 
je nutné kvůli hrozící infekci místo kr
mení čas od času, nejlépe jednou týd ně 
změnit.

Co nejlépe ptákům dávat jsme psali 
v knd podzim/zima 2002, informace 
na leznete též na internetových strán kách 
www.csop.cz.

Pro ptáky je životně důležitý také pří
stup k nezamrzlé vodě, a to nejen pro uko
jení žízně, ale i pro koupání. koupání je 
důležitou činností, která ptákům po má há 
udržovat si peří v dobré kondici. Ptá ci se 
umí koupat tak, aby si peří ne pro močili, 
proto se, mohouli, koupají i v zi mě. 
Chceteli ptákům zajistit po celý rok dosta
tek vody na pití a koupání a ne pro tékáli 
vaší zahradou zrovna potůček, ne zbývá 
vám, než si koupit či vyrobit ne za mrzající 
ptačí napajedlo. Jako každé na  pajedlo 
musí být mělké, nesmí mít kol  mé stěny 
a nemělo by mít kluzké dno. mi nimálně 
jednou denně se v něm mu sí vy měnit 
voda. a aby v zimě ne za mrzlo za jistíte 
pouze pomocí elektřiny. Buď do něj insta
lujete topné tělísko a ter mo stat, které pou
žívají akvaristi, nebo mi ni čer pad lo, které 

zajistí neustálou cir ku laci vody. Z tohoto 
důvodu, ale i pro po těchu, umístěte napa
jedlo co nejblíže k oknu, třeba i na balkón 
či terasu. Po hled na za mrazu se koupající 
ptáky ur či tě stojí za to.

vánoční soutěž!
Už jste se zúčastnili soutěže Živá zahrada? 
máte možnost zvýšit si bodové hodnoce
ní! Jste nováčci? nevadí, přihlaste svoji 
zahradu do naší soutěže nyní. vám všem 
je určeno vánoční nebo též Ptačí kolo 
Živé zahrady. Pozorujte o vánocích na 
vaší zahradě vybrané druhy ptáků. 
samozřejmě musíte umět tyto ptáky 
po znat. není to nic těžkého. s dobrou 
obráz kovou knížkou to dokážete. nebo se 
podívejte na náš web. Uvidíteli tyto ptá
ky (resp. dotknouli se vaší zahrady, rost
liny či stavby na ní stojící) kdykoliv 
v do bě od čtvrtka 23. prosince až do ště
pá na 26. prosince, můžete je zapsat do 
ma po vací karty. Je přílohou tohoto ča so
pi su, ale můžete ji vyplnit a zaslat i elek
tronicky z našeho webu www.csop.cz. 
Uví táme, sdělíteli nám i vaše další zají
ma vá pozorování, zkušenosti s pou ží vá
ním krmítek či napajedel. Zkuste s vašimi 
dětmi ozdobit vánoční stromeček pro 
zvířátka na vaší zahradě. ale nezapo meň
te i na zvířátka, která se do vaší za hra dy 
nemohou dostat, a nadělte jim po dob
nou nadílku někde na kraji lesa.  

Autor je ředitelem kanceláře ÚVR ČSOP. 
Kontakt – tel.: 222 511 494,  

e-mail: csop@ecn.cz

tEXt pEtr n. s týBlo

dosažená bodová hodnocení zahrad
nejhorší možná hodnota:  –7 bodů
nejhorší dosažená hodnota:  – 0,5 bodu  (2x)
nejlepší možná hodnota:  23,5 bodu 
nejlepší dosažená hodnota:  15,5 bodu
průměrná hodnota zahrady v roce 2004:  6,4 bodu
tři zahrady s nejvyšším bodovým ohodnocením:
1. zahrada Zdenky Petákové, na Kolonii 282, rumburk (15,5 bodu)
2. školní zahrada ZŠ Železnická 460, Jičín (13,5 bodu)
3. zahrada Josefa a Marcely chlupových, Josefov 30, hubartov (13 bodů)

různé druhy  
krmítek (odshora):
 krmínko pro 
strakapoudy, pro pěvce
na okně a na zdi

Jednoduchá budka pro přezimování ježků.

plastová láhev s vlnitým 
papírem či dutými stébly trav  
a rákosu poslouží jako úkryt 
pro mnoho druhů hmyzu.
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Pod sanitární důvody za hr
nujeme obecně omezování 
vlivu škůdců a cho rob. Pokud 
se nejedná o ex trémní případ 
výskytu ka  ranténní choroby, 
využívají se pro účely omezo
vání vlivů škůd ců a chorob 
především zásahy označova
né jako kon zer vač ní ošetření 
stro mů. 

v následujícím textu se 
zaměříme na přínosy a limi
tující ri zi ka tří hlavních sku
pin zásahů – řezu stromů, 
stabilizaci korun a konzer
vačních ošetření dutin.

řez stromů
Jedná se v podstatě o základní opatření, kterým je možné pozi
tiv ně ovlivňovat všechny tři výše popsané skupiny problémů. 
Pře devším u druhů stromů dorůstajících v dospělosti velkých 
roz měrů je nutné pravidelně opakovat řez v intervalu nepřesa
hu jícím v mládí 5 a ve středním věku cca 10 let. v případě 
spe ciál ních řezů (např. u tvarovaných stromů) musí být tento 
in ter val podstatně zkrácen – často na 1 až 2 roky. 
u řezu stromů platí tři hlavní zásady :

vznikající poranění musí být co nejmenší – protože při 
odstranění větví vznikají rány, které mohou být následně in fi
ko vány některou ze dřevokazných hub, nesmí jejich ve li kost 
do sáhnout rozměrů, kdy by byly obnaženy fyziologic ky málo 
ak tiv ní vrstvy dřeva. v opačném případě vznikají po stu pem ča su 
v místech ran rozsáhlé dutiny, a v důsledku postu pu infekce ve 
kmeni a kosterních větvích může dojít k de  sta bi li zaci ko ru ny.

Nesmí docházet ke vzniku nerovnováhy mezi hmotou 
kořenů a listového aparátu – strom je živá bytost, která může 
fun govat pouze v případě, že je dosaženo rovnováhy. v dané 
sou vislosti se jedná o rovnováhu mezi hmotou příjmových 
ko ře nů (zásobujících strom vodou a minerálními živinami) 
a hmo  tou listového aparátu (zajišťujícího přísun energie pro
ce sem fotosyntézy). Pokud je jedna z těchto částí zásadně ov liv 
něna, automaticky dochází k oslabení nebo odumření čás ti 
opač né. v případě silných redukcí korun tak dochází k odu

zrostlé stromy vždy vzbuzovaly zájem i obavy. Byly 
(a jsou stále) chápany na jedné straně jako živé při po

mín ky historie, dárci stínu a ochránci obydlí před údery 
bles ku, ale na straně druhé vzbuzují obavy z vyvrácení či od lo
me ní části koruny. 

stromy a lidé
vztah lidí ke stromům se dosud nevymanil z nejrůznějších 
ex trém ních poloh – na jedné straně z nekritického obdivu 
a snah o jejich zachování „za každou cenu“, a na straně druhé 
z po lohy nesnášenlivosti a neschopnosti akceptování ani 
zá klad ních fyziologických projevů (např. opadu listí). 

Jako je tomu v mnoha situacích, i v případě vztahu lidí a stro
mů žádný z extrémních přístupů není přínosem. Pro vy bu do vání 
rovnovážné pozice stromu v prostředí obývaném lidmi je nut né 
jak chápat a respektovat jeho základní životní procesy a po třeby, 
tak i umět rozeznat stav, kdy jeho zachování z ur či tých důvodů 
již není možné. Je třeba pochopit, že strom je sou čás tí majetku 
(ať už osobního nebo obecného) a jako kaž dá sou část majetku 
vyžaduje pravidelnou a kvalitní péči a kontrolu. Při respektová
ní tohoto postoje jsou pak stromy schopné nabídnout pozitivní 
ovlivnění životního prostředí lidí na několik generací. 

Proč pečovat o stromy
Péče o vzrostlé stromy je nutná ze tří základních důvodů: za jiš tě
ní jejich provozní bezpečnosti, redukce rozměrů koruny a sa ni
tární důvody.

Jako provozně bezpečný chápeme strom, který svou exi stencí 
na daném místě za standardních podmínek neohrožuje maje
tek ani osoby pohybující se v jeho okolí. Tento parametr je 
závislý jednak na stavu nosných prvků stromu (kořeny, kmen, 
větve), jednak na přítomnosti „cílů“ (tedy objektů, kte ré by 
mohl svým eventuálním selháním ohrozit) v jeho okolí. Pro 
hodnocení provozní bezpečnosti stromů se v našich pod mín
kách používá řada jak vizuálních, tak i přístrojových me tod. 
Pro stabilizaci některých defektů je možné využít postupy 
instalace bezpečnostních vazeb. 

Redukce korun zahrnuje jak zásahy pouze rámcově řešící 
lokální problémy v rámci koruny (např. větve zasahující do 
oken apod.), tak i postupy značného rozsahu, označované jako 
tva rovací řezy.

ošetřování stromů 
přínosy a rizika

tlaková vidlice – v tomto místě hrozí rozlomení koruny (viz vlevo).  
Zabránit mu lze instalací vhodné bezpečnostní vazby, jak je vidět  
na následující straně.
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disciplína ošetřování okrasných stromů, arboristika,  
je v rámci české republiky oborem s relativně  
dlouhou tradicí. 

tEXt a  F o t o JaroslaV KolaříK

Metodika ČsoP č. 5 – Kolařík a kol.: Péče o dřeviny rostoucí 
mimo les i. (rozvádějící podrobně téma tohoto článku – tedy 
praktickou údržbu stromů) vyšla v loňském roce. Publikace byla 
rozeslána mimo jiné na všechny pověřené obce, správy chKo 
a další orgány ochrany přírody (a samozřejmě též všem základním 
organizacím ČsoP). Pro vážné zájemce je ještě několik svazků 
k dispozici v Kanceláři Úvr ČsoP.

Metodika ČsoP č. 6 – Kolařík a kol.: Péče o dřeviny rostoucí 
mimo les ii. (zaměřená především na oceňování a posuzování 
zdravotního stavu stromů) vyjde koncem letošního roku. 
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mře ní a následné infikaci kořenového systému, což v průběhu 
ča su může vést buď k odumření nebo k vyvrácení stromu.

řez musí probíhat pravidelně a stále – často až neřešitelné 
problémy vznikají v případě, že je podceněna koncepce péče. 
U stromů je možné pravidelným a dlouhotrvajícím pří stu pem 
docílit téměř libovolného tvarování – ovšem daný typ péče musí 
být realizovaný pravidelně po dobu mnoha let, často i desetiletí. 

tvarované koruny – pro a proti
Zajímavou oblastí řezu stromů je tvarování korun. v mnoha 
částech světa se stromy s tvarovanými korunami staly nedíl
nou součástí vzhledu měst (např. tvarované platany na jihu 
německa a ve francii). I v našich podmínkách se často set ká
vá me s tvarovanými stromy, především v zámeckých parcích či 
lá zeňských kolonádách. 

Pro stromy nepředstavuje pravidelné tvarování zásadní pro
blém při dodržení podmínky, že k zahájení tohoto typu řezu 
dojde v mládí stromu (cca do 30 let jeho věku) a že jsou redukce 
sekundárních výhonů pro vá děny pra videlně, v co nejkratším 
intervalu (1 až 3 roky, v pří pa dě po su nování místa tvarování 
i déle). Tvarované stromy ma  jí v dů sled ku minimálních rozmě
rů koruny mnohem men ší po ža dav ky na kvalitu stanovištních 
pod mínek, množství dis po  nibilní vo dy a díky nízké náporové 
plo še větru a nízké hmot nosti ko runy je ohrožení provozní bez
pečnosti okolí tě mito jedinci na pros tou výjimkou. 

na straně druhé ovšem častý interval opakování těchto 
řezů znamená i pravidelné vynakládání finančních prostředků. 
nelze přehlédnout fakt, že redukované koruny mohou (přede
vším v zimním období) na část obyvatel působit de presiv ním 
doj mem. naprosto zásadní problém nastává v oka mžiku, kdy 
správ ce u původně tvarovaných stromů odmítne či zapomene 
dal ší zá sahy realizovat. sekundární výhony nejsou v důsledku 
dis proporce mezi tloušťkovými přírůsty „hlav“ a vět ví kvalitně 
zakotvené, a navíc ve velkém množství případů nasedají na již 
v minulosti infikovanou strukturu kosterních větví. dochází tak 
ke vzniku korun, tvořených přerostlými sekundárními vý ho
ny, které sice na první pohled působí kompaktním dojmem,



tEXt a F o t o Jan Vr tiŠKa  

ovšem ve vyšším věku je vysoce pravděpodobný jejich rozpad 
nebo i zánik celého stromu. 

stabilizace korun
v případě výskytu některých defektů je možné zpevnit korunu 
stromů instalací bezpečnostní vazby. 

k této technologii se často přistupuje u stromů, u kterých 
se v kosterním větvení nachází vidlice s vrůstající kůrou (ne bo
li tlaková vidlice). Principiálně se jedná o typ větvení, kdy spo
lu větve svírají tak ostrý úhel, že jejich obvodová pletiva (lýko 
a kůra) „vrůstají do kmene“. v některých případech je možné 
instalací bezpečnostní vazby řešit i koruny ohrožené rozpadem 
v důsledku existence dutin či trhlin. 

Zatímco v minulosti se využívaly pro zpevňování korun 
pře devším systémy tuhých vazeb, v současné době se dává 
před nost vazbám dynamickým. Tuhé vazby byly tvořeny oce
lo vými pásy či lany a byly instalovány buď jako vrtané nebo 
jako obvodové (obruče). Tento typ vazeb byl velice náročný na 
instalaci, často stabilizovaný strom primárně poškozoval a pře
de vším zde působil princip „berličky“ – znemožňoval stromu 
na existující defekt reagovat vývojem tzv. reakčního dřeva (te dy 
dřeva přirůstajícího v místech, kde je třeba stabilizovat osla be
né části stromu). v současné době jsou proto preferované sys té
my dynamických preventivních vazeb, založených především 
na polypropylenových lanech. Tyto vazby zachycují vý ky vy 
vět ví až v polohách, kde by skutečně mohlo dojít k jejich vy lo
me ní, takže výše uvedené negativní efekty nenastávají. I tyto 
sys  té  my ovšem mají svá omezení. Jejich životnost je omezená 
v dů sledku destruktiv ní ho vlivu Uv záření na max. 10 let.

Konzervační ošetření dutin
dutiny vznikají jako následek rozkladu dřeva dřevokaznými 
houbami a od určitého věku zcela nutně a zákonitě doprová
zejí existenci stromů. obecně nejsou považované za defekt, 
pro to že nefunkční dřevo uvnitř kmene a kosterních větví 
pro strom není důležité ani z pohledu stability, ani z pohledu 
fyzio logických potřeb. Jeho „recyklace“ v důsledku rozkladu 
dře vokaznými houbami naopak vede k odlehčení nosných 
struk tur a k návratu disponibilních živin zpět do oběhu. nelze 
pře hlédnout zcela zásadní ekologickou důležitost prostředí, 
kte ré rozložené dřevo v dutinách představuje. na toto prostředí 

je vázaná široká škála obratlovců i bezobratlých, z nichž znač ná 
část patří mezi druhy chráněné či kriticky ohrožené. 

Zatímco v minulosti byla konzervační ošetření dutin neod
my slitelnou součástí arboristické praxe, v současné době je pří
stup k tomuto typu zásahů značně volnější. Z pohledu provoz
ní bezpečnosti jsou problematické pouze dutiny nevhodně 
umí stěné (v kosterním větvení apod.), event. příliš rozsáhlé. 

Základní přístup lze nejlépe charakterizovat pomocí 
následujících zásad:
  Před započetím ošetření je nutné zhodnotit rizika – tedy 

především to, zda zásahem nedojde k destabilizaci stromu či 
k narušení životního prostředí některého z chráněných 
organismů. vzhledem ke skutečnosti, že vlastní konzervační 
ošetření předmětnému stromu kromě úpravy estetického 
vlivu zásadní pozitivní efekt nepřináší, je zcela na místě  
v případě pochybností od tohoto zásahu upustit.

  Z důvodu možného vzniku nových poranění a narušení 
již vytvořených obranných zón je třeba minimalizovat 
další destrukci. Především to znamená vzdát se jakýchkoli 
zásahů zasahujících až k rozhraní fyziologicky aktivního 
dřeva, včetně vrtání odtokových či odvětrávacích otvorů. 

  v žádném případě nepřistupujeme k vyplňování dutin. 
negativní výsledky vyzdívání dutin či vyplňování  
betonem jsou známé již dlouhou dobu, zásadní pozitivní 
posun nepřineslo ani využívání moderních prostředků 
(polyuretanové pěny, umělé pryskyřice apod.). 
omezení aktivit dřevokazných hub je sice možné docílit 

s vy u  žitím některých chemických preparátů (např. Ibefungin), 
ovšem k jejich využití je vždy nutné přistupovat cíleně a efekt 
po dob ného zásahu je často pouze dočasný. Pokud tedy strom 
sám ne má dostatečnou vitalitu a schopnost vytvářet aktivní 
obranné zó ny proti postupu dřevokazné houby, jsou jakékoli 
pokusy o je ho záchranu marné. 

bohatství národa
Při respektování výše uvedených zásad ošetření vzrostlých stro
mů by nemělo docházet k provádění zásahů, které by je zá sad
něji poškozovaly. Pro vlastní realizaci je ovšem nutná zna lost 
a respektování životních procesů dřevin a zevrubné se zná me  ní 
s moderními technologickými postupy.

stromy představují nenahraditelnou součást životního pro
stře dí člověka a se zvyšujícím se věkem jejich hodnota dále stou
pá. Péče o stromy přitom téměř ve všech případech přesa hu  je 
období jedné lidské generace. Typ a provedení ošetření stro  mů 
je proto nutné plánovat a provádět s mnohem větší po zor ností 
a koncepčním nadhledem než je tomu u prvků technických. 
To, že se jednotlivci i společnost dokáží postarat o své stromy, 
svědčí o materiálním, ale i duševním bohatství národa.  

Autor je odborným garantem programu ČSOP  
„Péče o zeleň“. Kontakt – e-mail: kolarik@safetrees.cz
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Kreslená zpráva
outěž pro minimálně dvoučlen
né týmy. každý tým se rozdělí na 
dvě části. První má za úkol pomocí 

obrázků, které kreslí na list papíru, popsat 
pojem zadaný vedoucím hry. hle da
ný pojem vytvářejí počáteční písmena 
z názvu obrázků. 

nejlépe je to asi možné vysvětlit 
na příkladu: vedoucí hry zadá slovo 
smrk. sou tě žící nakreslí např. :

Jakmile má obrázky hotové, do bě
hne je ukázat členům druhé části svého 
tý mu. Ti mají obrázky poznat, pojme
no  vat a z jejich počátečních písmen 
vy tvo řit požadované slovo.

hodnotí se samozřejmě správnost, 
ale také rychlost.

vedoucí hry může rozhodnout, z ja ké 
množiny bude zadávat hádané poj my – 
mohou to být názvy živočichů, rost lin, 
nerostů, hornin…

vedoucí hry také může určit, jaké 
obrázky mohou být kresleny – malíři 
ne musí být nijak omezeni, nebo musí 
kres lit jen obrázky z určené oblasti (na př. 
živočichy).

doplněním může být i úkol, plněný 
po správném vyluštění pojmu. Čas se sto
puje až po splnění tohoto úkolu. na př.:
  najít vyluštěný pojem na obrázku 

v kni hovně,
  získat o daném pojmu nějaké  

(předem zadané) informace.

Papírové zvířátko
Člen týmu dostane od vedoucího hry 
za úkol vytrhat z listu papíru siluetu 
za da ného zvířete. U starších soutěží
cích je mož no hru zkomplikovat tím, že 
tvo řit smí pouze poslepu. Zbytek týmu 
pak zvíře poznává, případně odpovídá 
na do plňující otázky vedoucího hry – 
ty se mo hou týkat např. potravy, místa 
vý sky tu, zařazení do systému atd.

stavba věže
soutěží mezi sebou týmy, které musí 
pro kázat schopnost komunikace, spo lu
práce i kreativního myšlení. Tým do sta
ne k dispozici 1 čtvrtku formátu a4, 
nůžky, lepidlo nebo sešívačku a má za 
úkol během omezeného času vyrobit co 
nejvyšší věž, která bude samonosná.

Zatím nejvyšší námi zaznamenaný 
výkon dosahuje hodnoty téměř 200 cm. 
Budete lepší ?

tichá pošta trochu jinak
hra může a nemusí mít přírodovědný 
cha rakter, záleží na záměru vedou cí ho 
hry. 

hráči se postaví do zástupu a ve dou
cí pošeptá poslednímu z nich nějaký 
pří  běh. hráč pak tento příběh panto
mi mic  ky zahraje předposlednímu hráči 
zá stu pu (všich ni zbývající hráči jsou 
stá le oto čeni zá  dy nebo jsou v jiné míst
nosti). Před po sled ní člen zástupu pe čli
vě sle duje hranou scénu a pak její obsah 
slov ně sdělí dal šímu hráči. Takto hra 
po kra čuje dál – hráči se střídají v hraní 
a ve slov ním po pi sování příběhu. Při 
zpětné re kon struk ci je zajímavé sledovat, 
jak se pů  vodní pří běh postupně promě
ňuje v ně co úpl ně jiného. Po skončení 
je mož   no diskuto vat o způsobu a dů vo
dech šíření různých fám.  

Autor je vedoucím MOP Nezmaři.  
Kontakt – e-mail: hey.vey@centrum.cz
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nastává čas podzimních plískanic. 
někdy je lepší ani nevylézat ven  
a zůstat někde pod střechou.  
pro právě takové chvíle vám 
nabízíme několik drobných námětů.

pod střechu
Hry

další zajímavé informace 
k této problematice naleznete na webových stránkách 
společnosti pro zahradní a krajinářskou tvorbu – sekce péče  
o dřeviny: www.arboristika.cz. 

stabilizace koruny dynamickou preventivní vazbou.



Naučné stezky  
    a interpretace

Zde předložený text navazuje na 
povídání o naučných stezkách, 
započaté v minulém čísle.  
Jistě většina z vás má s naučnými 
stezkami nějaké zajímavé zkušenosti – 
ať už jako jejich autor nebo jako 
návštěvník. třeba máte na věc jiný 
pohled, než zde byl prezentován. 
podělte se o něj s námi!

Česku existuje přes 350 na uč
ných stezek a jejich počet ne u

stále narůstá. Jde o zdánlivě jed
no duchou formu při  blížení ur čitého 
místa jeho ná  vštěv ní kům. navíc je vytvo
ření na uč  né stezky zce la kon krétním 
výstupem, dobře sro zu mitelným všem 
dárcům po čí naje mi ni sterstvy a konče 
místními pod  nikateli. vytvořit naučnou 
stezku, z kte ré by si návštěvníci něco 
zapamatovali a která by v nich zanechala 
nějaký hlub ší dojem, není ovšem zdaleka 
tak jedno duché, jak se na první pohled  
může zdát.

nejde totiž ani tak o to, jaký materiál 
pro výrobu použijeme, jak velké panely 
uděláme a kolik jich bude. Zcela zásadní 
věcí dobře připravené interpretace místa 
je myšlenka, kterou chceme návštěvní
ko vi sdělit. myšlenka, úhel pohledu ne
boli téma interpretace pak teprve ovliv
ňuje formu, kterou použijeme k oslovení 
návštěvníka.

co je interpretace?
v předešlém odstavci jsem použil celkem 
neobvyklé slovo – interpretace. Zname ná 
vlastně prezentaci či přiblížení urči té ho 
místa, příběhu nebo události. Inter pre  ta
ce není pouhé předávání in for mací. Jistě 
znáte naučné stezky, na kte rých se jed
notlivé panely věnují nejdříve rostlinám, 
pak stromům, ptákům, obojživelníkům 
a po  slední panel je třeba o motýlech. 
kaž dý panel obsahuje výčet druhů, které 
se na lokalitě vyskytují, eventuelně hovo
ří o tom, do jaké třídy patří, že se jedná 
o glaciální relikt nebo má xerotermní typ 
rozšíření apod. dobře myšlená na uč ná 
stezka je pak spíše odbornou prezentací, 

kte ré laik příliš nerozumí a odbor ník se 
ne doví nic nového. Zlaté pravidlo psané 
in terpretace je: „nehledě na stáří vaší 
cí lo vé skupiny, používejte slovní záso
bu de setiletého dítěte.“ ale nejde pouze 
o vy jadřovací prostředky.

Interpretace je cesta, jak pomoci 
ostat ním lidem ocenit něco, o čem jste 

pře svědčeni, že si zaslouží jejich pozor
nost. Zakladatel interpretace freeman 
Til den definoval interpretaci jako „čin
nost odhalující návštěvníkům, kteří po 
této službě touží, něco z krásy a kouzla, 
inspirace a duchovního obsahu, jež leží 
za tím, co návštěvník může sám vnímat 
svými smysly“. 

Jaké téma?
Již v úvodu jsme mluvili o důležitos
ti vý běru hlavního tématu pro naši 
interpre taci. Téma by mělo vyjadřo
vat hlavní my šlenku, kterou chceme, 
aby si ná vštěv ník pamatoval, až odjede 
zpět do mů. ano, skutečně pouze jednu 

my šlen ku. nemá smysl se snažit vysvět
lovat všech  ny souvislosti a detaily našeho 
úze mí (od toho je třeba tištěný průvod
ce či ji ná literatura, na kterou má čtenář 
do statek času a otevře ji, když má zrov
na chuť a klid). návštěvník nepřijel, aby 
se učil. Přijel, aby si odpočinul a něco 
zajímavého viděl. naše naučná stezka 
pak musí zaujmout nějakým nápadem 
či ne obvyklým úhlem pohledu na urči
té té ma (problém, místo). Přeci jenom 
se sna žíme narušit lidskou pohodlnost 
(proč bych si měl něco číst?) a soutěžíme 
s vy mo že nost mi současného světa jako je 
mo bilní telefon, všudypřítomná reklama 
a rychlý a povrchní životní styl.

na květnaté louce bohaté na výskyt 
různých druhů rostlin se můžeme na pří
klad zaměřit na skutečnost, že různé 
rostliny používají pro své opylení různé 
strategie. nemluvíme tedy o bohatosti 
druhů jako takové, neklademe dů raz na 
různé čeledi, ani nemluvíme o údržbě 
těchto luk (i když bychom sa mo zřejmě 
mohli mluvit o každém z těchto námětů, 
pokud by to bylo naše zvolené téma!). 

Jiným tématem může být boj o pře ži
tí rostlin na hřebenech Jeseníků. Při rov
ná ní našeho pochodu proti větru, kte rý 
nám bere síly, s podmínkami pro ži vot 
rost lin, které čelí těmto krutým pod mín
kám každý den, zcela jistě turistu oslo ví. 

Pak si i všimne a zapamatuje si, proč na 
hřebenech hor rostou rostliny těsně při 
zemi.

když si z celé naší naučné stezky ná v
štěv  ník zapamatuje, že každá rostlina vo lí 
ji nou strategii pro své opylení nebo proč 
na hřebenech hor rostou jen nízké rost li
ny, měla naše práce smysl. není to má lo. 
Ja ký dojem si většina návštěvníků od váží 
z Pra hy? asi že z karlova mostu je ná d her
ný výhled na hradčany nebo že zde žil 
franz kafka. Jen málokdo se bude se svý
mi přáteli dělit o nabyté poznatky z vý vo
je židovské čtvrti od 19. století. I u in ter
pre tace platí, že méně znamená ví ce.

není panel jako panel
naučnou stezku bez svisle umístěných 
panelů většinou na dvou dřevěných 
ků lech si dnes nedovedeme představit. 
Je škoda, že si autoři nelámou více hlavu 
s tím, jak návštěvníkovi dané území 
v te rénu přiblížit. existuje řada jiných 
technických způsobů, jak naší interpretaci  
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tEXt tomáŠ růŽičKa

Základní pravidla  
při tvorbě panelu 
naučné stezky
  maximálně 200 slov na jeden panel

  minimální výška písma je 8 mm

  text rozdělte do bloků nebo 
odstavců po 50 slovech

  využívejte nadpisy pro upoutání 
pozornosti

  maximálně dvě až tři myšlenky 
shrnuté do jasného tématu

  zvýrazněte hlavní myšlenky

  buďte opatrní při použití bílého 
pozadí – za jasného počasí příliš 
září a špatně se čte

  ilustrace použijte pro znázornění 
věcí, které nelze vidět, nejsou 
zřejmé nebo dnes vypadají jinak

  z map vypusťte nepodstatné detaily

umístit. asi nejvíce se nabízí umístění pa 
nelu pod určitým úhlem – trochu jako řeč 
nický pultík. Tento způsob má tu vý ho du, 
že v místech dalekého rozhledu mi nimál
ně narušuje pohled do krajiny. 

Jinou možností může být umístění 
krát kého textu nebo obrázků na výklop
nou tabulku, která se dá vysunout z ků lu. 
Tento způsob v sobě skrývá určitý pr vek 
objevitelství a je vhodný především  
pro děti. 

Interpretovat dané místo lze i jinak 
než umístěním informace. Interpretace 
mů   že použít k působení na pocity 
ná vštěv  níka i různé umělecky ztvárněné 
prv ky. Umístění mozaiky u informač ní
ho centra vyobrazující typické živo či chy 
da ného místa je mnohem působivější 
než panel s výčtem druhů a jejich vy o
bra  zením. Úryvky z básní nebo citáty, 
kte  ré se vztahují k určitému místu, jsou 
jistě působivější než pouhá informace 
o tom, že v těch a těch letech tu žil a tvo
řil Zná mý Umělec. 

na hřebenech Javorníků je vytvořena 
bezpanelová naučná stezka, na které 

jsou ma lými kameny s reliéfem 
vyznačena jed  no tlivá za sta

vení. Po pis k za stáv kám 
na  lez ne turista v tiště
ném prů vod ci, kte  rý je 

k dispozici v in formačních 
centrech v ob cích pod hře be
nem. Celý sys tém je do plněn 
informač ními panely v jed no 
tlivých obcích.

Panel tedy není jedinou 
mož ností. sa  mozřejmě vždy 
mu  síme vycházet z míst  ních 

podmínek, možností a fanta zie tvůrc ů. 
ale vždy stojí zato se pokusit být ori
ginální.

Jak na to?
na každé interpretaci by se měla podílet 
růz norodá skupina lidí, z různých obo
rů a záj mových skupin. I při tvorbě čistě 
pří ro dovědné interpretace je dobré mít 
v pří prav né skupině i laiky (hlavně pro 
ně totiž in terpretaci děláme, ne?) a pře
de  vším ma jitele pozemku a všechny 
je ho uživa te le. když máme tuto skupinu 
vy   tvo   řenu, mů žeme začít s plánováním 
in   ter  pretace. Zá kladním motem naší prá  
ce by mělo být: hlavně nic neu spě chat 
a všech  ny ná pady dostatečně diskutovat 
a vy  hod no co vat. 

Podrobný návod, jak připravit 
do brou interpretaci, jak postupovat při 
tvor  bě plánu interpretace a různé příkla

dy in terpretace ze světa i České republiky 
na  bízí příručka Interpretace místního 
dě  dictví vydaná v roce 2004 nadací Part 
nerství. součástí příručky je i Cd s 80 pří  
klady různých typů prezentací místních 
zajímavostí z Čr.  

Autor je koordinátorem programu 
Ochrana přírody v Nadaci Partnerství.  

Kontakt – tel.: 542 422 771,  
e-mail: tomas.ruzicka@ecn.cz
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střípky  z přírody
      nejen     pro děti

tak a je tu podzim. sluníčko se sice přes den ještě snaží – ranní jinovatka  
ale jasně ukazuje, co bude dál: bude zima, bude mráz... Živočichové i rost  -
liny se musí na zimu pořádně připravit, aby se jim podařilo přežít do příštího 
jara. Víš, jak to dělají? 
připravili jsme pro tebe několik úkolů. Když je správně vyluštíš, dozvíš se 
pár střípků z toho, co se na podzim a v zimě v přírodě děje. Když si nebu-
deš vědět rady, poradí ti táta nebo máma. a kdybyste si snad spolu lámali 
hlavy moc dlouho, otočte stránku vzhůru nohama.

Přejeme Ti pěkné luštění, Mauta a Sova

Kdo tudy šel?

Kdo je to? 
Z obrázků ho znají i úplně malé děti, ale ty si někdy 
my slí, že jeho největší po choutkou jsou jablka a hruš-
ky. tak to ale není, protože tohle zvíře si po chut  ná 
na žížalách, larvách, nepohrdne ani žabkou ne bo 
myškou. Žije v za hra dách, na okrajích lesů i v měst-
ských parcích. Vidět a hlav ně slyšet (hla si tě du pe) 
ho můžeš večer, kdy začíná být aktivní. na zi mu 
se ukládá k dlou hému a hlubokému spánku. aby 
přežil zimu, musí se pořádně vy kr mit a musí vá žit 
alespoň 500 gramů. ty menší si často berou lidé 
do mů, kde je dokrmí nebo je rovnou u sebe nechají 
přezimovat.

K jakým stromům patří plody na obrázku? Jak se 
dostávají na nové stanoviště?
1/  olše – roste u vody a semínka na ni padají. Vo da je pak 

odnese na místo, kde mohou vy klí čit.
2/  Javor – má křidélka, která se roztočí závanem vě tru – tak 

se semena dostanou daleko od mateř ské ho stromu.
3/  Jírovec – plody kaštany jsou dost těžké – vesele se ku tá-

le jí ze svahu a mohou vyklíčit dost dale ko.
4/  dub – jeho plody roznášejí zvířata a ptáci – ně kdy tak, 
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vybarvi obrázek podle návodu:

prázdné políčko  – modrá  4 – hnědá
 1 – světle zelená  5 – žlutá
 2 – tmavě zelená  6 – červená
 3 – šedá

Zatím jsme psali jen o ptácích 
a sav cích. Jak ale překonávají 
zi mu třeba hlemýždi? ti zale zou 
hlu boko do své ulity a uza vřou ji 
vá penitým … … … … (tajenka). 

to brání vysychání a chrání je  
i před zimou. Když nastane  
na jaře teplo a vlhko, 
probourají se hlemýždi ven.

Pomůcka při vyplnění: poslední dvě písmena jed-
no ho slova jsou vždy počátkem slova následujícího. 
pí smena tajenky jsou zvýrazněna tmavým pruhem 
v hor ní části políčka.
Příklad: krabicEdule (krabice/cedule).

1. naše vodní šelma  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2. předmět na pověšení šatů . . . . . . . . . . . . . . . .
3. domácí zvíře . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4. ryba  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5. vepř . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6. chudobka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

co dělá šnek v zimě?

barvy podzimu
při podzimních procházkách lesem nebo parkem jsi jistě viděl spou stu krásně zbar ve-
ných listů. namaluj a pošli nám ten, který se ti nejvíc lí bil. au to rům třech nejkrásnějších 
obrázků pošleme malý dáreček. svůj vý tvor pošli na adresu: cdm čsop, poštovní 
přihrádka 447, 111 21 praha 1, a na obálku napiš „Barvy podzimu“. Vybírat budeme 
z obrázků, které dorazí do konce prosince 2004.

Jak cestují semena? 
na podzim dozrávají jablka, hrušky, šípky 
a spou sta ji ných plodů, které jsou plné semen. 
Ze semínek na ja ře vyrostou nové rostliny. rost-
liny se snaží rozšířit svá semena do co nej větší 
vzdálenosti, ale protože ne umějí cho dit jako 
zví řa ta, musejí využívat různé tri ky.

některá semena si pořídila padáčky na ce sto vá-
ní vzdu chem, jiná se plaví po vodě. některé rost-
li ny vy  u žívají k rozšiřování zvířata, kterým se je jich 
plody při chytí na kožich nebo se jimi ne cha jí 
sníst a poč kají, kde je vytrousí. nej je dno duš ší je 
využití zemské tíže – plod spadne na zem a sám 
se vlastní vahou odkutálí dost da le ko.  

Zimní spáči
spoustě lidí by se to líbilo, na podzim se pořádně 
na pucnout a pak zalézt do pelíšku a spát a spát 
a spát. probudit se až na jaře, až bude sluníčko pří-
jem ně šimrat. ale to by lidi přišli o Vánoce, možná 
pro to to tak nedělají… ale zvířata Vánoce neslaví, 
a tak některá z nich zimu klidně prospí. 
naj deš v následujících rébusech čtyři naše savce? 
co v zimě dělají?

1/  na podzim se pěkně vykrmí lesními plody,  
ale i hmyzem a třeba i myšmi.  
pak spí v hluboké noře. Jeho spánek ale není 
nepřetržitý, vždy po několika dnech se budí.

2/  V zimě se živí semínky z šišek a navíc si udělala 
zásoby potravy. oříšky, žaludy, bukvice – to vše 
se najde v jejích skrýších.

3/  to je opravdový zimní spáč! omotá okolo sebe 
huňatý ocásek a chrupe až do jara.  
aby mu nebylo chladno, někdy jich zimuje  
i několik pohromadě.

4/  spí opravdovým zimním spánkem – když ho 
někdo probudí, může i zemřít, protože každé 
vzbuzení mu ubírá nashromážděnou energii. 
Zimuje často ve velkých skupinách – koloniích.

až půjdeš v zimě do přírody a bude sníh, uvidíš na zemi spoustu stop. poznáš, 
která zvířata tudy pro šla před tebou? projdeš-li bludištěm, zjistíš, ko mu kte ré 
stopy patří.

správné řešení
Jak cestují plody? 1G, 2e, 3C, 4B, 5d, 6f, 7a
dlouhá cesta za teplem – slavík, ostříž, rorýs, dudek, ťuhýk, 
pěnice, včelojed
kdo může zimu prospat? jezevec, veverka, plch, netopýr
kdo je to? ježek
Co dělá šnek v zimě? víčkem
kdo tudy šel? C pes, a divoké prase, B zajíc

že si dělají skrýše na které zapo me nou, jin dy je soj-
ka neudrží v zobáku, protože ne  jsou úpl ně ma lé… 
roste-li strom ve svahu, plod se ku tá lí na nové sta-
no viště sám.

5/  lípa – křidélko jejího plodu se zdá malé, ale když se 
do něj opře vítr, snadno ho odnese.

6/  Habr – i tento plod má křidélko – od mateřského 
stromu jej odnese vítr.

7/  tis – jehličnatý strom, který je celý jedovatý. Jedi -
nou neje dovatou částí je červený míšek, který 
je lá   ka vou po choutkou pro některé ptáky. spolu 
s ním se zob nou i semeno, které potom někde 
vy trou sí.



přání k životnímu jubileu.

s předsedy Zo čsop na Ústeckoorlicku.

Nechtějí mě pustit 
do ochranářského

důchodu
podzimní prosluněné odpoledne 
lákalo spíš na procházku do přírody, 
kde javory s jeřáby hrály všemi  
barvami. my jsme se přesto s paní 
magistrou pechancovou sešly v jejím 
nevelkém, leč útulném bytě v české 
třebové nad hromádkou Zpravodajů 
čsop, vydávaných regionálním 
sdružením v Ústí nad orlicí.

Ten hle zpravodaj vydáváme už 21. 
rok. vy chází v nákladu 500 výtisků, tři 
čísla roč ně. dostávají ho naši členové, 
po sílá me ho i všem základním orga ni
za cím ČsoP v Pardubickém kraji. dřív 
cho  dil prostřednictvím okresního úřa
du i na všechny obce. Teď ho po sílá me 
alespoň na referáty životního prostředí. 
To víte, distribuce je dnes strašně drahá. 

Letos jsme ho v redakci pojali tro
chu vzpomínkově. do prvního čísla 
jsme dali okrašlovací spolky (v České 
Tře  bové byl založen v roce 1885 a ob no
ven v roce 1991), do druhého čísla 
člá nek „25 let ČsoP v okrese Ústí nad 
or licí“, kde náš vedoucí redaktor pan 
ing. mi roslav dostálek bilancuje, co se 
v ochra  ně přírody za ta léta dělalo... 

vy jste také byla přímo u začátků ČsoP na 
orlickoústecku před 25 lety, že?
ano, byla. ale bylo to o něco později. 
v sedm desátém devátém byl založen 
ČsoP v Praze. než se dostal sem, to tr 
va  lo ještě skoro dva roky. my jsme tady 
za ložili ČsoP 16. března 1981. 

Kdo vlastně tady ČsoP zakládal?
Tehdy se všecko dělo jaksi pod pa tro
nací ksČ. kdybyste viděla, kdo ten krát 

by dnes mohlo ob starat regionální cen
trum ČsoP v Chru dimi... Už chci jít do 
ochra nář ské ho důchodu, ale oni mě stá
le nechtějí pustit! (s úsměvem)

Je naopak něco, co se vám nepodařilo?
nepovedlo se nám zabránit výstavbě mo
tokrosu v Červené vodě. I přes naše velké 
úsilí a dobrou spolupráci s od bo rem 
životního prostředí byl motokros na ko
nec povolen. a následné zklamání čle nů 
ČsoP v Červené vodě z ne úspě chu bylo 
takové, že se tato základka rozpadla.

ta základka vznikla speciálně  
kvůli této akci?
ne, fungovala prakticky od začátku a vel 
mi dobře. Zůstal pouze kroužek mla dých 
ochránců přírody, který při této organi
zaci pracoval. dnes je registrován pod 
okresním sdružením. 

Čím se zabývají organizace  
na orlickoústecku?
Je toho hodně, tak jen namátkou. Třeba 
zá  kladní organizace v ostrově, říkají si 
Tro   sečníci, například zachránila vý znam 
ný mokřad „U kaštánku“. sekají ho, v mi 
nulosti zabránili melioracím, a na ko  nec 
prosadili jeho vyhlášení pří rod ní pa mát
kou. Je to botanicky nesmír ně bo ha tá 
lokalita, jsou tam vstavače, vach  ty, kruš
tík bahenní – je to nádherná lo  ka li ta. 
ne bo Podorlicko. Ti mají úspěš ný krou 
žek freoni – jezdí po světě, pro to že vy hrá
vají kdeco, současně sečou or chi de jovou 
louku se vstavačem mužským a pe čují 
o stezku Údolím skuhrovského po  to ka. 
Le tos u nich proběhla veliká akce, při níž 
za chraňovali žáby, které ma jí namířeno 
přes silnici. v ekocentru se dělá spous
ta před nášek, výstav, pro bí ha jí tam tzv.  

tvůr čí dílny šití krajek, ple tení ošatek, 
ma lování na hedvábí a tak dál. Le to hrad
ští se starají o přírodní pa mátku Le to
hradská bažantnice, Cho ceňští pracují 
v pří rodní rezervaci Peliny a mají i oddíl 
mla  dých ochránců přírody spongilit. 
v Žam berku zachraňují památné stro
my a pe čují o genofondovou plochu 
na špi tál ce. ve vysokém mýtě mají již 
čtyři naučné stezky – tu poslední ote
vřeli v loň ském roce. v Ústí nad orlicí 
také pro vozují naučnou stezku, kromě 
toho po řádají každoročně „Brontosauří 
šlápoty“. To je pochod rodičů s dětmi, 
při kte rém pře konávají různé „nástrahy“ 
v po do bě otá zek, třeba poznávání živo
čichů v pří rodě, a sportovních úkolů. 
v le toš ním 20. ročníku byl rekordní 
počet 469 po   chod  níků. každý dostane 
diplom, po  hoš tě ní, na konci mají táborák 
s opé ká  ním buř tíků. Základní organizace 
Zlatá stu dán ka má oddíl křečíci, každo
ročně dě lají v rám ci akce „Ukliďme svět“ 
den úkli du v pří rodě, čistí alej a parky. 

na tom všem se podílí děti zároveň  
s dospělými? nemáte problém známý  
z některých organizací, že se práce  
s dětmi a vlastní ochrana přírody  
postupně vzdaluje, až to vyústí třeba  
v rozdělení na dvě základní organizace?
U nás tento problém není. oddělovat prá
ci s dětmi – ekologickou nebo jak se teď 
nově říká environmentální výchovu – od 
práce odborné je samozřejmě ne smy sl. 
možná je to problém velkých or ga ni  zací, 
které to organizačně nezvládají, ale my 
tu máme všechny organizace po měr ně 
malé. ono tomu oddělování ale troš ku 
napomáhá i naše ústředí. Chtějí, aby 
všechny akce, které se s mládeží dělají, 
byly vyúčtovány zvlášť, protože oni je 

za se musí přesně vyúčtovávat minister
stvu. Takže pak se jedna akce dělá jenom 
pro mládež, jiná akce pro ochranu pří
rody… ale jsem přesvědčená, že to není 
dobře. naopak ty mladé lidi je nutné vzít 
spolu na všechny akce. a dospělí by zase 
měli v maximální možné míře pomáhat 
s programy pro děti. 

Jaké je podle vás nejúčinnější  
ekovýchovné působení?
na děti je nejlépe působit ve škole. Tam 
to jde poznenáhlu. například se ve 
třídě vy tvoří zookoutek. nebo se jde na 
vy cházku a pak se udělá herbář. a když 
jsme v přírodě, tak posbíráme odpadky. 
Z dětí, které mají zájem, vznikne krou
žek. většina ochranářských kroužků 
my slím vznikla ve škole. moc by mě za jí
malo, kolik jich vzniklo mimo školu…

ale vždy je třeba vycházet ze zna los
tí. Bez znalostí to nejde. 

a na dospělé?
Třeba na přednáškách, výstavách i na 
ak cích ke dni Země.

nechodí tam spíš ti, co už jsou  
přesvědčení?
To ano, ale vždycky se chytne někdo dal
ší. do ekocentra v České Třebové tře ba 
chodí hodně dospělých žen, na vště vu jí 
tam tvůrčí dílny a při práci s přírod ní mi 
materiály se naváže i na ochranu pří
rody... Před revolucí měla ochrana pří
rody větší kredit, byla svým způso bem 
protirežimní. dneska to jde pomalu, lidé 
mají jiné zájmy. ale i přesto se již v po sled
ních letech podařilo mnoho.  

24    podZim-Zima 2004 Krás a n aŠEho doMova 25Krás a n aŠEho doMova podZim-Zima 2004    

roZhovorroZhovor

s mari í  pEcHancoVoU

tEXt pEtra ŠaBatoVá

Mgr. Marie Pechancová 
vystudovala biologii, chemii a zeměpis na 
Karlově univerzitě v Praze. 35 let učila na 
základní škole a gymnáziu. Zakládala  
ČsoP na okrese Ústí nad orlicí.  
byla tajemnicí okresního výboru ČsoP,  
od založení okresního sdružení ČsoP  
Ústí nad orlicí v roce 1991 je jeho 
předsedkyní. téměř 20 let byla též  
a jednatelkou Zo ČsoP Česká třebová. 

v loňském roce obdržela u příležitosti 
životního jubilea svazové ocenění 
„Příroda děkuje“. 

fo
To

: J
an

a 
Č

er
n

á

fo
To

: v
ěr

a 
BŘ

íZ
o

vá

seděl na tribuně, tak byste se zhro zila. 
ale založil se a fungoval. Byl bu dován 
z nad šených amatérů, ale i z řad profe
sionálů, lesníků, zemědělců a uči telů.

Tyto aktivity podporoval hlavně 
teh dejší odbor kultury onv. mě oslo
vili na příklad jako profesorku místní
ho gym  názia... velkou zásluhu na tom, 
že se to rozběhlo, měl zejména tehdejší 
ve dou cí odboru ing. hofman. 

co se dělo potom?
Byly založeny základní organizace. 
Prv ní vznikla v České Třebové. Později  
jsme měli v okrese 14 základních or 
gani zací a 450 členů. Tady v Třebové 
jsme se jeden čas dostali až na 100 čle
nů. To bylo koncem osmdesátých let. 
Pak postupně některé základky odpad ly. 
dnes jich registrujeme osm.

Začátkem 90. let se tak trochu začal  
rozpadat celý svaz…
Protože celá řada lidí začala podni
kat, dostali se do politiky... všechno 
se mě ni lo, i tady v okrese. Potom III. 
sjezd ČsoP v olomouci v roce 1991 
přijal nové stanovy, zrušily se okresní 
výbory a my nevěděli, co dělat, jak s tou 
naší organizací naložit. sešli jsme se, 
celý okresní výbor ČsoP a předsedové 
všech základek – bylo to 26. září 1991 
v Červené vodě – a hovořili jsme, co dál. 

Předsedové nechtěli, aby se to rozpadlo. 
v okresním výboru jsme si velice dobře 
rozuměli. dohodli jsme se, že založíme 
sdružení Zo ČsoP. a to funguje doteď. 
I když po zrušení okresních úřadů v pro
sinci 2002 jsme byli opět na roz ces tí. 
okresní úřad nás nesmírně fi nanč ně 
pod poroval, a tak jsme najednou zůstali 
bez prostředků. 

Jak jste to vyřešili?
naučili jsme se získávat peníze z grantů. 
Po dáváme granty na Pardubický kraj. Je 
to ale trošku horší než dřív, více by ro
kra cie a ne vždycky dostaneme pl ný stav 
peněz. financujeme z nich velké akce 
jako den Země, přírodovědný zá jezd 
pro děti a mládež nebo tento zpra
vo daj (ten stojí dnes kolem šesti tisíc  
jed no číslo). 

Z čeho jste měla za dobu vašeho působení 
v ČsoP největší radost? 
Za největší úspěch považuji především 
to, že okresní organizace se tu od svého 
za ložení udržela. Že jsme zachránili 
ce lou řadu lokalit, vybudovali několik 
na uč ných stezek. myslím si, že to nijak 
ne stag novalo ani po revoluci. I když se 
zmen šil počet základních organizací 
i čle nů, práce pokračovala velmi dobře. 
Jsme myslím si jediné sdružení v Par du
bickém kraji, které ještě takto pr acuje. 
Protože předsedové našich zá kla dek se 
chtějí setkávat a chtějí spo lupracovat, 
postěžovat si nebo nao pak předat dobré 
zkušenosti. To já už bych to naše sdru
žení nejraději roz pu stila. Tohle všechno 



nové právo životního prostředí 
ve znamení vyhlášek

Vstup české republiky  
do Evropské unie s sebou přinesl 
požadavek sjednotit legislativu  
v oblasti životního prostředí,  
a tedy i v ochraně přírody. 

ložitost problematiky i zkušenosti 
z ostatních zemí napovídaly, že pro 
jednání novely zákona 114/1992 

sb., o ochraně přírody a krajiny nebude 
jed no duchou záležitostí. Přesto asi málo
kdo před pokládal, že se nepodaří novelu 
schválit prakticky až do okamžiku vstupu 
Čr do eU.  Projednávání novely zejména 
v parlamentu bylo provázeno řadou vel
mi složitých jednání, ale také obstrukcí 

a zdržováním, při kterých se opakovaly 
sna hy vyhnout se nebo přímo či nepřímo 
obejít požadavky evropských směrnic. Jak 
je dostatečně známo, po více než ročních 
diskusích byla původní vládní předloha 
sněmovnou o jeden hlas ne schválena 
a bylo nutné v kriticky krátké době při
jít s výrazně přepracovanou verzí. I přes 
plné respektování výhrad k pů vodní 
předloze (spočívající např. v ak ceptování 
úhrady újmy i pro státní sub  jekty, vyčle
nění ptačích oblastí ze zvlášt ní ochrany, 
zavedení smluvní ochra ny naturových 
území apod.) se ob je vily další a nové 
návrhy na změny, které by ly z titulu 
rozporu s evropskými směr ni cemi nebo 
kvůli praktické ne pro ve di tel nosti neak
ceptovatelné. mimořádnou a zcela neza
stupitelnou úlohu sehrály při projedná
vání této novely nevládní organizace, 
zejména ČsoP. Poukazováním na prak
tické aspekty fungování zákona a si tu aci 
v terénu se v řadě případů podařilo za brá
nit nesmyslným úpravám znění zá ko
na, případně docílit pozitivních změn.

co je v zákoně nového?
Jaké jsou tedy hlavní nové prvky, včle
ně né do zákona novelou?

Především byly implementovány 
evropské směrnice o ptácích a o stano
viš tích, umožňující vytvoření soustavy 

na tura 2000 v České republice. spo čí va jí 
ve vytvoření rámce k vymezení tzv. pta
čích oblastí pro ochranu populací ptá ků 
a k ochraně stanovišť s výskytem evrop
sky významných společenstev či dru hů. 

novým prvkem v zákoně je tzv. smluv    ní 
ochrana, která spočívá v mož no s  ti na místo 
vyhlášení chráněného úze  mí po dle zákona 
zařídit ochranu úze mí for mou smlouvy 
mezi státem a vlast ní ky. dru hou smluv  ní 
for mou je možnost tzv. smlou vy o mana
ge men tu, tj. o způsobu ho  spo daření v úze  
mích vy hlá šených za zvláš tě chrá ně  ná 
postupem podle zá ko na. 

kvalitativně zcela novým, a do znač
né míry přelomovým, prvkem v novém 
zá  koně je možnost resp. povinnost kom 
pen  zace újmy vzniklé z důvodu ochr a ny 
pří  rody při běžném zemědělském nebo 
les  ním hospodaření a ho spo  daření na 
ryb   nících. Zákon přiznává úhra du újmy 
vzni  kající jako důsledek roz hod nu  tí či sta  
novisek vydávaných ze zá  ko na, ale ta ké 
vznikající ze zákona ja ko dů sle dek zvlášt  ní 
ochrany (územní nebo dru ho vé). 

novela také přináší změny v kom pe
ten cích orgánů ochrany přírody. nej zá
sad   nější změnou je  působnost správy 
ochra  ny přírody (dříve správy Chko 
Čr) na celém území republiky s výjim
kou ná rod  ních parků a vojenských újez
dů v ochra ně kriticky a silně ohro že
ných dru  hů, ve většině ptačích oblastí 
a od no vého ro ku též v praktické péči 

ze ní formulace, která pa radoxně si tuaci 
z po hle du sokolníků ne řeší a vý raz
ně kom  pli ku je ochranu ji ných dru hů 
(dů  sledkem no vé formula ce je na př. 
to, že za volně ži jí cího ži vo či cha po dle 
zá kona je nyní nut no po važovat i do má
cí zvířata pohy bu  jící se v přírodě, po kud 
ne budou neza mě ni tel ně označena a evi
dována orgá nem ochra ny příro dy).

Zásadní změnou, vyplývající z pro
blémů v předchozím období, je pře ve
de ní kompetencí v udělování výjimek 
z územní ochrany z krajů a ministerstva 
na vládu. vláda tak musí rozhodovat 
o stov kách výjimek, přičemž její roz ho
do vání neprobíhá ve správním řízení, 
ne existuje možnost odvolání a z práv ní
ho hlediska je rozhodnutí možné jen for
mou usnesení, které právnické a fy zic  ké 
osoby bezprostředně právně ne za va zuje. 
Již první týdny fungování novely potvr
dily, že toto ustanovení bude ne  zbytné 
co nejdříve novelizovat.

Uplynulý půlrok lze charakterizovat zejména 
jako čas překotného přijímání velkého 
množství prováděcích právních předpisů 
(zejména vyhlášek). 

K nejvýznamnějším změnám lze zajisté počítat 
tzv. „euronovelu“ zákona o ochraně přírody  
a krajiny (zákon č.- 218/2004 sb.),  
která přináší z pohledu ochrany přírody řadu 
novinek. Je jí věnována pozornost  
v samostatném pojednání v tomto čísle Knd. 
Zákon o ochraně přírody a krajiny doznal dále 
změnu i zákonem č. 168/2004 sb., který  
přinesl povinnost vedení správního řízení 
ohledně registrace nových významných 
krajinných prvků. 

Úsek ochrany přírody doznal právních změn  
i přijetím vyhlášky o autorizovaných osobách 
podle zákona o ochraně přírody a krajiny  
(č. 468/2004 sb.) a vyhlášek ministerstva 
životního prostředí (č. 116/2004 sb., 
381/2004 sb. a 454/2004 sb.), kterými se 
vyhlašují národní přírodní rezervace býčí  
skála, Žofínský prales a Miroslavské kopce.  
také k zákonu o obchodování s ohroženými 
druhy byla přijata prováděcí vyhláška  
(č. 227/2004 sb.). Ministerstvo životního 
prostředí v současné době připravuje  
a projednává v meziresortním připomínkovém 
řízení vyhlášení 41 nových ptačích oblastí,  
a to samostatnými nařízeními vlády.  
Prvních šest z nich bylo již ostatně vládou 
přijato a vyhlášeno.

Zákon o ochraně ovzduší byl novelizován  
hned dvakrát (zákony č. 92/2004 sb.  
a 186/2004 sb.) a bylo k němu přijato 
nařízení vlády o národním programu snižování 
emisí tuhých znečišťujících látek,  
oxidu siřičitého a oxidů dusíku ze stávajících  
– zvláště velkých – spalovacích stacionárních 
zdrojů znečišťování ovzduší  
(č. 112/2004 sb.). vývoj na tomto úseku 
zaznamenala i mezinárodně-právní úprava, 
když ruská vláda podepsala Kjótský protokol  
k zásadní Úmluvě o klimatické změně  
a předala jej k ratifikaci parlamentu.  
tím se podstatně zvětšila šance na jeho 
vstoupení v platnost (podmínkou je ratifikace 
alespoň 55 zeměmi emitujícími minimálně  
55 % skleníkových plynů). bohužel však  
dále přetrvává negativní postoj Usa,  

Číny a některých dalších zemí k řešení této 
nejzávažnější hrozby dneška. 

nový zákon o odpadech byl novelizován hned 
třikrát (zákony č. 167/2004 sb., 188/2004 
sb. a 317/2004 sb.) stejně jako nový zákon  
o obalech (zákony č. 94/2004 sb.,  
237/2004 sb. a 257/2004 sb.).  
obdobně byl novelizován zákon o chemických 
látkách a chemických přípravcích  
(zákonem č. 186/2004 sb.) a bylo přijato 
hned devět jeho prováděcích vyhlášek.

významnou novinku představuje zákon  
o rostlinolékařské péči (č. 326/2004 sb.), 
který má celou řadu vztahů a dopadů nejen  
do ochrany přírody a krajiny, ale i do ochrany 
životního prostředí a samozřejmě zejména 
do zemědělství. v souvislosti s ním přijalo 
Ministerstvo zemědělství Čr i celou řadu jeho 
prováděcích vyhlášek (č. 327 – 334/2004 sb.).

vyhláškami byly provedeny i nový zákon  
o rybářství (č. 197/2004 sb.) a novelizovaný 
zákon na ochranu zvířat proti týrání 
(č. 192/2004 sb., 193/2004 sb.,  
207/2004 sb. a 208/2004 sb.), o jejichž 
přijetí jsem referoval již v minulém čísle Knd. 
Přijímání velkého množství prováděcích 
právních předpisů bude zřejmě ještě 
minimálně několik měsíců pokračovat, 
protože zdaleka vše se nestihlo do  
1. května 2004, kdy Česká republika 
vstoupila do Evropské unie. 

Povědomí o podzákonných právních 
předpisech má význam nejen pro právníky,  
ale zejména pro techniky a biology,  
kteří je budou naplňovat v praxi.

Závěrem si dovoluji ochranářskou obec 
upozornit na to, že nakladatelstvím sagit byla 
vydána úplná znění hlavních zákonů. Konkrétně 
jde o svazek č. 430/2004 – Životní prostředí  
a č. 413/2004 – Zemědělství, lesnictví, 
myslivost a rybářství. Právě zde totiž můžete 
získat aktuální platná znění jednotlivých 
zákonů, které ve sbírce nenajdete.  

Autor je proděkanem Právnické fakulty UK  
v Praze. Kontakt – tel.: 221 005 370,  

e-mail: damohors@prf.cuni.cz.
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tEXt milan damoHorsKý

tEXt ladislaV miKo

Novela zákona
o ochraně přírody
a krajiny

Praktické  
informace 
Mapu nového rozdělení působností 
správ chKo naleznete na vnitřní 
straně zadní obálky tohoto časopisu.

Úplné znění zákona o ochraně 
přírody a krajiny po novelizaci 
naleznete ve sbírce zákonů pod 
číslem 460/2004.

Přes uvedené nedostatky a některé 
dal ší formální a technické problémy je 
třeba vnímat přijetí novely zákona za 
vel ký úspěch a přelomový okamžik. Je 
star tem nové éry v naší ochraně pří ro
dy, éry budování společného, celo evrop 
ského systému ochrany přírody s am bicí 
zachovat v přírodě evropy všech   no to, co 
je pro ni typické.  

Autor je náměstkem ministra ŽP.  
Kontakt – tel.: 267 122 495,  

e-mail: miko@env.cz

fo
To

: r
ad

ko
 s

am
ek

fo
To

: J
o

se
f 

C
aC

h

Jedna z ptačích oblastí – Žehuňský rybník.
Vlevo: v příloze ii evropské směrnice  
o stanovištích nalezneme též vrápence malého.

o ná rod ní pří rod ní rezervace a národní 
pří rodní pa mátky. 

Pozitivně lze vnímat umožnění směn 
pozemků na území národních par ků, 
aniž by to bylo považováno za ne do vo
le né zcizení, nebo možnost pronajmout 
ne  bo přenechat na delší dobu pozemky 
v chrá něných územích (např. re zer va

cích) za účelem péče o ně ne zis ko vým 
or ga  nizacím. Tato úprava vý raz ně na po
má há podpořit fungování osvěd čených 
způ  sobů péče o chráněná úze mí, např. 
for mou pozemkových spol ků.

Byla však bohužel přijata i usta no ve
ní značně komplikující zákon a na ru šu
jící některé jeho principy. Jed ním z nich 
je velmi nešťastně formulovaná definice 
volně žijícího živočicha, ve de ná snahou 
sokolníků zjednodušit situ aci v případě 
odchovaných jedinců. do šlo k pro sa



V listopadu 1904 – tedy přesně  
před 100 lety – vyšla poprvé  
Krása našeho domova.  
V záhlaví měla podtitul  
„praVda * doBro * Krása“

tEXt  J iří  miKUlKa  F o t o  arcHiV mZm

oku 1818 získalo františkovo mu  ze
um od olomouckého arci bis kup   ství 

komplex budov pod ka  te drál ním 
kostelem sv. Petra a Pavla. Už v ro ce 1820 
zde byly po nutných úpra vách zpří
stupněny veřejnosti první sbír ko vé cel ky. 

historie biskupského dvora
historie těchto objektů je však starší. 
Pů vodně gotickou stavbu proboštství br 
něn  ské kapituly roku 1588 koupil a ne 
chal pře stavět olo mouc ký biskup sta   ni  slav 
Pav lovský (od tud „Bis kup ský dvůr“). 

Z nejstarší stavební etapy je do cho
vá na hranolová věž a budova s částečně 
ob naženým režným cihlovým zdivem 
a úz ký mi ok ny. Pozdně gotická je kaple, 
na jejíž stěnách jsou vý je vy ze života sva
tých. Pro renesanční fá zi je cha rak te ris tické 
pod loubí a jed no patrová ar ká dová lod žie. 
mu zeum ne chalo pro své po třeby při sta
vět v 80. letech 19. století tzv. d’el ver tovo 

křídlo s balkónovým por  tá lem, po chá ze
jí cím ze zbořeného paláce mi t rov ských na 
dnešním ná měs tí svo bo dy, odkud bylo 
v ro ce 1858 pře ne seno i sou soší z mer ku
rovy kaš ny, umí stěné uprostřed nádvoří 
Bis kup ské ho dvora.  

do areálu muzea se návštěvník do 
 sta ne buď z kapucínského náměstí 
nebo pří mo ze Zelného trhu, dodneška 
cha rak te ris tic kým čilou aktivitou stán
kařů – pro dejců ovo ce a zeleniny.  

Expozice
velké i malé zájemce o přírodu zajisté 
upou tá instalace nazvaná fauna moravy 
s roz měrnými a věrohodně působící
mi di o ramaty představujícími zástupce 
ob rat  lovců žijících v moravských kra
jích. Jed notlivé druhy jsou prezentovány 
v bio  lo gických skupinách ve svém při
ro ze  ném pro středí – biotopu. oži ve ním 
ex  po zice jsou ma gne tofo no vé nahrávky 

hned na prvních stránkách,  
jak se sluší a patří, nás seznámila se svými 
plány a představami:

Naše cíle
Časopis náš má zapotřebí několik slov 
úvodních. Pře de vším nutno jimi odů
vod nit, proč se vůbec vydává. ne chce 
me jím přeci k dnešní zá plavě českých 
ča sopisů při dá vati nové stohy papíru 
na  dar mo potištěného. 

Program jeho jest dán tím, že ča so
pis bude orgánem sva zu českých spolků 
okraš lo va cích, prozatím v krá lov ství Čes 
kém. dosavadní činnost okraš lo va cích 
spolků, kte  ré často v malých po mě rech 
ma lými prostředky do dě laly se vytrvalou 
a dlouholetou prací výsledků úctyhod
ných a pře  kvapujících, do šla stanovami 
svazu značného roz šíření. Jimi otvírají se 
okrašlovacím spol kům nová pole působ
nosti a tento široký rámec stanov svazo
vých má býti i základním rámcem na  še ho 
časopisu...

Je trvám zřejmo, že úkol listu bude 
iniciativní. v časopise budou vítány tedy 
ne jen zprávy o provedených pracích 
a zku   šenostech z dosavadní činnosti, ale 
pře  devším nové návrhy a nová hlediska, 
kte  rými by se mohla činnost okrašlova
cích spolků podnítit, povzbudit, rozšířit 
a obro dit...

avšak list náš nemá býti jen rádcem 
okrašlovacích spolků v těchto dosavad
ních oborech činnosti, pokud se vy sa
zo váním stromů, zalesňováním starají 
a okrašlováním míst, o která se nikdo 
ne  staral, nýbrž chce býti s nimi i stráž
cem krásy všech našich míst veřejných, 
zejména krásy starobylých a rázovitých 
našich památek stavitelských. 

o několik stránek dál pak nalezneme  
podrobný popis všeho, co vedlo ke vzniku 
svazu – sjezdu delegátů českých spolků 
okrašlovacích 29. května toho roku, který 
zvolil přípravný výbor k vypracování stanov, 
i ustavující valné hromady v neděli  
30. října 1904 v zahradním sále restaurace 
„u choděrů“ v Praze. 

Zkusme se na chvíli přenést do atmosféry  
před sto lety...
dr. slavík vítá shromážděné, zejména 
oba zástupce českého odboru zeměděl
ské rady pro království České jakož i žur
na listy, a prosí je o blahovolnou přízeň 
pro novou, veřejné podpory potřebnou 
in stituci. Potom žádá předsedu pří prav
ného komitétu prof. Jarníka, aby se ujal 
slova k prvnímu bodu programu „o úko
lech spolků okrašlovacích a o svazu“.

Ze čtyřstránkového projevu plného květnatých 
frází, příměrů a vlasteneckých reminiscencí, 
jak už to v těch dobách bývalo, si dovoluji 
odcitovat alespoň pasáž, týkající se dalšího 
rozvoje okrašlovacích spolků:
neříkejme, že stačí ponechati času, aby 
stvo řil spolky okrašlovací tam, kde se 
po tře ba ukáže! není zajisté jediného mí s
ta ve vlasti, o kterém by se mohlo prá vem 
tvr dit, že by v něm spolek okraš lo vací byl 
úpl ně zbytečný.

Jsou v Čechách mnohé krajiny vy ni
ka jící krásami přírodními, avšak ani tu 
ne jsou spolky okrašlovací bez významu, 
pou ze úkol jejich jest poněkud jiný: mají 
me zi jinými činiti krásy své krajiny pří

stup nými, působiti k tomu, aby se ná le
žitě uplatňovaly, a starati se, aby mí sta 
sama, jak tomu bo hu žel čas to bývá, 
netvořila kontrast pří liš velký s maleb
ným svým okolím.

To právě má býti jedním z úko  lů sva
zu, aby podněcoval a pod poroval za klá
dá ní nových spol ků okrašlovacích tam, 
kde do sud nejsou, a aby všemožně v je 
jich činnosti podporoval spol  ky již exi stu
jící a ty, které se v bu douc nosti utvoří.

na valné hromadě se samozřejmě  
diskutovalo i o budoucím časopise,  
o jehož vydávání bylo rozhodnuto  
již v květnu:
o spolkovém časopisu refero val prof. 
klíma. referát ... pro vá zen souhlasem, 
z ně hož bylo patr no, že myšlenka sva zo
vé ho ča so pisu i jeho program referen tem 
nastíněný sešel se se živým zájmem, kte rý 
projevil se i v následují cích po znám kách 
některých pánů dele gá tů. Proti vydávání 
svazového časopisu ozval se jediný hlas 
p. Plíhala, který – jako host – doporučoval, 
aby si svaz vyvolil za svůj orgán spí še 
některý ilustrovaný list již vychá ze jí cí. 
Proti tomu poukázal refe rent, že by žádný 
větší list nemohl věnovati sva zo vým zprá
vám tolik místa, kolik by jich svaz vyža
doval i potřeboval. když pan ku dlata 
přičinil některá vhodná upo zor nění 
o insertech, ukončena debata výzvou ke 
všem delegátům, aby ča so pis pod   porovali 
jak získáváním odbě ra telů a in   serentů, tak 
zejména i za sí láním vhod ných zpráv, 
a přijato, aby časopis byl vydáván v podo
bě referentem na vr žené. Určiti ostatní 
podrobnosti, zejména také název časopi
su (původně navržený „krás ný domov“ 
mátl by se s novým ča so pi sem „šťastný 
domov“) uloženo no vé mu výboru.  

inu, pod sto let starou výzvu bych  
se mohl podepsat i dnes. 

Z 1. čísla I. ročníku časopisu KND vybral 
a komentářem opatřil  

Jan Moravec
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Moravské zemské muzeum
Biskupský dvůr

Když rakouský císař František i.  
schválil 29. 7. 1817 záměr založit  
v Brně muzeum a povolil, aby neslo 
jeho jméno, těžko mohl tušit,  
že se postupem času stane druhou 
největší muzejní institucí u nás. 

Praktické informace 
otevírací doba: celoročně mimo po 9–17 h
vstupné: stálé expozice: plné 20,– 
zvýhodněné 10,– rodinné 55,–  
(Pro členy ČsoP po předložení průkazu  
50% sleva z plného vstupného)
výstava: plné 14,– zvýhod. 7,– rodinné 35,–

bližší informace
tel.: 542 321 205/kl. 282, www.mzm.cz. 

hlasů vy bra ných dru hů ptá  ků a tři velká 
slad kovodní ak vá ria s dru  hy ryb, které 
obý vají naše toky a vod ní ná drže.  Zdů
raz  něno je nejaktuálnější té ma dneška – 
ochra na přírody s ukázkami změn pro
stře dí a tím i ohrožení mno ha druhů. 

Pro milovníky historie je zde při chy
s tá na expozice dějiny pe něz na moravě. 
Prohlídka začíná ex kur zem do tzv. před
mincovního období, kdy se kov stal vše o
bec ným směnným pro střed  kem, a po kra

ču je přiblížením vý  voje stře  dověkých 
a no  vověkých pla teb ních jed notek až po 
vznik papírových platidel. náv štěv nic
ky přitažlivá je in sta lace hro mad ných 
ná le zů. sou vi sející sa  mo statná ex   pozice 
mo rav  ské me  dailérství potom se znamuje 
s vý  vojem to ho to umění na mo ra vě.

v přilehlých komorních prostorách 
tzv. mramorových sálů je každoročně 
usku  tečněno několik krátkodobých 
vý stav. nedílnou součástí výstav a expozic 
Bis kupského dvora je houbařská poradna 
se 180 dře vě nými modely hub řezbáře 
Jo se fa rulíška, v níž každé pondělí a úterý 
my kologové poskytují poradenskou služ
bu široké veřejnosti.

expozice a výstavy v této nejstarší čás
ti moravského zemského muzea ročně 
shléd  ne více než 20 000 zájemců; jistě 
bu  dete spokojeni i vy.  

(s použitím materiálů S. Brodessera)
Autor je pracovníkem muzea

 listování
v první kráse



přiznávám, že při pokusu sestavit  
z kusých archivních dokumentů  

a ze vzpomínek pamětníků události 
kolem vzniku svazu si připadám 

jako archeolog, skládající z úlomků 
střepů a kostí nějakou pravěkou  

kulturu. přestože 25 let není mnoho, 
jednotlivé informace si často 

odporují a mnohé chybí úplně... 
máte-li či pamatujete-li si něco,  

co by mohlo tehdejší události 
upřesnit, budeme za takové  

informace vděční. 

 oficiálnímu založení svazu došlo 
11. září 1979 na ustavující konfe
renci ve valdštejnském paláci 

v Pra ze. Počátky svazu je však nutno 
hledat minimálně o rok dříve.

Kde se vzal
kdo kdy poprvé přišel s myšlenkou za 
ložit takovouto organizaci se nikdy 
nedozvíme. konec konců byla to doba 
ko lek tiv ního rozhodování, která in di vi
du álním aktivitám nepřála, takže to byl 
nejspíše nějaký výbor tehdejších mocen
ských struktur. oficiálně se vznik svazu 
odvozuje od koncepčních záměrů dal ší
ho rozvoje státní ochrany přírody, schvá
lených vládou 23. 8. 1978, ale vzhledem 
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k snaha naší organizace získat vlastní 
prostory pro činnost vyústila po 
mnoha letech nadějí a následných 
zklamání do odvážného rozhodnutí 
postavit srub v lokalitě sobíňov. 

obec sobíňov nám vyšla vstříc, pronajala 
nám pozemek a za měsíc, po úspěšném 
jed nání, jsme měli schválené stavební 
po volení. Potom to již šlo tak, jak to při 
stav bě chodí, jednou se dílo nedařilo, 
a po tom se zase vše k lepšímu obrátilo. 
fi  nan čně byla stavba zajištěna z vlastních 
pro středků organizace, a když bylo nej
hůř, vypomohla půjčkou Zo ČsoP kří
žo vá a Úvr ČsoP. neméně významnou 
pomoc představovalo i ně kolik spon  zor  
ských darů.

Letošní rok byla stavba zkolaudo vána 
a slav  nostně uvedena do provozu. Bu  de 
slou   žit jako terénní stanice Zo ČsoP Cho  
těboř a jako základna pro čin nost od  dí  lu 
mladých ochránců pří rody. srub o za     
stavěné ploše 40 m2 má v pří  ze mí spo      le 
čenskou místnost a v pod  kro ví je mož  no 
pře spat. Po ze mek, na kte rém je srub po sta
ven, je již v ma jet ku or ga ni za ce.

Umístění stavby je velmi výhodné. 
Za stávka vlaku je nedaleko, silnice je 

prostějovští botanikové – především 
členové Zo Hořepník – vyrazili  
jednoho dne do strážovských vrchů.

Zde jsme se setkali s předními slovenský
mi „orchideáři“, pány vlčkem a me  re
ďou, a spolu s naším přítelem panem 
am  rai  nem jsme se vydali do terénu. 
Ce lo  denní průzkum kolem Trebichavé 
a Uh rov ce byl díky suchu trochu méně 
úspěš ný, než jsme předpokládali, ale i tak 
jsme se seznámili s několika slovenskými 
dru hy kruštíků – mimo jiné kruštíkem 
kar patským a kruštíkem růžkatým.  

Eva Zatloukalová (ezatl@centrum.cz)
Převzato z www.iris.cz

výprava  
za trilobity
...lesní pěšinou jsme se dostali 
k dolíkům plným kamenů.

Po chvíli marného roztloukání šutrů  
přišli účastníci akce na několik teorií.

Teorie první: Trilobiti si zašli do inter
ne tové kavárny v Berouně (která tam 
mož ná není), a když si přečetli, že na ně 
po je deme, utekli (protože horča našla 
jen kusy trilobitů, kteří byli tak invalid
ní, že nemohli utéct). 

Teorie druhá: Trilobity již našly 
a se sbí raly veverky a pravděpodobně je 

Jak chotěbořská zo 
čsoP ke srubu přišla

rov něž pár kroků. výhled z jižní strany 
sru bu, kde jsou umístěna téměř všechna 
okna, je do kouzelného, tichého údo lí 
při řece doubravě, lemované lesy kam 
jen oko dohlédne.

srub nám již v průběhu výstavby 
několikrát posloužil. stal se součástí sou
těží uspořádaných pro děti ke dni Ze mě, 
stej ně jako místem vánočního set kání 
čle nů organizace i výchozím bodem 
vy cházek do nivy doubravy, na nichž 
od borníci zájemcům přiblížili rostliny 
této lokality nebo demonstrovali krouž
ko vání ptáků.

věříme, že se naše terénní stanice 
stane místem setkávání lidí, kteří chá pou 
ochranu přírody jako své životní po slá ní. 
rádi mezi sebou uvítáme všechny, kte ří 
dovedou přiložit ruku k dílu i spo leč né 
zábavě.  

Věra Chaloupková, ZO ČSOP Chotěboř

expedice  
za kruštíky
strážovských
vrchů

pro da ly do muzea, starožitnictví nebo 
na stán ku jako suvenýry. v případě, že 
ko lem zrovna jde kontrolor, složí stánek 
a sko čí do lesa,aby nemusely platit daně. 
(Upo zor nění! Toto je pouze teorie – aby 
nás veverky nemohly zažalovat za trestný 
čin pomluvy.) 

Zřejmě jsme nebyli jediní, kdo šel 
hledat trilobity. kromě berounských 
ve  ve rek zde byl i někdo jiný – asi geo
log. Ten zemřel na vyčerpání, přestože 
s se  bou měl red Bull. Jako důkazy byla 
na  lezena plechovka red Bullu, zrezivělé 
kla di vo a krabička cigaret sparta (geo
log byl asi kuřák!). Tělo však na mí stě 
nebylo. o jeho osudu je opět ně ko lik 
teorií...  

Z oddílového časopisu MOP Sůvy „Cože?“ 
č. 2/2004 (úryvek)

tEXt Jan moraVEc

Předsedové ČsoP   
prof. ing. František Hron, drsc. (1979–1989 –  

na fotografii),

rndr. Jaromír pospíšil, drsc. (1989–1991), 

prof. rndr. Bedřich moldan, csc (1991–1997), 

phdr. petr dolejský (1997–2000),  

rndr. libor ambrozek (2000–2002),  

ing. pavel pešout (od 2003, od 2002 pověřený 

vedením svazu).

výročí 25 let ČsoP 
U příležitosti 25 výročí vydal ČsoP 
reprezentativní brožurku, shrnující 
současnou bohatou činnost svazu,  
a připravil putovní výstavu na stejné téma. 
Máte-li zájem o zapůjčení výstavy  
(11 srolovatelných plachet formátu a1) na 
některou z vašich akcí či o zaslání brožur 
(podívat se na ni můžete na www.csop.cz, 
brzo vyjde i v anglické a německé mutaci), 
obraťte se na Kancelář Úvr ČsoP.

Jak vznikal čsoP

k tomu, že zhruba v té době začal již pra
covat přípravný výbor svazu chystající 
sta novy, programovou náplň i návrhy 
per sonálního obsazení ústředních or gá
nů budoucí organizace, je zřejmé, že 
myš lenka musí být starší a do koncepce 
by la pouze vhodně začleněna. hlavním 
aktérem vzniku svazu i jeho následné 
činnosti bylo ministerstvo kultury Čsr, 
pod které tehdy ochrana přírody spadala.

v mlhovině dohad tonou i důvo
dy, které tehdejší vládce k založení 
svazu vedly. Jako nejpravděpodobněj
ší se zdá, že si uvědomili sílící zájem 
o otázky ochrany přírody (u nás již tou 
dobou exis toval nezávislý TIs a více 
méně ne for mální – byť pod hlavičkou 
ssm – hnu tí Brontosaurus, v zahraničí 
vzni ka ly strany Zelených), a snažili se 
mít tyto aktivity pod kontrolou. někdy 
se též uvádí, že státní ochrana přírody 
potřebovala aktivovat potencionální 

dobro volníky, kteří by zajistili přede
vším management chráněných území. 
Jisté je, že se podařilo skutečně se trefit 
do nepokrytého prostoru v aktivitách 
společnosti, o čemž svědčí tisíce lidí, 
kte ří se do činnosti svazu od počátku 
za pojili (v roce 1984 měl již svaz 23 714 
členů sdružených ve 768 Zo) i vznik 
zá kladních organizací, mnohde předbí
hající ustavení oficiálních struktur, jen 
na zá kladě doslechu, „že se něco chystá“ 
(na příklad 1. Zo ČsoP v Praze zvolila 
svůj přípravný výbor již 5. dubna 1979! – 
a nebyla zdaleka jediná). 

První krůčky
svaz na počátku 80. let byl jiný, než jak 
ho známe dnes. 

Pro ustavení základních organizací 
exi stovala poměrně přísná, dnes zcela 
ne  pochopitelná, omezení. Zo napří
klad měly sdružovat pouze členy mají
cí by dliš tě či pracoviště v konkrétním 
okresu a jejich činnost neměla hranice 
tohoto okre su překračovat, ve městě či 
obci mo hlo být zřízeno jen tolik Zo, 
„aby jejich činnost zajišťovala plnění 
úkolů, které je zde třeba z hlediska ochra
ny přírody a pé če o životní prostředí 
plnit“. v praxi se na ně však příliš nehle
dělo. Činnost Zo přímo řídily okresní 
(městské) výbory, které měly dohlížet 
na její „ideovou čistotu“. dle vzpomí
nek pamětníků však sloužily častěji jako 
„nárazník“ za chy cující vlivy politické 
moci a umož ňu jící základním organiza
cím relativně ne rušenou činnost.

Inu, trošku kocourkov. ale „vlk se na
žral“ a svaz postupně vyrostl v silnou, 
sebevědomou organizaci, za kterou zů sta
lo množství odvedené užitečné práce 
a která dnes nahlíží již do druhého čtvrt
století své existence.  

Autor je redaktorem časopisu. 
Kontakt – e-mail: jan.moravec@ecn.cz



Mapa působnosti správ chKo

  Poodří – Časopis obyvatel horní odry   
Vydává společnost přátel poodří ve spolupráci se  
Zo čsop odry, Zo čsop Jeseník nad odrou,  
správou cHKo poodří a svazkem obcí region 
poodří. Vychází čtvrtletně. Adresa redakce: 
Výškovická 102, 700 03 ostrava,  
e-mail: poodri@volny.cz

na základě novely zákona o ochraně přírody  
a krajiny má nyní správa ochrany přírody 

(dříve správa cHKo čr) v ochraně kriticky  
a silně ohrožených druhů a od nového roku 

též v praktické péči o ZcHÚ  
národních kategorií působnost na celém 

území čr s výjimkou národních parků  
(kde mají tyto kompetence správy  

národních parků) a vojenských  
újezdů (kde jsou orgánem  

ochrany přírody újezdní  
úřady a ministerstvo vnitra).  

působnost má též ve  
většině ptačích oblastí.  

Z tohoto důvodu byly působnosti  
správ jednotlivých cHKo rozšířeny i mimo 

vlastní území cHKo, jak ukazuje tato mapa. 

bližší informace podá správa ochrany přírody, nuselská 39, Praha 4, tel.: 241 082 111, http://schko.ten.cz

regionální vlastivědné časopisy, vydávané či spoluvydávané ČsoP

  bílé/biele Karpaty – Časopis moravsko-
slovenského pomezí  Vydává Vzdělávací  
a informační středisko Bílé Karpaty, o.p.s., Zo čsop 
Bílé Karpaty, regionální pobočka stUŽ Bílé Karpaty  
a centrum environmentálních aktivit trenčín  
ve spolupráci se správou cHKo Biele Karpaty  
a správou cHKo Bílé Karpaty. Vychází čtvrtletně. 
Adresa redakce: Bartolomějské náměstí 47,  
698 01 Veselí nad moravou, tel.: 518 322 545,  
e-mail: visbk@bilekarpaty.cz.

  arnika – Přírodou a historií 
Karlovarského kraje  
Vydává Zo čsop Kladská.  
Vychází nepravidelně.  
Adresa redakce:  
Zo čsop Kladská, ruská 371/23,  
353 01 mariánské lázně, 
e-mail: kladska@centrum.cz

  Pod blaníkem – vlastivědný časopis 
benešovska, vlašimska, voticka, 
Českého Meránu a dolního Posázaví   
Vydává Zo čsop Vlašim a muzeum 
podblanicka ve spolupráci se správou 
cHKo Blaník. Vychází čtvrtletně. 
Adresa redakce: podblanické 
ekocentrum čsop, pláteníkova 264, 
258 01 Vlašim, tel.: 317 845 169,  
e-mail: vlasim@csop.cz 

stalo se ...
duben
  Každoroční jarní vlny „Uklízení světa“ 

(kampaně clean Up the World) se v České 
republice zúčastnilo téměř 1500 lidí.

  o velikonocích se opět hledalo jaro –  
konkrétně kvetoucí violka, poletující  
vlaštovka nebo jiřička a někdo hrající kulič-
ky. do hry se na 62 lokalitách zapojilo 1149 
hledačů, úspěšní byli z 58%. 

Květen
  několik zástupců ČsoP navštívilo  

7 pozemkových spolků v Usa a přivezlo 
odsud mnoho zajímavých námětů k další 
činnosti.

  „nultý ročník“ nového programu  
Živá zahrada zaznamenal nečekaný ohlas – 
více o něm naleznete na straně 14.

Červen
  ve finále soutěže Zelená stezka – Zlatý 

 list zvítězili v kategorii „mladší“ volavky  
z třeboně, v kategorii „starší“ parta  
říkající si Myčka na tanky z téhož města. 

  ČsoP uzavřel smlouvu o spolupráci  
s agenturou ochrany přírody a krajiny Čr  
a se správou ochrany přírody (dřívější 
správou chráněných krajinných oblastí Čr).

  v jeskyních Moravského krasu se  
u příležitosti 25 let ČsoP uskutečnily dva 
slavnostní koncerty houslového virtuosa 
Jaroslava svěceného.

Červenec
  na zámku v lednici byla podepsána  

zakládací smlouva o.p.s. biosférická  
rezervace dolní Morava, jejíž je ČsoP  
jedním ze spoluzakladatelů. bližší informace 
naleznete na str. 4.

  na Pálavě byla veřejnosti zpřístupněna  
jeskyně na turoldu. stejně jako ostatní  
přístupné jeskyně v Čr i tuto můžete navští-
vit se slevou v rámci programu  
Zelená karta.

srpen
  v celoroční přírodovědné hře stříbrná nit 

byli již po 7. nejlepší Mladí přírodovědci  
z Českého Krumlova.

  ve spolupráci s aoPK byla zveřejněna výzva 
k mapování křečka polního, tesaříka  
obrovského a roháče obecného (a to včetně 
zpracování starších dat).

Září

  v sedmihorkách v Českém ráji se za  
překrásného podzimního počasí a účasti  
asi 170 lidí uskutečnil 4. sraz členů  
a příznivců ČsoP. o bohatý program se 
postaraly Zo ČsoP armillaria a Křižánky 
spolu se správcem kempu. 

  ČsoP se připojil ke kampani proti  
vedení rychlostní komunikace r 35 napříč 
Českým rájem.

říjen
  Úvr ČsoP, která se sešla ve skanzenu 

Krňovice nedaleko hradce Králové,  
mimo jiné jmenovala Zo ČsoP Šípek  
z Českého Krumlova regionálním centrem 
pro Jihočeský kraj.

  Zo ČsoP Upolín z olomouce připravil  
metodické setkání instruktorů dětských 
oddílů, zaměřené na týmovou práci,  
zvládnutí organizace činnosti i stresu.

  ČsoP uzavřel novou smlouvu o spolupráci 
se sdružením středisek ekologické výchovy 
Pavučina.
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ČsoP vydal ...
  Kolektivy dětí a mládeže v ČsoP – sborník  

se zajímavými prezentacemi „mopíků“ 

  bezpečnostní pravidla činností s dětmi  
a mládeží – příručka pro vedoucí dětských 
kolektivů, shrnující maximum aktuálních 
informací o dané problematice 

Kontakt: cdm čsop, tel.: 224 912 466,  
e-mail: cdm@smop.cz  

  nová odysea – vyprávění o cestě černých čápů 
ze sibiře do indie 

Kontakt: český rozhlas – nová odysea,  
e-mail: odysea@rozhlas.cz  

  Péče o dřeviny rostoucí mimo les i. (J. Kolařík 
a kol) – obnovené vydání 5. svazku metodické 
řady čsop, o němž se dočtete více na str. 17.

  agroenvironmentální programy na mokrých 
a podmáčených loukách – příručka  
o agroenvironmentálních programech v čr

  stanice pro handicapované živočichy 
ČsoP vlašim – sada pracovních listů pro 
předškoláky, základní školy i středoškoláky

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

  natUra 2000 v Českém ráji –  
leták o evropsky významných lokalitách  
na území cHKo

  Jičínsko a Podkrkonoší – leták o evropsky 
významných lokalitách soustavy natUra 2000 
v severovýchodních čechách

Kontakt: čsop Křižánky, csopkrizanky@seznam.cz 

  natura 2000 – vybrané oblasti ochrany 
ptactva na jižní Moravě – leták s popisem 
lokalit a nejvýznamnějších druhů v nich žijících

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

  agroenvironmentální programy na orné půdě 
– další z příruček o agroenvironmentálních 
programech v čr

Kontakt: Zo čsop Bílé Karpaty,  
tel.: 318 324 792, e-mail: csop@bilekarpaty.cz 

  Ščúrnica – karpatský les, kterému lidé dali 
volnost – pozvánka do lesa vykoupeného  
v rámci kampaně místo pro přírodu (viz str. 3)

Kontakt: Zo čsop Kosenka, tel.: 577 320 181, 
e-mail: kosenka@mail.walachia.cz  

  ochrana ovcí před velkými šelmami  
(m. orálek a kol.) – sborníček rad a zkušeností

Kontakt: Zo čsop Valašské meziříčí,  
tel.: 571 621 602, e-mail: csopvm@quick.cz 
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Česká spořitelna,   
 generální partner  

 národní sítě stanic pro

 handicapované živočichy

Česká spořitelna,   

 generální partner  

 národní sítě stanic pro

 handicapované živočichy


