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slovo předsedy

VáŽEní  čtEnáři,
letošní jaro přišlo později, ale o to bouřlivěji. rych
lé odtávání sněhové pokrývky umocněné deš ťo
vými srážkami způsobilo povodňové stavy toků 
na řadě míst naší republiky. Byť letošní povodně 
nebyly tak ničivé jako ty předchozí, přesto vedly 
k ob nově diskusí nad protipovodňovou ochranou, 
často vyhrocených z důvodu blížících se parla
ment ních voleb. opět se vynořily již dávno zasuté 
plány na stavby přehrad prakticky v povodí všech 
významných toků, projekty kanalizací toků a dal

ších technických opatření. s potěšením jsem však zaznamenal (a to i v běžných 
médiích) názorový posun ke komplexnímu řešení protipovodňové ochrany.
 moderní protipovodňová ochrana stojí na třech pilířích. realizace 
tech nických opatření přímo omezujících škody způsobované povodněmi je 
sice důležitým, ale pouze jedním z těchto tří pilířů. Bez hrází a stěn, poldrů 
a dal ších retenčních prostor, obtočných koryt apod. se při ochraně obyvatel, 
obydlí a dalších staveb neobejdeme. nesmí však sloužit k tomu, aby byla dále 
rozšiřována zástavba zaplavovaných území. 
druhým důležitým pilířem protipovodňové ochrany je prevence. kromě infor
mačních systémů aktuálních preventivních varování je to především prevence 
dlouhodobá, tedy omezování potenciálních škod vymezením záplavových úze
mí v územněplánovacích dokumentacích a jejich ponecháváním bez zástavby. 
Po každé povodni jsme svědky, jak jsou znovu stavěny vodou až k základům 
sme tené chaty, ploty a další překážky. Je dobře, že stát začíná uvažovat o aktivní 
pod poře těch obyvatel, kteří se rozhodnou své opakovaně zaplavované nemovi
tos ti opustit. mělo by však jít o dobrovolné rozhodnutí každého vlastníka, ni ko li 
o vyvlastňování, bohužel také diskutované v poslední době.
 konečně třetím, a z mého pohledu nejdůležitějším pilířem, je ob no va 
a zvyšování retenčního potenciálu krajiny. na vznik a průběh povodní má vliv 
ab sorbční schopnost (tedy kvalita) půd, odtokové poměry, členitost vodních 
to ků a možnost přirozených rozlivů v nivách. všechny tyto vlivy jsme svou 
čin nos tí v krajině v minulosti dlouhodobě zhoršovali. abychom dosáhli zvý
šení při rozeného retenčního potenciálu krajiny je třeba zvýšit lesnatost, a to 
v nepo sled ní řadě v nivách, upravit nepříznivé odtokové poměry na zemědělské 
půdě, obnovit přírodní charakter vodních toků, oddálit protipovodňové hráze 
tam, kde je to možné a obnovit rozsáhlá území přirozených inundací.
 Ideální příležitostí k realizaci protipovodňové ochrany v příštím obdo
bí je vhodné využití evropských strukturálních fondů v kombinaci s již existují
cí mi národními zdroji. věřím, že se podaří prosadit komplexní přístup, který 
ne bude protežovat pouze realizaci finančně náročných technických opatření. 
Zde by měl velmi důležitou roli sehrát Český svaz ochránců přírody a další 
ne zis kové organizace. 

Pavel Pešout
předseda ČSOP
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Vážení čtenáři,

jak jsme minule slíbili, tohle číslo je trochu více 
„moravskoslezské“. v rubrice Chráníme přírodu 
se tak dozvíte o dvou zajímavých botanických 
lokalitách na Prostějovsku (shodou okolností 
obě cenné zejména výskytem vzácných druhů 
ostřic, a tak splácíme trošku dluh i téhle nesmír
ně bo haté, a přesto opomíjené skupině rostlin), 
v ru brice Krajina a lidé vám představujeme dvě 
chrá něné krajinné oblasti – moravský kras a Žďár
ské vrchy, po zve me vás na naučné stezky v údolí 
mo ravice či na hrad Cornštejn na Zno jemsku, 
kte rý je jedním z objektů, jež poskytují členům 
ČsoP v rámci programu Zelená kar ta slevy na 
vstup ném. I v eko vý chov né rub rice zavítáme na 
mo ravu – a to do Brna, kde již čtr náct let pracuje 
přímo v centru města ekologická poradna. o pří
kladné spo lupráci mezi ochra nář skou organizací 
a sa mo správou se pak dočtete v Mozaice. 

Blíží se léto, prázdniny a dovolené. věřím 
tedy, že se opět některé z článků v tomto čísle 
Krásy našeho domova stanou inspirací pro va še 
výlety, vycházky, vandry, exkurze, expedi ce… 
či jak kdo aktivní poznávání krás ve svém oko
lí nazývá. Že při poznávání všech těch krás
ných míst pro přírodu nezapomenete ani na 
zvířata v nouzi a že vaše živá zahrada bude plná 
motýlů.
 

Honza Moravec
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e velké Británii hnízdil čáp bílý patrně naposledy v ro ce 
1916, ve švédsku v roce 1954, v Belgii v roce 1985. I ve 

střední a východní evropě počty hnízdících párů čápů 
bílých klesají.

co hrozí čápům?
Příčin úbytku těchto krásných brodivých ptáků je celá řada. 
Především to jsou trvalé změny v krajině způsobené člověkem, 
které vedou ke zničení životního prostředí, a tím i hnízdních 
stanovišť čápů. mizí vlhké biotopy, odvodňují se louky a pole, 
malé vodní toky se převádějí do podzemních stok, bahno se 
vy hrnuje na břehy rybníků, atd. To vše připravuje čápy o lo viš tě 
a o zdroje potravy. Čápům škodí také znečistěné vody a ovzdu
ší, zejména pak chemické prostředky používané v ze mě děl ství, 
les nictví a ovocnářství. Ty způsobují otravy a ztrátu po trav ní 
zá kladny na hnízdištích, na tahu a v zimovištích. mno ho čápů 
zahyne i nárazem do drátů elektrického vedení, roz hla sových 
a televizních antén apod. 

Pro mláďata jsou kritické provázky a rybářské vlasce, které ča pí 
rodiče najdou pohozené v krajině. stává se, že si mládě omotá 
takové motouzy kolem běháku tak silně, až dojde k odumření 
nohy. Pokud se taková závada zjistí u mláděte při kroužkování 
včas, odstraní se, noha se ošetří a čápě je za chrá něno. mnohdy 
však najde kroužkovatel u mláděte již jen nožní pahýl.

na svých hnízdištích, během tahu i v zimovištích jsou čápi 
vy staveni i mnohým jiným nebezpečím. některá rizika jsou při
rozeného charakteru a vyplývají přímo z chování čápů. na pří
klad boje o hnízdo nebo o partnera mohou někdy končit až 
tragickou smrtí jednoho z ptáků, či rozklováním již snesených 
va jec nebo uklováním vylíhlých mláďat. spodní části čapích 
hnízd často obsazují vrabci domácí nebo poštolky obecné. Ti 
pak svou činností hnízdo „provrtají“, takže mu hrozí zřícení. 
vel ký vliv na úspěšnost hnízdění má i počasí. malá mláďata 
jsou na hnízdě v případě deště, krupobití, chladu nebo vedra 
ne ustále kryta jedním z rodičů, avšak tento pečovací reflex se 
po stupně u dospělých ptáků vytrácí. velká mláďata zů stá va jí 
na hnízdě až několik hodin sama. Za deštivého a chladného 
po časí pak prochladnou a zahynou. v obdobích sucha mo hou 
mlá ďata na hnízdech zahynout i nedostatkem potravy. 

největší ztráty mají čápi v prvním roce života, kdy uhyne 
asi 60 % mláďat, zejména při vylétnutí z hnízda a při první 
cestě do afrických zimovišť. 

výsledky sčítání 
Ze všech výše zmíněných důvodů se stal čáp bílý jedním z prv
ních ptačích druhů, u něhož bylo zorganizováno mezinárodní 
sčítání hnízdících párů. První bylo v roce 1934. další se reali

zovala v letech 1954 a 1974, v naší vlasti se však neuskutečnila 
tato sčítání na území celé republiky. 

v roce 1981 byla při tehdejší Československé ornitologické 
společnosti založena pracovní skupina pro výzkum, ochranu 
a evi denci čápů bílých, která začala s každoročním hnízdním 
sčítáním bílých čápů u nás. 

Tato skupina zorganizovala i čtvrté mezinárodní sčítání 
v roce 1984. Tehdy bylo na území dnešní České republiky evi
do váno 1007 fyzicky existujících hnízd. Z tohoto počtu bylo  
čapím párem obsazeno 648 hnízd a na 485 hnízdech bylo 
vy ve deno celkem 1287 mláďat, 129 mláďat v době hnízdění 
uhy nu lo. Při následujícím mezinárodním sčítání v roce 1994 
bylo v naší vlasti zjištěno 1063 hnízd čápů bílých, z toho 851 
ob sa ze ných. na 736 hnízdech se vylíhlo 2242 mláďat a vyve
deno by lo 2111 mláďat. Tento rok byl jedním z nejúspěšnějších 
v ce lé čtvrtstoleté historii tohoto sčítání (pouze v roce 2000 bylo  
zjiš těno více vyvedených mláďat, celkem 2035). naopak vůbec 
nejhorším rokem s ohledem na úspěšnost hnízdění čápů bí

2     jaro-lÉto 2006 krás a n ašeho domova

chránÍme přÍrodU

Ve většině evropských zemí se čápi vždy těšili  přízni lidí. 
to však nezabránilo tomu, aby od druhé poloviny  
20. století nenastal nápadný úbytek jejich početnosti  
a zmenšování území jejich rozšíření zejména na západě 
kontinentu. 

teXt a F o t o s tanislaV cHVapil

v

důležitou součástí sčítání čápů je jejich kroužkování.

          Sčítání
čápů bílých

nejstarší čáp
dospělí  čápi se dožívají  v průměru 8 až 10 let života. nejstarší  
zjištěný jedinec v historii v České a slovenské republice, u kterého 
byl věk bezpečně prokázán kroužkováním, byl stár 22 let. pták byl 
kroužkován jako mládě na hnízdě ve štěkni u strakonic v roce  
1982. v letech 2003 až 2004 hnízdil tento čáp v plané nad lužnicí. 
Údaje na jeho kroužku byly bezpečně odečteny silným stativovým 
dalekohledem. v roce 2005 byl již na lokalitě jiný pár.

lých u nás byl rok 1997, kdy bylo vyvedeno pouhých 795 mlá
ďat! každoroční výsledky počtu vyvedených mláďat svědčí  
o znač ně kolísavé úspěšnosti hnízdění čapích párů ovlivněné 
hlav  ně klimatickými podmínkami. 

Zatím poslední, šesté mezinárodní sčítání čápů bílých (a zá ro
veň 24. celostátní sčítání) v roce 2004, přineslo v naší re pub
lice tyto výsledky: 1210 fyzicky existujících hnízd, z toho 814  
hnízd bylo obsazeno čapími páry, na 682 hnízdech bylo vyvede
no celkem 1741 mláďat, při hnízdění uhynulo 119 mláďat. 

kritický rok 2005
výsledky celostátního sčítání čápů bílých v loňském roce ještě 
nejsou zcela zpracovány. Přesto již nyní můžeme konstatovat,  
že rok 2005 byl z hlediska hnízdění čápů bílých v České repub
lice velice špatný. v některých regionech byla obsazenost  
hnízd dospělými ptáky a úspěšnost hnízdění hluboko pod  
mno haletým průměrem. mnoho hnízd zůstalo neobsazených 
po celé hnízdní období nebo byla hnízda obsazena dospělými 
čá py, ale bez mláďat. 

na průběh hnízdění mělo vliv chladné jaro a deštivé počasí 
v některých lokalitách v době hnízdění. klimatické podmín
ky negativně ovlivnily i potravní nabídku čápů. avšak hlavní 
příčinou „slabého“ roku pro čápy bílé byla patrně situace s jar
ním příletem dospělých na hnízda. Zatímco západoevropská 
populace čápů (početně mnohonásobně menší než východo
evropská), migrující na hnízdiště a zimoviště přes Pyrenejský 
poloostrov, přilétla na svá hnízda až na výjimky normálně, 
východoevropská populace, táhnoucí přes arabský poloostrov 
a podél rudého moře, se zdržela vlivem silných mrazů a vich
řic v březnu a v dubnu v Turecku. někteří čápi zahynuli a mno

ho jich přilétlo na hnízda až koncem dubna nebo do kon ce 
začátkem května, takže tyto páry již byly bez mláďat. Proto  
v zá padních Čechách, kde převládá západní populace, byla 
si tu ace v úspěšnosti hnízdění dobrá, ani v jižních Če chách, kde 
se obě populace mísí, výsledky hnízdění nedopadly tak katas
trofálně, avšak severní Čechy, kde převládají ptáci z vý cho do
evropské tažné cesty, dopadly velmi špatně. většina hnízd zde 
nebyla vůbec obsazena. Ještě mnohem horší byla situ ace s hní
z  děním čápů bílých na moravě, a zejména na slo vensku. Po do
bné zprávy jsou i z maďarska, Polska apod. více než po lo vina  
hnízd nebyla dospělými čápy vůbec ob sa ze na.

všechny tyto skutečnosti plně dokladují nutnost dlou ho
dobé péče o každé čapí hnízdo, případně na vhodných místech 
i instalaci umělých hnízdních podložek (viz knd podzim 
2003). významné je i další objasňování hnízdní biologie a eto
lo gie čápů při zajištění zdravé potravní základny. neméně dů le
žité je i osvětové působení na veřejnost pomocí tisku, rozhlasu, 
televize, propagačních materiálů či terénní agitací.  

Autor je odborným garantem  
programu „Ciconia a ostatní brodiví“.  

Kontakt – tel.: 416 837 603, e-mail: ciconia.roudnice@centrum.cz



dva roky po tragické smrti profe sio nálního 
botanika a vůdčí osob nosti prostějovské čsop 
pet ra albrechta vznikla základní organizace  
s bo  tanickou specializací. jejím cílem je  
po  kračovat v jím započaté floristické činnosti. 

botanici v terénu
prostějovské ochranářské aktivity jsou z velké 
části zaměřeny na péči o více než dvě desítky 
přírodních botanických lokalit a chráněných 
území. nezbytné je při této činnosti i studium 
floristické problematiky. proto jsme se pustili do 
systematického zkoumání floristických dat  
z různých literárních zdrojů, inventarizačních 
průzkumů i soukromé databáze petra albrechta.

získané údaje ověřujeme terénním prů  zkumem. 
proto jsme mimo jiné vy my    sleli akci „jízda po 
chráněných úze mích“, při které každoročně  
zveme pra cov  níky Krajského úřadu, agentury 
ochra   na přírody a krajiny, české in spek ce  
ži votního prostředí a významné aka de mic ké 
botaniky na exkurze po vy bra ných lo kalitách,  
kde přímo na místě dis ku tu je me o problémech 
jejich ochra ny.

nečekaný objev
jedním z témat této akce v roce 2003 byla 
snaha nalézt způsob ochrany pro zazna me naný 
nejsevernější výskyt os tři ce drob  né. shodou 
šťastných okolnos tí se stal naším  
spolupracovníkem jeden nej vět ších odborníků na 
ostřice v naší re pub lice, ing. radomír řepka, phd. 
při ex kurzi na lokalitě malá horka u Vícova si ce nález 
ostřice drobné nepotvrdil, avšak oznámil posléze 
unikátní nález no vé ho druhu pro českou republiku – 
ca rex obtusata. český název tehdy ne mě la –  
nazvali jsme ji ostřice přítupá. rovněž druhý 
uváděný výskyt ostřice drobné asi 1 km východně 
od malé hor ky na přírodní památce za Hrnčířkou byl 
přehodnocen na populaci ostřice pří tupé.

ostřice přítupá je velmi vzácná na úze mí celé 
Evropy. Vyskytuje se na si bi ři kro mě její jižní části, 
zasahuje až na ču kot ku a do číny. izolovaná 
skupina lo ka lit leží na Kavkaze a v Gruzii. smě rem 
na západ zasahuje okraj sibiřského vý skytu po  
Ural, odsud směrem západním se vy skytuje  
vzácně v severním a střed  ním rus ku, v Bělorusku, 
jediná lo   kalita na zá padní Ukrajině leží ne da le ko 
lvova. nej bliž ší lokalita od nás (již zničená) se  
na chá zela v německu u lip ska, dále roste ta to 
ostřice ojediněle v mec k lenbursku (se  ver ně  
a severo vý chod ně od Berlína) a v již ním švédsku.

nález ostřice přítupé na dvou blízkých lokalitách  
v okolí Vícova přesahuje svým významem hranice 
čr a má celoevropský význam. tento druh zde  
do sa hu je jihozápadního okraje euroasijské části 
areálu. je velmi pravděpodobné, že se jedná  
o reliktní středoevropský vý skyt, kterému lze 
připodobnit i ná le zy bří zy nízké u olomouce, 
matizny ba hen ní u Hrdibořic a ostřice tlapkaté na 
více místech, nejblíže pak v nedalekém  
vojenském újezdu Vyškov a v terezském údolí  
u náměště na Hané. tyto druhy migrovaly do 
střední Evropy v poslední době ledové, v prostředí 
stepi s drsným kontinentálním klimatem,  
v částečném bezlesí prostoru střední Evropy.

V průběhu doby uplynulé od nálezu se podařilo 
vyhlásit malou horku u Ví co va jako přechodně 
chráněnou plo chu. čsop prostějov je 
spolunavrhova telem na vyhlášení této lokality 
zvláště chráněným územím. Během poslední 
vegetační sezóny proběhlo první řízené střídavé 
kosení spojené s od stra ňo vá ním náletu dřevin, 
které provedli členové zo Hořepník prostějov.  

Autor je  předseda ZO ČSOP Hořepník Prostějov.  
Kontakt – e-mail: podhorny.csop@seznam.cz
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Bělá
malebná i tajemná je krajina 
drahanské vrchoviny. mohutné buky 
rozkládají své koruny v přírodní  
rezervaci průchodnice, pestrá je 
mozaika políček a květnatých luk  
v okolí Horního štěpánova. 

nejen péče o lokalitu vzácné ostřice 
přítupé, ale i její samotný nález na 
našem území je výsledkem práce 
malé skupiny amatérských botaniků 
pracujících v zo čsop Hořepník.

ady, v zapomenuté krajině ko 
nic  ké vrchoviny, byl v roce 1992 

vy hlášen okresním úřadem v Pro
stě jo vě přírodní park „kladecko“. Jeho 
sou částí je i malebné údolí Bělé, příto ku 
říč ky nectavy. Tvoří jej mozaika mok
řad ních a vysýchavých luk, roz trou
še ných le síků i osamocených stromů  
ční   cích k obloze. 

malé, nenápadné, skoro až zapo me
nu té loučky v blízkosti bývalého hotelu 
Úpolín si jako první povšiml na svých 
toulkách krajinou rndr. Petr albrecht, 
pro stějovský botanik a zapálený ochrán
ce přírody. desítky prstnatců májových 
tu každé jaro vykukují z trávy, žluté hla
vič ky upolínů nejvyšších zdraví poutní
ka jdoucího krajinou. neobvyklé je bo 
hat ství nenápadných ostřic, které ocení 
jen oprav doví znalci. roste tu ostři ce 
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teXt liBor tandlEr  
F o t o  EVa zatloUKaloVá

teXt jaroslaV podHorný

Uplynulé období bylo na výkupy bohaté. 
kromě několika dalších pozemků na 
ščúrnici (celkem tam v tuto chvíli Čsop 
již vlastní 13,2 ha) jsme vykoupili velkou 
část Jindřišského údolí u Jindřichova 
hradce (9,3 ha), zajímavou lokalitu 
lýkovce jedovatého zvanou kupsova 
skála na podblanicku (o té jste se mohli 
dočíst v minulém čísle knd) a začali jsme 
s výkupy na zázmonících ve  
Ždánickém lese na jižní moravě  
(stepní lokalita – prozatím 0,25 ha). 

  

chcete-li některou z „našich“ lokalit 
navštívit, posloužit by vám měly  
postupně vydávané „miniprůvodce“. 
prozatím vyšly čtyři (triangl, ščúrnica, 
bělá, Jindřišské údolí) a připravujeme 
další. zdarma k dispozici budou  
v ekocentrech Čsop, v turistických 
infocentrech v okolí a samozřejmě  
v kanceláři Čsop v praze (viz tiráž), 
stáhnout ve formátu pdf si je můžete  
též z webových stránek  
www.mistoproprirodu.cz (kampaň  
místo pro přírodu > tiskoviny  
ke stažení). postupně jsou na 
jednotlivých lokalitách osazovány též 
informační tabule.  

  

na výkupy v současné době čeká kromě 
dalších pozemků na ščúrnici,  
zázmonících a jedné zbývající parcely  
na kupsově skále i již dříve avízovaný 
mokřad „opičák“ u liberce.  
tentokrát nejde o pouhý výhled, ale o již 
předjednané kupní smlouvy.  
během jara tak budeme potřebovat 
minimálně 500.000 korun. a účet 
místa pro přírodu v současné době zeje 
prázdnotou! věříme však, že s vaší  
pomocí potřebné peníze brzy získáme.

své dary posílejte prosím na známé  
číslo účtu 9999922/0800. nadále 
můžete přispívat i přímo na pokračující 
výkupy ščúrnice, pokud k vaší platbě 
připíšete specifický symbol 103. 

Čsop prostějov  pečuje  
o vzácný glaciální relikt

da va llo va, ostřice prosová, ostřice trs
natá, os tři ce rudá, ostřice stinná, ostřice 
od chyl ná, ostřice latnatá a spousta dal
ších krás  ných a vzácných rostlin. Bul ty 
ostřic tu dosahují až metrové výšky.   

vzkříšení
Po roce 1990 však začala loučka chřad
nout. seno z mokré louky nikdo ne po tře
boval, blízký hotel byl uzavřený, a tak ani 
z estetických důvodů se nikdo o louč ku 
nestaral. až se rozhodla o lou ku postarat 
skupina dobrovolníků z blíz kých kladek 
sdružená pod hlavičkou místní organiza
ce Českého svazu ochránců přírody. 
hlav ní zásluhu na obnovení péče má její 
dlouholetý předseda mvdr. menšík. kaž
dý rok se tu sečou travní porosty a od stra

ňu jí náletové dřeviny. Loučce se navrátila 
její pů vod ní, krásná tvář.

významným krokem k ochraně lo ka 
li ty bylo její zařazení mezi zájmové lo ka 
lity pozemkového spolku Pro stě jov sko. 
Pod statná část lokality o výměře cca 
0,6 hektaru byla v roce 2005 odkoupena 
v rámci kampaně místo pro přírodu do 
vlast nic tví ČsoP. další pozemek ve vlast 
nictví ob ce kladky je dnes v dlou ho do
bém pro nájmu ČsoP Pro stě jov. 
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asi největším kladem tohoto pří bě
hu je skutečnost, že se o kousek zajíma
vé krajiny rozhodla postarat skupina 
míst ních lidí z malé podhorské vísky. 
Lidí, kterým nebyl lhostejný osud 
zdán li vě obyčejného, zapomenutého 
území. a proto si jich vážím.  

Autor je členem ZO ČSOP Oriolus,  
realizátorem projektu  

Pozemkový spolek Prostějovsko.  
Kontakt – tel.: 603 826 724,  

e-mail: libtan@volny.cz



ždy se snaží udělat maximum 
pro to, aby poraněnému jedinci 

po  mohli, někdy ovšem jejich sna
ha vyjde naprázdno. obzvlášť, po kud je 
příčinou poranění lidská zloba. 

oběti
Takovým případem byl i nález káně 
lesní, ke které byli povoláni zaměstnan
ci zá chran né stanice v Pasíčkách. Po ra
ně nou ká ni našla koncem února mysli
vec ká stráž na poli na Chrudimsku. Pták 
měl am putované prsty na pravé noze. 
s nej větší pravděpodobností se chytil do 
na stražených želez a podařilo se mu osvo  
bodit se za cenu ztráty pravého pa řá tu. ve 
stanici byl pták okamžitě oše třen, bo hu
žel i přes veškerou péči pošel. Pa  cha tel, 
kte rý nastražil železa, nebyl do  paden. 

Lidská touha likvidovat škodnou 
by la i za zraněním dvou ptáků na ostrav 
sku. neznámý střelec tam v po lo vině  
břez    na postřelil poštolku obecnou. Pták, 
na lezený v ostra věZá bře hu, měl roz dr
ce  né kůstky v pravém křídle. ně ko  likrát 
pře  lomené kosti už nikdy do bře nesros
tou a samička poštolky tak zů stane na 
vždy odkázaná na péči člověka.

o něco větší „štěstí“ měl puštík, kte
rý byl přivezen o několik dnů později 
do záchranné stanice v Bartošovicích na 
mo   ravě. Pták měl poranění na hlavě a te 
pr ve důkladná prohlídka objasnila, že se  
rov  něž stal obětí nenávistného ostro 
střel ce. střela naštěstí nepoškodila kost 
a zů stala pod kůží. Je tak velká na  dě je, že 
se sova po doléčení vrátí zpět do pří rody. 
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Migrace žab

V minulém čísle Knd jsme vás 
stručně informovali o „staronové“ 
akci žába, jejímž cílem je zmapování 
a následné zabezpečení úseků silnic 
rizikových pro obojživelníky.  
dnes se k tématu ještě vracíme.

dnešní době už jen vzácně pod
barvuje jarní večery žabí sbor. 

Žá by, a s nimi další druhy oboj ži vel
ní ků, z naší krajiny mizí a za více či méně  
ohrožené jsou považovány všechny dru hy 
žijící u nás. od 50. let jsou po zo rovány 
jejich alarmující úbytky. mnoho druhů 
dří ve hojných utrpělo po vážlivé ztráty 
po četního stavu, po  stup  ně mizí i celé 
po pu lace. Ještě po měrně nedávno souvis
lý areál rozšíření ně kte rých obojživelníků 
se postupně tříští. v jarním období, kdy 
oboj živelníci putují na místa roz mno žo
vání, do chá zí často k jejich usmrcení na 
silnici. na jednom silničním úseku tak 
mohou uhynout desítky, stovky i tisíce  
je dinců. Proto jsou nutné konkrétní  
ochra nářské programy a zásahy. Jedním 
z nich je sledování rizikových úseků 
ta ho vých cest obojživelníků přes silniční 
ko munikace a postupné řešení nej pro blé 
mo vějších z nich.

mapování rizikových úseků
v minulém čísle knd byli čtenáři vy zvá
ni, aby se podíleli na mapování výše uve
de ných rizikových úseků. Tato výzva tr vá. 
nezačínáme však na bílé mapě. ve spo
lupráci se zoology i se zájemci o pří ro du 

se již podařilo shromáždit údaje o mno 
ha úsecích silnic, na nichž jsou obojži
velníci každoročně ve větším množ ství 
usmrcováni. Za relevantní byly brá ny 
ty úseky, které se podařilo v prů běhu 
let 2000–2004 ověřit. v sou čas né době 
má me v evidenci téměř 300 ta ko vých 
úseků z celé České republiky a jejich 
počet se (i díky vaší pomoci) stále zvy
šuje. Jejich aktuální databázi se zákresy 
v ma pách na leznete na webových strán
kách www.csop.cz/akcezaba. 

Při zjišťování rizikových úseků je 
vhodné soustředit kontrolu v době jar
ního tahu především na silně frekven
tované komunikace. místo, kde se ta ho
vé cesty protínají se silnicí, označíme 
v ma pě a zapíšeme délku rizikového 
úse ku. k tomuto účelu jsou vhodné pře
devším mapy 1 : 10 000. Pro zjištění co 
nejpřesnějšího množství usmrcených 
jedinců kon trolujeme v době tahu každý 
den ne bezpečná místa a zaznamenáváme 
počet přejetých zvířat. snažíme se zachytit 
již za čátek tahu obojživelníků. k tomuto 
úče  lu je vhodné vytvořit průzkumné 
hlíd  ky. ropuchy putují k místu rozmno
žo  vání někdy již ve druhé polovině břez
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teXt mojmír Vlašín, BlanKa miKátoVá

tématické publikace
v roce 2002, respektive 2004, vyšly  
v rámci metodické řady Čsop knížky  
ochrana obojživelníků  a obojživelníci   
a doprava. tyto publikace jsou kuchařkou 
pro všechny, kteří se nebojí žab ani jiných 
obojživelníků a chtějí jim pomoci. kromě 
základních informací obsahují i praktické 
návody jak  chránit žáby, táhnoucí přes 
silnici, nebo jak založit mokřad či tůň 

vhodnou pro rozmnožování  
obojživelníků. zájemci mohou  

brožury obdržet na dobírku za  
cenu 89, resp. 66 kč + poštovné 
na adrese: zo Čsop veronica, 

panská 9, 602 00 brno.

v

v

pracovníci záchranných stanic se 
setkávají s nejrůznějšími osudy zvířat. 

teXt ondřEj F iala

Zvířata v nouzi
národní síť stanic  
pro handicapované 
živočichy 
je unikátní projekt realizovaný Českým 
svazem ochránců přírody. na tři desítky 
stanic, provozovaných subjekty Čsop  
i dalšími partnerskými organizacemi,  
jsou připraveny kdykoliv a kdekoliv se 
postarat o zraněné či jinak  
handicapované volně žijící zvíře.  
Že je to činnost finančně náročná je 
zřejmé. proto na konci loňského roku 
Český svaz ochránců přírody vyhlásil 
veřejnou sbírku zvíře v nouzi. 

za první tři měsíce kampaně obdržely 
záchranné stanice na svou činnost 
290 tisíc korun a 9960 dárcovských sms. 

chcete-li i vy podpořit záchranu zvířat  
v České republice, pošlete dárcovskou 
sms na číslo 87777 ve tvaru dms 
zvirevnoUzi (cena 1 dms je 30 kč, příjemce 

obdrží 27 kč), či pošlete svůj dar na účet 
sbírky 33553322/0800.
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na, „zemní“ skokani i dříve. vzhledem 
k to mu, že se obojživelníci stahují k místu 
roz množování i ze vzdálenosti ně kolika 
ki lometrů, nemusejí ležet rizikové úseky 
v bez prostřední blízkosti vodních ploch. 

Cenné jsou informace nejen o no
vých, zatím neevidovaných úsecích, ale 
i ko rekce už existujících záznamů. k za slá
ní svých zjištění můžete použít hlá šen ku, 
která vyšla v minulém čísle knd, a kte
rou naleznete též v elektro nic ké po do bě 
(včetně její interaktivní ver ze) na vý še 
uvedených webových strán  kách.  

Autoři jsou zoologové zabývající se 
dlouhodobě ochranou obojživelníků. 

Kontakt – e-mail: veronica@veronica.cz.

tak trochu detektivka
občas se však vyskytnou případy, které 
vzbuzují spíše úsměv. s jedním ta ko
vým se nedávno setkali pracovníci 
zá chran né stanice v Pátku u Poděbrad.  
ma jitel přišel zkontrolovat svou chatu. 
Zjis til, že je obrácená naruby. nejdříve 
ho napadlo, že byl vykraden a zavolal 
po licii. avšak dříve, než dorazila na mí s
to činu, se zjistilo, že pachatelem je puš 
tík. spadl komínem do chaty a zů stal  
v ní uvězněný asi týden. Za tu dobu po
srážel vše, co se jen dalo. v chatě to pak 
vypadalo jak po nájezdu lupičů. 

„Puštík byl dost vyhladovělý. ve sta 
ni ci jsme ho ošetřili a už je zase zpát ky 
na svobodě,“ komentoval případ Luboš 
vaněk ze záchranné stani ce v Pát ku.  

Autor je koordinátorem Národní sítě 
stanic pro handicapované živočichy. 

Kontakt – tel.: 222 511 494,  
e-mail: csop@ecn.cz



rvním českým „evropským geo
parkem“ se stal v říjnu minulé

ho roku Český ráj. ČsoP bylo první 
ne zis kovou organizací, která svým pro hlá
šením nominaci Českého ráje podpořila. 

Učebnice geologie pod širým nebem
evropské geoparky tvoří jedna nebo ví ce 
geologických lokalit, které jsou vý ji
meč né z evropského či dokonce světo
vé ho hlediska. Činnost geoparků má  
při spívat ke zvelebování přírodního  
pro středí a k udržitelnému rozvoji úze mí, 
veřejnost je zde seznamována s vý sled ky 
vědeckého výzkumu. motivací k jejich 
návštěvě má být poznávání, ni ko liv 
rekreace. Program pro ná vštěv ní ky  
je veden zásadami ekoturistiky a po zná
vací turistiky. 

Území geoparku Český ráj má rozlo
hu cca 700 km2, tedy mnohem více než 
stejnojmenná chráněná krajinná oblast. 
rozprostírá se mezi městy Jičín, so bot
ka, mnichovo hradiště, Želez ný Brod, 
Boz kov, Jilemnice a nová Pa ka. Za hr nu
je stovky geologických, geo mor fo  lo gic
kých a archeologických lo ka lit, čet né 
historické a kulturní památky i kom po
novanou barokní krajinu okolí Ji  čína. 

v průběhu geologické historie byla 
oblast dnem křídového moře, sopky zde 
chrlily lávu a popel, probíhala vrás ně ní 
hornin a zdvihy či poklesy bloků zemské 

Geopark 
Český ráj
V roce 2000 podepsaly první čtyři 
geoparky z Francie, řecka, německa 
a španělska dohodu o založení  
sítě evropských geoparků. tím byla 
završena myšlenka popularizace  
a prezentace unikátních evropských 
geologických lokalit.
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co jsou to geoparky?
vytvoření sítě geoparků je jednou  
z možností jak chránit a zároveň  
v rozumné míře využívat geologické 
dědictví planety země. v současné době 
existují dvě sítě geoparků, které jsou 
však navzájem velice úzce provázány. 
první je síť evropských geoparků,  
která dnes sdružuje 25 geoparků  
z různých států evropy.  
na první mezinárodní konferenci  
o geoparcích v pekingu (2004) byla 
přijata pekingská deklarace o ochraně 
geologického dědictví, na jejímž základě 
vznikla pod patronací Unesco světová 
síť geoparků. na základě makedonské 
deklarace se každý evropský geopark 
stává automaticky i geoparkem  
Unesco. Česká republika se může 
pochlubit prvním geoparkem, který je 
členem sítě evropských geoparků  
a zároveň i geoparkem Unesco. 

Převzato z www.geoparkceskyraj.cz
teXt lEnKa šolt ysoVá
F o t o  lUKáš BílEK

bližší informace 
vedle místních muzeí a správy chko  
Český ráj je jedním ze signatářů dohody 
o založení a realizaci geoparku Český ráj 
i středisko ekologické výchovy Český ráj, 
jehož zřizovateli jsou tři základní  
organizace Čsop – křižánky, sedmihorky 
a polabí. to nyní připravuje putovní  
výstavu o geoparku.

více o geoparku Český ráj se můžete 
dozvědět na www.geoparkceskyraj.cz.

prachovské skály jsou jedním z nejtypičtějších 
pískovcových skalních měst českého ráje. také 
však turisticky nejexponovanějších,  
z čehož plyne řada problémů.

skalní města – to jsou nejen monumentální 
krajinné scenérie, ale i řada intimních zákoutí. 
(javorový důl v prachovských skalách).

další evropské geoparky
Francie 
Astrobleme Châtaigneraie Limousine Geopark 
(http://perso.wanadoo.fr/pierredelune),  
Parc Naturel Régional du Luberon  
(www.parcduluberon.com),  
Réserve Géologique de Haute Provence  
(www.resgeol04.org) 

irsko
Copper Coast Geopark 
(www.coppercoastgeopark.com) 

itálie
Beigua Geopark (www.parcobeigua.it),  
Madonie Geopark (www.parcodellemadonie.it),  
Rocca di Cerere Geopark  
(www.roccadicerere.it)  

německo
Geo-Naturpark Bergstrasse Odenwald  
(www.geo-naturpark.de),  
Geopark Harz – Braunschweiger Land – Ostfalen 
(www.geopark-braunschweiger-land.de), 
Mecklenburg Ice age Park, Nationaler Geopark 
Schwäbische Alb (www.geopark-alb.de),  
Terra Vita Naturpark  
(www.naturpark-terravita.de),  
Vulkaneifel European Geopark  
(www.geopark-vulkaneifel.de) 

rakousko
Kulturpark Kamptal  
(www.kulturpark-kamptal.at),  
Naturpark Steirische Eisenwurzen  
(www.naturparke.at/index2.html?steieis/home.
html) 

rumunsko
Hateg Country Dinosaurs Geopark  
(www.cjhunedoara.ro/geopark)  

řecko
Petrified Forest of Lesvos  
(www.petrifiedforest.gr),  
Psiloritis Natural Park  (www.psiloritis.net.gr) 

španělsko
Maestrazgo Cultural Park  
(www.maestrazgo.org) 

velká británie a severní irsko
Abberlay and Malvern Hills Geopark  
(www.worc.ac.uk/geopark),  
Fforest Fawr Geopark  
(www.breconbeacons.org),  
Marble Arch Caves European Geopark  
(www.marblearchcaves.net),  
North Pennines AONB  
(www.northpennines.org.uk),  
North West Highlands Geopark  
(www.northwest-highlands-geopark.org.uk)

kůry. Tento vývoj se odrazil v pe strém 
souboru hornin. Zhruba po lo vi nu území 
tvoří mořské usazeniny svrch  ní křídy. 
v krajině se nápadně uplat  ňují křemen
né pískovce, které tvoří ta bulové plošiny 
le mované pásy bo hatě čle ně ných skal. 
na tváři krajiny za pra co valy slunce, vítr 
a vo da, které vy tvořily pís kovcová skal
ní měs ta a v oko lí Boz kova i podzemní 
kra sové je vy. Úze mí Čes ké ho ráje posky
tuje obraz o geologic ké historii Země 
a zá ro veň dokládá i vý znam pří rod ních 
podmí nek pro ekono mický a kul turní 
vývoj lidské společnosti. Právě od tud 
po cházejí jed  ny z nej starších do kla dů 
o pou žití ka me ne, drahé kameny z té to 
oblasti se zpra  covávají i v součas nos ti.

ochrana i rozvoj
Český ráj je kolébkou naší turistiky 
i ho ro  lezectví. nachází se poblíž Prahy 
a dal   ších velkých měst. svou malebnos
tí vy zý vá nejen k letmé návštěvě, ale 
i k dlou hodobějším pobytům, o čemž 
svěd   čí velký zájem o výstavbu re kre ač

ních domů a chalup. Podle odhadů na
vštíví ročně jen území Chko Český ráj 
přibližně milión návštěvníků. vý znam  
né kulturní památky, hrady Tros ky, kost 
či zámek sychrov, navštíví za rok prů
měr ně 120 000 lidí. v turistické se zó ně 
pro jde nejatraktivnějšími skal ními měs
ty, jako jsou Prachovské skály či hru bo
skal sko, více než čtyři tisíce návštěv ní
ků denně. 

Zřízení geoparku je velkou výzvou pro 
obce, orgány ochrany přírody, ne zis ko vé 
organizace, podnikatele a další k to mu, 
aby hledali a našli vhodný kom    pro mis, 
který zajistí zároveň trva lou udr   žitelnost 
přírodních hodnot i op  ti mál  ní rozvoj 
ces tovního ruchu, na němž je závislá eko

no mika regionu. Podle do po ručení IuCn 
bu de spolu se za řa ze ním Českého ráje do 
sítě geopar ků nutné zkvalitnit komplex 
turistic kých služeb na úro veň odpovída
jící mezi národním stan dar dům a součas
ně roz   šířit a zkvalitnit stráž  ní službu, aby 
se omezilo ohrožení pří rodních hodnot 
návštěvníky. 

Geopark je ideálním kompromi
sem mezi potřebami ochrany přírody 
a po tře bami rozvoje turistického ruchu. 
vzhle dem k určité podobnosti evrop
ských ge o parků bude možné využít 
me zi národní metody pro jejich zpřístup
ňo vání, regu la ci návštěvníků, zajištění 
tu ristických slu žeb a podobně. Český 
ráj připravuje spo  lupráci s německým 
ge o parkem Berg strasse odenwald, leží
cím poblíž frank furtu a rakouským ge o
parkem kamp tal nedaleko vídně.  

Autorka je vedoucí Správy CHKO Český 
ráj. Kontakt – tel.: 481 363 922, e-mail: 

lenka.soltysova@schkocr.cz
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oravský kras je i krajina s pestrou faunou a flórou. Je to 
krajina od pra věku osídlená člověkem, který ji po stup
ně přetvářel. Jen vzác ně – v nepřístupných kra so vých 

roklinách a žle bech – nám zůstala zachována ve své pů vod ní 
podobě.

suťové lesy
v moravském krasu jsou suťové lesy nejhojnější v oblasti po nor
né říčky Punkvy, kde můžeme nalézt celou řadu jejich typů. 
k těm, v nichž se vyskytují horské druhy rostlin a živočichů, 
patří hlavně javořiny s měsíčnicí vytrvalou a velmi vzácné ja se
niny s výskytem ohrožené kapradiny jazyku jeleního ce lo lis té
ho. na skalách a nepřístupných svazích v nPr vývěry Punkvy 
pro speruje jedna z největších populací tisu červeného v České 
re publice. ve zpravidla dobře vytvořeném bylinném podros
tu se objevuje řada ohrožených druhů rostlin, jako např. oměj 
vlčí mor, ploštičník evropský a čistec alpský. hojné jsou ka pra
ďo rosty – cenným druhem je zejména kapradina laločnatá. 
k su ťo vým lesům patří i lipiny na členitých skalních ostrožnách  
a v hor ních částech svahů, jejichž bylinný podrost tvoří pěcha
va vápnomilná spolu se vzácnými skalničkami lomikámenem 
vždyživým a dvojštíkem hladkoplodým.

bučiny
Bučiny se srdivkou jednokvětou jsou potenciální vegetací kra so
vých plošin. v chladnějších partiích svahů krasových údolí ros
tou podhorské kyčelnicové bučiny s jedlí. skalnaté vápenco vé 
svahy neumožňují plný zápoj buku. Tyto světlejší tzv. vápno mil
né bučiny poskytují optimální stanoviště pro růst řady les ních 
orchidejí. Patří k nim naše největší orchidej střevíčník pan
toflíček, všechny tři druhy našich okrotic, vemeník dvou lis tý, 
hlístník hnízdák a celá řada kruštíků. k dalším vzácnějším rost
linám patří rozrazil horský, lýkovec jedovatý a lilie zlato hlá vek. 
v oblasti rudice se na chudých písčitých sedimentech vy sky

tují zbytky acidofilních bučin. v rozsáhlých bučinách střední 
části krasu hnízdí dravci jestřáb lesní, krahujec obecný, vče lojed  
lesní a ostříž lesní. dutiny starých stromů využívá ho lub doup
ňák. v krasu se usadil čáp černý a nejnověji i sýc rousný. 

dubohabřiny
dubohabřiny představují nádhernou ukázku společného har
mo nického působení přírody a člověka v krajině. výmlad kové 
hospodaření dalo vznik nízkým rozvolněným lesům s bohatým 
zastoupením na jaře kvetoucích bylin. Palivové dřevo habru se 
těžilo vzhledem k blízkosti Brna hlavně v jižní části. moravský 
kras je místem kontaktu tří významných floristických oblastí, 
a proto i dubohabřiny se zde vyskytují ve třech typech. Pa non ské 
dubohabřiny obsahují teplomilné rostliny, jako jsou violka divo
tvárná, kamejka modronachová, medovník velkokvětý a plic ník 
měkký. karpatské dubohabřiny jsou rozšířeny v údolí Říč ky 
a rostou v nich ostřice chlupatá, pryšec mandloňovitý a ko stival 
hlíz natý, hojně se zde vyskytuje sněženka podsněžník. nej roz ší
ře nější v území jsou dubohabřiny hercynské, v nichž se vyskytu
je jaterník podléška a černýš hajní.

teplomilné doubravy
Teplomilné doubravy nalezneme na jižně orientovaných skal
natých svazích. největší zastoupení mají tzv. břekové dou
bravy s bylinným podrostem kostřavy ovčí a lipnice hajní na 
vyvřelých horninách brněnského masívu. Žijí v nich ohrožení 
brouci kovařík limoniscus violaceus a roháč obecný. mnohem 
vzácnější jsou tzv. dřínové doubravy na vápenci. Jsou rozšířeny 
v oblasti hádů a na skalních hranách krasových žlebů na severu 
oblasti. v jejich podrostu se objevuje řada teplomilných druhů 
jako třemdava bílá, hvězdnice chlumní, kamejka modronacho
vá, rozrazil ožankovitý, čistec přímý a kakost krvavý.
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moravský kras nejsou 
jen proslulé krápníky 
bohatě zdobené  
jeskyně s věhlasnou 
propastí macocha, 
ročně navštěvované 
statisíci návštěvníků  
z celého světa. 

teXt a Foto liBor KotoUč

m

javor klen v suťovém lese.

lužní lesy
vzhledem k vysoké propustnosti vody vápencovým podlo
žím jsou lužní lesy rozšířeny pouze ve spodních částech údolí 
pod ak tiv ními vyvěračkami. nejzachovalejší olšiny nalezneme 
v údo  lí Punkvy, křtinském údolí a v údolí Říčky. mají bohatý 
bylinný podrost s ostřicí oddálenou, de větsilem bílým, mo krý
šem střídavolistým, blatouchem ba hen ním a kakostem hnědo
čer ve ným. v údolí Říčky roste v olši nách vzácná cídivka zimní, 
pro údolí Punkvy je velmi typická měsíčnice vytrvalá. v in ver
zních po lohách na dnech žlebů se vzácně vyskytuje střevlík 
ne pra videlný. hojným ptákem je skorec vodní.

stepní trávníky
vývoj stepních trávníků byl ovlivněn činností člověka – hlav
ně úhorovým hospodařením a pastevectvím. Tato společenstva 
vznik la na místech vyklučených doubrav a dubohabřin. v rost
lin ných společenstvech převažují teplomilné druhy, kterým se 
do lesnatého území podařilo proniknout. na krasových stepích 
ros te mnoho vzácných rostlin jako koniklec velkokvětý, ha di nec 
nachový, čistec přímý, hvězdnice chlumní, pry šec mnohobarvý, 
třemdava bílá, hlaváček jarní, kosatec níz ký i růz nobarvý, ho ře
ček brvitý a hořec křížatý. dekorativní pcháč bělohlavý má na še 
největší naleziště na vilémovické stráni.

pozemkové spolky
 o přírodu a krajinu moravského krasu pečují dva pozemkové spolky, 
zřízené místními organizacemi Čsop – zo Čsop ponikva 
(tel.: 776 227 073, e-mail: ponikva@seznam.cz) a zo Čsop pozemkový 
spolek hády (tel.: 543 216 483, e-mail: vaclav.izak@rezekvitek.cz). 

Moravského 
   krasu

Živá příroda

dvě z krásných květin moravského krasu – koniklec velkokvětý  
a pcháč bělohlavý.

nejbohatší stepi jsou v jižní části krasu na hranici panon
ské oblasti. hádecká planinka a Lysá hora v údolí Říčky jsou 
vý znamným útočištěm bezobratlých živočichů. nápadný je 
pa vouk stepník rudý, v létě zde loví kudlanka nábožná, v křo
vi nách můžeme spatřit cikádu trnkovou. neskutečně bohatá 
je fau na motýlů – na hádech bylo na ploše 1 km2 zjištěno více 
než 1700 druhů! vyskytuje se zde náš největší motýl martináč 
hruš ňo vý i nápadní otakárci fenyklový a ovocný. Lesní světliny 
v údo lí Říčky hostí početnou populaci jasoně dymnivkového. 
k vzácným plazům patří užovka hladká a ještěrka zelená.

louky
Také louky jsou součástí kulturní krajiny již od dob jejího vzni
ku v neolitu. v moravském krasu se nejčastěji vyskytují květnaté 
mezofilní louky se zvonkem rozkladitým, škardou dvouletou, 
kakostem lučním, kozí bradou východní, chrastavcem rol ním 
a vyšším zastoupením suchomilných druhů. vlhké a pod má če
né louky jsou poměrně vzácné. kromě pcháče zelinného, ba hen
ního a různolistého mohou obsahovat např. ohrožené rost liny 
prstnatec májový a upolín evropský. na zbytcích vlhkých luk 
v okolí ostrova dosud přežívá populace evropsky významné
ho motýla modráska bahenního. v okolí mokřadu pod Ti peč
kem se vyskytují vlhkomilní motýli ohniváček modrolesklý  
a per leťovec kopřivový.

skály a sutě
k růstu ve štěrbinách jsou nejlépe přizpůsobeny některé druhy 
kapradin – hlavně sleziníky červený, routička a zelený. vlhké 
a stinné skály vyhledávají kapradiny puchýřník křehký (známý 
i z městských zídek) a bukovník vápencový. na vápencových 
sutích a skalách roste celá řada dekorativních a chráněných dru
hů, jako lomikámen vždyživý a dvojštítek hladkoplodý. Pr vo
senkovitá horská rostlina kruhatka matthioliho dokázala v kol
mé stěně macochy přežít od poslední doby ledové – je to jediná 
její populace u nás. skály a sutě se vyznačují výskytem plžů, 
pavouků, chvostoskoků a šupinušek. do roku 1957 hnízdil na 
skalních stěnách sokol stěhovavý. Při reintrodukci v letech 
1993–2001 zde bylo vy puš tě no 26 mladých sokolů a dva samci 
raroha velkého, bohužel v kra su nezůstali.  

Autor je členem ZO ČSOP Ponikva.  
Kontakt – e-mail: ponikva@seznam.cz
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ylo to záměrně, neboť cokoliv bylo 
v této době řečeno do médií, bylo 
oka mžitě našimi žurnalisty zne u ži

to ke zvyšování paniky mezi lidmi, a tedy 
na úkor ptáků a jejich ochrany. Přesto, že 
od samého počátku byly všechny známé 
informace o tomto onemocnění dostupné 
na internetu, český žurnalista je igno ro
val, a když už citoval, pak pouze vy bra
né rádoby od borníky, kteří virům ani  
ptá kům příliš nerozuměli. rovněž do po
ru čení některých našich ornitologů ty pu – 
neničte hnízda, je to protizákonné – pů so
bila v našich médiích spíše návodně. 
Te prve ve chvíli, kdy u hluboké nad vl ta
vou identifikovali veterináři první nález 
viru h5 na uhynulé labuti, vydal ČsoP 
ná sledující informaci a prostřednictvím 
svých základních organizací ji poměrně 
hoj ně rozšířil po republice.  

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

e-mail: csop@ecn.cz

Ptačí chřipka 
není problém. 
Problém jsou lidé,  
kteří se jí bojí.

V souvislosti s výskytem  
onemocnění ptáků virem H5n1, 
lidově nazývaným ptačí chřipka,  
ve světě, se český svaz ochránců 
přírody velmi dlouho v médiích nijak 
neprojevoval. 

teXt pEtr s týBlo

teXt jaromír čEjKa

B

chráněná krajinná oblast 

Žďárské vrchy
chráněná krajinná oblast Žďárské 
vrchy byla vyhlášena v roce 1970.

ejí rozloha činí 70 940 ha, z toho 46% 
zaujímají lesy, zastoupené ze jmé  na 
ve vyšší centrální části úze mí. Ze mě

dělské pozemky zaujímají 44% úze mí, 
1,9% vodní plochy a 0,9% za sta věné plo
chy. Chko se rozkládá v nad moř ských 
výš kách od 490 do 836,3 m (nej vyš ší 
vr chol devět skal).

krajinný ráz
v krajině, formované již od doby stře do
vě ké kolonizace někdejšího pomez ní  ho 
hvoz du, se pod zalesněnými hřbety Žďár
ských vrchů prolínají pole a lou   ky s osno
vou dřevinné vegetace, ma leb ně začleňu
jící rybníky i venkovské osí dlení s prvky 
horácké lidové archi tek tury. 

významným fenoménem chráně
né ho území je voda. Žďárské vrchy jsou 
dů le žitou pramennou oblastí na hlav
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ní evrop  ské rozvodnici mezi severním 
a Čer    ným mořem. na zdejší husté síti 
drob   ných vodních toků byla od stře do 
vě ku vytvářena rozsáhlá rybniční sou
stava. v sou časné době je funk čních 187 
rybní ků různé velikosti, z nichž nej větší 
je vel ké dářko o rozloze 205 ha a o cel
kovém objemu 3,56 mil. m3 vody. dále 
zde byly postaveny přehradní ná dr že 
hamry, strž, staviště a Pilská. k nej    cen
nějším segmentům náležejí ze jmé na ra
šeliniště a další mokřadní spo  le čenstva. 
Ty pic ký mi kra jin nými prv ky ob lasti 
jsou rovněž rulové skalní útva ry na 
zalesněných hřbetech Žďár ských vrchů 
a mozaika rozptýlené dře  vinné ve getace 
s remízky a kame ni ce mi v ze mědělsky 
využívané krajině.

proměny přírody
až do středověké kolonizace ve 13. sto
le tí pokrýval území chráněné krajinné 
oblasti, s výjimkou plošně nevýznam
ných skal a rašelinišť, stinný, v okolí 
pra menišť a mokřadních sníženin mo 
čá  lo vitý, pralesní hvozd. fragmenty 
blíz   ké těm  to přirozeným lesním spo le
čen stvům se na některých stanovištích 
za chovaly až do současnosti. následně 
vzni kala pří ro dě blízká až přirozená 
ne lesní spo le čen stva, např. ekosysté my 
klidných a te  kou cích vod, po břež ních 
rákosin a vy  sokých ostřic, rašelinných 
luk, past vin a vřesovišť. 

Zachování nejcennějších přírodních 
společenstev Chko je zajištěno v sí ti 49 
zvláště chráněných území o cel kové roz
lo ze 1301 ha. Z rostlin, ros tou cích v chrá
něné krajinné oblasti, je 5 dru hů za řa  
zeno mezi kriticky ohro  že né, 24 dru hů 

tisková zpráva Čsop z 27. 3. 2006
V souvislosti s výskytem ptačí chřipky na našem území považujeme za nutné veřejnosti 
zdůraznit známé skutečnosti: 

1. normálně se chovající člověk u nás nemá šanci se touto chřipkou nakazit. 

2.  krmit volně žijící ptáky, poskytovat jim místa pro hnízdění a těšit se z jejich 
přítomnosti je normální chování člověka. při tomto chování člověk nemá šanci  
se ptačí chřipkou nakazit.

3.  Je zcela zbytečné, neefektivní a nezákonné pod záminkou strachu z ptačí chřipky 
vyhánět ptáky z míst, kde se běžně vyskytují, nebo je či jejich hnízda likvidovat.

jak ukazují zkušenosti z posledních měsíců, nakazit se ptačí chřipkou není vůbec 
jednoduché. V našich podmínkách je to prakticky nemožné. tedy pokud někdo 
nepraktikuje obyčeje některých asijských zemí – nepije syrovou ptačí krev, nevysává 
hleny z nosních otvorů živým kohoutům při kohoutích zápasech či nechodí spát se 
slepicemi… do jedné místnosti.

český svaz ochránců přírody v důsledku masového šíření nejrůznějších „zaručeně 
pravdivých“ informací o ptačí chřipce stále častěji musí odpovídat na dotazy veřejnosti 
typu – máme odstranit ptačí krmítko z našeho okna? máme dál chodit krmit labutě  
k Vltavě? máme ze zahrady odstranit ptačí budky? můžeme pouštět ven naši kočku?  
jak zabránit, aby se jiřičky vrátily do hnízda na našem domě? na naší škole je čapí 
hnízdo – nemělo by se odstranit? 

Všem odpovídáme: chovejte se tak, jak byste se chovali, kdybyste o ptačí chřipce 
nikdy neslyšeli. těšte se z přítomnosti ptáků ve vašem okolí a pomáhejte jim.  
Budete-li se chovat normálně, nehrozí vám žádné nebezpečí. 

při nálezu zraněného či zjevně nemocného ptáka je normální se ho nedotýkat  
a informovat o podrobnostech nálezu co nejrychleji místně příslušnou záchrannou stanici 
pro handicapované živočichy. Kontakty na stanice jsou na  
www.zachranazvirat.cz. záchranná stanice se ve spolupráci se státní veterinární  
správou postará o odborný odchyt a další vyšetření. je-li takových ptáků více pohromadě  
či jsou-li ptáci mrtví, je nutné zavolat rovnou státní veterinární správu (tel.: 227010142).

V případě, že se veřejnost setká s úmyslnou likvidací ptáků či jejich hnízdišť, 
doporučujeme ihned kontaktovat policii čr, českou inspekci životního prostředí  
(www.cizp.cz), český svaz ochránců přírody (tel.: 222516115) nebo českou společnost 
ornitologickou (tel.: 274 866 700).
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je silně ohroženo a 28 druhů fi guruje 
v kategorii ohro že ných. v trvale za mo k
řených a ra še linných lou kách se vysky
tují ostřice dvoudomá a šla hounovitá, 
suchopýrek alpský a ros natka okrou hlo
listá. na ryb nících ros te ojediněle lek nín 
bělostný. Po sled ní zbytkové populace 
ho řeč ků – nahoř klého a mno  ho tvár né
ho čes kého – se na chá zejí na výslunných 
strá ních s vá  pe natým podložím. v ob las
ti jsou také významně rozšířeny vzácné 
druhy mechorostů. několik chrá něných 
úze mí obývají vzácné dru hy bez obrat
lých druhů živočichů – pa vouci, stře
v lí ko vití brouci, motýli a mra venci. 
v za cho va ných podhor ských potocích 

žijí mi   hule potoční, střevle potoční, 
vranka obec  ná, mník jed novousý. na 
vodní pro   středí je vá zán výskyt ohrože
ných dru  hů oboj ži velníků, mj. blatnice 
skvr ni té a čolka velkého. mlok skvrni
tý žije v Chko pouze v jediné lokalitě. 
Území obý vá pět druhů plazů, typickým 
ži vo čichem vlhkých rašelinných luk je 
zmije obec ná. Celkem 24 druhů ptáků, 
žijí cích v oblasti, patří mezi silně ohro
žené, 21 druhů mezi ohrožené. v Chko 
byl pro  kázán výskyt 16 druhů netopýrů, 
u vrá  pence malého a netopýra br vi tého 
v tzv. letních koloniích.

ochrana je zaměřena i na volně ros
tou cí mimolesní dřevinnou vegetaci 
tvo  řící typický krajinný prvek Chko. 
nej  cen  nějších 36 věkovitých stromů 
a 5 ale   jí bylo vyhlášeno jako památné 
a jsou průběžně ošetřovány. ná vštěv ní ci 
oblasti mo hou využít vybudované na uč
né stez ky ochrany přírody Babín, Ti sův
ka Žá ko va hora a dářko, které zpřístup
ňují nej hod notnější chráněná území, 
nebo pu   tovat po naučné vlastivědné 
stez ce kra  jem Chrudimky.  

Autor je pracovníkem  
CHKO Žďárské vrchy. 

Kontakt – e-mail: jaromir.cejka@schkocr.cz



ohoto cíle organizace dosahuje 
pro střednictvím své publikační 
čin nosti (dvouměsíčník ve ro ni ca, 

zvláštní vydání časopisu, studie, in for
mační letáky a knihy) soustředěné pod 
hlavičkou časopisu ve ro ni ca, dále in
formační a poradenskou činností za jiš
tě nou ekologickou poradnou veronica 
a ko  neč ně konkrétními projekty ochra
ny životního prostředí rea lizovanými 
vět ši nou ekologickým in sti tu tem ve  ro 
n i ca. Tyto tři základní okru hy činnosti 
jsou od bor ně, koncep čně a personálně 
úzce pro vá zány.

posláním zo čsop Veronica je 
podpora šetrného vztahu k přírodě, 
krajině a jejím přírodním i kulturním 
hodnotám. 

změ nit své chování a přispět ke zlepšení 
stavu ži votního prostředí na úrovni míst
ní, regionální i globální.

ekologická poradna informuje ob  ča 
ny o širokém okruhu témat týkají cích se 
životního prostředí. službu za jišťují čty ři 
zaměstnanci Zo ČsoP ve ro ni ca – vedou
cí poradny a tři po  rad ci. na činnos ti 
Ze leného te le fo nu (služby pro vo zo vané 
ve spo lu prá ci s městem Brnem) se dále 
po dílejí čtyři vysokoškolští studenti  
formou brigády.

veřejnost má možnost navštívit 
po rad nu osobně, a to v centru Brna v do 
mě ochrán ců přírody na Panské 9 v pon 
dělí až čtvrtek od 9 do 17 hodin, v pá tek 
do 14 ho din. Telefonické dotazy mimo 
do bu pro  vozu poradny jsou nahrávány 
na zá znam ník.

v roce 2005 poradna zodpověděla 
3420 dotazů klientů. největší zájem ta za
telů byl o témata: prací a čistící pro střed
ky, ekologické stavění a úspory ener gie 
v domácnosti. 

Žádané jsou rovněž prameny in for
ma  cí – ekologická literatura a in ter neto vé 
zdroje. součástí ekologického po ra den 
ství pro veřejnost je i provoz kni   hovny 
a videotéky. seznam publi ka cí a vi deo
ka zet obsahující více než 3000 položek 
je mož né nyní procházet a vyhledávat 
v něm na http://www.veronica.cz/eko
poradna/knihovna.html.

specializované poradenství
v rámci ekoporadny veronica působí 
řa da specializovaných poraden. „ener
ge tic ká poradna“ se zaměřuje na téma
ta: úspory energie, izolace rodinných 
do mů, ekologické stavění a možnosti 
fi nan ční podpory pro zavádění obnovi
telných zdrojů energie v domácnostech.  
v rámci „spotřebitelské poradny“ infor
mují poradci o souvislostech mezi po u
žitím pracích prášků a stavem po vr 
chových vod či mezi každodenním  
na    ku pováním a množ stvím odpadu vy 
pro  dukovaného v domácnos tech. 
„studánková poradna“ sleduje a infor
muje o kvalitě vody ve studánkách Br na 
a okolí. Činnost zajišťuje regionální 

sdružení ČsoP v Brně. od listopadu 
2004 působí v prostorách ekologické 
po radny také Poradna a obchod fair 
Trade. Její činnost zajišťuje společnost 
pro fair Trade a rozvojové vzdělávání.
veronica je dlouhodobým propagáto rem 
ekologického zemědělství v Brně. Po řádá 
akci Podzimní biojarmark, za čát kem 
ro ku zorganizovala besedu s brněnskými 
ma  teřskými školkami s cílem zavedení 
bio potravin do denní stravy dětí a v prů
běhu roku připravila cyklus přednášek 
„Přírodní zahrady“.

veronica je též přidruženým členem 
národní sítě stanic pro handicapované 
živočichy. ve spolupráci se Zoo Brno, 
Přírodovědeckou fakultou masarykovy 
univerzity a Ptačím centrem pečuje 
o ži vo čichy v nouzi. Během roku 2005 
se po starala o téměř 60 živočichů, pře
devším o netopýry a ježky.

muje o nich občany na svých webových 
stránkách. 

od března 2005 se veronica podílí 
pod hlavičkou regionálního sdruže
ní ČsoP Brno na monitoringu tvorby 
no vé ho územního plánu města Brna. 

co je nového
v rámci projektu Síť environmentál-
ních středisek vzdělávání, vý cho vy 
a osvě  ty v ji homoravském kraji koor
dinuje ve roni ca systematické vzdělávání 
poradců stá vajících i nově vznikajících 
ekopora den ských center v celém Jiho
mo rav ském kraji. 

Během roku 2005 se poradna věno
vala propagaci bezfosfátových pracích 
práš ků, které nepřidávají do odpadních 
vod fosfor způsobující nárůst sinic v pře
hradních nádržích. v rámci projektu 
Čis tá Svratka vydala informační leták 
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další informace
odpovídáme na dotazy klientů z celé České 
republiky. rádi odpovíme i vám. poradnu lze 
kontaktovat osobně, telefonicky (542 422 
750) či  
e-mailem (veronica@veronica.cz).  
svůj dotaz můžete též zadat do 
internetového formuláře na  
http://www.veronica.cz/ekoporadna. 
odpovědi na časté dotazy naleznete na 
webových stránkách www.veronica.cz.

na co se nás nejčastěji ptáte?
  ochrana volně žijících živočichů a rostlin
  ochrana domácích zvířat
  naučné stezky
  ochrana městské zeleně
  aktuální stav životního prostředí
  prevence vzniku odpadů

teXt Hana cHalUpsKá
F o t o  arcHiV čsop VEronica

ekologická poradna 
veronica

„krůč ky k čisté svratce – jak si vybrat 
pra cí prášek“. Leták byl di stri buován 
obyva te lům Tišnova a okolí i Brňanům, 
tedy li dem, kteří bezprostředně ovlivňují 
kva li tu vody v Brněnské přehradě. 

veronica se rovněž podílela na vyjed
návání mezi ministerstvem životního 
prostředí Čr, ministerstvem zemědělství 
Čr a výrobci čistících a pracích prostřed
ků o chystané novele vyhlášky k zákonu 
o chemických látkách, která zakazuje 
po u žívání fosforu v pracích prostřed
cích. k podepsání novely došlo na za čát

ku ro ku 2006. od října 2006 budou 
všechny prášky v pro dejní síti v Čr jen 
bez fos fátové.  

Autorka je vedoucí  
Ekologické po rad ny Veronica.  
Kontakt – tel.: 542 422 750,  

e-mail: hana.chalupska@veronica.cz

podzimní biojarmark je jedním z tradičních 
způsobů, kterým Veronika podporuje  
a propaguje ekologické zemědělství.

Ekoporadna Veronica sídlí v domě ochránců 
přírody v samém centru Brna.  
návštěvník tu mimo jiné najde bohatou 
nabídku nejrůznější ochranářské literatury  
k zakoupení i zapůjčení.

chcete vědět něco o ochraně  
netopýrů? nebo raději o alternativních  
energetických zdrojích?

co nabízíme...
ekologická poradna veronica zahájila 
svou činnost v roce 1992. Zaměřuje se 
na pre ventivní ochranu životního pro
stře dí, negativně ovlivňovaného kaž
dodenním chováním lidí v domácnosti 
i v šir ším rámci města a na sou vislosti 
mezi spo třebitelským chováním veřej
nosti a ži  votním prostředím. Cílem 
poradenské, informační i projektové čin
nosti je do sa žení změny vzorců spotřeby 
smě rem k tr vale udržitelnému modelu, 
zvý šení environmentální uvědomělos
ti ob ča nů a po sílení účasti všech složek 
spo  lečnosti v rozhodovacích procesech. 
Před  pokladem dosažení tohoto cíle je, 
aby se občané, ale i organizace, dostávali 
ke kvalitním a sro zumitelným informa
cím, konceptům a návodům, jak mohou 

zapojování veřejnosti do rozhodování 
veronica se podílela spolu s rakouský
mi partnery na přípravě strategických 
dokumentů týkajících se zlepšování 
zapojení veřejnosti do správních řízení 
u přeshraničních projektů, zvláště pak 
do eIa a sea. na lokální úrovni sleduje 
správní řízení ke kácení dřevin ve všech 
úřadech městských částí Brna a infor



hrátky
do jarní a letní

přírody

Krása našeho domova vycházela  
i během 1. světové války – i když 
v poněkud omezeném rozsahu. 

„krása našeho domova, která pro po měry 
doby po vypuknutí války vpro střed roč
níku desátého vycházení své zpomalila 
a – hodlajíc zabezpečiti své trvání v té to 
době pro všecky organizace toho čistě 
ideového cíle, za jakým „krása“ se ne se, 
finančně velmi nepříznivé, pro se sí lení 
své hmotné základny dala nastou piti 
krátké přestávce, bude nadále opět pra 
vi delně vycházeti ve volných lhů tách, 
asi dvou měsíčních, ač řada jiných od 
bor ných revuí po dobu světového bo je 
vy chá zeti přestala.“ postěžoval si teh dej ší 
re daktor Jan emler v úvodníku prv ního čísla Xi. 
ročníku, které vyšlo někdy v po lo vině roku 1915. 
hned však do dá vá: „Program naší revue, kte
rá těšila se vel mi vlídné, zájmu a po ro 
zumění plné příz ni, zů stane ne změ něn. 
Jediná změ na, jíž bu de po dro ben je jí 
obsah, bude ještě větší roz hoj nění je jí
ho illustračního materi á lu, podrob něj ší 
zře ní k zjištění a záchraně do má cích pa
mátek přírodních a usta  vič ná evidence 
všeho, co se do týká všech vět ví ochrany 
domoviny vů bec, jmeno vi tě však také 
obrany do  cho vaného histo ric kého rázu 
našich měst a estetiky kraje.“ 

pravda, Xi. ročník vycházel formálně až do  
roku 1917 a obsahuje pouze několik čísel,  
ale vycházel, což bylo v té době hlavní.  
a z obsahu by člověk téměř nepoznal, že kolem 
zuřila krutá válka. až na povzdech, že  
„v území válkou navštívených trpí pře
devším lesy. dě lo střelba zničí  
vkrátce nejkrásnější les, který promění 
v hromadu třísek. ale nejen lesy přímo 
před frontou ležící jsou vysazeny  
dělostřelbě, i lesy dále za fron tou ležící 
jsou ostřelovány, aby ne mo hly býti 
úkrytem nepříteli…“, je den krátký  
příspěvek rozebírající vztah okraš lovacích 
spolků k budování pomníků padlým a článek 
o novém vojenském hřbitově v par du bi cích zde 
čtenář na válku nenarazí. 

hřbitovům je zde věnováno hned několik 
článků. nemyslím si však, že by to mělo nějakou 
souvislost s právě probíhající válkou. prostě je to 
téma zajímavé a zároveň dost opomíjené…
tereza turnerová pojala svůj článek „hřbitovy“ 
hodně poeticky: 

mnohý z nás prošel hřbitovy nej růz něj
šími a dovede si snadno vyvolati ve vzpo
mínkách jejich obraz. Jsou to hř bi to vy 
venkovské, jako nerozlučně a zi mo mřivě 
se krčící ke kostelíčku s baňatou anebo 
jehlancovitou věží, které tvořívaly kdysi 
téměř předsíň chrámu, v němž se tísnili 
věřící, naslouchající nedělnímu kázání. 
hřbitovy tyto mají do sebe mnoho stříz
livého, víc pohodlí pro obecenstvo, jež 
na vštíví chrám a zá ro veň hroby svých 
dra hých, než poesie. Jiné hřbitovy jsou 
znač ně vzdáleny své obce, mají však tře
ba také jen holou žulovou zeď kamennou 
kolem do kola, mají své hroby po rost lé 
všedními květy a býlím, své zla  cené kříže 
a tupé, studené pomníky s ná pisy, jež by 
kritický člověk rád sma zal, ale mají třeba 
jen je di ný pomník krás ný, umělecky 
cenný, nebo je to sku pin ka hrobů, při po
mínajících katastrofu nebo místní tragé
dii, jež na sebe upoutají, a ty zapůsobí 
hlubším dojmem a vy volají náladu. Pak 
kdo viděl hřbitůvky, ze všech snad nej pri
mitivnější, na uher ském slo ven sku, ulo
žené jedině v ho rách, jen tak na stráni, 
ohraničené třeba jen provazem několi
kráte otočeným a při pevněným na dře
vě ných kůlech ve všech čtyřech úhlech 
hřbi tůvku, s hro beč ky nepě stova  nými, 
vět  šinou i ne o zna  čenými, a když ozna
če nými, tož buď jen číslem ane bo dře 
vě nou tabulkou se jmé nem, napsa ným 
tužkou či inkous tem… Je milý, je di nečný 

co sem nepatří
edoucí této hry vybere úsek ces
ty nebo vyznačí trasu pomocí 

do mlu vených značek a jednotliví 
účast níci ji potom postupně procházejí 
a za znamenávají podle zadání všechny 
prv ky, kterých si všimli. na projití trasy 
ma jí určitý čas.

dá se vymyslet řada variant hry, 
na pří klad:
a)  hledání nastražených „nepřírodnin“ 

(ba toh, láhev, zápisník, …) – jde spíše 
o zkouš ku pozornosti a postřehu. Je to 
nej jednodušší varianta určená za čá teč
níkům a malým dětem. 

b)  hledání nastražených přírodnin (šiš
ka na listnáči, uzel na trávě, listy ze 
stro mů, které na trase nerostou, …) –  
zde se jedná o zkoušku postřehu, 
ale také již o znalosti. Tato varianta 
je střed ně obtížná, je určena mírně 
po kro čilým hráčům.

c)  hledání toho, co sem nepatří (ale 
rea li  zační tým to nenastražil) – např. 
ne pů vodní rostliny, nevhodné lidské 
zá sa hy… Tato varianta je nejtěžší a je 
ur če na zkušeným hráčům s určitými 
pří ro dovědnými znalostmi.

Poté, co projdou trasu všichni, je do b
ré ji projít ještě jednou společně a uká zat 
si jednotlivé prvky. hráči mohou dis ku
tovat o svých pocitech a v případě va ri
anty c) i o tom, proč sem daný prvek 
nepatří, jak se na místo mohl dostat a jak 
ovlivňuje své okolí …

hra se dá upravit např. tím, že hráči 
smějí zapisovat svá pozorování až po 
pro jití trasy (trénink paměti). 
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teXt a F o t o jan Vr tišKa
ilUs trace daVid tUrnEr

pošlete nám zprávu!
dosáhnete-li v „kolotoči na laně“ 
nějakého slušného výkonu, pošlete nám  
o tom zprávu na e-mailovou adresu  
honza.vrtiska@zsvrane.cz. pokusíme se 
vést tabulku skvělých výkonů. 
na tutéž adresu můžete napsat i své 
zkušenosti s maxitrakařem. 
těšíme se na vaše zprávy!

1916krása našeho domova 
za války

takový hřbitov, třebas ani jediného krás
ného pomníku ne měl…
… chvílemi zahoukne divoký holub, 
pře letí vrány černým hejnem a vždy za 
del ší chvíli zaduní sem praskání větví. 
To staré stromy své kosti lámou… Člověk 
pro šlý brankou hřbitovní podléhá doj
mu. stane a naslouchá a dívá se. Jaká to 
ne zvyklá hudba! Jaká to nezvyklá sce né
rie! Jaká to nezvyklá konversace di vo ké
ho ptactva, staletých smrků se smu teč
ními vrbami a s vůní růží a letních fial! 
naslouchá a zírá. naslouchá a cítí… Zde 
že končí život?

naopak Jan emler se drží roviny navýsost 
praktické – boje proti rušení starých hřbitovů:
se hřbitovy u nás je to prazvláštní – do chá
zí na jeden po druhém. nic není platno, 
že kdysi tam nebo jinde byly objasněny 
všecky důvody, proč staré, typické hřbi
tovy mají být chráněny. důvody uplat
ňované stokrát, dokumenty podepsané 
nesčetněkrát, tiskem hájené vě dec ky 
i žurnalisticky, mravně sesilované ohle 
dy pietními i konfesními… ale případ 
je stále týž… Před patnácti lety neu há jili 
jsme proti pražské asanaci starý sta le
tý hřbitov židovský, boj o malostranský 
hř bitov v košířích, na kterém spí polovic 
čes kého probuzení, prodělává své nej bo
lestivější fase, Český Brod chce svůj starý 
hřbitov proměnit v sad, a o mlado bo le
slav ský vede se za tím polemika. stál by 
však věru za boj ten tichý, stařičký hřbi
tov u sv. havla, kdyby spor o principy 
– v tomto stadiu se zatím věc nachází – 
vy padl v neprospěch staré památky.

ano, hřbitovy si zaslouží naši pozornost.  
Jsou nejen zajímavými historickými památkami 
a kronikou místní komunity, ale mnohdy  
i zelenými oázami ve městech, pozoruhodnými 
soubory dřevin a domovem mnoha živočichů. 
kolik z nás se hřbitovům věnuje?

ale aby to nevypadalo, že se válečný ročník 
zabýval pouze pohřebními tématy, vrátíme se  
k tomuto svazku ještě i příště.  

Z XI. ročníku KND vybral a komentáři 
doplnil Jan Moravec

v případě menších skupin (rodin) 
jdou všichni pátrači najednou a za zna
me nává se, kdo si prvku všimnul jako 
první.

maxitrakaře
Tato drobná hříčka je pro vás spíše 
vý zvou. vytvořte hromadný trakař, ve kte
rém se první čtyři členové dotýkají země 
pouze rukama (nohy mají na těle – na př.  

na hlavě či na ramenech – článku za se
bou), jen poslední člen jde normální chů
zí a v rukou drží nohy před po slední ho. 
nám se v této sestavě podařilo udělat 15 
krůčků, než se celý do pravní pro stře dek 
zhroutil.

a nemusíte se omezovat našimi čís ly. 
schválně, kolik lidí dokážete maxi málně 
zapojit a udělat s nimi alespoň 3 kroky?

kolotoč na laně
Pokud s sebou na výpravu berete i lano 
(my to děláme velmi často), můžete se na 
nějakém vhodném plácku pokusit o po
sílení týmového ducha prostřednictvím 
této hry, která je velmi náročná na koor
dinaci a spolupráci. dva silní je dinci 
uchopí konce lana a pravidelně jím točí 
tak, aby ostatní mohli přes lano skákat. 
skákajících lidí může být různý počet, 
náš rekord je 15. výkon týmu pak hodno
tíme body tak, že počet skokanů násobí
me počtem skoků. To znamená, že pokud 
skáče 10 li dí a skočí 20x, jejich výkon je 
200. náš dosavadní rekord je něco přes 
1000 bodů.  

Autor je vedoucím oddílu mladých 
ochránců přírody Nezmaři.  

Kontakt – e-mail: hey.vey@centrum.cz



1. 
pták roku 2006 patří k největším dravcům v Evropě. 
rozpětí jeho křídel může být větší než dva metry 
a samička, která je větší než sameček, váží až sedm 
kilogramů! V přírodě se nemůžete splést. široké 
rozpětí křídel je nezaměnitelné – náš dravec může 
být až 4x větší než káně. tito ptáci žijí poměrně 
dlouho, podle okroužkovaných jedinců se v přírodě 
dožívají i 34 let, v zajetí až 42 let.

po většinu 20. století tento vzácný dravec v česku 
nehnízdil, pouze zde pravidelně zimoval. V roce 
1986 u nás poprvé po dlouhé době úspěšně vyvedl 
mladé a začal vytvářet stálou populaci. V současné 
době v naší republice hnízdí přibližně 25 až 30 párů 
tohoto vzácného dravce.

přestože se jedná o chráněný druh, jsou tito ptáci 
ne legálně stříleni nebo tráveni nastraženými ná vna-
dami. pro některé lidi bohužel stále platí „filozofie“: 
co má křivý zobák – zastřelit. skryté nebezpečí 
před sta vují pro ptáky chemikálie používané v ze mě-
děl ství. neotráví je hned, avšak ukládají se v tělech 
ži vočichů, kteří jsou dravcům potravou. jedy se v těle 
dravců shromažďují a způsobují, že jsou skořápky 
vajíček příliš slabé. stává se potom, že vajíčka pod 
tíhou těla rodičů popraskají dříve, než se z nich 
mo hou vylíhnout ptáčata.
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5.
ptáka roku najdeme i na letním nebi. neví se, 
zda je to ten náš, nebo druh s přízviskem krá-
lov ský, skalní či křiklavý. ale je tam. září spolu 
s dal šími v mléčné dráze. tři jasné hvězdy altair, 
deneb a Vega jsou každá v jednom souhvězdí. 
pomáhají v orientaci na noční obloze – tvoří tak-
zvaný letní trojúhelník. 

Názvy těchto souhvězdí vyluštíš ve skrý vač kách. 
Schovávají se mezi slovy třeba tak hle: Můj cíl 
ne ní Utah, věz, dychtím se po dí vat do Nevady. 
Hle dej názvy dvou živočichů a jednoho hu deb-
ního nástroje.

a)  Karl Klab uťal celou větev najednou.
b)  Jdi kolem skály raději opatrně!
c)   Byl to světlý prostor, elektrické osvětlení 

nebylo na akci téměř třeba.

Každý rok vyhlašuje česká společnost ornitologická „ptáka roku“. 
zveme vás k bližšímu seznámení s ptákem, který byl zvolen pro rok 
2006. není pro naši krajinu typický, zatím je spíš vzácným hostem, 
ale možná se vám, opatrným návštěvníkům lesů u velkých vodních 

ploch, poštěstí a vysoko nad hlavou vám zašustí královská křídla.

ahoj, Mauta a Sova

Pták 
    roku

objevit „ptáka roku“ vám pomůže  
jednoduchá křížovka:
a)  pepř, paprika, zázvor, skořice, hřebíček jsou .....

b)  oblíbený domácí mazlíček, hlodavec z jižní 
ameriky je .....

c)  zařízení na výrobu mouky se jmenuje ..... 
nemusí být na elektřinu, dříve se stavěly vodní 
či větrné.

d)  spousta stromů je ...

e)  zvuk, který vydává slepice

f) předložka

Každé písmeno v křížovce má své číslo.  
jméno „ptáka roku 2006“  vyluštíte, když místo 
čísel dosadíte správná písmena: 

_    _    _    _    _    _    _    _    _    _

2    8    4   10   7    2    3   12   1   11

3. 
pták roku si staví jedna z největších hnízd v ptačí 
říši. K hnízdění si vybírá nejmohutnější a nejvyšší 
stromy nebo skály. U nás hnízdí jen na stromech. 
Každý pár má na svém území několik hnízd, ze kte-
rých si každý rok vybere pouze jedno. Hnízdo může 
mít až (a) metrů v průměru a na výšku do konce až 
(B+c) metrů!

Dopiš do tabulky čísla tak, aby v každém řádku, 
sloupci i čtverci byla čísla od 1 do 4 – znáš-li 
su doku, toto je jeho zjednodušená forma. Čísla 
v še dě označených polích s písmeny A, B, C si pak 
do plň do textu.

2.
pták roku používá k lovu mohutné pařáty s dlou-
hými drápy a dlouhý zahnutý zobák. dokáže 
ulo vit i značně velkou kořist. stejně jako ostatní 
drav ci nepolyká kořist vcelku, ale zobákem si ji 
por cuje na menší sousta. je schopen lovit na 
souši i ve vodě. Kromě lovu živých zvířat se živí, 
zejména v zimě, i těly uhynulých živočichů.

Častou potravu našeho dravce najdete v ná sle-
du jících přesmyčkách. Písmena v jednotlivých 
slovech musíte správně seřadit, aby vám vyšly 
správné názvy. 

Například: daraton  možipáv = ondatra pižmová

Hledejte vodního ptáka, savce, dvě ryby a ná zev 
pro těla uhynulých zvířat.

Dvoustránku připravili Marta Hauznerová a Jolana Nováková (ZO ČSOP Oktarína)  
za použití podkladů České společnosti ornitologické a Mladé fronty Dnes

4.  Už během března klade samička dvě vejce. Vejce jsou čistě bílá, průměrně 7,5 cm dlouhá.  
na vejcích se střídají oba rodiče přibližně 38 dní, na hnízdě však sedí mnohem ??? ???.  
Když se mláďata vylíhnou, dospělí je další tři měsíce krmí na hnízdě. V létě pak ptáčata definitivně 
opouštějí hnízdo.  

Chybějící slova najdeš v osmisměrce.  
Vyškrtej z ní názvy rostlin, zbývající písmena pak čti normálně zleva doprava.  
Rostliny, které najdeš v osmisměrce: áron, blín, ďáblík, chrpa, jetel, konopice, kontryhel, leknín, len, 
lnice, lopuch, máčka, mák, mařinka, ocún, okrotice, oměj, plicník, prha, pýr, řepík, srha, toten.
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řešení
1) orel mořský
2) kachna divoká, králík divoký, jelec tloušť, plotice obecná, 
mršiny
3) až 2 metry v průměru, až 5 metrů výška
4) více samice
5) Labuť, Lyra, orel 



abídnout jim rostliny, kterými 
se živí jejich housenky a rostliny, 
které poskytují nektar dospělým 

mo týlům. motýlí housenky jsou sa mo
zřej mě vybíravé a ne každá rostlina jim 
chut ná. spíš naopak – jsou přísně specia
li zované a nepředložíteli jim ten kon
krétní druh živné rostliny, z mo týlů se 
těšit nebudete. 

Jaké rostliny?
rostliny atraktivní pro dospělé motýly 
musí splňovat dvě základní vlastnosti:
  Zářivé, syté barvy květů: denní 

motýli dávají přednost oranžové, 
červené, žluté, fialové nebo růžové 
barvě. naopak noční motýli mají 
rádi bílou barvu.

  vůně: Těžká, sladká vůně denní  
i noční druhy motýlů velmi 
přitahuje. Proto také dospělé motýly 
často mnohem více vábí nepůvodní 
druhy rostlin či jejich kultivary, 
dovezené nebo vyšlechtěné právě 
pro jejich vůni a barvu. avšak pro 
housenky motýlů tyto rostliny 
nejsou vhodné. asi nejznámějšími 
motýlími rostlinami jsou původně 

jak přilákat  motýly 
na naši  zahradu?

na první pohled je to jednoduché. 
stačí uspokojit jejich potřeby. 

čínská komule davidova, které se  
u nás někdy říká „motýlí keř“, 
zimolez maackův (původem  
z mandžuska) a různé druhy 
hvozdíků. To však nejsou rostliny 
důležité pro naši živou zahradu. 
motýly sice přilákají, ale to 
nejdůležitější – potravu pro jejich 
housenky – neposkytují. my se 
po motýlích rostlinách raději 
poohlédneme v okolní přírodě.

Živné rostliny pro housenky
Základní rostlinou pro housenky mno
ha našich motýlů je obyčejná ko přiva 
dvou   domá. Poskytuje potravu ba boč
kám – paví oko, admirál, bo dlá ko vé, síť 
ko   va  né a samozřejmě kopřivové. další 

dů ležité rostliny jsou: violka, bod lák, 
fe ny kl, kopr, mrkev, rozchodníky, chr
py a trá vy: srha říznačka, bez ko le nec, 
lip ni ce, me tlice, kostřavy či sve řep. dá le 
pak či čor ka, hrachor, jetel, ma te ří  dou š 
ka, ji tro cel, krušina, řešet lák, ptačí zob, 
bruk vo vité rostliny, ostru ži ník, ze stro
mů pře de vším topoly a vrby. 

Živné květiny pro dospělé motýly
kopr, dobromysl, libeček, šalvěj, meduňka, 
mateřídouška, levandule, česnek, ka kost, 
vrba jíva, kyprej, vrbovka, vikev pta čí, 
krvavec toten, chrastavec lesní a rolní, 
ha dinec obecný, hvozdík kropenatý, hra
chor luční, vítod hořký, zeměžluč menší, 
si lenka dvoudomá, smetanka lékařská, 
ko pretina bílá, rozchodník bílý, štírovník 
růž katý a jetel luční. noční motýli rádi 
kon zumují nektar ze zimolezu, pupalky 
dvou leté, mydlice bazalkovité, plamen ky 
i tabáku.

slunce a klid
motýli bezpodmínečně potřebují slun
ce. Zejména ranní slunce. naopak 
ne ma jí rádi vítr a vlhko. Proto je dobré 
kvě tinové záhony na zahradě umísťovat 
na klidná, před větrem krytá místa, na 
která slunce svítí od brzkého rána. 

další zásady motýlí zahrady
1.  v žádném případě nepoužívejte 

pesticidy, zejména fungicidy, 
herbicidy a insekticidy!

2.  motýlí zahrada musí být chráněná 
před větrem a zimou – nejlépe 
hustými křovisky, kupkami větví, 
kamennými zídkami apod., 
a to i v zimě, kdy je většina motýlů 
zakuklená.

3.  někteří motýli se nespokojí jen 
s nektarem, ale sají i šťávy  
z poškozených kmenů stromů 
(okáči) či bláta a trusu (batolci, 

Živá zahrada  
projekt čsop na oživení našich 
zahrad vstupuje již do třetího roku 
své existence. doposud se ho 
účastnilo 541 zahrad, z toho  
68 zahrad školních.

výsledky vánočního kola 2005
vánočního pozorování se zúčastnilo celkem  
235 zahrad. z tohoto počtu však 30 
pozorovatelů nedodrželo termín pozorování,  
a proto jejich zahrady nedostaly žádné body. 
nejčastěji pozorovanými ptáky vánočního kola 
byli kosi a sýkory. potěšil i výskyt vrabců na  
202 zahradách, na 44 zahradách se dokonce 
vyskytovaly oba druhy našich vrabců!  
z 1/3 zahrad pozorovatelé hlásili výskyt 
červenky. tento dříve přísně tažný ptáček se 
zjevně rozhodl, že u nás zkusí přezimovat.  
těžko však říci, co s těmito odvážlivci napáchala 
letošní dlouhá a krutá zima. třeba nám to ukáží 
výsledky příštího vánočního kola? 
zřejmě vzhledem k tomu, že počasí na vánoce 
bylo ještě docela mírné, jen z mála zahrad byl 
hlášen výskyt zimních hostů. Jíkavce viděli na 
osmi zahradách, brkoslavy na jedenácti.  
být zimní kolo o měsíc později, určitě by četnost 
těchto pozorování byla o řád vyšší. kromě cíleně 
sledovaných druhů ptáků se tradičně nejvíce 
pozorovaly straky, sojky a hrdličky zahradní. 
celkem bylo pozorováno 55 druhů ptáků.  
Ještě je třeba zmínit, že na 211 zahradách byla 
instalována krmítka a na 56 i napajedla.
další zajímavost – vánoční kolo vyhrála pražská 
zahrada! celkem 6,6 bodů získala zahrada 
paní kolářové z prahy 9, kde se kromě špačka 
vyskytly všechny sledované druhy a ještě mnoho 
dalších druhů ptáků. na druhém místě se 
shodným počtem 6,4 bodu se potkaly zahrada 
zš Jičín a zahrada paní kálalové z milevska.

změna hodnocení
po zkušenostech z prvních dvou roků soutěže 
jsme pozměnili a zjednodušili systém hodnocení 
zahrad. Úplně jsme vypustili slovní hodnocení.  
i nadále platí hodnocení bodové – zahrady 
získají body za živočichy, kteří jsou zde  
v soutěžních dnech pozorováni. tyto body se za 
jednotlivá kola sčítají. pokud zahrada  
v pětiletém období bude mít součet za libovolné 
3 roky alespoň 50 bodů, obdrží titul  
Živá zahrada. přitom platí, že ideální zahrada 
může za letní kolo získat až 22 bodů, v zimním 
kole pak maximálně 8 bodů.
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Živá zahradaŽivá zahrada

n
teXt pEtr n. s týBlo
ilUs trace  s imona proKEšoVá

dvě ptačí poznámky 
1. hodně se dnes mluví o ptačí chřipce. 
mnohem více se o ní mluví, než se o ní ví. 
vězte, že, budete-li se chovat normálně, 
nemůže vás tato nemoc ohrozit.  
co znamená chovat se normálně?  
těšit se z přítomnosti divokých ptáků, 
lákat je do svého okolí a pomáhat jim –  
to je normální chování člověka.  
sahat na mrtvé ptáky holýma rukama  
není normální. normální je takového 
ptáka vzít na lopatu a zahrabat třeba  
v kompostu. a je-li jich více, pak je lepší 
zavolat veterinární správu. brát do rukou 
ptáky viditelně nemocné není normální.  
k těm je třeba zavolat nejbližší 
záchrannou stanici. 

2. máte-li na zahradě pištící  
a poskakující ptačí mláďata, je to zcela 
přirozené. nesnažte se jim pomáhat! 
naopak. zavřete psa a vzdalte se od 
nich. rodiče si je i po opuštění hnízda 
hlídají a starají se o ně.

fo
To

: J
IŘ

í 
LI

ss
ek

nahoře: batolec duhový
Vpravo: otakárek ovocný
dole: babočka kopřivová

abychom alespoň trochu zvýhodnili zahrádky 
malé, uprostřed měst, daleko od přírody, od 
hektarových zahrad kdesi na samotě u lesa, 
dostává každá zahrada při vstupu do soutěže 
vstupní body – tzv. handicap zahrady.  
ty jsou u malých městských zahrádek kladné 
(až + 4 body), u velkých parcel v přírodě 
záporné (až – 10 bodů). tento handicap se 
přičítá k bodům za první pozorování.  
no, vzhledem k tomu, že máme v soutěži vedle 
sebe několikametrové předzahrádky,  
ba dokonce i lodžie vedle dvouhektarových 
zahrad s lesem a rybníkem, porovnávat 
jednotlivé body tak jako tak nelze.  
také to není důležité. každého z nás by mělo 
především hřát vědomí, že svou zahrádku pro 
život živočichů vylepšuje a pozorovaných zvířat 
na ní přibývá. i takové výsledky budeme v naší 
soutěži hodnotit!

Již v tomto roce mají některé zahrady šanci 
získat titul Živá zahrada! v bodovém hodnocení 
zatím vedou zahrady zš Jičín s 34 body, 
svobodná ves 1 (paní svárovská)  
a nové veselí 1 (pan pazdera) s 32 body.  
celkem 17 zahrad má již více jak 25 bodů. 

Jarní kolo Živé zahrady se uskuteční ve 
dnech 26. až 28. května 2006.

modrásci). mnozí jsou také vděční 
za přezrálé ovoce (babočka admirál, 
babočka bílé c).

4.  všichni motýli potřebují vodu. 
vhodné, mělké napajedlo na 
slunném místě přiláká motýly i na 
jinak pustou zahradu.

5.  Bezpodmínečně nutné je ponechat 
živné rostliny vlastnímu vývoji. 
Jedině tak na nich všechna vývojová 
stádia motýlů zdárně přežijí. motýlí 
záhon či trávník není možné kosit či 
vytrhávat několikrát do roka.

6.  staré stromy a dutiny v nich 
poskytují útočiště zimujícím 
motýlům i mnoha dalším druhům 
hmyzu.

7.  Zahradní postřikovače vymývají  
z květů nektar a připravují tak 
motýly i jiný hmyz o potravu. 
Používejme je co nejméně.

8.  každá zahrada má svoje specifika. 
Budeteli pozorní, zjistíte mnoho 
dalších zajímavostí ze života vašich 
motýlů. najděte si čas a sledujte 
jejich chování! 

Zpracováno podle  
http://www.umweltberatung.at

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

e-mail: csop@ecn.cz



jedna ze zastávek na ns Hanuše.

terénní stanice čsop na Vikštejně.

střední tok moravice  
s kaňonovitým údolím mezi 
Kružberkem a Hradcem  
nad moravicí, zařezávajícím se spolu 
se svými přítoky do prvohorních 
hornin nízkého jeseníku,  
je jedinečným územím krajinářsky, 
přírodovědně, ale i historicky. 
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n aUČnÉ s tezkyn aUČnÉ s tezky

teXt a F o t o jan moraVEc

další informace
ke všem třem naučným stezkám byly vydány 
průvodcovské brožury, k ns moravice 
i speciální „dětská“ modifikace s různými 
úkoly, které lze na trase plnit. průvodce 
ns moravice (včetně její dětské verze) 
a hanuše lze sehnat na terénní stanici 
Čsop na vikštejně. turistické informační 
centrum v hradci nad moravicí  
toho času průvodce nemá, ale lze zde do 
nich přinejmenším nahlédnout.

informace o ns hanuše a moravice  
(včetně kompletního obsahu ns hanuše) 
naleznete též na  
http://csop-opava.webpark.cz. 

bližší informace poskytne Jan bílovský  
tel.: 553 791 336,  
e-mail: janbilovsky@seznam.cz.

eka zde vytváří řadu pozoruhod
ných meandrů. Členitý reliéf pod
mi ňuje bohatou druhovou sklad

bu rostlin a živočichů. nej zná měj šími  
pa   mát  kami zde jsou areál zámku v hrad 
ci nad mo ra vi cí s krásným pří rod ně kraji
nář  ským parkem a rozlehlé zří ce niny 
hra   du vik štej na, nalezneme zde však 
i řa du památek na využívání vodní síly 
v růz ných dobách či několik venkovských 
zá mečků. na rozhraní mezi historickým 
a přírodním dědictvím stojí staré opuš tě
né břidlicové lomy se štolami, jež posky
tují domov 15 druhům netopýrů. Pro to 
všechno byl roku 1994 vyhlášen na 142 
km2 přírodní park moravice.

v přírodním parku a jeho nejbližším 
okolí postupně vzniklo několik nauč
ných stezek a další stále vznikají či se při
pra vují. ve třech z nich „má prsty“ růz
ným způsobem opavská 6. Zo ČsoP.

zkratkou na vikštejn
naučná stezka moravice má trochu 
ne ob vyklou historii svého vzniku. šest 
in for mač ních tabulí, pojednávajících 
o pří rod ním parku moravice a o hradu  
vik štejnu, nechal vyrobit koncem 90. let 
okresní úřad v opavě. Pak ovšem místo 
v terénu skončily ve skladu. Po domluvě 
s okresním úřadem a s Lesy České repub
liky coby správci okolních pozemků se 
tabulí ujala opavská ČsoP a osadila je 
podél cesty z anniny doliny při moravici 
na hrad. avšak vzhledem k tomu, že byly 
tabule původně připravovány pro jiné 
umístění, neodpovídá dnes realitě ani  

hlubokého údolí moravice i na okolní 
vršky nízkého Jeseníku jsou přijatel
nou odměnou za absolvovaný výstup.

bájná hanuše
o deset kilometrů níže po proudu na 
samé hranici přírodního parku (respek
tive již za ní) se vypíná pověstmi opřede
ný hřeben hanu še. Tenhle „slez ský Bla 
ník“, v němž údajně čeká rytířské voj sko, 
„až jednou s anti kris tem o víru bo jovati 
bude“, je vlastně jakýmsi po sledním 
vý běžkem nízkého Jeseníku do opavské 
nížiny. Její jižní část byla ve 2. polovině 
18. století zahrnuta do právě vznikající
ho parku hradeckého zámku, zatímco na 
severní, vyšší, kótě byly v téže době vybu
do vány vojenské šance, mající chránit 
zby tek slezska před útoky „prajzů“. 

Právě zde se rozhodli zřídit opavští 
ochránci další naučnou stezku. Ten to krát 
však od počátku do konce vlastními sila
mi. stezka byla vybudována jako „nízko
rozpočtová“ – menší finanční mož nosti, 

opavská ČsoP byla požádána vzhledem 
ke zkušenostem s na učnou stez kou na 
hanuši o její tech nické za jištění – tedy 
výrobu infor mač ních panelů a jejich 
osazení v terénu. Panely jsou provede
ním obdobné těm na ha  nuši, pouze na 
přání investora v dvojnásobné velikosti, 
s bohatší grafikou a ba revné. kuriózní 
na tomto případu je, že při budování 
stezky na ha nuši o tři roky dříve městský 
úřad přesně s takovýmito informačními 
tabu lemi nesouhlasil a sna žil se prosadit 
(do lesa!) prosklené vitríny, jaké používá  
k in formování ná vštěvníků ve městě – 
s odůvodněním, že by informační systém 
na katastru města měl být jednotný.

Ř

necelé dva kilometry dlouhý okruh 
kolem louky s pěti zastávkami je svým 
způsobem doplňkem stezky na hanuši, 
protože prochází jen několik set metrů 
od jejího začátku i konce (kolem hotelu 
Belaria a Žimrovického splavu na mo  ra 
vici). Bohužel, v terénu není po ten ciál ní 
návaznost nijak vyznačena, ani na ni 
ne ní upozorněno.  

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

stará mechtildina cesta na Hanuši již 
téměř upadla v zapomnění. znovu ožila 
díky naučné stezce.

Kameny s pojmenováním jednotlivých cest, 
vrcholů a vyhlídek připomínají doby, kdy byla 
jižní část Hanuše součástí zámeckého parku.
Vlevo zříceniny hradu Vikštejn.

Naučné stezky 
na Moravici

plá nek při jejich dolním okraji, ani po řa
dí jejich číslování. možná i proto je na uč
ná stezka na některých mapách značena  
ve svém původním předpokládaném 
průběhu údolím moravice podél červe
né turistické značky, třebaže takto fakticky 
nikdy neexistovala.

stezka dnes vytváří alternativní 
(a nut no říci, že mnohem hezčí) přístup 
na hrad vikštejn k oficiální modré turis
tické značce. Značena je červeným troj
úhel níkem v bílém poli (který je různě 
na točený, takže plní funkci šipky). od 
ře ky se odklání před bývalým ka me
no lo mem a stoupá strmou cestou (pod 
dráty elektrického vedení) podél potůč
ku s řa dou drobných vodopádků až na 
hradní ostroh. končí u Terénní stanice 
ČsoP před prvním hradním příkopem, 
kde mů žete po celou sezónu o víkendech 
a někdy i v týdnu získat jak zajímavé 
materiály o historii a ochraně přírody, tak 
zejména spoustu užitečných informací. 

stezka je dlouhá 1,2 kilometru, při
čemž překonává 136 výškových metrů. 
hradní zřícenina s rozlehlým za cho va
lým sklepením a dvěma vyhlídkami do 

než měl okresní úřad, se projevily na 
skromnější grafice, obsahující pouze text 
a několik černobílých pé ro vek. oč je však 
chudší grafické provede ní, o to bohatší je 
obsah. však také hlavní podíl na něm ma jí 
dva velcí znalci tohoto kopce – Ing. Jan 
Bílovský, který pracoval na zdejší les ní 
správě, a dlouholetý hradecký kro ni kář 
mgr. Ladislav sonnek. spolupráci těch 
to dvou mužů lze z informačních tabulí 
dobře vyčíst – většina ze sedmi za stávek 
má část věnovanou historii a mí sto pisu, 
a část vztahující se k le sařině. 

stezka dlouhá 4,5 km začíná na okra
ji lesa nedaleko hotelu Belaria na jihozá
padním okraji hradce nad mo ra vicí. Je 
značena opět červenými troj úhel níky, 
částečně vede též po trase žluté turistické 
značky. Převážně prochází lesy, z několi
ka míst se však otvírají i zajímavé vý hle
dy (na areál zámku v hradci, do údolí 
moravice, na opav skou nížinu). Poté, co 
udělá smyčku přes vrchol kopce (427 m 
n.m.), končí u silnice na okraji Žim ro vic, 
necelý kilometr od svého začátku.

mariánské louky
mezi jižním výběžkem hanuše a levým 
bře  hem moravice leží marián ské lou ky. 
are  ál, který také patříval k hra dec ké mu 
zám  ku, má zajímavou historii. Bý va la zde 
pa pírna, dodnes zde pracuje vod  ní ele k
trár na, konalo se tu shro máž dě ní ma tice 
opav ské, zemědělská výstava, festival 
li do vých tanců, za ko mu nistů me ga lo
man ské celostátní sra zy pionýrů a v ro ce 
1998 mezinárodní sochařské sym  po  zi
um, jehož stopy zde lze dodnes po tkat. 

s ohledem na historii místa právě 
zde vznikla další naučná stezka. Jejím 
duchovním otcem je již zmíněný pan 
sonnek, autorem jeho vnuk martin sos
na, který ji navrhl v rámci středoškolské 
odborné činnosti, a realizátorem měs to. 



o ochraně přírody
u nás a v zahraničí

s Vaškem se potkáváme  
při nejrůznějších příležitostech. 
přesto trvalo více jak dva měsíce, 
než se nám podařilo sednout si  
k tomuto rozhovoru.   
stále byly zkrátka nějaké  
důležitější věci k řešení…

ty jsi šéfem komise pro zahraniční  
vztahy Čsop. co je vlastně náplní činnosti  
této komise?
Je to jednak navazování kontaktů s po 
dob   nými organizacemi, jako jsme my, 
v ji ných státech, jednak reprezentace 
sva zu navenek, například zastupování 
Čes  ké ho sva zu ochránců přírody v ně kte 
rých mezinárodních organizacích, kte
rých jsme členem. v současné době kon
krétně v IuCn – mezi ná rod ním svazu na 
ochra nu přírody.

k čemu je dobré být členem nějakých 
mezinárodních organizací?
Přínos je v tom, že si máme s kým vy mě
ňovat zkušenosti, můžeme se podívat, jak 
se to, co děláme my, dělá jinde a jaké mají 
zkušenosti s řešením podobných situací, 
jaké řešíme my. máme možnost se u nich 
inspirovat a vyzkoušet postupy, které se 
osvědčily jinde, i u nás. no, a vždycky je 
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rozhovorrozhovor

s VáclaVEm izáKEm

teXt a F o t o jan moraVEc 

mgr. václav izák  * 29.5.1976
vystudoval práva, profesionálně se však zabývá ochranou 
přírody. předseda zo Čsop pozemkový spolek hády.

od roku 2002 člen rady národního pozemkového spolku, 
od roku 2003 jedním z nejmladších členů Ústřední 
výkonné rady Čsop, od roku 2005 předsedou  
komise zahraničních vztahů Čsop a členem 
předsednictva Úvr Čsop.

samozřejmě příjemné, po kud lze z člen
ství v takovéto organizaci získat i nějaký 
finanční prospěch.

ty jsi v kontaktu s celou řadou  
zahraničních organizací, jezdíš na různá 
setkání, konference. Jak vypadá  
z pohledu zvenčí ochrana přírody u nás? 
Já myslím, že jak obecně, tak i konkrétně 
u neziskových organizací, je ochrana pří
rody u nás vnímána jako velice profesio
nální, na vysoké odborné úrovni. když 
se bavím s kolegy z jiných států, většinou 
hodnotí velmi pozitivně právě tuto strán
ku. na druhé straně z toho plyne i jistý 
problém, který oni ne vždy vidí, protože 
odborníci sice své oblasti ochrany pří ro

dy velice dobře rozumějí, mnohdy však 
se smyslem své činnosti neumějí se zná
mit „obyčejné“ lidi a ne jsou schopni pře
nést na ně svůj zájem o přírodu a svou 
chuť pomáhat jí. 

Fungují v zahraničí podobné organizace,  
jako je Čsop? myšleno na členském  
principu a se šíří záběru od praktické ochrany 
přírody až po třeba ekologickou  
výchovu či práci s dětmi?
organizace na členském principu samo
zřej mě existují. většinou se však tyto 
or ga nizace orientují jenom na část proble
ma tiky ochrany přírody, asi nejčastěji 
na ochranu ptactva, protože to je velice 
atrak tivní oblast. Tím, že ČsoP dělá té měř 
všechno, co se ochrany přírody tý ká,  
je, pokud vím, poměrně výji mečný.

myslíš, že je to spíš výhoda nebo  
nevýhoda?
má to obě stránky. Tou dobrou stránkou 
je, že jsme schopní vnímat jednotlivé pro  
cesy a děje komplexněji, a že jsme schop
ni na ně komplexněji reagovat, po  dívat 
se na problémy z různých úhlů po hle du. 
díky tomu, že pracujeme s do spě lý mi 
i s dětmi, s odbornou veřejností i s lai ky, 
máme možnost vstoupit do různých pro
blémů. nevýhodou naopak je, že rozma
nitost našich činností tro chu komplikuje 
vytvoření pocitu sounáležitosti, nějaké 
užší vazby mezi členy. nedokážeme se 
všich ni společně sejít nad konkrétním 
pro blémem, protože každý se zabývá ně
čím jiným.

koncem března bylo na pozvání  
Čsop v České republice na týdenní  
návštěvě šest zástupců pozemkových  
spolků z ciziny.  
k čemu jsou takové návštěvy dobré?
Původním účelem této návštěvy bylo 
opla tit pohostinnost kanadskoamerické 
organizaci QuebecLabrador foun da tion, 
která umožnila před dvěma roky zástup
cům pozemkových spolků z Čr seznámit 
se s tím, jak fungují pozemkové spolky ve 
spojených státech. nakonec to dopadlo 

trochu jinak, než jsme předpokládali – ze 
spojených států přijel pou ze jeden člo
věk, další byli z ka ta lán ska, Brazílie, ka na
dy a ze srbska. myslím však, že to ne by
lo na škodu věci, spíše naopak. Během  
této týdenní cesty jsme se snažili před
stavit hostům aktivity ČsoP v plné šíři 
a jejich pohled na naši činnost je pro nás 
velice cenný. kromě toho, že si cení od

bornosti, se kterou se u nás setkali (o tom 
jsme mluvili již před chvílí), poukázali na 
fakt, že zde mnohdy chybí komunikace 
s širší veřejností. vyjádřili přesvědčení, 
že by měla být důslednější. Zajímavý 
byl ze jména rozdíl ve způsobu vnímání 
ochra ny přírody u nás a u nich. Leckoho 
z hos tů překvapil náš aktivní koncept 
ochrany, kdy se velmi často chrání pří
rodní hod no ty, která vznikly působením 
člověka, ja ko součást kulturního vývoje, 
a kdy ak tiv ní péče i o velice malé území je 
pro nás dů ležitá. To není všude obvyklé. 

v ji ných stá tech se velmi často setkáváme 
s prin  ci pem bezzásahovosti jako nejvyšší
ho ideá lu ochrany přírody.

pokud by někdo ze členů Čsop měl  
zájem navázat kontakt s někým,  
kdo se zabývá dejme tomu ve španělsku 
hmyzem, může se na vás obrátit?  
můžete mu nějak pomoci, například 
zprostředkovat potřebné kontakty?
obrátit se na nás určitě může. Jiná věc je, 
jestli budeme schopní jeho přání splnit. 
samozřejmě nemáme kontakty na všech
ny obory ve všech zemích. ale prá vě ve 
španělsku by to zřejmě bylo mož né. 

mluvíš o spojených státech, o španělsku, 
o brazílii. a co naši nejbližší sousedé?
Je to trochu paradox, že se zeměmi, které 
mají podobnou minulost, a tím i hodně 
spo  lečného, nejsou kontakty tak úzké, 
jak bychom si představovali. Jedním z dů  
vodů může být i to, že v nedávné do bě 
by lo jednodušší získat finanční pro
středky na navazování kontaktů právě 
s orga ni zacemi z vyspělejších států. ani 
u na šeho nejbližšího souseda – na slo
ven sku – se nám dlouhodobě nedaří 
najít partne ra, se kterým bychom si 
mohli vy měňovat zkušenosti. naším 
při ro ze ným partnerem je tam slovenský 
zväz ochráncov prírody a krajiny, avšak 
tato organizace řeší v současné době urči
té vnitřní problémy. Zatím se tedy spíše 
snažíme trochu jim pomoci. Co se týče 
dalších sou sedních států, spolupracují 
především kon krét  ní místní organizace 
na pří hra nič  ních projektech. v současné 
době vzni ká nová možná platforma spo
lu prá ce – projekt takzvaného Green bel
tu, Ze le ného pá su, který by měl na hra dit 
bývalou „že lez nou oponu“ mezi „zá pa
dem“ a „vý cho dem“. Tento koncept je 
pojatý opravdu velkoryse a uvi díme, jaké 
bude mít v bu  doucnu šance na realizaci. 

Zjed no du še ně řečeno, je to velice dlouhý 
biokoridor napříč evropou, zajištěný růz
ným stupněm ochrany.

pamatuji, když jsme se potkali poprvé –  
tehdy jsi se pídil po někom, kdo by  
v zahraničí, podobně jako vaše základní 
organizace, pečoval o staré lomy.  
našel jsi nakonec někoho takového?
Lom hády, o který pečujeme, leží na sa
mém okraji Brna. Jedná se o 40tihekta ro
vý lom, kde se těžil vápenec téměř celé 
století, až do konce 90. let. Přesto je to 
z hle diska biodiverzity jedna z nejvý
znam nějších lokalit v Brně a patrně 
i jedno z nejzajímavějších území v rámci 
Chko moravský kras. Tlak na využití 
to hoto území je značný a my se snažíme 
na jít nějakou alternativu, která by umož
nila šetrné využití této lokality jednak 
pro rekreaci, jednak pro ekologickou 
vý chovu, a zároveň umožnila návrat pří
ro dy do vytěženého prostoru. hledáme 
in spi raci, jak ten lom využít. ovšem najít 
or ganizaci, která by se něčím podobným 
za bývala, se jeví jako velice obtížný úkol. 
ně kolik organizací, pečujících o staré 
lo my, jsme sice postupně našli, ale se žád
nou z nich v současné době blíže ne spo
lu pracujeme. všechny mají jiný koncept 
pé če, než my. na pří klad ve spojených 
stá tech jsem se setkal s jednou organiza
cí, která se stará o dotěžený lom, ovšem 
právě na principu bezzásahovosti. snaží 
se nechat ten lom přirozeně zarůst.  



nové právní předpisy  
ovlivňující životní prostředí

příprava vytvoření evropské soustavy 
chráněných území natura 2000 
intenzivně probíhá na území  
české republiky od r. 1999.

rvním významným krokem 
k práv ní ochraně soustavy na tu ra 

2000 na našem území byla „eu ro no
vela“ zákona č. 114/1992 sb., o ochra ně 
přírody a krajiny, schválená v květnu 
2004 (viz knd podzim 2004). 

natura 2000 v České republice
Tato novela zavedla mj. nový institut – 
pta  čí oblast – pro ochranu vybraných 
dru  hů ptáků a kodifikovala evropsky 
vý znam né lokality. Již na podzim 2004 
vlá  da ptačí oblasti po projednání s vlastní
ky, ob cemi a po nelehkém mezi re sort ním 
pro  jednávání jednotlivými na ří zeními 
vy hlašovala. doposud bylo vyhlášeno 
38 pta  čích oblastí, jejichž cel ková plocha 
je 6936, 22 km2 , většinou ve stávajících 
zvláš tě chráněných územích. mimo stá va
jící chráněná území je do ptačích oblas
tí zahrnuto 2541,27 km2. dosud ne byla 
vy hlášena další tři navržená území: heř
man ský stav – od ra – Po ol zí, rybník deh
tář a Čes ko bu dě jo vické rybníky. 

v únoru loňského roku byl evropské 
ko misi zaslán návrh 863 evropsky vý 
znamných lokalit, tzv. národní sez nam, 
který schválila vláda svým nařízením 
č. 132/2005 sb. národní seznam pro 
mi ni sterstvo životního prostředí připra
vila na základě výsledků několikaletého 
ce lo stát ního mapování biotopů agentura 
ochra ny přírody a krajiny Čr. Jednotlivá 
úze mí byla správami Chko předjednána 
s významnými vlast níky, s obcemi a dal
šími osobami. mi mo stávající zvláš tě 
chrá něná území leží 2 392,08 km2 navr
hovaných evropsky významných lo ka lit. 
Pokud bude národní seznam ak cep tován, 
dojde k rozšíření chráněných úze mí ze stá
vajících přibližně 15,5 % roz lohy státu na 
20,4 % (tj. 16 072,57 km2).

v současné době je prověřována úpl
nost národního seznamu evropským té 

na přelomu let 2005 a 2006  
nebylo přijato mnoho právních  
předpisů zabývajících se přímo  
právem životního prostředí, spíše se 
jedná o zákony, které ovlivňují ochranu 
životního prostředí „zvenku“.

od 1. ledna 2006 vstoupil v účinnost nový 
správní řád (zákon č. 500/2004 sb.), který 
přinesl mnoho novinek na poli procesního práva 
životního prostředí a ovlivnil tak rozhodovací 
postupy. s předpisem je nejen třeba se  
podrobně seznámit, ale je vhodné i vyhledat 
některý jeho komentář či se zúčastnit  
některého z četných školení, která jsou pro  
jeho lepší pochopení a zvládnutí organizována.

v březnu 2006 byl po dlouhé době příprav  
a jednání přijat i zcela nový stavební zákon,  
a to spolu s předpisy souvisejícími – „zákonem 
vyvlastňovacím“ a „zákonem změnovým“.  
v současné době se ještě čeká na podpis 
prezidenta republiky a jejich publikaci ve  
sbírce zákonů Čr. nejsou tudíž známa čísla 
těchto norem. Jde o průlom zcela zásadní, který 
silně ovlivní jak ochranu životního prostředí,  
tak i přírody a krajiny v naší zemi. k jeho 
podrobnějšímu rozboru a komentáři se vrátíme  
v samostatném příspěvku v příštím čísle knd.

negativně zapůsobilo, a to nejen na úseku 
ochrany životního prostředí, nepřijetí nového 
trestního zákona. ten měl mimo jiné zavést 
společnou kapitolu trestných činů proti  
životnímu prostředí, zpřesnit některé skutkové 
podstaty trestných činů na tomto úseku  
a zpřísnit tresty za ně. Jeho nepřijetím se tak  
dále umožňuje páchání některé závažné činnosti 
proti životnímu prostředí v Čr. 

zejména pod vlivem pololegálních  
nežádoucích dovozů německých komunálních 
odpadů do Čech byl v březnu 2006 novelizován 
zákon o odpadech a byla změněna vyhláška  
č. 95/2006 sb., kterou se stanoví seznam 
odpadů, na které se vztahuje postup podle  
§ 55 odst. 2 zákona č. 185/2001 sb. 
(oznámení o přeshraniční přepravě odpadů). 
cílem je tyto dovozy alespoň výrazně omezit, 
pokud jim nebude možno zcela zabránit.
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evropská 
soustava 
chráněných území 
Natura 2000 dnes

co je to soustava 
natura 2000?
natura 2000 je soustava chráněných území 
evropského významu, kterou vytvářejí na  
svém území všechny členské státy  
evropské unie. cílem této soustavy je  
ochrana celoevropsky ohrožených vzácných 
a cenných druhů rostlin, živočichů a typů 
přírodních stanovišť. vytvoření soustavy 
natura 2000 ukládají členským státům dvě 
směrnice: 79/409/ehs o ochraně volně 
žijících ptáků a 92/43/ehs o ochraně 
přírodních stanovišť, volně žijících živočichů 
a planě rostoucích rostlin. v našem právním  
prostředí bylo naplňování směrnic  
zakotveno do novely zákona č. 114/1992 sb., 
o ochraně přírody a krajiny z roku 2004. podle 
tohoto zákona soustavu na našem území 
vytváříme prostřednictvím ptačích oblastí 
a evropsky významných lokalit.

byl přijat nový zákon č. 59/2006 sb.,  
o prevenci závažných havárií, způsobených 
vybranými nebezpečnými chemickými látkami 
nebo chemickými přípravky. Je však v podstatě 
založen na stejných principech a nástrojích jako 
zákon předchozí (havarijní plánování,  
povinné pojištění, povinnost informovat atd.). 
novelizován byl také zákon na ochranu zvířat  
proti týrání (č. 77/2006 sb.), zákon o obalech  
(č. 66/2006 sb.) a zákon o veterinární péči  
(č. 48/2006 sb.).

z dalších právních předpisů ochranářské 
legislativy jmenujme alespoň tři významné 
vyhlášky. první z nich je vyhláška č. 451/2006 sb., 
kterou se vyhlašuje národní přírodní  
rezervace bohdanečský rybník a stanoví její bližší 
ochranné podmínky (ta je mimo jiné i významnou 
ptačí oblastí soustavy natUra 2000), druhou 
je vyhláška č. 16/2006 sb., kterou se provádějí 
některá ustanovení zákona o ekologickém 
zemědělství a třetí vyhláška č. 452/2005 sb., 
kterou se mění vyhláška č. 395/1992 sb., 
provádějící zákon o ochraně přírody a krajiny. 

za uplynulé období vyšlo i několik významných 
nových publikací. zejména pro pozemkové spolky 
bude jistě značným přínosem nová učebnice  
doc. JUdr. J. drobníka, csc., která se podrobně 
zabývá vývojem a platnou českou právní úpravou 
pozemkového práva (základy pozemkového práva, 
nakladatelství iFec). druhým zajímavým titulem je 
aktuální výklad zákona o odpadech a souvisejících 
právních předpisů z dílny osvědčené autorské 
dvojice i. Jiráskové a m. sobotky (zákon o odpadech 
s vysvětlivkami a prováděcími předpisy,  
2. aktualizované vydání, nakladatelství linde). 
konečně poslední knížkou je pokus o komentář 
zákona o ochraně životního prostředí z pera  
JUdr. J. prchalové (zákon o ochraně přírody 
a krajiny a natUra 2000 – komentář a prováděcí 
předpisy, nakladatelství linde). ve srovnání 
s komentářem autorského kolektivu rndr. l. mika, 
ph.d., je dle mého názoru toto dílo méně kvalitní, 
na aktuálnosti mu však přidává podrobné 
zpracování problematiky soustavy natUra 2000 
pro území Čr. 

Autor je proděkanem Právnické fakulty UK 
 Kontakt – e-mail: damohors@prf.cuni.cz.

ma tickým střediskem na ochranu bio di
ver zity, sídlícím v Paříži. evropská ko mise 
pak organizuje tzv. biogeo gra fic ké se mi
náře, kde je diskutována a po suzována 
do statečnost národního sez na mu. Těch
to seminářů se účastní kro mě zá stupců 
státu i zástupci nevládních or ga nizací 
a od borná veřejnost. shledáli evrop ská 
komise národní seznam ne do sta tečným, 
uloží jeho doplnění a pře praco vání. na 
podzim loňského roku v ma ďarsku pro
běhl biogeografický seminář pro panon
skou biogeografickou ob last (na našem 
úze mí pouze nejjižnější část moravy). 
Pro kontinentální oblast proběhne bio
geo grafický seminář letos, a to v České 
re publice. ne vládní organizace připravu
jí obsáhlý návrh na doplnění národního 
seznamu v kontinentální biogeografické 
oblasti České republiky. Lze předpoklá
dat, že alespoň částečně bude toto do pl
ně ní akceptováno. Po konečném schvá
lení evropskou komisí se národní se znam 

stává tzv. evropským seznamem a bude 
publikován ve sbírce zákonů. 

a co dál?
do šesti let po publikování evropského 
sez namu ve sbírce musí stát zajistit ochra 
nu všem evropsky významným lo ka
litám. ministerstvo životního pro stře dí 
určí, v jaké kategorii zvláště chrá ně ného 
území by jednotlivé lokality měly být 
chráněny. Předpoklad je, že většina do
sud nechráněných území bude vy hlá še na 
jako přírodní památky či přírodní re  zer
vace. Před vyhlášením územní ochra ny 
však musí příslušný orgán ochra ny pří
rody vyzvat vlastníky, zda mají zájem 
za   jistit ochranu lokality smluvně, pro
střed  nictvím smluvní ochra ny – insti
tutu zavedeného nově v již výše zmí
něné no vele zákona o ochra ně přírody 
a kraji ny. výsledně tedy budou evropsky 
vý znamné lokality ležící mimo stávající 
zvláš tě chráněná úze mí ochrá něné růz
nými formami – smlou vami s vlastníky, 
přírodními či národ ními památkami 
ne bo rezervacemi, možná i novými chrá
ně nými krajinnými oblastmi (např. Chři
by, Jestřeb sko – do kes ko).

nicméně již nyní všechny lokality 
za řa zené na národní seznam požívají 
„před běžné ochrany“ před zásahy, kte
ré by mo  hly poškodit či ohrozit předmět 
ochra   ny. Z tohoto důvodu jsou zvlášť 
po su  zo vány všechny zásahy, u nichž nelze 
vy loučit vliv na tyto lokality. vět šinou se 
to však nevztahuje na běžné hospoda ře
ní, které na lokalitě tradičně probíhá a je 
právě určující pro perspektivu udr že ní 
předmětu ochrany.

Lokality zařazené do národního 
se zna mu, zejména ty dosud nechráněné,  
mo  hou být vhodným objektem po zor
nos  ti pro aktivity v rámci programu Čes
ké ho svazu ochránců přírody místo pro  
pří rodu. například jejich vykoupení 
ne vlád ními organizacemi, akreditovaný
mi ja ko pozemkové spolky, usnadní jejich 
smluv ní ochranu či ochranu formou 
zvláš  tě chráněného území.  

Autor je předsedou ČSOP.  
Kontakt – e-mail: pavel.pesout@csop.cz.



další objekty 
Jihomoravského muzea ve znojmě,  
které můžete navštívit se zelenou kartou:

   znojemský hrad s expozicí dějin 
znojemska a s památnou rotundou  
sv. kateřiny

   minoritský klášter s expozicemi 
archeologie, přírody znojemska, 
kovodělné výroby a orientálních zbraní

   dům umění – expozice gotického  
a barokního umění znojemska v jednom  
z nejkrásnějších znojemských 
renesančních paláců

n aše Činnos t

praktické informace 
otevírací doba:  
červenec – srpen denně 9–17 hodin

vstupné: 30,–/15,– kč. Členové Čsop 
po předložení členského průkazu v rámci 
programu „zelená karta“ mají na 
vstupném slevu 50 %.

bližší informace http://www.
znojmuz.cz/,  
tel.: 515 282 211, fax: 515 282 222,  
e-mail: znojmuz@znojmuz.cz

ornštejn má pro středoevropské 
hrady ty pic kou ostrožní po lohu. 
Z pů vod ního malého hrád ku se 

dí ky řadě přestaveb a do sta veb rozrostl 
až do současného roz leh lé ho areálu se 
sed mi branami, dvěma pa lá ci a rozsáh
lým opevněním.

trocha historie
hrad Cornštejn byl vybudován v 1. po lo 
vině 14. století ve strategické poloze 
zá padní strany kopcovitého výběžku ze 

Hrad cornštejn leží na skalnatém 
ostrohu nad Vranovskou přehradou.

dne 9. března 2006 si ochránci 
přírody z Velešína připomněli kulaté 
výročí narození pana josefa šálka. 

Tento nestor jihočeské ochranařiny se 
na rodil 9. 3. 1906 v ostrolovském Újez dě 
na okrese České Budějo vice. Pra co val ja ko 
učitel, později jako vlastivědný pra cov 
ník a okresní konzervátor Čes ko krum 
lov ské ho mu  zea. v nejistých do bách 
držel ochrannou ruku nad sku pi nou 
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nad še ných ochranářů z ve  le  ší na a Čes ké ho 
krum lova. Pomáhal svý mi od bornými zna
lostmi při budování dnešní nPr vy šeňské 
kopce, při natáčení několika krát kých filmů 
s ochranářskou tématikou a dal ších činnos
tech. Jeho odborný do hled (někdy i nad
hled) umožnil vznik sil ného ochranářského 
zázemí v tehdej ším okrese Český krumlov, 
které je ak tiv ní do dnešních dnů.

Josef šálek zemřel 31. července 1987 
v Čes kém krumlově.

na jeho památku byla 11. března 2006 
vy sa zena nedaleko genofondové plochy 
ve lešínských ochranářů lípa srdčitá, která 
bu de připomínat všem, kteří ho znali, je ho 
lásku k přírodě a k jihočeskému kraji. na 
fotografii z února 1974 je pan šálek (sto
jící s notesem) zachycen při práci v nPr 
vyšeňské kopce.

Jeho přístup k životu snad nejlépe 
vy sti  hu je staré ochranářské heslo ,,Poznej 
a chraň“.  

Jirka Růžička, ZO ČSOP Velešín

Během léta mohou návštěvníci hradu 
zhlédnout i bohatý kulturní program.

Zřícenina
hradu 

cornštejn

zelená kar ta

dobrá spolupráce
V bezprostřední blízkosti  
našeho města se rozkládá  
malebné údolí řeky lučiny, jež dala 
název zvláště chráněnému území 
„meandry lučiny“. 

Chráněným územím bylo vyhlášeno 
k 1. lednu 1992. má rozlohu 40,7 ha, při
čemž pod ochranu je zahrnut úsek toku 
Lučiny v délce 2,5 km.

naše základní organizace ČsoP ha ví
řov provádí na lokalitě dvakrát ročně 
ruč ní kosení a odvoz posečené traviny. 
v té to, ale i v dalších činnostech úzce 
spo  lupracujeme s odborem životního 
pro středí města havířova, o čemž svěd čí 
i to to písemné poděkování:

„spolupráce mezi odborem životního 
prostředí a zmíněnou organizací ČsoP je 
na velmi dobré úrovni. Český svaz 

ochrán ců přírody zajišťuje v přírodní pa mát
ce činnosti s vysokým podílem ruč ních  
prací v těžko přístupném a podmá če ném 
terénu… Zají ma vou lokalitou, kte rá je na vr
žena do systému evropsky vý znam ných úze
mí naTura 2000, je území u sou toku Lu či
ny se su šán kou. Zdejší bohaté po pulace 
oboj živelníků, plazů a četných dru hů hmy zu 
vyžadují pra videlné prosvět lo vání po rostů 
a sečení luk. I tyto činnosti za jišťuje Čes ký 
svaz ochrán ců přírody… ve spo lu prá ci s dal
šími pracovišti magistrátu mě sta ha ví řova 
napomáhá při ochraně ži votního prostředí 
i v jiných ob las tech ži vo ta města. ne za
nedbatelná je i jejich po moc při šíření myš
lenek ochrany přírody v řa dách veřej nos ti 
v rámci pravidelně pořá da ných vý stav.“ 
Podepsána Ing. Jana ná vra to vá, ve dou  cí 
odboru životního pro stře dí ma  gi strátu  
města havířova.  

Ladislav Nohel, ZO ČSOP Havířov

100 let od narození 
josefa šálka

tří stran obtékaného řekou dyjí, poblíž 
místa dřívějšího pravěkého hradiště. Jeho 
jméno je nejspíše odvozeno z ně mec
kého Zohn (hněv) a stein (kámen, ská
la), tím měla být vyjádřena síla i pev
nost hradu. vznikl na území původního  
hrad ského obvodu Bítovska, které v té do bě  
drželi jako zástavu Lich ten burkové. 

od roku 1460 držel Cornštejn hynek 
z Lichtenburka a na Bítově, který odmítl 
přísahat věrnost králi Jiřímu z Poděbrad 
a zahájil proti němu otevřenou vzpouru. 
Jiří z Poděbrad hrad r. 1464 oblehl a jeho 
dobývání trvalo téměř rok. v polovině 
roku 1465 byl Cornštejn králem dobyt, 
Lich tenburkům zkonfiskován a lénem 
udělen krajířům z krajku. Ti jej opravili 
a no vě opevnili. opevnění bylo roz ší ře

no i o bašty proti dosahu tehdejšího dě
lostřelectva. v roce 1542 (to již byl opět 
v rukou pánů z Lich ten bur ka a na Bítově) 
bylo opevnění Corn štejna v souvislosti 
s tu reckým nebezpečím naposled posí
le no. krátce nato změ nil hrad majitele 
a při pojením k Bí to vu zanikla potřeba 
dá le jej udržovat. od konce 16. století je 
te dy hrad pustý. 

nynější podoba hradu je výsled
kem jeho rozsáhlé rekonstrukce, kterou 
v 70. le tech 20. století provádělo tehdejší 
krajské středisko státní památkové péče 
a ochrany přírody v Brně. rekonstrukce 
či dostavba nebyla dokončena a v po lo

vi ně 80. let byl hrad převeden do správy 
Ji ho mo rav ského muzea ve Znoj mě, kte
ré ny ní zajišťuje nej nutnější sa nač ní prá
ce umo žňující zpřístupnění zří ceniny 
ve řej nosti.

prohlídka hradu
hlavní přístup do hradu je od jihu. 
ná vštěv ník musí projít několika branami. 
Prv ní brána patří k nejmladším stav bám 
na Cornštejně (vznikla počátkem 16. sto 
letí) a vjíždělo se jí do příhrádku, kte rý 
opevňoval přístupovou cestu do centra 
hradu. dnešní třetí brána bývala původ
ním vstupem do hradu. Přístup k ní vedl 
přes příkop po padacím mostu, ten však 
byl brzy zrušen a na hrazen kamennou 
klen bou nesoucí nahoře vozovku i hra
deb ní zeď, uzavírající předbraní. 

Třetí branou se dostanete na hos po dá
řské nádvoří. hned za bránou vlevo mů
žete vidět kamennou cisternu na vo du. 

v dolní části nádvoří se nalézá další 
vstup ní brána do hradu – je to Bítovská 
brá na, kterou se z hradu sjíždělo po 
po měr ně strmém svahu do údolí dyje. 

na nejvyšším místě hradního ostrohu 
se rozkládá hlavní nádvoří. má po měr ně 
rovný, uměle upravený po vrch. na jeho 
jihovýchodní straně sto jí původní ra ně 
go  tic ký „starý palác“ z po čát ku 14. sto le
tí, na pro ti mladší „no vý palác“ z 20. let 
15. sto le tí. vidět zde lze i do cho vané skle
py. Již ní místnost pod sta rým pa lá cem 
byla v pozdní gotice pří stupná pou ze 
shora po žebříku a slou žila jako vězení.

Jádro hradu obklo puje starý hradní  
par kán, spojený dře věnou lávkou přes 
skal ní příkop s opev ně ným jižním před 
hradím. Toto před sunuté opevnění vznik
lo koncem 15. sto letí. otvírá se z něj pře 
krásný výhled. v rohu příkopu lze vi dět 
tzv. „dě lo vou baštu“ z počátku 16. sto letí.

Při prohlídce zříceniny vám prů
vod  ci poskytnou výklad.

kulturní program
Jihomoravské muzeum ve zříceninách 
hra du pořádá kulturní cyklus „Léto na 
Corn štej ně“, který probíhá po celou 
se zó nu (červenec – srpen). v rámci cy klu 
vystupují na zřícenině skupiny his to ric
kého šermu s originálními pro gra my.

k návštěvě zvou také zajímavé objek
ty v okolí – zejména státní hrad Bítov, 
stát ní zámek vranov nad dyjí se zříceni
nou nový hrádek a samozřejmě také dal
ší objekty s expozicemi Jiho mo rav ského 
muzea ve Znojmě. 

Zpracováno podle materiálů 
Jihomoravského muzea ve Znojmě



Čsop vydal ...
  triangl; bělá; ščúrnica; Jindřišské údolí – 

série letáčků, zvoucích k návštěvě lokalit, 
které byly vykoupeny v rámci kampaně místo 
pro přírodu

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

  natura pragensis 17 – další z řady sborníků  
o pražské přírodě
  přírodní parky v hlavním městě praze – 

letáček podávající základní informace  
o pražských přírodních parcích (podrobněji na 
http://prirodniparky.wz.cz) 

kontakt: zo čsop Botič – rokytka,  
tel.: 271 742 631, e-mail: botrok@centrum.cz 

  lesy středního polabí – bohatě ilustrovaná 
brožura, představující různé typy polabských 
lesů

kontakt: zo čsop polabí, tel.: 603 864 822,  
e-mail: csop@polabske-ekocentrum.cz 

  Jak chránit přírodní prostředí na podblanicku 
– soubor kontaktů a adres pro nejrůznější 
ochranářské příležitosti

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

  malý šípkový rádce aneb co dělat při ochraně 
našeho životního prostředí – soubor  
praktických informací a rad o ochraně přírody  
a životního prostředí na českokrumlovsku

kontakt: zo čsop šípek, tel.: 380 704 620,  
e-mail: petr.resch@ckrf.ckrumlov.cz

  botanická zahrada střední zemědělské školy  
v dalovicích a její okolí – představení jedné ze 
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stalo se ...
říjen 2005
  Český svaz ochránců přírody zaslal radě 

pro televizní vysílání a radě pro reklamu 
otevřený dopis, v němž upozorňoval na 
zneužívání zvířat (nejen) v reklamách. 

  v praze se sešla valná hromada národní sítě 
stanic pro handicapované živočichy.  
mimo jiné zvolila novou radu národní sítě  
a konstatovala, že stát, byť stanice za něj  
plní jednu z jeho důležitých funkcí, dává na 
jejich činnost čím dál méně finančních 
prostředků.

  Český svaz ochránců přírody zaslal dopis 
předsedovi vlády Jiřímu paroubkovi ohledně 
opětovných politických tlaků na těžbu  
v prvních zónách národního parku šumava. 
premiér mimo jiné odpověděl, že „se necítí 
kvalifikován k tomu, aby rozhodl o přístupu  
k řešení působení škodlivých lesních 
brouků“, že „rozhodování o této záležitosti 
přísluší subjektům určeným příslušnými 
právními normami“ a že „podle mého 
přesvědčení nelze postupovat jinak než ve 
smyslu platných právních předpisů“.  
zlatá slova, jen kdyby byla důsledně 
realizována v praxi…

listopad 2005

  základní organizace Čsop „natura, quo 
vadis?“ z prahy uspořádala na vysočině 
další celostátní setkání oddílových 
vedoucích mopíků s názvem „vlčí mlha“. 
Ústředním tématem setkání bylo postavení 
oddílů v dnešní technokratické době. akce 
se zúčastnilo 25 vedoucích.

  ve vlašimi se sešla Ústřední výkonná rada 
Čsop. diskutovala mimo jiné o další 
strategii Čsop.

prosinec 2005
  byla zahájena kampaň zvíře v nouzi, jejímž 

cílem je získat finanční prostředky na provoz 
záchranných stanic pro handicapované 
živočichy. podrobnosti o ní naleznete na str. 7.

leden 2006
  byl ukončen několikaletý projekt, jehož  

cílem bylo zhodnotit postavení dobrovolné 
ochrany přírody u nás a v zahraničí a její 
význam. materiál, shrnující základní 
doporučení pro veřejnou správu i pro 
neziskové organizace, vyšel v depeších  
Čsop č. 1/2006 (mimo jiné uveřejněny i na 
www.csop.cz). obsáhlejší materiál bude 
vydán v brzké době.

  zemřel ing. milan marenčák z chrudimi, 
člen Úvr Čsop.

Únor 2006

  Ústřední výkonná rada Čsop se sešla  
v brně. probírala návrh změn v programu 
ochrana biodiverzity, které by umožnily, aby 
byl do tohoto programu zahrnut i výzkum 
skupin organizmů doposud opomíjených 
(houby, zahradní ptáci, brouci, mlži…)  
a užší spolupráci s partnery ze státní, 
vědecké i neziskové sféry. Úvr Čsop též 
rozhodla o konání sněmu Čsop ve dnech 
2.–3. září 2006. 

  zákon o veřejných sbírkách nařizuje po 
třech letech sbírku „ukončit“ a vyúčtovat. 
tato povinnost právě nastala místu pro 
přírodu. za tři roky trvání se na konto sbírky 
podařilo shromáždit 3.825.765 korun a za 
ně vykoupit na osmi lokalitách 41 pozemků 
o celkové výměře 25,9117 ha. vyúčtování 
proběhlo v pořádku, a tak může místo pro 
přírodu pokračovat dál. bližší informace  
o kampani a jejích dalších plánech 
naleznete na str. 4. 

březen 2006
  média jsou plná ptačí chřipky. Český svaz 

ochránců přírody vydal dvě prohlášení, ve 

kterých se snažil mírnit paniku a zejména 
minimalizovat hysterii vůči divoce žijícím 
ptákům, ale s takřka nulovým zájmem médií. 
Jedno z prohlášení naleznete na str. 13,  
k tématu se vrací i rámeček na str. 21.

  Českou republiku navštívili zástupci 
pozemkových spolků z kanady, brazílie, 
katalánska a srbska. cílem studijní cesty, 
organizované ve spolupráci Čsop, aopk Čr 
a americko-kanadské nadace QlF bylo 
seznámení s činností pozemkových spolků  
u nás, navázání kontaktů a vzájemná  
výměna zkušeností. k návštěvě se vrací  
i rozhovor na str. 24–25.

duben 2006
  na chatě macocha v moravském krasu se 

sešli zástupci pozemkových spolků na svém 
každoročním výročním shromáždění. 
diskutovali o problémech s dohledáváním 
vlastnických vztahů k nemovitostem,  
o natuře 2000, o financování činnosti  
a zejména o strategii hnutí pozemkových 
spolků v dalším období.  

ocenění  
Život pro ježky

cena růženy studené „Život pro ježky“  
byla udělena za celoživotní péči o ježky  

paní zdeně dvorské z všeradic. 
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zájmových lokalit pozemkového spolku střední 
poohří
  významný krajinný prvek botanická zahrada 

dalovice – totéž ve stručnější verzi

kontakt: zo čsop oharka, tel.: 353 237 612,  
e-mail: oharkadalovice@seznam.cz 

  Formica 2005 – již 8. číslo tradičního  
zpravodaje o výzkumu a ochraně lesních 
mravenců

kontakt: jan daňo, tel.: 607 724 153,  
e-mail: formicacsop@volny.cz

  Český ráj – chráněná krajinná oblast – 
informační leták s přehlednou mapkou.

kontakt: čsop Křižánky, tel.: 608 335 112,  
e-mail: csopkrizanky@seznam.cz 

  průvodce naučnou stezkou šebeň – naučná 
stezka u Velkého meziříčí, věnovaná životu 
lesních mravenců

kontakt: zo čsop Bory, tel.: 566 535 228,  
e-mail: pavelkriz@centrum.cz

  Ježci – vše o ježcích a jejich ochraně, vydáno 
jako 33. svazek metodické řady čsop

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

  rekultivace blízké přírodě – podrobný popis  
a bohatá fotodokumentace šesti úspěšných 
rekultivací lomů
  péče o teplomilné biotopy moravského krasu  

– letáček představující cíle projektu liFE-nature, 
realizovaného zo čsop ps Hády 

kontakt: zo čsop pozemkový spolek Hády,  
tel.: 543 216 483,  
e-mail: vaclav.izak@rezekvitek.cz

  přírodní skvosty prostějovska (h. skořepa) – 
30 krátkých vyprávění o zajímavých místech, 
doprovozených kresbičkami m. dvořákové
  rostliny biokoridoru hloučela – fotografické 

představení rostlinstva v lokalitě na samých 
hranicích prostějova

kontakt: Ekocentrum čsop iris,  
tel.: 582 338 278, e-mail: iris@iris.cz

  beskydy, ptáci a natUra 2000 – informace 
(nejen) pro vlastníky lesa v cHKo Beskydy
  beskydy – domov evropských ptáků; Beskydy – 

domov evropských živočichů – dva letáky  
s plakátem uvnitř, představující beskydské 
živočichy, chráněné podle evropských směrnic
  příručka šetrné rodiny – letáček o tom,  

co může pro ochranu životního prostředí udělat 
každý z nás

kontakt: zo čsop salamandr, tel.: 571 656 456, 
e-mail: salamandr@ecn.cz

  naučné stezky – průvodce po dvaadvaceti 
stezkách, na jejichž vybudování se podíleli 
valašskomeziříčtí ochránci přírody

kontakt: zo čsop Valašské meziříčí,  
tel.: 571 621 602, e-mail: csopvm@quick.cz  

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



v rámci projektu careerMarket – šance 
pro budoucnost vzniká na Přf uk klub 
absolventů, tzv. alumni network. Pří ro
do vědecká fakulta tak navázala na tradi
ci západních univerzit, kde je existence 
podobných spolků běžnou součástí 
uni verzitního života. Zájemci o člen
ství v klubu alumni network mají již od 
břez na 2006 možnost zaregistrovat se 
na internetových stránkách klubu www. 
alumninatur.cz, nebo na stránkách pro
jektu www.careermarket.cz. 

Webový portál byl speciálně vy tvo řen 
jako zázemí komunikace mezi fa kul tou 
a je jími absolventy. na strán kách na jde
te aktuální informace o dění na fa kultě, 
o vy  daných publikacích a o při pra vo va
ných akcích. registrovaní členové klubu 
zde mají možnost vyhledat své bývalé 
spolužáky, přátele či kolegy. stránky zpří

Přírodovědecká fakulta 
uk hledá absolventy
jedna z největších fakult Univerzity Karlovy v praze zakládá klub absolventů. 
Všichni absolventi, kteří od založení fakulty v roce 1920 opustili brány přF UK, 
mají možnost bezplatné registrace.

stup ňují i oborovou inzerci, možnosti spo
lupráce a studia. nechybí zde ani ex klu
zivní nabídky od alumni pro alumni, tedy 
pracovní inzerce zadávaná absolventy 
pro ostatní registrované uživatele. kaž dé 
tři měsíce vychází pro členy klubu elek
tro nický magazín, při ná šející informace 
o dění na fakultě, vý ro čích, změnách 
v ka riéře a o pořáda ných akcích.

Projekt Careermarket působí na Přf 
uk již od června 2005. Je výsledkem 
sna hy Přírodovědecké fakulty uk po dí
let se na budoucnosti svých studentů 
a usnadnit jim hledání zaměstnání, 
ze jména v regionech. na realizaci pro
jektu se podílejí Přírodovědecká fakulta 
uni verzity karlovy a společnost me dI
ComP, s.r.o., finanční krytí poskytl 
fond Phare 2003 rLZ.  

(redakčně kráceno)
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lis tárn a

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

zajímavé rozhovory a zamyšlení, zprávy o dění v čsop.

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

objednat časopis je možno na adrese 
redakce či přes internet na  

www.csop.cz > nabízíme > publikace.

objednávat časopis si nemusí  
členové čsop, kterým je pravidelně  

zasílán jako členská výhoda.

Udělejte svým blízkým radost.
darujte jim předplatné časopisu 

krása našeho domova

výzva botanikům
vážení kolegové z Čsop se zájmem  
o bo taniku. pravidelně se stává, že se při 
každoročním celostátním setkání členů  
a příznivců Čsop botanici jaksi ztratí mezi 
zoology a aktivisty ekologické výchovy. 
prakticky není o kytkách s kým promluvit. Jsem 
přesvědčen, že v práci naší organizace je  
daleko víc floristické činnosti, než se ve 
skutečnosti zdá. ně kolik našich členů dokonce 
působí ja ko profesionální botanici  
v chrá ně ných krajinných oblastech. navrhuji 
proto, abychom se, jak jsme roztroušeni po 
celé republice, navzájem poznali. internet 
je vymoženost, která urychluje komuni ka ci. 
vytvořme si vlastní komunikační okruh v rámci 
Čsop. budeme si navzájem přes skupinu  
e-mailových adres po sílat informace  
o floristických akcích a za  jímavostech.  
každý bude moci vstou pit do informačního 
okruhu s nějakou informací a kontaktovat 
ostatní. po čase můžeme založit botanickou 
sekci při Čsop a pořádat vlastní setkání  
a exkurze. na pište mi kontaktní e-mailové 
adresy na podhorny.csop@seznam.cz.  

přeji krásnou a úspěšnou nadcházející 
botanickou sezónu.  

Jaroslav Podhorný,   
ZO ČSOP Hořepník Prostějov



nadace České spořitelny,   

 generální partner  

 národní sítě stanic pro

 handicapované živočichy

nadace České spořitelny,   

 generální partner  

 národní sítě stanic pro

 handicapované živočichy

i vy můžete přispět na činnost záchranných stanic. 
chcete-li podpořit záchranu volně žijících zvířat v české republice, pošlete svůj dar na účet sbírky 33553322/0800  
nebo dárcovskou sms na číslo 87777 ve tvaru dms zvirevnoUzi (cena 1 dms je 30 Kč, příjemce obdrží 27 Kč).


