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Půda je pro nás tak všudypřítom-
ná a tak obyčejná, že většinu z nás 
ani nenapadne, že bychom o ni mohli 
přijít. Historicky bylo vlastnictví půdy 
předpokladem pro dobré postavení 
ve společnosti, o půdu se válčilo, po-
zemky se nárokovaly, bránily, kradly 
či prodávaly. Ovšem to, že na nich je 
a bude půda, bylo samozřejmé.

Dnes žijeme v době, kdy se tato od-
věká pravda mění. Půda nám ubývá na-
prosto bezprecedentním tempem, a co 
je horší, rychlost jejího úbytku se stále 
zvyšuje.

Jak se lidská společnost v rozvinu-
tém světě rozrůstá a koncentruje v měs-
tech, potřebuje stále víc prostoru – pro 
sídla, obchody, sklady či pro dopravní 
infrastrukturu. Až 10 % celkové plochy 
pokrýváme neprostupným betonem či as-
faltem, a půda pod nimi tak přestane slou-
žit. Spočítal jsem kdysi, že voda, která ze 
zpevněných povrchů musí někam odtéct, 
by při průměrných srážkách za rok zce-
la naplnila všechny vodní nádrže, které 
máme k dispozici – pokud by ovšem byly 
prázdné…

Na obrovské plochy půdy působí také 
zemědělství. Půda je základním výrobním 
prostředkem zemědělců, a tak by se dalo 
očekávat, že se s ní nakládá s největší 
úctou. Růst lidské populace, ale také eko-
nomika i dotační politika ale tlačí zeměděl-
ce do intenzivnějších a mechanizovaných 
způsobů hospodaření. To se projevuje 

ve vytváření větších lánů a pěstování jen 
některých nejvýnosnějších plodin stále 
dokola. A pak už je jenom krok ke spuště-
ní půdní eroze. Vodní nebo větrná, odnáší 
stále více té nejcennější, svrchní úrodné 
půdy a přemisťuje ji jinam – třeba na dno 
vodních nádrží. 

Erozi umocňuje i fakt, že při intenziv-
ním hospodaření půda degraduje: ubý-

vá v ní organické hmoty, dramaticky se 
zjednodušují společenstva půdních orga-
nismů a klesá jejich početnost. V důsled-
ku se zhoršuje její struktura, půda není 
schopná dostatečně zadržovat vodu ani 
živiny. Ač se to nezdá, podobné procesy 
lze najít i v lesní půdě, ne jenom na půdě 
obhospodařované zemědělci.

Půdu také častujeme dávkami nejrůz-
nějších chemikálií. Ty relativně nejméně 
problematické jsou průmyslová 
hnojiva, ale i ta mají háček: když 
se velká část organické hmoty 
– hnůj nahradí hnojivy mine-
rálními, ztratí půda hlavní zdroj 
energie – organickou hmotu, 
která je základem půdního ži-
vota. Další látky, které do půdy 
přidáváme, jsou pesticidy. Jak 
již název napovídá, jejich úče-
lem je hubit škůdce – tedy zabí-
jet živé organismy. Byť je snaha 
dosáhnout co nejužšího účinku 
působení pesticidů, přes to do-
chází k likvidaci mnohých jiných 
organismů.

Celkově tedy půdě moc neprospějí. 
No a konečně tu máme depozice ze vzdu-
chu, jakýsi „chemický déšť“, ať už to jsou 
nitráty ze spalovacích motorů, kyselé prů-
myslové deště nebo toxické látky z průmy-
slové výroby.

To, že půda stále ještě víceméně 
funguje a že se jakoby „nic zásadního ne-
děje“, je důsledkem úchvatné resilience 
půdy, schopnosti se vyrovnat s různými 
narušeními. Je to díky tomu, že když něco 
některý organismus poškodí či zcela za-
bije, převezme jeho funkci jiný, přeživší. 

Půda funguje a navenek 
se nic nemění. Neví-
me ale, jak a kde dojde 
k vyblokování i těch po-
sledních a nejodolněj-
ších z těchto organismů, 
a půda zkolabuje jako 
celek. 

Nevíme ještě zcela, 
jak daleko od takového 
bodu zvratu jsme. Víme 
ale, že když něco neudě-
láme, ke kolapsu určitě 
dojde. A obloukem se 
vracíme na začátek: ko-
laps půdy znamená ne-
milosrdně i kolaps lidské 
společnosti. Rozhodně 
bychom tedy měli půdě 
věnovat mnohem víc po-
zornosti a mnohem účin-
něji ji chránit. 

Ladislav Miko
Bratislava

Doc. RNDr. Ladislav Miko, PhD. (*1961, 
Košice) vystudoval biologii a ekologii 
na Karlově Univerzitě v Praze. Od roku 
2005 působil v Evropské komisi, kde se 
zabýval nejen ochranou přírodních zdro-
jů a biodiverzity, ale i zdravím a ochra-
nou spotřebitele. Od ledna tohoto roku 
je vedoucím Zastoupení Evropské komi-
se na Slovensku.

Obyčejná půda
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Vodní eroze (Foto Petr Vilgus)
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Jan Šilpoch se narodil v Berouně 
25. července 1957 – pár dní poté, co 
se konaly první Horňácké slavnosti… 
Dnes bydlí v Praze. V sedmdesátých 
letech začal fotit krajinu brdských 
hor, kde vyrůstal, ale jak začal jezdit 
do Prahy, chodil na koncerty, kde fotil 
jazz, rock, ale i folkaře. Od roku 1981 
fotografuje profesionálně a byl za svou 
práci několikrát oceněn. Uspořádal 
kolem desítky samostatných výstav.

Jak jste se poprvé dostal do regionu 
Slovácko?

Bylo to v roce 1981, kdy písnič-
káři Vladimír Merta a Dáša Voňková jeli 
na folklorní festival do Strážnice. Vystupo-
vali v pořadu Folk & folk, který se tehdy 
snažil spojit folk s lidovou kulturou. Když 
jsem v noci na šancích u zámku slyšel 
muziku, která byla něco jiného než „ta-
nečky míru a přátelství“, hráli tam kluci 
oblečení do vytahaných triček, ošoupa-
ných džín a v sandálech, tak mi cimbalista 
Vítek Trachtulec říkal: „Když chceš slyšet 
folklor, tak dojeď k nám na Horňácko. 
Za měsíc máme Horňácké slavnosti.“

A ty na mě udělaly velký dojem. Za-
chvátila mě ta spontánnost, s kterou ti 
muzikanti hráli i poté, co skončil oficiální 
program, až do ranního kuropění, ta ne-

otesanost muziky, která pravděpodobně 
vychází z toho, že ty drsné ruce sedláků, 
dřevorubců, kovářů nebyly až tak pohyb-
livé, vytváří takovou tvrdou podhorskou 
muziku a texty jsou jakousi kronikou jejich 
života. Skládali krátké písničky na melodi-
ku sedlácké podle toho, co zrovna tu chví-
li cítili. Šli třeba kolem okénka své milé, 
zazpívali si „Má milá rozmilá, máš pěkné 
kolena, pusti mňa, mezi ňe, budeme ro-
dina.“

Co vás jako fotografa na Horňácko při-
tahuje?

V roce 1984 jsem poprvé přijel fo-
tografovat na fašanek. Tehdy chodila je-
diná muzika, Ležhory pod vedením Petra 
Miškeříka, a to jenom v neděli a pondělí. 
V úterý bývalo ještě v kulturáku pochová-
vání basy. Byla to muzika, zpěv a slivovi-
ce… 

Změnilo se toho hodně, to je vidět 
na mých fotkách. Dneska, když někdo při 
fašanku vyjde před svůj dům, tak z velké 
části má bílá plastová okna. Už nestojí 
před vratama do podnávratí, které jsou ze 
dřeva, sluncem větrem ošlehané, ale je 
tam plastová roleta a za tou stojí Hyundai 
nebo Škodovka. Ne, že by to nějak vadi-
lo. Ze sociálního hlediska je to správně. 
Akorát ty bílé čtverečky těch oken jsou tak 

nefotogenické, ta bílá odvádí pozornost 
od toho, co se tam děje. Udělat nějakou 
slušnou kompozici je dost těžké.

Proto jsem před lety začal v sobotu 
chodit na Novou Lhotu, kde mladí lidé 
udělali masky. Jinde na Horňácku je fa-
šank čistě muzikantská záležitost. 

A proč sem jezdíte fotit už tolik let?

Když jsem tehdy poprvé přijel na fa-
šanek, věděl jsem, že to bude moje téma, 
přes které budu mapovat tento kraj. Byl 
jsem už profesionální fotograf, pracoval 
jsem pro časopis Mladý svět a předtím 
jsem se hodně zabýval sociální a doku-

mentární fotografií. Takže můj 
pohled na to, co se v Horňácku 
odehrává, nebyl etnografický, 
ale víceméně sociálně doku-
mentární. Dokonce jsem si v té 
době myslel, že fotím něco, co 
nemusí dlouho vydržet. A jak 
místní ví, konec 80. let nebyl 
příznivý ani pro folklor. Díky vel-
ké zásobárně písniček a mla-
dých muzikantů ze slavných 
rodů se muzikantská vrátka zase 
otevřela. Dnes chodí po fašanku 
několik muzik, včetně mužské-
ho sboru s Petrem Miškeříkem, 
kteří to tady v osmdesátých le-
tech zachránili. 

Díky Břeťovi Rychlíkovi, 
který natáčel film „Jeden rok“ 
o lidech, kteří se narodili na za-
čátku minulého století, jsem 
měl možnost fotografovat, jak 
já říkám, poslední opravdové 
lidi, pan Majtan (1914), varhaník 
z Javorníka, nejstarší Eva Pavlin-
cová (1907), zpěvačka paní 

Katěřina Djugová z Hrubé Vrbky 
a další, včetně nejmladšího divocha 
Jana Mikloška (1917). Mám z toho 
fotografie, kterých si asi cením nej-
více, včetně fotografie Jožky „Filí-
ka“ Kubíka, kterou jsem pořídil půl 
roku před jeho smrtí.

Které kolegy byste považoval 
za svůj vzor?

Když jsem začínal fotografovat, 
šel jsem do umělecko-průmyslové 
knihovny v Praze, kde jsem našel 
dva zahraniční časopisy. V jednom 
bylo portfolio Josefa Koudelky 
a v druhém portfolia Markéty Lus-
kačové. Jak Koudelkovy cikáni, tak 
poutníci Markéty Luskačové na mě 
zapůsobily a díky tomu jsem později 
hodně inklinoval k Horňácku, abych 
tam zachytil atmosféru určité doby 
na pozadí běžného života.

Musím říct, že se mi také líbí 
fotografie Ferdinanda Bučiny z Ja-
vorníku z roku 1941, i když on si jako ka-
meraman všechno pěkně připravil. Taková 
byla ale doba. Můj reportážní a dokumen-
taristický přístup pozdějších let je trošku 
jiný. My čekáme na to, až se něco stane 
a stane se to spontánně. 

Jaké zážitky jste si odnesl z fotografo-
vání?

Těch je hodně a nedá se všechno 
popsat, jsou tam emoce. A ty musí být, 
protože je chci dostat do fotografií. Ale to 
hlavní, co mi Horňácko přineslo, je množ-
ství přátel. A jsem strašně rád, že se mi 
podařilo svým chováním nikoho neurazit 
a mohu se kdykoliv vracet. 

Je něco, čeho litujete, že jste dosud 
nevyfotil?

Je toho spousta, pro-
tože jsem si někdy dal té 
slivovice více, než bylo zdrá-
vo. Především však lituji, že 
nás opouštějí přátelé, a to 
i ve věku, kdy by to člověk 
nečekal. A pak zjistíte, že 
s tím člověkem žádnou další 
fotografií neuděláte. 

Seznamoval jste se i s jiný-
mi částmi Bílých Karpat?

Před lety jsem byl 
na Moravských Kopanicích. 
To bylo ještě předtím, než 
paní Tučková napsala knihu 
Žítkovské bohyně. Dneska 
mám pocit, že se z této ob-
lasti stala turistická atrakce, 

kde úplně mizí ten sociální kontakt s lidmi. 
Když tam dnes přijdete s foťákem na krku 
a s kýmkoliv se bavíte, tak on na vás bude 
koukat jako na turistu, který objevil Kopa-
nice až poté, co si přečetl knížku. 

Fotíte i přírodu?

Jak jsem říkal, moje první takzva-
né umělecké pokusy bylo fotografování 
na Brdech. Ale v životě se člověk někdy 
vrátí k tomu, čím začínal… V poslední době 
zpracovávám materiál, který jsem rozdělal 
v Hospodářských novinách, jmenuje se 
to Magická místa Čech a Moravy. Mám 
více vyfotografovaných míst v Čechách, 
tak teď hledám nějaká na Moravě. Mám 
rád stromy na hřebenech Bílých Karpat, 
jsou vždy tak trochu rostlé na jednu stra-

nu, je vidět, že vítr je drásá, ale zároveň 
otužuje, a o to více zapouští kořeny. Tak je 
to také s místními lidmi…

Myslíte si, že zde bude z místního živo-
ta ještě co fotit za dvacet let?

Jako fotograf jsem měl to štěstí, že 
jsem žil v době konzervativního komunis-
mu, kdy se vůbec nic neměnilo. Z dneš-
ního pohledu vím, že vždy stojí za to, 
přemýšlet o tom, co z těch běžných věcí, 
které každodenně vidíme, jednou bude 
mít nějaké sdělení anebo ne – jestli to 
přenáší nějakou emoci přenositelnou 
na toho, kdo se na tu fotografii za těch 
dvacet bude dívat.

Jan W. Jongepier

Na Horňácku jsem 
získal hodně přátel

NÁŠ ROZHOVOR NÁŠ ROZHOVOR
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Foto Josef Koudelka

Fašanek ve Velké nad Veličkou 1985 (Foto Jan Šilpoch)

Lesná 2018 (Foto Jan Šilpoch)
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UČÍME SE OD MALA

Jak poznáme ekologické země-
dělství? Je tento způsob hospodaře-
ní prospěšný pro přírodu? Jak se liší 
produkty z ekologického zemědělství 
od běžných? 

Nejen na tyto otázky, ale i na řadu dal-
ších, najdeme odpověď ve výukovém pro-
gramu Zpět ke kořenům, který jako nový 
produkt představilo v roce 2017 Vzděláva-
cí a informační středisko Bílé Karpaty. 

Obsah

Program je určen pro žáky druhého 
stupně základních škol. Objasňuje vý-
znam ekologického zemědělství ve využí-

V dňoch 10.–12. novembra 2017 
prebehla na Vršatských bralách me-
dzinárodná ochranárska víkendovka, 
na ktoré sa okrem o. z. Pre Prírodu 
podieľali Správa CHKO Biele Karpaty, 
ČSOP JARO Jaroměř a ČSOP Arion. 

Jej cieľom bolo zlepšiť podmienky 
pre prežitie motýľa jasoňa červenooké-
ho (Parnassius apollo) a stoviek ďalších 
druhov, ktoré s ním zdieľajú spoločný 
priestor.

Misie Apollo 11, ako sa akcia nazý-
vala, sa napokon zúčastnilo viac ako 50 
dobrovoľníkov nielen zo Slovenska, Čiech 
a Moravy, ale aj z Poľska, Španielska, 
Portugalska či Turecka. S istotou tak mô-
žeme prehlásiť, že išlo o najväčšiu akciu 
nášho združenia v novodobej histórií. 
Za bohatú účasť môžeme vďačiť najmä 
kamarátom z ČSOP JARO, ktorí rozbehli 
masívnu kampaň na sociálnych sieťach. 

Pracovná sobota

Veľkým lákadlom bol sprievodný 
program v podobe symbolického pálenia 
slonoviny, prednášok, premietania filmu či 
nedeľnej exkurzie. V piatok poobede tak 
do Červeného Kameňa zamierilo aj množ-
stvo ochranárov venujúcich sa napríklad 
aj boju proti palmovému oleju. Hlavným 
bodom programu ale bola samozrejme 
pracovná sobota, počas ktorej sme od-
stránili desiatky nepôvodných borovíc 
čiernych, zopár smrekov a nespočetné 
množstvo náletových krovín. Opäť sme 
tak trochu rozšírili nelesné biotopy, ktoré 
jasoň červenooký (a samozrejme nielen 
ten) osídľuje. Okrem vopred vypílených 

vání přírodních zdrojů udržitelným způso-
bem a jeho roli v zachování krajiny. Také je 
v něm srovnána ekofarma s konvenčním 
velkochovem. Program trvá dvě vyučovací 
hodiny, v případě potřeby ho lze i prodlou-
žit. Obsahuje řadu rozmanitých aktivit, při 
kterých žáci ochutnají biopotravinu nebo 
bioprodukt, dis-
kutují a hravou 
formou se sezná-
mí s životními po-
třebami domácích 
zvířat. 

Jednotlivé ak-
tivity na sebe na-
vazují a propojují 
získané poznatky 
žaků. Například 
v rolové hře „Co s polem?“ si děti mají 
představit vesnici a za ní menší pole le-
žící ladem. Pole je neobhospodařované, 
zarostlé, protože jeho vlastník-dědic neví, 
jak s ním smysluplně naložit – důvody mo-
hou být časové, finanční či jiné. Jak změní 
svůj přístup? To mohou ovlivnit osoby, kte-
ré s ním diskutují a snaží se prosadit své 
zájmy nebo zájmy nějaké skupiny lidí. Žáci 
se při hře stanou ekozemědělcem, kon-
venčním hospodářem nebo vlastníkem 
pozemku a na vlastní kůži si vyzkoušejí, 
jaké to je, když musejí rozhodovat o bu-
doucnosti pozemku. 

Máte pocit, že své okolí znáte už 
velmi dobře, a proto toužíte poznávat 
nová místa? Přesvědčte se, že s pomo-
cí Luckých hledaček to nemusí být až 
taková pravda. 

Hledačky představují moderní způ-
sob objevování krajiny a míst. Jsou záro-
veň velmi šetrné k životnímu prostředí, ne-
boť využívají pouze to, co již kolem nás je.

Dvojice hledaček, které se vztahu-
jí k Luckému poli u Dolního Němčí, vás 
zavede do míst, kudy procházela krvavá 
hranice a kde mnohé poklady jsou spí-
še skryté „mezi řádky“. Zajímá vás, kdo 
ztratil své tři prsty a jak tato událost sou-
visí s mlynáři nebo proč se ulice v Dolním 
Němčí propadla? Ukrývalo tamní podzemí 
snad něco vzácného?

Na tyto i další otázky jistě pomohou 
odpovědět naše dvě hledačky. Za úspěš-
né vyluštění tajenky čeká návštěvníka pře-
kvapení s odměnou – skryté tajemství.

Zájemci najdou vše potřebné na webo-
vých stránkách http://vis.bilekarpaty.cz/ 
doc/lucke-pole. Přejeme vám krásné 
počasí a příjemné chvíle při objevování 

plôch na Babkách sa podarilo vyčistiť aj 
časť priľahlého hrebienka na juhovýchod-
nom svahu a exponovanú plochu nad Vr-
šatským Podhradím.

Až na malé logistické problémy všet-
ko išlo ako malo a jediné, čo nás trochu 

mrzí je prístup miestnych obyvateľov. 
Z nich sa opäť akcie zúčastnil len pán Fi-
gur z Červeného Kameňa s manželkou. 
Ďalší štyria miestni chlapci boli schopní 
iba prísť nám rovno z krčmy vysvetliť, že 
naša činnosť podľa nich nemá zmysel 
a nadšený nebol ani predseda urbáru 
z Vršatského Podhradia. Čo už, snáď sa 
v budúcnosti dočkáme lepšieho prístupu 
ľudí priamo v regióne.

Dúfame, že všetci účastníci víkendov-
ky odchádzali v nedeľu poobede (niektorí 
aj skôr) len s pozitívnymi dojmami. Radi 
by sme poďakovali všetkým, čo sa Misie 
Apollo 11 zúčastnili, osobitne tým, ktorý 
pomohli víkendovku úspešne zorganizo-
vať! Budeme radi, ak sa ukážu aj na ďal-
ších našich akciách! 

Jakub Cíbik
Púchov

Mgr. Jakub Cíbik (*1993) je doktoran-
dom na Prírodovedeckej fakulte Univer-
zity Komenského v Bratislave a tiež fil-
márom. Je členom o. z. Pre Prírodu.

Reportáže z akcie si môžete pozrieť 
na YouTube („Misia Apollo 11“) a na 
www.r tvs.sk/televizia/archiv/11580/ 
140712.

Program byl navržen ve spolupráci 
s Informačním střediskem pro rozvoj Mo-
ravských Kopanic a PRO-BIO regionálním 
centrem Bílé Karpaty ve Starém Hrozen-
kově. Vznikl v rámci projektu Podpora 
ekologického zemědělství a bioproduk-
ce ve Zlínském kraji a na Hodonínsku 
v roce 2017. Projekt také podpořilo Mi-
nisterstvo zemědělství v rámci dotací pro 
nestátní neziskové organizace. 

Informace a objednávky programu 
na tel. 518 322 545 nebo 736 682 614, 
visbk@bilekarpaty.cz.

Milan Zpěvák
Veselí nad Moravou

Mgr. Milan Zpěvák (*1984) je lektor, 
metodik a odborný pracovník v ochraně 
přírody na Vzdělávacím a informačním 
středisku Bílé Karpaty ve Veselí nad Mo-
ravou.

nových míst a příběhů 
našeho regionu.

Petr Večeřa
Zlín

Mgr. Petr Večeřa (*1987) pracoval 
v letech 2012–2017 pro Vzdělávací a in-
formační středisko Bílé Karpaty 
ve Veselí nad Moravou.

Zpět ke kořenům

Lucké 
hledačky

Misia Apollo 11
AKCIE V BIELYCH KARPATOCH

Centrum Veronica Hostětín

• 26. květen: Kosa pro 21. století – kurz 
kosení.

• 26.–27. květen: Jak na dešťovku – ku-
tilsky i přes dotace (aneb Připravte se 
na sucha v létě) – seminář. 

• 9. červen: Za hadem hospodáříčkem – 
zoologická vycházka za užovkou stromovou 
ve Vlárském průsmyku vedená RNDr. Moj-
mírem Vlašínem.

• 10. červen: Zahradní slavnost – pro pří-
rodní zahradníky i rodiny s dětmi, aktivity 
na poznávání přírody všemi smysly.

• 22.–26. srpen: Letní škola soběstačnos-
ti, udržitelnosti a klimatu.

• 29. srpen – 2. září / 11.–14. října: Dovo-
lená v kraji žítkovských bohyní – pobyt 
s bohatým programem (vycházky, exkurze, 
poznávání, tvoření…).

• 23. září: Jablečná slavnost 2018 – dob-
rovolnická pomoc vítána od 21. září.

Bližší informace: www.hostetin.veronica.cz, pří-
padně tel. 572 630 670.

Hnutí Brontosaurus

• 30. červen – 10. červenec: Žítkovské 
senobraní – tradiční kosení trávy, sušení 
sena a úklid luk v PR Hutě; vzdělávání v ob-
lasti botaniky a zoologie, sportovní i kulturní 
aktivity, ale hlavně odpoutání od výdobytků 
moderní civilizace.
Kontakt: Adam Dvořák, tel. 605 970 962, 
ajdam.d@seznam.cz

• 22.–29. červenec: Workcamp Žítková – 
tradiční kosení trávy, sušení sena a úklid luk 
v PR Hutě.
Kontakt: Robert Janík, tel. 724 153 256, 
rjanik@freepoint.cz
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Foto Katarína Devánová

Foto Jakub Cíbik
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KosenKa

• 30. červen – 6. červenec a 7.–14. čer-
venec: XXXVIII. tradiční kosení a ško-
lu ochrany přírody 2018 – zaměřené 
na spojení člověka a krajiny Bílých Karpat 
s mezinárodní účastí, Přírodní rezervace 
Bílé potoky.

Bližší informace: www.kosenka.cz, e-mail: ko-
senka@kosenka.cz, tel. 736 777 144.

KOZA

• 14.–21. júl: Bučkova jama – tradičný 
ochranársky letný tábor vo Vrbovciach.

• 10.–12. august: Ručné kosenie PR Ne-
brová – minitábor s návratom k ručnému 
koseniu PR Nebrová v Červenom Kameni.

Bližšie informácie na www.koza.sk.

Pre Prírodu

• 2.–5. august: V našom sade roboty je 
všade! – minitábor v genofondovom ovoc-
nom sade na Súši v Starej Turej.

Bližšie informácie na www.preprirodu.sk.

CEA, Pre Prírodu, Mesto Trenčín

• 28. september: BIOjarmok Trenčín – 
po ročnej pauze opäť v Trenčíne na Miero-
vom námestí.

Bližšie informácie na www.biospotrebitel.sk.

Týká se to také tebe

• 7.–10. června: 43. ročník ekologicky za-
měřeného mezinárodního festivalu v Uher-
ském Hradišti.
• Prodejní výstava kaktusů (Klub kultury, 

Jezuitská kolej 7. 6.)
• Můj svět – výstava fotografií Petra Titze 

(Klub kultury, Galerie Vladimíra Hrocha, 
7. 6.)

• 40. ročník fotografické soutěže (Klub 
kultury, Reduta 9. 6.)

• Pomoc dotekem – benefiční koncert 
na podporu potřebným (Masarykovo ná-
městí 10. 6. od 14 hod.)

Bližší informace: www.tsttt.cz/.

AKCIE V BIELYCH KARPATOCH AKCIE V BIELYCH KARPATOCH

Biele Karpaty sú krajom môjho 
detstva. Rodičia mali chalupu na ko-
panici U Sahajov nad Moravským Lies-
kovým. Raz k nám prišiel prázdninovať 
bratanec – Záhorák. Vyviedol som ho 
nad Sahajov. Celý obzor nám zatara-
sil oblý poľnatý chrbát splošťujúci sa 
k Bestinnému. „Peťo, tu môžeš najlep-
šie vidieť, že Zem je guľatá.“ Strašne 
som ho tým naštval.

Čím som bol starší, tým viac som túžil 
predĺžiť si pobyt v krajine detstva. Študo-
val som na Elektrotechnickej fakulte SVŠT 
v Bratislave. Po revolúcii bolo ochranár-
ske hnutie na vrchole. Aj na našej fakulte 
vznikla ochranárska bunka, ktorej jadrom 
boli Hanka Lichardová, Vlado Janiš a Rišo 
Balogh. A zhodou okolností zamerali svo-
je aktivity na Biele Karpaty. Túto príležitosť 
na návrat do nich som veľmi rád využil 
a pridal sa k novovzniknutému združeniu 
KOZA.

V Bielych Karpatoch som si chcel 
predĺžiť detstvo, ale miesto toho som tam 
dospel. Pokladám sa za výrazne šťastnej-
šieho od tých, ktorí akože dospeli na voj-
ne. Ale pre dieťa, ktoré malo Biele Karpaty 
rado, bolo dospievanie v nich aj tak tvrdé. 
Je to kraj rýchleho umierania. Usmievavé 
babičky a dedkov z kopaníc zhltla mazľavá 
zem cintorína dole v dedine. Dážď roz-
mýva ich krásne chalúpky na kôpky hliny 
a ich vnuci si na ich miestach stavajú nev-
kusné kalifornské ranče a podmoskovské 
dače.

KOZA sa postavila na odpor aspoň 
zarastaniu lúk, sadov a močiarov. Je to 

V uplynulom roku oslávilo 25 ro-
kov od svojho vzniku Karpatské ochra-
nárske združenie altruistov (KOZA). 
Na začiatku to boli najmä študenti, 
ktorí prišli pomôcť prírode a príjem-
ne stráviť leto so svojimi rovesníkmi. 
Pri tom sa naučili pracovať s ručnou 
kosou, vidlami, hrabľami, senom a tá-
boriť. Dnes k študentom pribudli ich 
deti i rodičia, členská základňa má tri 
generácie a viac ako 25 členov. Naša 
činnosť je dosť jednotvárna, ale pravi-
delná a vytrvalá, farebná, voňavá, ve-
selá a krásna.

Každý rok organizujeme dve jarné, 
dve jesenné víkendové brigády a v lete dva 
tábory, na ktorých sa pomáhame starať 
o bielokarpatské lúky, o močiare a sady. 
Doteraz sme väčšinu akcii organizovali 
v úzkej spolupráci s CHKO Biele Karpaty 
a niektoré spoločne s o. z. Pre Prírodu. 
Trošku si chceme spestriť život a tak ten-

síce symbolický odpor a don-
kichotský zápas, ale jeho 
účastníkom prináša zásadné 
poučenie: svet vratkej, dy-
namickej rovnováhy je zau-
jímavejší ako svet statickej 
rovnováhy, klimaxu. Keď ne-
cháme ten náš sizyfovský bal-
van kotúľať sa, kam sa mu za-
chce, skotúľa sa až do doliny 
a odtiaľ ho už nikto nepohne. 
Keď ten balvan nevládzeme 
tlačiť nahor, vydržme ho as-
poň chvíľu podopierať, kým 
nedorazia posily.

Brigádovanie v Bielych 
Karpatoch je ideálne pre 
ľudí, ktorí sa chcú vzoprieť 
všeobecnej ľahostajnosti a re-
zignácii. Zdá sa, že Sloven-
sko opäť raz veľmi potrebuje 
ostrovčeky pozitívnej deviácie. 
Pozývam všetkých pozitívnych 
deviantov na ochranárske bri-
gády na súostrovie Bielych 
Karpát! Tam uvidíte, že nie ste 
sami.

Martin Bednárik
Bratislava

Ing. Martin Bednárik, PhD. 
(1972) pracuje ako geofyzik 
na Ústave vied o Zemi SAV. 
Členom o. z. KOZA je od roku 
1993. Jeho očarenie Bielymi 
Karpatmi trvá dodnes. 

to rok vybehneme pomôcť do Kuchyne 
na Záhorie.

V roku 2017 sme od Trenčianske-
ho samosprávneho kraja získali financie 
z grantového programu Zelené oči. Za pe-
niaze sme vytlačili brožúrky, dosky na zo-
šity a tričká. Odučili sme 15 výukových 
programov na základných a stredných 
školách o aktivitách združenia a o príro-
de Bielych Karpát. Chceli sme prilákať 
nových ľudí a tí prišli ešte skôr, ako sme 
grant podali a výrazne nám pomohli už 
pri jarných víkendovkách i na letných tá-
boroch. Tešíme sa, že naša činnosť bude 
pokračovať a aj vďaka novým členom sa 
obohatíme o nové zručnosti a priateľstvá.

Katarína Devánová
Adamovské Kochanovce

Katarína Devánová (*1969) pracuje 
na Správe CHKO Biele Karpaty ako pra-
covník pre environmentálnu výchovu.

6

Súostrovie krásnych rokovKOZA 25 rokov

Foto Jakub Cíbik

Víkendová brigáda KOZA v PP Kurinov vrch, jeseň 2017 
(Foto Katarína Devánová)

Objavujeme život na penovcovom močiari na Žalostinej, rok 1997  
(Foto archív KOZA)

Vlado Mertan ako učiteľ kosenia, 
Nebrová 1998 (Foto Richard Balogh)

Palo Deván a jeho pomocníci na tábore pre deti v PR Grúň pred 20 rokmi 
(Foto archív KOZA)

Národní přírodní rezervace Čertoryje přišla o je-

den ze svých klenotů.

Střevíčník pantoflíček, který zde každoročně 

kvetl od nepaměti, je už historií.

Neznámý pachatel postupně vyryl v posledních 

letech všechny trsy této orchideje a způsobil tak 

nevyčíslitelnou škodu.

Foto Jan W. Jongepier
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OVOCIE NAŠICH DEDOV

jabloní boli napr. 'Priesvitné letné', 'Bosko-
opské', 'Krasokvet', z hrušiek 'Pastornica', 
'Williamsova', 'Muškatelka drobná'.

Miestnou odrodou typickou pre oko-
lie Starej Turej je hruška černica. Pripomí-
na smolienku. Plody patria do kategórie 
hniličiek, po dozretí zmäknú a zhnednú, 
podľa tmavej farby plodov dostala odro-
da zrejme aj svoj názov. Odroda je veľmi 
odolná a úrodná, vytvára mohutné stromy, 
ktoré sú vitálne a dlhoveké. Z plodov sa 
robí pálenka, vhodné sú i na sušenie vcel-
ku. Časté boli aj hrušky jačmienky alebo 
ovesnačky.

Z miestnych odrôd jabloní sa dosť 
vyskytovala homôlka zelená. Patrí medzi 
sladké odrody, je vhodná na sušenie. Vy-
drží až do Vianoc, ale skladovaním strá-
ca šťavu. Stromy sú mohutné, dlhoveké. 
V regióne pod Javorinou je doteraz veľa 
ovocinárov, ktorí poznajú staré odrody 
a vedia ich množiť napr. vrúbľovaním, ma-
teriál nosia aj na burzy vrúbľov.

Genofondový sad v Starej Turej

Myšlienka založiť genofon-
dový sad sa v Starej Turej stretla 
s pochopením. Na pozemku 
prenajatom od mesta Stará Turá 
vznikol na sklonku roku 2014 
Sad starých a krajových od-
rôd ovocných drevín ŠOP SR, 
Správy CHKO Biele Karpaty 
Stará Turá – Súš, časť Lazy. Ex-
tenzívny sad má rozlohu 1,9 ha. 
Hlavnou pôdnou jednotkou je 
kambizem na flyši. Výrazne sva-
hovitý pozemok s nadmorskou 
výškou 480–500 m n. m. má 
prevažne južnú až juhozápadnú 
expozíciu. Pôda je extrémne 
kyslá, z pôdnych rozborov bolo 
zistené pH 3,93 (optimum je 
6,5–7). Na úpravu pôdnej re-
akcie a doplnenie vápnika bolo 
treba výsadbu dôkladne vápniť 
dolomitickým vápencom.

Sad pred-
stavuje verejnosti 
prístupnú zbier-
ku genetických 
zdrojov pre ďalšie 
šírenie, výskum 
a šľachtenie, bude 
priestorom pre re-
alizáciu vzdeláva-
cích podujatí, ako 
sú ovocinárske 
a pomologické 
kurzy, ochutnáv-
ky, exkurzie.

Vysadené sú 
tu typické aj me-
nej časté staré 
odrody a niekoľ-

ko miestnych odrôd (MO). Na lokalite 
je v súčasnosti sústredených 48 odrôd 
jabloní a 21 odrôd hrušiek, z každej od-
rody po dva kusy.

Podnožami pre jablone boli seme-
náče krajovej odrody 'Jadernička mo-
ravská' a pre hrušky semenáče hrušky 
planej. Stromy sú vysadené v spone 
10 × 10 m, odrody sú usporiadané 
na základe doby ich vzniku od najstar-
šej po najmladšiu, miestne odrody sú 
umiestnené v jednej skupine.

Pre ujatie stromov bolo kriticky 
dôležité uchrániť ich pred zverou a su-
chom. V sade bola vďaka projektu vy-
vŕtaná hlboká studňa a každý strom je 
chránený individuálnym oplotením, kto-
ré sa po dvoch rokoch muselo vymeniť 
za vyššie a širšie.

Ozdobou sadu je prístrešok posta-
vený v duchu tradičného staviteľstva, 
za použitia dobových staviteľských tech-
ník a lokálnych „recyklovaných“ materi-
álov. Stavbu riadil historik a reštaurátor 
Ivan Farárik, pieskovec, nepálené tehly 

a strešnú krytinu z rozpadnutej stodoly po-
skytli obyvatelia zo Súše.

Katarína Rajcová 

RNDr. Katarína Rajcová bola koordiná-
torkou projektu Bielokarpatský ovocný 
poklad na Správe CHKO Biele Karpaty.

Máj v sadu

Byl máj a já v rozkvetlém sadu
vzpomínal na sadaře

co vysázel v něm stromy
ten sadař měl mozolnaté dlaně

navenek tvrdou povahu
však v jeho očích občas zaleskly se slzy

a uměl pohladit svou knoflíkovou harmoniku
prsty pokřivenými od práce.

Bůhsuď co chtěla jeho duše
já pouze vím, že když mluvilo se 

o událostech za obzorem
zasnil se a hostům ulil slivovice

z těch stromů, co v sadu zasadil.

V jeho práci teď pokračuji i já
staré stromy nahrazuji mladými

mé myšlenky též toulají se za obzorem
zvlášť když ulehne se do lože z pomněnky.

Nevím kdo bude kácet moje zasazené stromy
až odletím si připít se svým předchůdcem

věřím však, že i nový přišlý sadař
ulije hostům slivovice

a též se bude umět těšit
z drobounkých květů skromné pomněnky.

Pavel Popelka

OVOCIE NAŠICH DEDOV

Ovocné stromy, ktoré boli dlhé 
roky neodmysliteľnou súčasťou bie-
lokarpatskej krajiny, sú hodné našej 
ochrany, rozširovania a pre svoje 
nesporné kvality aj opätovného hos-
podárskeho využitia. Patria na lúky 
a pasienky ako solitéry, na medze, 
do sadov a záhumienok, na gazdovské 
dvory, záhrady domov, no aj do stro-
moradí a cestných alejí. Vznikli ako vý-
sledok spolupráce človeka s prírodou, 
sú tým, čo robí túto krajinu kultúrnou 
a pestrou, autentickou a funkčnou.

Toto napísal 
ekológ a ovocinár 
Bruno Jakubec 
v predslove k pub-
likácii Bielokarpat-
ský ovocný poklad. 
Rovnomenný pro-
jekt, realizovaný 
v rokoch 2013–2015, bol významným 
míľnikom v ochrane a záchrane starých 
a krajových odrôd v Bielych Karpatoch. 
Na stránkach časopisu sme o ňom už 
niekoľkokrát písali. Tentoraz vám chceme 
priblížiť niečo z výsledkov projektu.

Odrody pod Javorinou

Bielokarpatský ovoc-
ný poklad v oblasti priesku-

mu starých a krajových odrôd sa zameral 
na odrodovú skladbu jabloní a hrušiek 
v katastrálnom území dvadsať jeden obcí 
od Starej Turej po Lednicu. Najbohatší vý-
skyt aj pestrosť starých odrôd sa spájajú 
s obcami Bošáca, Nová Bošáca, Horná 
Súča. Odrodovo pestrý, s vysokým zastú-
pením miestnych odrôd, bol aj región pod 
Javorinou, tvorený obcami Stará Turá, 
Bzince pod Javorinou a Lubina, o ktorom 
si povieme niečo viac. Najčastejšie odrody 

46. Homolka zelená
Synonymum: Sladká homolka, Homolka

Vznik:  neznámy, krajová odroda z Bielych Karpát, 
v krajine môžme nájisť viac ako 150 ročné torzá jabloní
Plody:  typický tvar homolky, základná farba zelená,  
na oslnenej strane jemné červené rozmyté líčko
Chuť: sladká chuť, typická aróma homolky, dužina 
krehká biela        
Zber: koniec septembra, postupne zrejú do konca októbra
Konzumná zrelosť: október, vydržia do Vianoc, ale 
strácajú šťavu 
Využitie: vhodná na sušenie   
Pestovateľské vlastnosti: rastie bujne, vhodná ako 
kmenný tvar, na vlhkých miestach trpí rakovinou 

Ukážka informačných tabuliek jednotlivých odrôd, ktoré 
budú umiestnené pri stromoch (Foto Bruno Jakubec)

Miestna odroda smolienka a jej veľmi podobná černica majú 
drobné tmavé plody. (Foto archív Správy CHKO Biele Karpaty)

Priesvitné letné (Foto archív Správy CHKO Biele Karpaty)
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Poklady nielen 
pre pomológov

'Ananásová reneta'
'Antonovka'
'Astrachán biely'
'Banánové zimné'
'Blenheimská reneta'
'Boikovo'
'Boskoopské'
Bročák (MO)
'Cár Alexander'
'Citrónové zimné'
'Croncelské'
'Červené tvrdé'
'Gascoyneho šarlátové'
'Gdanský hranáč'
Holubička (MO)
Homolka zelená (MO)
'Hontianska končiarka'
'Hviezdnatá reneta'
'Jadernička moravská'
'James Grieve'
'Jeptiška'
'Kalvil červený jesenný'
'Kanadská reneta'
'Kardinál pásikavý'

Jablone

'Kasselská reneta'
'Kniežacie zelené'
'Kožená reneta zimná'
'Kráľovnino'
'Krivostopka rýnska'
'Lebelovo'
'Londýnske'
'Malinové hornokrajské'
'Matkino'
'Parména zlatá zimná'
'Priesvitné letné'
'Ribstonské'
'Signe Tillish'
'Smiřické vzácne'
'Solivarské ušľachtilé'
'Stark Earliest'
'Strýmka'
'Ušľachtilé žlté'
'Vilémovo'
bezmenná MO z Vlčieho Vrchu
'Watervlietské mramorované'
Zárostopka (MO)
'Zelenče rhodeislandské'
'Zuccalmagliova reneta'

Hrušky

'Amanliská'
'Dekanka Robertova'
'Drouardova'
'Dvorná maslovka'
'Eliška'
'Esperanova Bergamotka'
'Hardyho'
'Charneuská'
'Konferencia'
'Kongresovka'
'Krivica'

Krvavka (MO)
'Lucasova'
'Madam Verté'
'Marillatova'
'Mechelenská'
'Nagevicova'
'Pastornica'
Ružová (MO)
Smolienka (MO)
'Thiriotova'

Odrody v genofondovom sade
MO = miestna odroda
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NĚCO Z KULTURY

V obci Návojná na Závrší, jihový-
chodně od Valašských Klobouk, se 
udržuje tradice, která sahá hluboko 
do minulosti. Jedná se o velikonoční 
řepotání, o němž čteme už v pováleč-
né kronice Šedého Vlka (Josef Káňa). 

O tom, jak tento obyčej vypadá, praví 
následující povídka, kterou jsem napsal 
v roce 1977, bezprostředně po tom, 
co jsem se jako třináctiletý chlapec ve-
likonočního řepotání zúčastnil. Jedná 
se o původně napsaný pravdivý příběh, 
v němž se mísí spisovná čeština s valaš-
ským nářečím (text je zkrácený). 

Jak jsem klepál 

Píše se rok 1977. Ve starých měš-
ťankách v Nedašově je mezi chlapci 
rušno. Vždyť již za týden budou chodit 
klepat a řepotat! „Páni,“ Laďa a Petr, už 
dělají soupisku klepáčů a řepotáků. Již 
se všichni těší, jak půjdou na zelený 
čtvrtek do kostela a pak poprvé půjdou 
vesnicí od kapličky po Nedašov, pak 
po obrázkovou hrušku a zase ke kaplič-
ce.  

[Zelený čtvrtek.] Vojta přiběhl domů. 
Hodil na sebe tepláky, bundu, do ruky 
klepačku a rohlík a už běžel ke kapličce. 
Najprvéj sa pomodlili. Potom si klepáči 
stůpli a klepali a řepotáci objeli párkrát 
kapličku a jeli směrem k Nedašovu. Byl 
to zvláštní pocit. Poprvé klepat! Pro-
šli vesnicí po obrázkovů hrušku a pak 
ke kapličce. Tam se rozešli. 

Vojta přiběhl domů. Pojed, oblé-
kl se, zebrál deku, klepačku a šel spat 

do starého zámku. Vyšli do prvního pa-
tra. Tam byly dvě místnosti vedle sebe. 
„Tady budeme spat.“ Je tu zima a toť 
v rohu je pár starých koberců. Vojta si 
hneď jeden bere. Okna sů vybité. Ve zdi 
je vybůraná díra asi 1,5 x 5 m a tak sů 
místnosti spójené. Chlapci se rozdělili 
a lehli si. Chtěli spat, ale nešlo to. Byla 
v nich chlapecká krev. Začali sa bit. Jed-

na místnost proti druhé. Zvířili prach. 
Bili sa. Dveře se hneď zavíraly a otvíra-
ly. Když Vojta usnůl, bylo asi jedenáct 
hodin. Dlouho nespal a už chlapci vstá-
vali. Bylo nesnesitelně zima. Ani se jím 
nechtělo jít. Zešli po rozvrzaných scho-
dech a vyšli do tmy směrem ke kapličce. 
Všeci se povinně v říce umyli. Opět se 
pomodlili. Prošli vesnicí a šli až k vlako-
vé zastávce. Chlapci sa vrátili do zámku. 
Už se jím nechtělo jít, ale šli. 

Chtěli spat, ale nešlo to. Bylo zima. 
Sů tři hodiny. Eště by tu měli byt dvě 
hodiny. Do pěti. Ale nemožů to vydržat. 
Prostě to nejde. Pán praví: „Ogaři idem. 
Odklepem si to včil ve tři a nebudem tu 
čekat do pěti. Idem.“ Clapci si zebrali 
věci a šli řepotat. Prošli dědinů a rozešli 
se. 

Po škole šli řepotat místo poledního 
zvonění a odpoledne ve tři hodiny, kdy 
dělali kolečka. 

Večer opět přešli vesnici. Dnes už 
spali každý doma. V noci neřepotali, 
až ráno v pět. Prošli vesnicí. Šli se dom 
nasnídat. Pak si všichni vzali klepač-
ku a chodili po dědině vybírat. Jeden 
pán měl košík na vajíčka a druhý sáček 
na peníze. Pršalo. Byla mlha. Zima. Ale 
oni šli. U každé chalupy zaklepali kle-
pačkami a zvolali: „Poslali nás naši páni, 
aby zté nám dali něco od klepání. Pár 

Velikonoční řepotání v Návojné
NĚCO Z KULTURY

vajíček na rendlíček a pět kaček od kle-
paček.“ Opět zaklepali. Když jím lidé 
dali peníze nebo vajíčka řekli: „Pámbu 
zaplať.“ 

Konečně prošli celou vesnicí. A teď 
se jdou za školu dělit. Klepáči si klekli 
a řepotáci za nima stáli nebo seděli. Páni 
rozdávali. Klepáčom pět korun, řepotá-
kom deset. Pak ještě dali Jožovi dvacet 
korun navíc za to, že zajistíl nocleh. Páni 

si vzali také víc, protože 
všechno organizovali. Pak 
se rozdávaly vajíčka. Klepá-
čom jedno, řepotákom dvě. 
Páni měli zaséj víc. Pak se 
chlapci rozešli. 

O poledni šli ještě jed-
nou projít vesnicí, ale to se 
už našli i takoví, kteří už ne-
byli, protože peníze už měli 
vyplacené. 

Příští rok letošní ře-
potáci už nebudů chodit 
a letošní klepáči budů ře-
potat a přiberou za klepáče 
šesťáky. Tak sa to mění ka-
ždý rok. Šesťáci – klepáči, 
sedmáci – řepotáci. Dvá 
nejstarší ze sedmáků byli 
páni a ti všechno zařizovali a měli také 
největší zisk.

Z povídky je zřejmé, že řepotání má 
svůj řád. Mohou se ho zúčastnit pouze 
chlapci šestých a sedmých tříd základní 
školy. Dva nejstarší chlapci ze sedmé třídy 
mají funkci pánů. Vše zajišťují, organizují 
a za vše odpovídají. Odměnou je jím to, že 
dostanou při rozdělování peněz a vajíček 
největší podíl. Chlapci sedmé třídy chodí 
s řepotákem a dostávají přesně jednou 
více peněz a vajíček než klepáči, chlapci 
šesté třídy. 

V minulosti každý účastník dostal 
od pánů lístek, na kterém bylo uvedeno 
jméno, klepačka nebo řepoták a datum 
a hodina prvního srazu. Toto v mé době 
již nebylo. 

Řepotat se začíná na zelený čtvrtek 
po účasti na mši svaté, kdy se „zavážou“ 
zvony. Řepotání vlastně nahrazuje po tuto 

dobu jejich zvonění. Sraz je na návsi 
u kapličky. Samozřejmostí je společná 
modlitba. Následuje obejití kapličky řepo-
táky. Klepáči stojí na schodech kapličky 
a klepou. Pokračuje se obejitím celé dědi-
ny. Klepáči vpředu, řepotáci za nimi. 

První noc se spí společně. Důvodem 
je to, že další řepotání je o půlnoci. To je 
spojené s umytím obličeje v potoku u kap-
ličky. Samozřejmě, že chlapci nejsou žád-
ní svatoušci a společná noc je spojená 
s celou řadou dobrodružství a lotrovin. 
Na velký pátek se řepotá ráno v pět hodin, 
o poledni a ve tři hodiny, kdy se dělají „ko-
lečka“. Ve dvoře každé chalupy řepotáci 
objedou třikrát dokola. Klepáči stojí a kle-
pou. Poslední řepotání tohoto dne je ve-
čer. Na bílou sobotu se řepotá opět ráno 
v pět hodin a pak se chodí vybírat. To jdou 
všichni s klepačkami. Páni nesou košík 
na vajíčka (v dnešní době spíše na cukro-
vinky) a kasičku na peníze. U každé chalu-
py se zastaví, zaklepou a zarecitují:

Poslali nás naši páni, 
aby jste nám dali něco od klepání, 
pár vajíček na rendlíček 
a pět kaček od klepaček.

Po obdržení zasloužené odměny 
sborově poděkují: „Pánbůh zaplať“ a opět 
zaklepou. Na závěr následuje dělení, kdy 
klepáči dostávají přesně polovinu toho, co 
řepotáci a páni ještě něco navíc. Řepotá-
ní se ukončuje obejitím dědiny v poledne. 
Vždy se ale najdou i takoví chlapci, kteří 
už na tuto „děkovačku“ nejdou, protože už 
mají své jisté. 

Vojtěch Káňa
Návojná

Ing. Vojtěch Káňa (*1964) prožil mládí 
na Závrší v Návojné. Zajímá se o histo-
rii, zvláště rodného kraje. Kronikaří, píše 
a toulá se po rodném kraji o jeho okolí. 

U kapličky v Návojné, 1968 (Foto Vojtěch Káňa st.)

Řepotáci v Bylnici, duben 2007 (Foto Vojtěch Káňa ml.)

Klepačka (Foto Vojtěch Káňa ml.)

U návojské kapličky, 1968 (Foto Vojtěch Káňa st.)

Řepoták (Foto Vojtěch Káňa ml.)
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Paní Anna Kománková z Javorníku 
na Horňácku je vynikající zpěvačka li-
dových písní s mimořádným citem pro 
jejich interpretaci.

Narodila se 28. května 1928 jako 
Anička Majtánová. Jak sama říká, zpí-
vat začala už jako malé dítě. Repertoár 
získávala poslechem zpěvů starších žen 
scházejících se u nich v zimních měsí-
cích ke společnému vyšívání („na šijačky“) 
nebo předení. Písničkám se ale učila kro-
mě toho od otce, matky a tety, která ji jako 
malou hlídala. I když nezná noty, začala 
již ve čtrnácti letech zpívat v javornickém 
farním sboru českobratrské církve evan-
gelické.

Repertoár

Vdala se přesně v den svých 
dvacátých narozenin a se svým 
mužem Pavlem Kománkem prožila 
více než padesát let společného 
života naplněného těžkou prací 
v hospodářství, na poli i v lese. 
Od svého muže a hlavně od jeho 
matky se naučila další písničky.

Velký vliv měly na Annu Ko-
mánkovou nápěvy duchovních pís-
ní, dochovaných ve starých kan-
cionálech tištěných švabachem, 
které jsou dodnes zpívány v javor-
nickém kostele.

Poslech písně Poslyš, cérko, 
žałostivá z 16. století, jejíž nápěv 
použil v úvodní části Slovácké suity 
Vítězslav Novák v sólovém podání 
Anny Kománkové, patří k nezapo-
menutelným posluchačským zážitkům. 
Část z ní je možné si poslechnout na CD 
Pres Javorník malovaná dłážka. Další du-
chovní píseň v kostele Anna Kománková 

zpívá v dokumentu Slovácká suita nato-
čeném v roce 2015 Českou televizí.

Anna Kománková spolupracova-
la s muzikou Martina Hrbáče přibliž-
ně od svých 45 let. Zpívala rovněž se 
Strážnickou cimbálovou muzikou Slávka 
Volavého, Brněnským rozhlasovým or-
chestrem lidových nástrojů, ostravským 
Technikem, muzikami Petra Mičky, Mirka 
Minkse a dalšími. V roce 2000 připravila, 
v rámci příprav oslav 650. výročí první pí-
semné zmínky o Javorníku, místní ženský 
sbor na vystoupení. Tento sbor se pod 
jejím vedením začal pravidelně scházet 
od roku 2006 a většinu repertoáru převzal 
právě od ní. Sbor natočil dvě CD.

Dokumenty

Zpěv i vyprávění Anny Kománkové 
jsou uchovány na mnoha dalších gramo-

fonových deskách a CD nosi-
čích i v televizních dokumentech 
a rozhlasových nahrávkách. 
V roce 2008 vydal Etnologický 
ústav Akademie věd České re-
publiky publikaci Těžko temu 
kameni. Anna Kománková. 
Zpěvačka z Javorníka na Hor-
ňácku, ke které je přiloženo 
i CD s jejími písněmi a vyprávě-
ním. Jako třináctiletá družička je 
vyfotografována v publikaci Lidé 
z Javorníka od Ferdinanda Buči-
ny (1909–1994).

Její pěvecké umění bylo 
oceněno udělením ceny FO-
SKAR (Folklórní ocenění sólis-
tů, kolektivů a reprezentantů) 
za nejvýraznější pěvecký výkon 

v kategorii Zpěvačka roku 2006. 
Kromě zpěvu se paní Kománko-
vá v minulosti věnovala i vyšívání 
krojových součástí, uměla vrapit 
fěrtochy k ženskému kroji a nau-
čila se různými způsoby vázat šát-
ky. S manželem Pavlem vychovali 
syny Pavla a Jana a dceru Annu. 
Je ráda, že všichni mají k folklóru 
blízký vztah.

Paní Anna Kománková je jed-
nou z posledních autentických 
nositelů tradic lidového zpěvu. Až 
do pozdního věku má obdivuhod-
nou paměť pomáhající jí při zpěvu 
balad o mnoha slokách. Přejeme 
jí ještě mnoho let života a mnoho 
odzpívaných písniček. Nejen pro 
její děti, vnuky a pravnuky, ale i pro 
nás, její dlouholeté obdivovatele.

Vít Trachtulec
Veselí nad Moravou

PhDr. Vít Trachtulec (*1958) je etnograf 
Masarykova muzea v Hodoníně. Je mu-
zikant a byl dlouholetý člen Horňácké 
cimbálové muziky Martina Hrbáče, nyní 
hraje s Horňáckou cimbálovou muzikou 
Petra Galečky.

Anna Kománková
PORTRÉT TÉMA

Definice i odborné termíny po-
nechme na okamžik stranou a pojďme 
nahlédnout do složení půdy. Dokáže-
me si představit, co všechno půda ob-
sahuje?

Půda obsahuje v průměru 50 % pórů, 
tedy prostoru, který je vyplněn vzduchem 
či vodou. Zbylou polovinu tvoří minerály 
doplněné o organickou hmotu a živiny.

Voda a vzduch

Bez vody by nebylo života, to platí 
i ve spojitosti s půdou. Nepostradatelnost 
vody pro život v půdě není radno podce-
ňovat. Stále větší důraz je kladen na opat-
ření, která mají za cíl udržet vodu v krajině, 
tedy i v půdě. Zbývající obsah pórů vyplňu-
je plynná složka – půdní vzduch.

Poměr půdního vzduchu a půdní vody 
je pohyblivý. V období dešťů obsah vody 
v půdě převáží nad plynnou složkou. V ob-
dobí sucha je tomu právě naopak. Příliš 
mnoho vody (podmáčená půda) nebo její 
nedostatek (sucho) způsobuje farmářům 
nižší úrodu a lesníkům škody na lesním 
porostu. Také snížený podíl vzduchu není 
žádoucí a je výsledkem jednoho ze sou-
časných problémů – zhutnění půdy těž-
kou mechanizací.

Minerály

Pevná složka (jíl, písek, vápenec, 
spraš aj.) tvoří základ a charakter půdy, 
přesto nezaujímá ani celou polovinu cel-
kového objemu. Různorodost minerálního 

složení je z velké části před-
určena geologickým podlo-
žím. Zvětráváním minerálně 
bohatých hornin vznikají 
půdy s vysokým obsahem 
minerálů. Na horninách 
s nízkým obsahem minerálů 
se častěji vyvíjí chudá, kyse-
lá půda.

Organická hmota

Minerály, voda a vzduch 
tvoří přibližně 95 % celkové-
ho objemu půdy. Zbývajících 
pět procent představuje sice 
malou část, která je však nej-
důležitější a zároveň nejzají-
mavější – podobně jako je to u jahod nebo 
vína, kde typickou chuť tvoří také jen malé 
procento látek. 

Jedná se na straně jedné o živiny 
a o organickou hmotu na straně druhé. 
Ta je tvořena živými organismy, především 
rostlinami a půdními živočichy, jejichž od-
umřelé zbytky vytváří základ půdního hu-
musu.

V půdě žije neuvěřitelné množství or-
ganismů. A všichni tito kroužkovci, mno-
honožky, chvostoskoci, žížaly, ale i bakte-
rie a houby (jejich podhoubí) pracují dnem 
i nocí na rozkládání listů, větviček i odum-
řelých živočichů, a tím uvolňují živiny. 

Kromě uvedených půdních bytostí 
poskytuje půda útočiště semínkám rost-
lin. Některá zde přečkají zimu, najdou se 
však i taková, která vyklíčí až za desítky let. 
Semínka hluchavky bílé nebo pampelišky 
údajně vydrží v půdě až stovky let! Půda 
má tedy mimo jiné i funkci semenné ban-
ky, ze které po narušení povrchu může 
nečekaně vyrůst rostlina, kterou bychom 
nečekali.

Živiny

Živiny tvoří zhruba procento objemu 
půdy, ale zároveň jde o složku, která dělá 
půdu úrodnou. Živiny lze rozdělit na šest-
náct chemických prvků. Většina hospodá-
řů z nich vnímá pouze hlavní tři, které tvoří 
základ pro růst rostlin: NPK – dusík (N), 
fosfor (P) a draslík (K). Tyto i další živiny se 
v půdě nacházejí na dvou místech – připo-
jené k jílovým destičkám a v rozkládající se 
organické hmotě. 

Živiny jsou z půdy neustále odčer-
pávány rostlinami, které je spotřebováva-
jí (spolu s uhlíkem, kyslíkem a vodíkem) 
za účelem růstu a vývoje. Z toho vyplývá, 
že každý hospodář musí tyto látky do půdy 
neustále doplňovat. 

Nejjednodušším způsobem je apli-
kace NPK nebo podobného minerální-
ho hnojiva. V časech minulých se však 
obsah živin v půdě doplňoval především 
chlévskou mrvou – směsí výkalů hospo-
dářských zvířat a podestýlky (většinou 
slámy). Tím se zároveň udržovalo i nutné 
procento organické hmoty, důležité pro 
dobrou strukturu půdy. Dnešní vhodnou 
alternativou pro zahrádkáře může být po-
užití kompostu.

Závěr

Poměry jednotlivých složek značně 
kolísají, což je dáno více faktory, z nichž 
za nejpodstatnějšího činitele považujeme 
hloubku. Se zvyšující se hloubkou přechá-
zí půda v kamenité podloží, naopak na po-
vrchu řádí půdní fauna a flóra, která zde 
zajišťuje úrodnost půdy.

Jan W. Jongepier
Vojtěch Veselý

Co je to půda?

Oznámení

Ve čtvrtek 12. dubna 2018 zemřel 
ve věku nedožitých 97 let „pan rídící“ 
František Okénka, rodák z Malé Vrb-
ky. Učil více než čtyřicet let na školách 
v rodném kraji. Byl vynikající zpěvák, 
tanečník, muzikant, konferenciér, lido-
vý vypravěč a znalec horňáckého lido-
vého umění. V příštím čísle mu bude 
věnován Portrét.

Redakce

Paní Kománková v polovině 80. let 
20. století (Foto archív Víta Trachtulce)

Anna Kománková a Martin Hrbáč na Horňáckých 
slavnostech, 2016  (Foto Josef Tymonek)

Půdní profil 
(Zdroj US Department of Agriculture) 

Průměrné složení půdy
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Foto Ferdinand Bučina, zdroj: Lidé z Javorníka (1941)
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TÉMA

Bílé Karpaty se mohou pyšnit dru-
hově rozmanitými loukami, pestrou fló-
rou i faunou. Pokud však nahlédneme 
pod povrch a svoji pozornost zaměří-
me na složku neživou, tedy na horniny, 
překvapí nás především jednoduchost 
a skromnost jejich horninového slože-
ní.

Karpatské pohoří, stejně jako Pyre-
neje, Apeniny, Alpy, Kavkaz nebo Himálaj, 
vzniklo především díky velkému alpinsko-
-himálajskému vrásnění. V dalším vývoji 
se tato pohoří však již poměrně významně 
odlišují. 

Flyš 

Typickým podložím většiny bělokar-
patského pohoří je flyš, který lze s notnou 
dávkou zjednodušení přirovnat k patrové-

mu dortu. Při pozornějším 
studiu karpatského flyše vy-
pozorujeme, že se nejedná 
o horninu jako takovou. Flyš 
nelze zařadit mezi hornino-
vé útvary, jako je například 
žula, břidlice nebo třeba 
čedič. Jde o soubor vrstev 
uloženin, ve kterém se více 
či méně pravidelně střídají 
vrstvy pískovců a jílovců. 
A v menší míře do stavby 
flyše promlouvá také další 
hornina – vápenec. 

Není divu, že takto vrst-
vený útvar je velmi náchylný 
k sesuvům, jež postihují 
velkou část Bílých Karpat. 
Tendence ke svahovým 
deformačním pochodům 
odráží i samotný název 

flyš, který má svůj původ 
v německém slovíčku 
fließen, což překládáme 
jako téci. Flyšové pásmo 

tvoří mohutný celist-
vý oblouk, který se 
vine od Znojma až 
po Ostravu a na úze-
mí České republiky 
dosahuje přibližné 

délky 140 km.

Vápenec

Pokud nás toulavé nohy zavedou 
na slovenskou stranu Bílých Karpat, se-
tkáme se vedle flyše také s vápencem, 
který je o poznání odolnější horninou než 
flyšové útvary. Vápenec tvoří základ tak-
zvaného bradlového pásma, jež do kar-
patského masivu zařezává dlouhou úzkou 
jizvu, která tvoří hranici mezi Vnějšími 
a Centrálními Západními Karpaty. 

Původ názvu bradlo má svůj jedineč-
ný historický příběh. Už první geologové 
působící v této krajině byli přesvědčeni, že 
se nacházejí v oblasti bývalého moře. Při 
svém bádání objevovali formace nápadně 
podobné útesům či bývalým ostrovům. 
Proto tyto útvary souhrnně označovali vý-
razem klippe, tedy útes či bradlo.

Na čem jsou Rozdílnost obou typů 
geologického podkladu (flyše 
a vápence) značně ovlivňuje 
výsledný charakter a tvar reli-
éfu Bílých Karpat. Moravská 
část, tvořená převážně fly-
šem, je jednotvárná. Doliny 
a hřbety vykazují pravidelný 
průběh a vrcholy jsou zaob-
lené. Naopak terén vápen-
cového bradlového pásma je 
o poznání členitější a drama-
tičtější.

Sesuvy

Je to právě onen flyš, 
který má na svědomí četné 
sesuvy, a to především na mo-
ravské straně Bílých Karpat. 
Ve vzniku sesuvů hraje vý-
znamnou roli déšť. Voda v ob-
dobí srážek prosakuje do jí-
lových vrstev, vyvolává jejich 
nabobtnání, a tím se tvoří smy-
kové plochy, po kterých mohou další vrst-
vy klouzat. Ve flyši vsakuje voda do jed-
notlivých vrstev různě – střídají se vrstvy 
propustné (pískovce) a nepropustné (jílov-
ce). Vodou nasáklé vrstvy nerovnoměrně 
ztěžknou, tím dojde k jejich vzájemnému 
uvolnění, což může mít za následek sesu-
nutí části terénu. V Bílých Karpatech lze 
nalézt na desítky větších i menších sesu-
vů. Ty jsou průběžně mapovány a monito-
rovány.

Půdy

Na popsaném podloží se díky dlou-
hodobému působení počasí (zvětrávání) 

a vegetace tvoří půda. Ve většině Bílých 
Karpat se jedná o hnědé lesní půdy (tzv. 
kambizemě). Ty se vyvinuly pod listnatými 
lesy ve středně vlhkých oblastech. V jiho-
západní části na vápnitém flyši mají střední 
obsah živin, které vyhovují květnatým du-
bohabřinám a bučinám. Ve vrcholových 
partiích a v severovýchodní části bělo-
karpatského hřebene obsahují tyto půdy 
obvykle málo živin. Je to proto, že vznikaly 
na minerálně chudých, obtížně zvětráva-
jících pískovcích. Navíc jsou zde srážky 
vyšší, kvůli čemuž dochází k většímu vy-
mývání živin z půdy. Na těchto místech na-
lézáme kyselé bučiny s chudým bylinným 
podrostem.

Na vápencová bradla slovenské části 
jsou vázány rendziny, půdy bohaté na ži-
viny, ale poměrně mělké a kamenité, což 
snižuje jejich produkční hodnotu. Přiroze-
ně je pokrývají suťové lesy a květnaté či 
vápnomilné bučiny na vlhčích severních 
svazích, na suchých a výslunných místech 
pak teplomilné doubravy s ostrůvky skal-
ních stepí.

Úrodné černozemní půdy se vyskytují 
pouze na okrajích jihozápadní části území 
v pásu od Sudoměřic po Bánov. Černoze-
mě se vytvořily na spraši, tedy na pracho-
vých částicích navátých větrem v poslední 
době ledové, který překryl původní flyšo-
vé podloží.

Proměny

Měkké horniny, které budují Bílé 
Karpaty, snadno podléhají erozi. Voda 
hloubí četné strže, po větších dešťových 
srážkách dochází na mnoha místech k se-
suvům půdy. Tvarování jižní části podhůří 
ovlivňuje i větrná eroze. Reliéf Karpat se 
mění každým dnem. Sesuvné a deformač-
ní pochody ovlivňují krajinu tohoto regionu 
rychleji, než je tomu u většiny jiných hor-
ských oblastí. Při toulkách po našem po-
hoří ale jistě nemusíme mít strach. Pevnou 
půdu pod nohama neztratíme.

Vojtěch Veselý 
Veselí nad Moravou

Bc. Vojtěch Veselý (*1992) studoval ge-
ologii na Přírodovědecké fakultě Univer-
zity Karlovy a od tohoto roku pracuje pro 
Základní organizaci ČSOP Bílé Karpaty.

TÉMA

Bílé Karpaty položeny?

Karpatský flyš (Foto Tomasz Kuran)

Dubohabřina u Kněždubu (Foto Jitka Říhová) Vršatské hradné bralo (Foto Jozef Májsky)
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Sesuv u Hlubočí, Brumov-Bylnice (Foto Miloslav Žmolík)
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Většina lidí považuje půdu za něco 
jako neživý domov. Ve skutečnosti 
však lze půdu považovat jako složi-
tý a velmi komplexní živý útvar. Půda 
bez života totiž není možná – zvětralou 
horninu najdeme i na Měsíci či na Mar-
su, ale asi bychom se tam oprávněně 
zdráhali mluvit o půdě. Organismy to-
tiž půdu nejenom obývají, ony ji také 
tvoří a jsou její nedílnou součástí. 

Půda je tedy živá, a abychom si vše 
lépe dokázali představit, rád používám 
srovnání s orgánem, který pokrývá povrch 
našeho těla, s kůží či pokožkou. Má totiž 
podobně jako ona pro naši Matku Zemi 
celou řadu zcela zásadních funkcí. A po-
dobně jako člověk nedokáže přežít bez 
kůže, ani planeta by nemohla fungovat 
bez půdy.

Rozklad

Určitě nejpodstatnější funkce je 
schopnost téměř úplně recyklovat „odpa-
dy“ – neboli rozkládat a přeměnit odumře-
lou organickou hmotu, kterou vytvářejí živé 
organismy, ať už zelené rostliny (primární 
producenti), býložravci (jejich konzumenti) 

či predátoři, parazité (konzumenti konzu-
mentů) atd.

Bez recyklace by všechno živé skon-
čilo obrovskou „skládkou“ mrtvé organic-
ké hmoty a nakonec by systém po vyčer-
pání zdrojů zkolaboval a přestal fungovat. 
Jenže příroda je velmi zdatný recyklátor 
a z mrtvé organické hmoty se stává cenný 
zdroj (což je základní trik recyklace i v lid-
ském ekonomickém systému). A tak se 
nám tato hmota nehromadí, ale naopak je 
dokonale přeměněna nebo zcela rozlože-
na. Za rozklad jsou zodpovědné organis-
my, kterým se souhrnně říká rozkladači. 
Používají se také slova jako destruenti, 
dekompozitoři či mineralizátoři. 

Hlavními hráči jsou dvě skupiny 
v půdě všudypřítomných organismů: 
bakterie a houby. Jsou obvykle velmi po-
četné a vyskytují se v nesmírně velkém 
počtu druhů. Tyto dvě skupiny se navzá-
jem skvěle doplňují a mají širokou škálu 
adaptací, a tak téměř pro každou kom-
binaci podmínek existuje skupina druhů 
schopná v těchto podmínkách svou práci 
odvést. Zejména bakterie mají navíc ještě 
jednu úžasnou schopnost: umí „zapnout“ 
takovou enzymovou výbavu, jaká je tře-
ba podle toho, co je zrovna „na skladě“. 
Tímhle geniálním tahem je 
zajištěno, že mohou rozložit 
prakticky jakoukoliv mrtvou or-
ganickou hmotu.

Další pomocníci

Zdálo by se tedy, že pří-
tomnost bakterií či hub v sys-
tému stačí, ale v půdě operuje 
ještě velké množství dalších 
organismů. Jsou rovněž velmi 
významné, protože ovlivňují 
především dostupnost orga-

nické hmoty pro rozkladače a také rych-
lost rozkladu. Jak? 

Kdybychom si veškerou v místě do-
stupnou organickou hmotu představili 
jako velikou kouli nebo krychli, bakterie by 
mohly nanejvýš pokrýt její povrch a trvalo 
by jim velmi dlouho, než by se s rozkladem 
propracovaly celým objemem až do stře-
du. Ale kdybychom tu kouli či krychli na-
krájeli na plátky a ty rozložili v prostoru, 
rozkladači by mohli pracovat na mnohem 
větší ploše a rozklad by probíhal podstat-
ně rychleji. 

Právě tento mechanismus v půdě 
funguje, a to v jednoduché podobě. Půdní 
živočichové se velmi často bakteriemi či 
houbami živí, někteří mají rádi i samotnou 
organickou hmotu. Požírání mikroorgani-
smů ale není jednoduchá práce. Jejich 
drobné rozměry způsobují, že je často 
nelze prostě vybírat a nakrmit se. Půdní 
živočichové jsou tak nuceni požírat vyhle-
dávané houby či baktérie i s kousky jejich 
substrátu – mrtvé organické hmoty. 

Tím, jak ji okusují, vlastně krájí tuto 
hmotu na menší kousky a zvětšují povrch, 
který je pro rozklad k dispozici. Jak už 
bylo zmíněno, někteří si dají celkem rádi 
i čerstvě odumřelou či opadlou orga-
nickou hmotu samotnou, třeba čerstvě 
opadlé listí, okvětní plátky či pyl, které 
jsou zpočátku ještě sladké a šťavnaté. 
Potrava, která projde trávicím traktem, je 
tak nakouskovaná a taky natrávená, a tak-
to vzniklé exkrementy jsou dalším vítaným 
povrchem pro bakterie či houby. 

Regulace

Rozdrobování, kouskování a rozklá-
dání mrtvé organické hmoty ale potřebuje 
regulaci. Jinak by byla organická hmota 
rozložena dříve, než by do půdy byla opět 
dodána. Nebo kdyby byl rozklad pomalý 
a „rozdrobovači“, bakterie a houby by ne-
stíhaly, organická hmota by se hromadila. 

Ve většině případů sice rychlost roz-
kladu trochu kolísá, ale ke kolapsu nedo-
chází. Jednak je růst rozkladačů usměrňo-
ván nejen objemem potravy a dostupným 
povrchem, ale i dalšími faktory, kupříkladu 
teplotou či vlhkostí. Rozklad v mrazivém 

Půda plná života

zimním období či ve vyschlém letním ob-
dobí se tak výrazně zpomalí, někdy i téměř 
zastaví. 

A je tu ještě jeden regulační faktor: 
predátoři. Bohaté společenstvo půdních 
konzumentů mikroflóry a mrtvé organické 
hmoty si můžeme představit jako početná 
stáda antilop či zeber na africké savaně. 
A kde jsou antilopy a zebry, jsou i lvi, ge-
pardi či další predátoři. Půdní dravci, třeba 
některé skupiny roztočů, stonožky, dravý 
hmyz nebo pavouci, mají v půdě stále pro-
střený stůl. Naroste-li početnost rozdro-
bovačů, zvyšuje se zpravidla i počet těch, 
kteří se jimi živí. 

Výsledkem je, že rozdrobovačů je 
v daném systému akorát, rychlost rozdro-
bování a rozkladu se postupně vybalancu-
je a vše může dlouhodobě fungovat. Tím 
je zajištěno, že rostliny mají neustálý a cel-
kem rovnoměrný přísun živin uvolněných 
v půdě.

A ještě …

K tomu, co se v půdě děje, dodej-
me ještě dvě věci. Ta první je, že mrtvá 
organická hmota nemusí nutně do půdy 

přicházet pouze opadem shora. Patří sem 
i odumřelé kořínky a kořeny či půdní hou-
by a další organismy či jejich výlučky a ex-
krementy. Navíc máme v půdě živočichy, 
které organický materiál přemisťují z místa 
na místo, zejména z povrchu do větších 
hloubek. Největšími borci v této činnosti 
jsou žížaly, ale podílí se na tom i řada dru-
hů hmyzu – třeba mravenci. Protože svou 
činností mění rozložení organické hmoty 
v půdě, říká se jim také půdní inženýři.

Tou druhou věcí je, že ani bakterie 
a houby nerozloží všechno na minerály. 
Vznikají i fragmenty organických látek, 
které navzájem různě reagují a spolu vy-
tvářejí tzv. humusové látky neboli humus. 
Humusové látky vytvářejí v půdě jakousi 
zásobárnu paliva na horší časy. Jejich vý-
znam je ale obrovský i z jiného hlediska: 
spolu například s různými vlákny, hleny, 
exkrementy apod. vytváří půdní struk-
turu. Ta je zcela zásadní pro celou řadu 
důležitých půdních funkcí. Půda s dobrou 
strukturou (a tedy s dobrým oživením) lépe 
udrží živiny, vodu, vytváří mnohem více 
prostorů a nik pro organismy a taky lépe 
drží – tedy odolává jak vodní, tak i větrné 
erozi. Ztráta organické hmoty způsobuje 
ztrátu půdních organismů i půdní struk-
tury, což v důsledku  znamená, že půda 
takzvaně degraduje. 

Ladislav Miko
Bratislava 

TÉMA TÉMA

zástupci funkce

• bakterie
• archea (archebakterie), 

aktinobakterie (aktinomycety)
• houby

rozkládají organické hmoty 
na jednodušší organické látky 
a minerální látky

• prvoci: nálevníci, měňavky (např. krytenky)
urychlují rozklad organické látky 
rozpuštěné ve vodním roztoku

• draví prvoci, vířníci, želvušky
• hlístice živící bakteriemi a houbami
• drobní členovci živící se mj. houbami 

a bakteriemi: roztoči, chvostoskoci, drobnušky, 
hmyzenky, drobné larvy hmyzu

požírají půdní mikroflóru, regulují 
růst rozkladačů, rozdrobují 
organickou hmotu 

• mikropredátoři: dravé hlístice, vířníci
• střední predátoři: draví roztoči
• větší predátoři: pavouci, stonožky, štírci, draví 

brouci

požírají živočichy, regulují jejich 
početnost 

• žížaly
• mravenci, termiti
• vrubouni, chrobáci
• brouci hrobaříci

přemisťují organickou hmotu, 
požívají ji, tráví a naočkují mikroby 

• roupice
• mnohonožky, stínky, larvy dvoukřídlého hmyzu, 

plži

rozdrobují a požírají mrtvou 
organickou hmotu, přeměňují ji 
na substrát pro další rozkladače

Příklady organismů podle jejich funkce v půdě

Půdní vzorek – na jednom čtverečním metru lesní půdy můžeme najít 
až několik set tisíc jedinců půdní mesofauny. (Foto Ladislav Miko)

Dravý půdní roztoč ze skupiny 
čmelíkovců (Foto Ladislav Miko)

Opadlý list po akci půdních organismů 
(Foto Ivan Stříteský)

Pancířník z rodu Damaeus 
(Foto Ladislav Miko) Drabčík (Foto Ladislav Miko)

Štírek (Foto Ladislav Miko) Plž (Foto Ladislav Miko)

Stínka – zástupce suchozemských 
stejnonožců (korýšů) 
(Foto Ivan Stříteský)

Roupice (kroužkovec – menší 
příbuzná žížal) (Foto Ladislav Miko)
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Půda má paměť. Nepřetržitě se vy-
víjí a ve své struktuře a složení ukládá 
informace o tom, čím prošla. Mnohé 
se časem ztratí, zapomene, přepíše 
informacemi novými. Ale mnohé zůstá-
vá v půdě uloženo po tisíciletí. Pokud 
máme nezbytné znalosti, ovládáme 
potřebné postupy a přeje nám štěstí, 
můžeme tyto informace vyhledat, roz-
kódovat a dozvědět se tak něco o dě-
jích dávno minulých.

Před osmi lety jsme vás na těchto 
stránkách (č. 1/2010, str. 20–21) vyzvali, 
abyste nám hlásili nálezy rašelinných vrs-
tev učiněné při zemních pracích v  Bílých 
Karpatech. Rašelina a podobné vrstev-
naté usazeniny jsou, jak známo, cenným 
zdrojem informací o přírodě minulých 
dob. Sami jsme po nich v uplynulých le-
tech intenzivně pátrali v terénu, ale jen 
s částečným úspěchem. Většina naleze-
ných usazenin byla mladá, nebo v nich 
byly staré vrstvy promíchány. Nepodávaly 
proto ucelené svědectví o přírodním vývoji 
v celém období, které nás zajímá – v ob-
dobí holocénu, tedy posledních 11,5 tisí-
cích let po skončení doby ledové. Potvr-

zovala se tak dlouhodobá zkušenost, že 
Bílé Karpaty se svých tajemství nevzdávají 
snadno. Pak se na nás ale usmálo štěstí. 
Pomocí dosud málo využívaných metod 
jsme odhalili nový zdroj informací o mi-
nulosti krajiny Bílých Karpat. Zdroj mno-
hem dostupnější, takřka všudypřítomný 
– půdu.

Uhlíková metoda

V roce 2015 jsme díky fi-
nanční podpoře Masarykovy 
univerzity v Brně zahájili novou 
fázi výzkumu. Propojili jsme 
bádání botanické a archeolo-
gické s bádáním pedoantra-
kologickým. Pedoantrakologie 
zkoumá půdní uhlíky, tedy drob-
né úlomky dřeva zuhelnatělého 
při dávných požárech. Využívá 
toho, že takto přeměněné dře-
vo se v půdě zachovává po ti-
síciletí, přičemž si zachovává 
struktury, díky kterým můžeme 
určit, z jaké dřeviny pochází. 

Při prokopání půdního 
profilu do hloubky necelého 

jednoho metru se tak můžeme dostat 
k uhlíkům starým tisíce let, svědčícím 
o druhovém složení dávných lesů. Půda 
sice neustále pracuje a uhlíky různého 
stáří se promíchávají, takže záznam mi-
nulosti není tak dobře utříděný jako v ra-
šelině. Naše poznatky však ukazují, že 

TÉMA

v hrubých rysech se vrstevnatost, a tedy 
i chronologie v půdě zachovávají. Jak to 
víme? Díky přesnému radiouhlíkovému ur-
čení stáří desítek vybraných uhlíků.

Tři zóny

A co nám vlastně uhlíky o minulosti 
bělokarpatské krajiny prozradily? Soustře-
dili jsme se na jihozápadní část pohoří, 
zhruba mezi Tvarožnou Lhotou, Blatničkou 
a Velkou Javořinou. Tedy oblast, kde se 
nacházejí slavné bělokarpatské orchidejo-
vé louky. Ukázalo se, že z hlediska vývoje 
krajiny není tato oblast zdaleka jednolitá, 
ale je možné ji rozdělit zhruba do tří zón. 

První zónu tvoří předhůří Bílých Kar-
pat s černozemními půdami. Podle našich 
výsledků na těchto místech (patří sem tře-
ba Miliovy louky u Blatničky nebo Hájová 
u Lipova) nikdy od poslední doby ledové 
nerostl stinný les. Uhlíků je zde málo, 
mohou být velmi staré (i přes 10 tisíc let) 
a patří světlomilným dřevinám, jako jsou 
borovice, jalovec nebo dub. Domníváme 
se, že takový uhlíkový záznam odpovídá 
otevřené krajině s převahou travnatých 
ploch a roztroušenými dřevinami. Jedním 
slovem: lesostepi. 

Druhou zónu tvoří střední polohy, les-
natější, ale stále s orchidejovými loukami 
na hlubokých půdách. Zdá se, že většina 
míst v tomto území (patří sem například 
Lipinka u Suchova, Porážky u Vápenek 
nebo vrch Lesná) byla v minulosti zarostlá 
stinným lesem. Člověk je však poměrně 
brzy (řekněme mezi dobou bronzovou 
a raným středověkem) osídlil a vytvořil 
krajinu podobnou té v podhůří – tedy le-
sostep se světlomilnými dřevinami, přede-

vším dubem. Uhlíků je zde v půdě opravdu 
velké množství, snad jako pozůstatek opa-
kovaného žďáření lesů. 

Odlišný vývoj probíhal ve třetí zóně, 
tedy hřebenových polohách s poměrně 
mělkými kamenitými půdami. Nejlepším 
příkladem je vrcholová louka na Velké 
Javořině, kde uhlíkový záznam obsahuje 
podobné dřeviny, jaké rostou v okolních 
lesích dodnes – zejména jasan. Uhlíků je 
zde menší množství, jsou poměrně mladé 
a ukazují na odlesnění zhruba ve vrchol-
ném středověku.

Lidar

Byť uvedené poznatky vyžadují další 
ověření, zkoumání půdní paměti nás vý-
znamně posunulo na cestě za porozumě-
ním fenoménu bělokarpatských luk. Tím 
však nová zjištění, vzešlá z našeho nejno-

vějšího projektu, nekončí. Další stránku 
do kroniky bělokarpatské krajiny napsali 
archeologové, kteří si na zdejší louky po-
svítili pomocí moderní technologie zvané 
Lidar. Lidar je letecké skenování zemské-
ho povrchu laserovým paprskem a posky-
tuje přesné trojrozměrné mapy zemského 
povrchu. Ty při vhodném zpracování od-
halují i jemné, okem nepostřehnutelné te-
rénní nerovnosti. 

Díky tomu jsme v oblasti Vojšických 
luk u Malé Vrbky k našemu velkému pře-
kvapení odhalili pravidelnou soustavu úz-
kých, většinou vrstevnicově protáhlých vy-
výšenin. Po detailním prozkoumání přímo 
na lokalitě je považujeme za pozůstatky 
mezí, jež byly součástí polního systému, 
zřejmě staršího než zaniklá středověká 
ves Vojšice. Jeho přesnějším datováním 
se nyní zabýváme.

Z těchto nálezů vyplývá, že část cen-
ných bělokarpatských luk byla v daleké 
minulosti obdělávána jako pole. A že luči-
natá krajina ve středních polohách Bílých 
Karpat vznikla z velké části díky pravě-
kému odlesnění člověkem. Na druhou 
stranu je čím dál zřejmější, že samotné 
bělokarpatské louky nejsou lidským vý-
tvorem. Jsou pokračováním starobylého 
ekosystému lesostepí. Člověk svou odvě-
kou činností jen přispěl k jejich zachování 
v krajině, kterou by jinak pohltil les. To vše 
nám prozradila půda.

Jan Roleček, Michal Hájek
Jan Novák, Petr Dresler

Mgr. Jan Roleček, Ph.D. (*1976) a 
doc. Mgr. Michal Hájek, Ph.D. (*1974) 
jsou botanici na Ústavu botaniky a zoo-
logie PřF MU v Brně.
RNDr. Jan Novák, Ph.D. (*1975) je bo-
tanikem v Centru pro teoretická studia, 
Praha.
Mgr. Petr Dresler, Ph.D. (*1978) je arche-
ologem na Ústavu archeologie a mu-
zeologie FF MU v Brně.

Co nám půda říká
o minulosti naší krajiny

Hájová u Lipova (Foto Jan W. Jongepier)

Příčný řez uhlíkem dubu (zvětšení 100×), 
který byl ve zkoumaných půdách nejhojněji 
zastoupenou dřevinou (Foto Jan Novák)

Rozmístění zkoumaných půdních profilů. Červeně: černozemní 
zóna; žlutě: střední polohy; modře: vrcholové polohy. Profily 
s přechodnými vlastnostmi jsou značeny dvojbarevně.

Pedoantrakolog Jan Novák při odběru vzorků na Búrové u Suchova 
(Foto Jan Roleček)
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Doufám, že tady je všem jasné, co 
to půda je…: ekosystém složený z ne-
živých a živých částí, který se podílí 
na koloběhu látek. 

Funguje to takto. Rostliny přijmou 
z půdy živiny a zabudují je do svého těla. 
Dříve nebo později části jejich těla (napří-
klad listy) odumřou, spadnou a žížaly je za-
táhnou do půdy. V půdě se na rostlinném 
opadu přiživují větší i úplně malé breberky. 
Díky nim dostávají živiny vázané v biomase 
opět podobu, kterou mohou rostliny svými 
kořeny přijmout a použít k vytvoření ston-
ků, listů, květů aj. – zkrátka biomasy, kte-
rá se zase za nějakou dobu vrátí do půdy 
jako opad. 

Zárodky

Půda je ale i něco jiného, je to bez-
pečný prostor, kam se živáčci mohou 
schovat před nástrahami nadzemí. Teď 
si asi představujete myš, která vklouz-
la do díry před kání myšilovem. Jenže 
do půdy se neschovávají jen zvířata, ale 
i rostliny. Byliny našich zeměpisných ší-
řek se schovávají pod zem před zimou, 
ukousnutím nebo pokosením. Tedy, ne že 
by si celé zalezly pod zem, když se blíží 
nebezpečí, ale ukrývají si pod povrchem 
půdy „zárodky“ se zásobami energie. 
A jakmile nebezpečí pomine, mohou díky 
nim znovu vyrůst. 

Těmi „zárodky“ jsou buďto semena 
nebo podzemní orgány jako oddenky, 
hlízy či cibule. Ty jsou obdařeny spícími 
pupeny, ze kterých může rostlina regene-
rovat, a cukry, které pro tuto regeneraci 
dodávají energii a tvoří stavební kameny. 
Samozřejmě vybudování zásob pro pří-
pad narušení něco stojí: energie a živiny 

v podzemních orgánech nelze použí-
vat na nadzemní růst rostliny.

Obrana proti kosení

Jak se připravují na pokosení 
rostliny na bělokarpatské louce? Stu-
dovali jsme několik let jejich strategie 
a tady jsou naše výsledky.

Jednoletek je na loukách málo, 
jsou buďto vázány na místa bez ve-
getace (len počistivý) nebo parazitují 
na kořenech ostatních rostlin (kokrhel 
menší). V podzemí si žádné zásoby 
nevytváří a snaží se vykvést a vytvořit 
semena před sečí. Po seči najdeme 
na louce jen semena, která vyklíčí až 
příští jaro. 

Časné trvalky s malým vzrůs-
tem (petrklíč nebo plicník) odplodí 
také před sečí a dříve, než je ostatní 
druhy stačí zastínit, si vytvoří v od-
dencích zásoby. Jejich ztráty způso-
beny kosením jsou malé, ale po seči 
už tvoří jen listovou růžici. A protože 
ostatní rostliny jsou po seči většinou 
také malé, pokračují v přípravě pupenů 
a zásob cukrů v oddencích na příští jaro.

Letní trvalky (sveřep a srpice) kve-
tou později, jsou vyšší a tak tak stačí 
do seče odplodit a vytvořit zásoby potřeb-
né k regeneraci. Jejich ztráty jsou velké, 
takže po seči zůstávají stejně tak jako čas-
né druhy malé a nekvetou. 

A konečně pozdní trvalky (bezko-
lenec a chrpa) rostou první část sezóny 
pomalu, při seči jsou teprve nevelkého 
vzrůstu, takže jejich ztráty jsou malé. Až 
druhou část sezóny rostou do konečné 
velikosti a kvetou.

Je tedy jasné, že rostliny na bělokar-
patské louce mají různé strategie pro pře-
žití pravidelné seče. Některé lépe rostou 
před pokosením, jiné po pokosení, a to jim 
umožňuje mírové spolužití, protože žádná 
nemá výhodu tak dlouho, aby v konkuren-
ci o světlo nad ostatními vyhrála. Rostliny 

společně se vyskytující na louce 
tak využívají celou vegetační 
sezónu a půdu k tomu využí-
vají jako pojišťovnu.

Jitka Klimešová
Třeboň

Prof. RNDr. Jitka Klimešo-
vá, CSc. (*1963) je botanik 
zabývající se funkční morfo-
logií rostlin. Pracuje na Bo-
tanickém ústavu AVČR 
v Třeboni. Je autorkou jediné 
světové databáze klonálních 
rostlin, která popisuje růst 
rostlin naší flóry a ilustruje je 
kresbami.

Jedním ze současných problé-
mů ve vztahu k půdě je nedostatek 
organických látek. Každý občan však 
může řešení tohoto problému trochu 
pomáhat: přeměňte biologický odpad 
v kompost!

Naše stravování nutně zanechá od-
pad v podobě různých zbytků od ovoce 
a zeleniny. Tento odpad, stejně jako tráva, 
listí, plevel a další rostlinné zbytky z údrž-
by zahrádek, ale nepatří do popelnice. 
Rozhodně by se neměl ukládat na skládky 
či spalovat. Jedná se totiž o materiál, který 
je třeba vracet do půdy, protože předsta-
vuje cenné hnojivo. 

Jak na to?

I když nepěstujete zeleninu a zahrád-
ka je místem pro odpočinek a relaxaci, je 
dobré udělat si místo pro kompost. Vstup-
ní materiál pro kompostování musí obsa-
hovat organické látky (již zmíněný rostlinný 
odpad) pro výživu mikroorganismů – půd-
ních bakterií, hub, červů, žížal atd. Vlhkost 
materiálu je dobré udržovat na asi 50 %. 
To neznamená, že každý kbelík budete 
měřit, ale je dobré vědět, že dobře usuše-
né seno má vlhkost asi 20 %, zatímco hro-
mada slupek od brambor asi 80 %. Takže 
když to smícháte, bude to asi padesát. 

I v průběhu kompostování je třeba 
kontrolovat vlhkost kompostu – měl by 

být na dotek vlhký jako 
„dobře vyždímaný ruč-
ník“. A pár dalších tipů: je 
třeba umožnit přiměřený 
přístup kyslíku a hrubší 
suroviny je před ulože-
ním na kompostu vhodné 
podrtit na malé části. Pro 
urychlení procesu kom-
postování je dobré přidat 
malé množství hotového 
kompostu. 

Průběh kompostování 

Proces rozkladu 
probíhá v kompostu po-
stupně. Organický od-
pad je nejdříve napadán 
půdními bakteriemi a při 
jejich činnosti se za-
čne zvyšovat teplota až 
na 50 °C. Tato teplota je 
příznivá pro množení tep-
lomilných bakterií, které 
teplotu dále zvyšují až 
na 70 °C.

V rozkladu organic-
kého materiálu, pokud 
jich je ještě dostatek, 
pokračují houby. Jejich 
význam spočívá i v tom, 

že vlákna podhoubí zachycují čpavek, kte-
rý by jinak unikal do vzduchu, a tak vlastně 
kompost obohacují o dusík. Kromě toho 
mají příznivý vliv na vytvoření drobtovité 
struktury kompostu. Teplota začíná po-
stupně klesat a kompost získává hnědou 
barvu a zemitou strukturu. 

Pak ho osídlují drobní živočichové – 
svinky, hlístice, stonožky, chvostoskoci, 

žížaly a spousta jiných živočichů, kteří se 
živí právě půdními bakteriemi a opět se 
podílejí na rozkladu organických látek. 
Ve třetí fázi kompostování (obecně 6–12 
měsíců od založení kompostu) má zra-
lý kompost homogenní strukturu a voní 
po lesní půdě.

Trochu chemie

Aby vše proběhlo ideálně, je dobře 
vědět, že poměr uhlíku a dusíku v mate-
riálu dodávaném do kompostu by měl být 
30 : 1. Zase – není potřeba to měřit. Ma-
teriál zelený, čerstvý a šťavnatý obsahuje 
obvykle hodně dusíku, materiál hnědý, 
starší a dřevnatý je bohatý na uhlík. Obec-
ným pravidlem kompostování je přidávat 2 
až 3 díly hnědého materiálu na 1 díl zele-
ného materiálu. 

Pokud má kompost typický zápach 
zkažených vejcí, znamená to, že v něm 
převládá materiál s nadměrným obsahem 
uhlíku. V tomto případě přidáme poseka-
nou trávu nebo listí. Vysoký obsah dusí-
ku zase signalizuje zápach po amoniaku 
(jako žumpa), do kompostu tedy přimíchá-
me dřevěné třísky, kůru nebo piliny.

Pro kompostování nepotřebujete 
nutně zahradu nebo pozemek. Je možné 
kompostovat i doma v bytě. Jak na to, viz 
třeba na www.veronica.cz/pozvete-zizaly-
-domu-na-bioodpad-s-duvtipem.

Mojmír Vlašín 
Brno

RNDr. Mojmír Vlašín (*1954) je zoolog, 
ekolog a ochránce přírody. Pracuje pro 
Ekologický institut Veronica v Brně.

Z bio odpaduCo se v půdě schovává?

Patří do kompostu Nepatří do kompostu 

zbytky ovoce, zeleniny a květin zbytky masa, kosti

kousky dřeva, popel ze dřeva popel z uhlí 

tráva (neošetřená herbicidy), listí, 
stonky a drobnější větve 

kořenící plevelné rostliny (např. 
svlačec, pýr), chorobou napadené 
rostliny, túje (zerav) 

znečištěný papír (čistý papír je lepší 
recyklovat) 

barevné tiskopisy, papír znečištěný 
jedovatými látkami

trus býložravých domácích zvířat 
(králíci, slepice, skot)

čisticí prostředky, chemikálie, barvy, 
ředidla, léky atd. 

čajové sáčky, káva, malá množství 
zbytků jídla 

plasty, porcelán, sklo 

peří, vlasy a slupky od citrusů a banánů 
– v malém množství

sáčky od vysavačů

zbytky jedlých olejů (vždy ale nalít 
do pilin či papíru) – v malém množství

mazací a hydraulické oleje, kolomaz, 
vazelína 

na kompost

Autorka rozebírá biomasu. 
(Foto Alena Bartušková)
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NAŠE MUZEA

Naše muzea jsou odrazem zdejší 
bohaté historie a kultury. Lze v nich 
obdivovat nálezy z vykopávek, ale 
i lidové kroje nebo zemědělské nářa-
dí a další předměty, které vypovídají 
o životě našich předků. Většina muzeí 
se nachází ve městech, ale v poslední 
době se objevují jako houby po dešti 
i muzea v menších obcích.

Téměř všechny doklady historicky, 
vědecky nebo umělecky významné o Bí-
lých Karpatech uchovávají a vystavují naše 
větší muzea: Muzeum vesnice jihovýchod-
ní Moravy (skanzen) ve Strážnici, Slovác-
ké muzeum v Uherském Hradišti, Muzeum 
Jana Amose Komenského v Uherském 
Brodě, Muzeum Luhačovického Zálesí 
v Luhačovicích, Muzeum Bojkovska v Boj-
kovicích a městská muzea ve Strážnici, 
Veselí nad Moravou, Slavičíně, Brumově-
-Bylnici a Valašských Kloboukách. 

Návštěvník v nich může běžně vidět 
lidové stavby a jejich interiéry, nábytek, 
keramiku, výšivky, obrazy a fotografie, 
umělecká díla, ale také kuchyňské nebo 
hospodářské nářadí či archeologické vy-
kopávky.

Mlynářství

Malá místní zařízení doplňují tato 
muzea především o lokální rozměr, ale 
některá z nich si našla i témata, která 
velká muzea nepokrývají vůbec nebo jen 
okrajově. Jedním z příkladů je mlynářství. 

Vodní mlýn s vodní pilou, původně z místní 
části Čerešnické Mlýny u Nové Lhoty, lze 
dnes vidět ve strážnickém skanzenu, ale 
v Šumicích se nachází i nejzachovalejší 
z velkého množství vodních mlýnů, které 
dříve na řece Olšavě fungovaly – Pipalův 
mlýn. Tato významná technická památka 
představuje třípatrový válcový mlýn s té-
měř úplným technickým vybavením z roku 

1925, doplněný o objekty, které znázor-
ňují život zdejších mlynářů.

Zájemci o to, jak dříve fungovalo větr-
né mlynářství, by měli navštívit národní kul-
turní památku Větrný mlýn v Kuželově. 
Tento mlýn je stále funkční. Průvodce vás 
seznámí s jeho interiérem i technickým 
provedením.

V budouc-
nosti v regionu 
možná přibude 
ještě další tech-
nické muzeum. 
Obec Strání při-
pravuje zřízení 
muzea sklářství, 
které by mělo 
být dokonce in-
teraktivní: nejen 
s vitrínami a pa-
nely, ale i s akti-
vitami typu „na-
maluj si na sklo 
vlastní motiv“. 
Necháme se 
překvapit!

Ovoce

Na hospodářství se úzce zaměřují 
některá další místní muzea. V jihozápad-
ní části Bílých Karpat, v Tvarožné Lhotě, 
se nachází skromné Muzeum oskeruší, 
věnované nejen oskeruším a výrobkům 
z nich, ale i dalším dnes vzácným ovoc-
ným dřevinám. Na hrozny se specializu-
je Hotařská búda pod kopcem Žerotín 
nedaleko Strážnice. Bouda dříve tvořila 
zázemí pro hotaře – hlídače vinohradů, 
dnes zde najdeme expozici vinohradnic-
tví a vinařství. S vinařstvím souvisí i blízký 
areál vinných sklepů Plže v Petrově, který 
je od r. 1988 národní kulturní památkou. 
Areál tvoří jakýsi skanzen, ale jednotli-
vé objekty jsou v soukromém vlastnictví, 
a tak vstup do nich záleží na domluvě 
s majitelem.

Bezesporu nejpopulárnějšímu ovoci 
regionu, švestce, je věnováno další a po-
někud rozsáhlejší zařízení. Je to Muzeum 
lidových pálenic ve Vlčnově. Kromě řady 
destilačních přístrojů se zde lze seznámit 
i s dalšími potřebami souvisejícími s pále-
ním, nádobami a vinětami. Panely, tisky, 
publikace a snímky dokreslují minulost 
i současnost podomácké výroby ovoc-
ných pálenek. 

Druhá světová válka

Dvě muzea na území Bílých Karpat 
se věnují speciálnímu tématu – událostem 

Místní muzea
malá, ale šikovná

druhé světové války. Muzeum Letecké 
bitvy nad Bílými Karpaty v Šanově při-
pomíná leteckou bitvu z 29. srpna 1944. 
Exponáty tvoří různé kusy letadel, ale i do-

kumenty či výstroj pilotů, které se 
podařilo najít v okolí obce. Některé 
nálezy jsou však uloženy i ve slavi-
čínském muzeu.

Poněkud vzdálenější spojitost 
se zdejším krajem má výstava ve Vo-
jenském muzeu Loučka – Pearl 
Harbor, 7,5 km jižně od Vizovic. 
Věnuje se totiž japonskému útoku 
na americkou základnu Pearl Har-
bor v Tichém oceánu. Návštěvníci 
zde však najdou i předměty všech 
armád, které během 2. světové vál-
ky v regionu bojovaly.

Osobnosti

Učitel národů je jádrem expo-
zice v uherskobrodském Muzeu J. 
A. Komenského a v bývalé sýpce 
v Komni (Památník Jana Amose 
Komenského), ale v regionu se 
můžeme blíže seznámit i s další-
mi osobami historického významu. 
V Kněždubě jsou hned dva takové 
objekty: Rodný 
dům bratří Upr-
kových a Rod-
ný dům Antoše 
Frolky. Přístupný 
veřejnosti je jen 
ten první, který 
seznamuje s pro-
středím, v němž 
tito slavní umělci 
žili a tvořili. V ne-
dalekých Kozojíd-
kách stojí Rodný 
dům Karla Be-
nedíka, dalšího 
slováckého malí-
ře a restaurátora. 

Návštěvníky provede 
jeho bratr František 
po předchozí domluvě.

Další „bělokarpatské“ osobnosti, 
autorce Amálii Kutinové, je věnováno Mi-
nimuzeum Gabry a Malinky, které bylo 
v roce 2002 zřízeno v knihovně ve Štít-
né nad Vláří. Obsahuje stálou expozici 
o životě spisovatelky a postavách gabro-
-málinkovského cyklu. K nahlédnutí jsou 
písemnosti a rukopisy spisovatelky, ale 
i fotografie celé rodiny Tauberových. 

Povolání

Také dvě zvláštní povolání si v našem 
regionu zasloužila své muzeum: bohyně 
a zvěrokleštiči. To první má svou expozici 
samozřejmě na Žítkové, konkrétně v Mu-
zeu poslední žítkovské bohyně v osadě 
Čierné. Muzeum je zařízeno v rekonstru-
ované chalupě, kde žila poslední žítkov-
ská bohyně Irma Gabrhelová. K prohlídce 
domku můžete dostat i výklad.

Obec Komňa se rozhodla pro expo-
zici o dnes již zaniklém řemeslu zvěro-
kleštičství, a to z jednoduchého důvodu. 
Vykoupila a zrekonstruovala usedlost č. 6 
z roku 1850, nyní kulturní památku, kde 
dříve bydlel zvěrokleštič Karel Toman. 
Dnes se v Obydlí zvěrokleštiče dozvíte 
vše o tom, co toto povolání obnášelo.

Kromě uvedeného funguje v Bílých 
Karpatech ještě tucet dalších malých 
muzeí, kde si člověk může udělat před-
stavu o tom, jak se dříve žilo a pracovalo. 
Všechna jsou označena v mapě a uve-
dena v přehledu. Ale na závěr ještě jed-
no, které kvůli své specializaci jistě stojí 
za zmínku – Obecní muzeum v Blatnici 
pod Svatým Antonínkem. Jeho větší část 
je zaměřena na kroje a jejich výrobu. V bu-
dově mateřské školy, kde je zřízeno, jsou 
ke zhlédnutí desítky šicích strojů, velká 
sbírka knoflíků a pochopitelně i různé sou-
části krojů a výšivek.

Jan W. Jongepier

NAŠE MUZEA

1. Petrov – Plže  
2. Strážnice – Muzeum vesnice jihovýchodní 

Moravy, Městské muzeum, Hotařská búda 
3. Vnorovy – Muzeum osobností a lidových 

tradic 
4. Veselí nad Moravou – Městské muzeum 
5. Kozojídky – Rodný dům Karla Benedíka
6. Tvarožná Lhota – Muzeum oskeruší
7. Kněždub – Rodný dům bratří Uprkových, 

Selský domek
8. Kuželov – Větrný mlýn
9. Blatnice – Obecní muzeum 
10. Ostrožská Lhota – Muzeum 
11. Hluk – Muzeum ve věži
12. Uherské Hradiště – Slovácké muzeum
13. Vlčnov – Rolnický dům a hospodářství, 

Muzeum lidových pálenic
14. Dolní Němčí – Muzeum na mlýně
15. Nivnice – Sedlcká chalupa, Bartkův mlýn
16. Uherský Brod – Muzeum Jana Amose 

Komenského
17. Šumice – Šumické muzeum, Pipalův mlýn
18. Suchá Loz – Sucholožská chalupa
19. Bystřice pod Lopeníkem – Muzeum 
20. Luhačovice – Muzeum Luhačovického Zálesí
21. Bojkovice – Muzeum Bojkovska
22. Komňa – Obydlí zvěrokleštiče, Památník Jana 

Amose Komenského
23. Žítková – Muzeum poslední žítkovské bohyně
24. Loučka – Vojenské muzeum Loučka - Pearl 

Harbor
25. Slavičín – Městské muzeum
26. Šanov – Muzeum Letecké bitvy nad Bílými 

Karpaty
27. Vlachovice – Muzeum lidové kultury a tradic 

Vlachovska 
28. Štítná nad Vláří – Muzeum a knihovna 
29. Valašské Klobouky – Městské muzeum
30. Brumov-Bylnice – Městské muzeum

Muzeum lidových pálenic, Vlčnov 
(Foto Ladislav Chvalkovský, archiv Slováckého muzea v Uh. Hradišti)
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Rodný dům bratří Uprkových, Kněždub (Foto Jan W. Jongepier) Obecní muzeum v Blatnici (Foto Lenka Fojtíková)
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OBCE BÍLÝCH KARPAT

Na úpatí Studeného 
vrchu, s výhledem na Vel-
ký Lopeník, leží Březová 
– malá obec, kde žije něco 
málo přes tisíc obyvatel. Ná-
zev obce je odvozen od množ-
ství březových hájů, které byly dří-
ve pro zdejší krajinu typické.

První zmínky o obci pochází z roku 
1492. K osidlování této oblasti přispělo 
založení cisterciáckého kláštera Smilhei-
mu, vybudovaného již v roce 1261. Feu-
dálové cisterciáky používali k realizaci 
svých kolonizačních záměrů, mj. k vytvá-
ření kolonií v oblasti Studeného vrchu, 
severně od obce. V roce 1606 po vpádu 
sedmihradského knížete Štěpána Bočka-
je byla obec zničená. O patnáct let poz-
ději další nájezdy, pod vedením Gabora 
Bethlena, zanechaly pouze zbídačenou 
spálenou pustinu. V letech 1627–1641 
byla obec znovu zbudována a nazývána 
Nová Březová.

Příroda 

Obec měla šest pramenů sirovodíko-
vé vody, která byla stáčena pod názvem 
Blumenbašská kyselka. Do současnosti 
se zachovaly prameny pouze dva. Sirovo-
díková voda z obou pramenů je pitná a je 
známá pod názvem Březovská kyselka, 
jedna z nichž je slaná. Toto místo navštívil 
opakovaně slavný hudební skladatel Leoš 
Janáček, který o obci říkával, že bohatství 
zdejších písní rozehrává i holé lopenické 
vršky. Dnes je místo Březovské kyselky 
oblíbeným turistickým cílem.

Březovou obklopují vysoké kopce 
a rozmanitá příroda. Hned na okraji této 

obce přiléhají pastviny s vý-
skytem jalovců a borovic, 
které byly pro svůj výskyt 
vzácných rostlin a motýlů vy-
hlášeny přírodní památkou se 
jménem Cestiska. Směrem 
na Lopeník se nachází na sva-

zích Studeného vrchu další pří-
rodní památka Kalábová, tvořená 

dvěma pěnovcovými prameništi. Třetím 
chráněným územím je přírodní památka 

Dubiny s květnatou loukou a různými dru-
hy orchidejí.

Památky a zajímavosti

Za návštěvu zcela jistě stojí kostel sv. 
Cyrila a Metoděje z konce 19. století, kte-
rý od roku 1987 patří mezi kulturní památ-
ky. Zajímavým místem pro návštěvu je také 
tzv. Domeček Březová. Jedná se o dům, 
který byl vykoupen a opraven místními ob-

čany v letech 2008–2010 a dnes slouží 
jako muzeum a místo setkávání občanů 
a folklorních spolků při různých příležitos-
tech. V přilehlém parčíku jsou vystaveny 
historické zemědělské stroje a nářadí.

V nedalekém okolí, na vrcholu Vel-
kého Lopeníku, se nachází dvacet metrů 
vysoká dřevěná rozhledna, která svým 
návštěvníkům nabízí krásný výhled nejen 
do širokého okolí Moravského Slovácka, 
ale i na doliny a pahorky Západosloven-
ského kraje, především Povážský Inovec. 

Kultura

Březovjané žijí velmi bohatým spo-
lečenským životem. Funguje zde nejen 
fotbalový spolek TJ Sokol Březová, my-
slivecký spolek Hubert, ale také aktivní 
sbor dobrovolných hasičů SDH Březová. 
V rámci kultury zde působí řada spolků, 
např. Dechová hudba Březovjané, pěvec-
ký sbor Babulky, folklorní soubory spada-
jící pod spolek Kopretina a Folklorní sou-
bor Dúbrava, který svou bohatou činností 
reprezentuje obec nejen doma na Březo-
vé a v jiných částech České republiky, ale 
i v zahraničí. 

V oblasti vzdělávání obec disponuje 
nejen mateřskou a základní školou, ale 
od září 2017 i střední odbornou školou 
s oborem Kombinované lyceum, kterou 
letos navštěvuje 60 studentů. Do základ-
ní školy dochází 128 žáků, a to i z okol-
ních obcí (dokonce i ze slovenské Nové 
Bošáce). Ve škole v Březové je s pomocí 
internetu vzděláváno ještě dalších 755 
žáků v Česku a k tomu sto (českých) žáků 
žijících v zahraničí.

Veškeré další zajímavosti o obci Bře-
zová naleznete na www.obecbrezova.cz. 

Jan W. Jongepier

Březová Školy Březová 

Obec Březová je zřizovatelem unikát-
ního vzdělávacího subjektu, do kterého 
spadá jak mateřská škola a základní škola 
se školní družinou a jídelnou, tak i střední 

odborná škola. Tato „škola“ nabízí indivi-
duální vzdělávání žáků jak ve střední škole, 
tak i v základní škole. V prvním případě se 
jedná o dálkové vzdělávání – obor Kombi-
nované lyceum, ve druhém o dva obory: 
Základní škola a Základní škola speciální.

V České republice je on-line vzdě-
lávání v rámci individuálního (domácího) 
vzdělávání velmi vzácným jevem. V sou-
časnosti je ZŠ Březová jedinou základní 
školou, která tento způsob podpory vzdě-
lávání svým žákům, především pak doma 
vzdělávaným, systematicky nabízí a rozvíjí. 
V současné době je ve zdejší škole zapsá-
no každé čtvrté individuálně vzdělávané 
dítě z České republiky.

Jsme „tak trochu jiná škola na dálku 
na konci světa“, se kterou souvisí řada 
dalších moderních prvků: má i-školu 
Moodle, vnitřní (eŠkola) a vnější (eŽá-
kovka) sociální síť; provádí online výuku 
a konzultace; vytváří pro žáky výuková vi-
dea. Také má škola vlastní nakladatelství.

Více informací na www.skolybrezo-
va.eu, ukázka výstupu jednoho projektu 
Broukoviště Březoviště na http://brouko-
viste.zsbrezova.eu/.

PaedDr. Ludvík Zimčík
ředitel škol 

OBCE BÍLÝCH KARPAT

Lidové pověsti jsou svébytnou pa-
mětí kraje, ve kterém vznikly, a nejinak 
tomu je i v případě příběhů obsaže-
ných na CD Pověsti z Bystřice pod Lo-
peníkem. Protože zvukové zpracování 
lidové slovesnosti z oblasti Bílých Kar-
pat není příliš časté, jedná se o publi-
kaci hodnou pozornosti.   

Autor kompilace Libor Velan ze zmí-
něné slovácké vesnice pochází a sběru 
místní slovesnosti se věnuje i v rámci své-
ho správcovství muzejního lidového dom-
ku č. p. 77. 

Právě tam po řadu let žil kantor Jan 
Beníček (1907–1992), zapisovatel zdej-
ších vyprávěnek a dokumentátor podkar-
patských tradic. Jeho slovesného odkazu 
se chopil Jan Chovanec, který vydal knihy 
Legendy tichého večera (1997) a Pověs-
ti z kraje pod Lopeníkem (2003). 

CD vychází z původních Beníčko-
vých sběrů a zpracovává je v originálním 
zvukovém podání, které kombinuje Beníč-
kův text, Velanovo dramatické zpracování 
a práci se studiovými ruchy a hudbou CM 
Olšava. 

Posluchačům je předloženo sedm 
různě dlouhých příběhů. Některé jsou spí-
še úsměvné, jiné tragické. Každý z nich 
však obsahuje nadčasové životní poučení. 

Ze zmíněných pověstí si zasluhují zvláštní 
zmínku dvě rozsáhlejší, a to Poustevník 
z Drietomy a Verunka. Jde o vnitřně silná 
vyprávění baladického charakteru umístě-
ná do konkrétních míst. Poustevníka do-
dnes připomíná bystřická poutní lokalita 
zvaná V Kopcoch a pověst o Verunce se 
odehrává v Bánově. 

K dramatičnosti přispívají nápadité 
zvuky a lidová hudba, kterými jsou příbě-
hy podbarveny. Hlas Jaroslavy Thořové 
z bystřického ochotnického 
spolku je zemitý a posiluje vě-
rohodnost podání. Škoda jen, 
že autoři CD neoslovili i další-
ho vypravěče. Střídání žen-
ského a mužského hlasu by 
pověsti od sebe více odlišilo 
a poslech by získal na spádu 
i přehlednosti. Takto příbě-
hy příliš splývají do jednoho 
hlasového toku a posluchač 
v nich občas zabloudí. 

Možná až příliš moralistic-
ky vyznívá úvodní slovo Jana 
Beníčka stavící proti sobě 
idealizovanou minulost a kriti-
zovanou současnost. Původ-
ní doslov k pověstem je však 
přirozenou součástí předlohy, 
a tak byl použit i ve zvuko-

vé publikaci. Pochvalu zaslouží grafické 
provedení obalu CD s ilustracemi Aleše 
Černého a Ladislava Slabáka. Odpovědný 
redaktor ke zpracování dostupného mate-
riálu přistoupil nejen s nadšením, ale též 
s pečlivostí. Vzniklo tak dílo, které dokáže 
svým obsahem i zvolenou formou oslovit 
nejen posluchače z Bystřice pod Lopení-
kem a blízkého okolí.

Petr Slinták

Pověsti z Bystřice pod Lopeníkem
RECENZE
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Kostel sv. Cyrila a Metoděje (Foto archiv Obce Březová)

Škola Březová (Foto archiv Obce Březová)
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ZPRÁVY ZE SPRÁVY

Loni 1. července začal oficiálně 
nový projekt LIFE financovaný Evrop-
skou komisí, tentokrát pod krycím ná-
zvem ze světa literatury Ze života hmy-
zu. Až do konce roku 2022 se tedy 
budete mít možnost setkávat na území 
Bílých Karpat s řadou aktivit, 
které s ním souvisejí. 

Abyste nebyli překvapeni, 
pokusím se je aspoň stručně 
nastínit. Začněme ale popořád-
ku základními údaji jako jsou 
partneři, rozpočet a samozřejmě 
také důvod, proč to všechno dě-
láme.  

Rozšíření

Opět se sešel početný tým, 
zachován zůstal i příhraniční 
rozměr. V osvědčené spoluprá-
ci pokračují Správa CHKO Bílé 
Karpaty, ZO ČSOP Bílé Karpaty 
a na slovenské straně nevládní 
BROZ. K matadorům lze počítat 
i VIS Bílé Karpaty, který v minulém projek-
tu zajišťoval na zakázku prezentaci a eko-
logickou výchovu. 

K zásadnímu rozšíření došlo ovšem 
směrem po hraničním hřebeni k severový-
chodu. Beskydy jsou zastoupeny rovněž 
svou Správou CHKO, dále ZO ČSOP Sa-
lamandr a spolkem Infinity progress, který 
provozuje zážitkové centrum Ursus v Dolní 
Lomné na samém severu Beskyd. 

Pestrému složení partnerů odpovídá 
i rozpočet. Z celkové výše 4 222 tisíc eur 
(asi 110 milionů korun) je na konkrétní zá-

sahy na lokalitách určeno přibližně 60 %, 
další významné částky jsou směřovány 
na ekovýchovné aktivity a propagaci pro-
jektu, nákup půdy, entomologický prů-
zkum, zhodnocení ekosystémových slu-
žeb a socioekonomickou studii. 

Zarostlé plochy

Hlavním cílem projektu v terénu je 
obnova biotopů, na kterých se dříve vy-
skytovaly vzácné druhy hmyzu. Motýly 
dobře znáte už z minulého LIFE, teď bude 
pozornost věnována zvláště modrásku 
černoskvrnnému a jasoni dymnivkovému, 
dále k nim byl přidán roháč obecný, který 
je vázán na staré duby. Celková rozloha 
lokalit v Bílých Karpatech by měla dosáh-
nout na moravské straně 210 hektarů, 
na Slovensku 230 ha, v Beskydech pak 

70 ha. 
V Bílých Karpatech 

vybrali botanici a zoolo-
gové plochy, na kterých 
v minulosti probíhalo 
pařezinové hospodaře-
ní nebo pastva a které 
jsou dnes silně zarost-
lé náletem. Vytipovali 
jich více než čtyřicet, 
konkrétní místa se však 
mohou ještě změnit. 
V některých katastrech 
teprve probíhá digitali-
zace nebo pozemkové 
úpravy a při roztříště-
ných vlastnických vzta-
zích není jisté, zda se 

všude podaří získat souhlasy vlastníků 
(nebo vůbec vlastníky dohledat). Stále 
jsou však v naší CHKO stovky hektarů dří-
ve udržovaných pozemků, které je možné 
do projektu začlenit.

Nejrozsáhlejší plochy náletových 
dřevin jsou na jihu v katastrech Javorníku 
a Nové Lhoty. Konkrétně se jedná o údo-
lí Harvany v NPR Jazevčí a dvě údolíčka 
na Předních loukách (ochranné pásmo 

NPR Porážky), obnova pastevního lesa 
dál probíhá i na Paličkách. Ve střední čás-
ti by měly zásahy proběhnout například 
v přírodních rezervacích Ve Vlčí, Hutě 
a Mravenčí louka, na severu se rozsáh-
lejší porosty náletů nacházejí v katastrech 
Nedašova a Nedašovy Lhoty. 

Plány

Na polovině ploch půjde o jednorázo-
vý zásah – úplně vyčištění v případě mlad-
ších křovin nebo jen prosvětlení porostů 
u déle opuštěných ploch. Vzrostlé dřeviny 
(hlavně duby a ovocné stromy) zůstanou 
přitom zachovány. Druhá polovina by měla 
sloužit pastvě, ať už na volné ploše nebo 
na lokalitách s ponechanými vzrostlými 
stromy („lesní pastva“).

Stejně jako v předchozích letech bu-
deme pořádat exkurze pro veřejnost i pre-
zentace na akcích v regionu, abychom 
místní obyvatele s cíli projektu seznámili. 
Vzhledem k rozsahu kácení křovin na ně-
kterých lokalitách je pro nás spolupráce 
s vlastníky a hospodáři zcela zásadní. Vě-
říme, že i díky ní bude projekt Ze života 
hmyzu stejně úspěšný jako jeho před-
chůdce.

Libor Ambrozek

Nový projekt LIFE 
aneb když se dvakrát dělá totéž, 
není to úplně totéž

ZPRÁVY ZE SPRÁVY

Největším broukem Evropy je ro-
háč obecný (Lucanus cervus), sloven-
sky roháč veľký. Je zástupcem čeledi 
roháčovití (Lucanidae), do které patří 
celosvětově přibližně 1200 druhů.

Samice měří 30 až 45 mm, zato 
samci se pyšní velikostí 35 až 75 mm 
(v nejteplejších oblastech až 100 mm). 
Je to ovlivněno různými faktory, zejména 
množstvím potravy, kterou mají 
k dispozici ve stádiu larev. Larvy 
jsou přitom v poslední fázi vývoje 
ještě větší (100 až 120 mm).

Kusadla

Asi nejvýraznějším zna-
kem roháčů jsou velká kusadla 
samců, která ale tito brouci ne-
používají k lovu kořisti, jak by 
se na první pohled mohlo zdát. 
Dospělci se totiž živí mízou vyté-
kající ze stromů. Kusadla slouží 
samcům při vzájemných sou-
bojích. K těm dochází na kme-
nech, na kterých následně 
probíhá i páření, a samci si tak 
soubojem zajišťují nejlepší mís-
to. Cílem přitom není rozpůlit 
soupeře vedví, ale shodit ho 
dolů.

Po úspěšném spáření se 
samice přesouvá na zem, kde 

klade svá vajíčka do blízkosti pařezů 
a trouchnivějících kmenů listnatých dře-
vin, nejčastěji dubů. Vývoj larev trvá při-
bližně 3 až 5 let. Dospělí brouci se líhnou 
na podzim, ale zimu přečkávají v kukelní 
komůrce, kterou opouštějí až v květnu ná-
sledujícího roku. Dospělci žijí jen několik 
málo týdnů.

Velikost a tvar samčích kusadel se 
odráží také ve jméně roháč, a to nejen 

v češtině. V mnoha jazycích je součástí 
pojmenování výraz pro jelena (v angličtině 
stag beetle, v němčině Hirschkäfer, v la-
tině cervus). Je to právě z toho důvodu, že 
kusadla připomínají jelení paroží.

Rozšíření

Roháč obecný je obyvatelem teplej-
ších světlých doubrav a smíšených lesů 
s dostatečným množstvím mrtvého dře-
va v podobě klád či rozložitých pařezů. 
Ideálním prostředím pro něj byly střední 
lesy, které ale z naší krajiny již prakticky 
vymizely. Dnes je ohrožen nevhodným 
lesním hospodařením s plošným mýcením 
a odstraňováním veškerého mrtvého dře-
va. Zcela likvidační je pak vysazování smr-
kových monokultur. Proto se stále častěji 
můžeme s roháčem setkat v městských 
parcích nebo oborách. Ty ale svou roz-
lohou nedokáží zajistit dlouhodobé pře-
žívání větší populace. Nebezpečí pro něj 
představují i přemnožená divoká prasata 
a další predátoři.

Projekt LIFE

V loňském roce byl připraven evrop-
ský projekt v rámci programu LIFE s titu-
lem Ochrana vybraných druhů hmyzu 
soustavy Natura 2000 v přeshraniční 
oblasti Západních Karpat (ČR-SR), který 
si klade za cíl zlepšení stavu populací vy-
braných ohrožených druhů hmyzu pomocí 
obnovy jejich biotopů v CHKO Bílé Karpa-
ty, CHKO Beskydy a na Slovensku v Holu-
byho kopanicích. A právě roháč obecný je 
jedním z vybraných cílových druhů.

Tomáš Ernest Vondřejc

Evropsky chráněné druhy (15)

Roháč obecný

Sidonie – na polovině ploch by mělo dojít k obnově pastvy. (Foto Libor Ambrozek)

Sidonie – na polovině ploch by mělo dojít 
k obnově pastvy (Foto Libor Ambrozek)
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Druhé rozšírenie súvislej európ-
skej siete chránených území Natura 
2000 na Slovensku (tzv. C etapa) bolo 
po 5 rokoch príprav a roku intenzív-
nych rokovaní s vlastníkmi ukončené. 
Od 1. januára 2018 nadobudlo účin-

nosť Opatrenie Ministerstva životného 
prostredia SR, ktorým sa mení a dopĺ-
ňa výnos MŽP SR zo 14. júla 2004 č. 
3/2004-5.1, ktorým sa vydáva národ-
ný zoznam území európskeho význa-
mu.

V CHKO Biele Karpaty pribudlo deväť 
nových naturových území a tri existujúce 
boli rozšírené. Nové lúčne územia Natura 
2000 so zastúpením žiadaných bioto-
pov (teplo a suchomilné travinno-bylinné 
a krovinové porasty na vápnitom substráte 
s výskytom vstavačovitých rastlín a nížinné 
a podhorské kosné lúky) sú nasledovné: 
Hrehorkové (k. ú. Mikušovce), Závlačná 
(k. ú. Lednica), Šmatlová (k. ú. Lednica), 
Trokanovo (Červený Kameň), Javorec 
(k. ú. Chvojnica, Sobotište). Podrobnejšie 
sme o nich písali v čísle 1/2017.

Rozšírené boli existujúce úze-
mia európskeho významu Holuby-
ho kopanice (v katastroch Bošáca 
a Moravské Lieskové), Brezovská 
dolina (Červený Kameň), lúčne 
časti boli pridané aj k územiu eu-
rópskeho významu Vršatské bradlá 
(v katastroch Červený Kameň a 
Vršatské Podhradie). 

Súčasťou území európske-
ho významu rovnakých názvov sa 
stali prírodné pamiatky Kurinov 
vrch (Adamovské Kochanovce), 
Babiná (Bohunice) a Drietomské 
bradlo (Drietoma). V predhorí Bie-
lych Karpát leží významné územie 
Hájnica s výskytom vstavačov (troj-
zubý, purpurový, bledý) a vzácnych 
motýľov, ktoré sa taktiež dostalo 
do zoznamu území európskeho vý-
znamu v rámci tzv. C etapy.

Katarína Rajcová

Druhé rozšírenie 
Natura 2000 ukončené

TURISTA ODPORÚČA

Fuj, běž si umýt ruce! Ano, hlína 
je špína – tak se mnozí z nás naučili 
na hlínu dívat.

Půda je však základem životě 
na zemi, a na základě této myšlenky vznikl 
před deseti lety rakouský projekt se zá-
měrem pěstovat v dětech pozitivní vztah 
k půdě, a to prostřednictvím „tvůrčího 
uměleckého zážitku z práce s hlínou“. 
Ta v roku 2009 překročila státní hranice 
a vyústila u nás v malířskou soutěž Ma-
lujeme barvami země, které se v letech 
2009/2010 a 2010/2011 zúčastnilo 
přes 500 dětí. Iniciátorkou projektu byla 
rakouská výtvarnice původem z Českoslo-
venska, prof. Irena Ráček.

Letos již probíhá VIII. ročník této sou-
těže, název se však změnil na Čarovné 
barvy země. Vyhlašovatelem je od roku 
2011 Jihomoravský kraj. 

Soutěž je určena dětem a mládeži 
v pěti věkových kategoriích od 5 do 19 let. 
Přijímají se dvourozměrné malířské práce 
vytvořené přírodními jíly, z přírodních ma-
teriálů bez použití syntetických a jiných 
barev a pojidel. Práce musí být dílem ko-
lektivů tří až pěti dětí.

Soutěž zajišťuje příspěvková orga-
nizace JMK Masarykovo muzeum v Ho-
doníně prostřednictvím své pobočky 
Slovanského hradiště v Mikulčicích. Více 
informací na www.masaryk.info/slovan-
ske-hradiste-mikulcice/489/.

Jan W. Jongepier

Na zadní straně tohoto časopisu najde-
te dva vybrané obrazy z výše uvedené 
soutěže.

Čarovné barvy země

SPRÁVY ZO SPRÁVY

Rímsko-katolícky kostol Pomi-
novec zasvätený Jánovi Krstiteľovi 
z druhej polovice 12. storočia je jed-
nou z troch najstarších stavieb v tren-
čianskom kraji a zároveň jedným 
z mála románskych kostolov na Slo-
vensku. 

Nebol ako väč-
šina starších kos-
tolov prestavaný 
v gotickom alebo 
barokovom duchu. 
„Zachránil sa“ vďa-
ka nemilej udalosti. 
V minulosti bol kostol 
súčasťou stredove-
kej obce Pominovec 
(Pominovce). Tú za-
siahlo nešťastie v po-
dobe veľkej povodne 

Váhu, v ktorého blízkosti bola vybudovaná. 
Rozvodnenie rieky bývalo bežnou súčas-
ťou života obyvateľov, no tento raz malo 
fatálne následky. 

O udalosti sa zachovala aj povesť, 
v ktorej sa hovorí, že obyvatelia Pomi-
novca mali postavením katolíckeho kos-
tola rozhnevať Važana, boha Váhu, ktorý 
na nich zoslal svoj hnev v podobe povod-
ne. Zachránili sa len štyri rodiny, spolu so 
siedmimi ovcami. Odsťahovali sa vyššie 
do vrchov, kde založili obec Sedmerovec 
(sedmoro oviec). 

Faktom je, že z pôvodnej obce os-
tal len kostolík a okolitý cintorín a tiež to, 

že Pominovský kostol leží v katastrálnom 
území obce Sedmerovec. Je od obce 
vzdialený asi 1,3 km, a vedie k nemu poľ-
ná prístupová cesta. Objavíte ho neďaleko 
hlavnej cesty (č. 507), ktorá vedie z Led-
nických Rovní do Nemšovej. Leží medzi 
obcou Bohunice a Sedmerovec na stra-
ne, ktorou tečie Váh.

Architektúra pamiatky

Kostolík je typicky románskou stav-
bou. Dominuje tu prítmie, malé okná so 
stĺpikmi, masívne múry z kameňa. Vzhľa-
dom na naše vnímanie chrámov ide o ne-
vysokú a rozlohou malú stavbu. Pôdorys 
lode je len 8,1 × 6,6 m. Pri vstupe do kos-
tola sa návštevník ocitne pod emporou 
(t. j. chorus), ktorú tvoria tri valené klenby. 
Veža začína nad stredným oblúkom empo-
ry a siaha do výšky 14,5 m. Zdobia ju ro-
mánske združené okná, vo vrchnom rade 
predelené stĺpikom. 

Na chorus sa vystupuje drevenými 
rebríkovými schodmi. Oproti nemu je 
apsida. Apsida je polkruhový priestor, 
v ktorom v románskej architektúre bývajú 
umiestnené oltáre a tu je tomu rovnako. 
Chrámový oltár pochádza z 18. storočia 
– je barokový. Tvorí ho obraz sv. Jána Krs-
titeľa, nad ktorým je vyobrazenie koruno-
vania Panny Márie. Obrazy už žiaľ nie sú 
pôvodné. Zvonku apsidu zastrešuje šind-
ľová strecha, pod ktorou nájdeme štvrťgu-
lovú klenbu (koncha). 

V roku 1965 bol kostol vyhlásený 
za kultúrnu pamiatku a neskôr (2009) sa 
jeho interiér (empora) dostal na poštovú 
známku. Kostol v minulom storočí zažil 

obdobia úpadku a zanedbanosti. V roku 
2008 dostal však nový šat – vymenila sa 
strecha a rekonštruovala fasáda. Neskôr 
sa robil reštaurátorsky výskum, pri ktorom 
boli odhalené fresky a maľby z rôznych 
období. Najzaujímavejšou je gotická fres-
ka šiestich apoštolov a nad nimi tróniace-
ho Krista asi zo 14. storočia. Tento typ 
chrámovej výzdoby je pre Považie v da-
nom období raritou.

Tip pre návštevníkov

Pominovec je jedno z fascinujúcich 
miest na strednom Považí. Má pietnu, až 
romantickú atmosféru. Každoročne sa tu 
koná cyklopúť, kedy sa tu zídu kresťania 
zo širokého kraja, aby nechali posvätiť 
svoje bicykle. Už štrnásty ročník púte sa 
tento rok uskutoční 26. augusta o 11:00 
pri príležitosti hodovej slávnosti k muče-
níckej smrti Jána Krstiteľa. 

Ak máte záujem vidieť kostolík nie-
len zvonku a dostať k nemu i výklad či 
informačnú brožúrku, môžete kontak-
tovať obecný úrad v Sedmerovci (tel. 
042/4492606) a dohodnúť si prehliad-
ku. Kostolík nájdete na GPS súradniciach: 
49.004344223, 18.19197965.

Mária Černušková
Dubnica nad Váhom 

Mgr. Mária Černušková (*1991) je kurá-
torkou zbierok Múzea regiónu Bielych 
Karpát v Bohuniciach, pracuje na Obec-
nom úrade v Bohuniciach, má rada his-
tóriu, umenie a prírodu nášho kraja (nie 
len) pod Vršatcom.

Pominovec

Červený Kameň (Foto Jozef Májsky)

Mučenka (mandala) (Pavel Blažek, 
Andrea Bobocká, Simona Řiháková, 
Michaela Štěpánková)
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Žížaly se tenkrát plazily 
pouze po půdním povrchu 
a hledaly cokoli k snědku. 
Ne všude bylo dost jídla, 
a tak se musely hodně 
snažit a hodně plazit, aby 
se nabaštily. Bylo to moc 
namáhavé. Jen si to před-
stavte, posouvat tělo člá-
nek za článkem. Všechno 
vás škrábe a šimrá a přitom 
musíte spěchat, aby pro vás 
něco zůstalo. Takže není divu, 
že jedna starší žížala (jmenovala 
se trochu divně Lumbra, ale to je 
u žížal docela běžné jméno) jednoho 
dne oznámila: „A dost! Proč mám neu-
stále závodit s mladými a štíhlejšími žíža-
lami? Proč mám trpět horkem a neustále 
se strachovat kvůli kosům, drozdům 
a ježkům?“

„A co budeš dělat, Lumbro? Kam 
se chceš schovat?“ ptaly se ostatní žížaly.

„Nu kam – prostě se zahrabu do země,“ 
odpověděla Lumbra.

„A jak to provedeš? Nemáš přece tlapy ani drá-
py?“

„Ale mám pusu a velkou chuť to dokázat,“ od-
sekla Lumbra a pustila se do díla. Nejprve vykousala 

malý důlek a hlínu pliva-
la kolem sebe. Ale jak 
se chtěla dostat hlou-
běji, zjistila, že není kam 
odhazovat uvolněnou 
hlínu, a tak ji začala ze 
zoufalství polykat.

A věřte nevěřte, 
ono to šlo. A nejen to, 

ale ono to i chutnalo. 
V hlíně byla spousta starých 
kořínků, mrtvých broučků 

a všelijaké miniaturní havě-
ti. Lumbra si brzy osvojila 

dobrou techniku a vytvořila 
spletitou síť krásných chod-

biček. Čas od času vykousala 
chodbičku také nahoru a vy-

koukla do okolního světa. Když vi-
děla, jak se ostatní žížaly předhánějí 
v honbě za potravou, jak závodí a při-

tom se neustále strachují o život, smá-
la se a volala na ně: „Sestřičky, pojďte 

za mnou, do světa, jenž konce nemá, na-
bízí spousty jídla a bezpečí.“

Tak se i stalo, mnoho žížal se vydalo za Lumbrou, 
ovšem jiné zůstaly nahoře, a tak je tomu dodnes.

Pavel Bezděčka

PRO CHYTRÉ DĚTI

Letní soutěž o tričko

Doplňovačka

1. Co je to flyš? 
a) soubor vrstev černozemě a hnědo-

země
b) soubor vrstev pískovců a jílovců
c) soubor vrstev břidlice a pískovců 

2. Jaká hornina tvoří základ bradlové-
ho pásma?
a) vápence
b) břidlice
c) žula

3. Kolik cm půdy se vytvoří za 100 let?
a) 100 cm
b) 10 cm
c) 1 cm

4. Co je to půdní eroze? 
a) úbytek půdy způsobený větrem 

nebo srážkami
b) nahrnutí hornin a půdy dohromady, 

což je základ kopce 
c) přehnojená půda, která má nadby-

tek živin

5. Jak se nazývá vědecký obor zabý-
vající se půdou?
a) archeologie
b) geologie
c) pedologie

6. Jak půda vzniká?
a) z nezpevněných nerostných a orga-

nických usazenin a ze zvětralin
b) z rozdrcených kamenů, živých or-

ganismů a keramických střepů
c) ze zvířecích výkalů, živých organis-

mů a organických usazenin

7. Jakými způsoby se kvalita půdy 
zhoršuje? 
a) nezhoršuje se, půda je všude stále 

stejně kvalitní
b) působením slunečního záření a po-

hybem živočichů v ní
c) zastavováním budovami, skládková-

ním, častým používáním látek proti 
škůdcům

8. Z čeho se půda přirozeně skládá?
a) v různých poměrech z odumřelých 

rostlin a živočichů, nerostných částí 
a kousků mikroplastů

b) v různých poměrech z živých i od-
umřelých rostlin a živočichů, ale 
i nerostných částí

c) ve víceméně stejných poměrech 
z odumřelých rostlin a živočichů 
a nerostných částí

9. Co se děje s půdou při intenzivním 
hospodaření?  
a) ubývá v ní organické hmoty, zjedno-

dušují společenstva půdních orga-
nismů a klesá jejich početnost

b) je odolnější proti erozi a dalším vněj-
ším vlivům

c) přibývá v ní organické hmoty, půdní 
společenstva zůstávají stejně po-
četná či se jejich počet navyšuje

10. Jaký problém řešili Bob a Bobek 
v díle Dobrodružství v podzemí?
a) rozbité stalagmity
b) falešné pravěké malby
c) zábor podzemí lidmi a s tím spojné 

vyhoštění netopýrů z jeskyně

Odpovědi na všech 10 otázek zašle-
te do 15. července na email redakce@
bilekarpaty.cz nebo poštou na adresu ZO 
ČSOP Bílé Karpaty, redakce časopisu 
Bílé - Biele Karpaty, nám. Bartolomějské 
47, 698 01 Veselí nad Moravou. 

K odpovědi napište i svou velikost 
trička (např. S/M/L/XL/XXL).

Jeden vylosovaný výherce obdrží 
tričko s motivem trávy nebo motýla Bílých 
Karpat (dle vlastního výběru – připiš svůj 
výběr k odpovědím) a předplatné časopi-
su Bílé - Biele Karpaty na jeden rok.

Správné odpovědi z minulého čísla 
2/2017: 1.b, 2.a, 3.c, 4.b, 5.a, 6.a, 7.b, 
8.b, 9.b, 10.b, 11.a, 12.c. Výherce sou-
těže: Diana Jančářová, Bojkovice.

Michaela Vratislavská 
Veselí nad Moravou

1. Základní hornina bradlového pásma.

2. Nejúrodnější typ půdy.

3. Nejsvrchnější vrstva zemské kůry.

4. Lán/les, kde je vysazen pouze jeden druh rostliny.

5. Soubor vrstev pískovců a jílovců.

6. Organismy, které rozkládají odumřelá těla 

živočichů a rostlin. 

7. Druh pesticidu, který je určen k likvidaci hub.

8. Nadměrné obohacování půdy živinami.

9. Části rostlin nacházející se pod zemí. 

Proč některé žížaly žijí v půdě

Žížaly

V zemi když prstíky hrabete
velice často tam najdete
živé a růžové tkaničky
žížalí holky i babičky

těžko je od sebe poznáte
všechny jsou tlusté a nahaté
všechny maj líbezné tlamičky
hlaďounké brady a tvářičky

když občas k příbuzným cestují
trochu se zdobí a malují
rtíky jen modře a červeně
zadečky světlounce zeleně.

nesmí však na ně zapršet
barvičky mohou se rozmáčet
žížalky ač jsou pak barvité
cítí se staré a vrásčité

Pavel Bezděčka

POHÁDKA

Zúčastni se soutěže o tričko s motivem Bílých Karpat a napiš nám správné odpovědi na tyto otázky:

Na otázku „Který živočich je nejvýznamnější pro tvorbu a úrodnost půdy?“ téměř každý okamžitě od-
poví – žížala. Tak se to již desítky let vyučuje a mezi hospodáři traduje. Není to úplně přesné (dnes víme, 
že takových živočichů je celá řada), ale dobrá – zůstaneme u toho. Zůstaneme u žížal, a proto k nim 
ještě pár slov. Ne všechny druhy žížal (a je jich u nás přes padesát) žijí hluboko v půdě. Mnoho jich žije 
jen ve svrchní vrstvičce půdy nebo v lesní hrabance, jiné druhy v mechu a dokonce pod kůrou stromů 
a ve shnilém dřevě. Takhle to možná kdysi začalo. 

Výzva

Milé děti, nyní tedy víte, že žížaly, které žijí 
v půdě, tu půdu při hrabání polykají. Polykají ji celý 
život, pokud zrovna nespí. Znáte ještě nějakého jiné-
ho živočicha, který žije podobně? Že tedy celý život 
polyká prostředí, ve kterém žije, a tím se živí?

Odpovědi mi napište na email: bezdecka@ 
muzeum.ji.cz. V příštím čísle časopisu vaše odpově-
di vyhodnotím.
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Poděkování

V letošním roce časopis Bílé - Biele Karpaty vychází 
s podporou Ministerstva životního prostředí. Materiál ne-
musí vyjadřovat stanoviska MŽP.

Také děkujeme všem obcím, firmám, předplatitelům a pří-
znivcům našeho časopisu za projevenou přízeň a finanční podporu (řazení dle abecedy):

Mecenáši časopisu Bílé - Biele Karpaty (darovali 3000 a více Kč):
Český svaz ochránců přírody (Praha), Martin Holčík (Uherské Hradiště), Kongregace sester 
Nejsvětější svátosti (České Budějovice), Ministerstvo životního prostředí (Praha), NET4GAS 
(Praha).

Patroni časopisu Bílé - Biele Karpaty (darovali 1000–2999 Kč):
Jiří Gajda (Strážnice), Hana Kosířová (Strážnice), Libor Ryba (Moravany), Jan Soukup (Brno).

Podporovatelé časopisu Bílé - Biele Karpaty (darovali 500–999 Kč):
Hana Fasurová a Jana Zehnulová (Brno), Antonín Hájíček (Radiměř), Anna Hubáčková (Ratíš-
kovice), Petr Kaňovský (Vranov u Brna), Hana Kebišová, Jaroslav Konečný (Veselí nad Mora-
vou).

Přispěvatelé časopisu Bílé - Biele Karpaty (darovali 200–499 Kč):
ARVITA P spol. s r. o. (Otrokovice), Jarmila Barboříková (Štítná nad Vláří), rodina Binderova 
(Strážnice), Zdeněk Habrovanský (Staré Město u Uh. Hradiště), Michal Hájek (Hluk), Jan Ho-
rák (Dolní Břežany), Ivana Kročilová (Uherské Hradiště), Josef a Anna Miklášovi (Květná), Jan 
Mládek (Návojná), Josef Navrátilík (Nová Lhota), Helena Novosadová (Brno), Šárka Otradov-
cová (Staré Město), Slavomír Parma (Praha), Jiří Pech (Roupov), Martina Venclová (Velká nad 
Veličkou), Karla Vincenecová (Brumov-Bylnice), Adam Zehnal (Rožnov p. Radhoštěm), Marie 
Žáková (Kunovice).

Redakce

Bílé - Biele Karpaty
časopis moravsko-slovenského pomezí

Předplatné prosím uhraďte vydavateli ZO ČSOP Bílé Karpaty,
číslo účtu: 1442785399/0800, variabilní symbol: 1111.
Do zprávy uveďte „časopis BBK“ a vaše jméno.

Bližší informace najdete na csop.bilekarpaty.cz

Cena předplatného:
Česká republika 80 Kč
Slovensko 180 Kč

Titulní strana: Otakárek fenyklový / Vidlochvost feniklový (Foto Jitka Říhová)

V chráněných krajinných oblastech České re-
publiky vznikají v poslední době tzv. domy přírody. Je-
jich cílem je seznámit návštěvníky přitažlivou formou 
s přírodními zajímavostmi daného území.

Momentálně se připravuje projekt Domu přírody Bí-
lých Karpat, který má vzniknout v budově ZO ČSOP Bílé 
Karpaty ve Veselí nad Moravou. Na projektu spolupracují 
Správa CHKO Bílé Karpaty i VIS Bílé Karpaty.

Tento dům přírody bude moderní návštěvnické stře-
disko nejen pro Bílé Karpaty, ale i přilehlé Pomoraví. In-
teraktivní hravá expozice poodhalí tajemství zdejší přírody 
a poukáže na krajinu i její druhové bohatství, které bylo 
vytvořeno v úzké součinnosti přírody a člověka. Kromě ce-
losvětově proslulých luk s pestrou škálou orchidejí a mo-
týlů zavítá návštěvník do lesů a do podzemí, kde mu bude 
představen život v půdě. Uvědomí si oběh vody v krajině 
a pochopí způsoby, jak ji zadržet.

Celkový rozpočet na Dům přírody Bílých Karpat činí 
přibližně 50 mil. Kč. Projekt plánujeme podat v září 2018 
v rámci výzvy Operačního programu životního prostředí, 
kde lze obdržet dotaci ve výši 85 % z celkové částky. Pro-
to hledáme partnery, kteří mají o tuto problematiku zájem 
a měli by chuť nám pomoci nejen finančně, ale i formou 
spolupráce v dalších letech.

 Jsme jedním z největších firemních dárců v oblasti 
 ochrany přírody v České republice.

 Podílíme se na zpřístupnění přírodně cenných lokalit 
 po celé České republice.

 Pomáháme budovat naučné stezky, vyhlídky, pozorovatelny,  
 posezení nebo interaktivní a hrací prvky v přírodě.

 Přispíváme k obnově původních ekosystémů 
 a ochraně ohrožených rostlin a živočichů.

 Podporujeme environmentální výchovu
 a informovanost o ochraně přírody.

 Jsme generálním partnerem Českého svazu
 ochránců přírody a pomáháme projektům,
 pro které motto Blíž přírodě je významnou součástí
 trvale udržitelného rozvoje.

Pojďte s námi do přírody na 
www.blizprirode.cz

Rozvíjíme společensky 
 odpovědnou politiku 
ochrany přírody s ohledem 
 na současné a budoucí 
generace.
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Staňte se partnerem
Domu přírody Bílých Karpat

Podrobnější informace jsou k dispozici na 
www.dumprirody.cz/bilekarpaty. 
Naše číslo účtu: 19 - 144 278 53 99 / 0800.
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