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ÚVODNÍK

Letos tento časopis vstupuje 
do svého 20. ročníku. To je vhodný 
okamžik k tomu, abychom se ohlédli 
za dvaceti lety jeho tvorby a vydávání, 
za 60 čísly (a jedním zvláštním čís-
lem), 60 rozhovory a téměř stejně to-
lika pohádkami.

Historie Časopisu moravsko-slo-
venského pomezí Bílé Karpaty začala 
vlastně již o několik let dříve, jak popisu-
je ve svém úvodníku „Psal se rok 1993“ 
Jana Hajduchová, dlouholetá redaktorka 
a grafička časopisu. V tom roce se totiž 
myšlenka vydávat periodikum pro obyva-
tele Bílých Karpat zrodila. Pak jsme shá-
něli texty a ilustrace – i finance! – a v roce 
1995 se podařilo vydat dvě čísla, 1/94 
(zvané ročenka) a č. 1/95, obě v rozsahu 
24 stran. Život časopisu ale počítáme až 
od následujícího roku, kdy vyšla 
čtyři čísla.

Proměny

Pochopitelně se současná podoba 
časopisu značně liší od té v roce 1996. 
Tehdy byla černobílá s druhou (modrou) 
barvou na obalu, dnes je celobarevná. 
Prvních pět ročníků to byly pouze „Bílé 
Karpaty“. Roku 2001 jsme se stali sku-
tečně moravsko-slovenským časopisem 
zvaným „Bílé – Biele Karpaty“.

Méně nápadný posun 
nastal i v jeho obsahu. 
Částečně to lze vyčíst 
z rejstříků článků, které 
vyšly jako přílohy k číslům 
1/2000 a 1/2010. Ně-
kolik rubrik totiž vedeme 
od samého vzniku časo-
pisu, například rozhovory 
s významnými osobnost-
mi. Ročenka zveřejnila Poslední rozhovor 
s bývalým ministrem životního prostředí 

Josefem Vavrouškem, který v březnu 
1995 zahynul v Tatrách. Od té doby jsme 
vždy našli někoho zajímavého. Byli to sta-
rostové, pracovníci Správy CHKO, ale 
i podnikatelé, zemědělci, řemeslníci, věd-
ci či folkloristé. 

Původním záměrem redaktorů byla 
výměna informací mezi jednotlivými regio-
ny Bílých Karpat a vysvětlit čtenářům, proč 
je nezbytné naši krajinu udržovat a příro-
du chránit. A tak se hned od prvního čís-
la objevují Zprávy ze Správy. Podobnou 
kontinuitu měla rubrika Akce v Bílých Kar-
patech a pohádky Pavla Bezděčky pro 
děti i dospělé, které od čísla 1/95 nikdy 
nechyběly. 

Staré a nové rubriky

Avšak také některé v 90. letech za-
vedené rubriky zanikly a další se 

naopak objevily až později. Většinou za to 
může počáteční snaha redaktorů dávat 
Bílé Karpaty „dohromady“, dávat lidem 
bělokarpatskou identitu. Ostatně, jestli se 
nemýlím, přídavné jméno „bělokarpatský“ 
se začalo poprvé používat právě na strán-
kách tohoto periodika…

Typickými příklady zaniklých rubrik 
jsou takové, které chtěly lidi v regionu do-

slova poučit. Pod titulem 
Co je to… tvůrci časopisu 
vysvětlovali různé pojmy 
ze sféry ochrany přírody 

a ekologie (druh, červená 
kniha, územní plán, biodiverzi-

ta aj.). Články Znáte… představo-
valy různé skupiny rostlin, živoči-

chů i hub. Takové texty byly určitě 
na místě, protože to, co Bílé Karpaty 

spojuje, jsou především přírodní (a kra-
jinné) hodnoty. Dnes tyto informace však 
snadno a rychle najdeme na internetu.

Začíná dvacátý ročník
Protože se nechceme opakovat, se-

riály Rezervace Bílých Karpat a Hrady 
Bílých Karpat po představení všech pří-
rodních rezervací a hradů skončily. Místo 
nich se objevily např. rubriky Naše mik-
roregiony nebo Naše muzea. Od kon-
ce 90. let získalo, pod hlavičkou Ovoce 
našich dědů, důležité místo i nové téma 
ovocnářství.

Budoucnost

Pevně věříme, že i letos naplníme 
dvě čísla zajímavými články. Je pořád 
o čem psát, avšak cítíme určitou nevyvá-
ženost. Těžiště článků leží na jihozápadě, 
zatímco informace týkající se Moravských 
Kopanic, Bojkovicka, Slavičínska nebo 
Valašskokloboucka jsou v menšině. Také 
by redakce uvítala vyšší podíl slovenských 

článků.

Nechcete nám pomoci 
vyhledávat anebo psát články a stát se 
členem redakce? Napište nám na redak-
ce@bilekarpaty.cz! 

Podstatnějším problémem jsou však 
finance. Je otázkou, jestli další vydává-
ní tištěné verze Bílých Karpat je z tohoto 
hlediska trvale udržitelné. Ještě jednou 
zde chci poděkovat mnoha obcím i dal-
ším subjektům a osobám za jejich finanční 
podporu (viz poslední stránka), ale neobe-
jdeme se ani bez nějakého grantu (který 
se nám v posledních dvou letech získat 
nepodařilo). A získání takových financí 
hodně záleží na štěstí…

Jsme si však jistí zájmem a přízní čte-
nářů. Můžete se o tom přesvědčit v tomto 
čísle, kde nám deset osobností ochotně 
vyjadřuje svůj názor na tento pololetník.

Jan W. Jongepier
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NÁŠ ROZHOVOR

Jakub Cíbik je 22-ročný študent 
biológie, žije v Púchove, pôsobí v Bie-
lych Karpatoch ako člen stráže príro-
dy a venuje sa fotografovaniu prírody. 
Natočil dokumentárny film Kráľovstvo 
strážené Vršatcom.

Kedy ťa začala zaujímať príroda, kraji-
na, jej ochrana?

V podstate príroda ma zaujímala asi 
od malička, keď som chodil do okolia Bo-
lešova, do okolitých sadov, lesov a lúk. No 
a potom som sa postupne začal venovať 
fotografovaniu, neskôr som sa stal členom 
dobrovoľnej stráže prírody, kde som sa 
dostal postupne k ochrane prírody a na-
koniec som sa začal venovať aj filmovaniu. 

V prírode ma zaujíma v podstate úpl-
ne všetko. Z rastlín som, dá sa povedať, 
fanatik do orchideí, zo živočíchov mám 
rád bezstavovce, denné motýle, chrobá-
ky. Samozrejme mám rád aj krajinu ako 
celok, vnímam ju aj z estetickej stránky, 
keďže sa venujem fotografovaniu krajiny.

Ako vidíš vzťah našich ľudí k prírode?

Čo sa týka vzťahu miestnych ľudí, 
je to také rôzne. Oni na jednej strane 
sa chvália, akú majú krásnu prírodu, ale 
potom príde na praktickú stránku, vtedy 
mám pocit, že sa príliš nezaujímajú, česť 
niektorým výnimkám. Naozaj, sú tam ako-
by dve skupiny, jedni iba nadávajú, že sa 
nič nerobí. Ak sa začne niečo robiť, tak 
sa im to nepáči, spravili by to inak, lepšie. 
Rozprávajú, ale aktívne sa nikdy nezapo-
ja. Potom je taká druhá skupina, tí sú radi, 
že sa niečo robí, ale sami nemajú záujem 
pomôcť.

Odkiaľ si sa dozve-
del o stráži prírody?

No, ja som za-
čal chodiť do rôznych 
chránených území ako 
turista a fotograf, ne-
skôr som sa dozvedel, 
že aby som sa mohol 
v nich pohybovať le-
gálne, bolo by dobré 
stať sa členom stráže 
prírody. Zaujalo ma 
to, po príprave som 
sa stal členom, začal 
som sa stretávať s rôz-
nymi ľuďmi z ochrany 
prírody, zo Správy CHKO Biele Karpaty, 
s Mariánom Filípkom a následne som sa 
začal venovať aj takej aktívnej práci. 

Pohybuješ sa v severnej časti Bielych 
Karpát, ktoré si vo svojom filme nazval 
Kráľovstvo strážené Vršatcom. Prečo 
si sa rozhodol natočiť film?

Videl som veľké množstvo sloven-
ských filmov o prírode, ktoré boli kvalitné, 
ale stále sa dookola venovali tej istej prob-
lematike – Vysoké Tatry, divočina, nena-
rušená príroda, rôzne filmy o dravcoch 
– a takáto príroda, akoby polokultúrna, 
ostávala po filmárskej stránke zabudnu-
tá. Tak som začal točiť. Chcel som divá-
kom sprostredkovať krásu Bielych Karpát 
na rôznych úrovniach, na úrovni biotopov 
– tečúce vody, lesy, skalné bralá, lúky, 
ovocné sady, potom jednotlivé zaujímavé 
druhy orchideí alebo motýľov. A poukázať 
na súčasné problémy, ktorých, žiaľ, je tu 
dosť veľa a ohrozujú biodiverzitu územia. 

Hlavným zámerom bolo poukázať na po-
trebu obnovenia tradičných, prírode blíz-
kych foriem hospodárenia v krajine.

Ako film vznikal?

Poviem to od samého začiatku, také 
prvé myšlienky vznikli okolo roku 2012, 
keď som si kúpil novú techniku, ktorá mi 
dovoľovala okrem fotografovania robiť 
kvalitné videozábery, vtedy som začal bez 
detailných predstáv, ako by to malo celé 
vyzerať, ale už som vedel, že budem robiť 
film o Bielych Karpatoch, začal som s pí-
saním scenára, komentára. Celé nakrú-
canie trvalo dva roky. Tiež bolo dôležité 
zohnať financie na profesionálne dokon-
čenie, nahratie komentára a vydanie DVD. 
Tam mi pomohlo občianske združenie 
Historicko-astronomická spoločnosť, kto-
ré opravuje Lednický hrad.

Aké si musel prekonávať prekážky?

Problém bol, že úplne na začiatku 
som nemal predstavu, ako to bude celé 
vyzerať a potom mi chýbali niektoré zábe-
ry, napr. zimnej krajiny. Predošlá zima bola 
veľmi slabá, nedarilo sa nakrútiť zábery, 
ktoré som do filmu potreboval, idylické 
zábery zimného vidieka, zimnej krajiny. 
To sa mi nepodarilo, práve preto, že som 
od začiatku nemal ucelenú predstavu. 

Výsledný strih som robil doma, sa-
mostatne, na vlastnom počítači a jediné, 
čo sa robilo externe, bol komentár, ktorý 
sa nahrával v štúdiu v Bratislave. Celko-
vo bolo približne 24 hodín natočeného 
hrubého materiálu, z toho vznikol 45-mi-
nútový film, bolo náročné povyberať tie 
najlepšie zábery. Niektoré, aj veľmi dobré 
som nepoužil, lebo sa tam jednoducho už 
nezmestili, tematicky nehodili.

Krajina potrebuje tradičné hospodárenie
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NÁŠ ROZHOVOR

Utkvelo ti niečo v pamäti, stretnutia so 
živočíchmi, ľuďmi, vrtochy počasia?

Pre mňa vždy bolo príjemné, keď 
na miestach, o ktorých som si myslel, že 
ich veľmi dobre poznám, sa mi podarilo 
objaviť niečo nové, napr. výskyt vzácnej 
orchidey. Väčšinou som chodieval sám, 
stretnutí a príhod nebolo až tak veľa. Vždy 
boli fajn stretnutia s ľuďmi, ktorí prišli na ví-
kendové brigády a tábory, keď sa robil 
manažment chránených území. To je tiež 
zložka filmu, sú tam zachytení dobrovoľ-
níci, ktorí sa starajú o chránené územia.

Film získal aj cenu. Kde všade si ho 
prezentoval a kto ho ocenil?

Film sa snažím prezentovať formou 
premietaní s diskusiami, najdôležitejšie 
je pre mňa robiť premietania pre obce 
v Bielych Karpatoch, aby ho naozaj vi-
deli tí, čo tam žijú. Keď prídem osobne, 
máme možnosť diskutovať o rôznych 
momentoch. Tiež sa snažím prezentovať 
na školách a filmových festivaloch, kde 
sa stretáva veľmi veľa ľudí. Premietalo sa 
od Bratislavy po Martin, hlavne v Bielych 
Karpatoch, postupne v budúcnosti, keď 
budem mať aj viac času, šiel by som rád 
s premietaním aj na moravskú stranu. Bu-
dem len rád, keď sa niekto ozve, že má 
záujem o premietanie, či už v obci alebo 
v rámci nejakej environmentálnej aktivity. 
Na festivale horských filmov na Štrbskom 
Plese v r. 2014 som získal prvé miesto 
v kategórii filmov. Ocenili, že som všetko 
sám urobil a v takých podmienkach vzni-
kol veľmi kvalitný film. 

V najbližšej dobe by sa mal film ob-
javiť na najväčšej slovenskej prehliadke 
filmov s ochranárskou tematikou, ktorá 
vznikla spojením festivalov Ekotopfilm 

a Envirofilm. Prehliadka bude v máji v Bra-
tislave a Banskej Bystrici. Film bude uve-
dený aj v Slovenskej televízii.

Aké sú tvoje postrehy z týchto premie-
taní filmu?

Čo sa návštevnosti týka, je to vždy 
také rozkolísané, záleží, ako je tá akcia 
spropagovaná. Naposledy som mal pre-
mietanie, kde bolo 10 ľudí, inokedy prí-
de 50 – 60. Na premietaniach prevláda 
staršia generácia – turisti, dôchodcovia, 
niekedy prídu deti s rodičmi, mladých je 
málo. Mrzí ma to. Pritom vždy sa snažím 
tú akciu spropagovať cez internet, cez so-
ciálne siete. 

Samotné reakcie ľudí na film sú veľmi 
pozitívne, ale vravím, je to taký pasívny prí-
stup, povedia si, že áno, je to pekné, že 
ochranu robíme, ale vlastne sami už ne-
jaký záujem zúčastniť sa nemajú. Neviem 
o tom, že by niekto na základe môjho filmu 
prišiel na nejakú našu akciu, víkendovku, 
brigádu. To by bol podľa mňa jeden z naj-
väčších úspechov filmu, keby sa niekto 
našiel a povedal by, že super, prídem 
na nejakú vašu aktivitu.

Čo ďalej v tvojom živote ochranár-
skom, vo filmovaní? 

Budem sa snažiť pokračovať v tom, 
čo robím. V ochranárskom živote strážcov-
ská činnosť, aktívna starostlivosť o úze-
mia, v škole diplomovka z hydrobiológie. 
Máme rozpracovaný film s Mariánom Fi-
lípkom, bude sa volať Strážcovia Vršatca 
a bude venovaný dvom druhom motýľov, 
ktoré sa vyskytujú na Vršatci. Sú to jasoň 
červenooký a jasoň chochlačkový. Ukáže-
me také zákulisie ochrany prírody, že to 
nie je len sedenie za počítačom v kance-

lárii, ale je potrebný aktívny manažment, 
ukážeme, že sa dá spolupracovať s miest-
nymi ľuďmi aj v ochrane prírody

Aké máš plány po skončení školy? 

Veľa biológov sa teraz zameriava 
na také tie moderné vedy, ako je genetika, 
molekulárna biológia. Takých skutočných 
zoológov, botanikov, ktorí sa zaujímajú 
o aplikovaný výskum, je veľmi málo, aj 
podmienky nemajú ideálne. Chcel by som 
ostať pri ochrane prírody, pracovať v Štát-
nej ochrane prírody alebo ochranárskych 
združeniach.

Je niečo, čo by si chcel odkázať čita-
teľom?

Bol by som rád, keby sa aktívne za-
pojili do ochrany prírody, starostlivosti 
o chránené územia, šírenia informácií. 
Propagácia ochrany prírody je na Sloven-
sku na dosť slabej úrovni, ľudia majú veľmi 
málo vedomostí a znalostí, hoci informácií 
je okolo nás veľmi veľa, najmä tých pre-
hnaných.

Keď ľudia dostanú nejaký letáčik, 
prečítajú, hodia do koša a hneď na to za-
budnú. Podľa mňa, treba začať už na zá-
kladných školách alebo ešte predtým, 
v škôlkach, s takou pravidelnou environ-
mentálnou výchovou, kde by, povedzme, 
deti sa nielen v škole učili o prírode, ale 
chodili do prírody s odborníkmi, poznáva-
li rastliny, zvieratá, takto si budovali vzťah 
k prírode. Terén, priamy kontakt s príro-
dou chýba.

Katarína Rajcová

Viac o filme: www.kralovstvo.jc-photo.euFo
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AKCE V BÍLÝCH KARPATECH
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Ščúrnica má téměř 
30 hektarů

Je to již 12 let, co se parta nad-
šenců kolem valašskokloboucké or-
ganizace ČSOP KosenKa dozvěděla, že 
stoletému jedlobukovému lesu na ná-
vrší Ploščiny hrozí vykácení. A tak se 
KosenKa rozhodla les zachránit vykou-
pením od svého vlastníka.

Díky veřejné sbírce Místo pro přírodu 
organizované Českým svazem ochránců 
přírody a stovkám mnohdy anonymních 
drobných dárců se to již následujícího jara 
podařilo. Les byl nazván podle studánky, 
která se zde nalézá, Ščúrnica.

Tím to však neskončilo. Aby les mohl 
žít bez zásahů člověka, potřebuje mít 
plochu alespoň několik desítek hektarů. 
A tak vznikla myšlenka na rozšíření bez-
zásahového lesa, jeho připojení k přírodní 
rezervaci Ploščiny a jeho vyhlášení jako 
první soukromé lesní rezervace v České 
republice.

Po náročných jednáních s vlastníky 
o možnosti prodeje byli oslovováni dárci 
a sponzoři s prosbou o finanční pomoc 
tuto myšlenku realizovat. Do konce roku 
2014 se Českému svazu ochránců pří-
rody podařilo vykoupit 24 hektarů, letos 
tato plocha rozrostla o dalšího půl hektaru 
vlastnictví a o 5,5 hektarů spoluvlastnic-

tví. Tímto jsou propojeny dříve vykoupené 
části a zlepšuje se celkové propojení se 
(státní) přírodní rezervací Ploščiny. V srp-
nu 2015 proběhne akce zvaná Volnosť 
hoře k oslavení této šťastné události. 

Pomoci s rozšířením chráněných po-
rostů může každý. Informace naleznete 
na stránkách www.kosenka.cz/zachran-
les/ a www.mistoproprirodu.cz. Všem 
dárcům a podporovatelům Ščúrnice dě-
kujeme.

Miroslav Janík
Valašské Klobouky

Mgr. Miroslav Janík (*1950) je dlouhole-
tý předseda ZO ČSOP KosenKa a vedou-
cí pozemkového spolku KosenKa ve Va-
lašských Kloboukách.

Začínáte zahradničit a chcete vě-
dět, jak hospodařit v souladu s příro-
dou? Nebo jste již zkušený zahradník, 
ale uvítal byste nové tipy a inspiraci 
od jiných? Toužíte po přírodní zahra-
dě? Využijte seminářů a exkurzí pořá-
daných Centrem Veronica Hostětín.

Veronica pro vás letos připravuje tři 
exkurze do ukázkových přírodních za-
hrad (Valtice a Tulln, Brno, Zlínský kraj), 
tři workshopy pro získání praktických 
zkušeností a tři přednášky o přírodním za-
hradničení nebo využívání planých rostlin 
v kuchyni. Téma přírodních zahrad bude 
i součástí týdenní Letní školy ochrany pří-
rody. Kromě toho můžete sledovat infor-
mace na Facebooku a na webu Centra 
Veronica, stát se členem Klubu přírodních 
zahradníků a setkat se s kolegy, či využívat 
bezplatného poradenství od vyškolených 
poradců.

Jednotlivé akce budou postupně 
zveřejňovány na www.hostetin.veronica.
cz. Pro podrobnosti o akcích kontaktujte 
Karlu Vincenecovou, karla.vincenecova@
veronica.cz.

Projekt je podpořen v grantovém říze-
ní Ministerstva životního prostředí (MŽP) 
a nemusí vyjadřovat stanoviska MŽP.

Hana Machů
Hostětín

Mgr. Hana Machů (*1973) je vedoucí 
propagace a projektová manažerka 
Centra Veronica, Hostětín.

Přírodní zahrady – prostor pro lidi i přírodu

Mezinárodní plaketu „Přírodní zahrada“ může 
získat zahrada, na které se nepoužívají umě-
lá minerální hnojiva, pesticidy ani rašelina 
k úpravě půdy. Najdeme zde ovocné stromy, 
bylinky, kompost, divoký koutek, živý plot 
a třeba i suchou zídku a další prvky zvyšují-
cí biologickou rozmanitost. Taková zahrada 
však neztrácí funkci zahrady, ale je v ní pro-
stor i pro živočichy, kteří pomáhají udržet za-
hradu v rovnováze. Pro certifikaci se můžete 
obrátit na Ekologický institut Veronica. 

Ochranárske akcie
Pracovný víkend

Občianske združenie Pre Prírodu pozýva 
priaznivcov bielokarpatských lúk na pracovný ví-
kend do Novej Bošáce v dňoch 26.–28. júna. 
Čaká na nich kosenie a hrabanie prírodných 
pamiatok Grúň a Lopeníček. Bližšie informácie 
na tel. 0905/417852, www.preprirodu.sk nebo 
e-mail l.macharova@gmail.com. 

Letné pracovné ochranárske tábory

KOZA – Karpatské ochranárske združenie 
altruistov vás pozýva na hranie so senom 25. júla 
– 4. augusta. Hrabanie, vynášanie, kôpkovanie, 
balíkovanie a iné hranie sa so senom okúsite, 
ak prídete na tradičný ochranársky tábor na Ne-
brovej, ktorý KOZA organizuje v najväčšej lúčnej 
rezervácii CHKO Biele Karpaty už viac ako dve 
desaťročia. Bližšie informácie nájdete na www.
koza.sk.

Hnutí Brontosaurus

• Přírodní rezervace Hutě na Žítkové 5.–7. 
červen: Víkendovka – základní kurz ručního 
kosení pod vedením zkušených lektorů

• Hutě 13.–26. červenec: Žítkovské seno-
braní 2015 – tradiční kosení trávy, sušení 
sena a úklid luk, včetně vzdělávání v oblasti 
botaniky a zoologie, sportovní i kulturní akti-
vity, ale hlavně odpoutání od výdobytků mo-
derní civilizace. Kontakt: Ondra Černý, tel. 
776 722 836.

KosenKa

Přírodní rezervaci Bílé potoky 4.–10. čer-
vence a 11.–18. července: XXXV. tradiční ko-
sení a školu ochrany přírody 2015, zaměřené 
na spojení člověka a krajiny Bílých Karpat. Bližší 
informace na tel. 736 777 144, www.kosenka.cz 
nebo e-mail kosenka@kosenka.cz.
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Foto archiv KOZA
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Život v roce 2040
Jak se nám v Bílých Karpatech 

bude žít v době, kdy globální změna 
klimatu ovlivní i náš kus světa? 

I když nemáme ledovce a neohrozí 
nás vzrůstající hladina moří, tak se klima-
tická změna určitě dotkne i nás. Prakticky 
jistě nás čekají dlouhé periody sucha, vlny 
veder, častější povodně a silnější vichřice. 
Budeme muset šetrně hospodařit s vodou 
a energiemi, čekají nás změny v zeměděl-
ství. Nemusíme to brát jako katastrofu, ale 
spíš jak výzvu k tomu, abychom se již nyní 
připravili na „nové počasí“. Jak? To může-
me zjistit u Ekologického institutu Veroni-
ca (EIV) v Hostětíně. 

Osvěta

Aktivity EIV jsou letos zaměřeny na in-
formování o dopadech klimatické změny 
v ČR, o možnostech snížení těchto do-
padů a o adaptaci na ně. V rámci čtyř 
víkendových workshopů a týdenní Letní 
školy soběstačnosti nám budou v Hos-
tětíně představeny způsoby, jak využívat 
dešťovou vodu, jak s vodou šetřit a ne-
znečišťovat ji („vodní“ téma zahrne i koře-

nové čistírny odpadních vod nebo stavbu 
kompostovací separační toalety), jak do-
sáhnout úspor energie při bydlení, jak se 
stát energeticky soběstačnými či jak se 
samozásobit z vlastní potravinové zahrady. 

Exkurze

Workshopy doplní série exkurzí 
po místech, kde lidé již nyní zvyšují ener-

getickou účinnost domácnosti či obce 
a její soběstačnost, nebo snižují závislost 
na fosilních palivech a dalších zdrojích. 
Chtějí být soběstační, nezávislí – buď 
z vlastní touhy, nebo protože vědí, že je 
potřeba reagovat na klimatickou změnu 
a další projevy měnícího se světa.

V našem regionu pár takových zajíma-
vých a neotřelých míst najdeme a zrovna 
Karpaty, kde ještě vládnou tradice a úcta 
k životu, jsou ideálním „podhoubím“ pro 
klíčení myšlenek o soběstačnosti a udr-
žitelnosti. To, na co většinová společnost 
dnes hledí přes prsty, může v blízké bu-
doucnosti představovat hlavní směr.

Veronica spolupracuje i s místními 
akčními skupinami v našem regionu a po-
máhá jim zapracovat do jejich strategic-
kých plánů způsoby, jak reagovat na mě-
nící se klima. Pracuje i se školami. Žáci 
nejen z Bílých Karpat, ale z celého Zlín-
ského kraje, se dozvídají v soutěži Zlínská 
CO

2
 liga, jak se jim může žít v roce 2040 

ve změněném klimatu, a to prostřednic-
tvím soutěžních úkolů zaměřených na té-
mata vody, energie, jídla a dopravy.

Pokud vás tyto aktivity zaujímají, po-
dívejte se na konkrétní akce do kalendáře 
na www.hostetin.veronica.cz.

Projekt je podpořen grantem z Is-
landu, Lichtenštejnska a Norska v rámci 
EHP fondů, www.fondnno.cz a www. 
eeagrants.cz.

Hana Machů
Hostětín

TSTTT
Uherské Hradiště 13. června: 40. ročník 

mezinárodní ekologický festival Týká se to také 
tebe – promítání filmů, přednášky, semináře, be-
sedy, konference, výstavy, umělecké pořady, far-
mářské trhy, prezentace, výlety, exkurze, aktivity 
pro děti i dospělé. Viz www.tsttt.cz.

Folklor
• Starý Hrozenkov 10.–12. červenec: 55. Ko-

paničárské slavnosti
• Velká nad Veličkou 17.–19. červenec: Hor-

ňácké slavnosti
• Velká nad Veličkou 22. srpen: Ozvěny Hor-

ňácka s bělokarpatským biojarmarkem.

Centrum Veronica 
Hostětín
• 24. květen: jarní otevírání naučné stezky Na-

okolo Hostětína – vycházka plná ptačího 
zpěvu, hudby, vůní a chutí

• 5.–7. červen: workshop Potravinová sobě-
stačnost a jedlé zahrady

• 13.–14. červen: Dny otevřených zahrad – 
exkurze přírodní zahradou

• 27. červen: Zahradní slavnost v přírodní za-
hradě (i pro rodiny s dětmi)

• 21.–23. srpen: workshop Hospodaření 
s vodou

• 26.–30. srpen: Letní dovolená v kraji žít-
kovských bohyní – pobyt s programem

• 31. srpen – 4. září: Letní škola soběstač-
nosti – přednášky, exkurze a workshopy 
na téma soběstačnosti v oblasti bydlení, jídla, 
vody a energie

• 7.–11. září: Letní škola ochrany krajiny – 
přednášky, exkurze a workshopy na téma 
přírodních zahrad, ovocnářství a ochrany 
krajiny

• 20. září: Jablečná slavnost – 14. ročník ob-
líbené oslavy jablek, řemesel a kultury

Bližší informace:
www.hostetin.veronica.cz

Foto Antonín Vrba

Prezentace žáků o změnách klimatu, které lze u nás 
očekávat do roku 2040 (Foto archiv Centra Veronica)
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Náznaky alejí můžeme nalézt už 
ve 14. století. Jak známo, Karel IV. 
u nás zavedl tzv. silné cesty o šířce 5 
metrů, tedy silnice. Známo je též, že 
k nám přivezl švestky zvané karlátka. 
I dnes tyto stromy lemují některé ces-
ty. Škoda jen, že je ničí nemoc šarka. 

V období baroka byla krajina citlivě 
přetvářena člověkem k jeho obrazu. V této 
době vzniká tzv. komponovaná krajina, 
která je typická i alejemi podél cest. Jejich 
vysazování je často uzákoněno císařskými 
nařízeními. Rovněž poutní cesty jsou osá-
zeny stromořadími. Tehdy byly vysazovány 
jak stromy ovocné (jabloně, švestky, třeš-
ně, hrušně), tak i javory, duby či lípy. Dů-
ležitou součásti vrchnostenských nařízení 
bylo, že se má na výsadbě alejí podílet 
i školní mládež, která se tímto způsobem 
vychovávala k sounáležitosti s životním 
prostředím. 

Ve dvacátém století docházelo v kraji-
ně k velkým proměnám. Bohužel na rozdíl 
od doby barokní většinou k negativním. 
S rozvojem automobilismu se začaly bu-
dovat nové silnice a dálnice. Mnohé aleje 

jim podlehly. Jenom v našem nejbližším 
okolí jich zmizela celá řada.  

Okolo Slavkova

Už dávno, aspoň před 50 lety, byly 
pokáceny třešně u silnice ze Slavkova 

do Strání. V téže 
době začaly mi-
zet i třešně mezi 
Hlukem a Kunovi-
cemi. Mezi Slav-
kovem a Dolním 
Němčím jsou už 
věkem i úrazy not-
ně prořídlé jablo-
ně, stejně jako při 
cestě ze Slavkova 
do Boršic. A nej-
bolavější bylo po-
kácení třešňové 
aleje mezi Dolním 
Němčím a Nivni-
cí, kde se nedáv-
no budovala nová 
cyklostezka. 

Často sly-
šíme z médií 

o kritické smogové situaci, zvýšené praš-
nosti, zákazu vycházení, respiračních 
chorobách dětí, alergiích. My si přitom 
naše přírodní pomocníky, ty naše zelené 
čistírny vzduchu ochotně likvidujeme. A já 
se ptám: Proč? Není to škoda? To pro nás 
mají tak malou cenu? Nebo si ji neuvědo-
mujeme? 

Třešně

Podívejme se na to ještě jinak. Když 
jsme byli malí, v Uherském Hradišti byl jar-
mak. Jednou se hoši domluvili, že si tam 
zajdou. Ze Slavkova pěšky! Když se blížili 
ke Kunovicím, smály se tam na ně všude 
třešně. Jedny lepší než druhé. Kluci si vy-
lezli na strom, dosyta se najedli a ještě si 
natrhali na cestu za tričko. Ale do města 

se jim s tím nákladem nechtělo. Co teď? 
„Odložime si jich tady do příkopy.“ „Ale 
co, když to tu negdo najde?“ „Pro jistotu 
jich počurajme.“

Tento nápad se všem zalíbil, tak ho 
svorně provedli. A šli na jarmak. Když se 
kluci odpoledne vraceli domů, utahaní 
a hladoví, přišli až k oné hromádce třešní. 
Sliny se sbíhaly, ale co teď? „Táto třešňa 
néni počuraná!“ A už byla v puse. „Ani 
táto.“ Tak to pokračovalo, až tam nezbyla 
ani jedna.

Kluci se i po takové svačině šťastně 
vrátili domů a nic se jim nestalo. Asi pro-
to, že neměli ani tušení o urinoterapii jako 
svérázné a kontroverzní formě alternativní 
medicíny. 

Dnes

No řekněte, může se taková příhoda 
stát dnešním dvanáctiletým? Ani náho-
dou. A jistě nejen proto, že by je takové 
řešení úschovy třešní prostě nenapadlo. 
Ovocných stromů u cest ubylo a já tvrdím: 
škoda těch zaniklých alejí! Už nám v par-
ném létě nestíní, ani nevětrají vzduch, ani 
nezkrášlují krajinu. Už nejsou jasnými ori-
entačními body při pohledu z karpatských 
luk. Vytváříme si kolem sebe zemědělskou 
poušť, vody v půdě ubývá a krása kolem 
nás se vytrácí. Místo výsadby alejí betonu-
jeme a budujeme sklady. V tom vidíme po-
krok. A já se ptám: Máme sílu, čas a chuť 
toto změnit? Nebo nám to tak prostě vyho-
vuje a o dopadech našich činů nechceme 
raději přemýšlet?

Vlasta Ondrová
Slavkov

Vlasta Ondrová (*1942) je bývalá učitelka 
a znalkyně přírody. Od roku 1989 vedla 
Ekocentrum Pantoflíček v Dolním Něm-
čí, v současné době je předsedkyně ZO 
ČSOP Pantoflíček ve Slavkově.

Dožívající jabloně při cestě ze Slavkova 
do Dolního Němčí (Foto Petr Slinták)

Časopis Bílé/Biele Karpaty je od svého 
vzniku mým z nejoblíbenějších. Upřímně 
obdivuju vaši píli, nadšení a houževnatost, 
s níž držíte vysokou úroveň textů i grafiky 
i v podmínkách, které nízkonákladovým nezisko-
vým časopisům nepřejí. Časopis mám rád jako celek, dovolím si 
obzvlášť ocenit výtečné texty a překrásné (staré) fotografie uveřej-
ňované v rubrice „Z kroniky“, vysoce hodnotím i nenápadnou rubri-
ku „Recenze“, díky níž se mi podařilo získat několik cenných knih, 
o kterých bych se nebýt vás nedozvěděl. Napadá mě snad jediná 
připomínka: dětskou rubriku bych raději nazýval „Pro zvídavé děti“.

Přeju nezdolnou sílu i dobré náměty pro mnoho dalších čísel 
BK/BieK.

“
Ing. Aleš Máchal
Lipka – školské zařízení pro 
environmentální vzdělávání, Brno

Bohužel, nejsem asi ten správ-
ný čtenář. Musím se přiznat, že tento 
časopis čtu z nedostatku času velmi 
rychle a stručně, takže nejsem scho-
pen kvalifikovaně sdělit něco odborné-
ho.

Podle mého názoru je velkým kladem, že vůbec vy-
chází (taky se jej jako obec snažíme finančně v rámci 
možností podporovat). Pro mě je velkým záporem, že jej 
nestíhám pořádně číst. 

Všechna čest všem, kteří se o vydávání tohoto ča-
sopisu starají. Taky jsem kdysi působil v redakční radě 
(byl jsem ještě celkem mladý a stihnul jsem dělat víc 
věcí, než teď na stará kolena), takže vím, co to obnáší.

Ing. Jiří Pšurný 
starosta obce Velká nad Veličkou

Aleje kolem nás
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UČÍME SE OD MALA

Člověk si nemá klást malé cíle. 
O tom jsem se mnohokrát přesvědčila. 
Například před pěti lety v Nové Lhotě. 

S novolhotským panem starostou 
jsme v roce 2010 plánovali tematické 
bloky k pobytovým výukovým programům. 
Tehdy mi přišlo, že plány naší organizace 
jsou velmi odvážné. Organizace v prů-
běhu let čítající většinou pět kmenových 
zaměstnanců se má pustit do pobytových 
programů? Na druhou stranu, proč ne? 
Opuštěná budova pohraniční policie vola-
la po smysluplném využití a po rekonstruk-
ci na vzdělávací centrum pak zahájila nový 
život pod jménem Ekocentrum Karpaty. 

Pět programů

VIS Bílé Karpaty zaměřuje svoji čin-
nost především na děti od mateřských 
škol po devátou třídu základní školy. Ne-
zapomínáme ani na středoškolskou mlá-
dež. A tak jsme naplánovali pět tematicky 
zaměřených celků:
• Lesní hospodář
• Karpaty na dlani
• Tajemství louky
• Neztrácejme půdu pod nohami
• Společně objevme vodní svět. 
Ke všem výukovým programům vznikly 
nové metodiky a ty jsme si během uve-
dených let pilotně otestovali. Osvědčilo 
se nám učit dvoudenní cykly. Abychom 
naladili děti na práci už od rána a vyhnuli 
se zmatkům spojeným s příjezdem a uby-
továním, zveme školy do centra už před-
chozí večer. V praxi to tedy vypadá tak, že 

žáci přijedou v pondělí (nebo ve středu) 
večer a výuka pak probíhá následující dva 
dny, tedy v úterý a ve středu (respektive 
ve čtvrtek a v pátek). Program Společně 
objevme vodní svět, který je časově ná-
ročnější jednak pro lektory, ale také pro 
žáky a jejich pedagogický dozor, trvá čtyři 
dny. Délka pobytových výukových progra-
mů je každý den 5,5 hodiny, začínáme 
v 8.30 a končíme ve 14 hodin.

Aktivity, pomůcky

Prvním tématem výuky na Nové Lho-
tě byl les. Již v předchozích letech jsme 
nabízeli školám několik kratších programů 
o lese, a tak jsme využili našich zkušenos-
tí a vytvořili jeden delší pobytový program 
Lesní hospodář. V něm se nám velmi 
osvědčila sada pomůcek s názvem Les-
níkova brašna. Ta pochází z naší dílny, 
a děti si díky ní mohou vyzkoušet měření 
výšky i tloušťky stromů, zkoumají jejich 
kůru, obtiskují listy a objevují, kolika zví-
řatům a někdy i rostlinám poskytují stromy 
domov. 

V programu Karpaty na dlani zjistí, 
že kopce v okolí Nové Lhoty jsou součástí 
Karpat, nejrozsáhlejšího pohoří v Evro-
pě. Pomocí her a tematických pomůcek 
(mapy na velkých plátnech, kartičkové hry 
a další) se dozví mnoho zajímavostí o vývo-
ji karpatské krajiny. Vyzkouší si také týmo-
vou práci a ve skupinách zpracují kresle-
ného průvodce tímto nádherným pohořím.

Louky v Bílých Karpatech patří k dru-
hově nejbohatším na celém světě. V no-
volhotském ekocentru je máme takřka 

za humny, a proto jsme je při volbě po-
bytových témat nemohli vynechat. V pro-
gramu Tajemství louky děti nahlédnou 
do tajuplného života zdejších orchidejí, 
hrají si velké orchidejové pexeso a s po-
mocí odchytových sítěk, krabičkových lup 
a dalšího terénního vybavení zkoumají, co 
se děje v trávě.

Půda a voda

Čtvrtý program je věnován jednomu 
z nejzávažnějších témat současné ochra-
ny přírody, totiž úbytku úrodné půdy. Po-
mocí speciálního vybavení si vyzkouší 
odběr půdních vzorků, pod silnými bino-
kulárními lupami zkoumají život v půdě, 
simulační hry je seznámí s problémem 
neuvážené zástavby zemědělské půdy 
a nakonec své prožitky namalují barvami 
vyrobenými z různých typů půd. Programu 
jsme dali název Neztrácejme půdu pod 
nohami.

Prozatím poslední téma, které jsme 
pro pobytové programy na Nové Lhotě 
zpracovali, je voda. V programu Společně 
objevme vodní svět se děti rozdělí na ba-
datelské týmy, obléknou bílé vědecké 
pláště a pustí se do zajímavého zkoumání 
vlastností vody a života ve vodě. V tomto 
programu využíváme formy badatelské 
a projektové výuky. Dětem tak dáváme 
možnost, aby si informace o přírodě sami 
aktivně získávali a tím i lépe pamatovali. 

Od roku 2012 již proběhlo 122 ta-
kových pobytových programů, kterých 
zúčastnily bezmála tři tisíce žáků ma-
teřských, základních i středních škol. 
Podrobnější informace o programech 
najdete na http://vis.bilekarpaty.cz, kde 
také můžete programy objednat, nebo 
na Facebooku (www.facebook.com/
visbilekarpaty).

Marie Petrů

Pobytové výukové programy

na Nové Lhotě

Lov půdních bezobratlých živočichů s využitím 
jednoduchých pomůcek (Foto archiv VIS Bílé Karpaty)

Žáci prostřednictvím pokusu 
demonstrují vybrané vlastnosti 
vody (Foto archiv VIS Bílé Karpaty)
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Neodmyslitelnou součást krajiny 
na Horňácku tvořily vodní mlýny. V ně-
kterých obcích se s jejich stavbami 
můžeme setkat dodnes, jinde už na je-
jich existenci odkazují pouze místní 
názvy. 

V minulosti stávaly mlýny téměř v ka-
ždé vesnici, základní podmínkou byl do-
statečně silný vodní zdroj. V tomto případě 
to byla říčka Velička, která na svém toku 
a blízkých přítocích, počítaje od osady 
Vápenky až k Lipovu, hostila mlýnů přes 
dvacet, jak je vidět v mapě.

Mlynářství dříve

Velikost mlýnů na Veličce byla různá, 
v závislosti na umístění a konkrétních pod-
mínkách. Větší měli mlynáři v níže polo-
žených obcích, např. Velké nad Veličkou 
nebo v Lipově, menší v odlehlé Nové Lho-
tě. Protože Velička patří spíše ke slabším 
vodním tokům, které neposkytovaly dosta-
tek hnací síly, byly zdejší mlýny zpravidla 
menší velikosti. Mletí obilí nemohlo být 
pro jejich majitele jediným zdrojem obži-
vy, mlynáři byli také vlastníky půdy, na níž 
hospodařili.

Mlynářství patřilo k jedněm z nejdů-
ležitějších vesnických řemesel. Ve mlýně 
se zpracovávalo obilí na mouku, která 
byla, podobně jako dnes, základní suro-
vinou k výrobě pokrmů. Zdejší mlýny byly 
konstruovány na tzv. horní vodu, to zna-
mená, že voda se na vodní kolo přiváděla 
z vrchu. Ve většině mlýnů pracovaly dvě 
vodní kola pohánějící jedno mlýnské slo-
žení (mlýnské kameny a k nim příslušející 
zařízení na prosévání mouky) na pšenici 
a druhé na žito.

Samotný mlýn se většinou skládal 
z obytné budovy a na ni navazující mlýni-
ce. Stavebním materiálem bývaly nepále-
né cihly a kámen, střechu kryly slaměné 
došky. Mlýny se stavěly zpravidla na úpatí 
svahu, což zajišťovalo spád vody jdoucí 
na kola. Vedle mlýnice patřily k usedlosti 
i chlévy a stodola. 

Vodní díla

Mlýn však netvořily pouze mlýnské 
budovy, jeho základem bylo tzv. vodní 
dílo. To se počínalo většinou jezem, je-
hož účelem bylo vodu „vzdout“. Od jezu 
voda procházela do náhonu, který ji vedl 
ke mlýnu. V malé vzdálenosti od něj bývalo 
často další stavidlo s odlehčovacím příko-
pem, které mělo za úkol v případě potřeby 
upustit přebytečnou vodu. 

Poslední stavidlo těsně před mlýnem 
regulovalo přívod vody na vodní kolo. 
Od něj voda odcházela odpadní strouhou 
zpátky do vodního toku. Povolenou výšku 
hladiny určovaly tzv. hamy, železné hřeby, 
které byly zabudovány většinou v jedné ze 
stěn mlýna nebo lednice. Obsluha tohoto 

Vodní mlýny
na Horňácku

Současná podoba Podhajských mlýnů (Foto P. Hrbáčová)
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systému a zajištění optimálního průtoku 
vody vyžadovala značné zkušenosti a pra-
videlnou údržbu, nutnou zejména v jarním 
období. 

Některé mlýny měly jez a náhon spo-
lečný. Toto řešení sice umožňovalo dělbu 
nákladů na údržbu vodního díla, často 
však vedlo ke sporům a konfliktům mezi 
mlynáři, kteří se zvláště při nedostatku 
vody osočovali z jejího nadměrného ode-
bírání a vzájemného poškozování se.

Modernizace

Malé horňácké mlýny se na počátku 
20. století obtížně vyrovnávaly s rostoucí 
konkurencí v mlynárenské výrobě. Větší 
mlynáři investovali do zdokonalování mlýn-
ských strojů – zvyšovali tím jednak kvalitu 
svých produktů, jednak také vlastní pro-

dukci. V první třetině 20. 
století tak byla řada mlýnů 
přebudována na válcové, 
i když k jejich pohonu i na-
dále sloužila vodní kola. 
Mlýny, které zůstaly při 
kamenném složení, pak už 
pouze šrotovaly zrno pro 
dobytek. Někteří mlynáři si 
při mlýně zřídili pilu a orien-
tovali se už pouze na řezá-
ní dřeva. 

Mlynáři, kteří udrželi 
svůj mlýn v provozu, na-
dále zlepšovali jeho strojní 
vybavení a snažili se o vo-
doprávní zajištění svého 
vodního díla. Z technic-
kých plánů, uložených 
v archivech, se tak dozví-

dáme, že některé z mlýnů na Veličce byly 
ve 20. a 30. letech minulého století stále 
ještě poháněny vodními koly, a to o prů-
měru 4–4,5 m. Obvykle byly vybaveny 
dvěma stolicemi, šrotovníkem a loupačku. 
Větší mlýny ve Velké, Louce i Lipově však 
už poháněly turbíny. V té době už také byly 
běžné záložní zdroje – plynosací motory 
a dynama k výrobě elektrické energie, 
většinou s napětím 120 voltů. Pamětníci 
s úsměvem vzpomínají na velmi špatnou 
úroveň její instalace, žádné vážnější úra-
zy se však prý nestávaly. Na Petrušském 
mlýně u Javorníka s takovým dynamem 
svítili až do 50. let.

Pověsti, písně

V souvislosti s mlynářstvím nemůže-
me opomenout jeho odraz v místní folk-

lórní tradici. Vodní mlýny tvořily většinou 
samoty, stojící někdy ve značné vzdále-
nosti od obce. Stávaly se tak předmětem 
vyprávění, často se strašidelnou či kouzel-
nou zápletkou. K této skutečnosti přispí-
val i fakt, že se zpravidla jednalo o stavby 
s dlouhou historií, svým posláním a po-
stavením v rámci vesnického prostředí 
do určité míry výjimečným. Mlýny, mlynáři 
i mlynářky jsou také zmiňovány v textech 
mnoha zdejších písní. 

Výjimečnosti horňáckých mlýnů si 
povšimli i etnografové při stavbě Muzea 
vesnice jihovýchodní Moravy ve Strážnici. 
Kopie Čerešnikova a Podhajského mlýna 
spolu s vodní pilou a valchou zde mají tvo-
řit areál vodních staveb, který dokumentu-
je využití vodní energie při různých řeme-
slných činnostech. Projekt je v současné 
době zrealizován pouze z části. Pokud se 
jej ale podaří uskutečnit, bude jedineč-
ným dokladem fenoménu, který s vývojem 
společenských a hospodářských poměrů 
zmizel do nenávratna.

Petra Hrbáčová
Strážnice

Mgr. Petra Hrbáčová (*1978) vystudova-
la etnologii na Filosofické fakultě Masa-
rykově univerzitě v Brně. Od r. 2004 je 
pracovnice Národního ústavu lidové kul-
tury (NÚLK) ve Strážnici, kde má na sta-
rosti sbírkové fondy.

Všechny fotografie jsou uloženy v archi-
vu NÚLK Strážnice.

Časopis Bílé – Biele Karpaty sleduji od jeho počátku, tedy celých 20 let jeho existence. Prošel si 
svým vývojem od černo-bílého provedení, vycházel až 4x v roce, než díky tlaku doby i omezené sumě 
financí se ustálil na 2 barevných číslech ročně. 

Osobně mám rád regionální tisky, místní noviny, zpravodaje, různá vlastivědná čtení i vzpomínkovou 
literaturu místních občanů a pamětníků. Je oproštěna od velké politiky a komentářů těch nejchytřejších 
z chytrých. Vychází ze skutečného života a událostí. To dle mého názoru dělá určitý genius loci té které obce či 
oblasti. Znalost místní historie, příběhů spoluobčanů, zvyků i událostí je předpokladem zdravého místního patriotismu, hrdosti 
na místo, kde jsem se narodil a kde žiji. Dobré je vždy také vědět, jaké je to u sousedů, ve vedlejší obci, blízkém či vzdálenějším 
okolí. Časopis Bílé – Biele Karpaty to vše beze zbytku splňuje. Navíc, jako bonus oproti jiným regionům, může seznamovat 
a tak nepřímo porovnávat i dění přes hranice, ve dvou státech jednoho pohoří. Co máme společného a co se kde dělá jinak, 
lépe či hůře. 

Co se týká tématiky článků a rubrik, domnívám se, že jsou vhodně zvolené, jako průřezové, aby zaujaly čtenáře různých 
zájmů od přírody přes kulturu až po komunální politiku. Důležité je, že tam místní čtenáři nacházejí informace o lidech a od lidí, 
které znají, že si uvědomí hodnotu místa, kde žijí, když se o něm a jeho lidech píše v „novinách“. Místní lidé získávají i jiný náhled 
na Správu CHKO jako instituci ochrany přírody a krajiny, když o jejich místní problematice píše a o svém dění více informuje. 
Dobově nezbytným přechodem k barevnému tisku se časopis rozzářil a zvýšila se informační úroveň doprovodných fotografií. 

A opět je tu bonus. Čeština a slovenština. Dva jazyky, které jsou odlišné a v oblasti se prolínají tak, že si rozumíme. Je dob-
ře, že zde znějí vedle sebe a příslušné odlišnosti se vysvětlí a přeloží. Jaksi samozřejmě si pak rozumíme ještě lépe. 

A cena 30 Kč za barevný časopis je v dnešní době odpovídající.

“ Ing. Jaroslav Hrabec
vedoucí Oddělení ochrany přírody a krajiny, Krajský úřad Zlínského kraje

Dřevěný náhon na vodní kolo (koryto) 
u Čerešnikovy pily, 1974 (Foto Josef Jančář)
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Mezi památná místa obce Návoj-
ná zcela jistě patří to, co po desetiletí 
(a snad i déle) doplňovala Obrázková 
hruška. Zřejmě není v Návojné člově-
ka, který by si nevybavil její charakte-
risticky rostlý kmen a typickou koru-
nu ve výškách. V sobotu 5. července 
2014 však byla hruška kvůli obnově 
a rozšíření silnice pokácena.

Nicméně i tato hruška by byla jen 
hruškou, kdyby na sobě nenesla obraz 
s náboženským motivem, lidově zvaný 
„svatý obrázek“. V současnosti to byl ob-
raz s výjevem Svaté rodiny, dříve to byla 
Matka Boží s umučeným Synem. A prá-
vě umístění svatého obrázku je vázáno 
na událost, která činí ono místo památ-
ným. Co se tedy mělo stát na onom místě 
při cestě k Brumovu?

Pověsti

Jistou odpověď nám nabízí někdejší 
návojský kronikář a písmák Josef Káňa. 
V jeho kronice a později vydané publikaci 
Návojské pověsti nalezneme zápis (cito-
váno doslovně bez gramatických úprav): 
Bylo to v dobách kuruckých válek… Tři 
mladíci se vraceli jednoho večera domů 
ze zábavy z Brumova. Snad byli opití 
a nebo dva z nich měli proti třetímu něja-
kou zášť. To sa neví. Jak došli k hrušce, 
zabili ho a utekli. Ale spravedlnost přece 

našla viníky a potrestala. Tomu mrtvému 
kamarádu tam lidé potom zavěsili ten 
obrázek, který tam vysí dodnes, a modlí-
vali se u něj za duši nebožtíka a odpuš-
tění hříchů těm dvěma viníkům. Dnes už 
se na pověst zapomnělo. A dobří lidé 
dávají dodnes kytičky květin pod obrá-
zek Marie, aniž by věděli komu a proč.

Stejná publikace nám předkládá ješ-
tě variantní řešení události. A to do-
konce i s konkrétní osobou vsaze-
nou do děje. Josef Káňa totiž pod 
zmíněnou pověstí uvádí: Čížova te-
tička vypráví, že vrahem byl Matě-
jů Karel přiženěný na Matějovém. 
Jednou prý vedl krávy ze Slovák, 
které se nesměli vodit. Byl tenkrát 
veliký liják. Karel Matějů se začal 
hádat s jedním muzigantem, který 
šel s kamarády z brumova, až ho 
zabil. Tolik pověsti. Tedy vyprávění, 
která mnohdy nesou více či méně 
zaobalený kus pravdy. 

Do archivu 

Je ale možné ona vyprávění 
prověřit skrze historické prameny? 
Pokusme se o to!

První pověst nám mnoho vodí-
tek nedává. Situuje událost do po-
čátků 18. století, kde naše pátrání 
mnoho šancí nemá. A navíc, sama 
pověst je velmi obecná.

Zato její druhá varianta skrývá 
několik indicií. Vycházejme z toho, 

že Josef Káňa ji zachytil kolem roku 1950. 
On původ obrázku nezná, neslyšel jej ani 
od generace svých rodičů, která by si 
událost jistě pamatovala. To nám celkem 
spolehlivě událost posunu-
je před rok 1900. Nicméně 
„Čížova tetička“ událost po-
pisuje s pozoruhodnými de-
taily: jmenuje údajného vraha 
a pak do scény přidává nikoli 
účastníky zábavy, ale samotné 
muzikanty. Vyjděme z toho, 
že Čížova tetička užila jméno 
„Matějů Karla“. 

Zkusme se tedy podívat, 
zda na „Matějovém“ v Návojné 
známe nějakého muže toho 
jména, respektive, zda zde ta-
kový muž v 19. století žil. Matri-
ky i sčítací operáty nás ujišťují, 
že ano! Karel Vaněk, syn Matě-
je Vaňka (odtud ono přízvisko 
„Matějů“) se narodil v září roku 
1833 a zemřel 1. května roku 

1904. Pak se nabízí otázka: stala se v prů-
běhu jeho života v Návojné nějaká událost, 
která by se podobala té z pověsti? Skloň-
me svůj zrak opět k listům v knize úmrtí 
pro návojskou obec. Ta nám prozradí, že 
v období od roku 1850 do roku 1918 je 
v Návojné zaznamenáno pouze jediné ná-
silné zabití. A to k 15. dubnu 1869. Tehdy 
byl ve věku čtyřiadvaceti let zabit František 
Ptáček. Dle zápisu úmrtí zemřel smrtí ná-
silnou následkem poranění míchy. Tak 
uznala úřední komise v Návojné dne 18. 
dubna 1869.

Kdo byl Karel Matějů?

Dá se tedy soudit, že nebohého 
Františka Ptáčka, narozeného na č. p. 30 
v Návojné, někdo sprovodil ze světa. Stalo 
se tak ovšem na silnici od Brumova? Zřej-
mě ne, zápis úmrtí by místo, kde bylo tělo 
nalezeno, obsahoval. 

A Karel Matějů? Na toho opravdu ne-
lze nikterak poukázat. V době vraždy byl 
čtyři roky ženatý a spolu se svým otcem 
hospodářem se staral o rodnou used-
lost. Více světla do události nevnese ani 
pohled do fondu Okresního soudu ve Va-
lašských Kloboukách, který je uchováván 
ve Státním archivu ve Zlíně. V rejstřících 
nalezneme informaci o tom, že soud kau-
zu Františka Ptáčka řešil, ovšem vlastní 
spis se nalézt nepodařilo. Zde jsme tedy 
ve slepé uličce. Násilnou událost ve sle-
dovaném období tedy s Obrázkovou hruš-
kou prokazatelně spojit nejde.

Naše pátrání však pozoruhodně do-
plní údaj nalezený v matrice brumovské. 
Ke dni 20. června 1883 je v úmrtní knize 
veden zápis, který informuje o smrti svo-
bodného mládence Václava (a teď pozor) 
Matějíčka (!). Ten měl zemřít vysílením 
na poli v Návojné, kde bylo jeho tělo na-
lezeno. Dle Indikační skici z roku 1879 
vlastnili Matějíčkovi z Brumova pozemky 
v trati Újezda, a to v místech, která pří-

Obrázková hruška u Návojné 
(Foto Aleš Naňák)

Pokáceno. Už není Obrázkové hrušky, mění 
se i místo, kde stávala. Jeho historie však 
nebude zapomenuta. (Foto Aleš Naňák)

Obrázková hruška
a její tajemství
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Čtyřiadvacet dětí rozdělených do 
dvou kategorií včetně dvou duet soutěži-
lo o nejlepší umístění ve čtvrtém ročníku 
Horňáckého zpěváčka v lidové písni v ne-
děli 15. března. Několik zpěváčků na po-

slední chvíli onemoc-
nělo.

„Všechny děti zpí-
valy velice pěkně a vy-
daly ze sebe, co mohly. 
Je také nutné pochválit 
rodiče, kteří je v této 
bohulibé činnosti pod-
porují. Na Horňácku 
se do budoucna o tra-
dičně výborné zpěváky 
rozhodně bát nemu-
síme,“ řekla předsed-
kyně poroty, vedoucí 
ženského velického 
sboru a sólistka, Anna 
Šajdlerová.

Do oblastního kola, Slovácký zpěvá-
ček, které proběhlo poslední dubnovou 
neděli ve Vacenovicích, se klasifikovali 
v kategorii do 10 let hned tři horňáčtí zpě-

váčci: 1. místo Jan Pavlík z Hrubé Vrbky, 
2. Tomáš Joch z Lipova, 3. Anna Sládko-
vá z Velké. Kategorii 10 let až 15 let však 
vyhrál Karel Soviš z Veselí nad Moravou, 
na druhém místě skončila Šarlota Zálešá-
ková z Uherského Hradiště a Hynek Evják 
z Louky byl třetí.

Všechny děti si připravily do reperto-
áru výhradně regionální písničky, což by 
mělo být určitou samozřejmostí. Očekával 
se však větší zastoupení pěvecky šikov-
ných dětí z Velké. Některé ale daly před-
nost jiným aktivitám jako je muzicírování. 
Hlavně, že zůstaly u folkloru. Organizáto-
rům potěšila velká účast zpěváčků z Lipo-
va, kterých došlo jako kompletní fotbalová 
jedenáctka.

Antonín Vrba
Velká nad Veličkou

Antonín Vrba (*1959) je organizátor sou-
těže Horňácký zpěváček a novinář pro 
Nové Slovácko.

Horňácký zpěváček počtvrté
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Z KRONIKY

NĚCO Z KULTURY

mo sousedí s místem Obrázkové hrušky! 
Že by onen obrázek odkazoval na smrt 
(nikoli však násilnou) Václava Matějíčka? 
A ve vzpomínkách pamětníků se spojila 
vražda s nalezením mrtvoly, a přízvisko 
„Matějů“ bylo z nějakého důvodu zaměně-
no s příjmením Matějíček? Inu možná. Je 
to pravděpodobné, ovšem stoprocentní to 
také není.

A ještě je tu jedna věc: kde vzala Čí-
žova tetička onen detail s muzikanty? Proč 
se jí tak vryl do paměti? Možná za to může 
incident z 12. ledna 1884. Toho večera si 
v Nedašově sedm chasníků, „učňů muzi-
kantů“ (!) vyhlédlo jistého Václava Nováka. 
Nadávali mu a vysmívali se mu kvůli po-
dezření ze žhářství. Novák se však nedal, 

vyzbrojil se palicí a chtěl si s muzikanty 
srovnat účty. Ti však vzali do rukou podob-
né zbraně a společně Nováka zbili. Celá 
šarvátka pak skončila Novákovou smrtí. 
Takže máme tu i událost, kdy vrah pochází 
z řad muzikantů. O vraždě pak nalézáme 
zmínky nejen v matrice, ale i v kronice bru-
movské farnosti.

Že by se v pověsti od Čížové tetičky 
útržkovitě a matně prolínaly události dvě 
či dokonce tři? Kdoví? My jsme možná 
oponou času trhli, možná jsme ji poodkry-
li, ale svá tajemství si přece jen v úplnosti 
ponechala. 

Ať už to bylo jakkoli, svatý obrázek 
pod Návojnou i místo, kde stával, si úctu 
zaslouží a zůstane zachováno i pro příští 

generace. Poté, co bude upravena silni-
ce, na levém břehu ve směru k Brumovu 
dojde k opětovné instalaci původního ob-
rázku. A s ním zde bude vysazena i nová 
hrušeň, spolu s další náhradní výsadbou. 
Památné místo u „Obrázkové hrušky“ tak 
nezanikne.

Aleš Naňák
Návojná

PhDr. Aleš Naňák (*1981) pracuje 
na oddělení památkové péče Krajského 
úřadu Zlínského kraje, věnuje se drob-
né sakrální architektuře a historii jižního 
Valašska.

Na každé číslo časopisu Bílé Karpaty se těším. Pokud bych měla hodnotit, vždy mě zaujme:
Obsah. Časopis je velmi pestrý, nepodbízivý. Přináší nové informace atraktivní pro širší okruh čtenářů. 

Pro mě osobně jsou velmi zajímavé praktické zkušenosti např. se zakládáním travních porostů, 
obnovou pařezin, metodická doporučení apod. Jelikož patřím ke starším čtenářům, velice oceňuji 
příspěvky ve slovenštině, neboť mi tento jazyk nejbližších přátel ve veřejném prostoru velice chybí.

Osobnosti. Oceňuji možnost poznávat regionální osobnosti a jejich příběhy. Zvlášť mě zajímá rubrika „Portrét“ a věřím, že tato 
rubrika bude mít ještě dlouho z čeho čerpat.

Ovoce. Rubriku Ovoce našich dědů oceňuji z četných důvodů – od návratů k tradicím, přes ovocné stromy v krajině až po velmi 
cenný a mizející genofond a nezanedbatelný ekonomický přínos. 

Odbornost. Je velmi přitažlivé, že zveřejněné články se mnohdy týkají odborných záležitostí, jsou však psány srozumitelným 
jazykem, což rozšiřuje okruh čtenářů (v rodině, ve firmě).

Originalita. Přes dozajista velmi skromné finance, kterými redakce disponuje, jsou články určeny pro daný časopis a nejsou 
přebírány bez úprav či aktualizací informace odjinud, jak se jinde běžně děje. Originální je i široký výběr témat. 

Otazník. Přání mám pouze k frekvenci časopisu – jako čtvrtletník by mi přišel naprosto dokonalý a to i za předpokladu navýšení 
ceny. Chápu, že u tohoto bodu je veliký otazník.

Přeji editorovi a všem čtenářům, abychom se i nadále mohli těšit z krásného pocitu rozevření nového čísla časopisu Bílé-Biele 
Karpaty.

“ Ing. Hedvika Psotová
hlavní projektantka Arvita P spol. s r.o., Otrokovice
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Starček dlouholistý moravský (Te-
phroseris longifolia subsp. moravica) 
patří k nejvzácnějším rostlinám nejen 
Bílých Karpat. V České republice ho 
najdeme pouze na pěti lokalitách v šir-
ším okolí Brumova-Bylnice, kde větši-
nou roste v lemu mezi loukou a křovi-
nami či lesem. 

Pět dalších lokalit je známo ze Slo-
venska z Bielych Karpat, Strážovských vr-
chů, Tríbeče a Vtáčnika. Na sedmi dalších 
dříve známých lokalitách již vyhynul.

Tento starček je považován za ende-
mita Západních Karpat, což znamená, že 

Správy chráněných krajinných 
oblastí (CHKO) spadají pod Agenturu 
ochrany přírody a krajiny ČR (AOPK). 
Tak je tomu od roku 2006 a zůsta-
ne. Avšak, protože tentokrát nedošlo 
ke změně názvu, řada čtenářů si zřej-
mě ani nevšimla, že Agentura prodě-
lala od 1. ledna tohoto roku výraznou 
změnu. 

V souvislosti s přijetím zákona 
o státní službě byl přijat také zákon 
změnový, což si lze představit 
jako celý balík novel zákonů, 
které se týkají jednotlivých or-
ganizací spadajících nově pod 
služební zákon. Jednou z nich 
je i naše Agentura.

Až tento třetí pokus za po-
sledních 10 let završil dlouholeté 
úsilí zakotvit AOPK ČR jako jeden správní 
úřad. Dosud totiž vykonávaly státní sprá-
vu jednotlivé správy CHKO (celkem 24) 

vznikl a je rozšířen jen v této oblasti a nikde 
jinde se nevyskytuje. I když má zajištěnou 
legislativní ochranu – je u nás chráněným 
druhem v kategorii kriticky ohrožený a je 
také evropsky chráněný – není jeho sou-
časný stav na bělokarpatských lokalitách 
příliš optimistický. 

Na třech lokalitách roste pouze v ně-
kolika kusech, na další se nedaří spolu-
práce s vlastníkem pozemku, takže pou-
ze výskyt na jedné lokalitě dává naději 
na udržení stabilnější populace.

Jedná se o Hodňovskou dolinu 
u Brumova, kde každoročně vykvétá 50 
až 200 jedinců. K záchraně starčeku byla 
v loňském roce ve spolupráci s uživatelem 
pozemku (Javorník – CZ s.r.o.) plocha 
s jeho výskytem vyjmuta z pastevního are-
álu, prosvětlena od náletu keřů a ručně 
pokosena.

Ke zlepšení současného stavu by měl 
během dvou let přispět také projekt Regi-
onální akční plán pro starček dlouholistý 
v CHKO Bílé Karpaty, který je financován 
z Norských fondů. Kromě praktických 
zásahů, jakými je citlivé ruční kosení míst 
s jeho výskytem či ochrana rostlin pevným 
ohrazením, by stávající populace měly být 
posíleny výsadbou jedinců napěstovaných 
ze semen v domácích podmínkách. Uva-
žuje se také o obnově některé z historic-
kých lokalit.

A jak tato rostlina vlastně vypadá? 
Pokud nekvete, její přízemní růžice se 
v trávě snadno přehlédnou. V době kvě-
tu (koncem května či začátkem června) je 
však tato přes půl metru vysoká rostlina již 

a Agentura jako celek neměla v zákoně 
oporu. Novela tak velmi významně stabili-
zuje systém státní ochrany přírody v Čes-
ké republice, a doufáme, že (spolu se 
začleněním naší organizace pod služeb-
ní zákon) přispěje i k dalšímu zkvalitnění 
péče o nejcennější přírodu u nás.

Pracoviště

Nově se Agentura člení vedle ústře-
dí na 15 regionálních pracovišť, 

v jejichž čele stojí ředitelé. Tato 
pracoviště sice zhruba odpo-
vídají současnému krajskému 
uspořádání, kvůli intenzitě vý-
konu státní správy se však je-

jich hranice v řadě případů i liší.
Čtenáře časopisu Bílé – Biele 

Karpaty bude samozřejmě nejvíce za-
jímat, co se změnilo přímo u nás. V tom 
případě mám dobrou zprávu, protože toho 
naštěstí není mnoho. Již před několika 

z dálky nápadná žlutým květenstvím, kte-
rá opyluje blanokřídlý a dvoukřídlý hmyz 
nebo motýli. Po oplození tvoří nažky, 
podobné chmýří pampelišek, které jsou 
schopné se větrem šířit i na větší vzdále-
nosti. 

Přestože pokusná pěstování byla vel-
mi úspěšná, v přírodě se na nové lokality 
nešíří. Klíčení a přežívání mladých seme-
náčků zřejmě vyžaduje speciální podmín-
ky. Již dvacet let je tento druh studován 
několika botaniky, a to jak českými, tak ze 
Slovenské akademie věd. Kromě pěsto-
vání a pokusných výsevů a výsadeb zkou-
mali vlastnosti této rostliny, zjišťovali její 
stanovištní nároky a několik let pravidelně 
sledují její početnost na jednotlivých loka-
litách. Poznatků o tomto vzácném starčku 
je hodně, ale k tomu, aby z naší flóry ne-
zmizel, je nutná především péče vlastníků 
a uživatelů pozemků, na kterých roste.

Ivana Jongepierová

lety totiž proběhlo sloučení Správy CHKO 
Bílé Karpaty se Střediskem AOPK ve Zlí-
ně, takže z hlediska územní působnosti 
dochází jen k přesunu správního obvodu 
Veselí nad Moravou z Brna k nám. 

Budeme zde zajišťovat jak odbornou 
podporu výkonu státní správy, tak admini-
straci krajinotvorných programů a operač-
ního programu životního prostředí na úse-
ku ochrany přírody a krajiny. Jinak tuto 
agendu vykonáváme i na území celého 
Zlínského kraje s výjimkou správního ob-
vodu Rožnov pod Radhoštěm a samozřej-
mě území CHKO Beskydy.

Oddělení

Regionální pracoviště Správa CHKO 
Bílé Karpaty, jak zní nyní náš nový oficiální 
název, se člení na čtyři oddělení. Odděle-
ní provozní vede Ing. Eva Dvořáková, od-
dělení péče o přírodu a krajinu RNDr. Li-
bor Ambrozek, oddělení sledování stavu 

Evropsky chráněné druhy (8)

Starček dlouholistý 
moravský

Ochrana přírody ve státní službě
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CHKO Biele Karpaty



Bílé - Biele Karpaty  1 / 2015 13

ZPRÁVY ZE SPRÁVY

V této sezóně vstupujeme do no-
vého období Programu rozvoje ven-
kova, které potrvá do roku 2020. 
Pro ochranářskou i zemědělskou 
veřejnost je důležité, jak budou nyní 
v zemědělských dotacích nastaveny 
dotační tituly, tzv. agroenvironmentál-
ně klimatická opatření. Pro bělokar-
patské louky jsou významné zejména 
opatření zaměřená na ošetřování trav-
ních porostů.

Ochrana motýlů

Oproti předchozímu období je zde 
novinkou titul Ochrana modrásků, který 
spočívá v podpoře následujícího postupu. 
Při samotném kosení zůstává na půdním 
bloku 15–50 % nepokoseného porostu 
v 1. seči. Následně je nepokosená hmota 
odstraněna buďto ve 2. seči – v tom pří-
padě se nechá nepokosených 10–20 % 
hmoty na jiném místě – nebo se místa ne-
pokosená v 1. seči uklidí až v příštím roce.

Proč je tento dotační titul tak důležitý? 
Pokud byla dříve travní hmota z pozemku 
uklizena jednorázově, byla tak zničena vý-
vojová stádia mnoha druhů hmyzu a navíc 
tak zmizela pro hmyz potravní nabídka. Při 
dodržení podmínek titulu Ochrana mod-
rásků jsou zajištěny příznivější podmínky 
pro vývoj motýlů, a opatření bude jistě 
přínosem pro zachování mnoha dalších 
druhů hmyzu.

Proto považujeme tento dotační ti-
tul z pohledu ochrany přírody za nejpří-
nosnější změnu. K jeho zavedení přispěl 
i projekt LIFE+ Motýli ČR – SR, který je 
od roku 2011 realizován v CHKO Bílé/
Bielé Karpaty, ve spolupráci se sloven-
skými ochránci přírody.

Ostatní opatření v kategorii ošetřo-
vání travních porostů zůstaly zachovány, 
pouze podmínky u některých z nich byly 
mírně pozměněny. 

Zatravňování

Z dalších dotačních titulů, které stojí 
za zmínku, je Zatravňování orné půdy. 
V CHKO je možné zatravňování provádět 
pouze regionální nebo druhově bohatou 
směsí, která musí být předem schválena 

Správou CHKO. Plocha určená k zatrav-
nění musí být předem vymezena v LPIS.

Výrazný protierozní efekt má rovněž 
nový dotační titul Zatravňování drah sou-
středěného odtoku. Cílem je zpomalit po-
vrchový odtok vody z orné půdy, což pove-
de ke snížení rizika vodní eroze a splachů 
ornice do vod.

Za účelem ochrany dříve hojného 
ptáka na našich polích, čejky chocholaté, 
byl schválen dotační titul Čejka na trav-
ních porostech.

Negativa

Nový Program rozvoje venkova však 
přináší pro bělokarpatské louky také ně-
která negativa.

Především je to povinnost pro země-
dělce navýšit množství chovaných hos-
podářských zvířat. To vede v konečném 
důsledku k vyššímu zatížení travních po-
rostů dusíkatými látkami, což je z pohledu 
ochrany přírody nežádoucí. Je prokázá-
no, že zvýšená míra hnojení neprospívá 
mnoha chráněných druhům rostlin.

Současné nastavení zemědělských 
dotací je také méně výhodné pro ekolo-
gické zemědělce z důvodu snížení někte-
rých plateb.

Určité riziko může přinést i finanční 
motivace zemědělců k rozorávání travních 
porostů. Při plánování takového zásahu 
doporučujeme tento záměr vždy projednat 
se Správou CHKO.

V 1. zóně CHKO je rozorání přímo 
zakázáno Zákonem o ochraně přírody 

a krajiny, ve 2. zóně CHKO je rozorávání 
travních porostů také nežádoucí. 

Který titul?

A jak se určuje, který dotační titul je 
nejvhodnější? Při rozhodování o jednotli-
vých pozemcích vychází pracovníci Správy 
CHKO a Krajských úřadů z předchozího 
mapování chráněných druhů rostlin a živo-
čichů. Pokud je známo, že se na pozemku 
nachází některý chráněný druh, je zde na-
staven takový dotační titul, aby prováděná 
opatření danému druhu vyhovovala. Ne 
vždy se zájmy ochrany přírody setkají plně 
se zájmy zemědělců. V tomto případě se 
pak snažíme na společných jednáních na-
jít co nejlepší řešení.

Pokud hospodaříte a máte zájem 
o provedení změn v nastavení dotačních 
titulů v systému LPIS, kontaktujte přísluš-
né pracoviště ochrany přírody.

Kompetence orgánů ochrany přírody 
ve vymezování agroenvi titulů jsou rozdě-
lené takto:

Regionální pracoviště Správa 
CHKO Bílé Karpaty vymezuje dotační 
tituly na území CHKO a také ve volné kraji-
ně mimo území CHKO, kde se nenachází 
lokality soustavy Natura 2000 a maloploš-
ná zvláště chráněná území.

Krajské úřady vymezuji dotační titu-
ly na území soustavy Natura 2000 a ma-
loplošných zvláště chráněných územích 
mimo CHKO.

Eliška Hoferková

Změny v novém Programu rozvoje venkova

biodiverzity Mgr. Martina Vočadlová a od-
dělení ochrany přírody a krajiny Ing. Bo-
humil Jagoš, který je zároveň zástupcem 
ředitelky Ing. Jiřiny Gaťákové. 

Agendu jednotlivých oddělení jste 
zřejmě z názvů odvodili, jen pro jistotu 
dodávám, že oddělení péče o přírodu 

a krajinu má na starosti management 
(péče o přírodu), krajinotvorné programy 
a operační program ŽP, zatímco oddělení 
ochrany přírody a krajiny vykonává státní 
správu na území CHKO Bílé Karpaty.  

Závěrem nezbývá než si přát, aby ne-
byla tato změna v souladu s Murphyho zá-
kony a aby pro jistotu byla zase na dlouho 
poslední.

Libor Ambrozek

Údržba travních porostů v NPR Čertoryje (Foto Eliška Hoferková)
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Questing, questing… Že vám to nic 
neříká? Pokud jste někdy hráli „na šip-
ky“, hledání pokladu apod., v podstatě 
však už víte, o co jde. 

Quest neboli hledačka je hra nejen 
do přírody. Funguje to takto. Máte v plánu 
navštívit nějaké místo, které se vám líbí, 
ale neznáte všechny zajímavosti. Pak ale 
dostanete do ruky pracovní list s poetic-
kými nápovědami, ručně malované mapy 
a někdy také ilustrace, které slouží jako 
vodítko – a najednou se nemůžete do-
čkat, až vyrazíte na cestu za jednotlivými 
indiciemi. Věřte, že pak bude jedno, jestli 
je vám deset či sedmdesát, protože nad-
šení stírá věk…

Tras je hodně

Možná jste byli zvyklí na naučné stez-
ky, které vám přinesly informace o rostli-
nách a zvířatech v dané oblasti – tentokrát 
si všechno objevíte sami prostřednictvím 
vyluštěných nápovědí. A konečná tajenka 
se nachází v cíli cesty – vyřešení objeví-
te pouze absolvováním stezky. Je třeba 
lidi vytáhnout od počítačů ven, a tak přes 
monitor se k řešení nedostanou. Prostě 
přijďte se podívat, jak máme kolem sebe 
hezky. A o tom, že takových míst je hodně, 
svědčí narůstající počet questingových 
tras.

Za rok, za dva, budete vzpomínat, 
kde jste všude byli. V nepřeberném množ-
ství fotografií v počítači hledáte ty pravé, 
snad se mezi jednotlivými složkami neztra-
títe. A kdybyste nebyli úspěšní, nevadí, 
máme pro vás zajímavou „pomůcku“. Má 
to ale jeden důležitý předpoklad. Vysypte 
z prasátka pár drobných, zajděte s nimi 
do papírnictví a pořiďte si malý sešitek 

(nejlépe v pevných des-
kách). Do batohu se vám 
určitě vleze. A k čemu 
bude dobrý? Na konci 
každé „hledačky“ najdete 
krabičku s razítkem, abys-
te měli památku na tento 
jedinečný zážitek. A proto-
že tvůrci tras chtějí vědět, 
nakolik se vám s připrave-
nou trasou a hádankami 
zavděčili, popište do jejich 
slovníčku své pocity. Nebo 
tam jen nechejte vzkaz, 
z kterého konce republiky 
jste se přijeli podívat.

Vytvořte si sám

Hledačku může vy-
tvořit úplně kdokoli z vás – skupina dětí 
nebo dospělých, nejlépe v mezigenerační 
spolupráci. Tvorba hledačky má vzděláva-
cí, společenskou a rekreační hodnotu pro 
tvůrce – jen si představte, co při vymýšlení 
můžete zažít! A o tom, že se během cesty 
budou všichni hledači vzdělávat, užívat si 
společnosti druhých a zároveň rekreovat 
v přírodě, určitě není pochyb. 

Hledačka je dostupná veřejnosti 
a může být opakovaně využívána, aniž by ji 
bylo třeba vždy znovu vytvářet. Najděte si 
na našem webu (www.bilekarpaty.cz/vis) 
questingovou stezku ve vašem okolí nebo 
v oblasti, kam se chystáte na dovolenou. 
Případně se podívejte na speciální adresu 
www.questing.cz, nebo možná dostanete 
přímo pracovní list na turistickém infor-
mačním centru v některých městech.

Nenašli jste hledačku ve svém oblí-
beném místě? To je škoda. Zřejmě zatím 
čeká na své tvůrce. 

Nabídka

My vám můžeme poradit tři místa, 
která už svoji questingovou trasu mají. 
VIS Bílé Karpaty dalo podnět ke tvorbě tří 
nových hledaček pro tuto turistickou sezo-
nu ve Zlínském kraji, který svým jménem 
zastřešuje také občanské sdružení Líska. 
Můžete vyjít na tyto stezky:
• Lopenická hledačka aneb Cesta 

za poznáním života hospodářova;
• Příběh skla – straňanský quest;
• S křížkem po funuse…? aneb První 

vysocké hledání řemesel.

No tak už odložte časopis, sbalte 
batoh, nezapomeňte na sešitek a tužku, 
vytisknout pracovní list a na shledanou 
u pokladu!

Marie Petrů

Questing
nový způsob jak objevovat krajinu

Časopis Bílé/Biele Karpaty patří mezi několik málo periodik, které si nechávám ke čtení na chvíle 
odpočinku, bohužel tolik vzácné... Časopis proto na stole často čeká na otevření i několik týdnů. Ale v té 
pravé chvíli, u skleničky blatnického rýňáku nebo bělokarpatské genofondovice, se pak s potěšením 
začtu, zpravidla nejprve do článků v rubrice „Z kroniky“.

Každá cesta do Bílých Karpat, ať již služební či soukromá, je pro mě slavností. Časopis mi umožňuje 
užít si atmosféru moravsko-slovenského pomezí i na dálku. 

Na Bílé/Biele Karpaty oceňuji, kterak dokáže propojovat témata z dob zašlých časů se současnými, je tematicky pestrý 
a mezi ostatními našimi regionálními periodiky jedinečný svou bilaterálností. Rád si přečtu i články ve slovenštině, která bohu-
žel z našeho běžného života prakticky vymizela. 

Přeji časopisu Bílé/Biele Karpaty do dalších let dostatek čtenářů, autorů, nadšenců a podporovatelů. Novému grafikovi 
Davidovi Jongepierovi přeji, aby u časopisu s nadšením vydržel tak dlouho jako Jana Hajduchová.

“ Ing. Pavel Pešout
zástupce ředitele Agentury ochrany přírody a krajiny ČR, Praha
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PORTRÉT

Mezi výrazné postavy folklorní scé-
ny na Slovácku v 50. letech 20. století 
patřila Anežka Gorlová (1910–1993) 
– lidová sběratelka, textařka, vyšívač-
ka a malířka. Složila lidové písně, kte-
ré byly vydány v několika zpěvnících 
a dostaly se i na filmové plátno. 

Anežka Janečková, později provdaná 
Gorlová, se narodila roku 1910 a vyrůsta-
la v chudých rodinných poměrech v Borši-
cích u Blatnice. Několik jejích sourozenců 
zemřelo v mladém věku. Těžkou ránu dív-
ce zasadila též smrt otce, který skonal při 
zemědělské práci v Uhrách. Tam Anežka 
několikrát putovala s dalšími obyvateli Bor-
šic za přivýdělkem. 

Angažované písně

Zkušenost dítěte, které muselo čelit 
nuzným poměrům venkovského života, 
předznamenala Anežčinu kladný vztah 
k revolučním změnám na venkově, kte-
ré nastaly po roce 1948. To se odráželo 
i v tvorbě a názorech mladé ženy, která 
na jednu stranu ctila starobylé tradice 
a na druhou stranu vítala hospodářské 
a politické kolektivizační procesy, které 
měly zmodernizovat české a slovenské 
zemědělství podle sovětského vzoru. 

Proto Anežka Gorlová začala ve své 
tvorbě propojovat tradiční formy folkloru 
s angažovaným obsahem. Týkalo se to 
především tzv. družstevních písní. Jejich 
nápěvy na posluchače sice působily tra-
dičně, ale texty byly dobově podmíněné. 
Zpívalo se v nich o scelených lánech, 
žacích strojích nebo soutěžení družstev-
níků v hektarových výnosech. Uplatnění 
se těmto písním dostalo i ve filmové tvor-
bě. Objevily se v budovatelské komedii 

Ještě svatba nebyla natočené režisérem 
Jaroslavem Machem. Nejznámější píseň 
lidové textařky Dobré je, že už není pána 
můžeme zaslechnout ve filmové adaptaci 
románu Žert dle námětu Milana Kundery. 
Hlavní hrdina, herecky ztvárněný Josefem 
Somrem, ji zaslechne při pobytu v rodném 
městě, kam po letech zavítá, aby zúčto-
val s minulostí. Její součástí jsou přitom 
angažované písně, které utvářely kolorit 
jásavých a zároveň krvavých let stalinismu 
v Československu.

Kořeny tvorby a myšlení

Anežka Gorlová žila ve vesnici ležící 
v podhůří Bílých Karpat na rozhraní náro-
dopisných oblastí Horňácka a dolňácké-
ho Uherskobrodska, v regionu folklorně 
pestrém a inspirativním. Mezi jedince, 
kteří místní kulturu ctili, patřil též malíř 
Josef Hodek, který v Boršicích několik 
let působil coby učitel. Snad i on ji svým 
dokumentačním odkazem, ztvárněným 
v malovaném zpěvníku z kraje pod Velkou 
Javořinou, ovlivnil. Největší vliv na Anežku 
Gorlovou a její vztah k lidové kultuře však 
měla její matka, která dívku naučila zpěvu 
desítek písní a úctě k místní kultuře. Ne-
malý vliv na mladou ženu měli i bratři, které 
osud po 1. světové válce zavál až za At-
lantik. Především Josef Janečka, který se 
z USA do Československa posléze vrátil, 
vnímavou Anežku svým uvažováním dlou-
hodobě ovlivňoval. Jejich spolupráce vyvr-
cholila v době, kdy si v Boršicích založili – 
později znárodněnou – dílnu lidové tvorby. 

I když Anežka Gorlová nově nasto-
lenému režimu věřila, její osud i pohled 
do minulosti poznamenalo několik neleh-
kých životních okamžiků. Přestože svůj 
rodný kraj milovala, nakonec se po roz-

chodu s manželem odstěhovala. Druhou 
polovinu života neprožila na jihovýchodní 
Moravě, ale ve středních Čechách. Přes 
specifickou tvorbu družstevních písní, 
které lze považovat za svérázný odraz teh-
dejší doby, Anežka Gorlová za sebou za-
nechala veskrze pozitivní dílo. Osud této 
pozapomenuté sběratelky a textařky vypo-
vídá o víře, iluzích i zklamaných nadějích 
doby, v níž někteří trpěli a jiní věřili v lepší 
příští. 

Petr Slinták

Anežka Gorlová

Rozhlasový pořad o Anežce Gorlové si mů-
žete poslechnout prostřednictvím webové 
stránky Českého rozhlasu http://prehravac.
rozhlas.cz/audio/3316129.

Anežka Gorlová při malbě kraslic v 50. 
letech (Foto archiv Františka Zákutného)

Nejsem pravidelným čtenářem Bílých – Bielych Karpat. Přesto ho čtu léta, většinou přímo v Javorní-
ku nad Veličkou v Bílých Karpatech. Čtu různě na přeskáčku. Někdy si nějaký text znovu po letech najdu, 
třeba jako ten o medvědech, kteří se čas od času zatoulají k nám. 

Teď, když je časopis barevný, ukládám si do paměti fotografie divokých orchidejí, kdybych je ně-
kdy potkal při procházkách, protože na rozdíl od medvěda moc kytek nepoznám. Ale myslím, že setkání 
s vzácnou květinou, která roste jen na bělokarpatských lukách, může být stejným adrenalinem, jako setkání 
s medvědem, navíc je to poněkud bezpečnější. (I když naše 88letá sousedka z Kopánek, paní Štěpánka Cveková na můj dotaz, 
co dělala, když před lety potkala medvěda, pravila klidně: „Já jsem šla vlevo, medvěd vpravo...“. Což mne vede k myšlence, že 
rozhory se staršími lidmi, kteří žijí v našich horách, mohou být inspirativní).

Též texty o ovocnářství, folkloru a lidové kultuře vůbec mám v oblibě. Necítím se však fundovaný k tomu, abych radil, co 
a jak se má dělat lépe. Což asi nebude smyslem této ankety k dvacátému výročí časopisu. Tak mu na dálku připíjím slivovicí 
z pravých horňáckých durancií.

“ Doc. Břetislav Rychlík
režisér, vysokoškolský učitel JAMU, Brno
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V kraji se stále živými tradicemi, 
dříve náročným horským životem a zá-
roveň velkým vegetačním bohatstvím, 
jaký je ten náš, lidé získali bohaté zna-
losti, jak využívat rostliny z okolní příro-
dy. Kvůli současnému životnímu stylu, 
stěhování mladších generací do vel-
kých měst a úpadku drobného farma-
ření se tradiční znalosti rychle ztrácejí. 
Z těchto důvodů jsem se rozhodl zde 
provést etnobotanickou studii.

Cílem studie je zachytit cenné lidové 
znalosti místních obyvatel, které jsou po-
dle UNESCO definovány jako nehmotné 
kulturní dědictví. K tomu jsem bedlivě hle-
dal klíčové osoby, které stále užívají, nebo 
si alespoň pamatují tradiční užití planých 
rostlin. Jedná se tedy zejména o poslední 
bylináře, sběrače rostlin a znalé pamětní-
ky. Respondenti pocházeli z více než pat-
nácti vesnic, především z etnografických 
regionů Moravské Kopanice, Horňácko 
a Uherskobrodsko.

Bylinky, zelenina, ovoce

Ačkoliv vícero respondentů vypově-
dělo, že většina znalých bylinářů-specia-
listů již není bohužel naživu, studie zachy-
tila překvapivě bohaté tradiční znalosti. To 
platí zejména pro užití řady druhů léčivých 
rostlin. Botanicky bohaté bělokarpatské 
louky byly a stále jsou významným pří-
rodním zdrojem lidových léčiv. Celkově 
bylo zachyceno lékařské využití 110 dru-

hů planých rostlin. Nejčastěji zmiňované 
druhy léčivých rostlin jsou řepík lékařský, 
kopřiva (pŕhľava) dvoudomá, třezalka teč-
kovaná (ľubovník bodkovaný), lípa srdčitá 
(malolistá), zeměžluč lékařská (menšia) 
a mateřídouška (dúška).

Plané jedlé rostliny se využívaly ze-
jména v minulosti, nicméně někte-
ré druhy se konzumují dodnes. 
Bylo zaznamenáno 55 druhů 
jedlých rostlin (zahrnuty i rostliny 
zpracované na různé nápoje), což 
je o polovinu méně než počet 
léčivých rostlin, nicméně v pod-
mínkách mírného klimatu je to 
množství značné. Je to dáno jak 
bohatou lidovou moudrostí, tak 
zdejší přírodně-klimatickou a tudíž 
vegetační rozmanitostí.

Obecně se často účel léčivých 
a jedlých rostlin prolíná, tedy mají 
obojí význam. V Bílých Karpatech je 
tento přesah upotřebení rostlin jak 
pro léčebné tak potravinové účely 
okolo 30 %. Mezi nejvíce zmiňované 
jedlé druhy patří sedmikráska obec-
ná, dřín obecný, pampeliška (púpa-
va) lékařská, kopřiva dvoudomá, 
česnek medvědí a bez (baza) černý.

Uplatnění a způsob užití

Z hlediska kategorií onemocnění nej-
častěji lidé používají rostliny na léčbu one-
mocnění dýchacích cest a hned vzápětí 
na problémy zažívacího traktu. Následují 

problémy močopohlavní soustavy a pohy-
bového aparátu (viz tab. 1).

Jedlé rostliny se nejčastěji požívají 
jako planá zelenina v čerstvé formě. Ně-
kdy je konzumují samotné, častěji ale 
slouží na přípravu nebo zpestření salátů. 

Mezi tyto patří především čes-
nek medvědí, pampeliška 

lékařská a sedmikráska 
obecná. 

Také je oblíbe-
ná přímá konzumace 

planých ovocných dru-
hů. Jedná se zejména 
o dřín, borůvku (čučo-
riedku), jahodník, ma-

liník a ostružiník. Plané 
ovoce jako dřín obecný, 

černý bez a trnka obecná 
též slouží celkem často 
jako základ ovocných vín 
a likérů.

Rostlinná léčiva jsou 
nejčastěji připravována for-
mou bylinných čajů. Druhým 

nejběžnějším typem přípravy 
jsou tinktury připravené ex-
trakcí účinných látek v alkoho-
lu, kdy nejčastějším médiem je 
slivovice. Třetí nejfrekventova-

nější metodou je užití čerstvých 
rostlin jednak konzumací, ale především 
přímou externí aplikací rostlin na kůži. 
Tímto způsobem se používají zejména 
na různá povrchová zranění řebříček 
obecný, jitrocel (skorocel) kopinatý a ře-
pík lékařský. 

Nejpoužívanější částí léčivých rostlin 
je jednoznačně celá nadzemní nať, poté 
samotný květ, list, kořen a plod. Ve větši-
ně případů jsou léčiva připravována z jed-
notlivých druhů rostlin. Pouze v několika 
případech se rostlinné medikamenty při-
pravují ze směsi druhů, např. populární 
směs maliníku, ostružiníku a jahodníku 
jako vitalizující a očistná čajová směs.

Studie zachytila i několik rostlin, které 
spíše v minulosti sloužily k léčení onemoc-
nění domácích zvířat. Tyto způsoby aplika-
ce však byly v povědomí pouze několika 
málo dotazovaných osob. Jedná se ze-
jména o řepík lékařský, měsíček (nechtík) 
lékařský (pěstovaný či zplanělý) na vnější 
zranění a ošetření vemene; pelyněk čer-
nobýl (palina obyčajná) na nemoci králíků 
a trávicí potíže dobytka; řebříček obecný, 
mochna (nátržník) husí a kopřiva dvou-
domá na vitalitu a dobrý růst drůbeže; 

Užití bylin a konzervace sušením na Moravských Kopanicích 
(Foto Lukáš Pawera)

Jedlé a léčivé
rostliny z přírody
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třezalka tečkovaná na trávicí potíže a ko-
liky; konopice polní (napuchnutá) na dý-
chavičnost. A při průjmech se vařil šťovík 
(štiavec), řepík a přeslička rolní.

Názvosloví

Většina místních názvů rostlin sleduje 
klasické české jméno, někdy jen rodový 
název. Přibližně pětina zachycených dru-
hů rostlin má svůj spíše již málo užívaný 
lokální název:
• bez černý - kašičky, kozičky, hural
• česnek medvědí - hadí česnek
• hloh obecný (plody) - hložinky
• jitrocel kopinatý - psí jazýček/jazyk
• jitrocel větší - kravské ucho
• kontryhel - alchemilka
• kostival - černý kořen/černyj koreň
• mateřídouška - materinka
• mochna husí - stríbrník
• ožanka kalamandr - verunka
• pampeliška - pléška
• plicník lékařský - medunica, bedrni-

ca
• popenec břečťanovitý - opuňka
• prvosenka jarní - petrklíč, kropáček
• pupava bezlodyžná - myslivecký 

chléb
• řebříček obecný - mjačačinec, myší 

ocásek
• řepík lékařský - řepíček, repíček
• sléz přehlížený (mladé plody) - chle-

bíčky, koláčková zelenina
• smrk ztepilý (výhonky) - omlady
• světlík lékařský - očienka
• šalvěj luční - babské ucho, kohůtky, 

babí bruch
• šťavel kyselý - zaječí zélí

• trnka obecná (plody) - kapr-
tynky

• třezalka tečkovaná - milovní-
ček.

Z nízkého počtu skuteč-
ně lidových názvů je zřetelný 
jejich úpadek a pravdě-
podobné přejímaní stan-
dardních českých jmen 
z literatury.

Závěr

Zachycení lidových zna-
lostí neznamená jen záchranu kul-
turního dědictví, ale může sloužit 
pro zpětný návrat k užívání rostlin-
ných zdrojů a tedy k původním přírodním 
metodám léčby. Také nám může obohatit 
jídelníček o nutriční a biologicky aktivní 

látky z planých jedlých rost-
lin. Volně rostoucí rostliny totiž 
neprošly žádným šlechtěním 
a v laboratorních výzkumech 
vykazují vysokou antimikrobiální 
a antioxidační aktivitu – obsa-
hují mnoho vitamínů, minerálů 
a antioxidantů. Lidé bohužel 
obecně nedoceňují jejich vlast-
nosti, a proto jejich užití rychle 
upadá v zapomnění. Nejen že 
se na tyto zdroje zapomíná, ale 
ony i mizejí díky zintenzivnění 
zemědělství, především pou-
žíváním herbicidů a také kvůli 
zabíráním půdy velkoplošnou 
rostlinnou produkcí.

Naštěstí Bílé Karpaty jsou 
do značné míry nakloněné eko-
logickým metodám drobného 
hospodaření a stále je tedy 
hodně míst, kde si můžeme 
i s dětmi nasbírat svoje byliny, 
plané ovoce a zeleninu a předat 
tak svým potomkům i lidovou 
znalost, která člověku pomáha-
la přežít od nepaměti.

Chci srdečně poděkovat místním 
obyvatelům za vstřícný přístup ke studii 
a sdílení jejich znalostí. Zároveň prosím 
o další informace či kontakt, pokud ně-
kdo zná tradiční způsoby užití léčivých 
i jedlých rostlin v Bílých Karpatech. 
E-mail: lukas-pawera@seznam.cz, mobil: 
721 386 315.

Lukáš Pawera
Komňa

Ing. Lukáš Pawera (*1988) stu-
doval rozvoj zemědělství v tropech 

a subtropech na České zemědělské 
univerzitě v Praze. Jeho specializací 

je etnobotanika, udržitelné zemědělství 
a ochrana genových zdrojů kulturních 
rostlin. Momentálně je na stáži v organi-
zaci Člověk v tísni.

Tabulka 1. Nejčastější onemocnění a rostliny k jejich léčbě

Kategorie Četnost* Zdravotní problémy Nejužívanější druhy Část Forma

Dýchací
soustava

20 %

průdušky, dýchací cesty
průdušky, dýchací cesty, kašel
průdušky, kašel
průdušky, dýchací cesty, kašel

mateřídouška
prvosenka jarní
lípa srdčitá
podběl lékařský

nať
nať, květ
květ
nať

čaj
čaj
čaj, odvar
čaj

Zažívací trakt 17 %

žaludek, žlučník, játra 
znečištění trávicí soustavy
záněty a žaludeční potíže
žaludeční potíže

zeměžluč lékařská
kopřiva dvoudomá
řepík lékařský
pelyněk černobýl

nať
nať
nať
nať

čaj, tinktura
čaj
čaj
čaj

Močopohlavní
soustava

10 %
ženské problémy
ledviny a močové cesty
ženské problémy

kontryhel
zlatobýl
řebříček

nať
nať
nať

čaj
čaj
čaj

Neurologická
onemocnění

9 %
bolení hlavy
stres, nervové vypětí
bolení hlavy, nervové vypětí

sedmikráska
třezalka tečkovaná
dobromysl

květ
nať
nať

konzumace
čaj
čaj

Pohybový 
aparát

8 % revma, bolesti nohou a kolen kostival lékařský kořen mast

Infekční 
onemocnění

7 %
nachlazení, chřipka
nachlazení
nachlazení, chřipka

bez černý
růže šípková
lípa srdčitá

květ
plod
květ

čaj, sirup
čaj
čaj, odvar

Zranění 7 %
povrchová zranění
povrchová zranění
povrchová zranění

řebříček
jitrocel kopinatý
řepík lékařský

nať
list
nať

externě
externě
externě

* poměrné zastoupení kategorie z celkového počtu výpovědí

Gratuluji k výročí. Vím, kolik je za tím úsilí a pečlivé 
redaktorské i komunikační práce.

Přiznám se, že časopisy – i Bílými Karpaty – hlav-
ně listuji a podrobněji pročítám jen to, co mně zrovna 
zaujme, bez ohledu na rubriky. Oceňuji vytrvalou přeshra-
ničnost a dobré autory z obou stran. Také že se vám daří 
udržovat pestrost obsahu i pro jiné čtenáře než z ochranářských kruhů. Zdá 
se, že v autorském okruhu je i dost mladých lidí; to je pro budoucnost perio-
dika klíčové. Přeji do další dvacítky zájem čtenářů a co nejvíce předplatitelů, 
dobré autory a radost z práce.

“ RNDr. Miroslav Kundrata
ředitel Nadace Partnerství, Brno
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Bielokarpatské ovocné príbehy
Od októbra 2013 do marca 2015 

sa na slovenskej strane Bielych Karpát 
realizoval zaujímavý projekt, na kto-
rom spolupracovali Štátna ochrana 
prírody SR Správa CHKO Biele Karpa-
ty, švajčiarska nadácia ProSpecieRa-
ra a Technická univerzita vo Zvolene. 
Jeho cieľom bolo objavovanie „ovoc-
ného pokladu“ – starých a krajových 
odrôd, ktoré ukrýva región pod Biely-
mi Karpatmi. 

Projekt bol finančne podporený 
z Blokového grantu pre podporu part-
nerstiev Programu švajčiarsko-slovenskej 
spolupráce, ktorého sprostredkovateľom 
je Nadácia Ekopolis.

V rámci projektu sa vykonalo veľa prá-
ce, vyvolal veľký záujem verejnosti, spája 
sa s ním mnoho príbehov. Niektoré vám 
chceme vyrozprávať.

Príbeh prvý – príklady dobrej praxe 

Bolo sa od koho učiť. Iniciatívy sme-
rujúce k záchrane genofondu ovocných 
drevín na moravskej strane Bielych Karpát 
trvajú už desiatky rokov. Knihy V. Teteru 
Ovoce Bílých Karpat, Vaňkova Lidová 
pomologie či Kohoutova Malá pomolo-
gie sa stali „povinným čítaním“ projekto-
vého tímu. 

Projekt však vyžadoval spoluprácu 
so švajčiarskym partnerom a prenos naj-

lepších švajčiarskych skúseností. Oslove-
ná nadácia ProSpecieRara zareagovala 
na e-mail v lete 2012, pomohla s dizaj-
nom projektu, financovaním a pripravila 
program študijnej cesty. Štyria členovia 
projektového tímu navštívili oblasť okolo 
Bazileja. 

Na študijnú cestu spomína Vladimír 
Mertan, pracovník Správy CHKO Biele 
Karpaty: „Zaujal ma ovocný sad v Zo-
fingene. Je to historický sad, založený 
na obecných pozemkoch pred viac ako 
200 rokmi. V sade sú stromy pestované 
na vysokokmeňoch, je tam viac ako 750 
stromov. Vlastníctvo je obecné, zber 
plodov bol v minulosti rozdelený medzi 
miestnych obyvateľov, v súčasnosti sa 
o sad stará mesto Zofingen a asociácia 
občanov.

V budove prislúchajúcej k sadu, 
ktorú vybudovali s finančnou podpo-
rou firmy COOP, je expozícia modelov 
jednotlivých odrôd jabĺk, obsahuje 365 
veľmi verných modelov. Modely sa vyu-
žívajú pri kurzoch určovania odrôd pre 
verejnosť, cez priehľadnú stenu sú sprí-
stupnené všetkým návštevníkom sadu. 
Víziou mesta a ProSpecieRara je pes-
tovať v sade 1000 odrôd. Na jeseň sa 
v sade konajú ovocné trhy a spoločné 
muštovanie úrody. Miesto je významné 
aj z hľadiska ochrany prírody , je tam 
vybudovaný jednoduchý náučný chod-
ník.“

Príbeh druhý – mapovanie

V prvom rade bolo treba bielokar-
patský ovocný poklad objaviť, teda zistiť 
výskyt starých a krajových odrôd jablo-
ní a hrušiek v regióne od Starej Turej až 
po Lednicu. Do terénu sa počas dvoch 
sezón vydali takmer dvad-
siati mapovatelia. „Vyzera-
lo to tak, že v dvojiciach 
a trojiciach sme chodili 
po teréne s batohom, 
oberákom, fotoapará-
tom, GPS prístrojom, 
mapami a mapovacími 
hárkami. Prechádzali 
sme územím, zameriava-
li jednotlivé stromy, aleje, 
skupiny stromov alebo 
sady. Z každého stromu 
s úrodou sme odoberali 
vzorky plodov, ktoré ná-
sledne určovali odborní-
ci – pomológovia. Bola 
to príjemná a chutná 
práca,“ zaspomínala si 
členka projektového tímu, 

mapovateľka a doktorandka na Fakulte 
ekológie a environmentalistiky Technickej 
univerzity vo Zvolene Andrea Uherková.

A pokračovala: „Miestni na nás rea-
govali zväčša pozitívne, najmä keď zis-
tili, o čo ide a že im nekradneme plody. 
Vedeli poradiť, kde sú staré stromy, prí-
padne povedali názvy miestnych odrôd, 
ktoré v pomológiách nenájdeme. V pa-
mäti mi utkveli jablká s názvom ‚Kozmo-
nautky‘ z Trenčianskej Závady. Názov 
nám povedala babička, ktorá pri nich 
trhala burinu. Možno je to stará odroda, 
ale zatiaľ sa nám nepodarilo zistiť jej ofi-
ciálny názov. Úprimne by som bola rada, 
keby sa naň ani neprišlo a volali by sme 
ich naďalej Kozmonautkami.“

„Mali sme problém nájsť u nás Jad-
erničku moravskú, hoci na Morave je to 
asi najrozšírenejšia krajová odroda. V pr-
vom roku mapovania sme ju našli iba 
na hranici. Až v druhom roku sme našli 
stromy aj na slovenskej strane, dohro-
mady ich bolo zatiaľ 15. Vo Vršatskom 
Podhradí sme natrafili na jeden zaujíma-
vý strom, na ktorom bolo šesť odrôd hru-
šiek, z toho štyri krajové alebo miestne 
– napríklad Orešianky alebo Makovien-
ky. Len starý pán, čo ich naštepil, si už 
všetky názvy nepamätal.“

Keby sa rozrozprávali všetci mapo-
vatelia, bolo by toho na knihu. Treba však 
spomenúť aj výsledky, ktoré zistili. Aspoň 
telegraficky: Celkovo bolo zmapovaných 
1703 jedincov jabloní, 830 jedincov hru-
šiek a 174 jedincov jarabiny oskorušovej. 
Jedince určené na úroveň odrody tvoria 
72 % tohto množstva. U jabloní bolo ur-
čených 183 odrôd. Z miestnych sladkých 
odrôd sú časté Homolky zelená a červe-
ná, Svätojánske, Pruháč či Ďatlovské, 
ktorého sušené plody pripomínajú chuť 

Taška s vrúbľami (Foto Zuzana Ištvánová)

Dobrienka, madovka a orešianka z Mikušoviec 
(Foto Marián Filípek)
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datlí. Hrušiek bolo zistených 92 odrôd. 
Miestne a krajové odrody hrušiek v Bie-
lych Karpatoch sú rozmanité a obľúbené. 
Často bývajú veľmi úrodné, s kvalitnou 
dužinou. Mnohé patria do kategórie hni-
ličiek. Z miestnych odrôd si pozornosť za-
slúži Ružová hruška nazývaná aj Ružov-
ka, viazaná najmä na územie obcí Bošáca 
a Nová Bošáca. Stromy tejto odrody rastú 
pomaly a veľmi zdravo, vitalitu si zacho-
vávajú do veľmi vysokého veku. Stromy 
v krajine majú viac ako 200 rokov, obvod 
kmeňa aj 3 metre a výšku až 16 metrov.

Príbeh tretí – sady 

V Starej Turej vznikol v rámci projek-
tu nový ovocný sad. Pomáhali ho vysadiť 
dobrovoľníci počas víkendových brigád, 
ktoré zorganizovali Správa CHKO Biele 
Karpaty a občianske združenie Pre Prí-
rodu. Míša a Pavel Buchtelovci prišli až 
z Prahy, a takto sa rozhovorili: „Ešte na jar 
2014 sme sa z internetu dozvedeli o bri-
gádach na vybudovanie sadu starých 
odrôd. V máji sme nemohli prísť, ale 
hneď sme sa prihlásili na novembrový 
termín na sadenie stromčekov. Prišlo 
takmer 40 ľudí, bývali sme v chate bez 
elektriny, večer pri sviečkach a kozube 
sme sa zoznamovali a organizátori nám 
rozprávali o projekte. V sobotu hustý 
dážď ustal, keď sme prišli na Lazy – 
miesto budúceho sadu, už nás čakali 
stromčeky a náradie. Jamy boli priprave-
né, najskôr sme do nich roznášali kom-
post, bola ho taká kôpka, nechceli sme 
veriť, že je to niekoľko ton.

Sadenie nám išlo dobre, Bruno 
a Ondra vysvetlili najskôr teóriu a išlo sa 
do toho. Sadilo sa podľa výsadbového 
plánu, každý stromček mal označenú 
odrodu. Oddychovali sme v drevenom 
altánku, ktorý tiež postavili v rámci pro-
jektu. Robili sme aj v nedeľu, každý 
stromček ohrádzali pletivom, aby bol 
chránený pred zverou. Bolo fajn, že ne-
stavali plot okolo celého sadu. Držíme 
palce, aby projekt pokračoval a stromy 
dobre rástli.“

Za dva víkendy sa pri sadení vystrieda-
lo 62 dobrovoľníkov, vysadili 138 stromov, 
všetky ukotvili a ohradili pletivom. V sade 
je sústredených 48 odrôd jabloní a 21 
odrôd hrušiek. Bude využívaný na vzde-
lávacie aktivity a keď stromy podrastú, aj 
na odber vrúbľov.

Okrem výsadby nového sadu so sta-
rými a krajovými odrodami bolo súčasťou 
projektu aj vytvorenie takzvanej Duplikova-
nej kolekcie. Sú to staré stromy vzácnych 
odrôd, ktoré rastú na rôznych súkrom-
ných pozemkoch. Po dohode s realizá-
tormi projektu sa vlastník stromu zaviazal 
na zachovanie stromu na mieste po dobu 
20 rokov a súhlasil s odberom vrúbľov. 

V  kolekcii dostalo ošetrenie na podporu 
vitality a predĺženie doby rodivosti 36 stro-
mov. Ošetrenie starých ovocných stromov 
bolo náročné, predsa len išlo o mohutné 
košaté jedince, rezy boli potrebné v ce-
lej korune. Ošetrovatelia alebo, ako sami 
seba nazývajú, „potulní sadári“ Ľudo Vašš 
a Ondra Dovala liezli v korunách a ručne 
odstraňovali suché a neperspektívne ko-
náre. Takto ukazovali, ako sa o staré stro-
my postarať a nepoužiť drastické zmlade-
nie či úplné odstránenie stromu. 

Príbeh štvrtý – informácie pre ľudí 

Projekt bol pre-
zentovaný na množstve 
podujatí pre verej-
nosť. Jarmoky, výstavy 
ovocia, ochutnávky, 
stretnutia, burza vrúb-
ľov, šírenie propagač-
ných materiálov. 

Výstava plodov 
starých odrôd, ktorá 
je tradične súčasťou 
Valašského mikuláš-
skeho jarmoku vo Va-
lašských Kloboukoch, 
bola v roku 2014 vďa-
ka projektu konečne 
cezhraničná. Odrody 
zo slovenskej strany 
Bielych Karpát neboli 
síce také výstavné ako 
tie z moravskej strany, 
boli to totiž vzorky z mapovania, ale užitoč-
ne doplnili výstavu a dokumentovali odro-
dovú pestrosť územia.

Ľudia na odrody reagovali veľmi po-
zitívne, pamätali si ich z detstva, z dvo-
rov starých rodičov. Z ich reči bolo cítiť 
závan nostalgie. Zaujímali sa o staré od-
rody aj ako spotrebitelia, hľadajúci kvalitu 
a ozajstnú chuť potravín.

Produkt projektu – čistý jablčný mušt 
zo starých odrôd, upravený iba pasterizo-
vaním – mohli návštevníci podujatí ochut-
nať. Deti na prednáškach porovnávali jeho 
chuť s chuťou bežne predávaných jabl-
čných džúsov. Ako povedal organizátor 
trenčianskeho Biojarmoku Richard Me-
dal: „Čerstvo vylisovaný jablkový mušt 
išiel na dračku. Návštevníci si ho mohli 
priamo nabrať pri ručnom lise. Škoda, 
že tu neboli všetky mašiny, celá mobilná 
muštáreň, to by ľudia pozerali.“ 

Veľmi užitočným výstupom projektu 
je aj brožúrka s rovnakým názvom Bielo-
karpatský ovocný poklad. Čitateľ sa v nej 
dozvie podrobnosti o cieľoch a výsled-
koch tohto dvojročného projektu, o stave 
starých a krajových odrôd v regióne Bie-
lych Karpát, možnostiach ich záchrany, 
ako aj o veľkom a opätovne objavovanom 
potenciáli využitia ovocných drevín pre 

prírodnú, kultúrnu a hospodársku obnovu 
krajiny. 

Príbeh posledný – alebo prvý?

Ako bude projekt pokračovať? Hovorí 
Bruno Jakubec, vysokoškolský pedagóg 
z Fakulty ekológie a environmentalistiky 
Technickej univerzity vo Zvolene: „Staré 
a krajové odrody nie sú len súčasťou 
módnej vlny, ale majú reálny potenciál 
podieľať sa na zmene prístupu človeka 
ku krajine. Pestujú a spracovávajú ich ľu-
dia, ktorých filozofiou je spájanie ochra-

ny genofondu s ovocinárstvom podpo-
rujúcim diverzitu krajiny s produkciou 
špecifických a regionálnych produktov. 
Tento osvedčený model chceme uplat-
niť aj v našich podmienkach.“

„Založili sme preto občianske zdru-
ženie priateľov starých odrôd kultúrnych 
rastlín a plemien hospodárskych zvie-
rat s názvom GenoFond, ktoré zastreší 
jednotlivcov, mimovládne organizácie, 
podnikateľov, aj odborné organizácie.“ 
A jedným dychom pozýva zapojiť sa 
do prvého z nadväzujúcich projektov, kto-
rý nazval Pec nám spadla: „V lete začne-
me opravovať tradičnú sušiareň v Bošá-
ci – Zabudišovej. Pred tridsiatimi rokmi 
sa v nej ešte sušilo. Vďaka majiteľom 
nespadla, ale potrebuje opravu a dokon-
čenie rekonštrukcie. Majitelia sušiarne 
ako odmenu za pomoc s opravou umož-
nia robiť v sušiarni spoločné komunitné 
sušenie.“ 

Vyzerá to tak, že v Bielych Karpatoch 
sa udeje ešte veľa ovocných príbehov. Aj 
vy sa môžete stať ich súčasťou. Informácie 
o tom, čo sa pripravuje, nájdete na www.
facebook.com/ovocnypoklad.

Katarína Rajcová

Ošetrovanie starých ovocných stromov s použitím 
stromolezeckých techník (Foto Ľudovít Vašš)
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Proč vymírají?
Jihovýchodní Morava je z příro-

dovědeckého hlediska zajímavou ob-
lastí. Je to dáno nejen jejím vývojem 
po stránce biodiverzity v prostoru 
a čase, ale zejména dostatkem pů-
vodních a přírodě blízkých stanovišť, 
mimo jiné díky existenci Chráněné 
krajinné oblasti a Biosférické rezerva-
ce Bílé Karpaty. 

Přesto i zde dochází k vymírání ně-
kterých organismů. O jak komplikovanou 
problematiku jde, si ukážeme na motý-
lech. Této populární skupině hmyzu je 
tradičně věnována zvýšená pozornost 
a proto o životě jednotlivých druhů máme 

poměrně dost informací. Kromě toho jsou 
motýli fytofágové (živí se rostlinnou potra-
vou), a proto mohou sloužit jako skupina 
modelová.

Vymřelé druhy

Na jediné lokalitě v tehdejším Česko-
slovensku žila v Národní přírodní rezervaci 
Čertoryje píďalka šedokřídlec jižní (Schis-
tostege decussata). Byl to žlutohnědý 
poddruh, odlišný od světle zbarvených 
středomořských populací. Ještě před 50 
lety patřil k celkem běžným a typickým 
obyvatelům zdejších lučních porostů. 
Živnými rostlinami housenek této píďalky 
jsou pryšce, smetánky a jistě i další běž-
né byliny, které zde dosud hojně rostou, 
přesto však v 70. letech minulého století 
zde vymizel do posledního jedince. 

V šedesátých letech minulého století 
byla na téže lokalitě objevena nová vřete-
nuška pro území dnešní ČR, vřetenuška 
smldníková (Zygaena cynarae). Je to 
velmi nápadný a úhledný motýl, na rozdíl 
od ostatních zdejších vřetenušek ozdobe-
ný červeným kroužkem. Byl zde lokálně 
poměrně hojný, avšak v 70. letech se za-
čala jeho početnost snižovat a v několika 
dalších letech vymizel docela. Podobně 
je na tom další vřetenuška typická pro 
Čertoryje, vřetenuška chrastavcová (Z. 
osterodensis), která je rovněž řadu let 
nezvěstná.

Okáč jílkový (Lopinga achine) sice 
nikdy nebyl hojný, ale vyskytoval se pravi-
delně a poletoval okolo solitérních stromů 
a křovin pod Čertoryjemi v údolí potoka 
Járkovce. Koncem minulého století začal 
mizet, a to nejen v Bílých Karpatech, ale 
na celé jihovýchodní Moravě, kde tehdy žil 
na řadě lokalit od Hodonína až po Pálavu. 
Lokalita v Hodonínské Doubravě je dnes 
posledním místem jeho výskytu v ČR.

Dalším případem je žluťásek barvo-
měnný (Colias myrmidone). Byl jedním 
z nejnápadnějších denních motýlů Bílých 
Karpat. Žil ve dvou generacích na větši-
ně luk zdejších i na řadě dalších lučních 
a stepních stanovišť v jihomoravském re-
gionu. Ve druhé polovině 20. století však 
začal postupně směrem od západu na vý-
chod mizet, až nakonec zůstal jen v Bílých 
Karpatech, kde poslední jedinci byli pozo-
rováni na přelomu tisíciletí.

Proč motýli vymírají?

V mnoha případech je odpověď 
na otázku, proč motýli vymírají, jedno-
duchá a jasná: zničením jejich biotopů. 
Nelesní stanoviště ztrácejí svůj charakter 

zalesněním nebo zarůstáním křovinami 
a mokřady jsou vysušovány odvodněním. 
Dalšími hrozbami motýlů jsou zástavba, 
budování retenčních nádrží či změna ze-
mědělského využívání, např. přeoráním 
a pěstováním intenzivních kultur. Takové 
zásahy znamenají zánik populací mno-
ha specializovaných živočišných druhů 
do posledního jedince, v případě poslední 
lokality v ČR jejich vymření.

U lučních biotopů je to složitější. 
Představme si situaci v první polovině 
minulého století: louky byly sečeny ruč-
ně kosami, každý kosil tehdy, kdy mu to 
vyhovovalo, někdo již koncem května, jiný 
až po žních, a když někdo onemocněl 
nebo třeba zemřel, nekosil vůbec. Krajinu 
tak tvořila mozaika drobných plošek, kde 
motýli vždy našli kvetoucí zdroje nektaru 
a místo pro nakladení vajíček a vývoj hou-
senek.

Současná sklizňová technologie je 
značně odlišná: kosení se provádí trakto-
rovými rotačními sekačkami, které během 
jednoho nebo několika dnů pokosí celý 
luční komplex. Nejlépe se kosí zrána, kdy 
jsou rostliny ještě šťavnaté. V důsledku 
toho motýli, zkřehlí nočním chladem, ne-

Šedokřídlec jižní – středoevropská 
forma, která žila v Bílých Karpatech

Vřetenuška smldníková

Vřetenuška chrastavcová

Okáč jílkový

Žluťásek barvoměnný právě nyní 
v Bílých Karpatech vymírá.

♂

♀
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TAJEMSTVÍ PŘÍRODY

jsou schopni odletět a hynou. Po několi-
ka dnech na pozemek přijede shrnovač 
a obraceč píce, po proschnutí závěsný 
balíkovač a konečně balíky sena jsou na-
kládačem naloženy do velkoobjemových 
vozů a odvezeny. Znamená to nejméně 
čtyři pojezdy traktorů s širokými pneumati-
kami, příp. závěsných mechanismů, čímž 
značná část plochy je doslova převálco-
vána, což skončí život housenek, které to 
náhodou doposud přežily.

Po celoplošné seči zmizí z pozemku 
nektarodárné květy a zdroje potravy pro 
housenky. Entomologové to dobře znají: 
drobné, neposečené zbytky, např. na les-
ních okrajích, jsou motýly doslova obleže-
ny. Je nesporné, že správná péče o luční 
stanoviště má pro přežití nejen vzácných 
druhů rozhodující význam. Rovněž inten-
zivní pastva, prováděná především pro 
splnění kritérií na finanční dotace, může 
být kontraproduktivní.

Důvody neznámé 

Příčin vymírání druhů může být celá 
řada, je ale třeba konstatovat, že je vět-
šinou neznáme. Existují důmyslné teorie 
o tzv. metapopulacích, které si vyměňují 
geny, což některé skutečnosti snad vy-
světluje, zdaleka však ne všechny. Prav-
děpodobně nejblíže skutečnosti bude 
představa o „zamrzlé evoluci“, kdy přede-
vším starobylé, reliktní druhy při i nepatr-
ných, pro nás téměř nepostřehnutelných 
změnách prostředí, ztrácejí schopnost 
se přizpůsobit a vymírají. Nelze zřejmě 
všechno svádět na přemnoženou lidskou 
populaci, neboť k vymírání tvorstva dochá-
zelo během oněch miliard let, kdy po člo-
věku nebylo ještě ani potuchy – počína-
je trilobity, přes dinosaury a třetihorními 
chobotnatci konče. To, co dosud přežívá, 
je pouze jedním okénkem celovečerního 
filmu vývoje tvorstva.

Není bez zajímavosti, že k vymírání 
motýlů často dochází od západu na vý-
chod, ať již jde o oba naše jasoně, přes 
běláska ovocného (ano, i tento donedáv-
na obávaný škůdce ovocných dřevin, způ-
sobující holožíry, dnes patří k vymřelým 
druhům) nebo i další, méně známé noční 
motýli.

Nově objevené druhy

Ale abychom neskončili pesimisticky. 
I v Bílých Karpatech se objevily druhy, kte-
ré zde dříve nežily. Je to např. perleťovec 
ostružinový (Brenthis daphne), nedáv-
no zde objevený jako nový druh pro ČR, 
nebo soumračník černohnědý (Hetero-
pterus morpheus), který v Bílých Karpa-
tech nikdy nežil a dnes je na celém území 
rozšířený a hojný.

Snad nejzajímavější je invaze žluťás-
ka tolicového (Colias erate) do střední 
Evropy. Tento krasavec má obrovskou 
oblast rozšíření, který sahá přes Sibiř 
až do Japonska. V JV Evropě pronikl až 
do východní Makedonie. Ale najednou 
se v r. 1988 tento druh hromadně objevil 
v Maďarsku, v r. 1989 na Slovensku a v r. 
1990 pronikl až na Moravu, odkud se 
v příštích letech šířil dále na severozápad. 
Jak k této hromadné invazi mimo původní, 
po staletí stabilní areál mohlo dojít, nikdo 
neví. Ale zaspekulujme si! V r. 1986 došlo 
na Ukrajině k havárii černobylské jaderné 

elektrárny a mračna radionuklidů zamořila 
širší okolí. Co když část populace žluťás-
ka tolicového byla takto zasažena, zmuto-
vána a změnila svou zeměpisnou vazbu? 
Svědčilo pro to i zcela mimořádný a ne-
čekaný geneticky fixovaný polymorfismus 
(dědičně zakotvená proměnlivost)! Ale to 
už jsou úvahy na samé hranici sci-fi…

Milan Králíček
Kyjov

Doc. Ing. Milan Králíček, CSc. (*1935) 
je emeritní vysokoškolský učitel. Byl 
prvním vedoucím Správy CHKO Bílé 
Karpaty, později působil na katedře en-
tomologie Mendelovy univerzity v Brně. 
Předmětem jeho zájmu je ekologicky 
orientovaná faunistika, především pro 
oblast jihovýchodní Moravy.

Autor všech fotografií: Jan W. Jongepier

Žluťásek tolicový pronikl na naše území z JV Evropy.

Časopis Bílé Karpaty považuji osobně za přísun zajímavých, tematicky členěných informací o kraji-
ně a lidech. Považuji za velký přínos, že časopis není zaměřen pouze na ochranu přírody, ale informuje 
čtenáře o dění v širším kontextu. Navíc jsou příspěvky psány čtivou formou se spoustou obrazových 
a grafických příloh. Myslím, že v jednotlivých vydáních se daří vystihnout ducha krajiny a také seskupit 
kolem sebe lidi, kteří mohou a chtějí udělat něco pro udržení a zlepšení stavu tohoto nádherného koutu 
naší země (myšleno včetně části Slovenska). A je dobré, že svou formou se časopis snaží přiblížit i mladším 
čtenářům, kteří vztah ke krajině teprve hledají.

Nezbývá než popřát, aby si časopis udržel i do dalších let svou tematickou pestrost, nadhled a názorovou otevřenost.

“ Ing. Jaroslav Turek
lesní správce Lesní správy Luhačovice

♀ ♀

♂ ♂
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MY A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Skládkování
je špatným řešením

Komunální odpad představuje 
veškerý odpad, který vzniká v domác-
nostech. Zahrnuje směsný odpad, se-
parovaně sbírané složky (papír, plast, 
sklo, nápojové kartóny), nebezpečný 
odpad, objemný odpad, odpad ze za-
hrad a parků atd. Zákon o odpadech 
stanoví, že původcem tohoto odpadu 
je obec.

V současné době je 65 % komunál-
ního odpadu ukládáno na skládky. Tyto 
skládky nám nejen kazí krajinu, ale jsou 
nákladné na zabezpečení a vzniká pro-
blém s jejich rekultivací. Navíc EU poža-
duje zákaz skládkování směsného a recy-
klovatelných odpadů z domácností, a to 
od roku 2024.

Mezinárodní projekt

Česká republika zpracovala nový 
Plán odpadového hospodářství ČR, 
a od letošního roku by mělo odpadové 
hospodářství nabrat jiný směr. Byl zave-
den povinný sběr biologicky rozložitelných 
odpadů a kovů od občanů. Je a bude kla-
den čím dál větší důraz na prevenci vzniku 
odpadu, snížení množství odpadů, jejich 
opětovné využití, recyklaci, energetické 
využití, a jen to, co nelze jinak využít, lze 
uložit na skládku odpadu. 

Aby se starostové a občané obcí Zlín-
ského kraje mohli na tuto situaci připravit, 
podala Energetická agentura Zlínského 
kraje, o.p.s. (EAZK) spolu s Eko-Cent-
rem, o.z. Oravský Podzámok projektovou 
žádost na grant v Operačním programu 
Ceshraničnej spolupráce Slovenská re-
publika – Česká republika 2007–2013 
pod názvem „Skládkování jako nejhorší 
způsob ukládání odpadu“. Tato žádost 
byla schválena a v říjnu 2014 byl projekt 
zahájen. 

Hlavním cílem projektu je zvýšit po-
vědomí veřejnosti o všech problémech 
likvidace odpadů a zahájit intenzivní spo-
lupráci na opatřeních tak, aby se veřejná 
správa, ale i občané připravili na postupný 
zákaz skládkování na obou stranách hra-
nice. Dále má za cíl vést intenzivní kam-

pani na prevenci vzniku odpadu, dále jeho 
materiálového využití a v neposlední řadě 
energetického využití.

Aktivity

Mezi jednotlivé aktivity projektu patří: 
1. Zorganizovat mezinárodní konferen-

ci mezi zástupci obcí a odborníky 
na legislativu, prevenci vzniku, třídění 
a materiálové využití odpadu a rovněž 
na technologie využitelné v pohraničí.

2. Zajistit vhodné propagační před-
měty pro účastníky konference a ná-
sledných akcí. Patří mezi ně nádoby 
na třídění a kompostéry, které budou 
sloužit jako názorná pomůcka u kan-
celáře EAZK a na všech jejich akcích. 

Jedny mají seznámit co nejvíce osob 
s barevným značením nádob na třídě-
ný odpad, další budou propagovat re-
cyklované výrobky (např. foukaná pa-
pírová izolace, drobné kancelářské 
pomůcky z recyklovaných materiálů). 

3. Vytvořit vzdělávací program pro 
širokou veřejnost o škodlivosti jed-
notlivých druhů odpadů a jejich vlivu 
na další existenci naší společnosti. 
Byly vytisknuty tři druhy letáků pro 
každou domácnost o potřebě tří-
dění, o třídění bioodpadu a o kom-
postování. Na veletrhu stavebnictví 
Therm2015 v březnu ve Zlíně byla 

zahájena kampaň pro širokou veřej-
nost.

4. Zorganizovat dvě exkurze po příkla-
dech dobré praxe ve Zlínském kraji 
pro zástupce ze Slovenska, jednu 
na propagaci zpracování bioodpadu, 
druhou na ostatní technologie využí-
vání a zpracování odpadu.

5. Uspořádat kulaté stoly představitelů 
státní správy a samosprávy za účasti 
odborníků a podnikatelů, kde budou 
projednávány společné postupy v na-
plňování politiky bezodpadové spo-
lečnosti.

6. Zpracovat sborník opatření a příkla-
dů dobré praxe z ČR, SR, ale i za-
hraničí.

7. Vytvořit studii na co nejvýraznější 
snižování množství nevyužívaného 
a dosud skládkovaného komunálního 
odpadu.

8. Návrh modelu bezodpadového 
venkova. Z příkladů dobré praxe 
bude zpracována prezentaci pro 
obce, jak motivovat občany k tomu, 
aby si zvykli na to, že komunální od-
pad bude další surovinou, a tak chrá-
nili životní prostředí.

9. Organizace čtyř workshopů v obou 
regionech, kde odborní pracovní-
ci, politici i laická veřejnost budou 
projednávat výstupy projektu, které 
se následně zveřejní na www strán-
kách obou partnerů, Zlínského kraje 
a v tisku.

I vy čtenáři se můžete zapojit do dis-
kuze. Více informací na www.eazk.cz. Své 
příklady nebo připomínky můžete poslat 
na adresu info@eazk.cz.

Miroslava Knotková
Zlín

Ing. Miroslava Knotková (*1963) je ře-
ditelka Energetické agentury Zlínského 
kraje.

Banner na propagaci úklidu krajiny a podporu třídění (Foto Michal Girgel)
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POHÁDKA

Jaderničky
Znáte-li Bílé Karpaty, jistě si to místo umíte představit. 

Hluboko v údolí podle silničky malá ves a vysoko po strá-
ních rozházené samoty – kopanice. U každé té chalupy sto-
dola, malá zahrádka a sad, tedy spíš sádek. Prostě dvacet 
– třicet ovocných stromů vysázených na té straně chalupy, 
odkud ji chrání před větry a zimní slotou. Krom trnek a hruš-
ní to jsou většinou jabloně jaderničky. Nevysoké nenízké 
s korunou širokou, leč od větrů často pokřivenou a mrazem 
tvarovanou. Stromy jsou to odvážné, trpělivé a plodné. Není 
roku tak špatného, aby vůbec nezaplodily a naopak, není 
roku tak dobrého, aby se v úrodě žlutočervených jablíček 
předaly a zbytečně se tak oslabily. Nikdo neví, kde se ja-
derničky vzaly, kdože je prvně vypěstoval či vyšlechtil. A tak 
nezbývá než věřit pohádkám a jiným prapodivným vyprá-
věnkám.

Jedna z nich vypráví o skupince 
malých planých jabloní, co zde kdysi 
rostla. To bylo opravdu dávno, kdy 
ještě ty kopce a hřebeny kolem, co 
je dnes jako Bílé Karpaty známe, 
byly pusté a bez jména. Nikdo 
zde nesídlil, jen občas nějací 
lidé od východu k západu tudy 
přecházeli. Chodili vždy od jara 
do skorého podzimu, kdy na hře-
benech nebylo sněhu a lesy byly 
snadno prostupné.

Jednou se jedna rodina 
opozdila a přecházela přes hřebe-
ny až koncem podzimu, kdy po-
časí bylo již velice nestálé. A tak 
se stalo, že vysoko v kopcích tu 
rodinu zastihla veliká bouřka. 
V poledne nastala tma takřka půl-
noční, blesky létaly na všechny 
strany a vichr srážel větve buků, ba 
i celé stromy vyvracel. Do toho pak 
spustil strašný lijavec, a aby toho 
nebylo málo, tak svah, po němž rodi-
na dolů do údolí prchala, se ve velkém 
bloku utrhl a berouce s sebou vše živé 
i neživé dolů do údolí sjel.

Když bouře skončila, na louce pod sesuvem 
se shromáždila celá rodina. Dědeček s babičkou, máma 
s tátou, dva nestarší synové – již skoro chlapi – a nejmladší dce-
ruška. Tu držela po celou dobu máma v náruči a tak se neztratila. 

Zato však chyběly dvě starší dcerušky, Ma-
ruška a Majdalenka, sotva osmiletá dvoj-
čátka. Když děvčata neodpovídala ani 
na hlasité volání celé rodiny, vydali se je 
všichni hledat. Chlapi prolezli celý sesuv 
i svah nad ním, máma s babičkou hledaly 
dole v údolí. Ale po holčičkách jakoby se 
země slehla. Začalo se rychle stmívat. Ne-
jen, že se blížil večer, ale nebe se pokrylo dal-
šími olověnými mraky. Pak začal znovu vát prudký vítr, ochladilo 
se a začalo hustě sněžit. Rodina našla úkryt pod několika vyvrá-
cenými stromy, přes něž přehodil táta starou plachtu. U malého 
ohně zde přečkali dlouhou noc.

Ráno, přestože nebe bylo modré a svítilo sluníčko, byla 
velká zima a teprve k poledni se sníh na loukách rozpouštěl. 
Chlapci s tátou a dědečkem opět vše v okolí procházeli a hledali 
děvčata. Když už přestávali věřit, že malé sestřičky jsou ještě na-
živu, spatřili skupinku malých jabloní, které hluboce sehnuty vy-

tvářely svými korunami husté křoví, hotovou bariéru. Chlapci 
se prodrali až do středu toho listnatého závalu, a k vel-

kému překvapení a ještě větší radosti zde našli 
sestřičky, které stuleny v pevném objetí spinkaly 
v lůžku, či spíše v jakémsi pelíšku, vytvořeném 
nejtenčími větvičkami a listy těch planých jablů-
něk.

Sestřičky pak celé rodině nadšeně vy-
právěly, že když v bouři zabloudily, vydaly se 
rovnou dolů do údolí. Sotva vyšly z lesa, opřel 
se do nich ostrý vítr a tak se schoulily do trávy 
pod těmi jablůňkami. V promáčených šatech 
se třásly zimou a plakaly. Vtom uslyšely nějaké 
šeptavé hlasy. To jablůňky k nim mluvily a ko-
nejšily je. Přitom se k nim skláněly a svými vět-
vičkami a listím je obalovaly, až tak kolem děv-
čátek upletly ze svých větviček hřejivý pelíšek. 
V něm pak sestřičky usnuly a vůbec netušily, 
že venku se snesla noc, ani to, že se celý kraj 
pokryl prvním sněhem.

Celá rodina se v tom slunečném ránu vyda-
la prohlédnout si ty hodné jabloně. Ty již nebyly 
schoulené, stály vzpřímeně, mlčely, jen lístečky 
na vršcích korun v mírném vánku malinko ševe-

lily.
„Vy jste ale krásné a dobré stromy,“ řekla 

jablůňkám dojatě babička. „Přeji vám, abyste dlouho 
žily, odolávaly větru, mrazu, bouřím i lidskému zlu. Pře-

ji vám, abyste měly krásná sladká jablíčka a mohly ještě 
více rozdávat dobro všem potřebným.“

A tak se i stalo.                                                                                                

Pavel Bezděčka

Časopis Bílé Karpaty považuji za jedinečně přínosný. Nemám v něm vysloveně oblíbené rubriky. 
Čtu jej prakticky od první stránky až do konce. Za léta co jej znám jste časopis skutečně vypracovali 
k celostnosti, pestrosti, vyváženosti, odbornosti, i zábavnosti. A je o lidech, s lidmi, s přírodou i kulturou, 
což je pro Karpaty zásadní. Také velmi vítám a cením slovenské propojení. Je to nesmírně důležité a věřím 
v příkladnost, budoucnost toho všeho. 

Jediné čeho lituji je, že zřejmě nelze zvyšovat náklad. Na mnoha místech v regionu Bílých Karpat časopis 
prostě chybí a myslím, že se o něm málo ví. 

Držím palce do dalších desetiletí. Vydržet, hledat možnosti jak časopis dále rozvíjet, zvýšit periodicitu na 4x ročně, rozšířit 
náklad a nalézt cestu, jak rozšířený náklad v Bílých Karpatech uplatnit na více místech. Ale vím, že to jsou více přání a jen vy 
znáte, kolik je to úsilí, jak pokračovat.

“ Mgr. Miroslav Janík
předseda ZO ČSOP KosenKa, Valašské Klobouky
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Letní soutěž o tričko
s motivem Bílých Karpat

V letošním roce oslaví časopis 
Bílé – Biele Karpaty 20. ročník a zá-
roveň letos slaví CHKO Bílé Karpaty 
35. výročí svého vzniku.

Zúčastni se soutěže o tričko s mo-
tivem Bílých Karpat a napiš nám správ-
né odpovědi na tyto otázky:

1. Jak se jmenoval evangelický farář 
ze Zemianského Podhradí, který 
v 19. století začal s podrobným 
botanickým průzkumem slovenské 
strany Veľké Javoriny a okolí?
a) Josef Ľudovít Holuby 
b) Ľudovít Vladimír Riezner 
c) Dr. Emil Holub

2. Jak se jmenuje rostlina, jejíž květ 
má ve znaku Správa CHKO Bílé Kar-
paty?
a) všivec statný
b) vstavač mužský
c) střevíčník pantoflíček

3. Z čeho bylo odvozeno druhé jméno 
vstavače „vojenského“?
a) květy rostliny připomínají vojáčky
b) rostliny vystřelují svá semena do 

vzdálenosti až 1 metru
c) omamná vůně rostliny dokáže uspat 

nepřítele

4. Jak se jmenuje nejvyšší hora Bílých 
či Bielych Karpat?
a) Veľká Javorina
b) Velký Lopeník
c) Jelenec

5. Který z hradů se nachází v Bílých 
Karpatech?
a) Buchlov
b) Brumov
c) Beckov

6. Jak se jmenoval spolek založený 
v roce 1882 nadšenými umělci: 
učitelem Matúšem Béňou, malířem 
Jožou Úprkou, spisovatelem Ota-
karem Bystřinou, humoristou Fran-
tiškem Odrážkou, malířem Janem 
Hudečkem, učitelem Aloisem Fia-
lou a sběratelem národních písní 
Martinem Zemanem?
a) Národopisný spolek Vesna
b) Slovácký krúžek
c) Suchovská republika

7. Jak se jmenovaly ženy, které si 
po staletí předávaly umění léčit, 
věštit a čarovat, mezi jejichž po-
slední stoupenkyně patřila Irma Ga-
brhelová?
a) bohyně
b) čarodějnice
c) bosorky

8. Podle čeho možná byly Bílé či Biele 
Karpaty pojmenovány?
a) podle vápencových skalisek zva-

ných bradla
b) podle pasoucích se bílých ovcí
c) podle bílých květů kopretiny

9. Které je největší maloplošné chrá-
něné území v Bílých Karpatech?
a) PR Vršatské bradlá
b) NPR Čertoryje
c) NPR Javorina

10. Jak se jmenuje kniha Amálie Ku-
tinové, jejíchž příběh se odehrává 
ve Štítné nad Vláří a Bílých Karpa-
tech?
a) Honzíkova cesta
b) Babička
c) Gabra a Málinka

Odpovědi na všech 10 otázek zašlete 
do 15. července na email redakce@bi-
lekarpaty.cz nebo poštou na adresu: ZO 
ČSOP BÍLÉ KARPATY, redakce časopisu 
Bílé – Biele Karpaty, Bartolomějské nám. 
47, 698 01 Veselí nad Moravou.
V odpovědi napiš i svou velikost trička 
(např. 8 let / 10 let / XS / S / M / L / XL 
/ XXL).

Jeden vylosovaný výherce obdrží tričko 
s motivem Bílých Karpat a předplatné ča-
sopisu Bílé – Biele Karpaty na příští rok.

Jitka Říhová a Dagmar Uhýrková
Veselí nad Moravou

PRO CHYTRÉ DĚTI

Zjisti název jednoho maloplošných chráněných území v CHKO Bílé Karpaty.
_ _ _ _ _ _ _     _ _ _     _ _ _ _ _

Y T A P R A K V L Č Í S Ý N D A L CH

K P L O Š Č I N Y C I G Á N E M Z A

Ž C A T A H E R A D H N Í Z D O D K

Á E Z O H Ž E R O T Í N Y Í N I V S

R S Y K L O M N T L R A S O V Á Ň I

O T É Y U E I P H O K R O U H L Á N

P I O V B E S D H U R G R U N H R A

Á S V H O R A E J K T Y K T  Ú K T B

Y K R Á Č N R H M Y E Ě J A M Y S U

M A CH M E L I N E C Í  Č  V E  Z  A J R

Vyhledej: 
Cigánem, Cestiska, Čertoryje, Grun, Hluboče, Hnízdo, Hrnčárky, Horní, 
Hora, Hutě, Chladný, Chmelinec, Jamy, Jazevčí, Karpaty, Kútky, Lazy, Le-
sem, Lom, Louky, Nové, Okrouhlá, Potoky, Porážky, Ploščiny, Sidonie, Svi-
ní, Stráň, Rasová, Rubaniska, Vlčí, Vrch, Žerotín.

Správná odpověď osmisměrky minulého čísla je: entomologie. 
Správné odpovědi soutěže z minulého čísla:
1.a – 2.c – 3.b – 4.b – 5.a – 6.b – 7.a – 8.a – 9.b – 10.a
Tričko s obrázkem otakárka fenyklového vyhrála Olga Vallová ze Zlína.

Osmisměrka Luštěnka pro dospělé
Úkol: Vylušti název přírodní rezervace na pět pís-
men, která se nachází v Bílých Karpatech. 

Postup: K vyluštění číselných kódů je potřeba znát 
celé názvy vrcholů, důležitá je především délka jejich 
názvu. Můžeš k tomu použít turistickou mapu nebo 
internet – mapy.cz. Nadmořská výška slouží k seřa-
zení písmen tajenky.

Klíč:
 1 = C 2 = E 3 = G 4 = I 5 = K
 6 = L 7 = Y 8 = A 9 = H 10 = M
 11 = N 12 = R 13 = D 14 = Z 15 = O

Výhra: Vylosovaný výherce obdrží 
knihu Louky Bílých Karpat nebo trič-
ko z nabídky e-shopu naší organiza-
ce na www.bilekarpaty.cz/
csop/.

Odpovědi zasílejte do 15. července na email:
redakce@bilekarpaty.cz.
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Vážení čtenáři, 

držíte v rukou první číslo 20. ročníku našeho ča-
sopisu. 

Předplatné v České republice zůstává stejné 
i na rok 2015 v částce 60 Kč včetně DPH 15 %.

Předplatné můžete uhradit vydavateli ZO ČSOP 
BÍLÉ KARPATY na číslo účtu 1442785399/0800, va-
riabilní symbol: 1111, do zprávy uveďte „časopis BBK“ 
a vaše jméno. 

Čtenáři na Slovensku mohou předplatné ve výši 
5,00 EUR na rok 2015 uhradit složenkou na adresu: 
Centrum environmentálnych aktivít - CEA, Mierové ná-
mestie 29, 911 01 Trenčín. Do zprávy pro příjemce 
uveďte „časopis BBK“.

V letošním roce se nám opět nepodařilo získat fi-
nanční příspěvek ze státního rozpočtu, a proto děkuje-
me všem obcí, firmám, předplatitelů a příznivcům naše-
ho časopisu za projevenou přízeň a podporu:

Mecenáši časopisu Bílé – Biele Karpaty 
(3000 Kč a více):
Obec Velká nad Veličkou, Kongregace sester Nejsvě-
tější svátosti, Energetická agentura Zlínského kraje, 
o.p.s., NET4GAS.

Patroni časopisu Bílé – Biele Karpaty 
(1000–2999 Kč):
Obec Brumov-Bylnice, Obec Bystřice pod Lopeníkem, 
Obec Malá Vrbka, Obec Nivnice, Obec Nová Lhota, 
Obec Rokytnice, Obec Rudimov, Město Strážnice, 
Město Valašské Klobouky, Obec Vlčnov.

Podporovatelé časopisu Bílé – Biele Karpaty 
(500–999 Kč):
Obec Březová, Obec Haluzice, Obec Komňa, Obec 
Křekov, Obec Slopné, Jiří Gajda (Strážnice), Josef Hor-
ňáček (Veselí nad Moravou), Hana Kosířová (Strážnice), 
Hana Šimková (Praha).

Přispěvatelé časopisu Bílé – Biele Karpaty 
(200–499 Kč):
Martin Horňák (Suchá Loz), Jitka Můčková (Strážnice), 
Josef Navrátilík (Nová Lhota), Jiří Pech (Roupov), Jiří Tyl 
(Kyjov), Karla Vincenecová (Brumov-Bylnice), Marie Žá-
ková (Kunovice).
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V dubnu byl spuštěn program 
Nová zelená úsporám, který majitelům 
rodinných domů umožnuje si požádat 
o dotaci ve stovkách tisíc korun. Dob-
rou zprávou je nejen, že letošní výzva 
je jednodušší, ale zajímavé je také, že 
lze žádat o částečné zateplení nebo 
doplnění k již realizovaným opatřením 
na úspory energie. Tedy pokud jste 
vloni doma vyměnil okna, můžete si 
letos požádat o dotaci na zateplení 
obvodového pláště, stropů a případně 
podlahy. 

Ale vše po pořádku. Než požádá-
te o dotaci, je třeba přesně určit, na co. 
Chcete svůj dům zateplovat (oblast A) či 
opatřovat lepšími zdroji energie (oblast C), 
nebo uvažujete o výstavbě domu s nízkou 
spotřebou energie (oblast B)? 

Oblast A

Na dotaci máte nárok v případě vý-
měny oken a dveří, zateplením obvodo-
vých stěn, střechy, stropu, podlahy. Také 
jsou podporována dílčí nebo komplexní 
opatření. Podmínkou však je dosažení 
alespoň 20% snížení 
měrné roční potřeby 
tepla na vytápění. Mů-
žete získat i proplacení 
faktur za okna z roku 
2014, pokud spolu 
s letošními opatřeními 
dosáhnete měrnou roč-
ní potřebu tepla na vy-
tápění do 90 kWh/
m2 za rok a současně 
snížíte svoji spotřebu 
energie na vytápění mi-
nimálně o 40 %.

Výše dotace záleží 
na dosažené účinnosti. Například zateplo-
vání střech a obvodových stěn stát dotuje 
částkou 500–800 Kč/m², výměnu oken 
a dveří částkou 2100–3800 Kč/m².

Oblast B

Letos nepotřebujete registrovanou 
firmu, která vám bude zateplení provádět. 

Svépomocí můžete realizovat však pouze 
nové budovy. Výše dotace v této oblasti 
činí 350 tisíc Kč na jeden dům pro případ, 
že spotřeba tepla na vytápění nepřesáhne 
20 kWh/m² za rok. Dosáhnete-li spotře-
bu do 15 kWh/m², máte dokonce nárok 
na dotaci 500 tisíc Kč.

Oblast C

Získáváte ještě teplo ze spalování 
uhlí, koksu nebo uhelných briket, stát 
vám finančně pomůže při instalaci eko-
logičtějšího zdroje. Uvažujte třeba o kotli 
na biomasu, do dobře zatepleného domu 
můžete instalovat s podporou i tepelné 
čerpadlo nebo plynový kondenzační ko-
tel. Také je podporována výměna elektric-
kého vytápění za systémy s tepelným čer-
padlem či instalace solárních termických 
systémů nebo systémů nuceného větrání 
se zpětným získáváním tepla z odpadního 
vzduchu.

Jak žádat

Doporučujeme vybírat výrobky (izo-
lační materiály, okna, dveře, kotle, solá-

rní systémy, tepelná čerpadla atd.), 
které jsou označené SVT kódy, 

abyste nemusel dokládat žád-
né jiné certifikáty. SVT na-
jdete na webu www.novaze-

lenausporam.cz. Najdete 
zde i seznam specialistů 
a projektantů, kteří jsou 
oprávněni podklady pro 

žádost zpracovat. Vy-
plácí se vybírat si 
specialisty z blíz-
kého okolí. 

Kromě dotace 
na samotné opatření lze 

v letošním programu Nová zelená úspo-
rám dostat i podporu na přípravu podkla-
dů k žádosti – zpracování projektu a po-
sudku. Maximální výše dotace je 50 % 
doložených způsobilých výdajů. Žádosti 
jsou přijímány elektronicky od 15. května 
do 31. října 2015 (do 12 hod.).

Jan W. Jongepier

Nová zelená úsporám
pro domácnosti



www.net4gas.cz
Vyberte si výlet na www.blizprirode.cz 
a vyrazte s NET4GAS a ČSOP do přírody!

Pojďte s námi na výlet!    

Jsme největším firemním  
    dárcem v oblasti ochrany 
přírody v České republice.

Navštivte přírodně cenné lokality 
po celé České republice.

Vydejte se s námi pěšky, na kole či s kočárky 
na naučné stezky.

Sledujte rostliny a živočichy z vyhlídek 
a pozorovatelen.

Objevte s námi orchidejové louky, 
pralesy a památné stromy.

Podívejte se do nitra obnovených rašelinišť 
a mokřadních luk.


