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ÚVODNÍK

Když jsem předloni psal do toho-
to časopisu text k 30. výročí vzniku 
Chráněné krajinné oblasti Bílé Karpa-
ty, netušil jsem, že nepotrvá dlouho 
a začnu se do mých milovaných hor 
vracet v nové roli a mnohem častěji. 

Evropský projekt z programu LIFE+ 
na motýlích křídlech přinesl do Bílých 
Karpat na šest let poměrně zajímavé 
množství finančních prostředků na péči  
o přírodu. Díky němu jsem se dostal 
mnohem víc nejen do terénu, ale i mezi 
zemědělce a začal se na krajinu dívat 
zase trochu jinýma očima. A napadaly mě 
nejrůznější otázky.

Jaký je smysl snažení ochránců pří-
rody? Máme právo nadřadit nárok motýla 
na jeho klidné rozmnožování neb naše 
představy o harmonické krajině jiným zá-
jmům? Nevymýšlíme si už moc? Někdy  
v nadsázce říkám, že se nám myslivci 
snaží udělat z krajiny zoologickou zahra-
du. Ale nechováme se někdy podobně? 
Je vůbec možné uspokojit zájmy všech 
přírodovědců a milovníků přírody najed-
nou? Existoval vůbec někdy onen my-
tický způsob obhospodařování, který 
umožňoval blahobyt lidí i celé rostlinné a 
živočišné říše najednou? Uplynulé měsí-
ce mi přinesly zatím jen málo odpovědí.

Ve slabých chvilkách jsem si říkal, 
že nedokážeme vrátit ani aspoň zastavit 
čas, aby vše zůstalo tak krásné a líbezné, 
jak jsme si to vysnili. Krajina se mění do-
slova před očima. Až mě to překvapuje, 
jak rychle dochází ke změnám. Nemusejí 

být ale nutně k horšímu. Vysazují se nové 
sady, obnovují louky i pastviny. A není to 
jen kvůli evropským dotacím, i když svou 
roli určitě sehrávají. Jsem samozřejmě 
rád, že můžeme k dotacím zemědělským 
přidat my ochranáři i prostředky z progra-
mu LIFE+ a po delší době zase čistit lou-
ky od náletu křovin a vracet jim původní 
barevnou tvář.

Spíš se mi zdá, jako by za ekono-
mické krize ožíval prastarý duch užitku, 
který byl za éry socialismu téměř vyhu-
ben. Jeho skrovné pozůstatky přežívaly  
v původní čisté formě donedávna snad 
jen na nejzazším bělokarpatském seve-
ru, v okolí Nedašova. To když jsme vele-
bili krásu místní zachovalé krajiny a místní 
jen suše podotkli, že by bylo nejlepší ji 
pěkně zalesnit smrčky v řadách, aby byl 
z těch pozemků aspoň nějaký užitek.... 
Přitom dříve byla praktická stránka věci 
hlavním imperativem jednání. Obyvatelé 
vesnic v údolích přece nevybojovali na 
lese a neobhospodařovali po staletí tak 
rozsáhlé travnaté plochy kvůli vzácným 
rostlinám či motýlům nebo jejich este-
tické kráse. Vynakládali tolik úsilí proto, 
aby přes zimu uživili dobytek. Záviselo na 
tom totiž i jejich přežití. Za pár desítek let 
jako bychom na tohle úplně zapomněli. 
Stejně jako jsme v moderní době přestali 
věřit, že co je užitečné, může být zároveň 
i krásné. A neplatí to jen o řemeslných vý-
robcích, ale i o hospodaření, které utváří 
krajinu.                                                   

Mohou však všichni, kdo v krajině 
hospodaří, nalézt společnou řeč? Ze-

O kráse a užitku
mědělci, lesníci, ochranáři, myslivci… Je 
pravda, že to není jednoduché, protože 
se každý díváme na krajinu trochu jiný-
ma očima. Kde vidí zemědělec zkažené 
seno, ochranář se raduje, jak se hezky 
vysemenily orchideje a hořce. Kde vidí 
ochranář nálet, který je třeba vykácet, 
aby se luční enklávy propojily, oko i srd-
ce myslivcovo vidí ten nejlepší úkryt pro 
nebohou zvěř, vyháněnou z travnatých 
plání stády ovcí. Dost příkladů, dál už rad-
ši pokračovat nebudu. Ale jsem optimis-
ta. Myslím si, že je pořád lepší, když je  
v krajině víc zájmů a snažíme se je všich-
ni i za cenu občasných konfliktů uplatnit.  
V dynamickém procesu je vždy šance na 
vyřešení problémů větší. Horší by byl mrt-
volný klid, kdy je každému všechno jedno 
a péče o krajinu končí u plotu jeho domu. 

Jak je pestrá naše krajina a přitom 
v ní všichni máme místo, tak je v ní mís-
to i pro naše představy o kráse a užitku. 
Krajina totiž není jen průsečíkem našich 
zájmů – pokud o něco usilujeme oprav-
dově, stává se průsečíkem našich životů.

Libor Ambrozek
Kyjov

RNDr. Libor Ambrozek (*1966) je 
manažerem projektu Motýli ČR – SK  
v rámci evropského programu LIFE+. 
Od roku 1996 do 2006 byl členem Po-
slanecké sněmovny Parlamentu ČR za 
KDU-ČSL. V době 2002–2006 zastá-
val post ministra životního prostředí.

D
ub

in
y 

u 
Bř

ez
ov

é (
Fo

to
 L

ib
or

 A
m

br
oz

ek
)



2 Bílé - Biele Karpaty  1 / 2013

NÁŠ ROZHOVOR

Krajinárstvo, krajinná ekológia a 
architektúra krajiny (estetika krajiny) 
je odbor, o ktorom málokto  veľa vie. 
Väčšina ľudí ani netuší, čím sa ‚kraji-
nár‘ zaoberá a ako môže byť užitočný. 
Docent Peter Jančura z Katedry plá-
novania a tvorby krajiny Technickej 
univerzity vo Zvolene bol ochotný nám  
o tom porozprávať. 

Doc. Ing. Peter Jančura, PhD. (nar. 
1954) sa venuje témam, ako sú cha-
rakteristický vzhľad krajiny, identifi-
kácia krajinného obrazu, hodnotenie 
krajinného rázu. 

Ako modelové územie pre prípravu 
metodiky stanovenia krajinárskych 
hodnôt ste si s kolegami vybrali CHKO 
Biele Karpaty, kde ste sa zamerali na 
Hornú Súču. Prečo práve toto územie?

Krajinársky výskum má niekoľko 
etáp. Prvá je vyhľadávací prieskum, kde 
sa oznamujeme s krajinou a jej charakteri-
stickými vlastnosťami. Následne je to po-
drobný prieskum, kde tieto vlastnosti po-
drobne skúmame. Keďže sme vedeli, že 
Biele Karpaty majú špecifické vlastnosti a 
bola požiadavka na prehodnotenie význa-
mu CHKO, spracovali sme aj toto územie. 
Na výskume spolupracovali Slovenská 

agentúra životného prostredia Banská 
Bystrica a Technická univerzita Zvolen. 

Pri tak rozsiahlom území, akým sú Bi-
ele Karpaty, bolo potrebné rozdeliť ho na 
časti, podľa krajinných typov. Rozlíšili sme 
9 typov. Špecifikom Bielych Karpat je, že 
sú pohraničným pohorím medzi Sloven-
skom a Moravou, historicky nazývaným 
konfínium. Bolo to ‚zakázané‘ územie, po-
hraničné, obranné pásmo. Celá hranica 
bola (a je) posiata zárubami, presekmi, 
zásekmi, pevnôstkami, baštami, šanca-
mi. Svedčia o tom aj miestopisné názvy. 
Aj osídlenie sa vyvíjalo inak ako v bežnom 
území – spontánne a podľa miestnych prí-
rodných možností. K tomu sa ešte pridali 
zvláštnosti valašského osídlenia. 

Aký je váš vzťah k tomuto územiu? 
Existoval už predtým alebo ste si ho 
vytvorili počas práce v ňom? 

Pri každom výskume sa vytvára osob-
ný vzťah krajinára ku krajine. Krajinár kra-
jinu číta a poznáva jej tajomstvá či málo 
známe súvislosti. Krajina akoby to chápa-
la. Prezradí a ‚prerozpráva‘ svoje príbehy, 
či zabudnuté skutočnosti. 

Výskum, to nie sú len nudné, vedec-
ké, štatisticky zdokumentované dáta. Pred 
očami sa vám vynárajú vrstvy pamäte. Ako 

krajina a ľudia spolupracovali, 
ako vytvárali istú jednotu. Tak 
vznikla zvláštna, príťažlivá, kul-
túrna krajina. Tam, kde vzťah 
ľudí a krajiny vytvára spoločnú 
identitu, tam sú krajiny najvzác-
nejšie. Vtedy si krajinu nevie-
me predstaviť bez jej ľudí a ľudí 
bez ich krajiny. 

Čím je spomínané územie 
pre vás zaujímavé alebo 
cenné? 

Sú to predovšetkým histo-
rické krajinné štruktúry. U nás 
sú zatiaľ, žiaľ, nedocenenými 
hodnotami. Biele Karpaty majú 
viacero foriem osídlenia. Sú tu 

kopanice na úbočiach hôr, ale aj údolné 
obce. Je tu veľmi zvláštna forma poľno-
hospodárskych historických krajinných 
štruktúr – tzv. plátové štruktúry. Vytvá-
rajú neopakovateľné geometrické uspo-
riadanie. U nás sa vyskytujú sporadicky,  
v niektorých štátoch sú naopak typické  
(v Anglicku, Škótsku). 

Obvykle to boli pasienky, spravidla 
obdĺžnikového tvaru, čitateľne ohraniče-
né, lemované líniovou vegetáciou. V Bie-
lych Karpatoch je na nich aj orná pôda. 
Zvláštnosťou konfínia je to, že bolo osídle-
né a využívané podľa okolností. 

Historické krajinné štruktúry, presnej-
šie agro-štruktúry, sa vyskytujú u nás 
prakticky v každom katastri. Odlišujú sa 
podľa významu, neopakovateľnosti a za-
chovalosti, sú špecifické svojím vzhľadom 
a pamäťou a pôsobia ako výtvarné dielo 
v krajine – ‚land-art‘. Sú to vlastne stopy 
spôsobu obživy našich predkov, sú preja-
vom ľudovej kultúry a šikovnosti jej tvorcov 
– našich predkov. 

Historické krajiny 
sú našim rodinným striebrom

Špecifické formy historických krajinných štruktúr, Dolná Závrská - Horná Súča 
(Foto Peter Jančura)         

Stará sušiareň nad Novou Bošácou  si pamätá 
veľa príbehov. (Foto Peter Jančura)

Svoji pozornosť ste sústredili na okolie 
Hornej Súče. Na čo zaujímavého, uni-
kátneho ste tu narazili? 

Biele Karpaty, to je príbeh na dlhé, 
dlhé večery. Keby bolo viac času, bolo by 
o čom rozprávať. O tajomných schopnos-
tiach miestnych ľudí až po typy ľudovej ar-
chitektúry. Horná Súča je jednou z takých 
viacerých zaujímavých lokalít. Je charak-
teristická predovšetkým kopaničiarskym 
osídlením s osadami a ďalšími menšími 
roztratenými usadlosťami.  Na severnej 
strane vrchu Krasín sú zachovalé plátové 
štruktúry, dokonca aj s reliéfom, ktorý na-
svedčuje tomu, ako vznikli.

Pri niektorých osadách sa zachovali 
archaické, vzácne formy usporiadania po-
líčok, ale aj ľudové stavby. Je tu aj jedno  
z najvýznamnejších miest výskytu špeci-
fických plátových štruktúr – Vlčí vrch. Sú 
tu ruiny stredovekého hradu zo 14. storo-
čia. Málo známe sú šance Bašta, Na Kon-
cích (652) na opačnej, moravskej strane 
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NÁŠ ROZHOVOR

katastra, smerom na Pitín a Šanov. Tam 
sa zachovali zvyšky hlinenej pevnôstky zo 
16. storočia, postavenej proti tureckému 
ohrozeniu. Podobné sú aj v blízkom Hro-
zenkove, aj s krutými príbehmi dobových 
bojov. 

Dajú sa aj na moravskej strane Bie-
lych Karpát nájsť podobne unikátne a 
kultúrno-historicky významné krajinné 
štruktúry?

 
Áno, práve podklady z moravskej 

strany nás upozornili na tento fenomén. 
Unikátne štruktúry sú napríklad vo Velkej 
nad Veličkou, na lokalite Čertoryje (Hrubá 
Vrbka, Kněždub, Tvarožná Lhota), frag-
menty v Starom Hrozenkove, Žítkovej. 
Iné, ale významné typy historických kra-
jinných štruktúr sú v Javorníku, Kuželove, 
Novej Lhote, Strání a podobne.

Pozorovali ste počas výskumu i miest-
nych ľudí? 

Je to zvláštny príbeh. Ľudia sem pri-
šli, usídlili sa a starali sa o svoje domovy, 
rodiny, dvory, hospodárstvo, polia, o kraji-
nu. Vytvorili neopakovateľnú krajinu.  

Bohužiaľ, na tento príbeh sa často za-
búda. Pozeráme filmy zo zahraničia o tom, 
ako sa osídľovali neznáme končiny, ale na 
vlastné príbehy zabúdame. Na svojich de-
dov a ich dedov, na ich nádeje a odvahu, 
na pamäť našej pamäte. 

Počas výskumu sme obvykle bývali  
v Novej Bošáci na Grúni. Po večeroch 
sme chodili pozerať ako sused, gazda, 
dojí kravy. Posedeli sme na záhrade, po-
túžili sa domácou a veľa toho nahovorili. 
Pre nás vidiek, pasenie oviec, dojenie 
kráv nie je až také výnimočné. Ale obdivu-
jeme chlapov, ženy a ich rodiny, ktorí ešte 
dokážu žiť z podstaty krajiny. 

Ako sme tou krajinou prechádzali, 
stretali sme aj ľudí, ktorí si pamätali dávne 
príbehy. Vďaka nim nám krajina ožila pred 
očami. Jej príbeh sa stal aj našim osob-
ným príbehom. Príbehy o tom, ako sa tu 
žilo. Tajomné príbehy z Hrozenkova a Žit-
kovej.

A to, čo si nespomenú ľudia, vie 
‚prerozprávať‘ krajina. Prihovára sa nám, 
často nenápadnými stopami. Sú tu sídla, 
historické cesty, hradiská, hrady, kosto-
ly... Kostol je prvý, ktorý nás privíta v kraji-
ne. Pripomenie vieru ľudí, ktorý sem prišli  
s odvahou a nádejou. A pripomenie aj hl-
biny času, keď sa to tu všetko začalo.

Čo podľa Vás najviac ohrozuje krajin-
ný ráz?

Stratu historických znakov krajiny zá-
konite spôsobuje zmena doby – nové po-
treby, zmena obživy, využitia krajiny, nové 

technológie obhospodarovania, životný 
štýl, novotvary stavieb. Krajinný ráz naj-
viac ohrozujú cudzorodé prvky v krajine a 
nekoordinovaná zástavba. Vo využití kra-
jiny nie sú často rešpektované krajinno-
-ekologické a krajinno-estetické vzťahy. 

Významným rozvojovým impulzom 
je cestovný ruch a turizmus. To je samo 
o sebe pozitívny jav. Negatívne pôsobí 
naše nerešpektovanie potreby kvality kra-
jiny, jej hodnotovo-významových atribútov. 
Dôsledkom môže byť zánik pôvodných, 
vzácnych historických krajín. Paradoxne, 
ten dôvod, prečo ich dnes radi navštevu-
jeme a využívame. 

Sú jestvujúce zákony a ochranárske 
nástroje dostatočné na to, aby bol kra-
jinný ráz tu v Bielych Karpatoch či inde 
zachovaný a vhodne udržiavaný?

Krajinný ráz je na Slovensku uvádza-
ný v zákone o ochrane a prírody a krajiny 
č. 543/2002 Z.z. ako „charakteristický 
vzhľad krajiny“. Reálna právna ochrana 
hodnôt krajiny v skutočnosti však nie je 
komplexne doriešená. Na jednej strane 
je to otázka vývoja a dôležitosti deklaro-
vaných potrieb, ktoré sa prejavia v exis-
tujúcich zákonoch. Na druhej stane je tu 
náš nezáujem, alebo malý záujem o ešte 
zachované a existujúce hodnoty krajiny. 

Zákony však všetko neriešia. Dôleži-
tá je predovšetkým vôľa a vedomie ľudí.  
V tomto smere je významným dokumen-
tom Európsky dohovor o krajine. Jeho 
právna vymáhateľnosť je však nejasná. 
Chýba tu hlavne naše povedomie o inte-
grite a hodnotách prírodného a kultúrneho 
dedičstva a z nich vyplývajúcich priorít. 

Aká budúcnosť čaká krajinu Bielych 
Karpát?

Čaká nás iba taká budúcnosť, akú si 
sami dnes pripravíme. Starí Gréci hovorili, 
že minulosť je ako krajina – čím ďalej sa 
dívate, tým menej vidíte. Podobné je to aj 
s budúcnosťou. Vieme si predstaviť iba 
krátky úsek, ktorý je pred nami, možno 
pár rokov. 

‚Stará‘ krajina okolo nás postupne za-
niká. Ľudia z vidieka odchádzajú, medze 
zarastajú. O malé políčka sa nemá kto sta-
rať. Napriek tomu nám ešte ostalo viacero 
cenných reliktov. Je tu potreba udržať ľudí 
v krajine. Aj potreba osvety, vysvetľovania 
hodnôt v krajine okolo nás. 

Hovorí sa „dedičstvo predkov zacho-
vaj nám pane“. Príťažlivá, pekná a zacho-
vaná krajina je dôležitá tak pre jej obyva-
teľov, ako aj pre jej návštevníkov. Ale aj 
pre podnikateľov, ktorí vytvárajú pre ostat-
ných služby v krajine. Historické krajinné 
štruktúry sú našim ‚rodinným striebrom‘. 
Môžeme im, alebo aj nemusíme, venovať 
pozornosť. Od tohto postoja závisí ich, aj 
naša budúcnosť. Všade, nielen v Bielych 
Karpatoch. 

Čo nám ostáva? Nestratiť vzácnu 
spojitosť identity, súladu človeka a krajiny. 
Pokiaľ možno, treba ostať na mieste. Tre-
ba hovoriť o tom svojim deťom a nedať im 
zabudnúť, akí šikovní a húževnatí boli naši 
predkovia. To je to najcennejšie. Mať ‚ko-
rene‘, mať hrdosť a vedomie hodnôt, toho, 
čo máme, tak povediac rovno pred očami, 
nebyť ‚vykorenený‘. 

No a bez činov a starostlivosti, aspoň 
hŕstky zodpovedných ľudí, to nefunguje. 

Katarína Rajcová

Pozoruhodné usporiadanie krajinných štruktúr - „land art“ Bielych Karpát
 – Prieseky, Valentová (Nová Bošáca) (Foto Peter Jančura)
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Od léta 2009 jezdí skupi-
ny Východočechů na Sloven-
sko s krovinořezy a vidlemi 
pomáhat přírodě. Jedná se 
o členy a příznivce Základní 
organizace Českého svazu 
ochránců přírody Jaro v Ja-
roměři nedaleko Hradce Krá-
lové. Proč právě oni a proč 
právě Biele Karpaty a Pováží, vysvětluje 
hlavní inspirátor této akce, David Číp 
(*1979).

Na Slovensko jsem se poprvé dostal  
v roce 1994, kdy jsem pomáhal hlídat hníz-
do orla královského u Povážského Inovce. 
Už moravská část Bílých Karpat mne tehdy 
velmi nadchla. Ale když jsem přejel hrani-
ce, slovenská příroda mi svojí nádherou, 
zachovalostí i pestrostí doslova vyrazila 
dech. Od té doby jsem jezdil na Slovensko 
velmi často, od západu na východ. 

Spolupráce

Později jsem ‚objevil‘ ochranářské or-
ganizace KOZA a Pre Prírodu. Hned jsem 
je oslovil a spolupráce byla na světě. I když 
mojí ochranářští kamarádi nebyli hned nad-
šení z nápadu pomáhat s ochranou přírody 
nejen kolem Jaroměře, ale i na Slovensku. 
Nakonec se mi přeci jen podařilo pár nad-
šenců ‚uvrtat‘ a tak jsme v roce 2009 na 
zkoušku vyrazili do ochranářského tábora 
do Nebrové. Od té doby jezdíme do Bie-
lych Karpát pravidelně a většina našich 
dobrovolníků odjíždí z těchto akcí naprosto 
nadšená. Získávat účastníky na další akce 
je proto čím dál jednoduší, a počty zapoje-
ných dobrovolníků stoupají. 

Je však pravdou, že zájem je stále 
pouze částečný. Naší dobrovolníci pracují  
v průběhu roku na celé řadě z více jak sto-

vek lokalit v Čechách, případně teď nově i na Moravě. Proto se asi není co divit, že se jim 
už příliš nechce jezdit ještě na Slovensko. Také je dnes problém, že aktivní pomoc (zejmé-
na práce rukama) a to ke všemu zadarmo, je v dnešním světě čím dále méně populární. 
Mezi mládeží dnes více frčí realita virtuální. 

Péče o louky 

Naše motivace pomáhat slovenské přírodě je však velká. Budoucnost luk v Bielych 
Karpatoch a na celém Slovensku nevypadá růžově, a je mi z toho velmi smutno. Vnímám, 
jak se blíží to, co pohřbilo většinu cenných lokalit v Čechách a na Moravě: na jedné stra-
ně přeměna na ornou a lesní půdu, živelná zástavba, příliš intenzivní kosení, přepásání 
a používání agrochemikálií, na druhé zase nezájem o méně úrodné či hůře využitelné 
pozemky, které pohlcuje sukcese. To je prostě smrtící koktejl, který v zemích Českých a 
Moravských způsobil doslova genocidu většiny zvířecích a rostlinných druhů. Naše muzea 
jsou plná toho, co dnes na východ od úpatí Bílých Karpat stále ještě můžeme spatřit na 
vlastní oči ve volné přírodě. Byť už i zde čím dál méně často. 

A místo toho, aby slovenská státní ochrana přírody řešila opravdu podstatné věci, 
tak řeší hlavně cedulky se zákazy. Milovníky přírody všeho druhu (včetně bikros jezdců, 

paraglaidistů nebo geocacherů) je třeba 
více zapojit do aktivní pomoci přírodě, niko-
li je celoplošně vyhánět. Navíc příliš velké 
množství zákazů vyzývá k jejich porušování 
a tvoří negativní nahlížení na ochranáře jako 
na ty, kdo pořád něco zakazují.  

Avšak má smysl se pokusit zachránit 
alespoň to nejcennější, co se zachovalo do 
dnešních dnů. Slovensko sice dnes přichá-
zí o podstatnou část své neuvěřitelné bio-
logické rozmanitosti a není v našich silách  
s tím něco zásadního udělat, na druhou 
stranu je důležité aktivně chránit i to málo, 
co nám zde ještě zůstalo. Dívejme se zpát-
ky – nebýt našich ochranářských před-
chůdců, nemuseli jsme u nás dnes mít 
vůbec nic.

Jak na to?

Díky tomu, že dnes Jaro působí od 
severních Čech až po západní Slovensko, 
máme nyní nejen řadu zkušeností, ale i ne-
bývalý nadhled. Rádi budeme proto všech 
těchto předností i nadále využívat k efektiv-
ní a smysluplné ochraně přírody, i Bielych 
Karpát a Pováží. 

Jisté je, že jen hrstka skalních nadšen-
ců a ‚fundamentálních‘ ochranářů, jakkoli 
jsou tito lidé výkonní, to všechno zachránit 
nedokáže. Je třeba v této těžké době chyt-
ře hledat a využívat nové zdroje financí a 
dobrovolníků, ale i náhražky těch tradičních 
způsobů šetrného hospodaření člověka  
v krajině. Jestliže vydržíme, nemusela by být 
budoucnost nelesních i lesních společen-
stvech Bielych Karpát až tak černá. 

Velmi důležitá a zcela zásadní je  
v tomto ohledu komunikace s místními lid-
mi, zejména pak vlastníky a uživateli přírod-
ně cenných pozemků. Tato komunikace 
musí samozřejmě být vedena tak, aby nám 
tyto lidé rozuměli a pochopili, o co nám jde. 
Odborné vědecké termíny a latinské názvy 
na ně nepůsobí. Pokud tohle zvládneme, 
tak bude mít z půlky vyhráno nejen ochra-
na přírody jako taková, ale hlavně i samotná 
úchvatná přírodní rozmanitost, tak typická 
pro region Bílých Karpat.

David Číp
Jaroměř

Letní tábory
Žítkovská senoseč

Základní článek Hnutí Brontosaurus Mařatice vás zve 
na 24. ročník pracovně-vzdělávacího kosícího tábora v přírod-
ní rezervaci Hutě na Žítkové.

Hutě jsou botanicky cenným územím, které se podaři-
lo vyrvat ze spárů konkurenčně zdatných bylin a keřů, a na 
kterém se dnes vyskytuje řada orchidejí i jiných vzácných 
druhů rostlin, hub a živočichů, které z většiny ostatních kopa-
nických luk téměř vymizely.

Protože tato místa nelze ošetřovat těžkou technikou, 
zůstala cenná lokalita odkázána na ruční práci dobrovolníků. 
Poslední dobou se nám daří spojit dobrovolnickou činnost  
s prací místních zemědělců, kteří stále víc odebírají seno 
pro potřeby svého hospodářství, a tak se ochrana a údržba 
přírody setkává s účelovým obhospodařováním naší krajiny. 
Zároveň tak udržujeme naživu a na očích ojedinělá rostlinná 
společenstva, jejichž originalitu můžeme zkoumat.

Tábor je organizovaný Základním článkem Hnutí Bron-
tosaurus Mařatice a koná se 12.–28. července. Náplň tábora: 
kosení trávy, sušení sena a úklid luk. Ubytování: ve stanech. 
Věk: od 18 do 100 let. Účastnický poplatek: 0 Kč. Mzda: vyni-
kající strava na čerstvém vzduchu a velké zážitky.

Kontakt: Ivana Macháčková, e-mail: paninka@centrum.
cz, tel. 724 537 845.

Letní škola ochrany přírody a kosení
Tradiční kosení bělokarpatských luk s Kosenkou pro-

běhne od 29. června do 13. července. Základna bude v PR 
Bílé potoky, později se práce přesune do dalších chráněných 
území kolem Valašských Klobouk. 

Kontakt: www.kosenka.cz, tel. 736 777 144.

Proč
Jaro 
jezdí na 
Slovensko

M
an

ag
em

en
t v

 P
P 

Ža
lo

st
in

á 
(F

ot
o 

D
av

id
 Č

íp
)

Fo
to

 M
ic

ha
l H

áj
ek



Bílé - Biele Karpaty  1 / 2013 5

AKCE V BÍLÝCH KARPATECH

Netradičná tradícia
Ochranárske mimovládky KOZA, CEA a Pre Prírodu spo-

lu so Správou ChKO Biele Karpaty aj tento rok pripravili na 
leto dobrovoľnícke tábory. Tradícia viac ako 20 ročná. 

A čo všetko bude netradičné? Tento rok sa netradične 
vymenili tradičné lokality. Omšenská dolina, bašta Pre Príro-
du, bude patriť KOZAkom. Bošácku dolinu prevetráme hneď 
dvakrát. Týždenný tábor na konci leta bude rozdelený do 
troch víkendov a každý víkend bude inde. 

Čo bude tradičné: veľa roboty, drevene vidly nové aj 
vidly opravené – všetky robia samy!, slnko, seno, ovady, or-
chidey, modlivky, motýle, dobrí ľudia a dobrý pocit z pomo-
ci prírode. Účastníci bez vekových hraníc, deti v sprievode 
zodpovednej osoby. Bližšie informácie na www.preprirodu.sk, 
www.koza.sk.

Dvojgeneračný ochranársky tábor v Bošáckej doline
3.–10. júl: DAR tábor na Grúni (vedúci: Richard Medal a Katka 
Devánová – KOZA + CEA)

Lánce feat. Bučkova jama – buď pri zrode novej tradície!
27. júl – 3. august: LPOT Omšenská dolina (vedúci: Anton 
Anino Belan – KOZA)

1 v 3 (jeden ochranársky tábor počas troch víkendov)
8.–11. / 15.–18. / 22.–25. august: tri víkendové brigády ako 
‚Putovný tábor‘ (vedúci: Matúš Ďurček a Drahomír D. Stano 
– Pre Prírodu)

Kopaničiarsky týždeň – Bošácka dolina ako na dlani, Lopeník 
na dohľad
17.–24. august: LPOT Bošácka dolina (vedúci: Marek 
Semelbauer a Jozef Kudla – KOZA)

Občanské sdružení Futra se od 
svého vzniku na počátku roku 2010 
netajilo záměrem obnovit v rámci své 
činnosti loutkové divadlo. Již při loň-
ských Horňáckých slavnostech připra-
vila Futra, s pomocí několika šikovných 
dětí–loutkoherců, první krátké divadel-
ní představení s titulem O medvěďovi 
a małých zvírátkách. Letos plánuje 
první delší loutkovou pohádku, ve kte-
ré se členové Futer představí jako lout-
koherci sami.

Příslušníci mladších generací na 
Horňácku dnes už asi sotva vědí, že se 
zde před několika desetiletími pravidelně 
hrávalo loutkové divadlo. Zřejmě prvním, 
kdo je tady předváděl veřejně a opakova-
ně, byl na přelomu 19. a 20. století Cyril 
Mandel, velký horňácký malíř pocházející 
z Kuželova, který později působil zejména 
ve Velké nad Veličkou.

Loutkové divadlo žilo ve Velké i krátce 
před druhou světovou válkou a na konci 
40. let, kdy se hrávalo v rámci aktivit So-
kola (v sokolské šatně). V těchto časech, 
kdy měl televizi jen málokdo, bývala odpo-
ledne s loutkovým divadlem vzácnou pří-
ležitostí pohádkové příběhy nejen slyšet 
vyprávěné, ale také je na vlastní oči vidět. 
Proto byla loutková představení dětmi vel-
mi oblíbená, třebaže v nich hlavní roli hrály 
jen poměrně jednoduché loutky zavěšené 
na drátech. Úspěchu se ovšem divadlo 
těšilo pouze v zimním období, kdy nebylo 
tolik venkovní práce a povinností. Zřejmě 
právě kvůli dlouhým pomlkám – od jarních 
do podzimních měsíců – nemělo toto lout-
kové divadlo mnohaletého trvání.

60. a 70. léta

Významná epocha loutkového diva-
dla na Horňácku začala po otevření Kul-
turního domu ve Velké nad Veličkou v roce 
1964. Byl zde totiž speciální sálek zamýš-
lený přímo pro loutkové divadlo – s pó-

diem pro loutkoherce a loutky i speciální 
elektroinstalací umožňující profesionální 
osvětlování a zvučení divadla. 

Učitelkám z mateřské školy a zaměst-
nancům kulturního domu se tady dařilo 
pořádat loutková představení více než 
patnáct let. Někdy na přelomu 70. a 80. 
let však víceméně pravidelná představení 
skončila a loutky byly převezeny do míst-
ní mateřské školy (z loutkového sálku se 
později stala restaurace). Nějaký čas pak 
ještě sloužily při příležitostných předsta-
veních, časem ale skončily v krabicích 
ve sklepě, kde pak na několik desetiletí 
upadly v zapomnění.

Obnova divadla

Právě sem si je na sklonku roku 2010 
přišli zapůjčit mladí nadšenci z občanské-
ho sdružení Futra, s odhodláním loutky 
vyspravit a uvést je znovu k životu. Celkem 
se jedná o 26 loutek typu marioneta (po-
hyblivých pomocí systému provázků, na 
nichž jsou zavěšeny) ze 60. a 70. let.

Na počátku zájmu o loutkové diva-
dlo byli Martina Šalomounová a Vincente 
Aranaga, kteří již měli s loutkoherectvím 
osobní zkušenosti z předchozích let. Brzy 
se však pro loutkové divadlo nechali nad-
chnout také další členové Futer i někteří 
přátelé mimo sdružení. Dosud se tak do 
oprav a vylepšování loutek, přípravy a na-
cvičování představení a do dalších prací 
s divadlem spojených zapojilo již přes 20 
lidí.

Většinou se jedná o dobrovolnou prá-
ci, ale některé součásti loutkového divadla 
se neobejdou bez finanční podpory. Tu 
se podařilo získat díky projektu s názvem 
Obnovení tradice loutkového divadla na 
Horňácku v rámci rozvoje společenské-
ho a kulturního života v regionu, který 
financuje Evropská unie v rámci programu 
Mládež v akci. Loutkaření podporuje také 
Obec Velká nad Veličkou, a to poskytnu-
tím samotných loutek i prostoru pro jejich 
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Návrat po třech desetiletích

opravy a nacvičování divadla. Velmi cenná 
je také spolupráce s Horňáckým šenkem, 
který dává k dispozici válcový mlýn Anto-
nína Nováka jako provizorní prostor pro 
veřejná představení loutkových her. 

Šípková Růženka

Na mlýně se uskuteční i nacvičovaná 
první delší pohádková hra O Šípkové Rů-
žence a horňáckém Jankovi. Předlohou 
libreta tohoto příběhu byla Šípková Růžen-
ka od V. Havlíka z roku 1926, ale jak již 
název pohádky napovídá, její zpracování 
bude poněkud netradiční, a to nejen díky 
loutkovému podání. Informace o chysta-
né premiéře budou uveřejněny na www.
hornacko.net. Následné reprízy pak díky 
přenosnému pódiu mohou zavítat i do dal-
ších obcí.

Přejme tedy obrozujícímu se loutko-
vému divadlu, ať zaujme dětské i dospělé 
diváky také v 21. století a ať jeho živým ak-
térům vydrží elán a nadšení, s nimiž se do 
jeho obnovy pustili.

Karel Fajmon

Za cenné informace z historie loutkové-
ho divadla autor vděčí paní Olze Pšurné.

Loutkové divadlo

na Horňácku
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V jihovalašském Brumově proběh-
lo 22.–23. listopadu loňského roku 
další setkání na téma přírodního a kul-
turního dědictví moravských Karpat, 
pořádané v rámci Karpatské úmluvy. 
Opět nabídlo celou řadu odborných 
prezentací doplněných diskusí a ex-
kurzemi. Ty se zaměřily především na 
oblasti rozvoje šetrného cestovního 
ruchu, osvěty, biologického monito-
ringu a praktické ochrany karpatských 
území v České republice.

 
Jana Urbančíková ze Vzdělávacího a 

informačního střediska (VIS) Bílé Karpaty 
shrnula současné dění kolem Karpatské 
úmluvy. Na rok 2014 je do Mikulova naplá-
nována další Konference smluvních stran 
úmluvy, která by měla schválit mimo jiné  
i mezinárodní protokol o šetrném hos-
podaření v lesích. Po následné ratifikaci 
jednotlivými státy pak nabude významu 
zákona. Jana Urbančíková představila  
i platformu Science for the Carpathians 
(Věda pro Karpaty), která propojuje vý-
zkum s praxí a napomáhá otevřené výmě-
ně dat a informací. 

Velký karpatský redyk 

Celá řada prezentací se týkala dílčích 
projektů. Například občanské sdružení 
Koliba si s partnery z Polska hodlá pořídit 
v Rumunsku stádo ovcí a zopakovat s nimi 
putování Rumunských Valachů. Akcí na-
zvanou Velký karpatský redyk organizá-
toři chtějí upozornit na společné dědictví 
celých Karpat. 

Martin Strnad z Agentury ochrany pří-
rody a krajiny představil projekt Bioregio 
Carpathians (bioregio-carpathians.eu), 
jehož cílem je udržování biodiverzity v ce-
lém karpatském horském oblouku. Sou-
částí projektu je mimo jiné i zpracování 
seznamů ohrožených rostlin a živočichů. 
Výsledkem pak mají být funkční opatření 
k řízené záchraně mokřadů, šetrnému 
hospodaření v lesích či ochraně divokých 
šelem. 

 
Hluk

Vladimír Šácha z VIS Bílé Karpaty 
představil realizaci vzdělávacích programů 
pro školy a mapování přírodního a kultur-
ního dědictví na Horňácku a Ostrožsku. 
Jako konkrétní příklad živoucí tradice, 
předávající dědictví z jedné generace na 
druhou, představil Jízdu králů z Hluku, 

zařazenou na seznam světového dědictví 
UNESCO. 

Hluku se rovněž týkala prezentace 
Michaely Beníčkové o obnově neudržova-
né stepní lokality poblíž centra obce. Do 
obnovy se zapojují místní děti, a tak se zá-
roveň přirozeně učí o hodnotách karpat-
ské krajiny. 

Průvodcovství

Jana Urbančíková naopak předsta-
vila projekt s mnohem širším záběrem. 
Protože zatím není kapacita na přípravu 
Strategického plánu na rozvoj šetrného 
cestovního ruchu, byla zvolena jiná cesta 
– vhodná interpretace území s ohledem 
na návštěvníky. Hledá cesty, jak šetrně vy-
užívat místní přírodní, kulturní a historické 
dědictví. Jeho součástí je i zvyšování kva-
lity průvodcovských služeb v CHKO Bílé 
Karpaty, mapování nedostatků turistické 
infrastruktury a další vzdělávání průvodců. 
I u mnoha naučných stezek je potřeba do-
řešit otázku vlastnictví a údržby. Fotografie 
chátrajících panelů, které jsou v krajině 
spíše pro ostudu, byly vypovídající. 

Ochranné známky

Soukromý zemědělec Zdeněk Miklas 
z o.p.s. Moravské Karpaty ve svém pří-
spěvku o podpoře produkce regionálních 
výrobků a zavádění příslušných produk-
tových značek kriticky poukázal na stav 
ochranné známky Tradice Bílých Karpat, 
o jejíž rozvoj by bylo možné pečovat lépe, 
kdyby bylo k dispozici více finančních 
prostředků. Ukazuje se, že mnohé per-

ve valašském Brumově
spektivní projekty časem hynou jen kvůli 
trvalému nedostatku peněz v neziskovém 
sektoru, takže není možné dlouhodobě 
zaměstnat lidi, kteří by měli udržitelnost a 
rozvoj projektů na starosti. 

Jak přednášející v nadsázce uvedl, 
neziskové organizace chtějí nejdříve za-
chránit svět, pak se spokojí se zachraňo-
váním regionu a nakonec jsou okolnostmi 
nuceny zachraňovat samy sebe. Problé-
my jsou přitom zacyklené. Pokud nejsou 
zdroje, nejsou lidi a pokud nejsou lidi, 
nelze dosáhnout na finance. Začarovaný 
kruh (ne)fungování neziskového sektoru  
v českých podmínkách se uzavírá. 

Zda potká tento osud i novou regio-
nální ochrannou známku Pravé Valašské, 
to se teprve uvidí. Tato známka chce dbát 
na dobrou propagaci a rozvíjení přidruže-
ného turistického servisu. Jak valašský 
sadař Miklas dodal, pokud chtějí lidé na 
venkově něčeho dosáhnout, musí se o to 
sami zasadit. 

Účastníci setkání ale netrávili čas jen 
přednáškami. Během společenského 
posezení v centru ČSOP Kosenka ve Va-
lašských Kloboukách se všichni seznámili 
nejen s činností jedné z nejstarších nezis-
kových organizací v Bílých Karpatech, ale 
také se stavem památkově chráněného 
komplexu tradičních chalup, který byl před 
rokem postižen požárem. Snaha místních 
lidí vdechnout poničeným částem environ-
mentálního centra nový život přináší naději 
do budoucna. Příjemnou součástí večera 
byla i ochutnávka valašské kyselice. 

Petr Slinták

O Karpatské 
úmluvě
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AKCE V BÍLÝCH KARPATECH

V sobotu 9. března tohoto roku 
obnovený mykologický kroužek v Niv-
nici uspořádal velkolepou mykologic-
kou akci, které se zúčastnilo neuvěři-
telných 130 návštěvníků.

Program houbařského odpoledne 
sestával hned ze tří částí. V té první, nej-
podstatnější, si návštěvníci vyslechli před-
nášku s promítáním fotografií vzácných 
hřibovitých hub v ČR. Svými nádhernými 
snímky je doložil renomovaný přerovský 
mykolog Jiří Polčák, až by nad těmi ,pravá-
ky‘ – hřiby dubovými, smrkovými i borový-
mi – člověk zaplesal. Ale dověděli jsme se 
i o hřibech vzácných: královském, bronzo-
vém, medotrpkém, horském či růžovníku, 
se kterým jsme se mohli seznámit na niv-
nické výstavě v říjnu. Hřib satan, žlučník, 
kříšť zase reprezentují hřiby jedovaté či 
nejedlé. Přednáška byla poučná, zajíma-
vá, oku lahodící. Už se těšíme na příští 
rok na další, jak máme panem Polčákem 
přislíbeno.

Jídla z hub 

Druhá část byla náročná na chuťové 
pohárky; degustovaly se totiž houby ve 
sladkokyselém nálevu. Soutěže se s 37 
vzorky zúčastnili houbaři nejen z Nivnice, 
ale i třeba Holíče, Lukova, Přerova, Slav-
kova nebo dokonce z Týna nad Vltavou. 
První místo se ujaly hřiby pravé od Milana 
Riedla. Druhou a třetí cenou dostala Bro-
ňa Smetanová s nakládanými václavkami 
a Jiří Polčák, který přinesl sklenice s líhou 
klubčitou.

A poslední část byla ve znamení přá-
telského posezení, dobrého pití a jídla  
z hub. Návštěvníci si mohli vybrat z boha-
tého houbového menu. Z nabídky jen na-
mátkově jmenuji guláš václavkový, nivnický 
kuba, houbovou tlačenku, štrúdl s houbo-
vou plňkou nebo houbovou bábovku. Za 
přípravu těchto specialit stálo ženské osa-
zenstvo mykologického kroužku. 

Houbové odpoledne se setkalo s příz-
nivým ohlasem. O tom svědčí i zápisy plné 

nadšení v návštěvní knize jako například 
„Super akce, moc se povedla! Těšíme se 
na další.“ Samotný přednášející Jiří Polčák 
napsal: „Přejeme mykologickému kroužku 
hodně dalších zdařilých akcí. Bylo nám 
tady moc hezky a rádi zase přijedeme. Tato 
akce je v rámci České republiky na oprav-
du vysoké úrovni.“

K tomu není co dodat, jenom si přát, 
aby letošní houbařská sezóna byla aspoň 
tak dobrá jako ta loňská.

Vlasta Ondrová
Slavkov

Po zimním spánku se začíná pro-
bouzet příroda a stejně tak i ekolo-
gické Centrum Veronica v Hostětíně, 
které si pro návštěvníky nachystalo na 
jaro několik atraktivních akcí.

První semináře se konaly 9. a 10. 
dubna a zabývaly se novým trendem  
v osvětlení – LED žárovkou. Účastníci zjis-
tili, že se LED skutečně vyplatí, i přes vyšší 
pořizovací náklady. Na trhu jsou dnes již 
i LED, které plně nahradí – funkcí i de-
signem – běžné žárovky. Pro ovocnáře byl 
12. dubna připraven seminář o řezu ovoc-
ných dřevin, spojený se Dnem otevřených 
dveří v moštárně v sobotu 13. dubna. 

Odborníci se setkají při vědecké kon-
ferenci Venkovská krajina, která se v Cen-
tru Veronica koná každoročně již 11 let. 
Letos proběhne od 17. do 19. května. Vy-
znavači krajinných krás se mohou potkat 
o týden později (25. května) při otevírání 
naučné stezky Naokolo Hostětína. 

Řada pobytových akcí s programem 
je připravována v jarních i letních měsících 
pro rodiny s dětmi od 1 roku. Na své si 
rozhodně přijdou i obdivovatelé přírodních 
zahrad, pro něž jsou v květnu připraveny 
exkurze po přírodních zahradách, u nás a 

v Rakousku, a v červnu i odborný seminář 
(11.–12. 6.).

Kromě těchto akcí Hostětín nabízí 
školním třídám či skupinám dalších zájem-
ců dobré možnosti se ekologicky vzdělá-
vat. Například tím, že se projdou Učebnou 
ekologické stopy, prohlédnou si výstavku 
ekologicky šetrných výrobků, ovoní bylin-
ky z místní zahrádky nebo si dají pokrm  
z tradičních potravin.

Rodiny nebo jednotlivci si mohou 
také užít pobytu v pasivním domě. Dveře  
v penzionu s certifikátem ‚Ekologicky še-
trná služba‘ jsou otevřené pro každého, 
která má kladný vztah k přírodě. Pobyt lze 
kombinovat s ‚výlety s příběhem‘ a prochá-
zením tří naučných stezek.

Kontakt: tel. 572 630 670, 739 569 
264, e-mail: hana.machu@veronica.cz; 
www.hostetin.veronica.cz.

Hana Machů
Hostětín

Mgr. Hana Machů (1973) je programo-
vou vedoucí Centra Veronica Hostětín. 
Věnuje se výukovým programům pro 
školy, pobytovým akcím a jejich propa-
gaci.

Zdařilá houbařská akce 
v Nivnici
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UČÍME SE OD MALA

Se začátkem roku 2013 se roz-
běhla i tvorba nového, rozsáhlého vý-
ukového programu Tajemství louky 
pro školy, který má sloužit vzděláva-
cím účelům projektu LIFE+ se zkráce-
ným názvem Lepší život pro motýly. 
Na programu pracuje celý tým lidí ze 
Vzdělávacího a informačního středis-
ka Bílé Karpaty ve Veselí nad Moravou. 

Pokud jste právě vy učitelem nebo rodičem, ma-
lou upoutávkou bychom vás rádi trochu nalákali.

Tajemství louky

Všechny barvy duhy, louky,
poznat kytky, motýly i brouky.
Vůně, co srdce mámí,
ať jsou z nás staří známí.

Osahat a ovonět

Louka je fascinující živý ekosystém, který jsme se rozhodli se všemi 
jeho tajemstvími přiblížit dětem a to přímo v krásném prostředí pod Velkou Javo-
řinou na Nové Lhotě. 

Pro žáky třetích až devátých tříd je připraven nabitý dvoudenní zážitkový program, 
pro malošky je výuka samozřejmě také, jen je trochu upravena a zkrácena. Žáci mají 
během těchto dvou výukových dnů možnost ochutnat, zahrát si, osahat a třeba i ovonět 
velkou spoustu informací.

Žáci se mohou těšit na setkání se s ovcemi a kozami, u kterých se seznámí  
s historií vzniku a obhospodařování luk Bílých Karpat, některé způsoby hospodaření si  
i vyzkouší. Hospodářská zvířata určitě nebudou jediní živí tvorové, se kterými se potkají. 
Pomocí entomologických sítí a sběrných pastí budou poznávat i další zvířata. Pozadu 
nezůstaneme ani s rostlinami, které žáci neuvidí jen v atlasu, ale budou je společně  
s lektorem poznávat naživo pomocí her a výtvarných aktivit přímo na louce. 

Materiály

Nedílnou součástí vzdělávacího programu je velké 
množství pracovních listů, které slouží pro opakování 
a shrnutí získaných znalostí a jsou zájemcům z řad 

učitelů po absolvování naší výuky plně k dispozi-
ci. Třešničkou na dortu jsou pak desky s autorskými 
kresbami toho nejcennějšího z hmyzí a rostlinné říše, 
co lze v Bílých Karpatech nalézt.

Věříme, že výukový program v žácích rozvine 
nejen vztah k bělokarpatským loukám a jejich obyva-
telům, ale i k přírodě jako celku, a vzbudí v nich přiro-
zenou potřebu ji chránit. 

Rezervace

Výuka byla zahájena  
v dubnu a program si můžete 

rezervovat na stránkách www.
bilekarpaty.cz/vis/ nebo na te-

lefonu 518 322 545. Rezervovat 
lze samostatný výukový program nebo dohromady s na-
šimi dalšími programy, které na Tajemství louky navazují 
a můžou žáky provázet Bílými Karpaty v průběhu celého 
roku.

Program je případně možné realizovat i přímo ve 
vaší škole nebo na jiném místě.

Kateřina Konečná
Veselí nad Moravou

Mgr. Kateřina Konečná (*1986) je absolventka Uni-
verzity Palackého v Olomouci, je bioložka se speci-
alizací na ekologii a hydrobiologii. Od ledna 2013 
se pro VIS Bílé Karpaty podílela na metodice a vý-
tvarném zpracování pomůcek výukového programu 
Tajemství louky.

LIFE blíže dětem

Příprava výukového programu 
(Foto archiv VIS Bílé Karpaty)
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UČÍME SE OD MALA

Mé oblíbené místo

Mé oblíbené místo leží naštěstí poblíž 
našeho domu v Popovicích. Je tam ticho a 
klid na přemýšlení. Otázky i odpovědi lé-
tají vzduchem a myšlenky i nápady se rodí 
jako houby po dešti. Protéká tu studánka, 
která mě občas svým šploucháním ruší při 
přemýšlení, ale je to zvuk, který do přírody 
patří, proto ho za chvilku přestane člověk 
vnímat. S listy stromů si pohrává vánek a 
ptáci zpívají své každodenní trylky.

Cesta tam je dlouhá jako celý rok, to 
nutkání, že za dalším stromem se vynoří 
naše známá mýtinka, mě dohání k šílenství! 
Cesta zpátky se klikatí a za další zatáčkou 
už jsem doma. Vždy to rychle uběhne a už 
si představuji, jak tam půjdu znovu!

Chodím sem ráda, ale bohužel ne tak 
často, jak bych si přála. Kdybych mohla, 
nejspíš bych tu trávila celé dny, a přece by 
mě neomrzela zeleň zdejších stromů a jem-
nost protékajícího potůčku, který se mezi 
kameny klikatí jako had a postupně pomalu 

Mé oblíbené místo

Najít v dnešní době místo, které by 
mohlo být jen pro jednoho člověka, je té-
měř nemožné. Všude procházejí lidé, pří-
padně projíždějí auta. Dokonce i v lese se 
za každým stromem objeví houbař nebo za-
parkovaný vrak. Nezakopnout o plechovky 
a kusy šrotu se najednou promění v umění. 
Místa, kde se nic takového nenachází, jsou 
ojedinělá. A ta bývají většinou ohrazená 
stezkami, ploty a cedulemi o zákazu vstu-
pu. S takovými opatřeními souhlasím, ale 
při procházce v přírodě se člověk najednou 
nemá kde zastavit, odpočinout si a nadech-
nout se čerstvého vzduchu.

Naštěstí já své místo, kde nic nehlu-
ší, netroubí, nepíská, nejezdí ani nemluví, 
našla. Náhodou a naprosto nečekaně. Pře-
kvapivě za nevzhledným houštím u stařič-
ké asfaltové silnice. Představte si dlouhou 
rozbitou cestu, lemovanou zarostlými keři a 
stromky, s koncem, který je tak daleko, že se 
zdá, jako by mizel v temnotě pekelné. Snad 
vyvolává trochu depresivní pocity, protože 
okolí opravdu nevypadá pěkně. Stačí však 
sebrat odvahu, projít pár kroků houštím a 
objeví se něco jako můj pozemský ráj.

Chladivá hladina mikovského rybníka, 
občas pokrytá mlhou, celé místo promění 
v tajemné území pohádek a někdy i horo-
rů. Miluji urostlý strom s větvemi, které se 
sklánějí k zemi jako něžné objímající ruce. 
„Můj“ strom se skoro až chlubí vystupují-

Zelená planeta

stéká do tří jezírek. Mé oblíbené místo je 
jiné než ta ostatní! Půvab tomuto místu do-
dávají vážky, kroužící nad vodní hladinou 
každého z jezírek. Drobné žluté kvítky jsou 
velmi nenápadné v trávě vysoké nejmíň do 
pasu a zdůrazňují něžnost přírody. Zchát-
ralá stříška studánky podtrhuje divokost 
a nespoutanost přírodních živlů. Koruny 
stromů vytvářejí zelená nebesa prozářená 
paprsky slunce. Světlo se láme o vodní plo-
chu a vzniká čarokrásná hra barev na kme-
nech stromů.

Po dlouhé době jsem se tam vydala 
znovu a pozoruji tento zázrak přírody... Se-
dím na dřevěné lavičce porostlé trávou tak, 
že budí dojem, jako by zde stála tisíce let.

Miluji toto místo a chci si ho navždy 
zachovat takové, jaké je. Zároveň mi však 
připadá, že jen ten největší sobec by se  
o toto místo nechtěl podělit s ostatními. 
Asi jsem sobec, protože místo, kde se tohle 
vše nachází, zůstane nadále čtenářům utaje-

no... Nemějte mi to za zlé, ale trhá mi srdce, 
když si představím své nejoblíbenější místo 
plné odpadků a cigaretových nedopalků.

Snad jednou každý SVÉ místo v příro-
dě najde a pozná ten pocit. Pocit strachu, 
že ztratíte kus sebe...

Eliška Martincová
ZŠ Kunovice, 7. třída

cími kořeny jen se posadit. Často právě 
na nich odpočívám a naslouchám hlasům. 
Hlasům přírody. Opatrnému našlapování 
zvěře v lese. Naříkání ptáků v okolí. Komic-
kým žbluňknutím drobných žabek a ryb.

Jsem si jistá, že každého by uchvátil 
pohled na blízký les. Je rozmanitý, k veče-
ru vypadá trochu smutně a opuštěně, zality 
sluncem naopak radostně vypráví šumem 
listů a tichým vrzáním bodlinek jehličí ta-
jemné příběhy plné dobrodružství.

Nedá se ani říct, kdy je cely pohled na 
rybník a jeho okolí nejkrásnější. Na pod-
zim se vše zbarví a celá scenerie trochu 
připomíná rozesmátou tvář klauna. Stromy, 
stejně jako šašci, každý rok předvádějí své 
mistrovské představení. Svou krásou zvou 
diváky do šapitó a překvapený výdech ko-
lemjdoucího je jim tou nejlepší odměnou. 
Opadávající listy se hnou pomaličku po hla-
dině rybníka jako osamělé loďky a pozdní 
unavené slunce cely obraz hladí zlatavými 
paprsky. Není to čas loučení před zimou, 
jak by se mohlo zdát. Spíš doba radostného 
očekávání jara, které opět přijde.

V zimě se místo za houštím stane 
ohromujícím. Dříve rušné prostředí se změ-
ní v oázu ticha, které člověk může ochut-
nat skoro až na jazyku. Jeho příchuť se dá 
srovnat s táhnoucím se karamelem, jenž se 
jemně rozplývá na patře.

Skoro se zdá, že celému prostoru na-

jednou vládne královna Zima a les se stává 
jejím ledovým hradem. Zasněžené špičky 
stromů jsou jako tisíce věžiček a plocha 
rybníka vytváří rozličnou mozaiku sesklá-
danou z drobných šperků — krystalů zamrz-
lé vody.

Na jaře se vše zelená, rozpíná a za-
chvívá v jemném vánku. Na jindy spícím 
rybníku se tvoří drobné vlnky připomínají-
cí baletky oblečené do vánkem našlehané 
pěny. Tančí podle nálady a jejich kroky se 
něžně línou od hladiny k nebi a zase zpátky. 
Skoro s lítosti jejich povrch rozráží hnědá 
útlá těla kačen, které svým křikem naplňují 
celé prostranství. Snad se dohadují, nebo 
vítají, kdo ví.

V létě se pak celá plocha mění téměř 
v turistickou atrakci, protože na nedalekém 
sportovním hřišti se jezdí závody na kolech 
a při tom se okolo rybníka a lesa pohybuje 
vždycky spousta lidí. Klid mizí.

Obvykle však k večeru vše utichne,  
a ať je období jakékoli, na obloze nerušeně 
zazáří hvězdy. Svou krásou oslňují noční 
nebe, protože je neruší žlutá záře poulič-
ních lamp. Nesou příslib dalšího období  
a s tím i mou naději, že mé oblíbené místo 
zůstane stále tak kouzelné a jedinečné jako 
nyní.

Lucie Hůtová
ZŠ Kunovice, třída 9.B
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NAŠE OBCE

Vydáme-li se z Brumova na seve-
rovýchod do oblasti nedašovského 
Závrší, asi po třech kilometrech nás 
přivítá obec, která toto území otevírá. 
Je to obec Návojná. Ta se může pyšnit 
nejenom bohatou historií, ale i pest-
rým společenským životem, v němž 
se snoubí udržované tradice a aktivní 
činnost jednotlivých místních spolků.

Zámek

V písemných pramenech je Návojná 
zmiňována k roku 1503 a to jako součást 
brumovského panství. Po jeho rozdělení  
v roce 1662 obec přináleží k části, kte-
rá je nazývána jako Brumov III. – Návoj-
ná. S tím je následně spojena výstavba 
panských budov v obci, tedy dvora, který 
Josef Bernard Zhořský ze Zhoře zbudoval 
na konci 18. století. Tento dvůr pak nový 
majitel návojského panství Wolfgang rytíř 
Manner k roku 1851 přestavil na zámec-
ké sídlo, které dodnes tvoří jakýsi vstupní 
objekt do obce. 

Manner nebuduje jenom zámek, ale 
i rozsáhlý park na přilehlých pozemcích, 
který nechá osázet ušlechtilým stromovím 
a vtiskne mu reprezentační krajinářskou 

podobu. Rod Mannerů, později Centner-
-Mannerů, působil v Návojné až do roku 
1945. Později byla dispozice zámecké 
budovy upravena, došlo dokonce k ubou-
rání jednoho zámeckého křídla a zřízeny 
zde byly bytové jednotky. V roce 2009 při-
stoupila Obec Návojná k obnově zámku. 
Zbouraná část byla dostavěna a vzniklo 
zde Centrum volného času a nové pro-
story k bydlení. Upraveno bylo i někdejší 
zámecké nádvoří. 

Památky

K pamětihodnostem Návojné jistě 
pat ří i dochované lidové stavby, zděná 
kaplička z 2. poloviny 19. století zasvěce-
ná Nejsvětější Trojici nebo kamenný Arma 
Christi kříž na návsi z roku 1863.

Z přírodních památek stojí za zmínku 
Návojský dub jihozápadně od obce, kte-
rý byl roku 1999 vyhlášen jako památný 
strom. V katastru obce lze nalézt také pří-
rodní památku Pod Horou, ležící na svahu 
asi 3 km jihovýchodně od obce. Rostou 
zde vzácné rostlinné druhy jako orchideje 
hlavinka horská či prstnatec bezový. Za 
zmínku stojí i obnovený obecní ovocný 
sad v lokalitě Na Stráni nebo sušírna ovo-
ce, kde si občané mohou též uvařit „trnko-
vý lektvar“ – povidla. 

Tradice

Návojná patří k oblastem, kde se tra-
dice a zvyky nejenom dochovaly, ale jsou 
i dodržovány a napříč generacemi prakti-
kovány. Z kraje kalendářního roku nás na-
vštíví Tři králové, před začátkem postního 
období pak chodí bujarý fašankový průvod 
spojený s obecní zabíjačkou. Těsně před 
samotným počátkem vlastního půstu,  
v úterý před Popeleční středou, toto 

zvláštní období plné veselosti a neváza-
nosti završí tzv. Pochovávání basy. 

S příchodem velikonočních svátků 
nastane chvíle pro chlapce z šestých a 
sedmých tříd, neboť na Zelený čtvrtek, 
v okamžiku, kdy zvony ‚odletí do Říma‘ – 
tzn. utichnou a rozezní se až na Vzkříše-
ní, převezmou chlapci jejich úlohu. Zvuk 
zvonu totiž ráno, v poledne i večer nahradí 
jejich klepače, řepotáky a tragače. Veli-
konoce pak doplní omladina s karabáči. 
V květnu pak mládenci (a dnes už nejen 
oni) v obci vztyčují májky, červen je spojen 
s poutní mší svatou u kapličky Nejsvětější 
Trojice. 

Mezi další zde udržované zvyky mů-
žeme připočíst průvod čertů na začátku 
prosince. Tradiční výstroj návojského čer-
ta sestává z gatí, pocházejících z místního 
kroje, ovčího kožichu převráceného na-
ruby a ‚larvy‘, což je jakási kukla s otvory 
pro oči a ústa, nejčastěji rovněž z ovčiny. 
Pekelné řinčení zajišťují řetězy a zvonce, 
hříšníci jsou vyplácení březovou metlou 
či jalovcovou větví. V prosinci, při svátku 
svaté Lucie, též obec obcházejí ‚Luce‘, 
na svátek sv. Štěpána bylo ještě nedávno 
možné potkat koledníka, jak po domech 
prosí o službu. 

Spolky

Je nutné podotknout, že nemálo  
z těchto zvyků je udržováno díky činoro-
dosti místních spolků. V Návojné působí 
Tělovýchovná jednota Sokol (založena 
1961), aktivní je i Sbor dobrovolných hasi-
čů (1926), významně se na společenském 
životě obce podílí i členky a členové Čes-
kého červeného kříže (1956), v obci je 
rovněž Myslivecké sdružení. Každá z uve-
dených složek se svým dílem zapojuje do 
společenského dění, což významně přispí-
vá k jeho pestrosti a kvalitě. Za jejich vzá-
jemné spolupráce se tak uskutečňují akce 
jako maškarní bály, dětské dny, či třeba 
populární (nejenom) dětské cyklozávody.  

Návojná tedy patří mezi obce, které 
mají svým občanům i návštěvníkům co 
nabídnout. A to i po stránce občanské 
vybavenosti. Mnoho zájemců si získalo 
Centrum volného času, obnovou prošel  
i areál zdejšího koupaliště. Závěrem do-
dejme, že se v Návojné nachází také mo-
derní Dům sociálních služeb, jehož péče  
v současné době využívá ca 70 osob. 

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.

Zvyky a tradice se snažíme uchovat

Návojná 
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Pohled na obec (Foto Aleš Naňák)
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NAŠE MIKROREGIÓNY

Bošácka dolina sa nachádza  
v severozápadnej časti okresu Nové 
Mesto nad Váhom. Dolina sa tiahne 
od Trenčianskych Bohuslavíc na seve-
rozápad k hlavnému hrebeňu Bielych 
Karpát v oblasti Veľkého Lopeníka. Je 
20 km dlhá a 1–3 km široká, z oboch 
strán lemovaná kopcovitými výbežka-
mi Bielych Karpát. Preteká ňou potok 
Bošáčka. Bošácku dolinu tvorí päť 
obcí, ktoré v roku 2004 založili Mikro-
región Bošáčka.

Bošácka dolina je zaujímavá z hľadis-
ka kultúrnohistorického, národopisného  
i prírodovedného. Je atraktívnym miestom 
nielen pre bádateľov a turistov, ale aj pre 
školské výlety a exkurzie.

Trenčianske Bohuslavice sú od Po-
važia vstupnou bránou do doliny. Sú zná-
me vďaka barokovej kaplnke z roku 1763, 
ktorej rokoková výzdoba patrí medzi naj-
cennejšie tohto druhu na Slovensku.  Na-
chádzajú sa tu dve prírodné rezervácie. 
PR Turecký vrch na úbočí kóty nazývanej 
Turecko (351 m) sa skladá z teplomilnej 
dúbravy a skalnej stepi. Druhou je PR 
Hájnica s rozsiahlym výskytom hlaváčika 
jarného.

Asi jeden kilometer od Trenčianskych 
Bohuslavíc sa nachádza  najmenšia obec 
mikroregiónu – Haluzice. Je určite veľ-
kým lákadlom pre turistov. Haluzice sú 
známe reštaurovanou zrúcaninou opev-
neného románskeho kostolíka, ktorý už  
v roku 1299 navštívili vojská Matúša Čáka 
Trenčianskeho. Tesne pri zrúcaninách 
kostolíka sa nachádza zaujímavý prírodný 
útvar Haluzická tiesňava, ktorá je dielom 
erózie Haluzického potoka. V roku 2011 
Lesy SR vybudovali v Haluzickej tiesňave 
Lesnícky náučný chodník.

Srdcom Bošáckej doliny je obec Bo-
šáca, ktorá je preslávená Bošáckou slivo-
vicou a krásnymi krojmi. Hneď pri vstupe 
do obce upúta každého návštevníka baro-
kový kostol z 18. storočia. V obci sa na-
chádza ešte aj dnes pár domov miestnej 
ľudovej architektúry. V jednom z nich je 
zriadené Múzeum Bošáckej doliny skan-
zenovitého typu, kde sa pravidelne ko-
najú rôzne kultúrne podujatia počas roka,  
z ktorých sú najznámejšie Bošácke hody 
s remeselným jarmokom, tradičnými jedla-
mi a folklórnym programom. 

V tesnom sused-
stve Bošáce sa nachá-
dza obec Zemianske 
Podhradie, ktoré je 
významné hlavne z hľa-
diska historického a 
kultúrneho. Najstaršou 
zachovalou pamiatkou 
v obci je renesančný 
kaštieľ rodiny Ostro-
lúckej zo 17. storočia 
s krásnym parkom. Medzi najcennejšie 
pamiatky patrí ranoempírový oválny kostol 
zo začiatku 19. storočia, ktorý je unikátom 
tohto druhu. Zemianske Podhradie bolo  
v minulosti významným centrom kultúrne-
ho a politického života. Najvýznamnejšími 
osobnosťami, ktoré tu pôsobili veľa rokov, 
boli slovenský bibliograf Ľ. V. Rizner a Dr. 
J. Ľ. Holuby – evanjelický farár, významný 
botanik a etnograf. 

Bošácku dolinu uzatvára obec Nová 
Bošáca, vzdialená od Zemianskeho Pod-
hradia asi 5 km. Je to typická kopaniči-
arska obec s osadami roztrúsenými po 
úbočiach doliny, kde sa nachádza množ-
stvo minerálnych prameňov a krásna prí-
roda. Obec je známa najmä vďaka bojom  
v SNP, o čom nás presvedčia aj pamätníky 
v osadách Grúň a Španie. Nad obcou sa 
nachádza druhý najvyšší vrch Bielych Kar-
pát – Veľký Lopeník (912 m). 

Akcie

Mikroregión Bošáčka spolupracuje 
s Mikroregiónom Bojkovsko, a s obcami 
Březová u Uherského Brodu a Lopeník. 
Spoločným projektom obcí spod Veľkého 
Lopeníka je výstavba rozhľadne na Lo-
peníku, ktorá bola do-
končená v roku 2005. 
Každoročne sa tu 
koná kultúrny program 
– Stretnutie priateľov 
Čechov a Slovákov, 
slávnostné otváranie 
a zatváranie rozhľad-
ne na začiatku a konci 
turistickej sezóny, na 
ktorých sa podieľajú 
hudobné a folklórne 
súbory z oboch mikro-
regiónov. 

Ďalšou krásnou 
spoločnou akciou je 
Slovácka jaternica, kde 
súťažia družstvá vo vý-

robe zabíjačkových špecialít. Podujatie sa 
koná striedavo v obci Březová a Trenčian-
ske Bohuslavice. Folkloristi z obce Bře-
zová sa pravidelne zapájajú do kultúrnych 
akcií usporiadaných v obci Bošáca. Spo-
ločne sa snažíme o kultúrnu spoluprácu, 
zbližovanie občanov a prehlbovanie pria-
teľstva oboch mikroregiónov. 

Najnovším spoločným projektom Mi-
kroregiónu Bošáčka a obce Březová je 
výstavba rozhľadne na vrchu Hájnica, kde 
v budúcnosti plánujeme spoločné kultúr-
ne podujatia, podobné, ako sa pravidelne 
konajú na vrchu Lopeník.

Mikroregión Bošáčka je zaujímavou 
a lákavou destináciou pre turistov. Je to 
región, ktorý vás zahreje či už krásnou prí-
rodou, dúškom výbornej Bošáckej slivovi-
ce, zaujímavou históriou alebo príjemnými 
srdečnými ľuďmi.

Tatiana Helíková
Bošáca 

Tatiana Helíková (*1983) pracuje na 
Obecnom úrade v Bošáci ako kultúrna 
pracovníčka.

 

Mikroregión Bošáčka
Región, ktorý vás zahreje
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Občanské sdružení Smedoma 
vzniklo v roce 2011 jako společenství 
nadšených lidí, kteří mají zájem vyvíjet 
kulturní život ve Strání a okolí. Celý 
nápad vzniknul při průběhu malinkého 
soukromého filmového festivalu. 

Parta kamarádů, pořádající tento 
festival, nazvaný Owema, již desátým ro-
kem, měla jak vidno s takovými aktivitami 
zkušenosti. Nebyla ovšem vázána žádným 
oficiálním spolkem. Vše se tak nějak vyví-
jelo pozvolna, dokud nevznikla myšlenka 
zfilmovat lidovou baladu.

S tímto nápadem se spolek taky za-
ložil. Byl nazván Smedoma a jak z názvu 
vyplývá, jde o sdružení, které apeluje na 
místní kulturu, pohodu a tradice a snaží se 
je zpřístupňovat originálním způsobem šir-
ší skupině lidí a mladší generaci.

V dnešním světě globalizace, kdy 
vládne kvantita nad kvalitou, nikdo vlastně 
ani neví, kam patří. Smedoma (www.sme-
doma.cz) se orientuje na nejbližší okolí, ve 
kterém lidé žijí a které se jich týká a také 
dotýká. Logicky spolupracuje se spolky  

v obci Strání a snaží se je také náležitě 
prezentovat a pomáhat jim. 

Film

Mezi největší projekty nesoucí hlavič-
ku Smedoma je právě zfilmovaný projekt 
lidové balady ze Strání Chodíval Matúšek. 
Podílelo se na něm ca 100 lidí a téměř 
všichni aktivní členové Smedomy. Jelikož 
jsou ve sdružení mladí lidé, zajímající se 
o různé kreativní aktivity jako je natáčení, 
focení, grafika nebo choreografický lidový 
tanec, je zápřah Smedomy opravdu velký. 

Velkým zážitkem byla pro všechny 
premiéra balady, která se konala na konci 
září loňského roku ve Strání. Asi 600 lidí 
za jeden večer zhlédlo kulturní program  
s baladami a dalo by se říci, že ukápl stej-
ný počet slziček. S programem jsme pak 
absolvovali turné po moravských sálech, 
a všude se setkal s uznáním. Třešničkou 
na dortu byl vyprodaný sál Břetislava Ba-
kaly v Brně. Tam tvůrci balady společně se 
sborem Netáta, Vlastou Grycovou a CM 
Aničky Přikrylové zažili opravdu výbornou 
atmosféru. 

Další aktivity

Smedoma se snaží rozvíjet také 
sportovní aktivity. Na Hokejbalovém tur-
naji v nezvyklém, ale o to originálnějším 
prostředí straňanského Zámečku, spojil 
se amatérský sport a světelně-zvuková 
show. Finální zápasy nesly vysoké tempo 
a spousta diváků si jich pochvalovala.

Velkým pilířem Smedomy je její filmo-
vá odnož Smedoma film. Na profesionální 
techniku natáčí členové sdružení různé 
originální reportáže z akcí, videopozvánky 
a záznamy vystoupení. Tato videa jsou ke 
zhlédnutí na www.youtube.com/user/TV-
Strani/ a mají velice dobrou sledovanost. 

Chodíval Matúšek 

Chodívál Matúšek
za jednů Majdlenků,
on si ju vyvolil
za věrnů manželku.

A tak k ní chodíval,
do půlnoci býval,
uprimné slovéčka
dicky jí povídal.

A keď uderila
půlnoční hodina,
staň Majdlenko hore
poď a vyprovoď ňa.

Ona ho sprovázá
až k pánskému dvoru,
běž ty můj Matúšku
spánembohem domu.

Ona ho sprovázá
až na krížné cesty,
tam sa nedála
o svojem neštěstí.

Na hlavu jí stůpil,
nohy ruky krůtil,
ty muka jí dělal
jak prehrozný tyran.

Ona ho prosila
pre Ježíša Krista,
len ty ňa Matúšku 
nezabi dočista.

A keď domu prišel,
za stolíček sedél,
za stolíček sedél,
jako stěna zbledél.

Mamičko tatíčku
už sem to urobil,
už sem Mynárových
Majdalenku zabil.

Dobre tys, synu náš,
dobres to udělál,
žes tys mynárovu 
Majdalenku skoval.

Včíl si možeš vybrať
podla svéj lúbosti,
kerá má peníze,
zlata, stříbra dosti.

Darmo ni, rodiče,
darmo ni pravíte,
vy o méj lúbosti 
stejně nic nevíte.

Majdalénka leží
pod zeleným hlohem,
leda jí vykůká
bílá fěrtůška ven.

A Majdlenku nesů
štyré páni z trňá,
a Matúška vedů
kati do vězeňá.

Už matúška sůdí
u sůdu porota,
už bude zbavený
svojého života.

A Majdlenku nesů
mládenci pod věnci,
a Matúška vedů
kati k šibenici.

Co sem jí udělál,
to ni udělajte,
hlavu na špic dajte,
kolem ňa lámajte.

Co si on poručíl,
to mu urobili,
hlavu na špic dali,
kolem ho lámali.

Z teho si, rodiče,
z teho príklad berte,
stavu manželskému
nikdá nezbraňujte.

Oni mohli obá
pěkně v lásce žíti,
a včíl oni mosá
v černej zemi hníti.

Videa se snažíme dělat vtipně, takže jsou 
nejen informativní, ale plní i roli relaxační.

Naše sdružení je tu i proto, aby moti-
vovalo a k sobě přivádělo mladé lidi, kteří 
se chtějí smysluplně angažovat ve svém 
okolí. V dnešní době vymazávání mozků 
komerčně mediálním prostorem můžeme 
být jakousi alternativou pro mladé lidi. 
Chce to mít kolem sebe právě lidi s po-
dobnými nápady, přesvědčením a koníč-
ky. Potom nemusíte nikomu nic dlouho 
vysvětlovat.

Antonín Reňák
Strání

Ing. Antonín Reňák (*1983) absolvoval 
v roce 2011 Fakultu strojního inženýrství 
Vysokého učení technického v Brně. Je 
prezidentem Smedoma o.s.

Smedoma

oživuje Strání
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PORTRÉT

Hrubá Vrbka je malá obec na Hor-
ňácku, ze které pochází celá řada vý-
borných muzikantů a zpěváků lidové 
hudby. K těm nejznámějším patří bratři 
Dušan Holý a Luboš Holý, Martin Hr-
báč nebo Jiřina Miklošková. Nejvýraz-
nější osobností horňácké lidové muzi-
ky je však bezesporu houslista-primáš 
Jožka Kubík.

Letos je to 105 let, co se Jožka Kubík 
(9. 4. 1907) v Hrubé Vrbce narodil. Rom-
ská rodina Kubíků se na  Moravě usídlila 
již v 19. století, její členové se ale nesnažili 
příliš odlišovat od dalších obyvatel, a hráli 
po boku většinového etnika. 

Muziky

Jožka Kubík III. byl nadaný muzikant, 
samouk, který se od dětství poslechem učil 
od velického prastrýce Joži Kubíka nebo 

hrubovrbecké hudecké muziky Ňorků. 
Především se ale učil od velických hudců, 
zejména od Martina Miškeříka, s jehož mu-
zikou hrál od svých osmnácti let. 

Od poloviny třicátých let měl již vlast-
ní kapelu. Na Horňácku byly tehdy takové 
soubory běžně sestaveny jen ze smyčco-
vých nástrojů, ale slovenská a maďarská 
hudba inspirovala Jožku Kubíka, aby do 
své muziky jako první na Horňácku prosa-
dil cimbál, na který hrál jeho švagr Jožka 
Kýr. Dnes je cimbál na Horňácku běžným 
a samozřejmým nástrojem.

Jožka přežil druhou světovou válku, 
během které 90 % moravských Romů ze-
mřelo v koncentračních táborech. Po vál-
ce pak hrál a vedl svou muziku dále. V ní 
se vystřídalo mnoho hudebníků, mimo jiné 
i dnes vyhlášený Martin Hrbáč. 

V poválečném období příležitostně 
působil jako primáš v Brněnském roz-
hlasovém orchestru lidových nástrojů 
(BROLN).

Tvůrčí muzikant

Od roku 1974 Kubíka trápily choroby. 
Prodal některé své nástroje a naposledy 
zahrál na oslavě svých sedmdesátin. Ze-
mřel 8. února 1978 ve své rodné Hrubé 
Vrbce a byl pochován na tamním katolic-
kém hřbitově.

Jožka Kubík však neupadl do zapo-
mnění. Díky iniciativě prof. Dušana Holé-
ho mu byl,  jako prvnímu Romovi u nás, 
postaven pomník větrného mlýna v Kuže-
lově a před stadionem Bludník ve strážnic-
kém parku. V roce 2007  obec Velké nad 
Veličkou uspořádala důstojné připomenutí 
stého výročí narození Majstra.

Jeho  jméno je rovněž spojeno s jed-
nou černou planetkou (Jozkakubik, kata-
logové číslo 17611). Objevili jí jihočeští 

astronomové v roce 1995 
na oběžné dráze mezi 
Marsem a Jupiterem, a byl 
to herec a režisér Břetislav 
Rychlík, které pro ni navrhl 
Kubíkovo jméno.

Ještě za svého života 
si získal velký respekt a 
lidé mu říkali ‚Majstre‘. Jak 
zdůrazňuje etnomuzikolog 
Dušan Holý, Jožka byl vy-
sloveně tvůrčím muzikan-
tem. Zůstal pravověrným 
Horňákem, ale vnesl do 
horňácké melodiky rom-
skou zpěvnost i měkký, na 

Jožka Kubík

Horňácku do té doby nezvykle kultivova-
ný tón. Typická jsou množství drobných 
melodických ozdob, které zřejmě slyšel 
u slovenských romských muzikantů. Také 
změnil uvedením cimbálu způsob hry celé 
muziky. 

Jožka byl však i ochotným rádcem 
uznaným po celém regionu. Dokázal totiž 
přesně vysvětlit, co od muzikanta očeká-
vá, a také mu to zahrát.

Mudrosloví

Kromě své hry na housle, hudební-
ho talentu i výjimečné osobnosti je Jožka 
Kubík proslulý svými osobitými výroků, tzv. 
‚mudroslovími‘, která kombinují jeho intui-
tivní myšlení s mírně absurdním humorem. 
Jeden příklad za všechny: „Já si rád vyhra-
ju, ale ešče radči zahraju! Nehraju pro pe-
níze, ale proto, že to mám rád. Hudba ne-
smí byt pretvárená. Teda, to sa pozná, do 
pretváreně zpívá alebo hraje. To poznáš, 
to poznáš! Dyž to neide pretváreně, dycky 
to dobře dopadne. Ale jak to ide pretvá-
reně, sbohem! To je ta pravá hudba, dyž 
mráz jezdí po chrbtě a vlasy stávajú.“

Více jeho výroků i informací o jeho 
životě lze najít v publikaci Dušana Holého 
‚Mudrosloví primáše Jožky Kubíka‘ (Supra-
phon, Praha 1984).

Kubíkovy kapely jsou zachyceny na 
mnoha nahrávkách z období 1941–1974. 
V roce 1998 se z nich bylo sestaveno al-
bum ‚Dalekonosné husle – Muzika Jožky 
Kubíka a zpěváci z Horňácka‘ (Český roz-
hlas Brno, Gnosis), o pár let později edice 
‚Majstr Jožka Kubík‘ (Aton, edice Královna 
píseň, 2000). Kromě hudebních a písem-
ných vzpomínek na Jožku Kubíka existují 
i filmové záznamy a dokumenty. Nejzná-
mější je film ‚Majstr‘ od režiséra Rudolfa 
Adlera z roku 1974. O čtvrtstoletí mladší 
je dokument Břetislava Rychlíka ‚Odkaz 
dalekonosných huslí Jožky Kubíka‘.

Jan W. Jongepier
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ZPRÁVY ZE SPRÁVY

Chránená krajinná oblasť (ChKO) 
Biele Karpaty má na Slovensku výme-
ru 44 568 ha. Rozprestiera sa na úze-
mí dvoch krajov, siedmich okresov, za-
sahuje do katastra 45 obcí a zároveň 
sa v nej nachádza 45 maloplošných 
chránených území. 

Poslaním Správy chránenej krajinnej 
oblasti Biele Karpaty je zabezpečovať 

odbornú činnosť a výkon štátnej správy  
v území ChKO a priľahlých okresoch.  
K základným činnostiam patrí zabezpečo-
vanie územnej a druhovej ochrany, ochra-
ny drevín, praktická starostlivosť o rezer-
vácie, tvorba dokumentácie, výchovná, 
propagačná, edičná činnosť a iné. 

Dobrovoľná stráž prírody

V súčasnosti má správa desať za-
mestnancov. S ohľadom na veľkosť úze-
mia a množstvo úloh, ktoré majú plniť, je 
tento počet veľmi nízky. Preto tu pôsobí  
i približne tridsiatka dobrovoľných stráž-
cov. 

Členov stráže prírody nespája len 
láska k prírode, ale aj snaha zapojiť sa do 
jej ochrany na profesionálnejšej úrovni. 
Podľa zákona je strážca verejným čini-
teľom, môže napríklad zisťovať totožnosť 
osoby, ukladať a vyberať pokuty a iné. 

Činnosť strážcov v Bielych Karpatoch 
ale nevyzerá ako scéna z večernej krimi-

Na sklonku roku 2012 vyhlásila 
Správa CHKO Bílé Karpaty v k. ú. Lo-
peník novou lesní Přírodní rezervaci 
Hladké o výměře 38,38 ha.

Jedná se o bučinu ve východní čás-
ti masivu Velkého Lopeníka při hranici 
se Slovenskem. Nadmořská výška zá-
jmového území činí 490–820 m. Území 
patří hydrologicky do povodí řeky Váhu. 
Vegetace je zařazena do bučin s ostřicí 
chlupatou a zasahují zde i bučiny s kyčel-
nicí devítilistou (zubačkou deväťlistou). 

Ve stromovém patru převládá buk spolu  
s javorem klenem, vtroušen je především 
jasan, jilm (brest) horský a třešeň ptačí. 

Předmětem ochrany je výskyt pře-
stárlých porostů a na ně vázaných zvláš-
tě chráněných druhů živočichů, zejména 
hmyzu vázaného na mrtvé dřevo a hnízdní 
kolonie holuba doupňáka (plúžika). Vyhlá-
šení této bučiny má za cíl zachovat věkově 
rozrůzněné porosty a zvýšit jejich podíl a 
také nastolit podmínky, aby zde mohly fun-
govat přírodní procesy.

Historie ochrany

Do začátku 90. let minulého 
století patřilo toto území z důvo-
du spádovosti do působnosti 
lesního hospodářství Slovenské 
republiky. Po rozdělení republiky 
byl odvoz dřeva možný jen přes 
území Slovenska. Díky této pře-
kážce neprobíhala během 90. let 
minulého století v dané lokalitě 
významná hospodářská činnost, 
což přispělo ke zvýšení její přírod-
ní hodnoty. Dnes v tomto území 
hospodaří Lesy České republiky.

V roce 2003 se lokalita stala součástí 
návrhu území, která budou ponechána sa-
movolnému vývoji na základě dohody mezi 
Lesy ČR, s.p. a Správou chráněných kra-
jinných oblastí ČR. Z plánovaného návrhu 
nakonec sešlo, neboť území nesplňovalo 
všechny podmínky této dohody. Proto 
Správa CHKO Bílé Karpaty začala hledat 
další možnosti, jak alespoň nejcennější 
části území vyjmout z běžného lesního 
hospodaření. 

V dubnu 2006 oznámila Správa 
CHKO Bílé Karpaty záměr na vyhlášení 
přírodní rezervace v nejméně přístupné 
části dané lokality. Vyhlašovací proces se 
však na několik let zablokoval. Důvodem 
bylo odvolání jednoho spoluvlastníka pro-
ti záměru na vyhlášení území a současně 
probíhalo i soudní řízení ohledně určení 
vlastnictví dalšího spoluvlastníka. 

Po vyřešení soudních sporů a ná-
sledném zamítnutí odvolání Ministerstvem 
životního prostředí, Správa CHKO Bílé 
Karpaty v prosinci 2012 Přírodní rezervaci 
Hladké vyhlásila. 

Po šesti letech se tak podařilo zajistit 
pro tuto cennou lokalitu územní ochranu. 
Svým vstřícným přístupem LČR, s.p., Les-
ní správa Luhačovice významně přispěly  
k zachování tohoto cenného území.

Bohumil Jagoš

Dobrovoľný strážca prírody nálky. Strážcovia sa podieľajú na sčítavaní 
a sledovaní živočíchov. Monitorujú výskyt 
chránených a inváznych rastlín. Na jar 
sa podieľajú na záchranných prenosoch 
obojživelníkov cez cestu počas jarnej mig-
rácie. Strážia motýle, o ktoré sa zaujímajú 
zberatelia. Realizujú kosenie a čistenie 
bielokarpatských lúk. Chodia do malo-
plošných chránených území, kde zisťujú 
ich stav a dohliadajú, aby nedošlo k ich 
poškodeniu. 

Za svoju prácu strážcovia nedostá-
vajú žiadnu hmotnú odmenu, ale dobrý 
pocit z pričinenia sa o zachovanie jedi-
nečnej prírody v našom regióne.

Dobrovoľným strážcom prírody sa 
môže stať každý občan, ktorý má viac ako 
18 rokov, absolvuje školenie a úspešne 
zloží skúšky. Koordináciou strážcov ob-
vodné úrady poverujú správy národných 
parkov a chránených krajinných oblastí. 
Ak teda máte počas prechádzky bielokar-
patskou prírodou pocit, že sa chcete do 
jej ochrany zapojiť viac, neváhajte a kon-
taktujte obvodný úrad životného prostre-
dia v Trenčíne alebo Správu ChKO Biele 
Karpaty v Klúčovom.

Aurel Rusnák

Přírodní rezervace Hladké
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SPRÁVY ZO SPRÁVY

Kosienka karbincolistá (srpice 
karbincolistá - Serratula lycopifolia) 
je rastlina podobná bodliaku alebo 
nevädzi (chrpě). Na Slovensku bola 
považovaná za vyhynutý druh. Hoci od 
polovice 19. storočia do polovice 20. 
storočia bol nachádzaný v okolí Brati-
slavy, na Záhorí, v Bielych Karpatoch 
na Žalostinej a v okolí Nitry, v posled-
ných desaťročiach sa nedarilo potvrdiť 
jeho výskyt. Až v roku 1999 bola znovu 
potvrdená neveľká lokalita na vrchu 
Žalostiná v Bielych Karpatoch neďa-
leko hraníc s Českou republikou, kde 
zrejme naväzuje na bohatú populáciu 
na Vojšických lúkach.

Kosienka karbincolistá má pontic-
ko-panónské rozšírenie, to znamená že 
hlavná oblasť výskytu sa nachádza na 
Ukrajine, v južnom Rusku a Rumunsku. 
Vyskytuje sa aj v Maďarsku, Chorvátsku, 
Slovinsku, Rakúsku, Poľsku, Českej re-
publike, ojedinelé izolované výskyty sú  
v horách juhovýchodného Francúzska a  
v strednom Taliansku.

Rastie iba v pásme nížin a pahorka-
tín, na trávnatých až krovinatých stráňach 
a okrajoch lesov na sprašiach alebo váp-
nitých pieskovcoch, niekedy sa objaví aj 
na vlhkejších lokalitách slatinného cha-
rakteru. Je to výrazne svetlomilná rastlina. 
Lesklé zubaté listy sú v trávnych poras-
toch dobre viditeľné už začiatkom mája, 
neskôr ich prekryjú iné byliny. Koncom 
júna rozkvitajú veľké guľovité úbory (môžu 
mať 2–3 cm v priemere) s červenofialový-
mi rúrkovitými kvetmi. Byle sú priame, ne-
vetvené, vždy nesú len jeden úbor kvetov.  

Ochrana národná i európska

Na Slovensku patrí medzi kriticky 
ohrozené druhy a je zákonom chránená. 
Chránená je i v ČR, kde je napriek počet-

nejšiemu výskytu zaradená tiež medzi kri-
ticky ohrozené druhy.

V európskej sústave Natura 2000 
patrí medzi prioritné druhy, nachádza-

júce sa v prílo-
he II smernice 
9 2 / 4 3 / E H S 
o biotopoch. 
Ohrozenie je 
vyššie v západ-
nej a strednej 
časti areálu dru-
hu, kde sú jeho 
populácie menšie 

a zriedkavejšie. 
Zarastanie stanovíšť 

drevinami a expanzívnymi 
bylinami, chýbajúce kosenie, ur-

banizácia, nadmerné hnojenie – to 
sú všetko faktory, ktoré prispievajú  

k ohrozenosti kosienky.

Pod Žalostinou

Keď v roku 1999 botanička Iveta 
Škodová z Botanického ústavu SAV zno-
vuobjavila lokalitu na Žalostinej, napísala  
v článku: „Pri kopanici U Chalupov sme 
našli neveľkú populáciu kosienky karbin-
colistej, ktorá vytvárala hustý porast na 
ploche veľkej približne 10 x 15 metrov. 
Podľa informácie od domácich obyvateľov 
sa tu táto rastlina vyskytovala v minulosti 
na viacerých miestach. Porast, kde druh 
zostal zachovaný, bol zväčša kosený  
v júli, niektoré roky, keď bolo veľa sena, 
ho nekosili vôbec. Nepravidelné obhos-
podarovanie a neskorší termín kosby 
umožnili kosienke, ktorá kvitne až koncom 
júna, generatívne rozmnožovanie. Na lo-
kalite sa nachádzal veľký počet fertilných 
jedincov.“

Toto dnes už, žiaľ, neplatí. Plocha vý-
skytu sa síce za takmer 15 rokov nezmeni-
la, ale kosienka sa na lokalite rozmnožuje 
iba vegetatívne, podzemnými výbežkami. 
Populácia má preto podobu hustého zhlu-
ku. Kvitnúcich jedincov býva rôzny počet, 
od 50 do 500, ale v posledných 5 rokoch 
sa netvoria semená, napriek tomu, že 
Správa CHKO Biele Karpaty kosí lokalitu 
každoročne až na konci leta.

Po opustení okolitých políčok sa na 
úhoroch rozšíril pichliač roľný (pcháč 
polní), ktorý svojimi semenami zamoril aj 
lúku s kosienkou. Expanzívne sa rozrastá, 
v čase kvitnutia kosienky takmer nevidno 
jej úbory v poraste pichliača. Tomuto ne-
gatívnemu trendu sa pokúšame zabrániť 
obkášaním plochy výskytu kosienky v júni, 
keď ešte pichliač nekvitne, aby sa znížila 
produkcia semien pichliača. Následne je 
celá plocha – populácia kosienky aj oko-
litá lúka – pokosená v septembri. Jesen-
né kosenie a odstraňovanie biomasy je 
dôležité pre celé lúčne spoločenstvo na 

lokalite, môže byť však príčinou slabšieho 
kvitnutia kosienky v nasledujúcom roku. 

Napriek pravidelnej starostlivosti o 
biotop pozorujeme v posledných 4–5 
rokoch zhoršovanie vitality populácie ko-
sienky karbincolistej a jej schopnosti roz-
množovať sa pohlavne.

Bílé Karpaty

Kosienke karbincolistej sa darí  
v Českej republike, kde rastie celkom na 
9 lokalitách, oveľa lepšie, najmä v Bílých 
Karpatech, kde sa vyskytuje v NPR Čer-
toryje, NPR Porážky, PR Kútky, na Pod-
hradských lúkach pri Suchove a najnovšie 
i v NPR Zahrady pod Hájem. Niektoré ta-
mojšie populácie sú mimoriadne bohaté.

V České republike sa neskorší ter-
mín kosenia nedodržuje práve pre vysokú 
schopnosť tohto druhu rozrastať sa vege-
tatívne. Napríklad na Vojšických lúkach  
v ochrannom pásme NPR Čertoryje ras-
tie takmer súvisle na výmere 35 hektárov. 
Tieto lúky boli v minulosti prihnojované, a 
tak, aby sa eliminoval pichliač poľný alebo 
smlz kroviskový (třtina křovištní), niektoré 
časti sa kosia už v polovici júna alebo do-
konca dvakrát. Kosienke však nesvedčí 
pastva, čo dokladá jej stav v PR Kútky, 
kde je veľmi ovplyvnená pastvou danielov. 
Prežíva iba v malom oplôtku, kde i kvitne. 
Naopak na vypásaných plochách ustúpi-
la, prežíva tam iba niekoľko neduživých 
jedincov. 

Aby kosienka karbincolistá prežila na 
Žalostinej, je treba pokračovať v starostli-
vosti o lokalitu a hľadať spôsoby, ako zvý-
šiť počet jedincov. Stále je tu možnosť, že  
v južnej časti Bielych Karpát tento druh 
rastie aj inde, ako na Žalostinej. Poob-
zerajte sa koncom júna po rozkvitnutých 
lúkach. Ak nájdete rastliny s nápadnými 
jednotlivými červenofialovými úbormi, po-
šlite správu o náleze a fotografiu na adre-
su: Správa ChKO Biele Karpaty, Trenčian-
ska 31, 914 41 Nemšová.

Katarína Rajcová
Ivana Jongepierová

Evropsky chráněné druhy (5)

Prežije kosienka 
karbincolistá 
na Žalostinej?
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MY A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Biologický odpad představuje 
významnou složku domácího odpa-
du. Jedná se o zbytky z kuchyně, ale 
také trávu nebo větve ze zahrady. 
Bez významu není ani to, co vzniká  
v restauracích a obchodech nebo při 
výrobě potravin. Bezesporu nejlepším 
způsobem zpracování tohoto odpadu 
je kompostování.

Kompostovat lze i doma. Zejména 
pokud máte (dosti velkou) zahradu, mů-
žete bioodpad snadno přeměnit v hnojivo 
sami. Vznikají však i centrální kompostár-
ny, v současně době je jich v ČR přes 
500, z toho více než 300 kompostuje 
komunální odpad. V Bílých Karpatech fun-
guje menší kompostárna v Luhačovicích, 
v rámci čističky odpadních vod ve Velké 
nad Veličkou a na podzim loňského roku 
byla otevřena i velkokapacitní kompostár-
na ve Slavičíně.

Technika

Regionální kompostárna Slavičín se 
nachází v areálu skládky Radašovy, cca 
1,5 km severně od města, a má kapacitu 
přes 24 000 tun biologicky rozložitelného 
odpadu ročně. Vybudovala ji firma JOGA 
Luhačovice za cenu 60 milionů Kč a stav-
ba byla částečně finančně podpořena 
Státním fondem životního prostředí. 

Kompostárna se může chlubit tím, 
že je vybavena nejmodernější technologií 
zvanou „biologicky dosoušená biomasa“ 
(BDB), má automatizované měření teplot, 
vzduchotechniky a další regulace, a spl-
ňuje stávající Nařízení ES 1774/2002. 
Veškerý odpad je zpracováván v krytých 
halách, takže i díky vzdálenosti od města 
nejsou problémy s hlukem nebo pachem.

Největším přínosem technologie 
BDB je vyloučení selhání lidského faktoru, 
protože celá výroba kompostu je řízena 
počítačem, který 24 hodin denně kontro-

luje proces fermentace a tzv. hygienizaci. 
Všechny takto zjištěné údaje se ukládají  
v počítači pro obsluhu kompostárny nebo 
kontrolní orgány. 

Provoz

První zkušenosti s kompostárnou 
jsou, co se týká technologie, mimořád-
ně pozitivní. Vše funguje, jako má. Jen 
zájem, jak ze strany dodavatelů, tak i od 
odběratelů hotového kompostu, by mohl 
být vyšší. 

Občané a firmy mohou na kom-
postárnu dovézt nejen běžný bioodpad 
jako trávu, listí, pořezané větve, stromy, 
kůru a další, ale také staré dřevo a starý 
nábytek. Zatím tvoří vstupní materiál pře-
devším dřevní štěpka, odpad ze zeleně a 
kuchyňské odpady (hlavně z restaurací a 
jídelen). V menší míře se jedná o slámu, 
odpad z lesní těžby nebo lihovarské výpal-
ky.

Kompostárna odpad převezme za 
poplatek 0,50 Kč za kilo. Pro občany re-
gionu se to vyplatí především tehdy, po-
kud ho mají větší množství. Jinak by tento 
odpad totiž skončil 
jako velkoobjemo-
vý, za jehož uklá-
dání se dnes běžně 
platí třikrát vyšší 
cena.

Lepší systém 
by samozřejmě 
byl, kdyby si odběr 
domácího bioodpa-
du zajistila každá 
obec. Rozmístila 
by pro občany hně-
dé plastové nádoby 
a nechala odpad 
jednou za 14 dní  
v zimě a jednou týd-
ně v létě odvážet 
na kompostárnu. 

Slavičín 
má nejmodernější 
kompostárnu v ČR

Firma JOGA má na to dost velkou kapa-
citu, jak na kompostárně, tak i co se týká 
svozu. Zatím však žádná okolní obec této 
možnosti nevyužívá.

Odbyt kompostu

Také na straně odběru hotového 
kompostu je zájem mezi občany dosud 
nízký. Proto jde 90 % z celkové produk-
ce kompostárny na spalování do kotelen 
na biomasu, na což je technologie BDB 
ostatně ideální. Musí se však bedlivě sle-
dovat celková vlhkost. Na začátku bio-
masa vyrobená BDB nebyla dosti suchá  
z toho důvodu, že bylo přijímáno cokoliv  
z bioodpadu, aby se výrobní hala maximál-
ně naplnila. 

Ostatních deset procent produkce 
je tedy kompost, který se nabízí ve dvou 
druzích: Kompost pro okrasné zahrady 
(balený v pytlích od 5 do 40 l nebo volně 
ložený). Část kompostu se využívá jako ze-
mina na hroby. Poslední varianta je hnojivo 
(vhodné např. pro macešky na hrobech), 
které se mezi občany Zlínského kraje těší 
většímu zájmu než ta první.

V případě, že produkce bude převy-
šovat poptávku, má JOGA v záloze ještě 
jedno řešení, a to využít kompost na rekul-
tivaci skládky Slavičín – Radašovy, v jejímž 
areálu se kompostárna nachází. V regionu 
Slavičínska je totiž dlouhodobě nedosta-
tek zeminy a výkopového materiálu, které 
jsou na technické zabezpečení skládky 
potřeba. Výhodou tohoto řešení by bylo 
ušetření velké finanční částky za případ-
nou dopravu z okolí.

Na druhé straně však musí provo-
zovatel bedlivě hlídat příjmy z prodeje 
kompostu nebo biomasy, na kterém je 
ekonomika kompostárny postavena. Pro-
to JOGA sází především na energetické 
využití biologického odpadu, tj. využití bio-
masy v kotelnách nebo teplárnách.

Jan W. Jongepier

Výrobní hala kompostárny a biofiltr – betonová stavba vlevo od 
výrobní haly (Foto archiv firmy JOGA Luhačovice)

Drcení dřeva na drtiči na dřevní štěpku ve skladu vstupních 
surovin (Foto archiv firmy JOGA Luhačovice)
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MY A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Naší krajině neustále hrozí různé 
stavby, které se svou výškou, rozlohou 
nebo svým tvarem neladí s okolím. Ta-
kové záměry posuzují příslušné orgá-
ny státní správy, ale hrozbám mohou 
do určité míry zabránit i občané. Stačí 
být obezřetní a vytrvalí.

Dobrým příkladem je trasa koridoru 
velmi vysokého napětí (VVN), která měla 
spojit Uherský Brod se Slovenskem. Kon-
krétní plány se na toto vedení po vysokých 
stožárech mimo jiné objevily v roce 2008 
v návrhu Zásad územního rozvoje Zlínské-
ho kraje. V září 2012, po více než čtyřech 
letech úsilí, byla rezerva na tuto trasu, díky 
počáteční aktivní účast veřejnosti, zrušena.

 
Ozvat se má smysl 

„Výsledek za to stojí, a proto se ne-
stydím o této kauze otevřeně mluvit. Je to 
zpětná vazba pro lidi, aby věděli, že má 
smysl něco řešit, pod něco se podepsat. 
A hlavně, že je důležité spojit síly, aby vy-
jednávací pozice byla silná. Nenechat se 
uchlácholit slovy ‚vždyť to tu ještě nestaví‘. 
Jakmile do krajiny najedou bagry, je již 
pozdě láteřit.“ 

Jedním z iniciátorů a následně zmoc-
něným zástupcem veřejnosti ve věci jme-
novaného koridoru VVN, Martin Štecher  
z Korytné, ani trochu nelituje, že ho celý 
boj stál hodně času. Od roku 2009 se 
této práci mohl plně věnovat i díky půso-
bení ve firmě Bílé Karpaty s.r.o., která se 
mimo jiné zabývá zachováním zdejšího 
krajinného rázu, přírody a místního kultur-
ního dědictví. 

První plány

Jak problém vznikl, popisuje takto: 
„O tom, že nějaký takový plán existuje, 

jsme se dozvěděli v roce 2003 
od tehdejšího vedoucího Sprá-
vy CHKO Bílé Karpaty Pavla 
Bezděčky.“ Po pěti letech byl 
Krajským úřadem předložen 
nový návrh územního plánu. 
„V létě 2008 jsem se z úřední 
desky před obecním úřadem  
v Korytné dozvěděl o veřejném 
projednávání návrhu Zásad 
územního rozvoje Zlínské-
ho kraje. Tam by bylo možné 
vznést námitky a připomínky, 
ale problém byl, že občané 
nebyli o plánech dostatečně 
informováni. Zastupitelé všech 
dotčených obcí vedení vel-
mi vysokého napětí toto řešili jaksi sami. 
Běžní občané proto netušili, že se o tak 
zásadních plánech vůbec jedná.“

Koridor VVN by vážné narušil krajin-
ný ráz napříč Bílými Karpatami. Trasa byla 
naplánována z trafostanice u Uherského 
Brodu přes katastr obcí Nivnice, Horní 
Němčí, Korytná, Strání a Březová, kde by 
mohlo toto vedení teoreticky navázat na 
Slovensko. Trasa měla vést přes rozsáhlé 
louky mezi Korytnou, Stráním a Březovou. 
V případě možné budoucí realizace by ve 
zdejší krajině mohly stát stožáry vysoké 
kolem 30 m. Správa CHKO Bílé Karpaty 
proto vydala ve stejném roce nesouhlasné 
stanovisko ke koridoru, které však nemá 
postavení veta.

Námitky

Ke zrušení neblahých plánů tak bylo 
potřeba spojit síly více lidí a uskupení 
a bylo nutné vše pečlivě koordinovat a 
sledovat. Martin Štecher si na červenec 
2008 ještě živě pamatuje: „Přestože do 
veřejného projednávání bylo zoufale málo 
času, podařilo se nám během jednoho 
týdne posbírat připomínky a námitky 2750 
občanů ze jmenovaných obcí. Zastoupe-
ní tak široké veřejnosti mělo obrovskou 
váhu.“ K občanům se svými připomínky 
se přidaly i obce Korytná, Strání, Březo-

vá, Horní Němčí, Suchá Loz, Svazek obcí 
Východní Slovácko, Zemědělská akciová 
společnost Nivnice, občanské sdruže-
ní Jasenka Korytná a vlastníci pozemků  
v Korytné.

Díky tomuto návalu protestů Zlínský 
kraj pochopil, že dotčení občané nejsou 
z plánů pro vedení VVN, mírně řečeno, 
šťastní. Námitky však ještě nevedly k za-
stavení záměru. 

Následovaly četné další kroky. Zá-
sadním zlomem bylo podání žaloby proti 
dokumentu Zásady územního rozvoje 
Zlínského krajek k Nejvyššímu správnímu 
soudu v Brně, v květnu 2010. Žaloba ob-
sahovala řadu argumentů, z toho zejmé-
na vlastnická práva, narušení krajinného 
rázu, paragrafy ze zákona o ochraně pří-
rody a krajiny, odvolávala se na Evropskou 
úmluvu o krajině a Karpatskou úmluvu. Na 
předložené požadavky vedení Zlínského 
kraje přistoupilo a žaloba byla v témže mě-
síci stažena. 

Toto neznamenalo definitivní výhru. 
Zastupitelstvo Zlínského kraje ještě muse-
lo odsouhlasit upravenou zprávu o uplat-
ňování Zásad územního rozvoje (ZÚR)  
v období 2008–2010. Odbor územního 
plánování pak mohl připravovat aktualizaci 
těchto zásad, která poté prošla veřejným 
projednáním. Až v září 2012 se krajské za-
stupitelstvo v rámci Aktualizace ZÚR Zlín-
ského kraje usneslo, že územní rezerva 
pro vedení koridoru VVN v trase Uherský 
Brod – Slovensko bude ze Zásad územní-
ho rozvoje vyškrtnuta.

Štecher rád dodává jednu zkušenost 
z českých vesnic v rumunském Banátu, 
kde okolo Svaté Heleny loni vyrostlo 21 
větrných elektráren, zatímco v sousedním 
Gerniku mají být postaveny další desítky 
větrníků. „V červnu 2012 jsem se tam byl 
na to podívat. Opravdu smutný pohled. 
Ale takový případ může nastat i v našem 
kraji. Závěrečné moudro tedy zní – když 
se už staví, je pozdě se spravedlnosti do-
volávat.“

Jan W. Jongepier

Stožáry nebudou 
hyzdit Bílé Karpaty

Motto: Krajinu jsme 
nezdědili po našich 
předcích, ale máme 
ji vypůjčenou od 
našich potomků
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Loni se v celostátním tisku objevily 
zprávy, že louky v Bílých Karpatech jsou 
– co se týče cévnatých rostlin – nejbo-
hatším biotopem nejen v Evropě, ale na 
celém světě. Že by tyto louky předsta-
vovaly ještě větší přírodní bohatství než 
proslulé deštné pralesy? Podívejme se 
na fakta, která vědce k takovému závě-
ru vedla, a zkusme pochopit příčiny mi-
mořádného bohatství našich luk.

Senzační zprávu zveřejnil v červen-
ci 2012 – k příležitosti 100. výročí České 
botanické společnosti – Prof. RNDr. Milan 
Chytrý, PhD. z Ústavu botaniky a zoologie 
Přírodovědecké fakulty Masarykovy univer-
zity v Brně. Odvolal se přitom na vědecký 
článek, který dokazuje, že největší počet 
různých druhů rostlin na plochu roste právě 
na loukách Bílých Karpat. Nutno dodat, že 
se jedná o plochy středního měřítka – od 
0,25 do 50 m². Menší plochy mají pestřejší 
flóru v písčitých travnatých porostech v Ně-
mecku, zatímco deštné pralesy ve střední 
a jižní Americe vyhrávají ve větším měřítku.

Počítání rostlin

Louky v Bílých Karpatech uchváti-
ly botaniky i entomology již více než před 
sto lety, už tehdy dostaly od nich označení 
„květnaté“ nebo „orchidejové“. První ob-
jektivní měření jejich květnatosti však začal 
provádět RNDr. Leoš Klimeš, CSc., tehdej-
ší botanik na Botanickém ústavu Akademie 
věd ČR v Třeboni, až v roce 1989. 

Klimeš se zaměřil na národní přírodní 
rezervaci Čertoryje (k. ú. Kněždub), kde 
založil několik výzkumných ploch, na nichž 
zaznamenával všechny druhy rostliny, kte-
ré tam rostou. Jako  první plochy vymezil 

čtverce o rozměrech 1,5 x 1,5 m, ale pro 
snadnější práci je provazem rozdělil na 25 
menších čtverců. A pak začala hlavní práce 
– zapisovat a hlavně určit všechny rostliny. 
Poznat kvetoucí rostliny pro průměrného 
botanika není velký problém, také kvetou-
cí trávy botanik většinou zvládne. Mnohem 
horší je to však u bylin a zejména trav, které 
mají jen listy. Dovedete si představit, že mu-
síte rozlišit třeba lipnici od kostřavy? Není 
proto divu, že práce na jedné ploše běžně 
trvala celý den! Jednu plochu Klimeš měl 
dokonce rozdělenou na 900 drobných 
čtverečků, a zapisování rostlin v ní trvalo 
několik dní...

Každý rok v červnu se botanici na Čer-
toryje vrátili, aby počítání rostlin ve stejných 
plochách zopakovali. Zpočátku se snažili 
zjistit reakci louky na obnovu kosení, a tak 
své sledování zaměřili na změny v poros-
tech, které byly zarostlé dřevinami nebo 
trávou bezkolencem a začaly se pravidelně 
udržovat. Studie těchto malých kousků luk 
však posléze vyvolala i další otázky, a proto 
Klimeš později rozšířil počet ploch pro další 
účely. 

Pestrost

Při monitorování ploch na Čertoryjích 
se ukázalo, že zdejší louky jsou mimořádně 
bohaté. V jedné výzkumné ploše se napo-
čítalo běžně přes 70 různých druhů vyšších 
rostlin. To je značně více než jinde v České 
republice. Klimeš dokázal, že je to i více 
než na ‚vyhlášených‘ estonských loukách. 
Později, když porovnal počty rostlinných 
druhů v různě velkých plochách, zjistil  
v jednom případě na ploše 4 x 5 m dokon-
ce neuvěřitelných 109 druhů rostlin. Až 
loni článek v časopise Journal of Vegeta-

tion Science ukázal, že zde zjištěné počty  
v plochách od 0,25 do 50 m² nejsou pře-
konány nikde jinde na světě. 

Možné příčiny

Zprávy o unikátním druhovém bohat-
ství v národní přírodní rezervaci Čertoryje 
vyvolávají otázku, jak je možné, že právě 
zde roste tolik rostlin dohromady. Ostatně, 
něco podobného najdeme i na dalších lou-
kách především v jihozápadní části Bílých 
Karpat, ale také některé louky na severový-
chodě jsou velmi pestré. Na druhé straně 
řeky Moravy nebo za státní hranicí jsou po-
čty druhů značně nižší.

Dosud se vědci domnívali, že jedním  
z důvodů je poloha Bílých Karpat ve střední 
Evropě. Především na otevřených stanoviš-
tích, jaké louky představují, se totiž mohou 
vyskytovat jak rostliny z horských karpat-
ských oblastí, tak i jižní teplomilné druhy. 
Příznivě na rostliny, zejména na orchideje, 
působí i obsah vápna v půdě. Jejich druho-
vou rozmanitost ještě zvyšují solitérní stro-
my, keře, hráze, sesuvy a mokřady, které 
bělokarpatské louky zpestřují. Díky tomu 
své místo zde totiž mohou najít i druhy, kte-
ré preferují stín a vlhkost.

Kromě toho je jistě klíčová i dlouho-
dobá péče zdejších lidí, bez které by louky 
ztratily svůj charakter. Přirozené travní po-
rosty se vyskytují jen tam, kde stromy ne-
mají vhodné podmínky (stepi, vysoké hory). 
Jinde je přírodní vegetací les. To znamená, 
že louky musí člověk neustále bránit proti 
dřevinám nebo i agresivním trávám, ať už 
pastvou zdomácnělých zvířat a kosením, 
nebo dříve i pálením. Pokud tedy někdo 
přestane luční porost udržovat, rychle se 
rozšiřují silné trávy (bezkolenec rákosovi-

Bělokarpatské louky

světovým unikátem

Če
rt

or
yj

e-
V

oj
šic

e (
Fo

to
 Ja

n 
W

. J
on

ge
pi

er
)



Bílé - Biele Karpaty  1 / 2013 19

TAJEMSTVÍ PŘÍRODY
tý, třtina křovištní, válečka prapořitá), keře 
(hloh, růže, trnka) a později i stromy, které 
vytlačují většinu ostatních rostlin.

Neodhaleno

Toto vysvětlení však nebylo podlože-
né odbornými poznatky. Nyní už víme, že 
když spočítáme druhy rostlin na větší plo-
še, například 1 km2, výsledný počet druhů  
v moravských Bílých Karpatech bude srov-
natelný s okolními územími. Teplomilné a 
karpatské rostliny se potkávají i jinde na již-
ní Moravě nebo západním Slovensku.

Ani podrobná analýza různých para-
metrů, které určují růst rostlin, tajemství 
bělokarpatských luk neodhalila. Botaničky 
K. Merunková a Z. Preislerová porovnaly na-
příklad produkci nadzemní rostlinné hmoty, 
množství živin v půdě a rostlinách, kyselost 
půdy i klimatické podmínky různých travních 
porostů na jižní Moravě a na Slovensku, ale 
nedokázaly, že by podmínky v Bílých Karpa-
tech byly příznivější než jinde.

Historie luk

S poněkud novým pohledem na tuto 
věc nedávno přišel kolektiv kolem hlucké 
ekoložky Mgr. Petry Hájkové, Ph.D., který 
se zabýval stářím luk. Tři členové tohoto 
kolektivu již o tom pojednali ve článku „Po-
mozte objasnit historii našich luk“ v tomto 
časopise (č. 1/2010, str. 20–21). Hájková 
a spolupracovníci porovnávali místa a věk 
známých archeologických nálezů s lokalita-
mi květnatých luk a zjistili, že je mezi nimi 
častá shoda. Nejjasnějším příkladem jsou 
Vojšické louky (sousedící s Čertoryjemi), 
které leží kolem bývalého osídlení zvaného 
Vojšice, umístěno u potoku Radějovky.

Kromě druhového bohatství luk brali 
Hájková a spol. v úvahu i jinou záležitost, 
a to výskyt řady rostlin, které se v Bílých 
Karpatech vyskytují izolovaně a daleko od 
svého hlavního rozšíření v Evropě. Jedná 
se celkem o 16 druhů, např. o všivec stat-
ný na Porážkách u Slavkova, česnek hadí  
u Boršic, hrachor panonský pravý u Strání, 
kýchavici černou u Suchova, starček dlou-
holistý moravský na Brumovsku nebo srpici 
karbincolistou v jihozápadní části pohoří.

Na základě těchto údajů i dalších úvah 
autoři studie pak došli k závěru, že dnešní 
květnaté louky již musely existovat v Neolitu 
(mladší doba kamenná – od 6. do 4. tisíci-
letí př. n. l.) nebo době bronzové (2. tisícile-
tí př. n. l.). Mohou dokonce být ještě mno-
hem starší a pocházet z doby poledové na 
začátku Holocénu (10.–8. tisíciletí př. n. l.). 

Poslední teorii podporuje oněch 16 
druhů, které se nikde v širokém okolí ne-
vyskytují. Jak?  Na začátku doby poledové 
v Evropě převažovalo bezlesí, neboť pano-
valo tak chladné klima, že dřeviny neměly 
velkou šanci. Mnoho lučních rostlin mělo 

dobré podmínky, tudíž bylo hojně a sou-
visle rozšířeno. Postupně ale – pod vlivem 
teplejšího a vlhčího podnebí – začala stře-
doevropská krajina zarůstat lesem, přičemž 
světlomilné, luční rostliny byly vytlačeny. 
Některé z nich však mohly ostrůvkovitě 
přežít, například na místech příliš suchých 
nebo mokrých, kde stromy a keře nemohly 
růst – anebo tam, kde bezlesý stav udržo-
val člověk. 

A to člověk mohl. Oteplení během 
Holocénu umožnilo totiž přechod lidstva 
od sběračství a lovectví k pastevectví a ze-
mědělství. Je pravděpodobné, že první ze-
mědělci věděli, jak pastviny a louky bránit 
proti tlaku dřevin. A tím jsme u souvislosti 
mezi květnatými loukami a archeologickými 
nálezy!

Poslední otázky

Teď zbývá už jen vysvětlit, jaká je spo-
jitost mezi věkem luk a jejich květnatostí. 
Pokud je pravdou, že louky v Bílých Karpa-
tech existují nepřerušeně přes 10 000 let, 
bylo dost času pro to, aby se sem dostávaly 
další a další rostliny. Původní chladnomilné 
asi většinou zmizely, z jihu však nastupovaly 
teplomilné a kvůli pestré krajině našly svou 
niku jak suchomilné, tak i vlhkomilné druhy. 
Vytvářela se tak velká zásobárna rostlin-
ných druhů (tzv. species pool).

Vysvětlit je třeba i jednu nejasnost: jak 
to, že i jinde bylo neolitické osídlení, ale 
druhově bohaté louky tam chybějí? Doc. 
Michal Hájek, Ph.D., spoluautor zmíněné-
ho článku, poukazuje na několik rozdílů. 
„Jedním je nadmořská výška. Zatímco neo-
litické osídlování jinde většinou probíhalo 
v nízkých nadmořských výškách, v Bílých 
Karpatech je doloženo až do výšek kolem 
400 m.“ Vyšší znamená i vlhčí, a vlhčí pod-
mínky jsou příznivější pro rostliny než su-
ché. Hájek se domnívá, že také díky tomuto 
se na bělokarpatských loukách mohou udr-
žovat všivec statný nebo kýchavice černá.

Bílé Karpaty se liší od svého okolí  
i tím, jak se hospodařilo ve středověku a 
novověku. Hájek uvádí příklady: „V Pomo-
raví louky dostaly v uplynulých stoletích ‚na 
frak‘ kvůli rozorávání nebo intenzivní pastvě, 
ale v Bílých Karpatech bylo a je osídlení řid-
ší, a tím zůstalo hospodaření i ve středově-
ku a novověku extenzivní. Území jako Chři-
by nebo Rudimovsko zažily od středověku 
intenzivní zemědělství i zalesňování. Navíc 
to jsou oblasti na kyselejších pískovcích, 
kde v minulosti probíhalo okyselení. Napro-
ti tomu bělokarpatské jílovce pravděpodob-
ně měly stále zásaditou až neutrální reakci 
v průběhu celého Holocénu. Kolega Jan 
Roleček navštívil na Ukrajině louky podob-
né druhově bohatým bělokarpatským lou-
kám. Podobně jako v Bílých Karpatech se 
vyskytovaly blízko archeologických lokalit a 
zároveň daleko od katastrálně příslušných 

obcí. Byly pravidelně a dlouhodobě kose-
né, na rozdíl od ostatních trávníků, které 
byly pasené“.

Závěr

Přes popsanou příznivou a vzácnou 
kombinaci faktorů by bělokarpatské louky 
nebyly tak hustě porostlé různými druhy 
rostlin, kdy nebyly pravidelně udržovány. 
Jen každoroční kosení a občasné zásahy 
proti náletu dřevin jsou schopny toto uni-
kátní přírodní a kulturně-historické dědictví 
chránit nadále. 

Jan W. Jongepier
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V našich zemepisných šírkach 
majú ľudia už tradične zväčša nega-
tívny vzťah k netopierom. Súvisí to  
s nočným životom lietajúcich ,myší‘, 
na základe čoho boli tieto živočíchy 
ešte donedávna spájané s temnými 
pekelnými silami. Našťastie mladšie 
generácie vďaka osvete už zaujímajú 
k netopierom reálnejší postoj, a dnes 
sa snažia im pomáhať a ochraňovať 
ich. Je to nakoniec v súlade s platnou 
legislatívou, ktorá všetky naše neto- 
piere radí medzi chránené druhy fauny.

Väčšina z nás si spája netopiere  
s jaskyňami. Táto predstava zrejme súvi-
sí s prírodopisnými filmami, ktoré sú ne-
raz nakrúcané v zimoviskách mnohých 
druhov netopierov, a tými sú často práve 
jaskyne. Biele Karpaty majú len minimum 
podzemných priestorov, napriek tomu tu 
žije pestré druhové spektrum týchto noč-
ných lovcov hmyzu, pričom viaceré bežné 
druhy sú stále početné. Súvisí to s pest-

rou potravnou ponukou, ale aj s tým, že 
niektoré druhy sú celoročne viazané na 
lesy, resp. staršie stromy s dutinami, a to 
aj v parkoch, stromoradiach či záhradách. 

Ľudské stavby 

Keďže netopiere sú pomerne adapta-
bilné živočíchy, v súvislosti s tým ako ľudia 
osídľovali stredoeurópsku krajinu, začali 
využívať postupne rôzne druhy ľudských 
stavieb. Niektoré im slúžia počas vegetač-
ného obdobia ako miesta rozmnožovania, 
iné len na prezimovanie, a niektoré časti 
stavieb využívajú viaceré druhy celoročne. 

Už tradične netopiere obľubujú veže 
kostolov i niektoré klasické drevené pova-
ly a podkrovia s priaznivou mikroklímou, 
kde je šero až úplná tma. Vyhýbajú sa 
priestorom s prievanom, a taktiež nezná-
šajú časté vyrušovanie. Keďže počas ve-
getačného obdobia žijú samce a samice 
zväčša oddelene, stretávame sa tu hlavne 
so samicami a ich mláďatami, ktoré tvoria 
tzv. reprodukčné letné kolónie. 

S príchodom mrazov sa odtiaľto ne-
topiere odsťahujú do zimovísk, ktorými 
môžu byť už spomenuté podzemné pries-
tory (jaskyne, banské štôlne), ale aj vhod-
né studené pivničné priestory, zväčša  
v starých budovách, šachty, kanalizácia 
a pod. Zimné kolónie môže tvoriť len pár 
jedincov, ale aj stovky netopierov oboch 
pohlaví. 

Guáno

S existenciou väčších zoskupení ne-
topierov, hlavne letných kolónií, súvisí pro-
blém znečisťovania plôch pod kolóniou 
netopierím trusom – guánom. Za obdobie 
niekoľkých rokov sa z chitínových zvyškov 
stráveného hmyzu vytvorí aj niekoľko de-
siatok centimetrov hrubá vrstva guána. Ak 
do neho neprší, postupne vyschne, takže 
obyvatelia stavby o hromadení trusu neto-
pierov na povale ani nemusia vedieť. Trus 
týchto živočíchov je po vyschnutí ľahký, 
problém spôsobuje vtedy, keď na povalu 
zateká a výluhy z neho začnú presakovať 
cez stropy. 

Aby k tejto situácii nedošlo a nebola 
poškodzovaná aj samotná drevená kon-
štrukcia budovy, je dobré hrady pokryť 
lepenkou alebo fóliou, ktorú natiahneme 
aj na celú plochu povaly pod kolóniou. 
Netopierie guáno následne v zimnom ob-
dobí odstránime. Treba zdôrazniť, že ide 
o kvalitné hnojivo, ktoré je možné využiť  

Problémy
Mnohé druhy netopierov boli pôvodne viazané 
na stromové dutiny, napr. raniak hrdzavý 
(netopýr rezavý). (Foto Jozef Májsky)

Zabalený do lietacích blán zimuje obyčajne v jaskyniach podkovár malý (vrápenec malý). 
(Foto Jozef Májsky)

Viaceré druhy netopierov sa prispôsobili podkrovným priestorom 
– letná kolónia netopiera veľkého. (Foto Jozef Májsky)
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v záhrade alebo na poli. V prípade väčšie-
ho množstva sa ho oplatí navážiť do vre-
ciek a predať. Bližšie informácie o tomto 
hnojive možno nájsť na internete, treba 
však povedať, že jeho zloženie sa môže 
mierne líšiť na rôznych lokalitách. 

Strety s ľuďmi 

S tvorbou guána a vôbec s prítom-
nosťou netopierov v budovách súvisí sna-
ha niektorých majiteľov o odstránenie ich 
kolónie z objektu. Obyčajne je to pomerne 
jednoduché, stačí totiž uzavrieť vletové ot-
vory. Ak vieme o takomto zámere, pomôže 
predovšetkým vyjednávanie a pomoc maji-
teľovi objektu. Ideálne je, keď ochranárska 
organizácia preberie na seba všetky ná-
klady spojené s pravidelnou údržbou pod-
krovného priestoru a realizuje podľa po-
treby odstraňovanie guána. Správa ChKO 
Biele Karpaty napríklad už viacero rokov 
takto čistí vežu kostola v Hornej Súči. Tak 
čistenie, ako aj rekonštrukcie podkrovných 
priestorov je možné realizovať od októbra 
(niekedy už v septembri) do konca marca 
(menej často do konca apríla).

Moderná doba, ktorú sprevádza(la) 
výstavba panelových domov, priniesla 
podobný problém, s ktorým sa stretá-
vame pri starých budovách. Pred pols-
toročím určite nikto netušil, že niektoré 
druhy netopierov, predovšetkým raniak 
hrdzavý (netopýr rezavý), si nájdu ne-
platený podnájom v panelákoch. Raniak 
hrdzavý, menej často večernica malá 
(netopýr hvízdavý), si postupne našli 
úkryty v dutých priestoroch – štrbinách 
medzi panelmi, odkiaľ vypadla izolácia,  
v strešných atikách, za plechovým pláš-
ťom budov a v podobných priestoroch. 

Uvedené úkryty sú vhodné pre vznik 
letných kolónií, v niektorých prípadoch tu 
však dokážu netopiere žiť celoročne. Len 
výnimočne môžu obťažovať obyvateľov 
panelového domu (hluk, zápach) – tí o ne-
topieroch často ani netušia. 

Zamurovanie kolónií 

V posledných rokoch však vznikli váž-
nejšie problémy, ktoré súvisia s údržbou 
a zatepľovaním panelákov. Niekedy správ-
ca budovy uskutoční len vytmelenie špár 
medzi panelmi, časté je ale kompletné za-
teplenie pomocou polystyrénu. Práve pri 
týchto prácach, ak sú robené bez toho, 
aby budovu obhliadol špecialista na ne-
topiere, dochádza neraz k ,zamurovaniu‘ 
celých kolónií netopierov. 

Netreba zdôrazňovať, že je to protizá-

konné a vzhľadom na vysokú spoločenskú 
hodnotu netopierov, sa firmy realizujúce 
tieto práce dopúšťajú trestného činu. Je 
síce pravda, že prítomnosť kolónie neto-
pierov na panelovom dome môže vážne 
narušiť harmonogram prác, nemôžeme sa 
ale správať ako barbari. Potrebné je pre-
to plánovať takúto akciu s predstihom a  
v prípade zistenia netopierov zabezpečiť  
v spolupráci s obcou, resp. orgánmi štát-
nej správy odchyt (vypudenie) netopierov 
vo vhodnom termíne, na jar pred začiat-
kom alebo na jeseň po skončení vegetač-
ného obdobia. 

Búdky

Ak je ochota a dostatok finančných 
prostriedkov, pri revitalizácii panelových 
domov pripadá do úvahy aj osadenie ná-
hradných „ubytovacích prvkov“ pre neto-
piere. Vyrábať umelé búdky svojpomoc-
ne by nebolo účelné, lepšie je obrátiť sa 
na odborníkov, napr. na Spoločnosť pre 
ochranu netopierov na Slovensku (www.
netopiere.sk), ktorá dokáže zabezpečiť 
priemyselne vyrábané drevobetónové 
búdky. Niekedy sú osádzané aj búdky  
z polystyrénu, no ich životnosť je kratšia. 

Vyrobiť a inštalovať na vhodné stromy 
v lese, stromoradí či parku alebo v záhra-
de špeciálne drevené búdky pre netopie-
re však môžu aj amatéri. Ich výroba je jed-
noduchšia než v prípade vtáčích búdok. 
Podstata tejto búdky, podobnej poštovej 
schránke, spočíva vo vytvorení úzkeho 
štrbinového priestoru (vnútorná svetlosť 
– hĺbka max. 4 cm) z neohobľovaných do-
siek a výletovým otvorom v spodnej čas-
ti búdky. Umiestňujeme ich asi do výšky  
4 m, optimálne na západnú stranu kmeňa, 
ktorú osvetľuje večerné slnko. 

Problémov, ktoré sprevádzajú naše 
spolužitie s netopiermi je určite viac, na-
príklad občasné vniknutie netopierov do 
bytov pri ich migrácii, nevhodné úpravy 
vstupných otvorov do jaskýň a pod. Vďaka 
súčasným poznatkom o ich biológii, le-
gislatíve a hlavne vzrastajúcemu záujmu 
širokej verejnosti o tieto nočné živočíchy 
by nemalo dôjsť k výraznejšiemu zhor-
šeniu ich existenčných podmienok a  
k zníženiu početnosti jednotlivých druhov 
netopierov. Verím, že aj obyvatelia bielo-
karpatského regiónu chápu význam tých-
to užitočných živočíchov a prispejú v rámci 
svojich možností k tomu, aby mohli s nami 
naďalej koexistovať v prírodnom prostredí 
i v niektorých typoch ľudských stavieb. 

Jozef Májsky

nočných lovcov

Netopierie guáno, hromadiace sa pod 
letnou kolóniou, je nutné pravidelne 
odstraňovať. (Foto Jozef Májsky)

Pri utesňovaní špár a zatepľovaní 
panelových domov sú často zamurované celé 
kolónie netopierov. (Foto Jozef Májsky)

Studené pivnice im slúžia na 
prezimovanie. (Foto Jozef Májsky)
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Není divu, že naše krásné pohoří 
přitahuje návštěvníky, a není nic špat-
ného na tom, že jim zpříjemňujeme 
pobyt a usnadňujeme jejich pohyb po 
krajině. Mnoho obcí a mikroregionů se 
věnuje nejen úpravě budov, památek 
a komunikací, ale i zřizování informač-
ních panelů, cyklostezek, naučných 
stezek nebo stavění rozhleden.

Je však otázka, nakolik jsou nové prv-
ky pro turisty přínosné. Informační panel  
u nějaké památky nebo rezervace jím 
dává užitečné informace, ale neruší zde 
takový moderní, technický objekt? Ne-
hrozí trochu riziko, že nakonec zabijeme 
slepici, která snáší zlatá vajíčka?

Rozmach rozhleden

Do roku 2000 byl hřeben Bílých Kar-
pat téměř ‚čistý‘. Horizont už několik dese-
tiletí narušoval jen televizní vysílač na Vel-
ké Javořině. Do 70. let minulého století se 
nacházela rozhledna i na Velkém Lopení-
ku, jejíž první verze vznikla již před druhou 
světovou válkou. Během války ji Němci 
nahradili novou, ale po jejím pozdějším 
zapálení byla postavena třetí v roce 1946.

První z novodobých rozhleden vznikla 
v roce 2001 u Tvarožné Lhoty jako sou-
část telekomunikační věže. Stalo se tak 
po požadavku Správy CHKO Bílé Karpaty, 
aby se správci všech tří operátorů sítí mo-
bilních telefonů domluvili na jedné vysoké 

věži místo tří menších. Jedná se o oce-
lovou konstrukci přes 50 m vysokou, na 
okraji lesa, která je díky své výšce dobře 
vidět z velkých vzdáleností. V přízemí roz-
hledna Travičná skrývá i výstavu o Chráně-
né krajinné oblasti Bílé Karpaty.

V roce 2005 následovala obnova 
rozhledny na Velkém Lopeníku, která  
z druhého nejvyššího kopce Bílých Karpat  
(911 m) nabízí výhled na českou i sloven-
skou stranu pohoří. Je to konstrukce z du-
bového dřeva s kamenným podstavcem 
vysoká 22 m, postavená v otevřené ploše 
v lese.

O rok později byla otevřena rozhled-
na Cyrila Bureše asi 100 m pod kopcem 
Královec (655 m) u Valašských Klobouk. 

I tato je celá dřevěná, vyso-
ká 21,5 m a téměř schovaná  
v lese. 

Kritika

V posledních čtyřech le-
tech přibylo na moravské stra-
ně Bílých Karpat rozhleden 
více než jednou tolik, a objevily 
se i první na Slovensku. Kon-
strukce, umístění i financová-
ní těchto staveb však začalo 
vyvolat rozporuplné reakce. 
Jejich hlavním kritikem se stal 
publicista Martin Janoška, au-
tor řady turistických knih (např. 
Křížem krážem po moravských 
horách, 2010), který na server 
iDNES.cz o nejnovějších bě-
lokarpatských rozhlednách 
napsal dva články: „Rozhled-
ny, ze kterých se nerozhléd-
nete. Absurdní vyhlídky Bílých 
Karpat za miliony“ (18. února 
2011) a „Vyhlídky pod kopcem 
i na hnůj. Tak se u nás staví 
rozhledny z peněz EU“ (13. 
dubna 2012). 

Pohledy  na rozhledny
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TURISTA DOPORUČUJE

Jak je již zřejmé z titulků, autor v nich 
ukazuje na pochybný smysl těchto staveb. 
V prvním článku probírá jednu moravskou 
a tři slovenské. Janoška konstatuje, že  
k dvacetimetrové rozhledně Drahy, která 
na podzim 2009 vznikla hned vedle silni-
ce u Javorníku, nevede žádná stezka. A 
protože nestojí na vyšším kopci, rozhled 
je omezený. Věž vznikla v rámci projektu 
příhraniční spolupráce Pozrime sa cez 
hranice z výšky, financovaného převážně 
Evropskou unií, stejně jako dvě rozhledny 
na Slovensku, které vznikly ve stejném 
roce. 

Jedna z nich stojí u obce Turá Lúka 
a jmenuje se Hrajky, druhá je Poľana nad 
Brestovcem. Problém s první je podobný 
jako u věže Drahy: nachází se u silnice, 
nikoliv na turistické trase, a z výšky 10 m 
není mnoho vidět. Oproti tomu rozhledna 
Poľana, poblíž hlavního hřebene Bílých 
Karpat, poskytuje výhled, jaký by člověk 
očekával. Je vidět na vrchol Velké Javo-
řiny a Malé Karpaty, ale přes hranice (jak 
slibuje název projektu) odtud vidět není. 

Ani skromnější šestimetrová vyhlíd-
ková stavba na kopci Žalostiná (621 m)  
u Vrbovců, kterou nechala zrealizovat 
obec Chvojnica v roce 2010, není podle 
Janošky ideální. Dobrý výhled na morav-
skou i slovenskou část Bílých Karpat, ně-
kdy na Alpy, máte totiž i ze země...

Východní Slovácko

Dalších šest vyhlídkových objektů  
k rozvoji turistického ruchu bylo v roce 
2011 vybudováno v mikroregionu Východ-
ní Slovácko, na území každé ze šesti člen-
ských obcí. Ve svém druhém článku Ja-
noška kritizuje i tyto rozhledny. Jsou sice 
dřevěné, ale bohužel jsou vyrobené podle 
jednoho mustru a tedy k nerozeznání. Ale 
vadí mu i další věci.

Rozhledna U Trojice u stejnojmenné 
kaple nad Nivnicí nabízí výhled na obec, 

ale polovinu výhledu zakrývají vzrostlé 
stromy. Rozhledna U Křížku pod Stude-
ným vrchem v katastru Suchá Loz stojí 
zeměpisně na vhodnějším místě, ale sotva 
převyšuje lesní pás, u kterého stojí. Jako 
nepochopitelné umístění Janoška považu-
je rozhlednu Nad Vojanskú u Bystřice pod 
Lopeníkem: na úpatí kopce mezi humny a 
okrajem lesa.

Celá pravda

Na obhajobu mikroregionu je však 
nutno říct, že rozhledny v chráněné krajin-
né oblasti potřebují souhlas Správy CHKO 
Bílé Karpaty, se kterou byl řešen jejich tvar 
a umístění. Jak starosta obce Suchá Loz 
Václav Bujáček konstatuje, Správa nepři-
pustí, aby něco netypického trčelo nad 
obzor. Proto se bystřická, sucholožská 
a korytňanská rozhledna nacházejí tam, 
kde nyní jsou. V případě sucholožské bylo 
zbytečné umisťovat ji na opačnou stranu, 
kde je krásný přirozený rozhled ze země – 
proto tam byl umístěn odpočinkový bod. 

Sucholožský starosta ve své reakci 
za starosty a místostarosty obcí celého 
Východního Slovácka také poukazuje na 
to, že rozhledny představuji pouze jednu 
část projektu Rozvoj cestovního ruchu 
v mikroregionu Východní Slovácko. Do 
projektu patří i 18 odpočinkových 
bodů, stejně tolik informačních 
tabulí, 60 směrových ukazatelů a 
publikace Deník z našich cest. 
Dále je u každé rozhledny ukrytá 
keška pro turisty, kteří se věnují 
geocatchingu. Mikroregion také 
zamítá kritiku Janošky na umístě-
ní mimo turistické trasy: i návaz-
nost na ně je v projektu řešena. 

Jak dále?

Rozhledny vznikly kvůli roz-
voji turistického ruchu, a proto 

je oprávněna otázka, jestli tyto rozhled-
ny skutečně splňují svůj cíl. Cituji e-mail 
starosty V. Bujáčka: „Každý ze starostů 
Východního Slovácka vám potvrdí, jak se 
zvýšil zájem o naše rozhledny – sám jsem 
měl desítky telefonních hovorů od občanů 
po celé ČR, kteří se o náš projekt zajímali 
a žádali o zaslání brožurky, mapy aj. Takže 
počet turistů (...) se mnohonásobně zvý-
šil, a určitě nikdo z Východního Slovácka 
nelituje, že jsme vložili do tohoto projektu 
finance.“ Ostatně původní náklady na pro-
jekt (5,4 mil. Kč) byly sraženy na necelých 
3,2 mil. Kč.

Jak je to však s připomínkou, že z jed-
notlivých míst je dobrý výhled i bez rozhle-
den? Starostové mikroregionu přiznávají, 
že toto je pravda, ale tvrdí, že kouzlo je 
v tom, že se na tato místa málokdo bez 
daného cíle vypraví, tudíž ani neví, že z da-
ných míst takový krásný výhled vůbec je.

Osobně se domnívám, že se na upo-
zornění výhledových míst mohla vybrat jiná 
cesta. Z hlediska rušení krajinného rázu 
už bohatě stačil stožár na Travičné a vysí-
lače na Velké Javořině a Královci. Stavění 
rozhleden kazí výhled na krajinu z opačné 
strany a odradí ty turisty, kteří vyhledávají 
čistý obzor.

Jan W. Jongepier
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Způsob, jakým se hospodaří na 
polích, loukách, a v lesích, má velký 
vliv na přírodu i na krajinný ráz. Proto 
je velmi důležitá spolupráce ochrán-
ců přírody se zemědělci i lesníky. Na 
konci 80. let minulého století vznikla 
dokonce myšlenka spojit síly ochra-
nářů a farmářů k realizaci ‚ekostatku‘. 
A protože je to již čtvrtstoletí, rozhodli 
jsme se na toto období zavzpomínat  
s přímými aktéry a srovnat původní 
myšlenky se současnou situací.

Bylo to v letech 1987 a 1988, kdy 
Správa CHKO Bílé Karpaty v čele s teh-
dejším vedoucím RNDr. Pavlem Kučou 
usilovala o změnu intenzívního zeměděl-
ského hospodaření alespoň v nejcenněj-
ších částech na Moravských Kopanicích 
a na Horňácku. Tato snaha vyústila v my-
šlenku vytvoření tzv. ekostatku, ve kterém 
by byla produkce přizpůsobena přírodním 
podmínkám a zájmům ochrany přírody. 
Hospodaření takového statku by se tím 
diametrálně lišilo od tehdejších JZD a stát-
ních statků, které usilovaly o dosažení co 
nejvyšších výnosů.

Moravské Kopanice

Tato idea našla 
úrodnou půdu u ing. 
Milana Drgáče, tehdy 
vedoucího závodu Starý 
Hrozenkov, který vzpo-
míná: „V těch letech bylo 
jasné, že se socialistické 
hospodaření už dlouho 
neudrží. Proto bylo ve-
dení Státního statku Mo-
ravskoslovenského po-
mezí v Uherském Brodě 
ochotné zkusit hospoda-
řit jiným způsobem. V té 
době se totiž ukazovalo, 
že je nereálné zajistit 
dostatečnou produkci 
píce pro velkokapacitní 
kravín v Bojkovicích tak, 
že se Moravské Kopani-
ce letecky hnojí tekutým 
hnojivem DAM (dusič-
nan amonný) v množství 
300 kg dusíku na hektar. 

Zajistil se tím sice nárůst hmoty, ale ne-
byla vhodná technika, kterou by se přík-
ré stráně daly sklidit. Navíc, tyto postřiky 
poškozovaly střechy, hlavně ty plechové.“

Kromě výrazného ochuzování počtu 
druhů rostlin na loukách a pastvinách toto 
hnojivo zatěžovalo ve flyšovém pohoří čet-
ná vrstevná prameniště, splavovalo se do 
dřevinami zarůstajících mezí i pastvin a 
tento proces urychlovalo. 

Krajina

V dialogu se zástupci Správy CHKO 
se tak postupně začala rodit představa o 
vytvoření modelového hospodářství pro 
chráněnou krajinnou oblast z důvodu 
ochrany krajiny. Již v roce 1988 byla asi 
desetina výměry pozemků starohrozen-
kovského statku obhospodařována podle 
zásad ekologického zemědělství. 

Bohužel, přechod na mírnější formy 
hospodaření bez hnojení nestačily. Jed-
ním ze zásadních dopa-
dů hospodaření velkých 
zemědělských podniků, 
které (zřejmě nenávrat-
ně) ovlivnily krajinu, byla 
změna krajinné struktury. 
Mozaika drobných po-
líček, luk, pastvin, cest 
a dalších prvků způso-
bila vysokou rozmani-
tost rostlin a živočichů. 
Jedním z cílů ekostatku 
bylo, alespoň na malém 
území, obnovit původní 
pestrou strukturu krajiny 
a tím i bohatství rostlin a 
živočichů. 

Jaký to byl problém takovéto myšlen-
ky tehdy realizovat, ukazuje příběh jedné 
skládačky, kterou Správa CHKO připra-
vovala. Na titulní straně byla navržena 
fotografie jednoho z posledních Vyško-
veckých domů, kolem kterého se ještě 
klasicky hospodařilo, s pásy políček a 
luk i kupami sena. Tento obrázek málem 
způsobil, že skládačka nebyla vydána, 
protože cenzorům tehdejšího Okresního 
národního výboru v Uherském Hradišti va-
dilo, že není ukázána nová, socialistická 
tvář Kopanic. 

Horňácko

Druhým územím, které bylo pro rea-
lizaci ekostatku vybráno, byla oblast Hor-
ňácka. Jak vzpomíná Jaroslav Okénka, 
bývalý agronom hospodářství Nová Lho-
ta Státního statku Veselí nad Moravou a 
dnešní spolumajitel firmy Kvatro-Ekosta-
tek spol. s r.o., důležitým faktorem byly 
dobré vztahy se Správou CHKO a uvě-
domění si nutnosti začít něco dělat pro 
přírodu. Vybráno bylo hospodářství Nová 
Lhota, Suchov a Velká nad Veličkou (včet-
ně Javorníka). Na konci 80. let minulého 
století se na Nové Lhotě z iniciativy tehdej-
šího vedoucího hospodářství ing. Josefa 
Franty zkoušely pěstovat oves bezpluchý, 
žito ozimé na chleba a pohanka bez pou-
žívání chemikálií. 

Byla to tak jedna z prvních farem, kte-
rá se pěstováním ekologických potravin  
v České republice začala zabývat, zpočát-
ku pro svaz Naturvita se sídlem v Třebíči. 
Úroda byla k dalšímu zpracování odvá-
žena do Starého Města pod Sněžníkem 
(nyní firma Pro-Bio s.r.o.).

Tehdejší pracovníci statku si uvědo-
mili, že v podhorských podmínkách Nové 
Lhoty nemá chemie smysl a že by to mohlo 
být vhodné území pro alternativní hospo-
daření. Později se však ukázalo, že zdejší 
podmínky nejsou vhodné ani pro takový 
způsob využívání orné půdy, a celá oblast 
byla zatravněna. Dnes tak slouží produkci 
sena a masného dobytka v kvalitě bio.

Začalo to 
ekostatkem

Jaroslav Okénka a Ivana Jongepierová 
v roce 1988 (Foto Jan W. Jongepier)

Letecké hnojení u Nedašovy Lhoty v 80. letech minulého 
století (Foto archiv Správy CHKO Bílé Karpaty)
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K ekologickému zemědělství

V letech 1987–1990 proběhlo ně-
kolik jednání k nalezení způsobu, jak do-
sáhnout stanovených cílů. Účastnili se jich 
zemědělci, ochranáři, nadřízené orgány  
i další zájemci. Mnozí z nich se pak po 
roce 1989 významně podíleli na rozvoji 
ekologického zemědělství v naší republi-
ce. Například dnešní náměstek ministra 
financí ing. Tomáš Zídek, tehdy odpověd-
ný za otázky ochrany krajiny na Minister-
stvu životního prostředí, který v roce 1991 
založil Nadaci (později Nadační fond) pro 
ekologické zemědělství FOA a později se 
stál i náměstkem ministra zemědělství. 
Celostátně tyto aktivity koordinoval pod 
hlavičkou tzv. Ekofondu Karel Merhaut, 
který se pak úspěšně věnoval propagaci 
ekozemědělství a biopotravin mezi spotře-
biteli. Přítomen tehdy byl i ing. Jiří Urban, 
který stál s ing. Martinem Hutařem u zro-
du podobných aktivit v Jeseníkách (také 
ještě před listopadem 1989).

Konkrétní zkušenosti s přechodem 
na ekologický způsob hospodaření v Bí-
lých Karpatech a v Jeseníkách umožnily 
hned po revoluci v roce 1990 založit Svaz 
ekologických zemědělců Pro-Bio, jehož 
byli potom Jiří Urban i Milan Drgáč dlou-
há léta vedoucími osobnostmi. Jiří Urban 
následně založil i Bioinstitut v Olomouci a 
dva roky byl náměstkem ministra zeměděl-
ství.  

Inciativu ke změně zemědělského 
hospodaření, se kterou tehdy přišla Sprá-
va CHKO, postupně v Bílých Karpatech  
i v celé ČR následně převzal svaz Pro-
-Bio, který kromě ekologických stránek 
zemědělství propaguje i produkci a prodej 
biopotravin.

Ekologické zemědělství dnes

Po 25 letech je vhodné vyhodno-
tit, kam se myšlenka ekostatku dostala. 
Milan Drgáč celou tu dobu o ekologické 
zemědělství v Bílých Karpatech usiloval 

– vytrvale a dá se říct 
nekompromisně. V roce 
1995 založil ve spolu-
práci s Renatou Vaculí-
kovou a ostatními aktéry 
ve Starém Hrozenkově 
Informační středisko pro 
rozvoj Moravských Ko-
panic, o.p.s. (původně 
to byla nadace), kde 
dodnes pracuje jako 
poradce pro ekologické 
zemědělství. 

Stále pro něj platí 
zásada, že chráněná 
krajinná oblast by měla 
být ekologicky obhos-
podařována celá. Zatím 
se to podařilo zhruba 
na 2/3 území, což je 
bezesporu velkým úspě-
chem. Drgáč však spo-
kojený ještě není: „Ve 
srovnání s původními 
představami o malých 
hospodářstvích, která 
by měla mít např. vhod-
nou mechanizací místo 
rotaček – které při seči 
likvidují vše živé, je dneš-
ní stav do určité míry 
zklamáním. Nevhodné 
jsou i předepsané termí-
ny zemědělských prací. 
Nenaplnila se ani původ-
ní myšlenka, že horna-
tá část bude vypásána 
ovcemi a kozami nebo 
highlandským skotem, 
zatímco v nižších nad-
mořských výškách měly 
být dojnice na úrodněj-
ších loukách a pastvi-
nách, a na orné půdě 
vhodné plodiny, nejen 
tráva. Tato pestrost by 
zaručila širší nabídku 
potravin i zaměstnanost. 

Bohužel dnes 
lze  z místních 
biologických výrobků koupit pou-
ze hostětínský mošt nebo bioho-
vězí maso v řeznictví U Kusáka  
v Ostrožské Nové Vsi.“ 

Navíc, dnešní zemědělská 
politika nepodporuje malé farmy, 
které se tak postupně vytráce-
jí. Podle Drgáče je problém i na 
straně poptávky. „Lidé stále ne-
chtějí vidět, že biopotraviny jsou 
kvalitnější.“

Podíváme-li se však na situa-
ci zemědělství v Bílých Karpatech 
s nadhledem a s odstupem celé-
ho čtvrtstoletí od vzniku jednoho  
z prvních ekostatků u nás, musí-

me být spokojeni. Intenzivní konvenční ze-
mědělství z CHKO zcela zmizelo. Impuls, 
který dal náš region pro vznik ekologické-
ho zemědělství v celé České republice, 
byl zcela zásadní. Nezbývá než všem pro-
tagonistům poděkovat za kus dobře vyko-
nané práce.

Ivana Jongepierová
Veselí nad Moravou

RNDr. Ivana Jongepierová (*1962) je bo-
taničkou Správy CHKO Bílé Karpaty od 
roku 1986. 
Na vzpomínání se podíleli kromě ing. Mi-
lana Drgáče i ing. Jiří Urban, RNDr. Pavel 
Kuča a RNDr. Vlastimil Kostkan, Ph.D.

Projekty

Idealistické představy z konce 80. let byly zpracovány 
do projektového záměru, a tak v březnu roku 1989 Správa 
CHKO zpracovala Návrh na model ekologického hospoda-
ření v oblasti Horňácka prostřednictvím účelového statku.

V roce 1991 vznikl Návrh projektu alternativního ze-
mědělství státního statku Bojkovice, závod Starý Hrozen-
kov, který zpracoval ing. Milan Drgáč a Jitka Vaculíková.

V roce 1994 pak Ekologická dílna Brno, pod vedením 
ing. Petra Kučery (nyní docent a vedoucí Ústavu plánování 
krajiny na Mendelově univerzitě v Lednici) zpracovala Pro-
gram hospodářské obnovy Moravských Kopanic. Zde 
byly formulovány společné cíle regionálního sdružení šesti 
obcí: „obnovit v regionu takový ekonomický prostor, který 
bude posilovat a rozvíjet místní zdroje – přírodní, lidské i du-
chovní.“ Program také navrhl  výhledové projekty, mj. malou 
mlékárnu, malá jatka, prodejnu bioproduktů a doplňkovou 
nezemědělskou činnost.

Dříve na Novolhotsku převažovala intenzivní rostlinná 
výroba. (Foto archiv firmy Kvatro-Ekostatek)

Pěstování pohanky (Foto archiv svazu Pro-Bio) 

Statek v Nové Lhotě a jeho okolí v 80. letech minulého 
století (Foto archiv firmy Kvatro-Ekostatek)



26 Bílé - Biele Karpaty  1 / 2013

POLE NEORANÉ

Severovýchodní části Bílých Kar-
pat jsou méně příznivé pro provozo-
vání klasické zemědělské prvovýroby. 
Půdy jsou zde méně úrodné a podnebí 
je celkově drsnější, horského charak-
teru. 

Zemědělská společnost Javorník–
CZ s.r.o. se sídlem ve Štítné nad Vláří zde 
dlouhodobě usiluje o skloubení ochrany 
přírody a zemědělské činnosti, a proto 
se zaměřuje na ekologické zemědělství. 
Od svého vzniku (transformací zeměděl-
ského družstva) v roce 1996 společnost 
zpětně zatravnila problematické plochy 
orné půdy, vysadila sady a ovocné aleje  
v krajině. Za svou činnost byl Javorník–CZ 
oceněn titulem Zemědělec roku 2011.

Momentálně se pro potřeby této ze-
mědělské společnosti připravuje velký 
projekt zahrnující v první etapě tři katas-
trální území – Brumov, Jestřabí nad Vláří a 
Návojná. Cílem projektu je vytvořit vhodný 
model hospodaření v Chráněné krajinné 
oblasti Bílé Karpaty, který by navázal na 
tradiční formy a umožnil zachování stáva-
jících a obnovu dřívějších přírodních i kul-
turně-historických hodnot území. Přitom 
bude společnost usilovat o přiměřenou 
zemědělskou produkci v souladu s přírod-
ními zdroji. V praxi to znamená nehnat se 
za nejvyššími výnosy, nevyčerpat půdu, 
ale s nízkými vklady (hnojiv, energie, lid-
ské práce) dosáhnout přiměřených výno-
sů zemědělských plodin a užitkovosti hos-
podářských zvířat.

Do projektu jsou zapojeni experti  
z Mendelovy univerzity v Brně a Jihočeské 
univerzity v Českých Budějovicích, veřej-
nost se na něm podílí prostřednictvím zá-
stupců obcí. Technickou stránku projektu 

zpracovává projekční ateliér Arvita P spol. 
s r.o. Projekt bude realizován postupně  
v období pěti let, přičemž první etapa pra-
cí bude zahájena ještě v letošním roce.

Historický vývoj

Extenzivní způsob hospodaření se 
v tomto území dochoval až do poloviny 
20. století a zásadně přispěl k vytvoření 
malebné bělokarpatské krajiny s bohatě 
členěnou krajinnou strukturou a vysokou 
biodiverzitou. Kolektivizace v 50. letech 
drasticky narušila tradiční ověřené způso-
by hospodaření. Rozorání mezí, travních 
porostů, odvodňování a scelování polí, 
intenzivní chemizace a další zásahy vedly  
k negativnímu ovlivnění půdy a celé krajiny. 

Celospolečenské změny v 90. letech 
přinesly nové příležitosti v hospodaření na 
půdě a významně posílily zájmy ochrany 
přírody a krajiny. Navrácení půdy vlastní-
kům nepřineslo žádoucí obrat, neboť nová 
generace, která již nebyla životně vrostlá 
svými kořeny do rodné půdy, nebyla (až 
na výjimky) schopná hospodaření na rod-
né hroudě. 

Ani družstva – zatížená procesem 
transformace – neměla dostatek pro-
středků na zásadní změnu hospodářské-
ho systému. Přesto zde proběhla řada po-
zitivních změn – zatravnění problémových 
ploch orné půdy, rozvoj ekologických 
forem hospodaření, obnovení pastvy do-
bytka a další. 

Velkým problémem v CHKO se stalo 
zejména nedostatečné obhospodařování 
odlehlejších pozemků, které postupně 
zarůstaly náletovými dřevinami. Zastínění 
travních porostů pak vede ke snížení bio-
diverzity, k jednotnému krajinnému rázu 
a ztrátě kulturně-historických znaků, jako 

jsou typické pruhové uspořádání pozem-
ků, parkový charakter travních porostů  
s rozptýlenou zelení, průhledy z krajiny na 
sídlo a další.

Hledání nových cest

Začlenění České republiky do Evrop-
ské unie přineslo ve třetím tisíciletí řadu 
nových náhledů na krajinu, která je chá-
pána jako součást kulturního dědictví. Bílé 
Karpaty byly pro své přírodní a krajinné 
hodnoty zařazeny mezi světové biosféric-
ké rezervace. A jako takové by měly být 
modelovým územím pro koexistenci zájmů 
ochrany přírody s hospodářskými aktivita-
mi. 

Projekt udržitelného hospodaření 
v severovýchodní části Bílých Karpat se 
proto zaměřuje na začlenění doposud 
nevyužívané, ladem ležící zemědělské 
půdy porostlé náletovými dřevinami do 
systému hospodaření, na ochranu orné 
půdy před erozí, vymezení specifických 
krajinných prvků uvnitř bloků zemědělské 
půdy a vytvoření systému krajinné zeleně 
(sady, aleje, rozptýlená zeleň, historické 
krajinné struktury aj.). Součástí návrhu je 
i zlepšení prostupnosti krajiny (oprava po-
vrchu komunikací, nové náhonové cesty  
k pastvinám).

Velká pozornost je věnována pod-
poře květnatých luk, jejichž zastoupení 
je tady doposud velmi malé. V projektu 
jsou vymezeny vhodné lokality (půdy s vel-
mi nízkou přirozenou úrodností), určené  
k přísevům vhodné regionální směsi s vy-
sokým podílem kvetoucích bylin. 

Vodohospodářská opatření zahrnu-
jí obnovu mezí, rozdělení velkých bloků 
orné půdy na menší, vybudování zasa-
kovacích příkopů a průlehů, tvorbu drob-
ných mokřadů a další. Realizace těchto 
záměrů ochrání obce a komunikace před 
záplavami z přívalových dešťů, popř. tání 
sněhu, a minimalizuje také škody na po-
zemcích a kulturách.

Projekt bude společným dílem ze-
mědělské společnosti, dotčených obcí a 
Správy CHKO Bílé Karpaty a je podporo-
ván Zlínským krajem.

Hedvika Psotová, Kristýna Marvanová
Otrokovice

Ing. Hedvika Psotová (*1954) je hlavní 
projektantka ateliéru Arvita P spol. s r.o. 
Dlouhodobě se věnuje problematice 
ochrany a tvorby krajiny. Externě spolu-
pracuje s Ústavem ochrany a tvorby kra-
jiny Mendelovy univerzity v Brně.
Mgr. Kristýna Marvanová (*1983) pracu-
je jako projektantka-krajinářka u stejné 
společnosti. Zaměřuje se na revitalizaci 
krajiny a podporu biodiverzity.

aneb Skloubit zemědělství s přírodou

Udržitelné

 hospodaření
Rozdělení bloku travního porostu výsadbou ovocných stromů 
v k. ú. Jestřabí nad Vláří (Foto Kristýna Marvanová)



Bílé - Biele Karpaty  1 / 2013 27

Jestliže první díl tohoto minise-
riálu o památných stromech Bílých 
Karpat pojednával o těch nejčastěji se 
vyskytujících, což jsou lípy, představí 
tento díl naopak druhy, kterým se zá-
konné ochrany dostalo často jen v ně-
kolika případech na území celé České 
republiky.

Hlavním důvodem pro tento nepoměr 
je výrazný rozdíl ve věku, kterého se mo-
hou dřeviny dožít. Zatímco lípa je strom 
dlouhověký a ve věku 100 let je v plném 
růstu a síle, takový topol se ve stejném 
stáří začíná přirozeně rozpadat. Dalším 
důvodem bývá celková vzácnost dané 
dřeviny.   

Topol

Nedaleko obce Suchá Loz na samé 
hranici Chráněné krajinné oblasti Bílé 
Karpaty nalezneme Topol u Volenova, kte-
rý od svého vyhlášení v roce 2002 byl po 
nějakou dobu jediným památným topolem 
šedavým (Populus ×canescens) v naší 
zemi. Jeho rozměry jsou vskutku úctyhod-
né, při výšce 29 m je obvod jeho kmene 
715 cm, proto by jen málokdo hádal, že 

tomuto velikánu je jen něco 
okolo 150 let. I tak je již na 
hranici své životnosti a tak 
po každém větším větru leží 
na zemi pod ním množství 
odlomených větví. Pokud 
je to jen trochu možné, měl 
by památný starý strom mít 
možnost ,umřít ve stoje‘, 
čímž mu i my lidé můžeme 
projevit úctu a obdiv.

Klen

Pokud bychom se ces-
tou, která vede nedaleko 
památného topolu, vydali 
dále do nitra Bílých Karpat, 
pak přes obec Březovou a 
Lopeník dojedeme do Vyš-
kovce, kde porost v Přírodní rezervaci Ve 
Vlčí ukrývá další památný strom, kterým je 
tentokrát javor klen (Acer pseudoplata-
nus). Při vyhlášení byl pojmenován Klen 
ve Vlčí a obvod jeho kmene měřený ve 
výšce 0,5 m nad zemí je něco málo přes 
5 metrů, dále se již dělí ve dva kmeny. Se 
svým stářím okolo 250 let je pamětníkem 
dob, kdy jeho okolí sloužilo jako pastviny a 

Máte zanedba-
nou zahradu, na kte-
rou sousedé pohlížejí 
s mírným despektem, 
ale která pro volně 

žijící živáčky je ráj? Po-
kud leží ve Zlínském a Trenčín-

ském kraji, pak máme pro vás dobrou 
zprávu. Můžete se přihlásit do spole-
čenství přírodních zahrad a získat pla-
ketu Přírodní zahrada. 

Jak na to?

V podstatě stačí málo: obejít se bez 
rašeliny, bez rozpustných minerálních 
hnojiv a bez pesticidů. Kromě těchto tří 
hlavních kritérií musí být rovněž splněno 
10 z 30 dalších. 

Zahrady takto opečovávané jsou 
oázy pro rostliny, živočichy i člověka. Tady 
se všichni cítí dobře, ježek i vážka, vzácné 
rostliny i nádherně barevné trvalky, proto-
že se tu pracuje v souladu s přírodou. 

Pečovat o zahradu přirozeným způ-
sobem znamená usilovat o vytvoření uza-
vřených koloběhů. Ústřední význam má 
přitom zdravá půda a úrodnost. Majitel 

přírodní zahrady se snaží o maximální 
podporu přirozených dějů. Zásahy přitom 
omezuje jen na ty nejnutnější a jinak se 
cvičí hlavně v trpělivosti a důvěřuje půso-
bení přirozené regulace. Přírodní zahrada 
tedy slouží nejen člověku a jeho potře-
bám, ale je ohleduplná ke všem obyvate-
lům zahrady.

Certifikace, informace

Od listopadu roku 2012 do konce 
října 2013 je možno certifikovat takovou 
zahradu jako přírodní, a to zdarma, díky 
příhraničnímu projektu Přírodní 
zahrady pro Bílé/Biele Karpa-
ty. Projekt realizují na území 
Zlínského a Trenčínského kra-
je Ekologický institut Veronica  
v Brně a Centrum environmen-
tálních aktivit v Trenčíně. Nava-
zuje na spolupráce dvou čes-
kých nevládních organizací (ZO 
ČSOP Veronica a o.p.s. Cha-
loupky) s Rakouskem, kdy bylo 
v letech 2009–2012 v Jiho-
moravském kraji certifikováno 
73 přírodních zahrad. Všech-
ny jsou zaznačeny v ekomapě 
(www.ekomapa.cz). 

Bližší informace o přírod-

ních zahradách a bělokarpatském projek-
tu najdete na www.veronica.cz/?id=418 
a www.cea.sk. Na stránkách cz.natur-im-
-garten.at lze získat i mnoho cenných in-
formací nashromážděných během 10 let 
úspěšného projektu v Rakousku. 

Pro zájemce budou pořádány semi-
náře v Trenčíně a v Hostětíně (jeden již 
proběhl v březnu ve Zlíně) a exkurze po 
přírodních zahradách Jihomoravského 
kraje a Rakouska. 

Marie Křiváková, Mojmír Vlašín
Brno

Neobvyklé památné stromy

Přírodní zahrady

Kontaktní adresy:
Mojmír Vlašín (Zlínský kraj) – 
mojmir.vlasin@veronica.cz
Richard Medal (Trenčínský 
kraj) – medal@changenet.sk
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i jeho vzhled.

Magdaléna Šnajdarová
Zlín

Mgr. Magdaléna Šnajdarová (*1979) 
pracuje na Oddělení ochrany přírody 
Krajského úřadu Zlínského kraje. 
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Tradiční lidové kultuře je v České 
republice věnována poměrně velká 
pozornost. Poněkud stranou zájmu 
však stála oblast podomácké výroby 
pálenek ve vesnickém prostředí. Dané 
téma bylo sice zpracováváno v různé 
míře řadou autorů v odborné i populár-
ně naučné literatuře, přesto jeho sou-
bornější prezentace veřejnosti dlouho 
chyběla. 

Snad prvním výrazným počinem se 
stala v roce 1992 výstava Moravského 
zemského muzea v Brně o historii a sou-
časnosti pálení destilátů, kterou její autor-
ka Helena Beránková nazvala „Už máte vy-
pálené?“. Tato výstava byla velmi úspěšná 
a sklidila vřelý ohlas návštěvníků v téměř 
dvou desítkách muzeí u nás i v zahraničí. 
Bohužel, jak už to bývá u většiny putovních 
expozic, po jejím skončení byly exponáty 
vráceny svým majitelům a její dílčí prohlíd-
ka je možná již jen z převážně písemných, 
archivních či fotografických materiálů. 

Vlčnov

Proto se zrodila v roce 2006 v hla-
vách dvou pracovníků ze Slováckého mu-
zea v Uherském Hradišti Jiřího Severina a 
Ivo Frolce myšlenka zřídit specializované 
muzeum lidových pálenic se stálou expo-

zicí. Od úmyslu po jeho realizaci však ved-
la dlouhá a poměrně trnitá cesta. 

Hledání vhodných prostor pro nové 
muzeum bylo díky vedení obce Vlčnov do-
cela rychlé a úspěšné. Provedené terénní 
výzkumy a sběry však ukázaly, že získat 
ilegální destilační přístroje bude obtížné, a 
skutečně se tak podařilo jen v ojedinělých 
případech. Černé pálení bylo a dosud je 
poměrně častým jevem, ale obavy z teh-
dejšího trestního postihu logicky bránily 
majitelům k jakémukoliv zveřejnění a tedy 
i vystavování jejich mnohdy velmi zajíma-
vých podomácky vyrobených přístrojů. 

Shánění exponátů bylo proto nesnad-
né a autoři museli spolupracovat s policií, 
úřady a soudy. Důležitou roli přitom sehrál 
Úřad pro zastupování státu ve věcech 
majetkových, který pomohl rozšířit sbírku 
o státem zabavené nelegální pálenice či 
jejich části. 

Při hledání vhodných předmětů pro 
nové muzeum se autoři expozice setkali 
také s velkou vynalézavostí některých čer-
ných páleničářů. Např. v jisté pálenici ve 
Strání bylo její chlazení při stavění domu 
zabudováno do stavby a tak se stalo pro 
úřady nezabavitelné. 

Nakonec byl na základě různých pra-
menů zpracován scénář a konečně díky 
finanční dotaci z Evropského fondu regio-
nálního rozvoje vzniklo v jedné z bývalých 

stodol ve vlčnovském 
areálu památek lido-
vého stavitelství Muze-
um lidových pálenic. 

Sbírka

Ke dni slavnost-
ního otevření muzea 
(15. května 2010) se 
podařilo získat kolem 
tří desítek komplet-
ních destilačních pří-
strojů a jejich částí, 
velké množství dalších 
potřeb souvisejících  
s pálením, nádob, 
vinět a dokumentů. 
Doprovodné texty, 
ale i hudební i ob-

O vzniku Muzea 
lidových pálenic

razové snímky zde dokreslují minulost  
i současnost podomácké výroby ovoc-
ných pálenek a jiných destilátů, které byly 
již středověkými lékaři považovány za cen-
ný léčebný prostředek. 

Tímto však rozvoj expozice zdaleka 
nekončí, protože sbírka je dále rozšiřová-
na a modifikována. Mezi nejmenší desti-
lační zařízení patří replika stolní pálenice 
podle nákresu z Rakouska, mezi nejstarší 
pak bedněný chladič k pálenici. Muzeum 
vlastní i pálenici z Norska. Další raritou je 
pálenice vyrobená z elektrické pračky. 

Expozice obdržela dvě ocenění, obě 
za rok 2010: Cenu Gloria musaealis (vy-
hlašovanou Ministerstvem kultury a Asoci-
ací muzeí a galerií ČR) v kategorii Muzejní 
počin roku a Cenu České národopisné 
společnosti v kategorii Expozice, výstava.

Ivo Frolec 
Uherské Hradiště

PhDr. Ivo Frolec (*1961), etnograf, je 
ředitel Slováckého muzea v Uherském 
Hradišti od roku 1991. Specializuje se 
na tradiční rukodělnou výrobu a je auto-
rem publikace Kovářství (Grada, 2003).

Muzeum lidových pálenic 
Vlčnov č. p. 65
Stálá expozice podomácké výroby destilátů na moravsko-slovenském pomezí. Otevírací doba: 
duben–říjen, po–pá 9–17 hod. (po předchozím telefonickém objednání), so-ne 13–17 hod.
Podrobnosti na www.slovackemuzeum.cz
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R. Lokoč, 
P. Škarková, 
P. Chroust 
(eds.) – MAS 
Nízký Jeseník, 
Bruntál, 2012

Po úspěšné knize Ovoce Bílých Kar-
pat z roku 2006 vyšla na jaře letošního 
roku nová publikace týkající se ovocnář-
ství, tentokrát nejen v Bílých Karpatech. 
Na vzniku nové knihy se podílel početný 
kolektiv autorů. Vyšla v brožované vazbě 
na 136 číslovaných stranách jako celoba-
revná publikace s bohatým fotografickým 
doprovodem.

Kniha je jedním z výstupů projektu 
Moravské a Slezské ovocné stezky, jehož 
se účastnily místní akční skupiny (MAS) 
ze sedmi oblastí Moravy a Slezska. Z Bí-
lých Karpat to jsou MAS Bojkovska a MAS 
Horňácko a Ostrožsko. Jiným důležitým 
výstupem projektu jsou internetové strán-
ky www.ovocne-stezky.cz, kde lze kromě 

mnoha informací s ovocnářskou témati-
kou najít ke stažení také samotnou knihu.

Sedmička v názvu tedy odkazuje na 
sedm zapojených regionů – sedm příkla-
dů plodného soužití člověka s ovocnými 
stromy. Význam a dosah knihy se ale roz-
hodně neomezuje na uvedené regiony.  
I když prezentované ovocnářské náměty a 
zkušenosti pocházejí z poměrně nevelké 
části našeho státu, mohou být inspirací, 
poučením i zdrojem praktických informací 
pro jakékoliv další zájemce o ovocné stro-
my, jejich plody či různé výrobky z nich.

Základní informace o zastoupených 
regionech jsou psány z hlediska pěstování 
ovocných stromů, což je pohled v mnohém 
obohacující a nový. Je například až zaráže-
jící, jak plastickou představu dokáže poví-
dání o historii ovocnářství navodit o takové 
dramatické události, jakou bylo poválečné 
vysídlení sudetských Němců.

Těžiště knihy ovšem spočívá v popisu 
konkrétních ovocných sadů, stromořadí či 
solitérů z jednotlivých oblastí, ve výčtech 

Kateřina 
Tučková. 455 
stran. Vydal 
Host, 2012.

Ž í t ko v s k é 
Bohyně. Knížka, 
která v loňském 
roce rozbouřila 
stojaté vlny naší 
literární scény. 
Na jedné straně 

ohromný čtenářský ohlas a cena Josefa 
Škvoreckého, na druhé straně rozhořčení 
obyvatelé Moravských Kopanic a otevřený 
dopis vnučky jedné z hlavních postav au-
torce románu. 

První, co mě napadlo hned, jak jsem 
knížku zavřela, bylo: „Kde končí fikce a za-
číná realita?“ A po mnoha dnech přemýš-
lení, hledání, druhého čtení, myslím, že je 
to zásadní otázka celé knihy. Kde končí 
realita a začíná fikce?

Román Kateřiny Tučkové je bezpo-
chyby skvělým literárním dílem. Čtenáře 
vtáhne do děje, aby jej nepustil až do 
konce. Ale kromě čtivého a dobře posta-
veného příběhu Dory, pátrající po svých 
kořenech mezi žítkovskými bohyněmi i  
v řadě archivů, nabízí – právě pro svou au-
tentičnost a blízkost k realitě –  ještě více.

Je otevřenou obžalobou zrůdného 
režimu a nástrojů, které komunisté do-

kázali bez skrupulí použít jak k ovládání 
svých poskoků, tak k likvidaci těch, jenž 
jim nebyli po chuti. Nabízí pohled do hlub-
ší historie těm, kdo se o ni zajímají, ať už 
barvitým vykreslením postavy faráře Hofe-
ra, překvapivým důvodem zájmu nacistů  
o bohyně a jejich schopností nebo líčením 
čarodějnických procesů.   

Příběh Dory je zasazen do reálné-
ho historického rámce i do reálné krajiny 
a prolíná se s životem skutečných lidí. 
Autorka si tak vzala do svého pera osudy 
lidí, kteří o tento způsob publicity nejspíš 
příliš nestáli. Nedovedu si jinak vysvětlit 
rozhořčenou reakci Lýdie Gabrhelové, 
vnučky bohyně Irmy, která ve svém dopi-
se Slováckým novinám píše, že Tučková 
„zdegradovala žítkovské bohyně na dona-
šečky, kolaborantky a lidi bez charakteru“. 
Toto obvinění má do pravdy daleko, stejně 
jako fakt, že Moravské Kopanice nejsou a 
nebyly „rejdiště čarodějnic, gestapáků a 
estébáků“.  

Přesto se domnívám, že vnučka po-
slední žítkovské bohyně má na své roz-
hořčení právo. A to navzdory tomu, že 
její babička i některé další bohyně jsou  
v knize vykreslené jako ženy se silným 
charakterem a pevnými morálními postoji, 
a obyvatelé Kopanic jako upřímní a poctiví 
lidé, byť někdy svérázní. 

Kámen úrazu nacházím právě v tom, 
že kniha Žítkovské bohyně příliš nejistě 

balancuje na hraně reality a fikce. Nebo 
– jak to mnohem jednodušeji zformulova-
la Lýdie Gabrhelová, že autorka: „vydává 
tyto své výmysly za pravdu a sebe za ,znal-
kyni‘ Kopanic.“    

Sama autorka píše, že si žítkovských 
bohyň nesmírně váží a svou knihou jim 
chtěla vystavět jakýsi pomník. To je ale 
spíš úkol pro literaturu faktu – a vzhledem 
k ohromnému rozsahu materiálů, které 
autorka prostudovala a zpracovala – kniha 
Žítkovské bohyně v tomto směru literaturu 
faktu připomíná. 

Takže zatímco v rovině faktografic-
ké zaznívají skutečná jména, skutečné 
místní názvy a vystupují reálné historické 
postavy, v rovině citů, emocí, fantazie a 
duše se odehrává něco, co je jak Kopa-
nicím, tak bohyni Irmě i ostatním ženám 
ze Žítkové zcela cizí. Naposledy se vrátím  
k Lýdii Gabrhelové, když mezi řádky jejího 
dopisu čtu prostý vzkaz: „Nelíbí se mi, že 
o mé babičce a lidech ze Žítkové píšete 
tímto způsobem.“ Lépe bych to zformulo-
vat nedovedla, a tak u tohoto konstatování 
zůstanu.

Kateřina Tučková, navzdory svému 
talentu a píli, na Žítkové zůstala sedět na 
dvou židlích, a to dost dobře nejde. Rea-
litu a fikci je lepší držet do sebe poněkud 
dál. Jinak totiž vzniká dojem, že si autor-
ka zahrává nejen se čtenářem (ten by to 
ostatně unesl, často je na takové hry zvyk-
lý nebo je přímo vyhledává), ale hlavně  
s životy skutečných lidí. 

Jana Hajduchová

RECENZE
 Sedm tváří ovocnářství

dosud zde zjištěných starých a krajových 
odrůd, stručných popisech nejvýznam-
nějších z nich, i různých radách a tipech, 
například jaké ovocné odrůdy a druhy 
používat v chladnějších oblastech nebo 
jak uvařit některý z nápaditých tradičních 
ovocných pokrmů.

Hlavní přínos spatřuji v představení 
místních občanských aktivit spojených  
s výsadbami ovocných stromů, péčí o ně a 
nejrůznějším zpracováním ovoce. Samot-
nou zmínku pak zasluhují četné fotografie, 
barvitě ilustrující dílčí témata a především 
všude mezi řádky probleskující význam 
ovocných stromů pro tradiční venkovskou 
krajinu. Také díky této obrazové stránce 
publikace je možno sedmero významů 
ovocných stromů zmíněných v jejím úvo-
du – strom jako dárce plodů, místo života, 
studnice pestrosti, součást historie, spo-
lutvůrce krajiny, nositel symboliky a inspi-
race umělců – objevovat v celé knize.

Karel Fajmon

Žítkovské bohyně
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POHÁDKA

Jarní soutěž o tričko

U malé kamenné studánky, co leží hluboko v údolí, se občas 
setkávají nejrůznější lesní zvířátka. Někdy si jen tak povída-
jí a zahánějí dlouhou chvíli, ale někdy se zabývají problémy 

přímo mezinárodního významu. Jednou se tu sešla samá dro-
botina a brzy to u studánky úplně vřelo. Diskusní téma bylo totiž 
nesmírně důležité a sice, kolik noh je nejlepší mít.

„Sto, je optimální počet,“ pravila rezolutně stonožka a potom 
mírnějším hlasem dodala, „třebaže ani sto třicet není k zahození.“

„Bravo!“ vykřikla mnohonožka. „S tím naprosto souhlasím! 
Pokud se však paní kolegyně neurazí,“ uklonila se mírně směrem 

ke stonožce, „ráda bych dodala, že  
i dvojnásobek tohoto stavu jest 

velmi žádoucí. On teprve, 
když má jeden tolik noh, tak 
to ocení. Jen si to představ-
te, jak se s tolika nohami 
báječně zatáčí?! To je pří-

mo jízda, a ne chůze!“
„Nesmysl,“ zaznělo od-

kudsi shora hluboké zabru-
čení a mezi zvířátka se dolů po 

pavučině spustil pavouk křižák. 
„Tolik noh je jenom na otravu. 
To bych se do svých sítí zamo-

tal sám. My, pavouci, 
uznáváme zásadu čtyři 
a čtyři,“ dodal pavouk a 
významně se odmlčel.

„A co to, prosím, 

znamená? To čtyři a čtyři,“ ozval se nesmělý hlásek žížaly, co 
vykukovala z hlíny.

„Ty se do toho nepleť, beznohý červe,“ vstoupil razantně do 
debaty brouk střevlík. „Tady pavouk se nám snaží zkrátka namlu-
vit, že osm noh je ideální počet. Ale pořád je to příliš. Pouhých 
šest, slyšíte? Šest krásně dlouhých a silných noh z vás udělá 
pána prostoru. To je ten správný počet.“

„Cože? Přízemní střevlík a říká si pán prostoru? Vždyť neumí-
te létat!“ zvolala posměšně moucha pestřenka a zakroužila okolo 
zakaboněného střevlíka.

„Cožpak k létání je zapotřebí šesti noh?“ podivila se baboč-
ka. „Já mám jen čtyři nohy, ale k létání je stejně nepotřebuji!“

„Děti, děti, děti! To je mi ale zbytečných řečí! Já mám jen 
dvě nohy a jsem docela spokojený,“ ozval se výrazným hlasem 
kos, který dosud zcela zticha seděl na nedalekém keři.   

„Navíc mám jeden zobák a ještě k tomu ohromný hlad, cha 
chá,“ zachechtal se zlým hlasem a slétl z keře ke studánce. 
Než se kdo nadál, sezobnul stonožku i mnohonožku, pavouka  
i střevlíka, pestřenku i babočku a dokonce i žížalu, co vykukovala  
z hlíny. 

Když kos odlétl a nastalo ticho, pohnula se šnečí ulita, které 
si předtím nikdo ani nevšiml. Šnek opatrně vysunul nejprve jedno 
očičko, potom druhé a nakonec vylezl celičký.

„Ať si říká kdo chce co chce, mít jen jednu nohu je přece jen 
nejlepší,“ zamumlal si spokojeně a vydal se ke šťavnatým lístkům 
máty.

Pavel Bezděčka

Kolik noh je nejlepší mít

1. Jaký je největší dravec žijící u nás?
a) káně lesní
b) orel mořský 
c) poštolka obecná

2.  Který z těchto vzácnějších 
drobných sokolovitých dravců 
hnízdí v Bílých Karpatech?
a) harpyje pralesní
b) ostříž lesní
c) orel skalní

3.  Které zvíře je zobraze-
no ve znaku Moravy?
a) orlice
b) lev 
c) jestřáb

4.  Který dravec staví své hníz-
do na zemi v rákosí?
a) káně lesní
b) čáp bílý
c) moták pochop

5.  Čím se živí včelojed lesní?
a) zajíc, potkan, krtek
b) med, vosk, propolis
c) vosy a sršni

Zúčastni se soutěže o ručně malované tričko s motivem 
dravce a napiš nám správné odpovědi na tyto otázky:

6.  Který dravec používá  
k lovu třepotavý let?
a) poštolka obecná
b) orel skalní
c) vlaštovka obecná
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PRO CHYTRÉ DĚTI

Správné odpovědi z minulého čísla:
1.a – 2.b – 3.b – 4.a – 5.b – 6.c – 7.b – 8.a – 9.a – 10.b
Výherci vánoční soutěže o tričko s motivem lišky jsou Barunka Eisová ze Strážnice a Mirek Kománek ze ZŠ Javorník.

7.  Který Egyptský bůh má hlavu sokola?
a) bůh slunce Ra
b) bohyně tance, hudby, lásky 

a zpěvu Hathor
c) bůh podsvětí Hádes

8.  Ve které pohádce mladý sokolník 
Tomáš dokáže mluvit se zvířaty 
a zavolat vzácného dravce?
a) Král sokolů
b) Tři oříšky pro Popelku 
c) Jestřábí moudrost 

Odpovědi na těchto 10 otázek zašlete do 30. června 2013 e-mailem na redakce@bilekarpaty.cz nebo poštou 
na adresu: ZO ČSOP Bílé Karpaty, Bartolomějské nám. 47, 698 01 Veselí nad Moravou. V odpovědi napiš i svou 
velikost trička (8 let / 10 let / XS / S / M / L / XL). Dva vylosovaní výherci obdrží ručně malované tričko s motivem dravce a předplatné časopisu Bílé 
– Biele Karpaty na příští rok.

Dagmar Uhýrková, Jitka Říhová
Veselí nad Moravou

Osmisměrka           

Nejrychlejší dravec na světě je _ _ _ _ _   _ _ _ _ _ _ _ _ _ .
Dokáže vyvinout při střemhlavém letu až 300 km/h.

9. Jak se jmenuje způsob 
lovu pomocí dravců?
a) výrovka
b) sokolnictví
c) krahujcování

10. Kteří dravci se používají k lovu?
a) káně, vrabec, krkavec
b) sokol, jestřáb, orel, raroh
c) orlovec, sova, vlaštovka

O R E L S R A R O H
S O P O Š T O L K A
T K J E S T Ř Á B R
Ř R A K K K N O D R
Í A L Á S Ě T Ě Ř I
Ž H Ň P O U T A E S
H U O E K Ů Ž E M O
L J K Ř Í D L A L V
V E A Í P T Á K Í O
V C Ý V Á B Í T K O

Vyhledej: orel, ostříž, raroh, poštolka, káně, harrisovo, 
jestřáb, krahujec, luňák, dřemlík, vábítko, pouta, křídla, 
kůže, peří, rak, pták.
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Vážení čtenáři, 

držíte v rukou první číslo 18. ročníku našeho 
časopisu. 

Předplatné v České republice zůstává stejné 
i na rok 2013 v částce 60,- Kč včetně DPH 15%.

Předplatné můžete uhradit vydavateli ZO ČSOP 
BÍLÉ KARPATY na číslo účtu 1442785399/0800, 
variabilní symbol: 1111, do zprávy uveďte ‚časopis 
BBK‘ a vaše jméno. 

Čtenáři na Slovensku mohou předplatné ve 
výši 5,- EUR na rok 2013 uhradit složenkou na 
adresu: Centrum environmentálnych aktivít - CEA, 
Mierové námestie 29, 911 01 Trenčín. Do zprávy 
pro příjemce uveďte ‚časopis BBK‘.

Letos vyjdou opět dvě čísla, a to díky poskyt-
nutým příspěvkům ze státního rozpočtu a od obcí a 
předplatitelů. Děkujeme následujícím organizacím 
a osobám za projevenou přízeň:

Mecenáši časopisu Bílé – Biele Karpaty 1 000 
Kč a více:
Obec Kuželov, Obec Velká nad Veličkou.

Podporovatelé časopisu Bílé – Biele Karpaty 
500–999 Kč:
Jiří Gajda (Strážnice), Hana Šimková (Praha).

Přispěvatelé časopisu Bílé – Biele Karpaty 
200–499 Kč: 
Jarmila Barboříková (Štítná nad Vláří), Zdeněk Ben-
da (Uherský Brod), Jitka Múčková (Strážnice), Jo-
sef Navrátilík (Nová Lhota), Jarmila Říhová (Brno), 
Jiří Suchý (Bystřice pod Lopeníkem), Milan Šašin-
ka (Brno), Jiří Tyl (Kyjov), Karla Vincenecová (Bru-
mov-Bylnice), Marie Žáková (Kunovice).

Redakce

Etnobotanický výzkum 
léčivých a volně rostoucích jedlých rostlin

Prosíme pamětníky, zainteresované osoby, bylináře, o účast v naší studii nebo  
o doporučení znalých osob. Naším cílem  je zachytit poslední zbytky tradičních vědo-
mostí týkajících se využívání volně rostoucích rostlin na území Bílých Karpat.

Vhodný je každý člověk, který je ochoten se zúčastnit a stále sbírá, či si pamatuje 
tradiční užití zmíněných rostlin. Zajímá nás přírodní léčba bylinami, jakákoliv konzumace 
volně rostoucí listové zeleniny, kořenů, semen, ovocných plodů atd. 

Výzkum probíhá formou rozhovoru o používaných rostlinách, po domluvě za vámi 
můžeme přijet. Děkujeme a prosíme, pomozte nám zachytit dnes bohužel málo předá-
vané, upadající znalosti, získané generacemi obyvatel Bílých Karpat. 

Telefon: 721 386 315, email: lukas-pawera@seznam.cz.

Lukáš Pawera
Praha
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Pozorovatelna u Litovického rybníka,
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Les plný smyslů, Krásná Lípa

Votočnice, Sázava

Opičák, Liberec

Lom Myslík, Myslík

Bečov nad Teplou

Jelenice, Pozořice

Okolo Vřesiny, Vřesina

Podkovák, Lesná

Vodní svět, L
esná

Semanínská stezka, Semanín

Mojžíšův pramen, Vesec

Biokoridor Mokroš, Mořice

Na cvičišti, Valašské Meziříčí

Vinořský park – Satalická bažantnice

aha-Vinoř

Pozorovatelna v Blahutovicích

Chorýňský mokřad, Lešná

Zahrady, Český Brod

Střelenská louka, Střelná

Sudslavický okruh, Vimperk

Cech Sv. Víta, Trstěnice

Mločí studánka, Myslík

udslav

Votočnice, Sázava

Opičák, Liberec

Lom Myslík, Myslík

Bečov nad Teplou

Zahrady, Český Brod

Střelenská louka, Střelná

avický okruh, VimperkPojďte s námi na výlet!
         Otevřeli jsme pro vás 
již 50. lokalitu.
S Českým svazem ochránců přírody jsme v rámci
programu NET4GAS Blíž přírodě otevřeli
již 50. unikátní přírodní lokalitu: Housle v Praze-Lysolajích.
Přesvědčte se na www.blizprirode.cz, nebo vyrazte
rovnou do přírody! 

www.blizprirode.czwww.net4gas.cz
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Výplatné hrazeno v hotovosti
Distribuce povolena Ministerstvem kultury 
pod registračním číslem MK ČR E12382

ZO ČSOP BÍLÉ KARPATY
Bartolomějské nám. 47

698 01 Veselí nad Moravou

Cena 30 Kč / 1€ 


