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Bielokarpatské naj - 1. castˇ ,

Hmyzovník Holubyho, najslávnejšia 
rastlina (nachádza sa aj v logu CHKO Biele 
Karpaty)

Pracovitý človek, najpotrebnejšia súčasť 
Bielych Karpát

Vršatské bradlá, najatraktívnejšia turistická 
lokalita

Žltáčik zanoväťový, najvzácnejší motýľ

Všivec chochlatý, najvzácnejšia rastlina

Bocian čierny, najtajuplnejší obyvateľ 
lesov

Bielokarpatská bučina, najstabilnejší a 
najrozšírenejší ekosystém



Bílé - Biele Karpaty 2/2009  �

ÚVODNÍK

Obsah:

ÚVODNÍK
Ochrana přírody – zbytečný luxus
moderní doby?

1

NÁŠ ROZHOVOR
Češi mají k přírodě blíže 2–3

AKCE V BÍLÝCH KARPATECH /
AKCIE V BIELYCH KARPATOCH

Horňácké kosení podesáté 4
Venkovská krajina posedmé 4
Evropský diplom do roku 2014? 5

Užovka stromová 6-7
Cena ministra �P doma 8
Setkání strážců na Mlýnkách 8
PRÍLOHA K 30. VÝROČIU 
CHKO BIELE KARPATY 9

Tridsať rokov 10
Fakty 10
Od zdravotnorekreačného významu  
k NATURA 2000 11
Biele Karpaty - to sú ľudia 12
Názory Bielokarpatcov 13
Paľo Deván (1954 – 2009) 13
Bielokarpatské „špeky“ 14-15
U nás je to listnaté 16
Biele Karpaty – monotónna pestrosť 17
Starostlivosť o (nielen) chránené územia 18
Toto je bielokarpatské! 19

Jak se dřív slavily Vánoce v Radějově 21
Čertoryje: návštěvnost a příroda 22-23
MY A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Energeticky soběstačná obec 
– utopie či realita? 24
Chránit klima i doma 25

ČESKO-SLOVENSKÝ SLOVNÍČEK
Nemoci a choroby 25

POHÁDKA
O veverčím pokladu 26

PRO CHYTRÉ DĚTI 27
UČÍME SE OD MALA

O nafoukané Uhelce 28

Chráněné druhy rostlin a živočichů, 
chráněná krajinná oblast, ochrana přírody 
– to jsou slovní spojení, která dnes slýchá-
me a používáme docela běžně a příliš se 
jim ani nepodivujeme. Dokonce se u nás 
otázky a problémy s těmito pojmy spojené 
řeší i na vládní úrovni, v rámci působnosti 
ministerstva životního prostředí. Možná 
nám ale přesto občas není zcela jasné, 
proč se to či ono vlastně chrání, nebo je 
nám ochrana přírody dokonce na obtíž. 
Jak je to možné?

Myslím, že lze odlišit dva okruhy ochra-
nářských snah, které se vzájemně prolínají, 
ale přitom směřují jinam. První z nich je 
ochrana životního prostředí, druhou pak 
ochrana přírody. Životním prostředím v této 
souvislosti rozumím životní prostředí člověka. 
Hlavním cílem ochrany životního prostředí  
v tomto smyslu je potom zachování takových 
podmínek, které umožní lidem žít, aniž by 
se báli nadechnout nebo napít vody. Co se 
děje s ostatními živočišnými či rostlinnými 
druhy nebo celými společenstvy druhů a 
ekosystémy, je zde vedlejší. Je to však náplní 
ochrany přírody.

O potřebě chránit životní prostředí 
člověka (před škodlivými vlivy jeho vlastní 
činnosti) asi zapochybuje málokdo – málo-
kdo asi touží dýchat, pít a jíst víc jedů, než je 
zdrávo, a trpět nemocí z ozáření. Avšak ne 
každý už považuje za nutné chránit nějaký jiný 
živočišný nebo rostlinný druh před vymřením 
či nějakou přírodní rezervaci před nevratnou 
přeměnou v něco z lidského pohledu užiteč-
nějšího. Snad je to proto, že myslet na sebe 
je člověku vlastní, zatímco myslet na ostatní 
se člověk musí učit.

Jak to tedy je? Má vlastně ochrana 
přírody opodstatnění? Je vůbec k něčemu 
dobrá? A proč si s ní děláme takovou hlavu, 

když ještě před pár stovkami ba desítkami 
let potřeba chránit nějaké druhy nebo místa 
skoro nikoho netrápila? 

Při hledání odpovědí je snad nejlépe vyjít 
právě ze srovnání s minulostí. Pravda, lidé 
dříve dělali, co mohli, aby přežili, a nejspíš 
nerozmýšleli o možných dalekosáhlých dopa-
dech své činnosti na okolní přírodu. Jelikož 
ale lidí bylo mnohem míň a měli omezenější 
technické možnosti, tak nepotřebovali ani 
nedokázali využívat krajinu tak intenzivně 
jako my dnes. Nejen tedy, že velké rozlohy 
luk a pastvin zůstávaly nepřihnojovány a že 
nebyly hromadně odvodňovány mokřady, ale 
navíc byla země protkána hustou sítí zdánlivě 
neužitečných ploch, které vyplňovaly mezery 
mezi lidskými sídly, poli, pastvinami, loukami a 
lesy. Byly to hlavně různé travnaté či křovinaté 
meze, okraje úvozových cest a remízky, které 
představovaly jakési ostrůvky v moři kulturní 
krajiny. Často sloužily jako útočiště pro druhy, 
jejichž přirozená stanoviště už byla silně 
pozměněna lidskou činností. I když tedy lidé 
tenkrát také ohrožovali a ničili určité biotopy,  
k ústupu a vymírání druhů docházelo mno-
hem pomaleji a s menší razancí než nyní. 

V poslední době jsou však pole, louky 
pastviny i lesy zpravidla využívány natolik 
intenzivně, že je z nich většina citlivých a 
ohrožených druhů vytlačena, a nadto téměř 
vymizely zmíněné meze a remízky. I ty, které 
přetrvaly třeba podél cest, jsou vlivem velkých 
vstupů živin do ovzduší i půd povětšinou 
přerostlé kopřivou nebo jinými věrnými 
průvodci člověka. 

Mnohé citlivé druhy tak již nemají ani 
tato náhradní útočiště a jsou odkázány jen 
na zlomky přírodních stanovišť, které dosud  
v zemědělsko-průmyslově-dopravně-
obchodní krajině zůstaly. Pomocí současných 
strojů a technologií jsme přitom schopni  
v krátké době zničit i tyto výspy přírodního 

Ochrana přírody – zbytečný luxus moderní doby?

bohatství v krajině ovládnuté člověkem. 
Proto je mnoho konkrétních lokalit, biotopů 
a v konečném důsledku i samotných druhů 
v neustálém existenčním ohrožení. 

Nebudeme-li tedy při svém rozhodování 
pamatovat také na zachování zbývajících 
kousků dřívější přírody, můžeme o ně nená-
vratně přijít. Možná, že je vlastně vůbec 
nepotřebujeme a bez stýskání se obejdeme 
bez nich. Možná bychom ale také mohli zjistit, 
že i tato místa, kde ještě podle starobylých 
scénářů žijí rostliny a živočichové, které už 
odjinud vyhnala naše bezohlednost, hloupost 
nebo touha po pokroku, jsou součástí našeho 
životního prostředí. Tedy že je potřebujeme 
stejně nutně jako zdravý vzduch a pitnou 
vodu.

Karel Fajmon

Vzácná a drahocenná krajina luk, sadů, keřnatých hrází a lesů v okolí 
Javorníka



4  Bílé - Biele Karpaty 2/2009 

Již od roku 1996 navštěvuje anglic-
ký ekolog dr. Jonathan Mitchley (*1958) 
pravidelně Bílé Karpaty, kde se od roku 
2000 podílí na sledování obnovené 
louky u Malé Vrbky. Dr. Mitchley působí 
na univerzitě v Readingu, západně od 
Londýna, a je poradcem pro posuzo-
vání vlivů různých projektů na životní 
prostředí (EIA). Téměř 20 let se zabývá i 
obnovou lučních porostů, nejen ve své 
vlasti, ale i v Bílých Karpatech. 

Letos v září přijel na mezinárodní 
lukařskou konferenci v Brně. Mluvili 
jsme s ním nejen o loukách a kytkách, 
ale především o tom, z jakých finanč-
ních zdrojů louky v současném dobrém 
stavu udržovat.

Jak to, že vás zajímá tento region?

Byl jsem tady v roce 1996 na exkurzi 
Britské ekologické společnosti a louky 
mě uchvátily. Studovat obnovu luk v zemi, 
jako je Česká republika, kde jsou luční 
porosty ještě hojně rozšířené a bohaté 
na rostlinné druhy, je především zajímavé 
pro srovnání: louky v Anglii jsou totiž 
silně ochuzené. Také mě přitáhla šance 
setkat se zde s řadou druhů, které u nás 
vůbec nerostou.

Co vás zde překvapilo?

Jeden jasný rozdíl v porovnání 
se situací u nás ale i v jiných zemích, 

který jsem zjistil, je, že obnovit louku 
na orné půdě je v Bílých Karpatech tak 
úspěšné, protože v půdě i všude kolem 
– nejen na loukách, ale i v sadech a na 
okrajích cest – jsou pořád bohaté zdroje 
semen. Ty jsou jinde mizivé. Také počty 
zvěře, která semena roznáší, jsou tady 
značně vyšší.

Ostatně, když mluvíme o lučních 
krajinách, nemělo by se zapomínat, že 
nejdůležitějším druhem, který se všude 
stal vzácným, jsou vlastně lidé, kteří louky 
udržují. Vzácné rostliny jsou významné, 
ale pokud nemáte lidi – jak farmáře, tak i 
pracovníky, kteří management luk řídí, tak 
je na louku nedostanete. Proto se zcela 
právem zemědělci považují za moderní 
ochranáře, což se v agro-environmen-
tálních kruzích již děje. A je úžasné vidět 
s jakým zájmem a nasazením se většina 
z nich o krajinu stará. Jedná se však o 
malý počet lidí, takže je velmi důležité je 
nadále k práci motivovat.

Účastníci brněnské konference o 
loukách, kteří viděli louky rezervace 
Čertoryje, vyjadřovali překvapení nad 
tím, že v Bílých Karpa-
tech je velký podíl kose-
ných luk ve srovnáním 
s pastvinami a výměra 
luk se ještě dále rozšiřu-
je. Argumentovali, že to 
musí stát hodně peněz. 
Co na to říkáte? 

Údržba obrovské 
rozlohy květnatých luk 
vyžaduje sice miliony 
korun ročně, ale v poměru 
s dalšími výdaji státu (dál-
nice, hotely atd.) je tato 
částka téměř zanedba-
telná. Nicméně visí nad 
námi pořád otázka, jestli 
Evropská unie udrží výšku 
plateb zemědělcům za 
údržbu krajiny. Diskuze 
o tom ovšem již trvá dvě 
desetiletí, ale do roku 
2012 musí být na stole 
nový agro-environmen-
tální program, a v rámci 
jeho přípravy se ozývají 
hlasy, aby se některé plat-
by stáhly. Otázka tedy je, 
jestli se výdaje na údržbu 
biodiverzity dají obhájit.

V Anglii funguje sys-

tém plateb tak, že každý zemědělec, 
který chce dotaci, se musí zavázat, že 
splní pokyny alespoň základního balíku 
agro-environmentálních opatření a tedy 
bude používat hnojivo a chemikálie 
v rozumném množství. Vyšší platby 
můžete dostat na údržbu určitých bio-
topů, například luk, přičemž detailní 
opatření jsou definována podle situa-
ce. Každá farma má k tomu svůj plán 
managementu. 

V České republice, domnívám se, 
je systém ještě hodně paušální. Doba 
kosení třeba není vázaná na výškovou 
polohu, půdu a další místní podmínky 
– kosí se velké plochy v jednom termínu, 
což není dobré pro biodiverzitu. Hlavním 
důvodem asi je, že takový systém lze 
úředně zvládat mnohem snadněji, a tím 
levněji, než komplex jednotlivých smluv, 
který je však ve svém důsledku mnohem 
lepší pro přírodu. 

Tak jak je možné, že jsou agro-envi 
programy u vás přesto tak detailně 
vypracovány?

V Anglii hrála velkou roli silná pozice 
společnosti pro ochranu ptáků (RSPB), 
která je největší britskou ochranářskou 
organizací – má přes milión členů. Ptá-
ky zasahuje téměř každá zemědělská 
činnost a RSPB dokázala podobu agro-
environmentálních opatření v Anglii silně 

NÁŠ ROZHOVOR

Jonathan Mitchley

V NPR Čertoryje
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ovlivnit. Ale i jiné země EU se z důvodu 
ochrany přírody přiklánějí k specifickým 
faremním plánům.

Faremní plány managementu se tedy 
dají po roce 2012 očekávat i u nás? 

No, tak jednoduché to není. Po celé 
Evropě se dnes hodně debatuje o tom, 
jestli agro-envi opatření dělají životnímu 
prostředí dobře. Jinak řečeno, co za ty 
peníze vlastně přinášejí? Debata vypukla 
v roce 2001, kdy Nizozemci publikovali 
v časopise Nature provokativní článek 
s titulem Agri-environmentální opatření 
nechrání biodiverzitu v nizozemských 
zemědělských krajinách účinným způso-
bem. To vyvolalo v ochranářském světě 
velký rozruch a rychle se objevily i články, 
které tvrdí opak. Jedná slavná studie 
třeba dokazuje, že díky speciálnímu 
managementu se začal zvyšovat počet 
stepního ptáka dytíka úhorního, přestože 
ještě donedávna jeho stavy klesaly. Ale 
existují i další jasné příklady, kde agro-
envi opatření přírodě pomáhají. 

Bohužel vyšla i řada studií s nejas-
nými nebo protichůdnými výsledky. Je 
totiž notoricky známo, že studovat životní 
prostředí je nesmírně těžké, protože je 
tak složité. Už jen vybrat farmy, kde 
se pracuje podle jednoho agro-envi 
opatření, a srovnatelné farmy, kde se 
pracuje „normálně“, je téměř nemožné. 
Maximálně můžete měřit, co se děje, a 
zkusit získané údaje vztahovat k danému 
agro-envi opatření.

Zkrátka, nemáme na to jasnou 
odpověď. Což znamená, že budeme 
muset provádět buď mnohem lepší 
výzkum nebo nějakou „meta-analýzu“ 
všech dostupných studií z celé Evropské 
unie. Odpověď je totiž pro budoucnost 
evropské zemědělské politiky klíčová!

Ale když agro-envi opatření jsou 
navržena tak, aby pomohla přírodě, 
jak by v tom mohla selhat?

Chci připomenout, že agro-envi 
opatření mají spoustu rozměrů. Kromě 
rostlin a živočichů mohou opatření při-
nášet prospěch krajině (květnaté louky 
místo jednotvárných kulturních luk) nebo 
půdě (snížení hladiny pesticidů). Většina 
studií se však zaměřuje pouze na jeden 
z těchto aspektů.

Hodně záleží i na tom, jestli se jedná 
o obecné agro-envi opatření nebo o 
jedno z těch specifických, zaměřených 
na určitý biotop nebo rostlinný či živo-
čišný druh. V posledním případě, viz 
dytík úhorní nebo i pozdější doba kosení 
– je opatření jednoznačně prospěšné.  
V Anglii máme však opatření, která 
snižují množství hnojiv a chemikálií nebo 

podporují ekologické zemědělství, a tam 
je prospěch méně jasný. Možná jsou 
metody nevyhovující – sledovaná změna 
v hospodaření je malá a opatření se týká 
velké oblasti a mnoha farem, ale faktem 
je, že výsledky jsou často neprůkazné. 

Toto vysvětluje současnou tendenci 
klást větší důraz na specifická agro-envi 
opatření. Mimochodem, tomu pomáhá 
i fakt, že největší část financí jde 
na obecná, základní agro-envi 
opatření, protože do těchto se 
hlásí velké množství farem. 

V Bílých Karpatech jste už asi 
podesáté. Jaký máte za tu dobu 
dojem z našeho regionu, co je 
pro něj charakteristické nebo 
zvláštní?

Začal bych s tím, jak se zde 
využívá krajina, příroda. Mám na 
mysli třeba sbírání plodů a hub 
v přírodě. V Anglii to není běžně 
vidět, s výjimkou sběru ostružin. 
Tady lidé jak na zahradě, tak i  
v krajině sbírají třešně, švestky, 
jablka, a když rostou houby, tak 
celé masy prošmejdí lesy. Mají k přírodě 
blíže a to je cenné: ukazuje to spojení 
mezi lidmi a planými a zdomácnělými 
druhy.

Vidět je to také jasně v myslivosti. 
V západoevropských zemích je 
myslivost velmi sporná aktivita a 
některé typy myslivecké činnosti 
jsou přímo zakázané. Tak když 
člověk poprvé přijede z ciziny 
do zdejší krajiny, překvapují ho 
ty konstrukce u lesů, na které 
všude naráží. Já jsem si tehdy 
také myslel: k čemu jsou, leze 
tam někdo nahoru měřit výšku 
stromů? Ale potom mi někdo 
vysvětlil, že to jsou posedy na 
„lepší“ zabíjení zvěře. Jestli  
s tím souhlasíte nebo ne, to je 
také příklad silnějšího využívání 
krajiny.

Jaké jsou podle vás příčiny 
té zdejší zvýšené myslivecké 
aktivity?

Určitě jsou tady přirozeně větší 
koncentrace zvěře než u nás. Ale může 
to také být dané samotným mysliveckým 
zákonem, do kterého ještě nepronikly, 
jako na západě, zájmy ochrany zvířat a 
přírody. V zemích Evropské unie je totiž 
trend k integraci zákonů a nařízení, kde 
různé zájmy a nároky na krajinu jsou 
vyvážené. Zemědělství, lesnictví, voda, 
ochrana přírody, všechno je propojeno a 
v rámci toho je nutné zahrnout i takovou 
oblast, jakou je myslivectví. Evropská 

unie se o tyto věci zajímá a předpoklá-
dám, že to bude chtít změnit, což jako 
ekolog považuji za dobré.

Vrátíte se ještě někdy do Bílých Kar-
pat? 

V květnu 2010 přijedu do Radějova 
na mezinárodní seminář týkající se 

zatravňování orné půdy místním osivem. 
Také budu pokračovat v sledování expe-
rimentálně obnovené louky u Malé Vrbky, 
abychom zjistili, jestli pro skladbu rostlin 
je prospěšnější raná nebo pozdní seč.

Jsou však i další důvody k návratu 
než práce nebo zdejší krajina a květena. 
I bez znalosti českého jazyka jsem tady 
v lidech našel srdečnost a upřímnost, 
která je v příjemném kontrastu se stu-
denou a obezřetnou povahou typickou 
pro Angličany. Možná je to právě tento 
lidský prvek, který je největší atrakcí, 
společně s bohatou hudbou, kulturou a 
samozřejmě i bezkonkurenčním pivem 
a slivovicí! 

Jan W. Jongepier

NÁŠ ROZHOVOR

Na vlečce na Předních loukách

Sledování obnovených lučních porostů na Výzkumu
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AKCIE V BIELYCH KARPATOCH

Předpověď počasí na desáté výročí 
Horňáckého kosení zněla hrozivě, ale 
nakonec nespadl v sobotu 20. června 
více než milimetr srážek. A i když pod 
Výzkumem u Malé Vrbky tráva mokrá 
byla, na náladě to poznat nebylo. Jen 
návštěvnost nedosáhla čísla z posled-
ních ročníků.

Nejmenší obec Horňácka, Malá 
Vrbka, ležící 5 km západně od Velké nad 
Veličkou, přišla v roce 1999 se zajímavým 
nápadem jak se zviditelnit. Spojila reno-
mé Vojšických luk, pozici na využívané 
cyklotrase a zájem o folklór regionu 
s užitečnou činností – kosením května-
tých luk. A tak vzniklo ,Horňácké kosení‘, 
kde můžete vidět, jak se dříve kosívalo: 
ručně, v krojích, se zpěvem.

Akce získala hned velký ohlas a 
obec se rozhodla pro její každoroční 
opakování. A dnes, po 10 letech, se dá 
říci, že Horňácké kosení se stalo tradicí 
s mnoha obdivovateli. Každoročně jej 
navštíví několik set zájemců o folklór 
a tradice ze širokého okolí, kteří zde 
potkávají nejen nejzručnější sekáče 
ale i horňácké starosty nebo ,hvězdy‘ 
horňácké lidové kultury. 

Stejně jako v předchozích letech 
začal program 10. ročníku již v 6 hodin 
ráno srazem a přivítáním účastníků−kos-
ců v Malé Vrbce, kde se sešlo 42 kosců 

v krojích. Nechyběly ale ani pohrabo-
vačky, které roznášely ingredienci, pro 
úspěšné kosení nezbytnou – slivovici. 

Pak následoval společný výstup 
na louku, přes kilometr do kopce, kde o 
hodinu později za přítomnosti prvních 
návštěvníků začala soutěž o nejlepší 
družstvo kosáků. ,Nejlepší‘ přitom 
neznamená nejrychlejší, ale nejkvalit-
nější: hodnotí se výška a šířka pokosu, 
ale roli hraje například i postoj kosáka, 
zpěv a nakouvání kos.

Po deváté hodině si kosáci už 
zasloužili pořádnou svačinu – pravou 
domácí zabijačku a též domácí koláče. 
K tomu jim i hostům hrála až do oběda 
cimbálová muzika Petra Galečky. Oběd 
se jako všechno ostatní odehrál pod 
širým nebem (již bez deště) na dřevě-
ných lavičkách přetažených igelitovými 
foliemi. A přes pochmurné počasí bylo 
vysloveně příjemně – bylo co fotit a ochut-
návat, na malém jarmarku se daly koupit 
tradiční výrobky, člověk se mohl potkat 
se starými známými nebo pozorovat 
něco z krásné místní květeny. 

Horňácké kosení bylo i letos uspo-
řádáno za pomoci Jihomoravského kraje 
a dalších sponzorů.

Jan W. Jongepier

Hostětínské ekocentrum je pro-
storem, kde se během roku odehrává 
řada akcí. Od víkendových tematických 
pobytů po několikadenní semináře. 
Jednou z letošních událostí byla i 
konference Venkovská krajina, kterou 
ekocentrum Veronica tradičně hostí 
v májovém čase. 

Letos se Venkovská krajina konala 
od 22. do 24. května a příchozím nabídla 
řadu přednášek a diskusí, jež se vzta-
hovaly k tematice ochrany a kultivace 
krajinného rázu. Sedmý ročník meziná-
rodní (v zásadě ovšem česko–slovenské) 
konference nabídnul ve třech dnech 
nejen desítky odborných výstupů, ale 
také řadu doplňkových aktivit. Zatímco 
páteční program byl prioritně zaměřen 
na prezentaci výsledků bádání zúčast-
něných vědců či studentů–doktorandů, 
sobota a neděle se nesly v duchu exkurzí 
a krajinářských výšlapů. 

Přednášky

Zda bylo energeticky náročnější 
sedět několik hodin v přednáškové 
místnosti či šlapat do bělokarpatských 
kopců, nechť posoudí každý ze zúčast-
něných individuálně. Faktem je, že 
páteční program, během něhož se ve 
čtyřech prezentačních blocích a dvou 
přednáškových místnostech představilo 
několik desítek badatelů, ubral hodně 
sil všem. A byť kvalita a podstatnost 
jednotlivých příspěvků byla různorodá, 
o zmařené posluchačské energii roz-
hodně mluvit nelze. V takovém množství 
slovních, počítačových či posterových 
prezentací si musel najít „svá“ témata 
každý. Ostatně na příkladu zkrácených 
názvů několika přednášek sami posuďte, 
zda i vás čtenáře by něco zaujalo: Návrh 
péče o mohutné solitérní dřeviny, Vztah 
krajiny a národní identity, Turismus a 
autenticita, Optimalizace rekreačního 
využití lesů, Pozemkové úpravy, Opouš-

tění zemědělské půdy, Obnova vodních 
toků atd.

Výlet

Neméně lákavý byl i sobotní pro-
gram, jehož osou byl tradičně společný 
výlet. Tentokrát se plný autobus účast-
níků vydal severovýchodním směrem, 
aby poznal jeden z podmanivých koutů 
Valašskokloboucka. 

Procházka lesními a lučními lokalita-
mi v prostoru vrchu Králov napumpovala 
novou mízu do většiny zúčastněných. 
Zákoutími, o která příkladně pečuje 
kloboucká odnož ČSOP Kosenka, mladé 
krajináře provedl guru tamních eko-aktivit 
Miroslav Janík. Jeho poddaní pak pro 
celý zájezd připravili polední posezení 
v komunitním centru Kosenky. Potěšující 
to bylo nejen díky příjemnému prostředí, 
ve kterém se za stoly zasedlo, ale také 
kvůli tomu, co bylo na dřevěné tabule 
přineseno. Pravá valašská kyselica, po 
níž následovaly frgále na několik způ-
sobů, musela uspokojit i ty nejmlsnější 
jazyky. Ostatně všechny ještě čekalo 
náročné odpolední debatování s míst-
ními úředníky, takže krajové gurmánské 
povzbuzení před střetem s regionálními 
byrokraty přišlo vhod. 
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AKCE V BÍLÝCH KARPATECH

V kulturním domě Klobučan se tak 
v odpoledních hodinách sešla skupina 
dobře naladěných studentů se zástupci 
vybraných složek veřejné správy. Pestrá 
debata se točila převážně kolem pro-
blematiky spolupráce občanů, města a 
místních organizací. Na přetřes přišlo i 
téma ekoporadenství a tradice proslu-
lého klobuckého jarmaku. O tématech, 
která se nepodařilo nastolit, pak mladí 
krajináři rekrutující se z prostředí několika 
českých a slovenských univerzit mohli 
podebatovat ještě v autobuse. 

Ostatně zpáteční j ízda jižním 
Valašskem byla sama o sobě poučná. 
Konstatováno bylo, že zdejší krajina se 
nejen výrazně zalučnila, ale místy až 
nepatřičně zarůstá. Povzbuzení všem 
dodala stáda zvířat přirozeně se pasoucí 
pod širým nebem, méně už zanedbané 
či rovnou vykácené aleje kolem asfalto-
vých okrsek. A pokud jde o architekturu 
vesnic, zde bylo shledáno bolavých ran 
asi nejvíce. Někdo v autobuse podotknul, 
že největším překvapením pro jakousi 
skupinu zahraničních návštěvníků zaví-
tavších do tohoto kraje, byla právě silná 

narušenost tradičního architektonického 
rázu východomoravských vesnic. Z če-
hož plyne, že zdaleka ne všechno nové 
a moderní musí být zákonitě hezčí… 

Studie krajinného rázu

Domnívám se, že k podobnému 
závěru došli mladí krajináři také během 
nedělního dopoledne, kdy pod vede-
ním ing. Aleny Salašové posuzovali 
krajinný ráz v okolí obce Hostětín. Už 
procházka vesničkou, kde se prolínají 
prvky valašské a dolňácké architektu-
ry, byla v mnohém poučná. Například 
pohled na podivnou anti-venkovskou 
haciendu, kterou kdosi čerstvě vystavěl 
naproti budově ekocentra, vzbuzoval 
upřímné rozpaky i podiv nad tím, co je 
na území CHKO ještě možné prosadit. 
Jednoznačně mnohem líbeznější byly 
partie okolní krajiny, které měly studenti 
tužkou přenést na připravené výkresy. 
Ukázalo se, že sednout si na mez a 
ztvárnit neprofesionální kresbou to, co 
kolem sebe vidíme, mnohé napoví o 
přednostech či nedostatcích krajinného 

rázu. Každý z nás krajinu nějak vnímá a 
nějak dojmy z ní vnitřně prožívá. Člověk 
prostředí, ve kterém žije, přetváří a ono 
podvědomě ovlivňuje i jeho. Poznání 
zákonitostí tohoto vztahu přitom patří k 
hlavním cílům podobných setkání jakým 
je hostětínská konference. Domnívám 
se, že i ona přispívá ke kultivaci našeho 
vztahu k tomu, co nás obklopuje a co 
měníme k obrazu svému. 

Petr Slinták

V polovině července tohoto roku 
se v Bílých Karpatech na dva dny 
objevil pan Bernard Jacquat. Cizinců 
se zájmem o zdejší přírodu a krajinu je 
více, ale v tomto případě šlo o zájem 
trochu jiný. Pan Jacquat je totiž nezá-
vislý expert, který měl posoudit, jestli 
se CHKO může na dalších 5 let chlubit 
Evropským diplomem.

V roce 2000 udělila Rada Evropy tzv. 
Evropský diplom třema českým chráně-
ným územím, Národnímu parku Podyjí, 
Národní přírodní rezervaci Karlštejn a 
Chráněné krajinné oblasti Bílé Karpaty. 
Diplom platí vždy 5 let a pro jeho obnovu 
je nezbytné posouzení, jestli tato území 
svou krajinu a přírodu pořád aktivně (a 
podle představ Rady Evropy) chrání. 

V roce 2004 byl k tomu do České 
republiky vyslán Slovinec Peter Sko-
berne, letos vybral Generální sekretariát 
Rady Evropy sympatického Švýcara 
Bernarda Jacquata, který ve své vlasti 
několik desítek let pracoval v ochraně 
přírody. A tak 14. a 15. července projížděl 
CHKO Bílé Karpaty. 

První den pan Jacquat navštívil NPR 
Čertoryje, po nichž obdivoval pokusy se 
zatravňováním opuštěných polí na kopci 

Výzkum u Malé Vrbky. Ve vedlejší obci 
Hrubá Vrbka si pak poslechl zástupce 
Horňácké farmy (Ivu Novákovou-Pavlí-
kovou a Martinu Kadubcovou), která se 
kromě ekologického hospodaření země-
dělské půdy také zabývá agroturistikou. 
V Suchovských Mlýnech mu zemědělec 
Josef Balada ukázal, jak ovčí pastvou a 
odstraňováním náletu dává do pořádku 
dlouho zanedbané luční porosty.

Odpoledne zamířil evropský expert 
na Správu CHKO v Luhačovicích, aby 
se seznámil s jejími pracovníky a jejich 
prací. Na závěr prvního dne navštívil 
ochranářské tábory na Hutích u Žitkové 
a na Javorůvkách u Valašských Klobouk, 
kde zjistil, co ochrana bělokarpatských 
luk obnáší v praxi. Pan Jacquat moc o 
svých dojmech nechtěl mluvit, ale připus-
til určitou spokojenost i překvapení.

Druhý dne měl na programu pouze 
dva, ale to větší body. Dopoledne se 
zabýval problémy s Oborou Radějov 
a PR Kútky, které Radu Evropy velmi 
zajímají, neboť již v roce 2000 doporu-
čila myslivost v přírodních rezervacích 
omezovat nebo úplně zakázat. Jedná 
se mimochodem o problém celostátní. 
Na odpolední hodiny bylo ve Veselí nad 
Moravou naplánováno jednání se staros-

ty obcí a měst. Celkem dvanáct starostů 
– od Valašských Klobouk až po Hrubou 
Vrbku – zde prezentovalo své místní 
problémy ve vztahu ke krajině a přírodě. 
Mluvilo se o hospodaření, o zpevňování 
polních cest, o erozi kukuřičných nebo 
řepkových kultur způsobené přívalovými 
dešti a mnohem více. Bohužel nemohl 
pan expert dělat více než vše zazname-
návat, protože není zástupcem Evropské 
unie a vůbec ne eurokomisařem, jak 
se mnoho lidí mylně domnívá. Bernard 
Jacquat je ,pouze‘ vyslancem Rady 
Evropy, která se snaží chránit demokra-
cii, lidská práva, podporuje evropskou 
kulturní identitu aj. 

Na základě jeho zprávy Rada 
Evropy příští rok rozhodne, jestli si Bílé 
Karpaty Evropský diplom zaslouží na 
dalších 5 let.

Jan W. Jongepier

Malování v krajině

Bernard Jacquat v PR Hutě
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Užovka stromová, česky někdy 
zvaná Aeskulapova, je pravděpodob-
ně tím hadem, který, stočen kolem 
hole starořeckého boha lékařství 
Asklépia, tvoří od dob antických sou-
část znaku lékařů a farmaceutů. Je 
to had−aristokrat. Chová se důstojně. 
Není jedovatá, nesmrdí, většinou ani 
před člověkem neutíká. Kouše jen výji-
mečně, ale to ho už doopravdy musíte 
naštvat. Ten, kdo má užovku stromovou 
u domu, by měl jásat – nebude mít na 
zahradě hlodavce. A navíc má vzácnou 
a celoevropsky chráněnou užovku. 

„Eskulapky“ v CHKO Bílé Karpaty 
sleduji ve spolupráci se Správou CHKO 
už od roku 1984, kdy se mi podařilo 
poprvé průkazně doložit jeho výskyt 
na moravské straně. Za ta léta jsem 
shromáždil celou řadu údajů, ale ve 
srovnání se znalostmi o výskytu třeba 
orchidejí – no nic moc. Pomůžete mi?

Rozšíření

Užovka stromová (Zamenis longissi-
mus = Elaphe longissima) se vyskytuje 
od severního Španělska přes jižní a 
střední Evropu až po severozápadní 
Turecko. Český areál navazuje na kar-
patská pohoří na Slovensku. Z Rakouska 
pak zasahuje výskyt do Národního parku 
Podyjí. Jedinečná izolovaná populace se 
nachází také u řeky Ohře. 

V Bílých Karpatech je užovka stro-
mová na moravské straně rozšířená 
v severní části pohoří, především na 
Sidonii, kde je vázána na lidská obydlí, 

odtud její rozší-
ření pokračuje 
přes Svatý Ště-
pán do Bylnice 
a přes Brumov 
do Valašských 
Klobouků, dále 
přes Nedašo-
vu Lhotu až 
na Stře lnou; 
z Bylnice nava-
zuje západním 
s m ě re m d o 
Bohuslavic nad 
Vláří. Ze Slo-
venska rozší-
ření přesahuje 
též na Lopeník, 
Bošačky a Žít-
kovou. Na těch-
to lokalitách se 
užovky nachá-
zejí přímo v hos-
p o d á ř s k ý c h 
objektech. Ve 
slovenské části 
Bílých Karpat je 
známa z šest-
nácti obcí po 
celém poho-
ří. Jednotlivé nálezy jsou uvedené 
v tabulce.

Je ovšem možné, že existuje ještě 
více ověřených a spolehlivých pozoro-
vání. Pokud v tomto přehledu chybí údaj 
vám známý, nejlépe doložený fotografií 
či hadí kůží (svlečkou), který můžete 
doplnit místem a datem nálezu, ozvěte se 
mi prosím na adrese: Veronica, Panská 

9, 602 00 Brno, e-mail: mojmir.vlasin@
veronica.cz, tel. (+420) 542 422 755. 

Chování 

Užovka potřebuje místo vhodné pro 
rozmnožování. Ke kladení vajec užovky 
využívají rozkládající se organický sub-
strát, především stromové dutiny vyplně-

Svlečka užovky stromové

Nálezy užovky stromové v Bílých 
Karpatech

Údaje pocházejí z různých veřej-
ných a soukromých databází a z lite-
ratury. Za spolupráci děkuji oběma 
správám CHKO. V závorce je uvedeno 
jméno autora nálezu a rok nálezu (nikoli 
publikace). PP = přírodní památka, PR 
= přírodní rezervaci.

Moravská část

Valašské Klobouky
» přejetá na silnici (Žilák 1985)

Nedašova Lhota
» Lazy, několik dní stará mláďata, okolí sil-

nice na Zápechovou (Šapovaliv 1999) 
» PP Kaňoury, svlečka v keři (Mikátová & 

Vlašín 2008)

Svatý Štěpán
» na louce u obce (Jongepierová 1998)
» 2 ex. u železniční trati (Vlašín 2001) 
» dvůr chalupy vedle hospody (Kuča 2002)
» svlečka vedle řeky Vláry (Vlašín 2006) 
» kamenná zeď u žel. trati směr Bylnice (Barčík 

2006) 
» přejetá na silnici na okraji obce (Strnad 2007) 

Bohuslavice nad Vláří
» u železniční trati ve směru na Štítnou (Kerouš 

1996, Mikátová 1999) 

Žítková
» mrtvá ex. u koupaliště (Vlašín 1984) 
» poblíž minerálních pramenů (Svoboda 1987, 

Mikátová 1997)
Vápenice 

» PP Rubaniska, údolí Krátkovského potoka 
(Kostkan 1989, Mikátová 1993) 

Strání 
» silnice na Březovou (Šnajdara 1994)

Brumov
» stráň pod hradem, směr na Valašské 

Klobouky, 2 ex. (Kerouš 1996) 
» Dolní Duboviny (Šapovaliv 1999) 

Bylnice
» železniční trať, násep (Konvička 2006) 

Sidonie 
» přejetá na silnici (Žilák 1984) 
» přejetá na silnici u mlýna (Baroň 2005) 
» dvě svlečky v lomu nad železniční stanicí 

Vlárský průsmyk (Onderka 2006) 
» svlečka v kůlně hájovny (Mašláň 2006, 

2008, 2009) 
» pozemky paní Jurové–Šrenkové, vajíčka 

v kompostu (Vlašín 2008)
» PP Okrouhlá, pod padlým kmenem 

(Strnad 2008) 
» dřevosklad u železniční stanice (Bezděč-

ka 1998, Vlašín 2009)
» Konšelova zahrada (Šapovaliv 1999)
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Užovka stromová 

Užovka stromová je štíhlý had dlouhý až 
200 cm. Zbarvený je olivově hnědě, olivově 
zeleně, žlutozeleně, černohnědě nebo může mít 
po tmavém těle drobné žluté skvrny. Břicho je 
žluté či bílé. Hlava je úzká, oči velké. Mláďata 
mají na těle černožlutou kresbu a za hlavou mají 
žluté měsíčky – mohou se tedy plést s užovkami 
obojkovými.

Pohlavně užovky dospívají ve 3–5 letech. 
K páření dochází během května až června. 
Samička snáší do vlhkých kompostů, hromad 
tlejících rostlinných zbytků nebo do dutin stro-
mů v červenci 2–12 matně bílých podlouhlých 
vajíček. V září se po asi 6 týdnech inkubace 
líhnou 12–38 cm dlouhá mláďata.

Kolem jejího výskytu se vytvořily vždy 
nejrůznější mýty a fámy: od vysazení hadů 
starými Římany až po dovezení Valachy, aby 
jim Eskulap hubil myši, a tak dále. Přitom realita 
je daleko jednodušší a přirozenější: jedná se o 
pozůstatek z teplejšího období na zemi, tzv. 
Atlantiku před 9000–6000 lety a tedy vzácnou 
přírodní památku.

Slovenská část

Lednica 
» severně od hradu (Májsky 1991)

Červený Kameň 
» Trokanovo (Mikátová 1987) 
» Brezovská dolina, v dřevoskladu (Májsky 

2003)
» v potoce, utopený jedinec (Filipek 2000)

Krivoklát 
» Krivoklátska dolina, nad Babinou (Májsky 

2002)

Pruské
» Podhradská dolina, průsek VN (Májsky 1998)

Horné Srnie
» v obci (Varga 1962)
» Sietne (Mikátová 1987)
» PP Rajkovec, uhynulá na cestě (Májsky 

2003)

né trouchem, v současné době jim jako 
líhniště často poslouží kupy tlejícího listí, 
komposty či hnojiště. Důležitou součástí 
biotopu je i vhodné zimoviště. Může jím 
být i místo, kde v létě kladou vajíčka, 
jindy užovky zimují ve starých sklepích, 
skalních štěrbinách apod.

Užovka stromová je aktivní během 
dne a večer. Dopoledne se obvykle 
ukrývá, odpoledne se poblíž úkrytu 
vyhřívá až do večera, kdy se vydává 
hledat potravu. K výraznému zvýšení 
pohybové aktivity dochází – zejména u 
samců – v době páření. V horkých dnech 
se užovka stromová stahuje k vodě či na 
vlhká místa. Velmi obratně šplhá a díky 
břišním hranám přitom využívá i malé 
nerovnosti kmenů a skal. Dobře plave, 
je schopna překonat i říční toky. 

» Bradelský potok, uhynulá na cestě 
(Májsky 2004)

» řeka Vlára, nad obcí, uhynulý exemplář 
(Májsky 2005)

» Trenčianska Závada - těsně nad obcí 
(Májsky 2002)

Dolná Súča 
» k pionýrskému táboru (Májsky 2000)

Horná Súča
» PP Podsalašie (Májsky 2001)

Drietoma 
» Liešna (Májsky 1997)

Chocholná–Velčice
» Jurákovci, svlečka (Májsky 1991)

Ivanovce
» Ivanovská dolina (Májsky 1985)

Trenčianske Bohuslavice
» Hradisko (Májsky 1983)

V Bílých Karpatech se vyskytuje 
téměř výhradně v okolí lidských sídel. 
Jedinou významnou výjimkou jsou 
výskyty v lesních komplexech nad 
Sidonií, ale i tam se drží prosvětlených 
okrajů cest a lomů. Všude tam, kde tyto 
užovky využívají stanoviště navazující na 
zástavbu, chovají se vůči člověku velmi 
důvěřivě a nechají ho přiblížit na velmi 
malou vzdálenost. 

Chraňte ji!

Pro užovku a její ochranu uděláte 
nejvíce, když se k ní budete chovat 
jako k dobrému sousedovi. Nemusíte ji 
milovat, ale stačí, když jí budete respek-
tovat a nebudete jí ubližovat. Ponechání 
starých kompostů či hromad roští někde 

ve vzdálenější části vašeho pozemku 
užovka jistě ocení. Sekání travičky na 
centimetrovou výšku, vypalování trávy, 
používání zahradní chemie a spalování 
veškerých zahradních zbytků naopak 
ráda nemá. Bez příslušného povolení ji 
odchytávat je nezákonné!

Mojmír Vlašín
Brno

RNDr. Mojmír Vlašín (*1954) je ochrán-
cem přírody a zoologem se specializací 
na plazy a obojživelníky. Pracuje pro 
Ekologický institut Veronica, přednáší 
externě na Masarykově univerzitě Brno a 
Wirtschaft universität Wien. Spolupracuje 
i s Českou televizi. Je politicky aktivní ve 
Stranì zelených.

Bošáca 
» Lysica (Májsky 1982)
» Zabudišová (Májsky 1987)

Moravské Lieskové
» Šance, uhynulá na cestě (Májsky 1982)

Lubina 
» PR Záhradská (Májsky 2001, 2003)
» Ličkovci (Májsky 1992)

Stará Turá
» Topolecká, uhynulá na cestě (Májsky 

1984)

Chvojnica 
» Žalostiná (Deván 1985)

Chropov
» PP Raková, svlečka (Májsky 2001)
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Ministr životního pro-
středí Ladislav Miko předal 
3. října tradiční ocenění 
významným osobnostem 
v ochraně a péči o životní 
prostředí – Ceny minis-
tra životního prostředí. 
Letošní ročník udělování 
Cen přinesl jednu novinku 
– ministr Miko se rozhodl 
zvláštním uznáním ocenit 
také významné publikace, 

které vyšly v posledních měsících.

Ministr Miko udělováním cen využil šan-
ce „veřejně vyzdvihnout a ocenit ty, za nimiž 
je obrovský kus práce pro českou i evropskou 
přírodu a životní prostředí. Často jde o lidi, 
kteří nejsou žádnými veřejně známými cele-
britami, i když by si to velmi zasloužili. Snad o 
to ale ani nestojí, protože se celý život věnují 
raději své práci. I za to si ocenění i tu chvíli 
na piedestalu zaslouží“.

Mezi zvláštním uznáním oceněnými 
autory byla i Ivana Jongepierová jako hlavní 
editorka publikace Louky Bílých Karpat. Tuto  
knihu, shrnující výsledky dosavadních výzku-
mů lučních ekosystémů, jsme vám představili 
v minulém čísle našeho časopisu. Ocenění je 
poctou nejen Ivaně, která přípravu publikace 
řídila a koordinovala, ale celému týmu 73 
spoluautorů, včetně Jana W. Jongepiera, 

autora anglických resumé. K úspěchu přispěl 
i David, další člen rodinného týmu, čistým a 
přehledným grafickým zpracováním knihy.

Hlavní událostí večera bylo udílení Ceny 
ministra životního prostředí. Cenu symbolizo-
vanou skleněným ledňáčkem na podstavci 
ze šluknovského syenitu od českých sklářů, 
získalo osm osobností. Mezi nimi je i další 
zástupce z Bílých Karpat 
– Jan Willem Jongepier. 
Pochází z Nizozemí, ale nyní 
je jeho domovem Morava. 
Je odborníkem na botaniku 
a mykologii. Je mimo jiné 
autorem analýzy biodiverzity 
v CHKO Bílé Karpaty či flo-
ristické databáze BKFLORA. 
Působí i v ekologické výchově 
– řídil Vzdělávací a informační 
středisko Bílé Karpaty ve 
Veselí nad Moravou od roku 
1997 do 2001, nyní učí na 
Purkyňově gymnáziu ve 
Strážnici, kde vede program 
Ekoškola.

Jan W. Jongepier není prvním bělokar-
patským nositelem ceny Ministra životního 
prostředí, v roce 2003 byla tato cena udělena 
Miroslavu Janíkovi ze ZO ČSOP Kosenka 
ve Valašských Kloboukách za „celoživotní 
přístup a obětavou práci, která svým význa-
mem výrazně přesahuje regionální rozměr 
v oblasti environmentální výchovy, vzdělávání 

a osvěty a poradenství a v oblasti péče o 
přírodu a krajinu“. 

Dalšími letošními laureáty této ceny jsou 
například jeden z otců české ochrany přírody 
Jan Čeřovský,  světově proslulý geograf 
Bohumír Janský, vedoucí katedry fyzické 
geografie a geoekologie na Přírodovědecké 
fakultě UK v Praze a další významný český 
vědec Jan Pokorný. Ladislav Miko udělil Cenu 
ministra životního prostředí in memoriam 
také prvnímu československému ministrovi 
životního prostředí Josefu Vavrouškovi. Josef 
Vavroušek byl charismatickou osobností, kte-
rá položila základy moderní české legislativy 
v životním prostředí. Význam jeho práce ale 

dodnes překračuje naše hranice. Patřil rov-
něž k iniciátorům vzniku české a slovenské 
pobočky Společnosti pro trvale udržitelný 
život (STUŽ) Bílé Karpaty a účastnil se až do 
své smrti mezinárodních konferencí o rozvoji 
venkovské krajiny Bílých Karpat.

Jana Hajduchová

Ministr Ladislav Miko (vlevo) a Jan W. Jongepier

Při své činnosti strážce přírody jsem 
bohužel zjistil, že komunikace a spolupráce 
mezi správou a strážci CHKO Bílé Karpaty 
vázne. Proto jsem přivítal, když mě zooložka 
RNDr. Dana Bartošová pozvala na březnový 
aktiv strážců CHKO Beskydy, kde jsem se 
seznámil s jejich zkušenostmi. Při pohledu 
na bezmála třicet nadšených lidí, přínosné 
přednášky a diskuzi s hojnou účastí vedení 
CHKO jsem nabyl přesvědčení, že něco 
takové by si zasloužily i Bílé Karpaty. 

V dubnu jsem oslovil vedení Správy 
CHKO a spolu s Ing. Karlem Maroszem jsme 
se pustili i do organizace našeho setkání. 

Všem registrovaným strážcům a zpra-
vodajům CHKO Bílé Karpaty byl v prvním 
červencovém týdnu rozeslán zvací dopis 

s programem a s hlavním důvodem setkání, 
kterým byla reorganizace strážců, navázání 
komunikace a obnovení plnohodnotné strážní 
činnosti.

Druhý zářijový víkend (18.–19. 9.) mi 
však nejprve přinesl zklamání. Na setkání 
z šestnácti registrovaných a pozvaných čle-
nů strážního sboru, jsme přijeli dva strážci 
a jeden zpravodaj. Byli jsme tedy jen tři 
s jednou zájemkyní o tuto problematiku z 
řad veřejnosti. Oproti tomu mě potěšila účast 
všech pozvaných zástupců Správy CHKO 
– Mgr. Jiří Němec (vedoucí správy), Ing. Karel 
Marosz (lesnictví a strážní činnost), RNDr. 
Ivana Jongepierová (botanika). 

Hlavní páteční přednášku vedl Mgr. 
Jiří Lehký ze Správy CHKO Beskydy, který 
vážil dalekou cestu a seznámil nás se svými 

mnohaletými zkušenostmi nabytými při práci 
se strážci. Následná neformální diskuze 
nám umožnila otevřeně si pohovořit o všech 
aspektech strážní činnosti a myslím, že je 
dobrým začátkem, který dá nový impuls 
strážní službě v Bílých Karpatech. Ve stej-
ném duchu se nesla i sobotní přednáška 
I. Jongepierové o botanickém významu Bílých 
Karpat s navazující vycházkou do PP Žerotín. 
Výsledek setkání lze shrnout do tří slov, která 
by měla charakterizovat práci strážce: aktivita, 
samostatnost a loajalita.

Všem zúčastněným bych chtěl srdečně 
poděkovat. Věřím, že dohodnuté postupné 
kroky ke zlepšení strážní činností se nám 
společně podaří realizovat. Rád bych také 
pozval do našich řad nové zájemce o strážní 
činnost, kterým není situace v Bílých Karpa-
tech lhostejná. Bližší informace lze najít na 
www.bilekarpaty.cz, kde bude i pozvánka 
na jarní setkání.

Pavel Dekař
Brno
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Sme posadnutí časom. Nestíha-
me, meškáme, sľubujeme si a stre-
sujeme sa. Pozeráme sa dopredu a 
ďaleko dopredu. Plánujeme a plníme 
pripomienkovače mobilných telefó-
nov. Obzretie dozadu sa všeobecne 
považuje za stratu času. Za niečo 
zbytočné až riskantné. Čo ak tam, 
v minulosti našich pamätí uvidíme, 
akí sme boli či dokonca akí sme 
chceli byť?

Doprajme si v týchto časoch „úto-
čiacej krízy“ a „odrážania sa od dna“ 
trochu luxusu a obzrime sa. Zaostrime 
zrak na minulých tridsať rokov. Vyberme 
staré fotografie, oprášme spomienky a 
pozrime sa, ako sa menilo to, čomu rodi-
čia-vyhlasovatelia dali meno Chránená 
krajinná oblasť Biele Karpaty. 

Pokochajme sa skvostami, ktoré 
sa vedia dobre ukrývať pred zrakmi 
závodníkov s časom. Spomeňme, a áno 
- aj pochváľme tých, ktorí si spomienku 
či pochvalu zaslúžia. No a tých, ktorí 
si zaslúžia skôr vyťahať za uši, radšej 
jemne štuchnime pod rebrá. 

A ukazujme cestu a smer - pretože 
život v Bielych Karpatoch musí ísť záro-

veň dopredu aj dozadu. Dopredu nás 
ženie naša ľudská podstata a zákony 
prírody. Dozadu nás núti, minimálne sa 
pozerať, naše bielokarpatstvo a múdrosť 
vyberať si to dobré, odskúšané a osved-
čené našimi predchodcami. Ľuďmi, ktorí 
vedeli, čo si môžu od bielokarpatskej 
prírody vziať. Ľudí, ktorí vedeli, koľko 
ich to bude stáť. A tých istých ľudí, 
ktorí boli ochotní túto cenu zaplatiť - 
spravidla vlastnou prácou, odriekaním 
a zaťatosťou. To sú ľudia, ktorých zmes-
tíme pod spoločné meno Chránená 
krajinná oblasť Biele Karpaty. Bez nich 
by boli Biele Karpaty v (naj)lepšom 
prípade bežným karpatským pralesom, 
v (naj)horšom prípade fabrikou na dorá-
banie smrekového reziva a geneticky 
zmanipulovanej kukurice. Určite však 
nie žriedlom biodiverzity, chrámom 
spolužitia a lonom príjemnosti tak, ako 
ich poznáme dnes. Tak ako sme ich 
poznali včera. A tak ako ich chceme 
poznať aj zajtra.

Nájdite si aj vy čas a prelistujte, 
prezrite a prečítajte si nasledujúce strán-
ky. Pokochajte sa pestrosťou a krásou 
prírody, dômyselnosťou a pracovitosťou 
ľudí, symbiózou a súzvukom oboch. 

Poprajme si a tiež tomu, čo sa 
skrýva pod názvom Chránená krajinná 
oblasť Biele Karpaty, aby sa vzácne sta-
lo všedným, krásne bežným a správne 
normálnym. 

Názov: Chránená krajinná oblasť Biele 
Karpaty
Vyhlásenie: 12. 7. 1979
Vyhlasovací predpis: vyhláška MK SSR 
č. 111/79 Zb.
Dôvod: Účelom ochrany oblasti je zachova-
nie a zveľaďovanie ukážkových častí rázovi-
tej krajiny Bielych Karpát, Myjavskej pahor-
katiny, Chvojnickej pahorkatiny a Považské-
ho podolia, klimatických, vodných, pôdnych 
a lesných pomerov, zdravotnorekreačných 
hodnôt, bohatstva zveri, rýb, opeľovačov a 
celkovej druhovej pestrosti fl óry a fauny, 
ako aj rozptýlených prírodných výtvorov 
osobitného vedeckého, kultúrno-výchovné-
ho a estetického významu a zabezpečenia 
ich optimálneho využitia.
Pôvodná výmera: 62 808 ha
Prehodnotená výmera: 44 069,809 ha
Súčasná výmera: 44 567,9547 ha
Kraje: Trenčiansky, Trnavský
Okresy: Púchov, Ilava, Trenčín, Nové Mes-
to nad Váhom, Myjava, Senica, Skalica
Obce (z toho zvýraznené tie, ktorých celý 
kataster sa nachádza v CHKO): Chropov, 
Koválovec, Radošovce, Skalica, Častkov, 
Podbranč, Sobotište, Brestovec, Chvojnica, 
Poriadie, Stará Myjava, Myjava, Vrbovce, 
Bošáca, Bzince pod Javorinou, Lubina, 
Moravské Lieskové, Nová Bošáca, Stará 
Turá, Zemianske Podhradie, Adamov-
ské Kochanovce, Dolná Súča, Drietoma, 
Horná Súča, Horné Srnie, Hrabovka, 
Chocholná-Velčice, Ivanovce, Melčice, 
Nemšová,Trenčín, Bohunice pri Pruskom, 
Bolešov, Borčice, Červený Kameň, Kame-
ničany, Krivoklát, Mikušovce, Pruské, 
Sedmerovec, Slávnica, Tuchyňa, Vršatské 
Podhradie, Kvašov, Lednica
Lesnatosť: 65%
Najväčší vodný tok: Vlára
Najvyšší bod: 970 m n.m. (Veľká Javorina)
Najnižší bod: 240 m n.m. (v Zlatovskej 
doline)
Dĺžka hranice s ČR: cca 100 km
Počet maloplošných CHÚ: 45
Najväčšia: PR Veľká Javorina (82,9800 ha)
Najmenšia: PP Lopeníček (0,2539 ha)
Najstaršie: 1969 - CHPV Skalice (PP Ska-
lice), CHPV Lednické bradlo (PR Lednické 
bradlo), CHPV Bradlo v Červenom Kameni
(PR Červenokamenské bradlo)
Najmladšie: 2002 - PP Babiná, PP Lopení-
ček, PP Mravcové
Počet chránených stromov: 0
Počet území NATURA - schválených: 11
Výmera: 4 882,45 ha
Počet území NATURA - navrhovaných: 8
Výmera: 129,445 ha
Vodopády: vodopád v PP Dračia studňa
Jaskyne: Babky I., Babky II., Landrovec,
priepasť Chmeľová (zlezená do hĺbky 60 m), 
Ľadnica a i.

 



Príloha k 30. výročiu vyhlásenia CHKO Biele Karpaty 13

HISTÓRIA

Ochrana prírody na území Bielych Kar-
pát sa nezačala vyhlásením chránenej kra-
jinnej oblasti. Už predtým boli najcennejšie 
časti chránené ako maloplošné chránené 
územia. Najmä vystupujúce bradlá budili 
pozornosť vtedajších ochranárov a boli 
vyhlasované ako chránené prírodné výtvo-
ry - Ostrá hôrka (1965), Lednické bradlo 
(1969), Bradlo v Červenom Kameni (1969), 
Vršatské bradlá (1970) a Krasín (1971). 

Napokon, keď boli Biele Karpaty v júli 
1979 vyhlásené za chránenú krajinnú oblasť 
(ako deviata na Slovensku), hlavným dôvo-
dom nebola ani zďaleka ochrana prírody. Ofi-
ciálnym cieľom ich vyhlásenia bola „ochrana 
a zveľaďovanie ich optimálneho využívania 
so zreteľom na ich všestranný kultúrny, 
vedecký, ekonomický, vodohospodársky 
a zdravotnorekreačný význam“. Slávnostné 
otvorenie sa konalo symbolicky 1. mája 1981 
- a zveľaďovanie zdravotnorekreačného 
významu sa mohlo začať.

Bez Správy to nejde

To, že sa tridsať rokov po vyhlásení 
spája hlavne s ochranou prírody, je zásluha 
pracovníkov Správy a samozrejme aj celko-
vého vývoja spoločnosti. Hnacím motorom 
a napĺňateľom vyhlasovacieho predpisu sa 
stala Správa, ktorá bola, napríklad na rozdiel 
od Správy CHKO Ponitrie, vybudovaná až 
v nasledujúcich rokoch a ešte v roku 1982 

tu pracovali iba dvaja ľudia. Podľa vtedy 
uvažovaného rozpisu limitu pracovníkov 
malo Správu tvoriť 8 ľudí. Napriek tomu, že 
najpočetnejšie obsadenie mala v rokoch 
2004 až 2007 (12 zamestnancov), „zlatá 
éra“ vyhlasovania chránených území bola 
v devätdesiatich rokoch minulého storočia 
(v rokoch 1988 - 1997 bolo vyhlásených 30 
maloplošných chránených území - MCHÚ). 
Správa od svojho vzniku sídli v Kľúčovom 
(dnes časť mesta Nemšová), v zrekonštru-
ovanej budove bývalej školy.

Metre, áre, hektáre

Zo zaujímavostí, ktoré tvoria históriu 
možno spomenúť dvojnásobnú zmenu 
vyhlasovacieho predpisu. Prvú, v roku 1989, 
si vynútila tá skutočnosť, že deklarovaná 
výmera (43 519 ha) sa nezhodovala so sku-
točnou (62 808 ha). Chyba vznikla tým, že 
„sa“ zabudli zarátať celé katastre obcí (Nová 
Bošáca, Horná Súča, Krivoklát, Vršatské 
Podhradie, Červený Kameň) a výmeru bolo 
treba upraviť. Nie však podľa reálneho stavu, 
ale znížiť. Hrozilo, že bude zrušená celá 
západná časť na Myjavsku a Vrbovčiansku! 
Už v tých časoch sa mnohým ľuďom zdalo, 
že chránených území je priveľa a sú príliš 
veľké. Druhá zmena súvisela so snahou 
upraviť hranicu na parcelný stav a vytýčiť 
ju tak, aby sa dala v teréne jednoznačne 
určiť. Tieto práce boli korunované vydaním 
Vyhlášky MŽP SR č. 396/2003 z 1. októbra 

2003, podľa ktorej je súčasná výmera 44 568 
hektárov. Chránenú krajinnú oblasť sa tak 
podarilo zväčšiť o viac ako tisíc hektárov a čo 
je dôležitejšie aj zreálniť - vyňaté boli niektoré 

územia, ktoré nespĺňali dané parametre na 
veľkoplošnú ochranu (napr. oplôtkové are-
ály na Šlahorovej v Poriadí alebo smrekové 
monokultúry nad Lednicou v oblasti Kamenná 
hora - Zrnová - Kobylinec). Naopak, pridané 
boli tie časti Bielych Karpát, ktoré si ochranu 
určite zaslúžia (napríklad niva Chvojnice, 
ústie Chocholanskej doliny, záver Zlatovskej 
doliny alebo celá nivy Vláry s neregulovaným 
korytom toku nad Horným Srním).

Ohrozenia a nové výzvy

Zatiaľ najväčším ohrozením pre exis-
tenciu súvislej CHKO bola racionalizácia 
siete chránených území v roku 2008, keď 
hrozila fragmentácia až zánik veľkoplošnej 
ochrany slovenskej časti Bielych Karpát. Aby 
sa takáto situácia už nemohla opakovať, to 
má zabezpečiť stanovovanie krajinárskych 
kritérií pri prehodnocovaní chránených území 
(predovšetkým CHKO) a pri hodnotení území 
z hľadiska ochrany krajiny. Túto úlohu spra-
cúvame v súčasnosti v spolupráci so SAŽP 
Banská Bystrica a TU Zvolen. V posledných 
rokoch v CHKO Biele Karpaty, tak ako aj v celej 
našej spoločnosti, nadobúdajú na dôležitosti 
celoeurópske záujmy. Najmarkantnejšie sa to 
prejavuje záväznosťou európskej legislatívy 
a budovaním sústavy chránených (biotopo-
vých a vtáčich) území NATURA 2000. 

Správa CHKO Biele Karpaty bola rekonštruovaná aj z prostriedkov EÚ (2006 - 2008)

PhDr. Jana Lasicová a Ing. Ján Tatík - slávnostné 
otvorenie Správy CHKO Biele Karpaty (máj 1981)
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Nielen podobu Bielych Karpát význam-
ne formovali ľudia, ale aj históriu ochrany 
prírody v nich. Nestorom tunajšej ochrany 
prírody, ak opomenieme priekopníkov, ako 
Brančík, Holuby či Laco, bol konzervátor 
pán Jozef Lukáš - otec i matka prvých 
rezervácií na Trenčiansku a aj v Bielych 
Karpatoch. Prvým pracoviskom, ktoré 
zabezpečovalo úlohy ochrany prírody pred 
vznikom Správy CHKO Biele Karpaty, bolo 
trenčianske pracovisko Okresnej pamiat-
kovej správy - hlavne tandem RNDr. Pavel 
Deván a RNDr. Jozef Májsky.

Prvé decénium

Až 1. januára 1981, teda takmer po roku 
a pol od vyhlásenia CHKO, bol vysunutý 
pracovník SÚPSOP-u, aby zabezpečil prí-
pravu Správy CHKO. V nasledujucom roku 
bol prijatý ďalší pracovník. Títo dvaja - Ing. 
Ján Tatík (riaditeľ a samostatný odborný 
pracovník) a Ing. Ľudovít Danko (odborný 
asistent) formovali Správu celé prvé decé-
nium. Tak ako rástol tlak na prírodu, rástlo 
aj množstvo agendy, čo si vyžadovalo per-
sonálne posilnenie pracoviska. Toto malo 
v roku 1987 už päť pracovníkov - pričom k už 

spomínaným pribudli Ing. Soňa Koľajová a 
RNDr. Pavel Deván. Po odchode Ing. Tatíka 
bol za riaditeľa Správy menovaný RNDr. Ján 
Šandora. Toto prvé (lesnícke) obdobie by sa 
dalo charakterizovať snahou o stabilizáciu 
Správy v povedomí verejnosti regiónu.

Druhé decénium

Po novembri 1989 došlo k výraznej 
zmene aj v štátnej ochrane prírody. Kolektív 

Správy sa stabilizoval na 5 - 7 zamestnan-
coch, pričom tragicky zosnulého riaditeľa 
Ing. Danku (vo funkcii v rokoch 1990 - 1995) 
nahradila na poste riaditeľky Ing. Koľajová. 
Toto obdobie sa nieslo v znamení tvorby 
sústavy chránených území, prehlbovania 
spolupráce s vlastníkmi a užívateľmi a tiež 
aj novovznikajúcimi dobrovoľníckymi ochra-
nárskymi združeniami (KOZA Trenčín, DES 
Dubnica nad Váhom, Pre Prírodu Trenčín a 
ďalšie). V tomto období vznikala aj tradícia 
starostlivosti o maloplošné chránené územia 
a genofondové plochy, ktorou je Správa 
CHKO Biele Karpaty povestná. Na tento 
účel boli využívaní aj pracovníci na civilnej 
či náhradnej vojenskej službe a verejnopro-
spešní pracovníci.

Tretie decénium

Toto obdobie by sa dalo charakterizovať 
ako európske. Slovenská republika v snahe 
vstúpiť do Európskej únie bola nútená posilniť 
personálne obsadenie v štátnej ochrane 
prírody. To sa prejavilo aj na zmene počtu 
zamestnancov Správy, ktorú v tomto období 
riadili Mgr. Katrína Devánová (do roku 2004) a 
Ing. Drahomír Stano. Po prvom rozšírení v roku 

2000 (pri vzniku Štátnej ochrany 
prírody SR) - „pohltením“ dovtedy 
samostatného pracoviska pre 
ochranu voľnej krajiny v Trenčí-
ne, prišlo v rokoch 2002 - 2003 
k ďalšiemu rozširovaniu. Počet 
zamestnancov sa stabilizoval na 
12. Zatiaľ posledná zmena nasta-
la v roku 2008, keď pri znižovaní 
počtu štátnych zamestnancov 
sme boli nútení zrušiť dve „úrad-
nícke“ miesta - krajinára a strážcu. 
V tomto období sa rapídne zvýšila 
náročnosť na kvalitu práce, ako 
aj jej rozsah, pretože Správa 
zabezpečuje starostlivosť nielen 
o CHKO Biele Karpaty, ale aj o 
zvyšné časti okresov Trenčín a 
Nové Mesto nad Váhom. Príprava 
a budovanie sústavy európskych 

území NATURA 2000 tak v tomto období bola 
už len šľahačkou na ochranárskej torte.

Ľudia, ľudia, ľudia

Zoznam súčasných pracovníkov Správy 
je na poslednej stránke tejto prílohy. Do podo-
by ochrany prírody v Bielych Karpatoch ale 
vtisol svoju pečať každý zamestnanec alebo 
spolupracovník Správy. Priamo, ako minulí 
odborní pracovníci - Ing. Ľudovít Danko, Ing. 

Miroslav Dužík, RNDr. Pavel Deván, CSc., 
Mgr. Katarína Devánová, Marián Filípek, 
Mgr. Rastislav Hauk, RNDr. Ján Šandora, 
CSc. a Ing. Ján Tatík, či ich zastupujúci - Ing. 
Iveta Bielčíková, Jozef Kudla, RNDr. Katarína 

Rajcová a Peter Šurlák. Alebo nepriamo, 
ako administratívno-technická pracovníčka 
Andrea Húserková, upratovačky Anna a Mária 
Trškové, Brigita Cabalová a Emília Vavrušová, 
dobré duše a pracovité ruky Lacko Gajdošík, 
Anton Patka a Michal Drahák, civilkári Juraj 
Benko, Richard Medal a Benadik Machciník; 
absolventi na absolventskej praxi, opravár 
spoľahlivo sa kaziacih áut Anton Kopačka. 
Desiatky výskumníkov, stovky brigádnikov, 
tisíce ľudí z Bielych Karpát.
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Dovolili sme si položiť niektorým ľu-
ďom, ktorých si vážime a ktorí už pre Biele 
Karpaty aj niečo urobili, rovnakú otázku: Čo 
si predstavujete, keď sa povie CHKO Biele 
Karpaty? Tu sú ich odpovede - rovnako 
pestré ako Biele Karpaty.

Ing. Ján Kopšo - predseda predstavenstva 
PD „Vršatec (Pruské)“

Ako bežný občan vnímam CHKO Biele 
Karpaty ako jedno zo sústavy chranených 
území v rámci SR, ktoré má však pre mňa 
zvláštne čaro a v mojom súkromnom aj 
profesionálnom živote zohráva nezastu-
piteľnú úlohu. Vážim si prácu ľudí, ktorí sa 
snažia zachovať krásnu slovenskú prírodu 
pre budúce generácie pri rešpektovaní 
vlastníckych práv, hospodárkych a iných 
činností na danom území. 

Som rád, že ako predseda Poľnohos-
podárskeho družstva „Vršatec“ so sídlom v 
Pruskom, ktorého vačšia časť chotára leží v 
chránenej krajinnej oblasti, môžem správnym 
riadením výrobných procesov rastlinnej a 
živočíšnej výroby prispieť k tejto neľahkej a 
častokrát nedocenenej práci, ktorá sa žiaľ 
nedá merať ekonomickými veličinami.Preto 
keď sa povie Chránená krajinná oblasť Biele 
Karpaty predstavím si najma Vršatské bradlá 
s ich neopakovateľnou siluetou „spiacej pan-
ny“, ale aj veľké množstvo ďaľších krásnych 
zákutí tohto chráneného územia. 

Tiež si predstavím ťažkú, namáhavú a 
riskantnú prácu traktoristov pri výrobe sena 
na krivoklátskych a vršatských lúkach, kde 
ide často bez nadsádzky doslova o život.
Od problémov ma dokáže odpútať pohľad 
na stádo pasúcich sa kráv s teliatkami na 
pekne udržovaných lúkach a pasienkoch.
Keď sa povie Chránená krajinná oblasť 
Biele Karpaty cítim úctu k ľuďom, ktorí toto 
územie spravujú a dotvárajú každodennou 
mravenčou prácou. 

Aj ja cítim osobnú zodpovednosť za malú 
časť tohto chráneného územia. 

Mgr. Klaudia Dedíková - učiteľka ZŠ a členka 
Stráže prírody (Moravské Lieskové)

V prvom rade si predstavím krásnu kraji-
nu, kde žijem. No čím ďalej tým viac pociťujem 
smútok pri pohľade na niektoré lesnaté časti v 
našom okolí, smerom na Veľkú Javorinu a na 
znečistené oblasti v blízkosti ľudských obydlí. 

Časti lesa sa menia na holoruby a pohľad 
ich prázdnym údolím nie je pekný. Biele 
Karpaty majú veľa zaujímavých a ochra-
ny hodných miest. Stále je čo obdivovať 
a spoznávať. Pre ich návštevníkov si 
predstavujem viac informačných tabúľ 
o krásach, zaujímavostiach a ochrane 
tohto územia. Som rada, že môžem, 
aj spolu s mojim manželom, prispieť 
aspoň malou časťou k ich ochrane ako 
dobrovoľný strážca prírody.

RNDr. Katarína Rajcová - členka rady 
o.z. Pre Prírodu (Trenčín)

Vršatec, majestátne bradlá, ktoré 
vidím z obloka a každé ráno ich pozdra-
vím. Chodím tam od detstva a vždy ma 
prekvapia novými výhľadmi. Bošácka aj 
Súčanská dolina, ich mozaiková krajina 
lúk, pasienkov, lesov, sadov, kopaníc. 

Mnohé netušené zákutia mi v nich ukázali 
Katka a Paľo Devánovci. Správa CHKO v 
Kľúčovom, kde som cez zimnú kalamitu 
v roku 1987 ako vyľakaná absolventka vysokej 
školy prišla hľadať prácu. Vtedy ma neprijali 
formálne do pracovného pomeru, ale prijali 
ma medzi seba, medzi ochranárov. A doteraz 
sme spolupracovníkmi i priateľmi.

PS: a túto jeseň mi prvýkrát zarodila 
oskoruša z bielokarpatskej sadeničky, ktorú 
mi pred 20 rokmi venoval Paľo Deván. Aj to 
sú pre mňa Biele Karpaty.

Ing. Juraj Ondračka - starosta obce (Horná 
Súča)

Predstavím si prírodu, ktorá je na prvý 
pohľad niečím iná, zvláštna a nedotknutá. 
V takejto prírode si človek pripadá ako keby 
objavil „stratený svet“, do ktorého pred ním 
ešte nikto nevstúpil. V tichosti takéhoto kúsku 
prírody si začne uvedomovať svoju nedoko-
nalosť a nevedomosť o všetkých „zázračných 
stvoreniach“, ktoré tu žijú. Zatúži dozvedieť 
sa viac o rastlinách a živočíchoch, a keď 
si túto túžbu naplní, cíti sa oveľa via spätý 
s prírodou a je vďačný, že sa môže v nej 
prechádzať a vidieť a cítiť všetko na vlastnej 
koži. Preto je dôležité, aby tento pocit zažilo 
čo najviac ľudí aj v budúcnosti. CHKO sú a 
budú „strateným svetom“, ktorý bude môcť 
každý človek objaviť a tešiť sa z neho.

6. júna zomrel v Trenčíne Pavel Deván. Nedožil sa ani svojich 55 narodenín, ani 30. výročia 
vyhlásenia CHKO Biele Karpaty. Pritom práve Paľo Biele Karpaty zosobňoval. Nielen tie chránené. 
Celé. Narodil sa pre ne. Vyrastal v nich, pracoval v nich. Mal ich prelozené. Nazrel im pod kožu. 
Rozumel im a preto ho nemohli oklamať. 

Narodil sa a vyrastal v rodine myjavského gazdu, aby sa po svojom panelákovom „extempore“ 
sám stal bielokarpatským gazdom. Prvé výskumy robil v „rieke“ Myjave, aby sa stal diagnostikom 
a potencionálnym lekárom všetkých slovenských riek. A aj to mu bolo málo - k vodnej faune si bez 
problémov pribral aj lietajúce dravce z ríše hmyzu a ďalšie na Slovensku často dovtedy neprebádané 
skupiny živočíchov. Dlhé roky sa hral a bojoval s typicky bielokarpatským démonom - alkoholom, 
aby sa v posledných rokoch stal láskavým manželom a otcom. Vedel zmiesť zo stola a poslať do 
čerta všakovaké koncepcie a antikoncepcie, ale neváhal byť do tmy 
v teréne alebo na rokovaniach, aby zachránil stromy pred vytrhaním, 
mokrade pred odvodnením či lúky pred rozoraním. Brigádnikov budil 
pokrikom „Vstávať svoloč, ide sa robiť!“, aby bol potom o zákos 
pred nimi alebo odnášal tie najplnšie plachty sena.

Do spomienky na neho, ktorú som písal pre Chránené územia 
Slovenska, som napísal, že spomedzi nás odišla najväčšia sloven-
ská ochranárska osobnosť. Stojím si za tým aj dnes. A dovolím si to 
rozšíriť a upraviť: Opustila nás najväčšia bielokarpatská ochranárska 
osobnosť. Naša Správa je bez Paľa polovičná. Ochrana prírody 
v Bielych Karpatoch stratila jeho jednotiaci a komplexný pohľad, 
ktorý vychádzal z vedomostí, skúseností a skutočného záujmu. 
Vždy bol o krok pred nami. Vždy zostane.
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FLÓRA A FAUNA

Kedysi, keď slanina (špek) predsta-
vovala pre chudobu často nedostupnú 
lahôdku, prirovnávali prírodovedci 
svoje najvzácnejšie nálezy k tejto kalo-
rickej bombe. A hoci nám dietológovia 
slaninu takmer vyradili z jedálnička, 
zvyk označovať vzácne druhy rastlín 
či živočíchov ako „špeky“, nám zostal 
podnes. Svoje špecifické „špeky“ má 
samozrejme aj bielokarpatská príroda, 
mnohé sú spoločné pre celé pohorie, 
niektoré sú viazané len na moravskú, 
iné zas na slovenskú stranu Bielych 
Karpát. Vymenovať všetky vzácnosti 
typické pre tunajšiu kvetenu a živočíš-
stvo by bolo veľmi zdĺhavé. Chceli by 
sme predstaviť aspoň zopár naj-naj- 
„špekov“, na ktoré môžeme byť opráv-
nene hrdí, a ktoré sa Správa CHKO 
Biele Karpaty snaží objavovať, chrániť 
a uchovať aj pre ďalšie generácie.

Flóra

Do povedomia botanickej verejnosti 
vstúpili Biele Karpaty hlavne vďaka 
výskytu orchideových lúk. Vysoká dru-
hová pestrosť orchideí a veľkosť populácií 
niektorých druhov sú, aj vzhľadom na 
európske pomery, skutočne mimoriad-
ne. Lúčne druhy orchideí sú viazané len 
na lúky využívané menej intenzívne. Pre-
dovšetkým hnojenie a „obnova“ lúčnych 
porastov tieto citlivé druhy vytlačili 
z väčšiny pôvodných lúk na extenzívne 
kosené alebo prepásané lúky, prípadne 
do sadov, ktoré nebolo možné obhos-
podarovať veľkou technikou. Spomedzi 
širokého spektra lúčnych orchideí sa 
vzácnejšie vyskytuje napríklad vstavač 
obyčajný (Orchis morio), vstavač počerný 
(Orchis ustulata), mimoriadne ojedinelé 
sú nálezy hmyzovníka Holubyho (Ophrys 
holubyana) a vemenníčka zeleného 
(Coeloglossum viride). Červenohlav ihla-
novitý (Anacamptis pyramidalis) na svojej 
poslednej známej lokalite na slovenskej 
strane pohoria pravdepodobne vyhynul, 
jedine v Drietomskej doline môžeme ešte 
nájsť mikrolokalitu črievičníka papučko-
vého (Cypripedium calceolus).

Z ďalších lúčnych vzácností spo-
meňme krásne voňajúce druhy, kosatec 
trávolistý (Iris graminea) a hadomor 
purpurový (Scorzonera purpurea) - ten 
je známy len zo západnej časti pohoria, 
z okolia Vrboviec. Tu rastie aj vzácna 
ľalia cibuľkonosná (Lilium bulbiferum), 
plevnatec alpínsky (Danthonia alpina) 

a svoju jedinú slovenskú lokalitu tu 
má kosienka karbincolistá (Serratula 
lycopifolia). Za mimoriadne ojedinelé 
považujeme aj nálezy horčeka žltkastého 
pravého (Gentianella lutescens subsp. 
lutescens). Len na niekoľkých lokalitách 
rastie aj kriticky ohrozený 
popolavec dlholistý moravský 
(Tephroseris longifolia subsp. 
moravica). 

Studničky a slatiny

Viaceré druhy chránených 
a ohrozených rastlín sú viaza-
né na malé mokrade - pra-
meniská a vápnité slatiny, 
ktoré sú pomerne časté v tu-
najšom zosuvnom flyšovom 
území. Niektoré sú už v území 
nezvestné, prípadne dávnejšie 
nepotvrdené, napríklad všivec 
močiarny (Pedicularis palust-
ris) či odemka vodná (Ca-
tabrosa aquatica). Na doposiaľ 
kosených močiaroch môžme 
nájsť druhy s atraktívnymi 
kvetmi, napríklad bielokvet 
močiarny (Parnassia palustris), 
ale aj viaceré nenápadné, zato 
mimoriadne vzácne druhy, 
ako ostricu Davallovu (Carex 
davalliana), ostricu vzdialenú 
(Carex distans), škripinku stla-
čenú (Blysmus compressus), 
bahničku málokvetú (Eleocha-
ris quinqueflora) či valeriánu 
celistvolistú (Valeriana simplicifolia).

Kvitnúce bra(d)lá

Osobitnú kapitolu pred-
stavuje kvetena bielokarpat-
ských bradiel, vystupujúcich 
v podobe impozantných skal-
ných útvarov v severnej časti 
pohoria. Najväčším „špekom“ 
tu je všivec chochlatý (Pedicu-
laris comosa) z vrcholkov 
Vršatca, ktorý tu má jedinú 
lokalitu na Slovensku. Taktiež 
lúčovku veľkovkvetú (Orlaya 
grandiflora) poznáme v Bielych 
Karpatoch len zo skalnatých 
biotopov Krasína.

Botanici venujú pozornosť 
aj kriticky ohrozeným druhom poľných 
burín, ktoré ojedinele prežívajú na exten-
zívne obhospodarovaných podhorských 

roličkách a poľných úhoroch. Z kedysi 
bežných, dnes však už kriticky ohro-
zených druhov menujme aspoň kúkoľ 
poľný (Agrostemma githago) a česák 
hrebenitý (Scandix pecten-veneris), ktorý 
bol už považovaný za vyhynutý druh 
slovenskej flóry.

Fauna

Fauna bezstavovcov je v Bielych 
Karpatoch preskúmaná pomerne slabo, 
napriek tomu, že je veľmi rozmanitá. 

Vzhľadom na súčasné vedomosti preto 
nedokážeme uviesť „špeky“ zo všetkých 
systematických skupín. Napriek tomu si 
dovoľujeme upozorniť aspoň na zopár 

vzácnych druhov, ktoré zvyšujú kredit 
tých území, ktoré im poskytujú vhodné 
existenčné podmienky. Trochu jedno-
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duchšie to majú zoológovia pri hodnotení 
stavovcov, nakoľko o nich máme oveľa 
viac poznatkov.

 Pimprlíci a iní drobizg

Aj keď mäkkýšom v Bielych 
Karpatoch ruže nekvitnú, predsa 
tu nájdeme v ojedinele sa vysky-
tujúcich penovcových močiaroch 
dva druhy drobučkých slimákov 
s priam škriatkovským menom. 
Sú to pimprlík mokraďový (Vertigo 
angustior) a pimprlík bruškatý (Ver-
tigo moulinsiana). Spomedzi tých 
ulitníkov, ktoré počas vývoja stratili 
ulitu, je v starých bučinách dosť 
vzácny aj modro sfarbený slizni-
ak karpatský (Bielzia coerulans). 
Medzi pavúkmi tu do dnešných dní 
prežilo viacero horských druhov, 
k vzácnym patrí napríklad Saloca 
kulczinskyi z Veľkej Javoriny. Teplé 
výslnné stráne i lomy zas oživuje 
svojím „spevom“ teplomilný koník 
modrokrídly (Oedipoda coerules-
cens). Napriek menšiemu výskytu 
vodných biotopov bolo v Bie lych 
Karpatoch zistených vyše dvadsať 
druhov vážok, k vzácnym druhom 
patrí napríklad klinovka čiernono-
há (Onychogomphus forcipatus), 
ktorej bohatá populácia žije 
v riečke Vláre. Na menšie potoky a 
prameniská je viazaná aj bystruš-
ka potočná (Carabus variolosus), 
ktorej krovky pripomínajú obal 
bukvíc. Na najstaršie bukové 
porasty, napríklad v masíve Veľkej 
Javoriny, je viazaný ďalší chrobák, 
Harpalus marginellus, najkrajšie-
ho z fuzáčov – fuzáča alpského 
(Rosalia alpina), medzi najväčšie 
„špeky“ neradíme. 

Zriedkavejšie, resp. len mož-
no nedostatočne preskúmané, 
sú drobné druhy chrobákov 
žijúce napr. v hniezdach mravcov 
i zemných ôs. Len ojedinele bola 
na suchých pasienkoch zazna-
menaná aj májka kožovitá (Meloe 
rugosus). Za posledné roky sme 
vďaka usilovnosti entomológov, 
napríklad Dr. Pavla Devána, získali 
veľmi dobrý prehľad o viacerých 
čeľadiach blanokrídlovcov. Ako 
vzácne a ohrozené možno spo-
menúť napríklad čmeľa Bombus 
confusus, kutavku Argogorytes 
mystaceus, ale aj niektoré druhy 
mravcov. Zo širokopásych blano-
krídlovcov bola zistená na Vršatci 
vzácna piliarka Hinatura excisa. 
Z naj známejšej, dobre preskú-
manej skupiny hmyzu – motýľov, 
zostáva stále akýmsi maskotom 
Bielych Karpát – predovšetkým 

skalnatých bradiel, jasoň červenooký 
(Parnassius apollo), aj keď v slovenskej 
časti pohoria určite žijú aj vzácnejšie 

druhy. Medzi ohrozené a ustupujúce dru-
hy možno zaradiť tiež lúčne druhy - žltáčika 
zanoväťového (Colias myrmidone), tri dru-
hy modráčikov z rodu Maculinea (M. arion, 
M. nausithous, M. teleius) i ohniváčika 
veľkého (Lycaena dispar). Menej poznat-
kov máme o dvojkrídlovcoch. Napríklad 
mucha Rondania fasciata bola zatiaľ 
na Slovensku zistená len pri Červenom 
kameni, na Veľkej Javorine zas zriedkavá 
Egle ciliata či Cruomyia glabrifrons.

Od pĺža po medveďa

Keďže mnohé potôčiky i potoky na 
flyši občas vysychajú, ryby osídlili len 
tie z nich, ktoré majú stabilnejší vodný 
režim. Druhovo najbohatšie spoločen-
stvo rýb hostí riečka Vlára, v ktorej žije aj 
najvzácnejší druh, pĺž vrchovský – zlatistý 
(Sabanejewia balcanica, syn. S. aurata). 
V ČR predstavuje Vlára jedinú lokalitu 
tohto druhu. Spomedzi obojživelníkov 
sú v Bielych Karpatoch najvzácnejšie tie 
druhy, ktoré sem zasahujú len okrajovo 
z nížin. Platí to napríklad o mlokovi bod-
kovanom – obyčajnom (Triturus vulgaris). 
Je zaujímavé, že v širšom meradle vzácne 
a ohrozené plazy nachádzajú v teplých 
riedkych dubinách dobré podmienky, 
platí to predovšetkým v prípade užovky 
stromovej (Elaphe longissima), ktorá je 
tu miestami bežná. Medzi herpetologic-
ké „špeky“ tu patria dva druhy jašteríc, 
ktoré sú široko rozšírené v iných častiach 
Slovenska. Len na Veľkej Javorine žije 
jašterica živorodá (Lacerta vivipara) a 
na bradlách od Červeného Kameňa po 
Lednicu zas jašterica múrová (Lacerta 
muralis). 

Ornitológovia patria v Bielych Karpa-
toch k najusilovnejším prírodovedcom. 
Napriek tomu nemajú podrobne zrátané 
najvzácnejšie druhy operencov, medzi 
ktoré patrí napríklad sokol sťahovavý (Fal-
co peregrinus), výrik lesný (Otus scops), 
výr skalný (Bubo bubo), bocian čierny 
(Ciconia nigra) či muchárik bielokrký 
(Ficedula alba). Cicavce sú tu sledované 
dlhodobo, no napriek tomu máme len 
sporadické údaje o netopieroch, väčšinou 
z kostolných veží. Z tzv. drobných zem-
ných cicavcov sa len vzácne vyskytuje 
piskor horský - vrchovský (Sorex alpinus), 
ktorý bol zaznamenaný napr. v Ľuborči-
anskej doline. Podobne, ako aj inde na 
Slovensku, k najväčším vzácnostiam 
patria niektoré väčšie šelmy, napríklad 
vydra riečna (Lutra lutra), rys ostrovid 
(Lynx lynx) a medveď hnedý (Ursus arctos), 
ktorý sa v severnej časti pohoria vyskytuje 
najstabilnejšie z uvedených druhov. Ich 
osud je v Bielych Karpatoch zatiaľ dosť 
neistý.
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LESY

Lesy, ako zložka prírodného prostre-
dia a zároveň aj ako objekt využívania, 
zaberajú približne 65% rozlohy CHKO 
Biele Karpaty. Možno konštatovať, že 
v rámci CHKO výrazne prevládajú listnaté 
porasty so stanovištne vhodným drevino-
vým zložením. 

Hlavnou drevinou lesných porastov 
je vo vyšších polohách buk, v nižších aj 
dub, spolu s hojným zastúpením hrabu a 
cenných listnáčov (javor, jaseň, lipa, brest). 
Vzhľadom na túto skutočnosť sú najrozšíre-
nejšími nasledovné lesné biotopy: bukové 
a jedľovo-bukové kvetnaté lesy, kyslomilné 
bukové lesy, vápnomilné bukové lesy, 
teplomilné submediteránne dubové lesy, 
lipovo-javorové sutinové lesy a jaseňovo-

jelšové podhorské lužné lesy (zaradené 
medzi európske biotopy) a dubovo-hrabové 
lesy karpatské (zaradené medzi národné 
biotopy). V severovýchodnej časti v oblasti 
Lednice – Zápechovej a na Staromyjavsku 
sa v hojnejšej miere vyskytujú porasty 
pochádzajúce z umelej výsadby stanovištne 
nevhodných drevín, častokrát až monokul-
túry smreka, borovice sosny alebo borovice 
čiernej. Tieto porasty postupne dosahujú 
vek rubnej doby a pri ich obnove podporu-
jeme chvályhodný trend „vrátiť“ na lokalitu 
stanovištne vhodné druhy drevín.

Hospodáriť? Áno, ale diferencovane

Väčšina lesných porastov je zaradená 
do kategórie hospodárskych lesov s prevlá-
dajúcou produkčnou funkciou. Ochranné 
lesy sú vyhlásené na mimoriadne nepriazni-
vých stanovištiach, ako sú napríklad sutiny, 
strže, svahy s vystupujúcou materskou 
horninou, mokrade, inundačné územia 
vodných tokov, a na lokalitách, kde prevažuje 
potreba ochrany pôdy. Ochranné lesy nie 
sú automaticky aj chráneným územím i 
keď je potrebné dodať, že väčšina našich 
maloplošných chránených území na lesnom 
pôdnom fonde sa nachádza v ochranných 
lesoch (napríklad PR Drieňová nad obcou 
Krivoklát, PR Červenokamenské bradlo, 
PR Vršatské bradlá či PR Jachtár). Tam, 

kde v chránenom území nie sú vyhlásené 
ochranné lesy a je potrebné zabezpečiť 
osobitný režim hospodárenia s ohľadom 
na predmet ochrany (biotopy, chránené 
druhy, anorganické javy) sú vyhlásené lesy 
osobitného určenia ( napríklad PR Debšín 
alebo PR Veľká Javorina).

Návrat vlastníkov 

V poslednom období sa zvyšuje 
výmera vlastnícky „vysporiadaných“ lesných 
pozemkov. Zvyšuje sa podiel urbárskych, 
obecných, cirkevných, ale aj súkromných 
lesov, ktoré prostredníctvom odborných 
lesných hospodárov obhospodarujú vlastní-
ci, alebo prostredníctvom nájomnej zmluvy 
využívajú služby Lesov SR. Nástrojom na 
zabezpečenie diferencovaného hospodáre-
nia, s ohľadom na podmienky a požiadavky, 
je lesný hospodársky plán (LHP), ktorý sa 
vyhotovuje na desať rokov (decénium). 

Každých desať rokov prebieha obnova 
LHP - zisťuje sa aktuálny stav lesa a stanovu-
je sa návrh plánu hospodárskych opatrení, 
ktoré zodpovedajú bežnému obhospoda-
rovaniu lesných pozemkov. Počas obnovy 
LHP vstupuje do procesu jeho tvorby aj 
Správa CHKO prostredníctvom uplatnenia 
konkrétnych odôvodnených požiadaviek 
pre jednotlivé jednotky priestorového roz-
delenia lesa a návrhov opatrení (= osobitný 
režim hospodárenia) na zachovanie alebo 
zlepšenie priaznivého stavu chráneného 
územia, rastlinného alebo živočíšneho 
druhu či biotopu.

Aj na území CHKO Biele Karpaty pribudli 
v uplynulých rokoch k maloplošným chráneným 
územiam národnej siete chránené územia 
európskeho významu (= ÚEV), ktoré sa stali 
súčasťou sústavy európskych území NATURA 
2000. Ide o územia tvorené jednou alebo via-
cerými lokalitami, na ktorých sa nachádzajú 
biotopy európskeho významu alebo druhy 
európskeho významu a sú zaradené do národ-
ného zoznamu európskych chránených území. 
Navrhované územia európskeho významu 
schválila Európska komisia (13. novembra 
2007 v panónskom biogeografickom regióne a 
25.  januára 2008 v alpskom biogeografickom 
regióne). Úlohou Správy a príslušných orgánov 
ochrany prírody je zabezpečiť ochranu týchto 
území. 

Chránené vtáčie územia na území 
CHKO nie sú vyhlásené ani pripravované. 

Odborní pracovníci Správy sú presvedčení 
o tom, že ochrana tu hniezdiacich druhov 
vtákov je zabezpečená dostatočne pri 
dodržiavaní agrotechnických postupov 
v poľnohospodárstve a lesotechnických pri 
obhospodarovaní lesov.

ÚEV v CHKO Biele Karpaty
Vyhlásené:

SKUEV 0148 Rieka Vlára 
SKUEV 0367 Holubyho kopanice
SKUEV 0368 Brezovská dolina
SKUEV 0371 Žalostiná
SKUEV 0372 Krivoklátske lúky
SKUEV 0373 Krivoklátske bradlá
SKUEV 0374 Záhradská
SKUEV 0375 Krasín
SKUEV 0376 Vršatské bradlá
SKUEV 0377 Lukovský vrch

SKUEV 0378 Nebrová
Pripravované:

SKUEV 0563 Šifflovské
SKUEV 0579 Mituchovské
SKUEV 0580 Branné
SKUEV 0568 Borotová
SKUEV 0576 Tlstá hora
SKUEV 0578 Jachtár
SKUEV 0588 Stehlíkovské 
SKUEV 0778 Lipnické
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Vršatec

Pri povrchnom pohľade, či pri pohľade 
z diaľky, môžu Biele Karpaty a ich predhorie 
pôsobiť nezaujímavo a monotónne. Roz-
siahle plochy polí sa striedajú s pasien-
kami, lúkami, lesíkmi, v centrálnej časti aj 
s rozsiahlymi lesnými porastami. Ak však 
navštívime túto oblasť a podrobnejšie si 
všimneme najmä tieto lúky a pasienky, 
objavíme ich výnimočnosť - obrovské 
bohatstvo druhov rastlín a živočíchov, ktoré 
tu žijú a spolu vytvárajú rozsiahlu mozaiku 
vzácnych biotopov.

Preskúmanejšie = komplikovanejšie

To isté čo o živej prírode však môžeme 
tvrdiť aj o neživej časti prírodného prostredia. 
Ani ploché chrbty pomiestne prerezané 
dolinami potokov nepôsobia pri zbežnom 
pohľade obzvlášť zaujímavo a pri ceste hore 
Považím pôsobia možno len ako predhorie 
„ozajstných kopcov“ na strednom Slovensku. 
Kto sa však podrobnejšie oboznámi s geolo-
gickými pomermi územia zistí, že aj v tomto 
prípade je monotónnosť iba zdanlivá. 

Je síce pravda, že pohorie tvoria prevaž-
ne len mohutné súvrstvia hornín usadených 
v období treťohôr, a to najmä pieskovcov, 
ílovcov, slieňovcov a zlepencov. Monotónne 
striedanie týchto vrstiev má však veľmi pestrú 
históriu vzniku, svoj geotektonický vývoj. 
Tento zložitý vývoj sa odrazil aj vo vzniku 
pomerne zložitej sústavy geotektonických 
jednotiek. S pribúdaním množstva údajov 
z vykonávaných geologických výskumov 
sa postupne odhaľuje stále väčšia kompli-
kovanosť stratigrafickej a tektonickej stavby 
Bielych Karpát. Po relatívne dávnejšom 
prijatí tézy o presune týchto súvrství v podobe 
príkrovu vyčleňujú už posledné výskumy 
v severnej časti pohoria okrem magurského 
príkrovu hneď niekoľko ďalších bielokarpat-
ských príkrovov (zubácky, javorinský).

Bradlové pásmo - čerešnička na torte

Ešte komplikovanejšiu stavbu ako vyššie 
popísané flyšové pásmo má pravdepodobne 
najbizardnejšia geotektonická jednotka celé-
ho karpatského oblúka, ktorá sa vyskytuje 
aj v predhorí Bielych Karpát. Ide o bradlové 
pásmo, čiže úzky pruh osamotených skaliek 
a brál (okolie Lednice), ale neraz aj výrazných 
skalných tvrdošov (Krasín, Drieňová), či 
rozsiahlejších skalných masívov až skalných 
kulís (Vršatec). Toto niekoľko kilometrov široké 
pásmo tvorí hranicu medzi Vonkajšími a 
Vnútornými Karpatmi. Jeho priebeh indikuje 
obrovskú jazvu v zemskej kôre, pozdĺž ktorej 

dochádzalo počas vrásnenia k podsúvaniu 
jednej časti zemskej kôry pod druhú. Takto 
došlo k premiešaniu hornín, ktoré pôvodne 
vznikli v rozličných častiach morského 
dna. Materiál bradiel tvorí prevažne pestrá 
mozaika rozličných typov vápencov, menej 
sliene, slieňovce a pieskovce s ílovcami, 
ktoré však budujú najmä bezprostredné 
okolie (obal) bradiel, tzv. pribradlový flyš. 
S pribúdajúcimi údajmi dochádza aj v tomto 
prípade k čoraz podrobnejšiemu členeniu 
tejto geotektonickej jednotky. Výsledkom je 
fakt, že v priestore Bielych Karpát je v rámci 
„pôvodných“ jednotiek (čorštýnska, klapská, 
kysucká) vyčlenených čoraz viac čiastkových 
jednotiek – sekvencií bradlového pásma.

Tipy odborníka

Námetom tohto príspevku nie je podrob-
ne popísať zložitosť geologickej stavby a 
tektonického vývoja oblasti Bielych Karpát. 
Chceli sme len naznačiť, že toto veľkoplošne 
chránené územie je neopakovateľné nielen 
pestrosťou kveteny, živočíchov a biotopov, ale 
rovnako pestrá a zložitá je aj neživá, anorga-
nická časť tunajšieho prírodného prostredia. 
Pre tých, ktorí si to chcú overiť na vlastné 
oči, dávame niekoľko tipov na poznávanie 
neopozeraných bielokarpatských anorga-
nických „špekov“:

Lom Podkozince – v rámci Slovenska 
pravdepodobne najlepšie zachovaný profil 
súvrstvím bradla čorštýnskej jednotky

Bradlo nad Bošácou – výskyt vulkanických 
hornín, zriedkavý v rámci slovenských fly-
šových pohorí 

Drietomské bradlo – v rámci bradlového 
pásma ojedinelý výskyt súvrství z obdobia 
triasu

Lom pri Mikušovciach – výskyt mangá-
nového zrudnenia s príslušnymi minerálmi 
(pyroluzit)

Debšín (PR) – príklad soliflukcie (tečenia 
pôdy), typického javu pre flyšové súvrstvia

Lom pri osade Sietne – pekný príklad vrs-
tevnej odlučnosti hornín

Jaskyňa Ľadnica v oblasti Vršatca – zau-
jímavý príklad špecifickej klímy vytvorenej 
v relatívne malých podzemných priesto-
roch 

Vodopád Dračia studňa (PP) – pekný príklad 
tvorby penovcových terás v potoku

Vršatec, Červenokamenské bradlo, 
Lednické bradlo (PR a PP) – najvýzna-
mnejšie ukážky morfologických tvarov 
vytvorených selektívnou eróziou bradiel 
v tejto časti Slovenska

Krivoklátska tiesňava (PP) – príklad vplyvu 
eróznej činnosti potoka v priestore bradiel 

Poznámka: Do maloplošných chrá-
nených území je vstup spravidla možný iba 
po vyznačených turistických a náučných 
chodníkoch alebo komunikáciách.

Lom pri osade Sietne nad Horným Srním

ANORGANIKA
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Keď sa reč zvrtne na ochranu prírody 
v Bielych Karpatoch, hovorí sa zväčša 
o orchideových lúkach. Bielokarpatské 
druhovo pestré lúky vznikli dlhodobou čin-
nosťou človeka a sú aj naďalej od činnosti 
človeka existenčne závislé. 

Na obrovských výmerách boli na dlhé 
roky zničené intenzifikáciou poľnohos-
podárstva - hlavne podsievaním 
krmovinársky cenných druhov tráv, 
nadmerným hnojením umelými 
hnojivami alebo intenzívnou pastvou. 
Takéto finančne náročné obhos-
podarovanie lúk sa v súčasnosti 
nevypláca, druhovo bohaté lúky sa 
postupne samovoľne obnovujú aj 
na veľkých plochách, ktoré boli za 
socializmu intenzifikované. Poľno-
hospodári dokonca majú možnosť 
získať špeciálne dotácie, ak sú 
ochotní obhospodarovať zachovalé 
lúky jemnejšími spôsobmi. Lúčne 
chránené územia v CHKO Biele 
Karpaty boli vyhlásené na miestach, 
ktoré neboli intenzifikáciou zasia-
hnuté. Najzachovalejšie lúky zostali tam, 
kde sa z rôznych dôvodov nemohla dostať 
veľká poľnohospodárska technika, a kde 
bolo zároveň zachované tradičné kosenie 
alebo pastva. Veľmi častá bývala kombinácia 
oboch spôsobov, lúky sa kosili a potom sa 
páslo na otave, niektoré lúky boli prechodne 
využívané ako políčka. 

Strašidlo sukcesie

Už v čase vyhlásenia jednotlivých 
lúčnych rezervácií bola veľká časť z nich viac 
rokov neobhospodarovaná, iba v niektorých 
územiach ešte gazdovali ich starnúci vlastníci. 
Takmer všetky sa nachádzali v určitom stupni 
zarastania - sukcesie. A keďže ochrana lúk 
v žiadnom prípade neprebieha v „bezzása-
hovom režime“, Správa CHKO zahájila už 
koncom osemdesiatych rokov nekončiaci 
boj s ich samovoľným zarastaním. Prvým 
náradím boli sekerky, mačety a ručné pílky, 
ktorými sme sa snažili nálet hlohov, trniek, 
sliviek, svíbov, na mokrých miestach aj osík 
a jelší vysekať a odstrániť. Krátke ruské kosy 
sa osvedčili pri obkášaní hrbov, krtincov a 
mravenísk... Práce vykonávali jednak nadšení 
ochranári z radov miestnych obyvateľov, ale 
aj študenti z Bratislavy či Trenčína. Vznikla 
tradícia takzvaných „víkendoviek“ - víken-
dových brigád, kde sa v sobotu pracovalo 
a v nedeľu sa konal výlet do krásnej bielo-
karpatskej prírody. 

Bez dobrovoľníkov to nešlo – a nejde

V deväťdesiatych rokoch dostala údržba 
rezervácií nový rozmer – zahraničné nadácie 
ochotne podporovali novovznikajúce ochra-
nárske dobrovoľnícke spolky. Pri Správe 
CHKO vzniklo v roku 1992 Karpatské ochra-
nárske združenie altruistov (KOZA) Trenčín. 
Začali sa konať prvé pracovné ochranárske 

tábory, s podporou rôznych grantov bola 
zakúpená prvá technika – krovinorezy a 
dymiace lištové kosačky MF70. Študenti si 

obľúbili hlavne pracovné tábory na Nebrovej 
pri Červenom Kameni a na Grúni v Bošáckej 
doline, neskôr sa pridala Bučkova jama pri 
Vrbovciach. Tradíciou sa stali každoročné 
brigády na vytrvalo zarastajúcom Krasíne 
pri Dolnej Súči. Hoci KOZA je synonymom 
bielokarpatského dobrovoľníctva, nemožno 
zabudnúť ani na ostatné ochranárske sku-
piny, ktoré Bielym Karpatom viac či menej 
pomáhajú alebo pomáhali - DES Dubnica 

nad Váhom, viaceré základné organizácie 
SZOPK (napríklad z Dolnej Súče, z Trenčína, 
či bratislavská č. 25) a najnovšie aj občianske 
združenie Pre Prírodu z Trenčína.

Dve strany jednej hranice...

Na rozdiel od veľkých moravských bielo-
karpatských lúčnych rezervácií nie je možné 

na slovenskej strane udržiavať 
územia s pomocou veľkej techniky. 
Všetky práce (kosenie, hrabanie, 
odpratanie sena z väčšiny plôch, 
odstraňovanie náletu) sa musia 
vykonávať ručne pomocou malej 
mechanizácie. Správa CHKO Bílé 
Karpaty disponuje dvomi stovkami 
zmluvných partnerov, u ktorých si 
práce objednáva – a samozrejme 
patričným rozpočtom, niekoľkými 
miliónmi českých korún. Slovenské 
podmienky sú neporovnateľne hor-
šie. Napriek tomu sa každoročne 
darí práce v tradičnom rozsahu 
urobiť (ide asi o 60 ha v 34 územi-
ach rozptýlených od Vrboviec po 

Červený Kameň). Darí sa to však iba záslu-
hou mimoriadneho pracovného nasadenia 
pracovníkov Správy, stovkám hodín odpraco-
vaných tradične do brovoľníkmi, rovnako ako 
aj tým nemnohým sedliakom a družstvám, 
ktorí ešte gazdujú v bielokarpatskej krajine 
a pomáhajú tak zachovávať jej najcennejšie 
časti. Hlavne im patrí veľká vďaka.

Nielen lúkami je človek živý

Aj keď lúky predstavujú to najväčšie 
bohatstvo ohrozenej bielokarpatskej bio-
diverzity, starostlivosť prezývaná moderne 
manažment nepozostáva iba z kosenia, 
balíkovania a odpradávania sena. Podľa 
našich skromných možností (časových a 
v poslednom období čoraz viac aj finanč-
ných) sa snažíme venovať aj ochrane hniezd 
dravcov, stráženiu vršateckej populácie 
jasoňa červenookého, kopaniu (v minulosti 
aj vystreľovaniu) liahnisk obojživelníkov, 
vyvesovaniu búdok pre sovy i spevavce, 
čisteniu kostolnej veže v Hornej Súči od 
netopierieho trusu, vymedzovaniu plôch 
pre pastvu, záchrane a rozširovaniu starých 
krajových ovocných sort, výsadbe brehových 
porastov na Súčanke alebo Vláre a mnohým 
ďalším „zábavkám“, bez ktorých by bol 
každodenný ochranársky život monotónny 
a bezútešný.
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ARCHITEKTÚRA

Osídlenie územia s následným poľno-
hospodárskym využívaním odlesnených 
plôch vytvorilo neopakovateľný ráz krajiny 
s bohatou a pestrou škálou rastlinných a 
živočíšnych spoločenstiev, ktoré je treba 
zachovať v celom komplexe. To je vrátane 
charakteru zástavby a charakteristických 
znakov stavieb v tomto území, ktoré 
vytvárajú spolu s krajinou originálnu a 
neopakovateľnú atmosféru daného miesta 
- jeho genius loci. 

Charakteristický krajinný ráz?

Toto si uvedomila aj Správa CHKO Biele 
Karpaty na začiatku 90-tych rokov minulého 
storočia, keď začala podrobne spracovávať 
charakteristické regionálne znaky pôvodnej 
vidieckej architektúry a zástavby vidieka 
v Bielych Karpatoch. Toto viedlo k vytvoreniu 
súborov regionálnych znakov pôvodných 
vidieckých stavieb ako základu pre novú 

stavebnú a projektovú činnosť v danom 
území tak, aby sa zachoval jeho charakter 
aj pri plnom rešpektovaní životných potrieb 
moderného človeka. Do života ich presad-
zoval Ing. Miroslav Dužík, ktorý to však 
s vtedajšími stavebníkmi väčšinou nemal 
vôbec ľahké. Po jeho odchode do Sloven-
skej agentúry životného prostredia (SAŽP) 
sa krajinnému rázu a tradičnej architektúre 
nevenovala takmer žiadna pozornosť. Práca 
krajinárov, ak bolo toto miesto práve vytvore-
né, sa sústreďovala hlavne na posudzovanie 
koncepčných materiálov - územných plánov 
jednotlivých sídelných útvarov. Tento prístup 
takmer viedol k tomu, že racionalizácia 
siete chránených území v roku 2008 takmer 
postihla súčasnú podobu CHKO Biele 
Karpaty. „Vďaka“ neexistencii jednoznač-
ných podkladov o jedinečnosti krajinných 
štruktúr v Bielych Karpatoch hrozilo, že sa 
„rozpadne“ na niekoľko prírodných rezervácií 
a chránených areálov. Na odstránení tohoto 

rizika v súčasnosti pracujeme spoločne 
s odborníkmi zo SAŽP v Banskej Bystrici a 
Technickej univerzity vo Zvolene. Riešená 
úloha má názov „Stanovovanie krajinárskych 
kritérií pri prehodnocovaní chránených území 
(predovšetkým CHKO) a pri hodnotení území 
z hľadiska ochrany krajiny“. 

Poľnohospodári a lesníci

Pracovníci Správy však už od jej vzniku 
museli bojovať na viacerých „frontoch“. Pred 
rokom 1989 bol asi najťažší a najpravidelnejší 
zápas s rôznymi „vylepšovateľmi“ prírody. 
Meliorácie, odvodňovania, sceľovania, rozo-
rávanie lúk a klčovanie sadov boli takmer na 
dennom poriadku s cieľom zmazať z pamätí 
ľudí a krajiny spomienky na nesocialistické 
roky. Najdôležitejšou úlohou bolo zabezpe-
čenie potravinovej sebestačnosti, v podstate 
za každú cenu. Po roku 1989 už nevládla 
„Strana“, ale peniaze a takmer každý kto 

ich mal si myslel, že môže čokoľvek. Veto 
poľnohospodárov zoslablo, naopak posilnilo 
sa postavenie lesníkov. Dokonca až natoľko, 
že Riaditeľstvo Štátnych lesov v Banskej 
Bystrici vydalo v roku 2008 zákaz svojim 
podriadeným zložkám zúčastňovať sa na 
prejednávaní nových území sústavy NATURA 
2000, až do prijatia nového zákona o ochrane 
prírody! Našťastie lesníci v Bielych Karpatoch 
(či už v štátnych alebo v neštátnych lesoch) 
majú, hlavne v posledných rokoch, záujem 
nájsť spoločnú reč v prospech zlepšovania 
stavu lesov (stanovištnej vhodnosti drevín, 
vekovej skladby porastov, stability porastov a 
podobne). Podobne dobré skúsenosti máme 
aj s mnohými poľnohospodármi - súkromník-
mi či väčšími subjektami, ktorí čím ďalej, tým 
častejšie realizujú základnú skúsenosť svojich 
predchodcov - bielokarpatských gazdov. Tí 
veľmi dobre vedeli, že nemá zmysel ísť proti 
prírode, ale oveľa lepšie je prispôsobiť sa 
miestnym danostiam.

Tanec Slnka? Ďakujem, neprosím.

Svoje záujmy v Bielych Karpatoch pre-
sadzujú aj mnohé ďalšie záujmové skupiny. 
Najsilnejší sú už tradične poľovníci a rybári. 
V poslednej dobe sa však popri tradičných 
formách rekreačného vyžitia (chalupárstvo, 
záhradkárstvo, turistika, bežecké lyžovanie) 
objavujú aj mnohé netradičné aktivity - horo-
lezectvo, lietanie na závesných klzákoch, 
ľadové lezenie, motokros, jazda na horských 
bicykloch, hipoturistika, zjazdové lyžovanie 
alebo geocaching. Ku každej z nich je potreb-
né pristupovať individuálne, pretože doba, 
keď ochranári iba zakazovali už pominula. Je 
však pravdou, že oveľa radšej ako motorkárov 
na zraze „Tanec slnka“ v Liešnej (dvojročná 
„tradícia“ sa skončila v roku 2006), by sme 
v Bielych Karpatoch videli ručných koscov, 
povozníkov zvážajúcich seno, amatérskych 
vyvesovateľov vtáčich búdok alebo trebárs 
speváčky trávnic. 

Vidieť históriu

Ak by ste chceli vidieť niektoré skvosty 
bielokarpatského ľudového staviteľstva na 
vlastné oči, máme pre vás jeden tip. Navštívte 
osady tvoriace súčasť Hornej Súče. V osade 
Vlčí Vrch sú vstupy do jednotlivých gazdov-
ských dvorov situované tak, že sa nachádzajú 
tesne za hrebeňom, pričom uličnú líniu, ori-
entovanú na severovýchod, netvoria obytné 
domy, ale hospodárske objekty. Sú dôkazom 
toho, že ľudové staviteľstvo malo svoj jasný 
poriadok a bolo postavené na racionálnych 
princípoch. Priamo v osade Horná Závrská 
sa nachádza ešte niekoľko zachovaných 
unikátnych stavieb, medzi ktorými nechýbajú 
ani pamiatkovo chránené objekty. Môžete tu 
uvidieť aj unikátny prvok - stodolište. Pokiaľ 
gazdovia nevytvárali pre túto oblasť typické 
átriové domy s integrovanými hospodárskymi 
budovami, tak stodoly stavali na spoločnom 
pozemku, čím vznikali takzvané stodolištia.
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Vánoce, nejkrásnější svátky roku, 
svátky radosti a pokoje, se v dřívější 
době neslavily tak bohatě, jak je tomu 
dnes.

Na Štědrý den se nazdobil vánoční 
stromeček. V dřevěném stojanu se posta-
vil obyčejně na kostn, protože světničky 
byly malé a nebylo tolik místa. Pamatuju 
z mého dětství, že ještě koncem 40. 
let dvacátého století byl v některých 
domech stromek pověšený za vršek 

na dřevěném stropu v koutě za stolem 
s lavicemi. Stromek býval ozdobený vel-
mi jednoduše – sněhovými hvězdičkami, 
jablíčky, zlacenými ořechy, papírovými 
řetězy i kostkami cukru zabalenými 
v ozdobném papíře.

V době, kdy bylo všechno „na lístky“, 
jsme si vyráběli čokoládu sami doma. Lili 
jsme ji do formiček na medvědí tlapky 
a balili do staniolu. Ale už tehdy měli 
někteří krásné baňky, ptáčky a skleněné 
ozdoby.

V průběhu Štědrého dne hospody-
ně pekly koláče pro domácnost a pro 
koledníky a připravovala se večeře. Při 
pečení koláčů se házel do ohně kousek 
těsta a při tom děti říkaly říkanku: 

„Tu máš ohníčku za tvoji službičku, 
abys u nás býval a nám neškodíval.“ 

Celý den byl půst od veškerého 
jídla, a kdo to dodržel, měl večer uvidět 
zlaté prasátko. Před večeří hospodář 
zašel do chléva a každému dobytčeti 
dal kousek chleba, aby i příští rok měl 
dobrý užitek.

 

Štědrovečerní stůl byl prostý, ale 
nikde nechyběl ten nejsvátečnější ubrus. 
Na stole v ošatce byly jablka, hrušky, oře-
chy a sušené ovoce (krúželky), vespod 
bylo nasypáno obilí, kukuřice, fazole a 
hrách, aby byla zase dobrá úroda. Na při-
praveném talíři byl položený bílý oplatek, 
který si každý před jídlem potřel medem. 
Oplatky pekl kostelník a před Vánocemi 
je roznášel do každého domu. 

Večeři začínal hospodář modlitbou, 
ve které všichni děkovali za uplynulý rok a 
prosili o požehnání pro další čas. Nechy-
běla ani modlitba za zemřelé, kteří už 
s námi nejsou. K večeři bývala obyčejně 
hubová polévka se smetanou, krupice 
nebo pupáky. To jsou kousky těsta 
upečené na způsob dukátových buch-
tiček, spařené mlékem, polité máslem a 
posypané mákem nebo ořechy. Kapr a 
bramborový salát se dostaly na náš stůl 
až v padesátých letech. Jako zákusek 
byly koláče, pár kousků medvědích tla-
pek, vanilkové rohlíčky, linecké nebo jiné 
jednoduché cukroví a čaj, někdy bývalo 
i uvařené sušené ovoce.

Po večeři naděloval Ježíšek. Děti 
dostaly nějakou hračku nebo oblečení, 
boty, vzácný pomeranč, později nechy-
běla ani pěkná knížka. Rodiče dávali 
dárky hlavně dětem, nenadělovaly se 
vzájemně hromady různých věcí, jak 
je tomu dnes. Po nadílce se šlo zako-
ledovat ke stařečkom, kmocháčkom, 
k tetičce, strýčkovi. Po zazpívané koledě 
se vinšovalo: 

„Vinšujem vám šťastné a veselé 
svátky, Krista Pána narození, co jsme si 
od něho vyžádali, předně zdraví, pokoj 
svatý a po smrti Království nebeské.“

Po dědině chodila spousta koled-
níků, malých i dospělých, zejména 
z chudších rodin. U každého domu 
zpívali koledy a odříkávali svá přání. Za 
koledu dostali do košíku koláče, jablka 
a krúželky. Ještě dříve, podle vyprávění 
mých rodičů, chodíval obecní pastýř a 
při koledě práskal tatarem, který měl 
na pohánění dobytka. Pastýř dostával 
odměnu za svou celoroční práci – obilí 
a různé potraviny. Na závěr večera šli 
všichni na půlnoční mši nebo byla místo 
půlnoční ráno v pět hodin jitřní, po ní 
pastýřská a o deseti hodinách hrubá. 

Na Hod Boží vánoční se směly konat 
jen nejnutnější práce okolo dobytka. 
Hospodyně uvařila oběd, ale nádobí 
mělo zůstat až na další den. Byl to největší 
svátek v roce!

Na Štěpána se mládenci oblekli za 
různé řemeslníky, kominíky, kováře či 
doktory a chodili do domů mladých dívek 
a nabízeli své služby. Dostali občerstvení, 
pohárek vína, skleničku slivovice, cukro-
ví. Na Nový rok se chlapci zase vystrojili 
za služebná děvčata a pochůzka byla 
obdobná.

Ojedinělý radějovský zvyk, kole-
dování po dědině na Boží hod, existuje 
již velmi dlouho. Jeho počátek se jistě 
počítá daleko více než půl století. Je 
tak zažitý, že téměř v každém domě již 
domácí rodina vyhlíží a čeká na kolední-
ky, kteří obětují svůj sváteční podvečer, 
aby pro radějovskou farnost přinesli 
příspěvek sloužící už několik posledních 
let na opravu kostela, krásné radějovské 
dominanty, kterou postavili naši chudí 
předkové a která patří nám všem.

Pokusila jsem se přiblížit vám atmo-
sféru Vánoc, jak ji zažívala starší genera-
ce a pamětníci. Nebyly ani zdaleka tak 
bohaté a nákladné jako je tomu dnes, 
ale bylo v nich mnoho kouzla, vzájemné 
lásky a pohody.

Anna Krhovská 
Radějov

(převzato ze Zpravodaje obce Radějov 
2008/4) 

Radějov - tetička Marina a stařeček 
Florián ve staré jizbě

Radějov, zimní kroj do kostela
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V letech 2007 a 2008 probíhal 
projekt, který se zabýval vztahem mezi 
návštěvností a přírodním prostředím 
v Národní přírodní rezervaci Čertoryje. 
Práce byla podporována Grantovou 
agenturou Univerzity Karlovy.

Proč právě Čertoryje? NPR Čertoryje 
je jedním z nejvýznamnějších chráně-
ných území v Bílých Karpatech, známá 
především svým bohatým výskytem 
orchidejí. Dopady návštěvnosti jsou 
pro tuto rezervaci významným a dlou-
hodobým ohrožením, a to tím spíše, 
že každoroční nápor návštěvnosti je 
největší ve vegetační sezóně (konec 
května a začátek června), kdy jsou luční 
společenstva nejzranitelnější. 

Postup práce 

Dosud chyběly údaje o tom, kolik 
návštěvníků a ve kterých místech se na 
Čertoryjích během vegetační sezóny 
pohybuje a jak moc tito návštěvníci 
rezervaci zatěžují a poškozují. 

K zodpovězení těchto otázek byla 
práce rozdělena do několika úkolů. 

Mapa hodnot vegetační vrstvy roz-
lišila v rezervaci cennější a méně cenná 
území. Rezervace byla rozdělena na 94 
základních územních jednotek podle 
typů biotopů. Těmto jednotkám pak byly 
přiřazovány body podle různých kritérií, 
například míry zachovalosti biotopu nebo 
pravděpodobnosti výskytu významných 
rostlinných druhů. 

Mapa zranitelnosti vegetační vrstvy 
měla ukázat, které části NPR jsou nejvíce 
zranitelné vůči dvěma hlavním dopadům 
návštěvnosti – sešlapu vegetace a zvýše-
né erozi půdy. Stejně jako v předchozím 
případě byly jednotlivým biotopům při-
dělovány body a na základě toho byla 
vytvořena mapa barevně rozlišených 
dílčích území.

Kvantitativní šetření, neboli sčítání 
návštěvníků, probíhalo po dobu devíti 
dnů na přelomu května a června 2008, 
a to současně ve třech uzlových bodech 
na území rezervace. 

Hlavním dopadem návštěvnosti 
v terénu jsou na Čertoryjích sešlapy 
vegetace (pěšinky mimo hlavní cesty). 
Tyto pěšinky proto byly podrobně zma-
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návštěvníků podpořeno tím, že velká část 
z nich přijíždí právě kvůli orchidejím, což 
ostatně potvrdil i výsledek dotazníkové-
ho šetření – celkem 71 % respondentů 
uvedlo jako hlavní, nebo jeden ze dvou 
hlavních, důvodů své návštěvy bohatou 
faunu a floru (orchideje). 

Celkový počet návštěvníků nebyl 
příliš vysoký – za devět dnů šetření bylo 
na nejzatíženějším stanovišti napočí-
táno 334 osob, zatímco na nejméně 
zatíženém 186. Velká část z nich se však 
pohybovala mimo hlavní cesty – bylo 
například zjištěno, že údolí Járkovce 
opustilo jinak než po hlavní cestě během 
devíti dnů šetření přibližně 100 lidí. 

K nejzajímavějším výsledkům do-
tazníkového šetření patřilo zjištění, že 
většina návštěvníků (61 %) přijíždí do okolí 
NPR Čertoryje na jediný den, velká část 
přijíždí autem (54 %), významný je ale 
také podíl exkurzí zájezdovými autobusy  
(23 %). Byl zde zjištěn značný podíl lidí, 
kteří navštívili NPR Čertoryje poprvé (51 %). 
Povědomí o pravidlech chování v rezervaci 
bylo mezi návštěvníky většinou velmi 
vysoké – s vybranými základními pravidly 
bylo obeznámeno okolo 95 % dotázaných, 
ani to však očividně značnému počtu lidí 
nebránilo v pohybu mimo cesty. 

Doporučení

Jaká opatření z těchto a dalších 
výsledků projektu Správa CHKO vyvodí, 
záleží na další diskuzi, prioritách odpo-
vědných pracovníků Správy, finančních 
možnostech apod. Mezi opatření, která 
lze provést poměrně snadno, patří dopo-

povány v terénu přístrojem GPS, z čehož 
vznikla Mapa cestní sítě.

Dotazníkové šetření probíhalo sou-
časně se sčítáním návštěvníků. Celkem 
bylo dotázáno 228 lidí, převážně z regi-
onu, ale i přes 50 z Brněnska.

Posledním krokem bylo proložení 
všech map (hodnoty, zranitelnosti a 
cestní sítě). Z výsledných map pak bylo 
možno o libovolném místě v rezervaci 
vyčíst, jak hodnotná a jak zranitelná je 
zde vegetace, které oblasti Čertoryjí 
jsou nejvíce zatíženy návštěvností a jak 
velké zde tato návštěvnost zanechává 
dopady. 

Výsledky

Především se podařilo identifiko-
vat oblast střetu zájmů návštěvnosti a 
ochrany přírody. Jedná se o údolí potoka 
Járkovce a jeho jihozápadního svahu, 
kde se vyskytovaly nejhodnotnější a 
zároveň nejzranitelnější luční porosty. Na 
těchto místech byl zároveň zjištěn značný 
výskyt sešlapů (mapa na str. 22).

Analýza údajů ze sčítání návštěvníků 
(jejich počtu a směrů jejich pohybu) mezi 
třemi sledovanými stanovišti poskytla 
přibližný obraz pohybu návštěvníků po 
celém území (mapa na této straně). 

Závěry

Zdá se, že návštěvníci aktivně 
vyhledávají nejhodnotnější lokality, které 
jsou však také bohužel většinou vysoce 
hodnotné a zranitelné. V území, jako je 
NPR Čertoryje, je navíc takovéto chování 

Rudohlávek jehlancovitý

ručení pro pracovníky stráže přírody 
zaměřit se při terénních kontrolách na 
údolí potoka Járkovce a jeho jihozápadní 
svah. Příkladem diskutabilního opatření 
je alespoň částečné zpřístupnění cent-
rální části rezervace, pro což se vyslovilo 
50 % dotazovaných. 

Nakolik se tato doporučení a další 
výstupy projektu osvědčí v praxi, ukáže 
až čas. 

Jaromír Čtrnáctý
Zlín

Mgr. Jaromír Čtrnáctý (*1983) 
je absolventem Přírodově-
decké fakulty Univerzity Kar-
lovy v Praze, oboru Ochrana 
životního prostředí. V roce 
2009 obhájil diplomovou 
práci s názvem Hodno-
cení dopadů návštěvnosti 
na NPR Čertoryje.
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Příjemné teplo v domácnostech 
v celé obci, stabilní ceny paliva, čisté 
ovzduší, nezávislost obce na dovozu 
plynu, práce pro místní občany, úspora 
financí a navíc podpora místních pod-
nikatelů – že to zní jako utopie? A když 
se k tomu přidá ještě vlastní výroba 
elektřiny pro celou obec? 

To, co zní nereálně, je v obci Kněžice 
od roku 2006 realitou. Přesvědčili se o 
tom zástupci obcí, neziskových orga-
nizací a firem z Bílých Karpat, kteří se 
v červnu zúčastnili exkurze pořádané 
Ekologickým institutem Veronica.

Kněžice

Kněžice u Nymburka (500 obyvatel) 
jsou zatím jedinou plně energeticky 
soběstačnou obcí v České republice. 
Nepřetržité teplo (do 90 % domů) a elek-
třinu zde dodává občanům bioplynová 
stanice s kogenerační jednotkou. Řeší 
se tak nejen zpracování komunálního 

odpadu, ale i odpadních vod ze septiků 
a žump (obec nemá kanalizaci a ČOV) 
či zemědělských odpadů. 

Stanice vyrábí teplo pro celou obec 
(3600 MWh tepla za rok) v přijatelných 
cenách a kromě toho produkuje zisk 
díky výrobě elektřiny – do sítě dodává 
téměř 2x větší množství elektřiny (2600 
MWh/rok) než obec spotřebuje. V zimním 
období zde pracuje kotelna na biomasu 
(dřevo a odpadní slámu) jako další zdroj 
tepla. 

Tímto způsobem obec Kněžice 
ušetří ca 2800 tun uhlí a sníží emise 
CO2 o 8600 tun za rok. Model, který si 
zaslouží následování.

Hostětín

Pro příklady energetické sobě-
stačnosti ale nemusíme chodit až tak 
daleko – stačí se vydat do obce Hostětín 
u Bojkovic. Tato obec s 242 obyvateli 
je vytápěna energií z biomasy (dřevní 
štěpky) a momentálně připravuje výstav-
bu fotovoltaické elektrárny na výrobu 
elektřiny pro místní občany. 

Hostětín již několik let podniká kroky 
k energetické soběstačnosti, což zahr-
nuje také instalaci solárních kolektorů 
nebo rekonstrukci veřejného osvětlení. 
V obci rovněž stojí modelový pasivní dům 
Centra Veronica, který má asi 7–10krát 
nižší spotřebu energie na vytápění než 
klasický dům a je ekologickou stavbou 
i po jiných stránkách (na izolaci byla 
například používána sláma). 

Obec ročně ušetří zhruba 1600 tun 
CO2. Konkrétní přínosy hostětínských 
modelových projektů najdete v odbor-
né analýze (http://hostetin.veronica.
cz/studie).

Přínosy

Ale proč by se obce a občané měli 
vůbec energetickou otázkou zabývat? 
Není to dnes již jen otázkou financí. 
Stejně důležitá je ochrana ovzduší, 
řešení nezaměstnanosti, podpora míst-
ní ekonomiky. Přechod k energetické 
soběstačnosti nabídne nejen řešení 
ekologické – snížení znečištění ovzduší 
z lokálních topenišť, využití místních a 
obnovitelných zdrojů energie, snížení 

produkce skleníkových plynů. Má také 
ekonomický přínos: peníze za energii 
zůstanou v regionu, vyrobenou energii 
lze prodávat, zvýší se spolehlivost a 
bezpečnost. Realizace úspor energie a 
využívání obnovitelných zdrojů přispívá 
i k řešení otázek sociálních – zaměstná 
místní občany a podpoří zemědělce 
a podnikatele, kteří mohou pro výro-
bu tepla a elektřiny využívat odpady 
z těžby a zpracování dřeva, rostlinné 
odpady (například trávu a seno z bělo-
karpatských luk) či pěstovat energetické 
plodiny.

Ale jak na to? Přechod k energetické 
soběstačnosti zahrnuje několik kroků. 
Prvním z nich jsou úspory energie, 
neboť nejlevnější energie je ta, kterou 
nemusíme vyrobit… Rekonstruujeme 
proto své domy, zateplujeme starší 
budovy, stavíme nové nízkoenergetické 
či pasivní domy. 

Druhým důležitým krokem je nahra-
zení potřebné (většinou fosilní) energie 
energií z místních a obnovitelných 
zdrojů – sluncem pro ohřev teplé vody 
a výrobu elektřiny, biomasou (dřevem 
a slámou pro spalování nebo trávou a 
zemědělskými odpady pro výrobu bio-
plynu), případně energií z vody, větru či 
geotermálního zdroje.

Studie

První krůčky k energetické sobě-
stačnosti jsou již podnikány v mikrore-
gionu Bojkovsko, kde v současné době 
vzniká pilotní studie, která má vytipovat 
možnosti využívání obnovitelných zdrojů 
a úspor energie v regionu. Studii zpra-
covává Ekologický institut Veronica ve 
spolupráci s Energetickou agenturou 
Zlínského kraje a je podpořena v gran-
tovém řízení MŽP. Výsledky lze očekávat 
do konce tohoto roku.

Hana Machů
Hostětín

Mgr. Hana Machů (*1973) vystudovala 
Přírodovědeckou fakultu Masarykovy 
univerzity v Brně. Od 2006 pracuje 
v Ekologickém institutu Veronica jako 
garantka vzdělávacích programů Centra 
Veronica Hostětín.

Sklad paliva pro biomasovou výtopnu, 
vzadu skladovací nádrže.

Homogenizační jímka pro příjem odpadů a 
strojovna bioplynové stanice
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Oxid uhličitý (CO2) zvyšuje skle-
níkový efekt a přispívá ke globálním 
klimatickým změnám - to asi ví každý 
z nás. Ale víte, že i jednotlivci mohou 
pro ochranu klimatu udělat zásadní 
kroky? 

V říjnu se ve 14 obcích Zlínského 
kraje budou moci žáci, studenti i obča-
né dozvědět, jak mohou sami přispět 
k ochraně klimatu. Účastníci soutěže 
Zlínská CO2 liga (podpořené v granto-
vém řízení MŽP) tento měsíc totiž budou 
organizovat klimatickou kampaň, jejíž 
součástí budou herní aktivity pro spo-
lužáky, besedy pro veřejnost, klimatická 
výstava, anketa, nástěnka, informační 

letáček či jiné tematické aktivity dle 
vlastního návrhu.

Vyvrcholením kampaně bude Den 
pro klima – den bez CO2, kdy se žáci 
a studenti budou snažit o co největší 
osobní úsporu energie a CO2 – napří-
klad tím, že přijedou do školy na kole 
místo autobusem nebo že si ke svačině 
koupí místní jablka místo dovážených 
banánů. 

CO2 totiž vzniká při všech aktivitách, 
kdy spotřebováváme energii – elektřinu, 
palivo, teplo. Cílem celé soutěže je, aby 
si žáci uvědomili, že všechno souvisí se 
vším – že jejich cesta do školy souvisí 
s táním ledovců v Antarktidě, nekvalitní 
okna ve škole či doma se záplavami 

v Bangladéši či jak souvisí přehrávání 
jejich oblíbeného CD s rozšiřováním 
světových pouští.

Pokud zajímá téma globální klimatic-
ké změny i vás, můžete navštívit výstavu 
Prima klima ve Zlíně (5.–23. října) nebo 
v Uherském Hradišti (16.–29. listopadu) či 
zabrousit na webové stránky www.vero-
nica.cz a www.hostetin.veronica.cz.

Hana Machů
Hostětín

ČESKO-SLOVENSKÝ SLOVNÍČEK

Jak už jsme řekli v minulém čísle, 
hodně slov pojmenovávajících lidské 
tělo je češtině a ve slovenštině totož-
ných nebo velmi podobných. Ještě 
větší je podobnost českých a sloven-
ských termínů pro choroby, nemoci a 
jejich příznaky. Kromě jazykového pří-
buzenství tu hraje roli i fakt, že značná 
část lékařských názvů má svůj základ 
v latině či v řečtině. S velmi podobnými 
slovy se proto setkáme i mimo Česko 
a Slovensko. 

V obou jazycích jsou například 
totožné následující pojmy (v abecedním 
pořadí): afty, akné, alergie, angína, artró-
za, astma, borelióza, diabetes, ekzém, 
hemeroidy, herpes, infarkt, ischias, 
menopauza, migréna, mononukleóza, 
nervozita, obezita, paradentóza, tuber-
kulóza, viróza. Stejné jsou také některé 
pojmy převzaté z jiných jazyků. AIDS je 
zkratka anglického pojmu a také slovo 
stres je půjčené z angličtiny, je však 
třeba dodat, že ho Angličané zase 
převzali z francouzštiny. Lidový název 
hexenšus pro bolest v oblasti bederní 
páteře pochází z němčiny. Z původně 

slovanských slov zní v obou jazycích 
stejně například i pojmy bradavice, 
cukrovka, dětská obrna, hluchota, mor, 
nádor, omrzlina, opar, otrava, rakovina, 
slepota, svrab, úpal, vši, vyrážka nebo 
záškrt.

Ve většině dalších lékařských názvů 
latinského či řeckého původu pak mezi 
češtinou a slovenštinou najdeme pou-
ze takové rozdíly, které komunikační 
problémy způsobit nemohou. Máme 
na mysli názvy jako arterioskleróza 
(artérioskleróza), artritida (artritída), 
deprese (depresie), epilepsie (epilepsia), 
fraktura (fraktúra), hepatitida (hepatitída), 
impotence (impotencie), inkontinence 
(inkontinencia), leukémie (leukémia), 
meningitida (meningitída), menstruace 
(menštruácia) nebo revma (reuma). To 
je případ i většiny slovanských termínů 
– od bezvědomí (bezvedomí) až po 
žlučové kameny (žlčníkové kamene). 
V tabulce proto uvádíme pouze ty, které 
by mohly zkomplikovat komunikaci mezi 
vámi a lékařem. Pozor především na 
dětské nemoci! 

Jan W. Jongepier

česky slovensky

bolest zad bolesť chrbta 

děloha maternica

chudokrevnost málokrvnosť

kocovina stav ráno po opici

koktání koktanie, 
zajakavosť

kýla prietrž

nadýmání nadúvanie

osteoporóza rednutie kostí

otoky opuchy

plané neštovice ovčie kiahne, 
varicela 

pravé neštovice kiahne 

průjem hnačka

příušnice mumps

puchýř pľuzgier

rýma nádcha

spála šarlach

spalničky červienka

svědit svrbieť

šilhání škuľavosť

vzteklina besnota

zapomnětlivost zábudlivosť

zarděnky rubeola

žloutenka žltačka
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Nejkrásnější z veverek, co žijí v lesích kolem Bojkovic, 
měla nádherně zlatavý kožíšek. Proto ji máma pojmeno-
vala Zlata a proto měla koncem září, přesně dvacátého 
pátého, svátek. To byl důvod k oslavě a Zlata pozvala do 
parku zámku Světlova všechny veverky z okolí. Oslava se 
náramně podařila, protože byl konec září a lesy byly plné 
plodů, hub a semínek. Všechny veverky se proto radovaly 
a veselily, povídaly si a baštily a pranic se nestaraly o to, 
že brzy se ochladí, přijdou podzimní deště a po nich sníh 
a mráz. 

Jen jedna veverka nejásala. Seděla tak trochu bokem 
na větvi vysokého smrku a mlčela. Byla to Marta, nejstarší 
ze všech veverek. Tvářila se smutně a bez velkého zájmu 
vybírala semínka ze smrkové šišky. Netrvalo dlouho a Zlata, 
která neustále hopkala mezi veverkami, si jí všimla.

„Haló, Martičko, pročpak sedíš v ústraní a proč jsi tak 
smutná?“ zavolala Zlata a vyhoupla se na větev k Martě.

„Nejsem smutná, pouze mám starosti,“ odpověděla 
Marta. „Brzy přijde zima a my se jen bavíme a nestaráme 
se o zásoby. Bude to jako každý rok. Zima a hlad!“

„Ale, vždyť si přece každý rok děláme zásoby. Já měla 
vloni tři zásobárny,“ pochlubila se Zlata.

„No jo, jenže jsi jednu nenašla a jednu ti někdo vybral 
a tak jsi nakonec stejně trpěla hlady. Jako my ostatní,“ 
káravě připomněla Marta.

„To máš pravdu,“ připustila Zlata „jenže co s tím?“
„Přemýšlela jsem o tom a na něco jsem přišla,“ odpo-

věděla již trochu veseleji Marta. „Měly bychom si založit 
jednu velkou společnou zásobárnu. Všechny bychom do 
ní nanosily lískové oříšky, žaludy a bukvice, suché houby 
a prostě veškerou baštu. V zimě bychom vše spravedlivě 
rozdělovaly a nikdo by netrpěl hladem.“

„Páni! To je ale nápad. No to je úžasný nápad,“ vyhrkla 
nadšená veverka Zlata. „To musíme udělat.“ Seskočila 
z větve a utíkala za ostatními: „Holky, holky, rychle sem. 
Marta má báječný nápad. Bude konec hladu, už se nemu-
síme bát zimy. Poslouchejte.“

Marta svolaným veverkám vylíčila co ji napadlo a 
divte se jak chcete, jindy hašteřivé veverky se po chvíli 
jednohlasně dohodly, že společnou zásobárnu opravdu 
založí. A nejen, že se dohodly, ale hned na druhý den 
s tím začaly. Do velké dutiny ve starém dubu brzy nanosily 
ohromné množství žaludů, ořechů, bukvic, šišek, šípků a 
všelijakých jiných laskomin. Hotový poklad to byl. A když 
máte poklad, nutně se o něj bojíte. To jenom úplní chudáci 
si žijí bezstarostně.

Veverky nejprve otvor do skrýše zahradily umně prople-
tenými větévkami, ale nakonec se shodly na tom, že to nesta-
čí a že musí ke skrýši stavět stráž. To proti cizím veverkám, 
vždycky se nějaké tulačky objeví. A tak si rozdělily hlídky 
a celé dny se spravedlivě střídaly. Hlídaly tak celé týdny a 
dělaly to určitě dobře. Jenže i stráž ví, co je hlad. A hlídáte-li 

kopec 
laskomin, 
dostanete na ně chuť. Každičká veverka, co stála na hlíd-
ce, občas a potajmu tlapku do skrýše strčila a nějakou 
drobnost tam uloupila.

Běžel čas a přišla skutečná zima. Když vše pokryl sníh 
a venku se žádná potrava nedala nalézt, sešly se veverky 
u dubu a otevřely zásobárnu. To bylo překvapení! Z celé-
ho pokladu zůstal na dně dutiny jeden lískový oříšek, pár 
bukvic a hrstka semínek.

„Pomóc, někdo nás okradl!“
„Někdo nás podvedl!“
„Kdo za to může?“ 
„Já poctivě hlídala celičké dny!“
Křičely veverky, jedna přes druhou, až se konečně 

dostala ke slovu Marta, nejstarší z nich.
„Klid, děvčata, klid! Uklidněte se, prosím! Je zcela 

zřejmé, že náš poklad byl ukraden. A dále je nabíledni, 
že my všechny, tedy i já, jsme jej poctivě celé dny střežily. 
Co z toho vyplývá?“ položila si ta chytrá veverka řečnickou 
otázku a hned si na ni sama odpověděla: „No přece to, že 
jsme byly okradeny v noci! Když jsme, po celodenní práci, 
znaveně spaly. A kdo mohl ukrást náš poklad, když v noci 
spí i veverky tulačky, jichž jsme se nejvíce obávaly? Kdo že 
to šmejdí po nocích v celičkém lese a tiché temnotě podle 
krade? Plchové drzí, jedině oni!“ dokončila svůj projev a 
vítězoslavně se rozhlédla, jaký dojem to udělalo.

Jedním slovem – ohromný! Všechny veverky, jedna 
vedle druhé, přijaly vděčně toto vysvětlení. Ano, to museli 
být plchové! Ne my, ani tulačky, ale zákeřní plchové. 

Od té doby se žádná veverka z okolí Bojkovic s plchy 
nebaví. A co plchové na to? Nevědí sice proč, ale je jim to 
vcelku jedno. Stejně si o těch potrhlých veverkách vždycky 
mysleli své!

Pavel Bezděčka
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1. ježek
2. jezevec lesní
3. prase divoké
4. veverka obecná
5. zajíc polní
6. vlk obecný
7. kočka divoká
8. medvěd hnědý
9. vydra říční

PRO CHYTRÉ DĚTI

Správné odpovědi z minulého čísla:
1. b, d, c, a; 2. b; 3. a; 4. b; 5. c; 6. a-3, b-1, c-4, d-2, e-5; 7. c

Zasněžená krajina nadcházejících měsíců přímo vybízí ke stopování volně žijících zvířat. Stopy je možno pozorovat, ať je 
sněhu málo nebo hodně, ať je vlhký nebo prašan. Ideální je ovšem sníh nepříliš hluboký a spíše vlhký, v němž se otisky 
zachovají do nejmenších detailů. Čerstvě napadlý sníh je navíc zárukou, že se po stopách můžete ke zvířeti dokonce 
přiblížit. Úkoly připravené k tomu číslu našeho časopisu prověří popř. doplní vaše znalosti z této oblasti.
V zimě bývá brzy šero. Vaším prvním úkolem tedy bude spárovat siluety zvířat (značeny římskými číslicemi) s jejich 
názvy (arabská čísla).

Dalším úkol se již bude týkat přímo stop (značeny velkými písmeny), ty máte 
za úlohu přiřadit k výše jmenovaným zvířatům.

V posledním úkolu nás zajímá, která zvířata z našeho výčtu pravděpodobně nebudete stopovat 
na sněhu a proč.
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Redakce

O nafoukané Uhelce
Na okraji jednoho města stála stará uhelná elektrárna. 

Byla jediná ve městě, a proto na sebe byla tak strašně pyšná. 
„Jenom mě mají lidé rádi! Beze mě by byli odříznutí od světa!“ 
říkala si každé ráno, a také se podle toho chovala. Její nejob-
líbenější zábavou bylo chrlit z vysokých komínů černočerný 
kouř. Lidé v okolí z toho byli zoufalí, ale co mohli dělat – bez 
elektrárny by se neobešli. Sice do ní nainstalovali nejnovější 
filtry a čističe, ale elektrárnu prostě bavilo dělat na modrém 
nebi špinavé obláčky.

Elektrárna se celý den mlsně koukala na vagóny uhlí, 
které jely z daleka jenom proto, aby ji nasytily. „Lidé mě mají 
tak rádi, že nikdy nedopustí, abych vyhladověla,“ říkala si 
spokojeně a těšila se, až ochutná uhlí z dalšího vlaku. Její 
nenasytný žaludek stravoval tuny a tuny pravěké pochoutky. 
Nejraději měla potravu z Mostecka. Jen co jí do tlamy nasypali 
první várku, už si začala libovat: „Mňam! Takový papáníčko 
bych mohla jíst pořád. Nejradši bych ho slupla i s vagónem!“ 
A tak se každý den cpala a cpala a zahalovala celé město 
do černého kouře.

Jednoho dne ale došla obyvatelům trpělivost a rozhodli 
se, že takhle už to dál nejde. Domluvili se, že na protějším 
poli postaví větrnou elektrárnu a provoz té uhelné omezí 
na minimum. Jen co se začalo stavět, pokukovala Uhelka 
zvědavě, cože to bude, až to bude. „Že by mi tu lidé stavěli 
další sklad na to vynikající černé kamení? Nebo ho tu rovnou 
budou těžit, abych ho měla pěkně čerstvoučké?“ uvažovala a 
už se těšila, jaké vylepšení tu pro ni, jejich milovanou, jedinou 
a nejdůležitější, postaví.

Asi po půl roce bylo hotovo. Uhelka si 
div komíny neukroutila, jak byla zvědavá, 
na co tam jsou ty legrační větrníčky. „Hej! 
Ty tam! Co jsi zač?“ křikla. „My jsme, 

prosím pěkně, větrná elektrárna Severák a 
kdo jsi ty?“ zeptali se zdvořile větrníčci. „Já?! 

Copak mě neznáte? Já jsem přece uhelná elektrár-
na!“ durdila se. „Aha! Tak proto je tady, s prominutím, takový 
smrad…“ odpověděl Severák. „Cože?! Smrad?! To je přece 
vůně čerstvě spáleného uhlí!“ rozzlobila se Uhelka. „Každý 
tomu říká jinak, ale lidem se to zřejmě také nelíbí, když si tu 
postavili nás,“ řekli větrníčci a začali se vesele otáčet. „Tak 
na to bych se ještě podívala! Vy se můžete jít s těma svýma 
plácačkama vycpat! Dáme si závody, kdo udělá za týden více 
energie!“ vyzvala Uhelka Severáka na souboj.

Větrníčci se ihned začali točit jako o závod, ale Uhelka 
nechtěla zůstat pozadu a rychle se pustila do uhlí. Břicho měla 
nacpané k prasknutí, ale nevzdávala se. A samozřejmě, čím 
více jedla, tím více kouřila.

Po dvou dnech jejich závodu bylo město celé v černé 
mlze. A tak se obyvatelé rozhodli, že se provoz ve staré uhelné 
elektrárně okamžitě musí omezit. Už nestály před bránou vlaky 
frontu, jen sem tam se objevil nějaký ten motoráček a přivezl 
pár vagónů. Uhelka dostávala sotva čtvrtinu své dávky. Celý 
den jí kručelo v břiše a naštvaně ze sebe chrlila ještě víc dýmu 
než obvykle. „Co to děláte? Takhle tu sázku se Severákem 
nemůžu vyhrát!“ vztekala se, ale už ji nikdo neposlouchal. Už 
nebyla jediná a nejdůležitější. Lidem byla už jenom na obtíž. 
Všichni teď chodili obdivovat Severáka a ona jim při tom jen 
čmoudila pod nos.

Do roka už se o Uhelku nestaral vůbec nikdo. Na louce 
vedle totiž postavili sluneční elektrárnu. Uhelka byla až moc 
bezohledná a myslela si, že ji nemůže nic ohrozit. Byla zkrátka 
příliš pyšná a pýcha přece předchází pád…

 
Markéta Židová

ZŠ E. Beneše, Písek
(1. cena 3. kategorie)

Přední strana obálky: Babky z Chmelovej, zadní strana: Bielokarpatské naj
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Kamenec v nivě Radnického potoka je ideálním místem pro výskyt vzácných druhů motýlů. Díky projektu
RWE Transgas Net. Blíž přírodě. je zde možné ve volné přírodě pozorovat např. modráska očkovaného,
modráska bahenního nebo soumračníka. Lokalita patří do evropské soustavy chráněných území
Natura 2000 a od roku 2008 je zpřístupněna i široké veřejnosti.
Od roku 2007 financoval RWE Transgas Net jako generální partner Českého svazu ochránců přírody
otevření 23 přírodních významných míst o celkové rozloze více než 100 hektarů.

RWE Transgas Net – Váš spolehlivý přepravce zemního plynu.

RWE Transgas Net. Blíž přírodě.

Foto: ZO ČSOP Aron

www.rwe-transgasnet.cz
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Nikdy jsme se neměli tak dobře. Došlo k obrovskému zlepšení kvality 
ovzduší a vody v řekách. Počet přírodních druhů roste. Globální oteplo-

vání je nesmyslná fikce.

Časopis vychází díky finanční podpoře International Visegrad Fund
 a Ministerstva životního prostředí ČR.

Nechme si pesimismus na lepší časy.

Bielokarpatské naj - 2. castˇ ,

Črievičník papučkový  - najzriedkavejšia orchidea - jediná známa lokalita 
 výskytu v CHKO Biele Karpaty
Klinovka čiernonohá - najvzácnejšia vážka
Bielokarpatská krajina - najohrozenejší fenomén Projekt byl podpořen v grantovém řízení MŽP

Materiál nemusí vyjadřovat stanoviska MŽP

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 EUR


