




V stup českého zemědělství do Evropské 
unie z ekologického pohledu 

Jaroslav Ungerman 

Již několik týdnů probíhá mediální vlna stížností a nářků našich zemědělců na 
téma, jaká diskriminace a přímo ohrožení další existence čeká naše zeměděl
ství při zařazení po boku ostatních partnerů v Evropské unii. Zemědělci dokon
ce přijeli do Prahy, před Senátem uskutečnili protestní demonstraci a získali 
slovní podporu mnohých politiků, kteří však nemají praktický vliv na vyjed
návání s EU. 
Zástupce zemědělců přijal při nedávné návštěvě Prahy i komisař EU pro ze
mědělství Franz Fischler, který je nicméně nepřesvědčilo kompetentním po
stupu a legitimních podmínkách předložených při vyjednáváních zemědělcům 
přidružených zemí Evropskou komisí. Proces vyjednávání ostatně bude pokra
čovat až do uzavření zemědělské kapitoly a zřejmě se ze strany našich země
dělců dočkáme ještě dalších spektakulárních vystoupení, i když bychom si od 
nich přáli realističtější přístup a hledání řešení v celém širokém spektru mož
ností, které Společná zemědělská politika EU nabízí. 

Opodstatněné požadavky? 

Ponechme stranou úvahy, kdo hlavně - jménem českých zemědělců - tuto kam
paň vede a proč to dělá. Jen stručně zmiňme, že jsou to hlavně reprezentanti vel
kých zemědělských podniků, které vznikly po transformaci z bývalých socialis
tických struktur a dnes fungují v obdobných produkčních schématech zpravidla 
se stejnými lídry. Těm jde nejen o hegemonní postavení v resortu zemědělství, 
ale především o provozování toho typu zemědělství, který má v západní Evro
pě označení "produktivistický". U nás bývá nazýván "intenzivní" a bývá pova
žován za jedině "konkurenceschopný", tedy takový, který svoji úspěšnost sta
ví na intenzifikačních faktorech - průmyslových hnoj ivech, pesticidech, těžké 
mechanizaci, monokulturních plodinách a vysoké koncentraci dobytka. Není 
možné vyloučit, že tlak vyvíjený z jejich strany na "bruselské peníze" má dů
vod v možnosti splacení pohledávek, které tyto podniky stále mají vůči svým 
věřitelům - bývalým členům JZD (jak by k tomu přišly podniky, které své zá
vazky již splnily?) . 
Nijak tedy nepřekvapuje, že protestní argumentace těchto lídrů vychází pouze 
z předpokládaného přiznání přímých plateb k datu vstupu do EU na 25 % hod
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Sbohem okresy 

Dalibor Zachoval 

V uplynulých dnech byl kromě summitu NA
TO hlavním tématem sdělovacích prostřed
ků vstup Ceské republiky do Evropské unie 
a také dopad, jaký bude mít na naše země
dělce. V poslední době se jejich situace je
ví jako neudržitelná, zejména pak pohledem 
sdělovacích prostředků. Je příznačné, že pro
stor v médiích je dán především protestním 
mítinkům a demonstracím. Jsou požadav
ky části našich zemědělců skutečně legitim
ní a jejich argumenty kompetentní? Pro lepší 
orientaci v tomto mediálním šumu přinášíme 
článek Jaroslava Ungermana, který posky
tuje základní informace o současné podobě 
Společné zemědělské politiky Evropské unie 
a nastiňuje skutečné podmínky, které budou 
zemědělcům ze střední a východní Evropy 
vstupem do unie nabídnuty. Mimo finanční 
kompenzace je to především možný rozvoj 
venkova a podpora ekologických hodnot pří
rody a krajiny. 
Nedílnou součástí našeho zemědělství je vi
nohradnictví. Od počátku devadesátých let 
minulého století je pak na části českých a pře
devším moravských vinic uplatňováno ekolo
gické vinohradnictví. V souvislosti s ním ho
voříme o dvou směrech - o přísně limitované 
organické produkci a méně striktní integro
vané produkci. Zhodnocení uplynulých let
základních trendů, přínosů i nedostatků - po
skytuje příspěvek Milana Hluchého. 
Uplynulé desetiletí přineslo do naší kraji
ny řadu změn. Jednou z nich je úbytek ob
dělávané zemědělské půdy. Její rozloha se 
liší podle regionů, nejvíce jsou "postiženy" 
méně úrodné, především podhorské oblasti. 
Jaké jsou zkušenosti s neobhospodařovanou 
zemědělskou půdou, jaké jsou možnosti je
jího využití v blízké budoucnosti? O odpo
věď na tyto otázky jsme požádali pracovní
ka Správy CHKO Slavkovský les Pavla Řepu 
a Josefa Řetického ze Správy CHKO Žďár
ské vrchy. Kolega Václav Štěpánek se pak za 
stejným účelem vydal na reportáž do CHKO 
Beskydy. 
Na sklonku roku definitivně končí působnost 
sedmdesáti tří okresních úřadů v Ceské re
publice. V našem periodiku jsme ochranář
skou činnost okresních pracovníků sledovali 
již od počátku vycházení Veroniky. Ohlédnu
tí za prací úředníků, kteří pečovali o přírodní 
a krajinné hodnoty svého okresu přináší pří
spěvek Antonína Bučka, který se rovněž za
mýšlí nad budoucností ochrany přírody v no
vých podmínkách. 
Vážení čtenáři, věříme, že i poslední letoš
ní číslo Veroniky si přečtete se zájmem a za
chováte nám přízeň i v příštím roce. Přejeme 
Vám šťastné Vánoce a do nadcházejícího ro
ku 2003 především pevné zdraví, štěstí, lásku 
a krásné chvíle prožité v přírodě. 

• 
Tvdř naší venkovské krajiny před kolektivizací 
se již nikdy nevrátí. Foto slovenské Liptovské 
Tepličky v sedmdesátých letech pořídil Jaroslav 
Ungerman 

ZEMĚDĚLSTVÍ V ČR A EU 1 



~-
I 

Kreslil Jan Steklí k 

noty, kterou pobírají zemědělci v současných zemích EU a odmítají vnímat šir
ší souvislosti (opravdu se snad domnívají, že mohou žádat 100% přímých pla
teb při rozdílech v ceně pracovní síly a v platbách za nájem půdy?). O to větší 
výhrady je možné mít k médiím, která přebrala nekriticky bez uvedení dalších 
skutečností a souvislostí jejich argumenty a navíc se dopouštěla nepřesností, 
když uváděla, že se jedná o 25 % přímých dotací nebo všech dotací vůbec. 

Rozpočtová zemědělská politika EU 

Pro lepší orientaci v tomto mediálním šumu uvádíme několik stručných infor
mací, jaké jsou dotace v současné podobě Společné zemědělské politiky EU, co 
se ve skutečnosti nabízí zemědělcům zemí střední a východní Evropy při vstu
pu do EU ajaké další faktory mimo finanční kompenzaci jsou ve hře, zejména 
rozvoj venkova a podpora ekologických hodnot zemědělské krajiny. 
Zemědělská politika západoevropských zemí sdružených nejdříve v Evropském 
hospodářském společenství a nakonec v Evropské unii prošla složitým vývojem 
k naplnění cílů, potřeb a k tomu uzpůsobených nástrojů. Původní záměr k za
bezpečení zemědělské produkce pro dostatečné a cenově dostupné potravinové 
zajištění populace byl dosažen již koncem šedesátých let. V polovině let sedm
desátých začala být velkým problémem nadvýroba zemědělství, k jejíž regulaci 
se hledala - a se střídavými úspěchy nacházela - limitující opatření. Při vstupu 
zemí střední a východní Evropy, které představují značný zemědělský produkč
ní potenciál, se EU chce vyhnout nebezpečí pádu do nové "nadprodukční pas
ti", a proto hledá řešení, jak zemědělství těchto zemí bez otřesů na obou stra
nách vhodně integrovat. 
Z rozpočtu Komise EU ve výši 96 miHard eur pro rok 2002 připadá na zeměděl
skou politiku plných 44 miliard eur, na strukturální fondy se vynaloží 32 miliard 
eur - jsou určeny na investice zejména "chudým regionům" a po vstupu z nich 
budeme také čerpat (údajně mimo Prahu, která již vstoupila mezi "bohaté regi
ony"), na zahraniční politiku 7 miliard eur, na výzkum 3 miliardy eur atd. 

Na velkých scelených lánech omé půdy může mít vodní eroze katastrofické rozměry. Povodí 
Kozlovského potoka na Českomoravské vrchovině po intenzivních srážkách v dubllu roku 1988 
zachytil Jaroslav UlIgermall 

Venkov má budoucnost 
Eva Reinohlová 

Je představa krásného, plně funkčního venko
va s líbeznou, kultivovanou krajinou, úprav
nými obcemi a spokojenými obyvateli pozi
tivně motivovanými pro společné zvelebování 
sídla pouhou chimérou a nesplnitelnou před
stavou? Lze z této představy realizovat ales
poň něco? V jakém časovém horizontu? lak 
postupovat? lak záměry financovat? Kde hle
dat vzory, vyzkoušené postupy? laké použít 
prostředky? Program SAPARD nabízí jistá 
řešení, "požaduje" však za to určitou formu 
spolupráce obcí a především jejich vlastní ini
ciativu. Současně znamená zahájení "soutě
že" o finanční prostředky. 

Program SAPARD 

S určitou mírou nadsázky lze tvrdit, že náš 
venkov právě nyní stojí na pomyslné křižo
vatce a na prahu nové éry. Od roku 2000 je 
v České republice do praxe uváděn program 
Evropské unie SAPARD, určený pro země
dělství a rozvoj venkova, jako nástroj přípra
vy českého zemědělství a venkova na Spo
lečnou zemědělskou politiku EU. Nikoliv 
shodou náhod se faktický počátek jeho re
alizace kryje s faktickým zavedením nové
ho systému správy území v České republice. 
V čase se tak setkávají faktory, které budou 
další vývoj venkovských oblastí výrazně 
ovlivňovat a usměrňovat. Venkovské obce se 
tak ocitají ve zcela nové situaci. 
Význam změny územně správního členění 
je pro další rozvoj venkova značný. Přenese
ní pravomocí, a tedy značného dílu odpověd
nosti za rozvoj venkovských obcí na regio
nální článek samosprávy a tzv. "malé okresy" 
v rámci státní správy se týká 80 % obcí, které 
lze podle metodiky OECD (metodika OECD 
vychází pro definování venkovských obcí 
z hustoty zalidnění pod hranicí 100 obyvatel! 
km2) považovat za obce venkovské (to před
stavuje 75 % rozlohy státu a více než jednu 
pětinu obyvatel). Princip celkové revitalizace 
a dalšího rozvoje venkova spočívá ve vlastní 
iniciativě obcí, které musejí hledat prostředky 
(nejen finanční), které by pomohly nastarto
vat a udržet žádoucí úroveň vývoje. Spoléhá
ní řady obcí (převážnč populačně malých a le
žících v geograficky periferních oblastech) na 
externí management, vycházející často z do
savadní zkušenosti s řízením obce z vyšší 
správní úrovně, vede bohužel ve svém dů
sledku k ještě větší pasivitě jak vedení těchto 
obcí, tak jejich řadových obyvatel. 

-
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Většina ze 44 miliard eur zemědělského rozpočtu - více než 85 % - směřuje do 
tzv. prvního pilíře, kam patří právě přímé platby zemědělcům pro zaj i štění ga
rantovaných cen, z toho na sféru rostlinné výroby připadá 27 miliard eur a na 
živočišnou 11 miliard eur. Uveďme, jak se rozděluje 27 miliard eur v rostlin
né výrobě: na produkty z orné půdy se vyplácí] 8, na olivy 2, na tabák 0,9, na 
výrobu cukru I miliarda eur atd. Živočišné produkty jsou dotované] 1 miliar
dami eur nás ledovně: na mléko a mléčné výrobky 2, na hovězí maso 8 (pod
pora platí pro 90 kusů hovězího dobytka na maso za rok v podniku, další pro
dukce masa je bez dotací), na ovčí maso 0,7 miliardy eur atd. Z toho vyplývá, 
že přímé platby zaměřené na zeměděl ské produkty zatím nij ak nezoh ledňu

j í způsob a další okolnosti zemědělského hospodaření v kraj ině. (Vysvětl ují
cí poznámka: přímé platby výrazně vzrostly po roce 1992 k vyrovnání garan
tovaných cen, které byly sníženy kvůli menším exportním příplatkúm, a od té 
doby stálé platby rostly při stanoveném mechanismu: čím intenzivnější výro
ba, tím vyšší platby, do nichž také jen na první pohled nelogicky spadaj í i pří
mé platby jako kompenzace za část půdy uvedené do klidu a tedy vyloučené 
z produkce - "set-aside".) 

Podpora venkova 

Zbývajících méně než 15 % zeměděl ského rozpočtu je obsaženo v tzv. druhém 

piiíři, který představuje celkem 22 opatření v rámci nařízení EU 1257/1999 

k podpoře venkovského rozvoje, mezi nimiž jsou z ekologického hlediska vý

znamné hlavně agro-environmentální programy (asi 2 miliardy eur) a podpora 

méně příznivých oblastí (0,9 mi liardy eur), avšak důležité jsou i další - inves

ti ce dolarem (0,2) , odchod zemědělců do důchodu (0,2), pomoc mladým far

mářům (O, 1), lesnické programy (0,1 mil iardy eur). 

Přestože uvedených 15 % prostředků zemědělského rozpočtu ve druhém pilíři 


ukazuje na průměrné zastoupení v rámci EU, mezi jednotlivými členským i ze

měmi jsou velké rozdíly: Francie má tento podíl jen 5 %, Německo 12 %, na-


Bez šetrného zemědělského využívání by podhorské kraj iny ztratily S VO ll pestrost a biodiverzitu. 
Pollled na malebný katastr slovenské obce Vlkolinec zaznamenal Jaroslav Ungerman 

i Kreslil Jan StekHk 

Podpora samostatnosti obcí 

Trend podpory venkovských oblastí v Evrop
ské unii v pos ledních desetiletích potvrzuje 
prosazování principu "pomoci ke svépomo
ci", kdy cílem podpůrných programů je pod
pora vlastních aktivit obcí a různých inovací. 
Ze zkušeností zemí, jejichž venkovské ob
las ti absolvovaly proces, kterým procházejí 
a budou procházet venkovské oblasti u nás, 
lze formulovat některé obecné závěry: revita
lizace venkova je především procesem dlou
hodobým, kdy vložené prostředky při nášejí 
efekt za mnoho let. Fi nančních prostředků ne
ní ani v EU dos tatek a bez využití vlastních 
sil obyvatel obcí by kýženého efektu nebylo 
nikdy dos aženo. Většina úspěšných obcí hle
dala alternativn í možnosti pro zvýšení atrak
tivity obce nejen pro vlastní obyvatele, ale 
i její návštěvníky. Aby jednotlivé obce uspě
ly v konkurenci ostatních, zdůrazňují vlast
ní specifika a stále víc se navzájem odlišují. 
Všechny pozitivní změny tak odrážejí a pro
hlubují diferenciaci obcí jako druhou stranu 
integračn ího procesu v Evropě. Zpětnou vaz
bou pak vyvolávaj í potřebu diferenciace při 
koncipován í a rozdělován í finanční pomoci 
v rámci podpúrných programú. 
Obce našeho venkova nejsou o nic horší, na
ši zemědělc i nejsou méně šikovní. Mají však 
za sebou léta "socialistické" devas tace, včet
ně devastace sociální struktury, v oblast i vy
bavenosti si nesou dědictví své dřívější "stře

diskovosti" nebo naopak "nestřediskovos ti" , 

prošly desetiletím hlubokých sociálně ekono
mických změn. 

Spolupráce místních samospráv 

Program SA PARD, jehož hlavním cílem je 
komplexní a integrovaný rozvoj celých ven
kovských oblastí, nabízí našemu venkovu ře
šení některých dos avadních problémů a za 
přesně stanovených podmínek garantuje je
ho další rozvoj. Svým zaměřením a priorita
mi však míří nejen do vlastního rozvoje ven
kova, ale i do způsobu ří zení venkovských 
obcí, které by samy měly být za tento roz
voj odpovědny největším dílem. V zájmu tr
vale udržitelného rozvoje venkova je podstata 
programu SAPARD postavena na integrova
ných projektech vyžadujících mimo j iné spo
lupráci mís tn ích samospráv a zemědělských 
podn iků. Tlakem na vytvářen í venkovských 
mikroregionů, tj . přirozených oblastí zahrnu
j ících několik obcí (předpok ladem je cca de
set tisíc bydlících obyvatel, případně rozloha 
cca deset tisíc hektarů, ale především společ

né záj my), představuje program SAPARD 
nepřímý ekonomický nástroj, neboť finanč

--. 
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Kreslil Rostislav Pospíšil 

opak Rakousko jej má 45 %. Pro nás by mělo být zajímavou informací, že Ra
kousko se rozhodlo při vstupu do EU výrazně posílit účinnost druhého pilíře 
s cílem udržet a podporovat zemědělskou aktivitu v podhorských a horských 
podmínkách, což se evidentně podařilo. Ještě jedno srovnání, a sice kalkulace 
prostředků druhého pilíře na 1 ha zemědělské půdy u některých zemí: ve Vel
ké Británii je to 10€, ve Francii 15, v Rakousku 135, ve Finsku dokonce 150, 
při evropském průměru 32€. 

Agro-environmentální programy 

Podobně rozdílné je i čerpání prostředků u druhého pilíře na agro-environmen
tální programy. Jedná se o celý soubor opatření dohodnutý se zemědělci na 
ochranu přírody, krajiny i vodních zdrojů a patří sem také ekologické zeměděl
ství: v Řecku je tento podíl 12 %, v Rakousku 66 %, ve Švédsku 96 % při prů
měru EU 54 %. Obdobně je tomu i s čerpáním z druhého pilíře na podporu mé
ně příznivých oblastí: podíl v případě Rakouska je 22 %, Velké Británie 25 %, 
Finska 43 % a Francie 45 %, v průměru EU je to 16 %. 
Jak již bylo zmíněno, druhý pilíř zahrnuje také lesnický program, a třebaže řa
da zemí jej vůbec nevyužívá (odtud snad pochází i zkreslená informace, že les
nictví není v EU nijak dotováno), například Španělsko z druhého pilíře v rám
ci tohoto programu čerpá prostředky ve výši 46 %, přičemž evropský průměr 
činí 13 %. 
Z těchto několika číselných údajů je zřejmá variabilita, s jakou jednotlivé ze
mě EU přistupují k uzpůsobení strukturace dotací zemědělství podle toho, co 
považují pro sebe za nejvhodnější a nejvýhodnější. Proto také bude pro naše 
zemědělství rozhodující, jak při co nejlépe dojednaných produkčních kvótách 
a parametrech výroby bude objem dotací vnitřně rozdělen. Je nasnadě, že čím 
větší objem připadne na první pilíř zahrnující přímé platby, tím méně se dosta
ne na pilíř druhý soustředěný na venkov, krajinu a ochranu přírody. Z aktuálně 
tragicky nahlíženého problému vstupu do EU se tak stává problém uspořádání 
a fungování zemědělství v naší venkovské krajině. 

Pastevní využívání travních porostll je možné sladit s ochranou přírody. Scenérii Národ1ll11O parku 
Kiskllnság v Madarskll vyfotografoval Jaroslav Ungerman 

ní prostředky jsou přidělovány přednostně 
projektům mikroregionů, zajišťujícím inte
grovaný rozvoj. Sdružené obce lépe sdruží 
prostředky nutné pro finanční spoluúčast na 
projektu, který nemusí nutně končit na hra
nici katastru. Ve svém důsledku tak program 
může mít (žádoucí) sekundární efekt, neboť 
se po osvědčení principu spolupráce a parti
cipace na přidělovaných finančních prostřed
cích dá předpokládat nastartování nové for
my slučování obcí - spontánní a smysluplné, 
a především tolik potřebné pro naši nepříz
nivou sídelní strukturu. (V ČR jsou v sídel
ní struktuře nejvíce zastoupeny obce od 200 
do 499 obyvatel - 31,7 %, což spolu s obce
mi do 199 obyvatel představuje téměř 60 % 
všech obcí. V těchto obcích ovšem žije pou
ze 8 % obyvatel.) 
To vše je pro obce (zvláště ty, které usilova
ly od začátku 90. let o svou samostatnost) no
vé: dorozumět se s ostatními členskými obce
mi mikroregionu a formovat pozitivní postoj 
ke společnému projektu. Jednoznačná pod
pora spolupráce místních správ v oblasti ří
zení venkova tedy zcela preferuje spolupráci 
horizontální před spoluprací vertikální. Sou
časně však podporuje - v rámci principu ne
zastupitelnosti zemědělského sektoru v pé
či o krajinu a jeho mimořádného postavení 
v celém životě venkovského společenství 
úzkou spolupráci místní správy s jednotlivý
mi zemědělskými podniky, přičemž by tato 
spolupráce v žádném případě neměla kopíro
vat praktiky socialistické éry. 

Ekonomické aspekty 

Nastartováním programu začíná soutěž o při
dělení finačních prostředků ze strukturálních 
fondů EU (ročně je počítáno s celkovou su
mou cca 22 mil. eur) a pro předkladatele 
projektů nutnost vstoupit do "konkurenční
ho prostředí". V rámci vlastní finanční politi
ky a hledání prostředků na kofinancování pro
jektů by některé obce měly přehodnotit svůj 
postoj k zadlužování. Apriorní obava z vy
tváření dluhů nemusí mít vždy své opodstat
nění. Naopak, finanční prostředky, které po
mohou uskutečnit žádoucí projekt, se mohou 
rychle vrátit. 
Mezi základní kritéria výběru projektů bu
dou patřit ekonomické ukazatele (vytváření 
nových pracovních příležitostí, snížení neza
městnanosti, zvýšení příjmů zemědělských 
podniků) a snížení nebo zkrácení dojížďky za 
prací. Realizace takových projektů může ve 
zpětné vazbě pomoci řešit snížení mandator
ních výdajů (státních výdajů vynakládaných 
zejména na vyplácení podpor v nezaměstna-
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Rozvoj venkova prostřednictvím šetrné turistiky lze provozovat i v chráněných územích. Foto Jaroslav 
Ungermall 

Připravované změny v rozdělování dotací 

Vše nasvědčuje tomu, že hlavní principy změny pravidel Společné zemědělské 
politiky k roku 2006 budou směřovat k přerozdělení dotačních prostředků me
zi prvním a druhým pilířem při zachování celkového objemu současných do
tačních prostředků i do budoucna. Například vyplácení přímých plateb se má 
dít za předpokladu splnění dalších předepsaných podmínek (cross-compliance), 
jako jsou limity dobytka na hektar, rotace plodin, strukturace pozemků a lepší 
standardy pro chov zvířat (animal welfare standards). Nevyplacenými platbami 
v tomto pilíři (v případě nedodržení podmínek) má být posílen pilíř druhý. 
Další regulační opatření (modulation) bude pro současné země EU znamenat, 
že objem přímých plateb bude každoročně snižován 03% až do celkového sní
žení o 20 % s tím, že tyto prostředky budou rovněž přesunuty do druhého pilí
ře. Toto snižování bude ovšem uplatňováno pouze u farem s vyšším objemem 
celkových dotací než 5 OOO€ za rok. Opatření sleduje posílení stabilizace men
ších farem rodinného typu, které v současném systému na mnohé dotace "ne
dosáhnou". 
Konečně je třeba uvést, že pro deset nově vstupujících zemí do EU se přízni
vě změní pravidla pro získání dotací z druhého pilíře v tom smyslu, že pokud 
současných patnáct zemí EU má možnost získat z tohoto pilíře 50 % prostředků 
a zbytek zajistit vlastním spolufinancováním, bude v případě zemí, které mají 
do EU vstoupit v roce 2004, výše dotace činit 80 %. 
Jistě není na místě příliš optimisticky předpokládat, že nová podoba Společné 
zemědělské politiky po roce 2006 bude dostatečně fungovat ve prospěch ze
mědělské krajiny, ochrany přírody a biodiverzity. Na druhé straně je třeba ten
dencím této poHtiky přiznat určité příznivé a ekologicky pozitivní stránky, které 
budou i finanční motivací pro zemědělce s přátelským vztahem k přírodě, kra
jině a životnímu prostředí. • 

Ing . .Jaroslav Ungerman, CSc. - vedoucí projektu pro zeměděl ství a venkov, EI Veronica 
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nosti) . Vedle toho budou mít prioritu i projek
ty vedoucí k vyššímu využívání al ternativních 
a obnovitelných místních zdrojů energie. 
Při rozhodování o projektech a prioritách by 
se obce měly snažit investovat do těch pro
jektů, které pomohou realizovat jejich kom
parativní výhody, jež často již existují, ne
jsou však využ ity - především z důvodu 
špatné dopravní dostupnosti obcí, nedosta
čující úrovně infrastruktury, komunálních 
zařízení, případně veřejných i soukromých 
služeb. Neméně významnou podmínkou pro 
úspěch v této "soutěži" jsou pro obce infor
mační, respektive komunikační technologie, 
které nejen zprostředkují relevantní a aktu
ální informace, ale umožní obcím i jejich 
prezentaci navenek. V konkurenčním boji 
o získání finančních prostředků z podpůr
ných programů, ale i např. z trhu cestovního 
ruchu, sehraje významnou roli podporajedi
nečného. Tedy nabídka zboží či služeb, kte
ré se jinde nevyskytují, nebo jen zřídka . Pro 
zemědělství - zvláště pak pro oblasti, kte
ré nejsou z hlediska kvantity příliš produk
tivní, ale jsou schopny se orientovat na kva
litní speciální produkty - se zvyšují šance 
rozvoje díky stále výraznější poptávce po bi
oproduktech a kvalitních značkových výrob
cích. Podmínkou je však napojení na hlavní 
trhy, neboť lokální trh je pro tyto produkty 
příliš malý. 

Zvýšení společenské prestiže venkova 

Fakt, že obyvatelé venkova zásobují ostatní 
obyvatelstvo kvalitními zemědělskými pro
dukty a nepřímo tak ovlivňují jejich zdraví, 
může zásadně změnit pohled veřejnosti na 
venkova posílit tak jeho společenskou pres
tiž. Ze strany venkovských obcí je čas k na
startování něčeho, co by bylo možné označit 
jako pozitivní myšlení, nebo snad radostný 
výhled do budoucna. Napravování starých 
škod a nedostatků je sice nutnou podmínkou 
pro další rozvoj, nemělo by však venkov zce
la pohltit. Konkrétní vize, jak by měla obec 
(resp. mikroregion) vypadat a fungovat, ja
ko konsenzuální výsledek představ manage
mentu obce, jejích obyvatel, zástupců země
dělských podniků a vypracované "diagnózy" 
daného prostředí umožní sestavit "postupo
vý plán" při realizaci této vize. Uvedený pro
gram SAPARD není ani strašákem, který ma
nipuluje s naším venkovem, ani všelékem pro 
řešení jeho problémů. Připraveným však na
bízí šance, jejichž nevyužití by bylo velkou 
chybou. 

• 
Ing. Eva Reiniihlová - Ministerstvo zahraničních 
věcí ČR, odbor komunikační strategie 
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Nadbytečná zemědělská 
půda - problém dnešní 
doby 

Pavel Řepa 

Dnešní doba přinesla do naší krajiny význam
nou změnu - úbytek obdělávané zemědělské 
pi'ldy. I do budoucna musíme počítat s tím, že 
určité a ne právě malé procento zemědělských 
ploch nebude zapotřebí obdělávat. Jejich podíl 
se liší, nejvíce jich bude v méně úrodných, pře
devším podhorských oblastech. Protože provo
zuji praktickou ochranu přírody právě v tako
vých lokalitách. budu vycházet ze zkušeností 
z Tachovska, Chebska, Sokolovska a Karlo
varska. 
vývoj zemědělství ve jmenovaných oblas
tech probíhal obdobně, za bývalého režimu se 
družstevnictví nedařilo, existovaly zde mamu
tí komplexy státních statki'l. Dnes se tady hos
podaří jen velmi obtížně, zemědělci se stěží 
drží nad vodou. Jsou plně odkázáni na nejruz
nější dotace, především z dotačních tituli'l pro 
údržbu krajiny. Jen rozsáhlé subvence umož
ňují, aby byla využívána většina dosavadní ze
mědělské pi'ldy. 
V uvedených oblastech je i tento stav do bu
doucna jen těžko udržitelný. V nejhi'Iře do
stupných územích se přešlo na pastevní chov 
dobytka. Aby zemědělec dostal dotaci na 
všechny pronajaté plochy, musí vykázat chov 
určitého minimálního počtu kusi'l dobytka. 
Pokosí-Ii pak všechny své pozemky Uinak by 
dotaci neobdržel), získá nadbytek píce. A tak 
například v CHKO Slavkovský les v krajině 
přibývá skládek s balíky loňského i předloň
ského sena, které nemizí, protože k jeho zkr
mení není dost dobytka. Tam, kde jsou pod
mínky příznivější a navíc se i polaří, vzniká 
problém s prodejem produkti'l - stále častěji 
vídáme zaplevelené plochy orné pi'ldy ležet 
ladem. Ze zemědělské produkce obvykle na
trvalo vypadly jen okrajové pozemky, někdejší 
dočasně neskliditelné plochy. Dnes k nim při
bývají tíže přístupné plochy, čímž se určitý po
díl krajiny vyčleňuje ze zemědělské produk
ce. Možnost dlouhodobě udržovat dosavadní 
dotační politiku se mi jeví jako nereálná. Ani 
vstup do EU a její dotační politika nepřine
sou očekávané zlepšení situace. Problém útlu
mu zemědělství je celoevropský, existuje ne
bezpečí, že zemědělská politika EU se ocitne 
v slepé uličce. Proto je třeba počítat se sníže
ním zemědělských ploch, neboť pokusy udržet 
dosavadní kvantitu zemědělství u nás pomocí 
dotací jsou krátkozraké. Dotace ospravedlňu
jeme údržbou krajiny. Jaký je tedy jejich do
pad na krajinu, její vývoj, a tím i na ochranu 
přírody? 
Máme naději najít plochy, které by v krajině 
mohly sloužit jako refugium pro zbytky mize
jící flóry a fauny. Územní systémy ekologické 
stability krajiny mohou získat dostatek prosto
ru pro svá biocentra a biokoridory. Takové by 
mělo být první využití zemědělsky neobhospo
dařovaných ploch. I u nás j iž proběhly pozem
kové úpravy, při nichž se na tvorbu navrhova
ných biokoridori'l a biocenter našel dostatek 

NEOBHOSPODAŘOVANÁ PÚDA 

území. Dokonce byly překročeny mInimální 
parametry a bylo přidáno na velikosti biocen
tra či na šíři biokoridoru. V některých přípa
dech byl přidán i skladebný prvek. 
Problémem je však najít vlastníka. Pozemky 
jsou přednostně nabídnuty obci, která je musí 
spravovat tak, aby mohly sloužit jako skladeb
né části ÚSES, což znamená zatravňování, vý
sadbu dřevin, zemní práce nebo výstavbu vo
dohospodářských staveb. 
Finance se získávaj í z dotačních programi'l 
se všemi nevýhodami, které žadatele potká
vají - ponechám stranou zatím velmi špatně 
připravený systém vyřizování žádostí. Ovšem 
žadatel, tedy obec, navíc obvykle nevidí 
v územním systému výhody, a o dotaci proto 
neusiluje. Jestliže poté dostane 60 % příspěvku 
a zbytek musí doplatit, cítí to jako křivdu. Ob
ce musejí pochopit, že zodpovídají za krajinu, 
a musejí také uznat pro ně dosud tak abstrakt
ní aktiva, jako je stabilita krajiny, její příjemný 
vzhled či zlepšení povodňové situace. 
Někdy je ovšem možné plochy využít ke sta
bilizaci krajiny tak, aby současně přinášely 
i dnešnímu běžnému chápání jasný užitek 
například stavbou rybníčki'l včetně rybochov
ných, biokoridory doprovázenými potřebnými 
polními cestami, výsadbou ovocných stromi'l 
apod. Nejde však jen o peníze. Obec se musí 
dovědět jak pozemky upravit do správné po
doby a jak o ně pečovat - tedy návrh opatření 
a úprav. Jsou-Ii obce odkázány jen na komerč
ní firmy, vzniknou další výdaje, ale i riziko, 
že narazí na neumětele či podvodníky. I ta
dy mohou pomoci levně a mnohdy zadarmo, 
v rámci svého pllsobení na veřejnost, ekolo
gické NGO. 
Opouštěné zemědělské plochy lze využít rov
něž pro budování infrastruktury turistického 
ruchu. Nikoli však k výstavbě mamutích uby
tovacích, stravovacích a zábavních "kapacit" 
ve volné krajině, ale naopak k podpoře difuz
ní pěší a cyklistické šetrné turistiky. Mám na 
mysli síť ozeleněných pěších a cyklistických 
cest, výsadbu přírodních parkových porosti'l, 
tvorbu přirozených koupališť, malé rybníčky 
pro zpoplatněný sportovní rybolov, tvorbu pro
středí pro drobné sakrální i jiné památky v kra
jině apod. Nakonec i golfové hřiště je lepší než 
pi'lvodní scelený lán orné pi'ldy. 
Dosud jsme se věnovali opouštěným plochám 
v intenzivní polařské krajině. Značnou rozlohu 
však zaujímají i v územích, jež nebyla tolik za
sažena zorňováním, zvětšováním honi'l a sve
řepými melioracemi. Tady je problém jiný 
zacilOvaly se zde zajímavé loučky například 
v nivách s cennou biotou, avšak mnohé mizí 
pod záplavou bylinné buřeně a dřevinných ná
leti'l. Jsou to stanoviště druhotná, vzniklá lid
skou činností a při její absenci zanikají. Napří
klad vstavačové louky tak zari'lstají olšovými 
a vrbovými porosty. V tomto případě jde ale
spoň o přirozenou sukcesi, díky níž vzniknou 
přirozená rostlinná společenstva. V horším 
případě se vlastník může rozhodnout nene
chat pozemky "bez užitku" a zasází je lesem, 
samozřejmě strojovou výsadbou souvislých 
smrčin. Podobný osud hrozí i cenným suchým 
a výslunným botanickým stanovištím. 
Údržba těchto ploch kosením je sice nejvhod
nější, ale nepřináší žádný zisk . Nejcennější 
plochy je tedy třeba tímto zPll sobem chránit 
- ovšem bez předstírání zemědělské produk
ce - v podstatě managementově. Snad jedi

ně alternativní hospodařen í, například pastva 
ovcemi či kozam i s využitím jejich produk
tů, může takovou údržbu zaplatit. Ovšem jde 
o podnikání rizikové, které se neobejde bez do
tační podpory. 
Zmíněná strategie platí pro pozemky vyslove
ně nejcennčjší. Díky mapování pro akci Natura 
2000 je budeme brzy znát kompletně a bude
me moci exaktně rozhodnout, které z nich jsou 
nejdůležitější. Současně se bude jednat i o po
zemky "obyčejnější", které však mají velký 
význam jak pro udržení bioty, tak pro stabi
lizaci režimu krajiny. Nedokážeme-Ii je ex
tenzivně obdělávat, je nejvhodnější ponechat 
je přirozené sukcesi, kterou je možno občas
ně (a tedy s nevelkými náklady) příznivě na
směrovat prostřednictvím opakovaných nebo 
jednorázových opatření s dlouhodobou působ
ností. Prvním případem jsou například občas

né korekce dřevinných porostů k optimalizaci 
jejich složení. Druhý typ představuje mimo ji 
né umělé zvýšení hladiny na mokřadu či vlh
ké louce, které zabrání rychlému zanáletování 
a udrží otevřený močál. 
Abychom vyhověli tržním tlakům, je možno 
sázet i hospodářský les na vhodných místech 
- tam, kde jej potřebujeme pro jeho mimopro
dukční funkce. Měl by maximálně využívat 
pří rozené obnovy a při výsadbách být slože
ním i strukturou co nejpřirozenější, například 
meliorační a zpevňující dřeviny by měly do
sáhnout vyššího podílu, než přikazuje vyhláš
ka. Nově vznikající porosty by svým složením 
měly vyrovnávat nedostatečnost 'skladby exis
tujících porostů. Lesy musejí být věkově roz
ruzněné, s maximální výškovou i jinou diver
zifikací. To ovšem vyžaduje změny zažitých 
postupů výsadby i výchovy porostu včetně ne
zbytných korekcí zákonných předpisů. 
Uvedl jsem několik příkladů, jak řešit problém 
opouštěných půd. Jsou to jen volně nahoze
né náměty, přesto doufám, že z nich vyplynu
la alespoň nutnost nového přístupu. Především 
je třeba zdůraznit, že část těchto pozemki'l bu
de v budoucnu existovat bez toho, aby přiná
šela finanční výnos. Dále je třeba přestat před
stírat, že krajinu lze všude udržovat tradičním 
hospodařením s dotací, a přiznat si, že bu
dou i takové úseky, které je třeba "udržovat" 
jen proto, aby byly krajinou zdravou a stabil
ní. Státní prostředky by měly být směřovány 
i na nevýdělečné cíle. Dotace na údržbu kraji 
ny by měly být skutečně věnovány do této sfé
ry a nikoli využívány jen pro udržení zemčděl
ci'l. Tomu by měly odpovídat i podmínky pro 
získání dotace. Výsledek by se měl hodnotit ne 
podle toho, že se na určitém území ještě drží 
při životě zemědělské farmy - byť na pokra
ji úpadku - ale že se krajina a příroda skuteč
ně stabilizují a zlepšují se podmínky pro zví
řenu a květenu. 


Doufáme, že nový ministr životního prostře


dí dokáže tuto změnu prosadit. Svou úlohu by 

zde měly sehrát i nedávno vzniklé kraje, v je

jichž koncepcích by ekologická stabilizace 

krajiny jako prvotní cíl měla najít místo. rde

ální bude, pokud se vedle toho podaří prosa

dit také rozvoj turistiky, cestovního ruchu aji 

ných komerčních aktivit tak, aby neškodily 

krajině a přírodě. 


• 
RNDr. Pavel 'Repa - Správa CHKO Slavkovský les, 
Mariánské Lázně 
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Zemědělství a neudržované 
plochy v CHKO Žďárské 
vrchy 

Josef Řetický 

Zemědělství je činnost, která významným 
způsobem ovlivňuje krajinu . Všeobecný roz
voj zemědělství v naší zemi se nevyhnu I ani 
Žďárským vrchům. Území získávalo postupně 
charakter zemědělské kulturní krajiny, tvořené 
mozaikou lesů, polí a luk oddělených cestami, 
mezemi a kamenicemi. Krajina tohoto druhu 
byla díky své členitosti, střídání kultur a dru
hové pestrosti sama o sobě ekologicky vyvá
ženým systémem. Způsob obdělávání krajiny 
a hospodaření s jejími zdroji, podmíněný jis
tě dobou a technickými možnostmi tehdejších 
hospodářů, pramenil i z jejich přirozené úcty 
k přírodě, na níž byli zcela závislí. 
Přirozená vazba mezi zemědělcem a krajinou 
byla narušena v době rozmachu velkoplošné
ho zemědělství. Jeho propagátoři zaváděli no
vé intenzivní postupy bez ohledu na hodnoty 
zdejší krajiny či klimatické podmínky. Inten
zifikace byla provázena napřimováním to
ků, neuváženě rozsáhlým odvodňováním ze
mědělských pozemkú, rušením cest a mezí 

s úbytkem solitérních stromů a keřů v kraji

ně, nadměrným používáním hnojiva chemic

kých prostředkú. 


Dílčí obrat, kterým prošlo zemědělství od 

počátku devadesátých let, přinesl ve vztahu 

k ochraně přírody a krajiny řadu pozitivních 

i negativních změn. Uveďme příklady z po

sledního desetiletí: 

- při obnově soukromého sektoru došlo na ně


kterých honech orné púdy k jej ich rozčleněn í; 


- vzrostl podíl trvalých travních porostů (TIP) 

a po počátečním Lltlumu pas tevního odchovu 


docházelo postupně k opětovnému nárůs
tu spásaných ploch (zejména skot, v men
ším rozsahu ovce). U kosených TIP se však 
zvyšuje podíl ploch využívaných pro produk
ci senáže na úkor dřívějšího sušení sena, což 
omezuje možnosti vysemenění u druhově bo
hatších porostů; 


- díky ekonomické situaci sektoru se podstat

ně snížilo celkóvé množství aplikovaných hno
jiv a pesticidů, v posledních letech však opět 
mírně vzrůstá; 


- ojediněle, a to krátkodobě a v menších plo

chách, leží dříve obhospodařované pozemky 

ladem, většinou přechodně, do doby obhospo

dařování jiným uživatelem. Přetrvávají dlou 
hodobě neudržované plochy. 
Nyní se podrobněji zaměříme k posledně jme
novanému problému neobhospodařovaných 
pozemků. Na území Žďárských vrchů do oka
mžiku zahájení transformace zemědělství na 
počátku devadesátých let hospodařilo dvacet 
jedna podniků, z toho pouze jeden státní sta
tek s nevelkou rozlohou, a mezi nimi několik 
málo přeživších soukromníků . 
Následující roky znamenaly nejen rozpad ně
kterých velkých podnikú na menší, ale i velký 
rozvoj soukromého sektoru (dnes hospodaří 
v CHKO dvacet pět podnikú a na výměře nad 
20 ha padesát osm soukromníků). Vlastnictví 
půdy je v podstatě soukromé, tzv. "státní pů
da" se v různých katastrech na území CHKO 
nachází řádově v jednotkách procent rozlohy. 
S postupem času docházelo k úpadku několi
ka neživotaschopných podnikú, ostatní sub
jekty naopak pociťovaly potřebu zajistit se 
dostatečnou výměrou púdy pro efektivní hos
podaření (pro rodinnou farmu alespoň 50 ha). 
Vezmeme-li v úvahu, že v podstatě všechna 
katastrální území jsou cenově v rozmezí, kte
ré umožňovalo od počátku čerpat dotace MZe 
a dnes jsou všechna v některé z kategorií LFA 
(většinou horská), vyplývá z toho, že při sou
časném sys tému podpor do zemědělství je 
zájem o obhospodařování pozemkú. V někte
rých územích, kde hospodaří více soukromní

ků a fungující podnik, je spíše problém získat 
další pozemky do nájmu například pro rozší
ření farmy. 
Bez zájmu zemědělcú zůstávají pouze dlou
hodobě neudržované plochy, většinou bývalé 
trvalé travní porosty (TIP) na podmáčených 
stanovištích, kde se nehospodaří již dvacet až 
třicet let a jež se nacházejí v různém stupni 
sukcesního vývoje, dále pak pomístně na orné 
půdě i plochy TIP menšího rozsahu, které zú
stávají bez údržby například vlivem nefunkč
ního odvodnění. Celkový rozsah je odhadem 
okolo 1% rozlohy CHKO, tedy cca 700 ha. 
Z ochranářského hlediska tyto plochy nepo
važujeme za problém, neboť mnohdy slou
ží například jako útočiště živočišných druhll 
v okolní zemědělsky využívané krajině a zvy
šují její druhovou diverzitu. Ovšem pouze 
za předpokladu, že z těchto ploch nedochází 
k šíření plevelných či dokonce invazních dru
hů rostlin (v pří padě invazních druhů se jedná 
o ojedinělé případy, které se řeší jeho potlače
ním), nebo že se nejedná o lokalitu s výskytem 
chráněných či ohrožených druhů rostlin. Na 
zmíněných lokalitách zajišťuje Správa CHKO 
v rámci finančních možností alespoň občasný 
management. 

Závěrem je třeba říci, že z hlediska ochra

ny a zachování harmonické kulturní krajiny 

Žďárských vrchů je zánik zemědělské činnos

ti, a tím hromadné opuštění půdy a vylidnění 


venkova, nežádoucí. Proto je třeba udržet ales

poň stávající podmínky zemědělců a hospoda

řící subjekty dále stimulovat ke způsobu hos

podaření šetrnějšímu vůči přírodě. Rozumná 

kombinace ochrany krajiny ajejího trvale udr

žitelného využívání se dříve nebo později pro

jeví nižší erozí, menšími ztrátami živin z pů


dy č i stabilizací populací některých vzácných 

druhů rostlin a živočichů . 


• 
Ing. Josef Řetický - Správa CHKO Ždárské vrchy, 
Ždár nad Sázavou 

Dlky opětovnému rozšíření pastvy skotu či ovcí se udržují plochy travních porostli, ze kterých by j inak hmota nebyla využita a zřejmě by Zlistaly 
nepokosené. Foto luk v CHKO Ždarské vrchy Petr BartoHk 
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Naše reportáž 

Ovce opět pomáhají udržovat valašskou 
krajinu 
Václav Štěpánek 
Díváme-li se dnes z hřebene Javorníků přes údolí vsetínské Bečvy na táhlé hře
beny Vsetínských vrchů a dál, směrem k Lysé, kam až to jde, vrství se před na
šimi zraky hřeben za hřebenem, všechny modravé jako mořské vlny, porostlé 
hlubokými lesy, tu i tam se záplatami žlutavých (alespoň v tom podzimním ča
se) pasek, které dávní hospodáři vyrvali lesům, aby na nich mohli postavit své 
chalupy, vzdělat chudobná kamenitá políčka či pást stáda svých živitelek - ov
cí (a nečetné krávy). Je těch pasek ale jaksi méně než na sto let starých historic
kých fotografiích, které jsme viděli na výstavě Lidé a krajina ve staré dřevěnici 
velkokarIovického muzea (výstavu uspořádala ZO ČSOP Salamandr ve spolu
práci s obcí a informujeme o ní v bočním sloupci). A žluť nekosené trávy, pro
rostlé nastupujícími trnkami či jinými rychle rostoucími keři a dřevinami již ne
svědčí o té parkové úpravnosti Valašska, která kdysi inspirovala mnohé umělce 
tak, že sem natrvalo přesídlili, jako např. manželé Podešvovi na Soláň. 
Ano, podíváme-Ii se totiž na staré indikační skici, které komise zeměměřičů vy
hotovovaly ve 20. letech 19. století (zejména ovšem z důvodů daňových) a kte
ré byly vlastně prvním podrobným mapovým podkladem pro jednotlivé kata
stry obcí v bývalé monarchii, zjistíme, že mnohá území, jež jsou dnes z velké 
části zalesněna (nejen Beskydy ajejich Valašsko, ale také např. Českomoravská 
vysočina, jihočeská pánev aj.), byla téměř bezlesá. Hlad po zemědělské půdě 
byl totiž velký a na mnohých místech na Valašsku donutil hospodáře vystupo
vat až na horské hřebeny, dřevo navíc ještě nebylo tou strategickou surovinou, 
jíž se stává o něco později, úměrně s nastupující průmyslovou revolucí a vel
kým rozvojem hutí, skláren a dalších energeticky náročných výrob, které v re
gionu vznikaly a byly na dřevě závislé (uhlí se v té době vy užívalo minimálně, 
rozvoj dolů teprve přicházel). Ve srovnání s dnešním stavem zaujímal v době 
před průmyslovou revolucí les pouze 20 % plochy! K zpětnému zalesňování, 
které mnohá místa na Valašsku opět připodobnilo středověkým časům před roz
sáhlou kolonizací, kdy do zdejších hor chodili pouze brtníci pátrající po me
du divokých včel, či uhlíři pálící v milířích dřevěné uhlí, začalo docházet již 
od poloviny 19. století, na intenzitě pak nabylo zejména od jeho 70. let. (Ruku 

Lokalita Koncová v katastru obce Velké Karlovice po výpasu stádem Josefa Haniga. Na obzoru se 
tyčí vrcholy Moravskoslezských Beskyd s Lysou horo II, hřebeny Vsetínských vrchů před nimi jsoll 
protkány "záplatami" typických valašských pasek. Foto Milan Škrott 

Lidé a krajina Velkých 
Karlovic 

Zamyšlení nad jednou výstavou 
o vývoji krajiny 

Obec Velké Karlovice má své centrum, pravda 
nevelké, rozloženo po obou stranách Vsetínské 
Bečvy, která odděluje masiv Vsetínských vr
chů od Javorníků (obě pohoří se stýkají v sedle 
Pindula, někdy také zvaném Lemešná, za nímž 
se již rozkládají kopanice slovenské kysucké 
obce Makov). Nebyla by to obec příliš výji
mečná, kdyby četnými údolími jejího katast
ru, nazvanými libě znějícími jmény - Léskové, 
Podťaté, Miloňov, Bzové, Pluskovec, Tísňavy 
či Jezerné, nepokračovalo její osídlení až na 
horské hřebeny obou pohoří. Její obyvatelé 
zde za necelých tři sta let (ano, obec vznika
la teprve na přelomu 17. a 18. století) krajinu 
svého domova not ně přetvořili. Do dříve hus
tých neprostupných lesů prorubali na úbočích 
dolin paseky, na nichž vystavěli svá roubená 
obydlí, vzdělali pole, louky a založili pastvi
ny pro dříve hojná stáda ovcí, chovaná valaš
ským salašnickým způsobem. Ten ovšem dnes 
po sobě zanechal jen dávné názvy hor a hor
ských tratí - Kyčera, Kyčerka, Beskyd, Grúň, 
Gigula, Příslop, jejichž význam již upadl v za
pomnění ... 
Pravda, takto vznikla většina sousedních ob
cí s neméně malebnými jmény jako Karolin
ka, Huslenky či Halenkov, Karlovice však 
mají jeden primát. Jsou se svými 82 km2 nej
větší obcí nejen v Beskydech, ale v celé Ces
ké republice. Dokonalou charakteristiku Vel
kých Karlovic podal druhdy Jan Kutzer ve 
spisku Karlovské zrcadélko: .. Skutečně krás
ný jest pohled za jasného dne na území karlo
vické, neboť osady marně oko Tvé by hleda
lo. Viděti pouze sem tam jednotlivé chaloupky 
uprostřed šedých polí, zelených luk a krásných 
lesů. Rozsáhlá kotlina obstoupena vrchy So
láiíem, Kyvňačkou, Beneškami, Vysokou, Tro
jačkou, Beskydem Lemešnou a Javorníky, jen 
k západu jsouc proLomena, protkána jest údolí
mi, mírnými vrchy a potoky v jednu řeku se sbí
hajícími. Vžas budí v cizinci, slyší-li, že celá 
tato krajinka jest jen Karlovice .. . " Pro jejich 
nepopiratelný půvab, pro to kouzlo karpatské 
krajiny, spočívající právě v těch lidmi vytvo
řených pasekách, javořinách (pastvinách řídce 
porostlých převážně listnatými stromy), trav
natých sedlech i hlubokých lesích, vyhledáva
li Karlovice a jejich paseky a často se na nich 
neváhali i natrvalo usadit mnozí malíři a spi
sovatelé (např. Alois Schneiderka, Jan Kob
záň, Karel Hoffman, František a Marie Pode
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Kreslil Jan SfekUk 

v ruce s ním přicházela nařízení o zákazu pastvy v lesích, docházelo k omezo
vání pastevních ploch atd. Tato doba je tedy také vlastně počátkem zániku tra
dičního valašského salašnictví.) Další vlna zalesňování, která trvá fakticky do
dnes, nastupuje s kolektivizací zemědělství, kdy pasekáři, nucení vstupovat do 
družstev, která ovšem neměla zájem obdělávat jejich roztříštěná horská políč
ka, přestávají hospodařit a následně jsou mnohé pozemky uměle zalesňovány, 
mnohé pak zarůstají přirozenou sukcesí. Začasté tak dnes uprostřed hlubokých 
lesů narazíte na terasy či typické kamenné valy vytvořené z kamenů, vytaha
ných z polí a luk (na zmíněné výstavě v Karlovicích jsme se poučili, že se tyto 
kamenné náspy na Valašsku nazývají hromadiska), svědčící o tom, že zde kdy
si kvetlo pasekářské hospodářství. S valašskou krajinou, pro niž jsou charakte
ristické a jejíž mimořádnou ladnost a neopakovatelný krajinný ráz tvoří právě 
usedlosti citlivě vystavěné uprostřed luk, pastvin či polí, roztroušených mezi 
lesy v údolích, na svazích hor i na samotných hřebenech, to tak začalo vypadat 
bledě. Stále více pozemků, ponechaných ladem, zarůstalo, žluť nepokosených 
a nevypasených luk či pastvin se postupně stávala převažující barvou. Přispělo 
tomu samozřejmě i vymizení kdysi četných stád ovCÍ, která tyto plochy spása
la, a pomáhala tak krajinu udržovat. Těch několik kusů, které si po združstev
nění staří hospodáři ponechávali, situaci rozhodně nemohlo změnit. 
V poslední době však lze přece jenom pozorovat obrat k lepšímu. Dotace na 
údržbu krajiny či zemědělské dotace na chov ovcí začínají být pomalu vidět 
a krajina se začíná opět zelenat. Podstatnou měrou se na tom podílí i Správa 
Chráněné krajinné oblasti Beskydy (SCHKOB), která se snaží valašský kra
jinný ráz zachovávat. "Paradoxně jsme letos velkou část cenných ploch, na je
jichž obhospodařovánimáme zájem, nechali vypásat nikoli ovcemi valašskými, 
ale ovcemi Z Cech, " říká ing. Milan Škrott, zástupce vedoucího správy, který 
je v SCHKOB pověřen programem péče o krajinu a zemědělskou problemati
kou. Velká stáda ovCÍ, která byla potřebná k údržbě těchto lokalit, na Valašsku 
nejsou, respektive donedávna nebyla. Nabídka českých chovatelů Milana Pro
cházky ze Lhůty u Vysokého Mýta a Josefa Honiga Ueho ovce již léta vypásají 

Po více /lež třiceti letech se v letošllím roce poprvé objevilo stádo ovcíi před Jurkovičovými stavbami 
lla Pustevllách. Foto Milall Škrott 

---------~--
švovi), kteří zde nacházeli trvalou inspiraci . . . 
Pro ty, kteří však na zdejší krajině byli závislí 
a jimž poskytovala obživu, tu ovšem život ni
kdy nebyl lehký. Těžká celodenní práce a tvr
dé horské přírodní podmínky nevyvolávaly 
falešnou sentimentalitu Ci když láska k rod
né hroudě zde byla možná i silnější než u li
dí z nížin a staří hospodáři, jimž kolektiviza
ce vzala zděděná hospodářství, na tu těžkou 
práci vzpomínají s láskou) a ti, kdo mohli, od
tud odcházeli za snazším živobytím. Kolekti
vizace zemědělství pak tento proces jen urych
lila. A tak se louky přestávaly kosit, pastviny 
vypásat, snazší bylo osadit je lesem, paseky 
se začaly vylidňovat, staré roubenice skupo
vali chalupáři, kteří jsou dnes nezanedbatel
nou složkou karlovického obyvatelstva, byť 
jen sezonního. Přesto se však ještě leckde na 
pasekách soukromě hospodaří, v krajině jsou 
vidět i ovce, arciť že v daleko menším množ
ství než v dobách salašnické slávy, některé lé
ta zarůstající louky a pastviny se pak, zejmé
na díky dotacím, začínají v posledních létech 
opět zelenat. 
Postřehnout všechny tyto vývojové tendence 
krajiny a jejího osídlení není pro jejich dlou
hodobost a pozvolnost snadné ani pro místní 
obyvatelstvo, natož pak pro četné Karlovice 
navštěvující turisty. Proto vznikl přinejmen
ším pozoruhodný nápad pokusit se je definovat 
a přiblížit. Viditelným výsledkem tohoto úsilí. 
na němž se podílejí jak samotná obec, resp. její 
představenstvo, tak Karlovské muzeum, Sprá
va chráněné krajinné oblasti Beskydy a řada 
místních nevládních organizací v čele s ZO 
C:SOP Salamandr jakožto koordinátorem celé
ho programu, je výstava, prostě nazvaná Velké 
Karlovice - lidé a krajina. Jejím základním 
oddílem je část nazvaná Proměny krajiny, sna
žící se vývoj karlovického katastru postihnout 
způsobem, o nějž se zatím, alespoň pokud je 
nám známo, nikdo nepokusil. totiž konfrontací 
starých indikačních skic (prvních podrobných 
plánů katastru, zachycujících např. i jednotli
vá pole vlastníků púdy, pořizovaných v měřít
ku I : 2 880 ve dvacátých a počátkem 30. let 
19. století jako mapový podklad pro vceňova
cí daňové operáty) s archivními fotografiemi 
zachycujícími stav krajiny od počátku 20. sto
letí a s recentními fotografiemi stejných míst. 
"Místní lidé byli překvapeni, "komentuje ohla
sy na tento projekt jeden z jeho autorů, předse
da ZO C:SOP Salamandr Roman Barták, ..jak 
málo lesrl indikační skici zachycují, jak byla 
krajina zcela jiná, více obdělaná, kolik všude 
bylo travnatých ploch, luk či pastvin. Naopak 
fotografie, pořizované poklid možno ze stejné
ho místa nyní, konfrontované se snímky byťjen 
půl století starými svědčí o tom, jak výrazněse 
krajina za posledních padesát let stihla pro

-----. 
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také například údolí Divoké Šárky v Praze), kteří se naopak začali potýkat s ne
dostatkem pastvin pro svá rozrůstající se stáda, přišla jak na zavolanou. Dru
hý jmenovaný ovšem ovce do Beskyd převáží už čtvrtým rokem a snaží se zde 
ovce, zatím bezúspěšně, ustájit přes zimu, aby odpadl finančně náročný trans
port. V letošním roce se svým stopadesátihlavým stádem vypásal cenné past
viny na Koncové v katastrálním území Velkých Karlovic. 
Ovce ze stáda Milana Procházky se letos opět objevily na loukách na Pustev
nách a Radhošti. " V těchto dvou turisticky nesmírně atraktivních (a také zřej
mě Z celých Beskyd nejvíce navštěvovaných) lokalitách se ovce ukázaly poprvé 
po více než třiceti letech, a pochopitelně způsobily mezi četnými turisty značný 
rozruch, lidé se s ovcemi fotografovali, snažili se je pohladit, pro mnohé děti 
to bylo první setkání s tím.to pro Valašsko dříve tak typickým zvířetem, " dodává 
Škrott, přičemž neopomene zdůraznit, že po tak dlouhé době se pastviny mu
sely na pastvu připravit, tedy odstranit nálety a vše, čím byly pastviny za léta 
zaneseny a co by ovce pastvou nezvládly. V těchto pracích se samozřejmě an
gažovaly i organizace ČSOP. 
Stádo Milana Procházky vypásalo cenná území, zejména vstavačové louky, na 
katastrálním území obce Huslenky, na lokalitách Losovy a Kýchová a hřbet 
Bezníková, patřící do katastru Nového Hrozenkova. Samozřejmě i zde bylo 
zapotřebí lokality nejprve vyčistit, přicházely však i jiné těžkosti. "Pozemko
vá držba v těchto obcích je značně roztříštěná, což zpLlsobuje problémy napří
klad s přeháněním ovcí z jedné lokality do druhé. I při malé vzdálenosti tak ov
ce musejí hýt převáženy, což celou akci prodražuje, " říká Škrott, a hovoří také 
o tom, že se na Správě obávali toho, jak přijmou místní obyvatelé tak velké stá
do ovcí. Obavy z konfliktů se ale naštěstí nepotvrdily, spíše naopak. Lidé to
tiž často doslova nutili pastýře (který ovšem se stádem nebydlel v roubené sa
laši, ale v docela prozaické maringotce), aby ovce zahnal i na jejich pozemky; 
menší chovatelé, vlastnící jen několik kusú ovcí, a také smluvně vypásající ně
která území, se po zkušenosti s velkým stádem rozhodli rozšířit svůj chov, což 
se, za současné výše zemědělských dotací (cca 2 000 Kč na ovci bahnici) a při 
velké nezaměstnanosti, která v oblasti panuje, jistě vyplatí. " V Kýchové jsme 

Příprava pastvin v lokalitě u Huslenek. Nálety trnek a jiných keřli musely být před pastvou 
zlikvidovány křovinořezem. Foto Mílan Škrott 

Kreslil Rostislav Pospíšil 

měnit. Základním trendem v tomto období to
tiž bylo zvyšování podílu lesa, protože ten byl 
většinou ekonomicky výhodnější než pastviny. 
Ostatně k mnohým starym snímkům jsme jejich 
soudobý pendant ani nemohli pořídit, protože 
místa, znichž byly kdysi porizovány, jsou dnes 
zarostlé vzrostlým lesem . .. 
Krajinářskou část výstavy doplňuje oddíl Stro
my v krajině, přibližující fotograficky i popi
sem významné solitérní stromy, které dokres
lují obraz valašských luk a pastvin, na nichž 
většinou stojí. Mohutné staré lípy, tvořící 
dominanty mnoha pasekářských osad, byly 
k chalupám, jak se dozvídáme na výstavě, sa
zeny zejména proto, aby domy chránily před 
bleskem, prudkým sluncem, dávaly letinu (kr
mení pro dobytek z osekaných větví), med, 
květy na čaj a ze semen i olej na svícení. Pro
to také u chalup dodnes vydržely, nikdo je ne
kácel, i když prý při velkém větru často hýba
ly stavením. O počátcích zdejší kolonizace by 
pak mohly vyprávět tisy staré 350 let, které 
se v karlovickém katastru zachovaly již pou
ze tři. Lípy v lokalitě na Machůzkách prý za
se byly vysazeny na paměť srážky Valachli ze 
Slováky v bitvě, která byla v roce 1733 sve
dena o moravsko-uherskou hranici. Legendy, 
které se o významných stromech mezi místní
mi obyvateli vyprávějí, tvoří, spolu s pomíst
ními názvy, historickou paměť krajiny, a je 
proto přinejmenším chvályhodné, že je výsta
va zachycuje. 
Cennou historickou strukturou krajiny doklá
dající zbožnost jejích obyvatel, důležité histo
rické události, které tak či onak ovlivnily dané 
místo, a zároveň znásobující estetickou hodno
tu lokality jsou také kříže, kapličky a zvonice, 
jichž autoři výstavy na karlovickém území za
chytili a fotograficky zdokumentovali dvacet 
osm. Nedílnou součástí výstavy jsou samozřej
mě také patřičně fotograficky i trojrozměrně 
zdokumentované oddíly o místnich lesích (na 
karlovickém katastru se mj. nachází národní 
přírodní rezervace Razula, již tvoří zachovalý 
zbytek jedlobukového pralesa, zbytky přírod
ních lesů zde lze nalézt i na některých místech 
javornického hřebene), významné místo je vě
nováno loukám a pastvinám, tvořícím základ 
krajinného rázu valašské krajiny, a v neposled
ní řadě i zvířatům. Máme totiž štěstí Uak pí
ší autoři výstavy v Průvodci výstavou a kraji
nou, sličné, na fotografiích stavějící publikaci, 
která by mohla mít aspiraci stát se bedekrem 
těch návštěvníkli Velkých Karlovic, kteří dá
vaj í přednost "měkkému turismu" a chodí
cích po krajině s otevřenýma očima), že ..ješ
tě dnes můžeme vidět odlesk zašlých časů, kdy 
na území jedné (či jedinečné) obce vedle se
be doslova přežíval člověk, zvířata z původ
ní divočiny, nebo naopak ta, která přišla spo
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Lokalita Kýchová v katastru obce Huslenky, kterou vypáslo stádo Milana Procházky ze Lhůty 
II Vysokého Mýta. Foto Milan Škroft 

tak letos pásli 5 ha, na příští rok máme nasmlouváno již 12, na Losové přejde


me z 5 ha na 75 atd., takže lze skutečně říci, že česká stáda zde udělala kromě 


výpasu i dobrou propagační práci, tl zdůrazňuje Škrott. 

Ovce se samozřejmě nepásly zcela volně jako v dobách jejich valašského salaš

nického chovu. Na menších pastvinách se k tomu, aby byly systematicky spa
seny, používaly zvláštní síťové elektrické ohradníky, vymezující pouze malé 
úseky, které pastýř každodenně přemisťoval Ude tedy o jakýsi moderní způsob 
tradičního košárování, spočívajícího v každodenním přenášení ohrady pro noční 
pobyt ovcí, aby se tak pastviny pohnojily a zároveň nepřehnojily); i větší past
viny Uednalo se zejména o ty na karlovickém katastru) byly ohrazeny ohradní
kem, nicméně v daleko větších rozlohách, takže v rámci nich se pak stáda pás
la v podstatě volně. Ohradník, přítomnost hlídacích psů i stálá ostraha pastýře 
také měly vliv na to, že během celé pastevní sezony nedošlo ve stádech k žád
ným ztrátám, které by měly na svědomí velké šelmy - zejména vlci a medvědi 
- kteří jsou v Beskydech v poslední době již častým hostem. Medvědi se sem, 
jak se zdá, natrvalo navrátili, byť jen v počtu několika málo jedinců. 
Starému salašnickému chovu ovcí s pravidelným dojením a bačou vyrábějícím 
sýry j iž na Valašsku bohužel dávno odzvonilo (i když někteří větší chovatelé 
ovce dojí a sýry vyrábějí). Důležité však je, že se ovce do valašské krajiny opět 
vracejí, třebaže tentokrát v nové roli - v roli udržovatelů biodiverzity a zachrán
ců valašské krajiny před sukcesí. Přitom však dochází i k naplňování jejich pů
vodních rolí - živitelů či spoluživitelů rolnických hospodářství, neboť příjem 
z dotací i z prodeje masa (po němž poptávka roste) a sýrů může tvořit význam
nou část rodinného rozpočtu. Snad se tedy dočkáme toho, že při pohledu zjavor
nického hřebene již valašské paseky nebudou žluté nevypasenou trávou (o tom, 
že by se snad opět začaly rozšiřovat na úkor lesa ovšem zatím nepřemýšlíme) 
a velká redygající* stáda nebudou jen řídkou turistickou atrakcí. 

• 
* Redyg, redygování jsou výrazy tradiční valašské pastevecké terminologie, označující přeháně
ní stád zjedné pastviny na druhou. 

lu s šetrně hospodařícím člověkem ". V rámci 
oddílu o karlovické zvířeně je samozřejmě kla
den důraz na návrat velkých šelem - rysa, vI
ka a medvěda, kteří v posledních letech nachá
zejí na karlovickém katastru opět svůj druhdy 
ztracený domov. 
Velkou práci si dali autoři výstavy s doku
mentací a inventarizací starých krajových od
růd ovocných dřevin, jejichž plody mohou ná
vštěvníci výstavy i ochutnat. Je dobré, že tato 
inventarizace není akcí jednorázovou, sloužící 
pouze k této výstavě, ale že je součástí širšího 
projektu, jenž vyústí v založení genové škol
ky lokálních velkokarlovických odrůd. pro niž 
je již připravena tříhektarová plocha v lokalitě 
Miloňová. Bez zajímavosti jistě není, že na za
tím zmapované ploše velkokarlovického kata
stru bylo zaevidováno 2 698 ovocných stromll 
starých krajových odrůd, z nichž je 933 jab
loní, 208 hrušní , 957 slivoní, 542 třešní a 58 
ořešáků. 
Výběr oddílů samozřejmě není konečĎý, při 
pátrání po minulosti karlovické krajiny by
chom se měli více dozvědět o způsobech, 
jak byla krajina formována. tedy o tom, ja
kým způsobem v ní její obyvatelé hospodařili 
- o zemědělství, lesním hospodářství a přede
vším pastevectví, k tomu však autoři výstavy 
jistě přikročí v další fázi svého dlouhodoběj
šího projektu. Výstava Velké Karlovice - lidé 
a krajina je každopádně první výstavou svého 
druhu. Výstavou , jež zároveň sleduje a zevrub
ně dokumentuje krajinný vývoj, a zároveň po
skytuje dokonalý obraz o celém katastru obce, 
obraz, který, může sloužit jak k tomu, aby
chom si našli "svá místa v krajinč", tak, a to 
především, k tomu, abychom mohli snáze pá
trat po její minulosti, lépe odhalovat všechny 
aspekty jejího stavu v přítomnosti a maximál
ně se snažit ovlivnit její vývoj v budoucnosti 
tak, aby obraz valašské krajiny zůstal zacho
ván i přištím generacím. 

Václav Stěpánek 

Probuzenípaměti 
Pavla Chalupová 

St..j'táš, zalykáš se smíchem 

v propasti pozdních pNchodů. 


teneš se za prudkým větrem, 


snažíš se dohnat to, co li llIeklo 

a teď se schovává. 

Jsi jako stopař symbohl, 

které tě vedou zpět k 10111//, 


co jsi nikdy neztratil . 
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Tradiční "bio" zemědělství? 

Pavel Klvač 

V minulém čísle časopisu Veronica (5/2002, str. 16-20) jsme psali o pozoru
hodném a úctyhodném světě českých vesnic v rumunském Banátě - Svaté He
l eně, Gerniku, Rovensku, Bígru, Šumici a Eibentálu. Díky jejich geografické 
odlehlosti v kopcích nejjižnějších výběžků Karpat vysoko nad tokem Dunaje 
ajejich kulturní svébytnosti se zde dodnes v mnohých rysech zachoval tradič
ní způsob zemědělství blízký situaci, jakou pamatují naši předkové na počátku 
20. století. Zastánci současného konceptu tzv. "ekologického zemědělství" se 
často s romantickou nostalgií dovolávají tradičního hospodářství minulosti jako 
k přírodě, krajině a k životu šetrného vzoru. Do jaké míry je však tato orientace 
nekritickým přijetím "mýtu dokonalého hospodáře" - jakési variace na věčné 
téma "zmizelého zlatého věku"? Pokus rumunské socialistické republiky o za
ložení zemědělského družstva v jedné z českých vesnic - Svaté Heleně - kon
cem padesátých let velmi záhy zkrachoval. Tamní dochovaný způsob hospoda
ření nám dává alespoň zčásti příležitost se nad daným tématem zamyslet. 

Země živitelka 

Základem úspěšného hospodářství i rolníkovy identity je půda. Tu bylo třeba 
původními kolonisty nejdříve z lůna pralesa vydobýt a posléze před sukcesní
mi tlaky přírody i ochránit. Vlivem značně členitého reliéfu krajiny tvoří pole 
a louky jednotlivých usedlostí nesouvislé části vzdálené od vesnice (případně 
od sebe navzájem) i hodiny chůze. Polnosti náležej ící Bígru byly dokonce od 
vesnice vzdáleny natolik, že odtud v době sezonníéh prací odcházeli rolníci na 
pole i na několik dnů. V krasových oblastech je vrstva ornice mělká. Hloubka 
orby bývá 10 až 20 cm - "tak na jeden šuk" - zhruba výška pěsti se vztyčeným 
palcem. Níž už je většinou kámen nebo "mrtvá zem ". Přestože místní říkají, 
že je zde podle rumunské stupnice nejhorší bonita půdy - 5. třída ("categoria 
a cincea "), nestěžují si. V jejím rámci používají vlastní klasifikaci: "smolnice" 
- za sucha je tvrdá, když zaprší, lepí se boty, "garinská" - černá, lehká, úrod
ná - je na málo místech, nejvíc na "Garině", "křemel" - chudá, písčitá, po-

Dva ostře vymezené způsoby využívání krajiny - vpravo polnosti Na Vinohradech, vlevo obecní 
pastvina Pod Vinohrady. Svatá Helena, březen 2002. Foto alltor 

Ekologické vinohradnictví 
v ČR - situace a trendy 

Milan Hluchý 

Dvanáct let vývoje naší společnosti bez ko
mandování shora již dává možnost vyhod
notit základní trendy a přínosy, jimiž se 
projevuje ekologické vědomí či bezvědomí 
i v tak drobné části našeho zemědělství, kte
rou u nás vinařství je. 
Pro upřesnění pojmů - mluvím-Ii o ekologic
kém vinařství, mám na mysli dva směry. kte
ré vedle sebe u nás reálně koexistují po dobu 
zhruba deseti let. Jde o přísněji limitovanou 
organickou produkci, v níž vinaři hospoda
ří dle směrnic IFOAM, a o méně striktní in
tegrovanou produkci (JP), která je rovněž li
mitována mezinárodními požadavky na tento 
směr ekologického hospodaření. 

Organická produkce 

Pro objektivní představu uveďme několik čí
sel. Z celkové výměry cca II 500 ha vinic 
v České republice je současná výměra or
ganicky obhospodařovaných vinic zhruba 
40 ha. Tato výměra zůstává na stejné úrovni 
již zhruba osm let. V podstatě se jedná o ně
kolik málo podniků, především na Břeclav
sku. Důvodů stagnace výměr vinic v orga
nické produkci u nás je několik. Základním 
problémem je při možnostech jen nevýraz
ného zvýšení ceny za organicky vyproduko
vaná vína na trhu v ČR výrazné zvýšení ri
zik napadení takto obhospodařovaných vinic 
hlavními houbovými chorobami révy vinné, 
přičemž současné možnosti ochrany těchto 
vinic jsou v situacích skutečně kalamitních 
výskytů hlavních houbových chorob ne vždy 
dostatečné. Proto se na rozdíl od vyspělých 
evropských zemí u nás téměř nesetkáme s or
ganicky obhospodařovanými vinicemi evrop
ské révy vinné (Vitis vinifera). Většinu z uve
dené výměry vinic u nás tak představují tzv. 
interspecifické rezistentní odrůdy, které ma
jíjiž ve svém genofondu geny odolnosti pro
ti výše zmíněným houbovým chorobám. Žel 
vína z těchto odrůd, přes veškerý dosažený 
pokrok, který je skutečně výrazný, stále ješ
tě ve srovnání se špičkovými víny klasických 
odrůd neobstojí. A zvyšování konkurence
schopnosti, což znamená mj. i ceny, našich 
vín na globalizujících se trzích se děje pře
devším cestou zvyšování kvality. Dle mého 
soudu je hlavním problémem zvyšování roz
sahu organického vinařství u nás objektivní 
nemožnost dosažení (byť alespoň občasného) 
takových cen vín, které by zabezpečily roz
voj podniku na úroveň, která umožní přežití 
podniku po pádu posledních obchodních ba
riér. Svou roli zde jistě hraje rovněž hluboký 
nedostatek technologických znalostí, které 
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třebuje hodně hnoje či úrodná "bělizna". Na všech typech půdy se zde pěstují 
všechny druhy plodin - především kukuřice, pšenice a brambory. Systém kaž
doročního střídání plodin - osevní postup (např. kukuřice - pšenice - oves, je
tel nebo vojtěška) - je na jednotlivých políčkách a u nhných hospodářů spíše 
individuální, nezávazný. Někde se praktikuje i úhorování. Půda se vydatně hnojí 
- "když nedáš hnL/j, nevyroste nic" - převážně přírodními hnojivy ("naturální
mi"), někdo přihnojuje i hnojivy umělými ("kemikálními H 

). Po suchém obdo
bí minulých let se letos hojně urodilo. Zvláště kukuřice se vydařila - s "klasy 
jako cepy". Na oplátku sezona přála i škůdcům: "myši byly jak bačkory vykr
mený H, na Bígru řádila stáda divokých prasat, v noci bylo třeba před nimi úro
du hlídat. Přes veškerou závislost na rozmarech sil přírody, těžké životní pod
mínky a výsledky zdejšího hospodaření bychom v současnosti mluvili spíše 
o chudobě relativní než absolutní. Vzpomínky na doby boje o holou existenci 
jsou však dodnes mezi pamětníky živé. Dřívější nouze o půdu, jejíž rozloha se 
neustálým dělením mezi narůstající populaci zmenšovala, byla v minulosti dů
vodem migrace části obyvatel. Odliv směřoval do okolních rumunských vesnic 
a městeček (Berzasca, Liubcova, Zlatita), i do zahraničí - do Srbska, Bulhar
ska, Ameriky. Dnes je půdy vzhledem k četným odchodům místních obyvatel 
do České republiky po roce 1989 dostatek - "jen dělat kdyby se chtělo ", říka
jí staří o mladých. A tak přibývá té neobdělávané. Některá políčka kupují nebo 
si najímají " Valaši" (Rumuni) ze sousední vesnice Coronini , pod kterou Svatá 
Helena správně patří. Četné polnosti se mění na pastviny. 

Chov dobytka 

Pryč jsou doby, kdy "proudila stáda ovcí a koz vyšlapanými cestičkami" a "dě
ti s torbami na zádech a s holemi v rukou šly cestou za nimi ... ", jak vzpomíná 
na své dětství v knize "Ze Svaté Heleny do Čech" helenský rodák pan Franti
šek Hrůza. Na obecních pastvinách ("hutvajdě", z německého Hutweiden, což 
označovalo kompaskuální pastviny) kolem této vesnice se letos páslo pouze ně
kolik stád - tři stáda krav (každé zhruba do třiceti kusů), dvě stáda kozí (cel
kem do sto kusů) a dva houfy oveček (dohromady kolem dvaceti). S odcho
dem lidí ubývá i zvířat. Zato dřív, před otevřením rudných dolů Suvarov, Varad 
a Florimandra v 60. letech 20. století (které poté zaměstnávaly téměř všechny 
muže z vesnice), "nebylo jedno nwnero, aby nemělo ovcí - každej od padesáti 
nahoru! H. Téměř každé hospodářství mívalo i salaš. Prasata se chovala po ru
munsku: ráno se vypustila na pastvu á večer se sama vrátila. Dodnes se ucho
val tento zvyk pouze na Rovensku. Tamní prasata jsou z tohoto důvodu opat
řena v rypáku několika železnými kroužky, aby neryla a pěkně se pásla. Jejich 

Orba kravským zápřahem v lokalitě Demlellky. Svatá Helena, říjeli 2002. Foto autor 

Kreslil Jali Steklík -
jsou pro organické vinařství nezbytné, kapi
tálová slabost našich producentů, skutečnost, 
že žádný z našich vinařů není pevně etablo
ván mezi špičkovými světovými producen
ty vín ajistě i nedostatek bytostného vědomí 
(či svědomí?) neudržitelnosti s přírodou ne
slučitelných technologií, které jsou stále hoj
ně využívány. Na tomto stavu věci nemění 
nic ani skutečnost, že organické vinohradnic
tví je u nás již několik let dotováno částkou 
cca 3 000 Kč/ha/rok. Pro srovnání - při prů
měrném výnosu hroznů 6 000 kg/ha a výrobě 
4000 litrů vína z těchto hroznÍ! dostane dnes 
vinař za víno mírně nadprůměrné kvality cca 
40-50 Kč za litr, tj. asi 160-200 tisíc korun. 
Za skutečně špičkové víno, které lze vyrobit 
ze stejné plochy vinice dnes vinař reálně utrží 
zhruba 100-200 Kč za litr, což znamená 400
800 tisíc korun. Zde se rozhoduje o rentabili
tě , o možnostech investic a de facto o přežití 
podniku. Pro povzbuzení budiž ovšem řeče
no, že jsem ve Francii a v Toskánsku navští
vil producenty, kteří se pohybují v ještě pod
statně vyšších kvalitách a cenách vín a navíc 
je produkují v organické kvalitě. To je ale pro 
naše vinaře zatím spíše neuvěřitelnou fanta
zií než reálným cílem. 

Integrovaná produkce 

Druhou zmíněnou variantou ekologické
ho vinařství u nás je integrovaná produk
ce. Měl-Ii bych pro nezasvěceného čtená
ře stručně charakterizovat tuto technologii, 
pak bych řekl, že se jedná o 'užití maxi
ma ekologických prvků, které lze bez vý
razného rizika pro jistotu výnosu apliko
vat na evropských odrÍ!dách révy vinné. 
V předních evropských ekologicky oriento
vaných zemích je poměr ploch vinic mezi 

-
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zabíjačka se pak již nese v duchu českém. V ostatních vesnicích obývají pra
sata malé, jedno- až tříprostorové (občas roubené) chlívky ze štípaných a tesa
ných desek a trámů, někdy rozšířené malými výběhy. Drží se též různé dmhy 
drůbeže - slepice, kachny, husy, krůty. K zápřahu do povozů i k orbě se využí
vá koní a krav. Koňský povoz je dodnes pro hospodáře nejpoužívanějším způ
sobem dopravy. Ještě v roce 1991 bylo na Gerniku okolo 370 koní. 

Produkce potravin 

Zatímco v minulosti si místní zajišťovali pokrytí prakticky všech potřeb z vlast
ních zdrojů, dnes se soběstačnost omezila zejména na zajištění potravin. Pře
vážná většina zemědělské produkce je určena pro vlastní spotřebu. Jídelníček 
se tedy skládá především z doma vypěstovaných produktů. Vychází z tradice 
české kuchyně přizpůsobené balkánským zvyklostem. Jádro zdejší stravy tvo
ří potraviny z mouky (kvašený chléb, pečené i smažené vdolky, lívance, pala
činky, koláče, nudle), brambor (bramboráky, šišky, placky, škubánky, brambo
ry opékané na pánvi), mléka (kravský, kozí a ovčí sýr, smetana, tvaroh, máslo), 
z vepřového a drůbežího (vařeného, pečeného, dušeného nebo smaženého) ma
sa a běžné dmhy zeleniny. Rumunské a srbské vlivy se projevují častou konzu
mací kukuřice a jídel z kukuřičné mouky, častějším používáním rajčat ("para
tajzle U paprik a lilků. Svátečnějším jídlem je například "sárma" - rozemleté), 

vepřové maso s rýží zabalené v zelném nebo vinném listu, podávané s rajskou 
nebo paprikovou omáčkou. Občas se vaří kukuřičná kaše "mamaliga u (Češi jí 
říkají" kuLa U), která je základním rumunským pokrmem. Její příprava je pro
stá: do osolené vroucí vody přisypáváme hmbou kukuřičnou mouku a za stá
lého míchání vaříme, dokud kaše nezhoustne. Poté ji z hrnce vyklopíme a po
dáváme buď na sladko s povidly nebo s vajíčkem či klobásou. U Čechů zůstal 
hlavní potravinou chléb. Nejedná se však o žitný chléb, jaký se kdysi pekl a je
dl v Čechách, nýbrž o bílý pšeničný chléb. V 60. letech 20. století zaznamena
li etnografové při svém výzkumu, že "Bígr je jedinou českou obcí, kde se za
číná chléb kupovat v konzumu u . Dnes naopak zůstává Gernik poslední vesnicí, 
kam se průmyslový chléb hromadně nedováží. V ostatních obcích již mnohé 
domácnosti rumunský chléb kupují. Například na Svaté Heleně je to údajně 
"tak púl na pLlL u . 

Místní trh 

Primární instituci ekonomické směny vždy představoval trh, v Banátu nazývaný 
rumunsky - "piáca u. Je místem archetypálního ruchu - střetávání kultur, lidí, 
zvířat a věcí. Směna materiální zde jde ruku v ruce se směnou symbolů a míše
ním sociálních kontaktů. Ten největší v okolí Svaté Heleny probíhá každou so
botu v asi 12 km vzdálené Moldově, kterou Češi nazývaj í "Bošňák ". Prodáva
jící i kupující se na něj sjížděli a scházeli ze značných vzdáleností. Každý týden 
sem Rumuni hnávali stáda prasat i se selaty (banátští Češi jim říkají "myšata U) 
z desítky kilometrů vzdálených vesnic. Procesí putovalo i více dní, kde je do
stihla noc, tam přespali. "To bejva! velikánský trh - teď liŽ to není nic, " vzpo
mínají ti starší. Ačkoliv je dnes jeho rozměr o poznání skromnější, jeho funkce 
v Banátu je stále nezastupitelná. Ve všech českých obcích sice fungují smíše
né prodejny ("magazin mixt"), společné prostory malého obchůdku a barového 
výčepu balkánského střihu, jejich role je však okrajová. Většina helenských žen 
jezdí stále zboží prodávat svým léta věrným zákazníkům do "Bošňáku" . Jed
ná se především o mléčné výrobky (smetanu, mléko, máslo, sýr kravský i ko
zí) a vejce. Vysoká kvalita a vzorná čistota jsou zámkou stálého zájmu o čes
ké produkty. Do sto padesát kilometrů dalekého Temešváru nebo sto kilometrů 
vzdálené Orsovy se již léta z českých vesn ic na "piácu" prodávat nejezdí. Tra
diční výrobky a suroviny denní spotřeby se dnes na tržišti v Moldově prolínají 
v pitoreskní symbióze s umně falšovanými napodobeninami západní značkové 
konfekce a obuvi, původem odkudsi z východu. 

Trvale (ne)udržitelné zemědělství? 

Jak si tedy stojí místní kulturní krajina? Rozhodně se zde nejedná o žádnou kra
jinně ekologickou idylu. Turista laik bývá ve Svaté Heleně záhy ohromen mo

integrovanou a organickou produkcí zhruba 
4: I. U nás se od vzniku Svazu integrované 
produkce udržovala výměra vinic v integro
vané produkci řadu let na úrovni cca 900 ha. 
Výrazným předělem byly roky 1999 a 2000, 
kdy byl v okresech Břeclav a Znojmo reali
zován projekt PHARE - zavedení systému IP 
do vinohradnictví těchto okresů. V rámci to
hoto projektu, se podařilo zvýšit výměru vi
nic v režimu IP na cca 3 900 ha, tedy asi na 
třetinu všech vinic v ČR. Nechci čtenáře Ve
roniky zatěžovat stesky, že za celou existenci 
uvedeného svazu jsme od MZe ČR nedosta
li ani korunu podpory, že oficiální představi 

telé agrární lobby se léta vyjadřovali v tom 
smyslu, že "když někdo chce podporovat 
ekologii v zemědělství, ať to dělá za pení
ze MŽP", a podobně . Raději několik pozi
tivních informací. 
Za mimořádně významnou považuji přede
vším skutečnost, že v rámci integrované pro
dukce hospodaří téměř beze zbytku naprostá 
většina špičkových vinařských podniků, kte
ří nejen dokazují, že to jde, ale udávají tón 
a směr i mnoha dalším vinařům ve svém oko
lí. Důsledkem této skutečnosti je neustále na
růstající počet takto hospodařících podniků 
a výměra těchto vinic. Druhým velmi příjem
ným následkem je skutečnost, že se rychle 
zvyšuje kvalita a podíl špičkových vín, které 
již dnes obstojí ve světové konkurenci. Tře
tím, pro přátele naší těžce sužované přírody 
asi nejzajímavějším přínosem je skutečnost, 

že se do téměř čtyř tisíc hektarů vinic vráti
lo cosi z původního bohatství života. V sou
časné době je uzavírána několikaletá studie 
biodiverzity jihomoravských vinic. S nejza
jímavějšími výsledky této studie budou čte
náři Veroniky brzy seznámeni. 

• 
Ing. Milan Hluchý, Ph.D. - Biocont Laborato
ry, Brno 

Kreslil Jan Stekltk 
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Pastva ovcí u našich krajanů již prakticky 
vymizela. Rovensko, říjen 2002. Foto autor 

zaikau pestrých políček, dúvěrně podobnou té, jakou zná od dětství z chlácho

livých obrázkú Josefa Lady. Přísné oko environmentalisty je však podobného 

nadšení prosto. Vlivem nedostatku ekologicky stabilizujících prvků v zeměděl


sky využívané kraj ině se vrstva ornice vl ivem eroze dále ztenčuje. Podobná si

tuace platí i pro některé pastviny (viz např. fotografie " hutvajdy Pod Vinohra

dy"). S lesem mizí i voda. Některé prameny slábnou, j iné se z krajiny ztratily 

nadobro . Špatná situace je i ve vesnici. Pouze ti šťastnější mají na svém pozem

ku studnu . Uži tková voda se chytá za deště ze střech a shromažďuje v zásobnÍ

cích. Dobytek se vodí k obecním napajedlům . 


Lze zde hovořit o chovu "šťastných" hospodářských zvířat? Častá pastva a in

dividuální laskavý přístup hospodáře jsou samozřejmostí. Zdejší kráva a svi

ně ještě vědí, jak vypadá býk a kanec. Časté rezervy jsou naopak např. v ustá

jení dobytka - nedostatečný prostor pro pohyb zvířat, ventilaci a osvětlení. Ke 

krmení se využívá výhradně přírodních krmiv z vlastní produkce. Průmyslově 


vyráběná krmiva zdejší zvířata neznají. 

Při produkci potravin je ze značné míry využíváno přírodních forem energie 

- síly lidí a zvířat. Stupeň mechanizace je nízký. Suroviny k jejich výrobě po

cházejí téměř výhradně z vlastních zdrojů. Kvalita některých domácích výrob

ků - například chleba zdejších hospodyň , je přesně ta, po které dnes začíná být 

na západním trhu, přesyceném potravinami z mcdonaldizovaných provozů, po

ptávka. Koloběhy produkce a spotřeby jsou v místním hospodářství relativně 


uzavřené. Ničím se néplýtvá. Lokální systém směny by zdejším mohl závidět 


leckterý západní "ekologicky zodpovědný konzument". 

Spekulovat nad nějakými "objektivními" kritérii "trvalé" udržitelnosti zdejší

ho mikrosvěta je v našem případě marné. Odchody místních obyvatel do České 

republiky ostatně představují dostatečnou odpověď . Z téměř tisícovky "duší" 

v roce 1990 dnes ve Svaté Heleně zbyla sotva polovina. Dochází k výraznému 

útlumu provozu okolních doll!, proslýchá se, že v příštím roce budou uzavře


ny dočista. Doly dnes zaměstnávají necelou padesátku heJenských mužů. Jedi

. ným zdrojem obživy tak zůstává těžká práce na vlastním hospodářství - "u vás 

se pracuje osm hodin, u nás dvacet čtyři ", říkají místní. 

Zdejší zemědělci by nejspíš v řízení o udělení osvědčení "biokvality" neobstáli. 

Lidskými smys ly uchopitelný rozměr jejich hospodaření a zdravým rozumem 

postižiteJné vztahy koloběhú zdejŠÍ produkce však vybízejí k inspiraci. Na stra

ně druhé pak nápadné rozšiřování biosortimentu v našich hypermarketech - od 

biorozinek Sultánek z Íránu přes kokosové biotyčinky z Nizozemska po různé 

pochutiny s příměsí tropického ovoce kdovíodkud - nabádá k ostražitosti před 


případným "BlO-podfukem". 
 • 
Mgr. Pavel Klvač - doktorand oboru Humanitní environmentalistika FSS MU v Brně 
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Plačkonoš 
Pavla Chalupová 

Kudy chodí, tudy pláče, 


věrný slálý plačkonoš. 


Nebojí se, vrhá stíny. 

Usmívá se přes slzy. 

Bytost je 10 podivná, 

spíš jev či zjev. 

Není vidět a přec, 


každý ví, jak klade svoji lest. 


Nerozhodnost 
Pavla Chalupová 

Blížící se úplněk se neplá, 

zda je 10 cesIa pěkná. 


Je to tak, ať vše jde jak má 

a zvykem j est. 

Slunce vychází i zapadá. 

Je to tak, proč vyvracet, 

co jest. 

Příliv s odlivem se přou 


a přece vyrovnáni jsou. 

Argumentují pro i proti, 

j e to nekonečný boj. 

Slunce, měsíc, 


příliv s odlivem 

hrají SVOll roli 

a neptají se proč. 


My lidé hledáme odpovědi, 


nic samoseboll není. 

Vše procházejí tam a zpátky, 

aby se nedostali do oprát!..')'. 


Dva 
Pavla Chalupová 

Když dva proniknou 

v prázdl1ll k sobě, 


když dva spojí 

ruce v sít; 

pak zachytí věci, 


které oběma svět naplní. 

Kdyžjeden tápe v představách 


pochybení světa, 


pak druhý čte si v kronikách, 

kde rozluštění čeká. 
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Krajina mého srdce 
Dalibor Zachoval 

Snad jako každého kluka mě vždy lákala vů
ně dálek a touha po cestování. Vše nepoznané 
a vzdálené mě až magicky přitahovalo. Nepo
chybně k tomu významně přispěly všechny ty 
dobrodružně-cestovatelské f...71ihy, které zaují
maly čestné místo v knihovničce a byly vosm
desátých letech -I~ečello dnešní tenninologií 
zlatými akciemi na knižní burze. A tak jsem se 
pravidelně vydával - byt" pouze ve své pestré 
fan tazii - na dobrodružné výpravy do džung
le i pralesa, hrdinně jsem zdolával ty nejpust
ší a nejodlehlejší pouště, slézání strmých vr
cholků nekonečných IlOr pak pro mě nebylo 
více než pouhou rutinou. Přestože se má pled
stavivost stala zdrojem nekonečných imagina
cí, s přibývajícími léty rostla touha po skuteč

ném poznávání. Naštěstí jsem nemusel nijak 
přesvědčovat rodiče, abychom projezdili ce
lé tehdejší Československo a navíc navštívi
li - v rámci "svobodného cestování" - zbytek 
světa, zabírající v té době území od Baltského 
moře po Jadran. 
Revoluční listopad mě zastihl coby vysoko
školského studenta. A tak zatímco někteří již 
brousili kleště na stříhání ostnatých drátů, já 
vylepoval letáky a přemýšlel, co se svobodou 
a volností, ktení nám všem zničehonic spad
la do klína. Nepamatuji si už přesně, kde a za 
jakých okolností (matně tuším, že se tak stalo 
u vína) jsme si s kamarádem z dětství přislí

bili, že do roku 2005 objedeme svět - ten sku
tečný. Rovněž nevím jak nás tento termín pro 
uskutečnění cestovatelských tužeb a snů napa
dl. Nadmíru pravděpodobllá se mi jeví alter

nativa, že když si v devatenácti letech řeknete, 
že do pětatřiceti poznáte svět, pl'ipadá vám, že 
na to máte věčnost. 
Již během studií - zvelké části s katedrou etno
logie - jsem měl možnost navštívit témě!'celou 
Evropu, s kamarádem pak následovala Afrika, 
Amerika, Asie a nakonec - v loiíském roce 
poslední chybějící část atlasu světa: Austrá
lie. Vybavuji si pl'esně, jak jsem stál večer na 
pláži v Palm Beach, nedaleko od Cairns a osa
mocen pl'emýšlel o pomíjivosti času (samozl'ej
měmi pl'ipadalo, že teprve včera jsem se" roz
jel" do světa), i o tom, jak se mi splnil jeden 
z mých velkých snů. Když se ohlížíte zpět, ne
vyhnete se hodnocení. Kde se mi vlastně líbilo 
nejvíce? Všude! - zněla jednoduchá odpověď. 
Africké pouště, východ slunce nad Acapulcem, 
thajské krásky, či australské Sydney - vše má 
svou vnitl'ní i vnější neopakovatelnou a neu
chopitelnou krásu. Zkusil jsem tedy uvažovat 
jinak - které prožitky pro mne byly nejintenziv
nější, co navždy zůstane v mých vzpomínkách? 
Opět žádná kloudná odpověd' - znovu vše: od 
káhirského bazaru po indickou čtvrt" v Singa
puru. A tak jsem se posadil na pláž a vnímal 
celistvou krásu všeho světa. 

. Náhle, nevím proč - desítky tisíc kilomet
rů vzdálen - jsem začal vzpomínat na ma
lebnou vesničku na Znojemsku, kterou jsem 
měl zpracovat - dnes vím, že řízením osudu 
pro svou diplomovou práci. Snad bych to ne
byl ani já, aby zadání neznělo na téma: Vin
né sklepy v Hnanicích. V rámci výzkumu jsem 
musel (snad nejkrásnější povinnost v mém ži
votě) navštívit všechny vinal'e, sklepy i lisovny. 
Mám dodnes živě před očima, jak jsem v létě 
uprostl'ed kvetoucích a vonících ryzlinků (těm 
se na Znojemsku obzvlášt" dam rozprávěl s vi
naři - vesměs novoosídlenci - o kráse tamní
ho kraje a jeho geniu loci. Vzpomínám, jak 
jsme s dalším kamarádem - vybaveni pauzá
ky, pásmem a rysovadly - procházeli a promě
l'ovali tamní stl'edověké sklepy, které byly do 
té doby pro svou bezprostl'ední blízkost" im
perialistickým štváčllm" neznámé a nepozna

né. Po "vysilující" práci jsme vždy spočinu
li uprostl'ed vinice zalité jedinečným sluncem, 
kde jsme se znovunarodili, popíjejíce tramíny, 
neuburgy a sauvignony. Pamatuji si, jak jsem 
pl'i toulkách vinicemi potkal - díky ti osude 
pana Stískala, nestora hnanického vinal'ství, 
alchymisty a pl'edevším milovníka krásy, po
ctivosti i života - všeho, co v sobě víno mů
že obsahovat. 
Právě v Hnanicích - nikoliv v afrických pouš
tích - jsem poznal. jak nesmírná může být ží
zeií, nebot" s příslovečnou jihomoravskou štěd
rostí a srdečností jsem pravidelně dostával na 
cestu do Brna vprůměru deset litnl vína (nelze 
se pak divit, že mé příjezdy se "neopožďova
ly" o hodiny nýbrž rovnou o celé dny). V Hna
nicích - nikde jinde - jsem objevil vůni země 
i jednotlivých ročních období, právě tam dů
věrně znám neopakovatelné podoby slunce, 
větru, zimy i deště - jen tam mohu tak inten
zivně vnímat pohodu, klid a pl'edevším štěstí 
v té nejjednodušší a phtom nejplnohodnot
nější podobě. 

Jsem moc rád, že mohu dodnes několikrát do 
roka navštěvovat tuto Bohem milovanou ves
nici s nejstaršími vinicemi na Moravě (1200), 
gotickým kostelem svatého Wolfganga s jeho 
zázračně uzdravující studnou, který ve středo
věku navštěvovaly papežské delegace až z Va
tikdlll~, vinnými sklepy a lisovnami s kládový

mi lisy. 

A tak mne na závěr napadá jen obligátní myš

lenka, žejsem své toulky navždy zakončil tam, 
odkud jsem vyšel. Popíjeje právě kabinetní 
veltlín pana Stískala, se tomu sám pro sebe 
a především nad sebou - musím pousmát. 
Vydáte-li se někdy na Znojemsko, zvláště pak 
do Hnanic, a uvidíte poutníka, jak sní mezi 
rudky zeleného moře, vězte, že to není padlý 
pacient docenta Skály, nýbrž romantický snílek 
a cestovatel, který potl'eboval objet svět, aby 
nalezl - osmdesát kilometnl od domova - kra
jinu svého srdce. 

• 

Hnanice na Znojemsku mají nejstarší - písemně doložené - vinice na jižní Moravě (1200). Uprostřed gotický kostel svatého Wolfganga se svou 
zázračně uzdravující studnou. Foto Ladislav Plch 
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Galerie 
Za Vojtěchem Štolfou 
Jan Lacina 

S rozkoší před sebou znovu a znovu řadím 
obálky letošního ročníku Veroniky. Z prvního 
čísla vábivě voní jedovatý lýkovec, v druhém 
jak rozčesané vlasy splývají úzké listy ostřice 
nízké. Jaro vrcholí orientálně bizarním květen
stvím černýše rolního, následované oslnivými 
letními slunci omanu oka Kristova. Oblažujíci 
hořkost podzimu předjímají modré kalichy ho
řečku brvitého, evokující ryzí podzimní verše 
Františka Halase. A na závěr roku se ukáže, že 
třeba i zpod sněhu se dá vyhrabat něco nečeka
ně krásného - červenoplodý lišejník dutohláv
ku červcohlavou . Co rostlina, to nejen pohlaze
ní, ale i výzva k čemusi krásnému. A je mi líto, 
přelíto, že musím k medailonku jejich tvůrce 
připojit nešťastnou předložku "za". 
Vojtěch Stolfa (nar. 12. 12. 1921 v Kojetíně) 
vyzařoval pohodovou rozšafnost svého ha
náckého rodiště. Aspoň tak mi připadal v do
bě, kdy jsem ho osobně poznal a začal s ním 
spolupracovat. Bylo mu tehdy překvapivě mla
distvých šestasedmdesát. U skleničky veltlínu 
rád vzpomínal na své spolužáky a profesory ze 
zakladatelského ročníku Baťovy Skoly umě
ní ve Zlíně, kterou navštěvoval v letech 1939
1945. Předtím se ovšem vyučil u svého otce 
malířem pokojů a dobové fotografie vápnem 
postříkaného mládence svědčí o tom, že ho to 
dost bavilo. Na štafle malíře pokojů se však 
asi už nikdy nepostavil. Pokračoval ve studiu 
na Vysoké škole umělecko průmyslové v Pra
ze (1945- I 950) a přidal stipendijní pobyt na 
Akademii výtvarných umění v bulharské So
fii, kam se dostal místo vysněné, ale tehdy ne
dostupné Francie. Snad proto, že j iž v útlém 
dětství pomáhal tatínkovi malovat kulisy pro 
kojetínské ochotnické a loutkové divadlo, za
světil svůj život profesionálního výtvarníka di
vadlu . Navrhl scény pro více než dvě stě (!) in
scenací oper, operet, baletů i činoher zejména 
v brněnských divadlech, ale také v Praze, Bra
tislavě, Lodži, Varšavě ... Od Tylovy Fidlovač
ky přes Martinů Spalíček, Ibsenova Peer Gyn
ta, Ravelovo Bolero až po Cajkovského Labutí 
jezero. Tolik stručné curriculum vitae. Nezbyt

I né. Protože v obsáhlé Nové encyklopedii čes
kého výtvarného umění z roku 1995 heslo Voj\ 	 těch Stolfa z nepochopitelných důvodů chybí. 
"To je divadlo a jinde to není možné!" rado
vával se bývalý vedoucí scénograf, když nad
šeně líčil inscenaci Dvořákových Slovanských 
tanců. Scénu založil na rozvinování barevných 
pentlí. Celá výprava se vešla do velkého kufru 
a sjezdili s ní kus Evropy. 
"A květinky ? Ty jsem začal malovat do mi
lostllých dopisů, " vzpomínal malíř po letech. 
Obdobně jako kroměřížský rodák Jaromír To
meček byl i kojetínský rodák zaujat krásou 
především polních a lučních květin své do
moviny. Poprvé jejich portréty vystavil roku 
1954 v Malé galerii Domu umění v Brně. vý
stižně ji uvedl básník Jan Skácel, když mímo 
jiné řekl: " ... pokud jde o květinky, není Stolfa 
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Kreslil Vojtěch Stolfa 

ani čínský ani Svolinský. Snaží se trhat sedmi
krásu po svém ... ". 
Výstavu tehdy zhlédl i předn í brněnský bo
tanik docent Jan Smarda a vyzval malíře ke 
spolupráci. Vydali spolu Kvety Tatier (I96l) 
a K věty Moravského krasu (1966). Stolfa se 
stal vyhledávaným malířem rostlin, zejmé
na trav, i v prestižních západních nakladatel
stvích. Naplno se však své divadlu rovnocenné 
lásce začal věnovat až v důchodu. S botaniky 
Zdenkou Podhajskou a Milanem Rivolou 
spolupracoval na Velké encyklopedii květin 
(1992), s Dagmar Saškovou na atlasu Trávy 
a obili (1993). Roku 1996 uchvátila jeho Tep
lomilná květena jižní Moravy, do jejíhož úvo
du napsal jednu ze svých posledních próz Ja
romír Tomeček. Následovala Mohelenská step 
(1998) a rozšířené vydání Květů Moravského 
krasu (2000). A následujícího roku jedineč
né "botanické" vydání Mých přátel Jakuba 
Demla. V jejich závěru nechal malíř poleto
vat chmýří pampelišky. Do ztracena ... A ja
koby symbolicky na závěr vrátil se do rodné
ho kraje a vytvořil knížku o lokalitě lužních 
lesů a mokřadů Rybník Kolečko u Tovačo
va (2001). 
Považuji za životní štěstí, že jsem mohl kon
cem devadesátých let s Vojtěchem Stolťou 
spolupracovat na knížce o tišnovské Květni
ci. Nosíval jsem mu čerstvé rostliny do jeho 
bytu v brněnské Stefánikově čtvrti. V šedivém 
paneláku jeden drobný pokojík doslova kvetl. 
To na šňůrách příčně natažených visely náčr
ty i hotové portréty rostlin, přichycené kolíčky 
na prádlo. Zpozadí stěn se na ně dívali Stolfou 
zpodobení přátelé herci a režiséři. A v náčr
tech bývalého velkého ateliéru, který umělec 

míval nad kavárnou Opera, posedávali straka
poudi, špačci a přástevníci. Vojtěch Stolfa si 
vždycky uměl městskou pustinu oživit. 
Na rostlinách miloval především jejich elegan
ci, proto tak rád kreslil a maloval trávy. Kdy
si mu učaroval Diirrerův Drn a právě od ně
ho rozvinul svou výtvarnou vizi rostlin. Nebyl 
rád, když jeho tvorbu označovali za naturalis
tickou. Tvrdil, že se příroda kopírovat nedá, 
pouze je možno se blížit její kráse. Kromějed
noduché elegance miloval Stolfa i chaos. Tím 
mínil třeba složité úbory složnokvětých nebo 
spleť listů. Velmi ho bavilo složité shluky de
šifrovat a znovu je budovat z čar a barev. 
Francouzský básník a dramatik Maurice Mae
terlinck napsal začátkem minulého století pů
vabný esej o inteligenci a duši květin. Připa
dá mi, že Vojtěch Stolfaje ve svých portrétech 
rostlin jedinečný a nezaměnitelný právě tím, 
že dokázal zachytit jejich inteligenci a duši . 
A je k nevíře, že tu duši uměl objevit i v ka
menech. 
V polovině prosince roku 2001 oslavil malíř 
v kruhu svých divadelních i botanických přá
tel v předsálí Janáčkova divadla své osmdesá
tiny. Byl plný elánu a plánů. Těšili jsme se, že 
letos konečně dáme dohromady další vydání 
Halasova Já se tam vrátím. Mělo být plné ho
řečků, slziček, svízele i pupav. Ctvrtého zá
ří 2002 Vojtěch Stolfa náhle zemřel. Absurd
ně se jen o pár dní nedožil monografie, kterou 
o něm napsala brněnská teatroložka Eugenie 
Dufková. 
Vzpomínám na Vás, příteli, často a moc. Zno
vu a znovu listuji ve Vašich knihách. Zvláště 
teď, v šedivém čase na prahu zimy, mně dáva
jí víru ve věčný růst a věčný květ. Přemýšlím, 
kterou ze svých "květinek" jste měl nejraději. 
Připadá mi, že pupavu. Právě ji, utrženou ně
kde na vysočinské mezi u Krátké, jste vozí
val za zadním sklem své staré škodovky. Právě 
pupavu (chaos!) jste opětovně kreslil, maloval 
i leptal. V předvánoční čas se mi zdá, že jste ji 
z meze dokázal povýšit do podoby hvězdy má
lem betlémské. 

• 
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Loučení s okresy Přírodní parky 
a významné krajinné prvky 
v okresech ČRAntonín Buček 

Okresní ostrovy pokladů Poř. Správní 
Přírodní 

parky 
Registrova

néVKP 

S koncem letošního roku končí činnost 73 okresních úřadů v České republice. 
č. jednotka 

stav náv. stav náv. 

Nejzřetelnějším výsledkem úsilí okresních úředníků, kteří se starali o ochranu 1 Benešov 4 2 L 
přírody a krajiny, je s íť území, tvořících v naší krajině kostru ekologické stabi
lity. Okresy pečovaly o I 760 maloplošných zvl áště chráněných území (přírod 2 Beroun 1 O 3 O 
ních rezervací a přírodních památek) s plochou více než 580 km2. "Okresních" 
chráněných území je tedy podstatně více než "ministerských", neboť národ 3 Blansko 5 O 17 17 

ních přírodních rezervací a národních přírodních památek, vyhlašovaných Mi
nisterstvem životního prostřed í je v ČR 217 (s plochou 302 km2) . Trvalá exis 4 Brno-město 2 I 30 5 

tence dalších "ostrovů přírodních pokladů" je zajišťována formou registrace 
významných krajinných prvků . Od vydání zákona č. 114/92 Sb., o ochraně 

5 Brno-venkov 9 3 320 1500 

přírody a kraj iny, který tuto moderní kategorii zaj ištění přírodních hodnot za 6 Bruntál 2 I 2 126 
vedl, dokázali okresní úředníc i registrovat 2 382 významných krajinných prv
ků , dalších 4 754 hodnotných území je k registraci navrženo. Okresní úřední 7 Břeclav O O I O 

ci se také zaslouži li o vyhlášení 168 pří rodních parkl\. Již třetí rok pokračuje 

ve Veronice seri ál o přírodních i kulturních hodnotách přírodních parků, tak 8 Česká Lípa O O ? POÚ 

že naši čtenáři vědí, že hodnota přírodních fenoménů a krajinného rázu na je
jich území je často srovnatelná s velkoplošnými zvláště chráněnými územími 

9 České Budě
jovice 2 O ? 

(přinejmenším s některými chráněnými krajinnými oblastmi). Přírodn í parky 
přesto patří mezi "popelky naší krajiny", neboť ústřední orgány státní ochrany 
přírody j im nevěnují takřka žádnou pozornost. Ani zmínku o nich nenaj deme 

10 

II 

České Budějo· 
-vice-město 

Český Krum· 
lov 

O 

4 

O 

I 

? 

5 POÚ 

ve Státním programu ochrany přírody a krajiny, přij atém vládou v roce 1998. 
Nelze se pak divit, že v současné době není známo ani to, jaká je celková roz 12 Děčín O O ? 

Joha přírodních parků v České republice. 
13 Domažlice 3 2 103 20 

Dobré i špatné příklady 14 Frýdek-Mís
tek O 2 25 10 

Ve Veronice jsme ochranářskou činnost okresních úředníků sledovali od po
čátku vycházení časopisu. Již v roce 1987, v úvodním čl ánku prvního čísla I. 

15 Havlíčkův 
Brod 2 O 25 O 

ročníku jsme upozornili na rozdílný přístup jednotlivých okresú tehdejšího Ji 16 Hodonín 3 O 65 474 

homoravského kraje k ochraně přírody. Chválili jsme například okresy Brno
-venkova Uherské Hradiště, které ve vyhlašování maloplošných chráněných 17 Hradec Krá

lové 1 O O O 

území patřily k nejlepším. Na doslova prúkopnickou činnost Ludmily Pečín
kové na Brněvenkově v 80. letech minulého století navázal i posléze Pavel Ne

18 Hradec Králo
vé-město 

I O ? 

svatba a Petr Svoboda a jejich spolupracovníci, kteří dokázali, že tento okres 19 Cheb 5 O 4 
končí s 9 vyhlášenými přírodními parky a 50 maloplošnými chráněnými úze
mími a že má 320 registrovaných a 1 500 navrhovaných významných krajin 20 Chomutov 2 I 

ných prvků. V roce 2000 iniciovali na okrese podrobnou evidenci významných 
stroml! vyžadujících zvýšenou péči a ochranu. Do konce letošního roku bylo 21 Chrudim 3 3 42 2 

prozkoumáno území 60 obcí a zaevidováno více než I 500 významných stro
mú a jejich skupin. Na okrese Uherské Hradiště Jaroslav Hrabec a jeho spo

22 Jablonec n. 
Nisou 1 O 38 5 

lupracovníci dále cílevědomě doplňovali síť chráněných území a významných 23 Jeseník O 3 4 O 
krajinných prvkú (pozorným čtenářúm Veroniky nemohl uniknout takřka ne
konečný a přitom dosud neukončený seriál J. Hrabce o mokřadech Hradišť 24 Jičín I O 2 23 
ského příkopu v rubrice Zaj ímavosti z přírody). Uherskohradištští úředníci se 
také postarali o vyhlášení přírodních parků, z nichž jeden  Chřiby - má pod 25 Jihlava I O 35 100 

le mého názoru význam a parametry chráněné krajinné oblasti. 
Výrazně se změnila situace na okresech Blan ko, Hodonín a Znojmo, které pa 26 Jindřichův 

Hradec 2 1 21 200 

třily v roce 1987 k nejhorším. Na stěně kanceláře na okrese Blansko zústává 
po Františku Mlatečkovi viset vzorově zpracovaný okresní generel územního 

27 Karlovy Vary 4 O 61 
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systému ekologické stability krajiny, dokázal na blanenském okrese "vyúřa Přírodní Registrova
dovat" vyhlášení 5 přírodních parkú a zvýšit počet maloplošných chráněných Poř. Správní parky néVKP 

jednotka území z 10 na 47. Podstatně se zlepšil stav ochrany přírody i na okrese Hodo č. 
stav náv. stav náv. 

nín, kde jako okresní ekolog začínal svoji environmentální kariéru Libor Am
brozek, současný ministr životního prostředí. V roce 1987 zde nebylo žádné 28 Karviná O O 6 O 
"okresní" chráněné území, o deset let později jich bylo již 22. Hodonínští úřed
níci registrovali 65 významných krajinných prvků, 474 jich zůstalo v návrhu. 29 Kladno 3 O 

Ze tří přírodních parků na hodonínském okrese pokládám za nejvýznamnější 
30 Klatovy 4 O 92Strážnické Pomoraví, chránící nivu Moravy s přirozenými fluviálními procesy, 

s říčními meandry vyvinutými tak,jakje už nacházíme snad jen v učebnicích 
31 Kroměříž 3 O 28

geomorfologie a krajinné ekologie. Okres Znojmo jsem ještě v roce 1998 (Ve
ronica 12:4:5-9) označil za příklad okresu, kde je ochraně přírody věnována . 32 Kolín O O 8 
nedostatečná pozornost. Dlužím omluvu Jaroslavě Šilhavé, Vlastě Škorpíko
vé a dalším znojemským okresním úředníkúm, neboť situace na tomto okrese 33 Kutná Hora O I ? POÚ 

se podstatně zlepšila. Podařilo se zde vyhlásit 3 přírodní parky a začít s regis
trací významných krajinných prvkú. Z celé řady nově vyhlášených maloploš 34a Liberec 2 O 35 POÚ 

ných clu;áněných území připomeňme alespoň přírodní památku Mandloňová 
34b Liberec-město I O 47 30mez, chránící jednu ze čtyř lokalit převzácné mandloně nízké v České repub

lice. Na okrese Znojmo začali také příkladně zakládat nové skladebné prvky 
35 Litoměřice O I 

územních systémů ekologické stability, podařilo se j im realizovat např. něko


likahektarový regionální biokoridor s mokřadním biocentrem Božice. 36 Louny I O 23 

Nemohu se bohužel zmínit o všech v ochraně přírody příkladných okresech, 

ani o všech svědomitých okresních úřednících, a to ani o všech těch, které 37 Mělník 2 O 


osobně znám. Ale nemohu pominout okres Tachov, kde vedoucí referátu život
 Mladá Bole
38 3 O 12ního prostředí OkÚ Pavel Šrámek a vedoucí oddělení ochrany přírody Pavel slav 

Řepa se svými kolegy pečovali o 9 přírodních památek a 17 přírodních rezer
39 Most O I O 20

vací, zasloužili se o vyhlášení 6 přírodních parků (z nich Český les je zřejmě 
nejrozsáhlejším přírodním parkem v ČR) a o registraci 588 významných kra 40 Náchod O I 8 2 
jinných prvků - to je 24,7 % všech registrovaných VKP v České republice! 

Zdaleka ne všechny okresy České republiky byly tak úspěšné. Lze pochopit, 41 Nový Jičín 2 O ? POÚ 


že se nepodařilo vyhlásit žádný přírodní park na okrese Karviná s krajinou for

42 Nymburk I I 3 8movanou dlouhodobými devastacemi důlní činností, ale proč není žádný pří

rodní park například na okresech Kolín, Kutná hora, Náchod nebo Sokolov, to 
43 Olomouc 3 O 12 O

vědí snad jen přednostové okresních úřadů. Veliké rozdíly jsou i v registraci 
významných krajinných prvků . Žádný krajinný prvek nebyl registrován např. Olomouc

44 O O
-městonapkrese Žďár (400 návrhů), Strakonice (800 návrhů), ba ani na okrese Vyš

kov, kde díky prozíravé iniciativě tehdejší okresní ekoložky Ludmily Bínové 45 Opava 1 I ? POÚ 
bylo celoplošné mapování krajiny s následným vymezením kostry ekologic
ké stability provedeno již v roce 1986. Po vyškovských okresních úřednících 46 Ostrava O O 

zůstane tedy jen 178 návrhů na registraci. Po některých okresech nezůstanou 
47 Ostrava-město O O 128ani návrhy. Například na okresech Česká Lípa, České Budějovice-město, Dě

čín, Olomouc-město, Ostrava-město a Rychnov nad Kněžnou nejsou ani pří
48a Pardubice O O 3 49

rodní parky (to by se v případě měst dalo pochopit), ani registrované či navr
hované významné krajinné prvky. Pardubice48b O O 13 O 

-město 

Co bude dál - optimistický a pesimistický výhled 49 Pelhřimov 1 O 19 POÚ 

50 Písek 5 O O OPoslední prosincový den letošního roku existence okresních úřadů končí. S ná
klady 2,6 miliardy korun začíná další dvouletá fáze reformy veřejné správy. 

51 Plzeň-jih I I 105 10Kompetence okresů od počátku příštího roku převezme 13 krajů a 205 "ma
lých okresů". Jako malé okresy označuji útvary, které se v ofi ciální byrokratic 52 Plzeň-město 6 O 20 59 
ké novořeči nazývají "obce s rozšířenou púsobností" či "obce třetího stupně". 
Nastane především velké stěhování. Myslím, že pro budoucnost naší přírody 53 Plzeň-sever II O 
je nejdúležitější budoucí osud lidí, tedy okresních úředníků s dobrými zna
lostmi, zkušenostmi a trpělivostí překonávat nejrůznější obtíže a nástrahy. Pře I 
souvat se ovšem budou nejen lidé, ale také rozsáhlé, unikátní a nenahraditelné 54 Praha-město 2 O I (20

30)soubory materiálú o přírodních hodnotách okresů. Poněkud mne překvapuje, 
že na žádném z okresních úřadů, které znám, ještě ani v polovině listopadu cca cca

55 Praha-východ 3 Ostěhování nezačalo. 180 200 

Doufám, že se v budoucnu postupně naplní optimistická prognóza. Osvícení 
56 Praha-západ O I 15 2

a kvalifikovaní úředníci na krajských úřadech přesvědčí hejtmana a zastupi
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Přírodní Registrova
Poř. Správní parky néVKP 
Č . jednotka 

stav náv. stav náv. 

57 Prachatice 2 O 3 5 

58 Prostějov O 3 18 4 

Kreslil Rostislav Pospíšil 59 Přerov I 1 13 O 

tele, aby na péči o přírodu a krajinu věnovali nejméně takové prostředky, jaké 
na tento účel vynakládaly okresy, s tím, že se tyto prostředky budou postupně 
zvyšovat. Na úřadech malých okresů bude nejméně jeden kval ifikovaný úřed
ník, pověřený péčí o přírodu a krajinu. Přesvědčí starostu a zastupitele, že stav 
přírody a krajiny je klíčový pro dobrý život lidí v obcích a důležitý i pro jejich 
prosperitu. Tento úředník (či úředníci) bude zajišťovat péči o kostru ekologic
ké stability (přírodní rezervace a přírodní památky, registrované a evidované 
významné krajinné prvky a evidované významné stromy) a podle potřeby re
gistrovat nové VKP. Před čtyřmi lety jsem odhadl, že "budou-li všude úřed
níci tak pilní, jako na oddělení ochrany přírody OkÚ Brno-venkov, mohla by 
být lokální kostra ekologické stability ve všech okresech připravena kolem 
roku 2005" (Veronica 12:4:5-9). Na některých malých okresech je tento ter
mín reálný. Na malých okresech začnou podle potřeb a možností hledat ces
ty k tomu, jak postupně zakládat nové skladebné prvky ekologické stability. 
Naučí se postupně pro potřeby péče o přírodu a krajinu využívat zdrojů Ev
ropské unie. Budou spolupracovat s nevládními ochranářskými organizacemi 
a hledat nadstandardní nevládní finanční zdroje. Naše krajina se bude postup
ně stávat skutečnou krajinou domova, bude dobrým domovem nejen pro lidi, 
ale i pro volně žijící živočichy a planě rostoucí rostliny. 
Varovný pesimistický scénář je založen na tom, že místa na krajských úřadech 
a úřadech tzv. obcí třetího řádu budou obsazena podle "politických" kritérií 
(podle vzoru bývalého ropáckého náměstka pro ochranu přírody, jmenované
ho bývalým ministrem životního prostředí, jehož jedinou kval ifikací bylo to, 
že v dosavadním - dosti dlouhém - životě neměl s ochranou přírody a kraji
ny nic společného) soustraníky nebo příbuznými hejtmanů, starostů č i zastu
pitelů. Ztratí-Ii se zkušení, znalí a svědomití úředníci a bude-li bůhvíkde roz
ptýlena databanka materiálú o přírodních hodnotách okresů, začneme s péčÍ 
o přírodu a krajinu převážné části území naší republiky znovu od nuly. A bu
de trvat nejméně dvacet let, než se dostaneme na současnou úroveň . Naplně

ní pesimistického scénáře by mělo katastrofální důsledky. Proto je třeba vel
mi pečlivě sledovat především personální politiku krajských úřadů i úřadů 
malých okresů. 
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Poděkování na závěr 
79 Vyškov O 178 

Myslím si, že ze 17 tisíc okresních úředníků si rozhodně zaslouží uznání a po
děkování ti, kteří v podmínkách často nejednoduchých svědomitě pečovali 
o přírodní hodnoty svého okresu. Najejich pomníku či pamětní desce by mo
hl být nápis: " Všem okresním úředníkům, kteří se přes četná protivenství za
sloužili o přírodu naší vlasti. " Kdo by však stavěl pomníky úředníkům? Snad 
by mohl ministr životního prostředí jménem vděčných občanů alespoň po
děkovat těm nejpilnějším a nejsvědomitějším pracovníkům končících okres
ních úřadú a vhodnou fórmou jejich činnost ocenit. Myslím, že mnozí z nich 
si zaslouží i poděkování od Českého svazu ochránců přírody za to, že chrá
nili přírodu a pečovali o krajinu. Poděkování nás všech, co máme přírodu rá
di, si svědomití pracovníci končících okresních úřadů rozhodně zaslouží. Tr
valým pomníkem jejich práce jsou zachráněné ostrovy přírodních pokladlI 
v naší krajině. Popřejme j im do budoucna osvícené hejtmany, starosty a za
stupitele a naplnění optimistického výhledu zajištění péče o přírodu a krajinu 

80 Zlín 

81 Znojmo 

82 Žďár n. Sáza
vou 

Součet 

Vysvětlivky: 
náv. = návrhy, 
POÚ =pověř. obec. liř. 

3 

3 

3 

168 

O 

I 

I 

51 

15 3 

5 30 

O 400 

2382 4754 

v krajích a malých okresech. Ing. Ludmila Bínová, CSc. - Společnost pro život
ní prostředí, Brno• 
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Konec okresních úřadů 
v Česku 

Na sklonku tohoto roku končí okresy. O této 
změně víme už dlouho, ale přece jen nás zprá
va o zániku okresních úřadů dnem 31. prosince 
2002 stále překvapuje. Požádali jsme několik 
pracovníků okresních úřadů, aby se každý po 
svém zamysleli nad více než desetiletou histo
rií svých úřadů, ale i nad budoucností. 

Antonín Dvořáček, 
vedoucí referátu životního prostředí 
Okresního úřadu J ihlava 

Od I. ledna 2003 vzniknou ze stávajícího okre
su Jihlava (Kraj Vysočina) dva nové územní 
celky, které budou spravovat Magistrát měs
ta Jihlavy a Městský úřad Telč, obecní úřady 
s rozšířenou působností. 
Okresní úřady zajišťovaly výkon státní sprá
vy v přenesené působnosti prakticky ve všech 
oblastech životního prostředí a jejich stěžej
ním úkolem bylo naplňovat zákonem chráně
né zájmy. V některých případech jsou jednot
livé věcné zákony v určitém střetu (například 
zákony týkající se ochrany přírody a krajiny 
se zákony upravujícími lesní a vodní hospo
dářství, pozemkové úpravy či pokuty) a právě 
zde se stával výkon státní správy často proble
matickým. Reforma státní správy tento pro
blém zcela jistě nevyřeší; lze spíše předpoklá
dat, že bude častěji docházet ke střetu mezi 
odborem životního prostředí jakožto orgánem 
státní správy a samosprávou. Přestože je refor
ma řešena předpisy, v praxi je téměř nemožné 
ve všech případech dosáhnout oddělení samo
správy od státní správy. 
Na úrovni okresního úřadu nebyl vnímán střet 
či nesoulad se samosprávou: při kontrolní čin
nosti výkonu státní správy na obecních úřa
dech bylo propojení státní správy a samo
správy velmi časté. Okresní úřad má kromě 
kontroly zákonem uloženou povinnost posky
tovat metodickou pomoc obcím, a tak kontakty 
se zástupci či přímo starosty obcí byly běžné. 
Při této příležitosti byl mnohdy konstatován 
přímý vliv samosprávy na výkon státní správy 
svěřené obecním úřadům. Výkon státní správy 
na okresním úřadu byl na velmi dobré úrov
ni díky stabilizaci pracovníků - drtivá většina 
z nich jsou držitelé osvědčení zvláštní odbor
né způsobilosti. 
Z 90% přechází agenda okresních úřadů na 
obce 1II. stupně (obce s rozšířenou působnos
tí), zbylá část bude v kompetenci krajských 
úřadů. Přechodem některých agend dojde 
k výraznému vzdálení od občana (konkrét
ně se jedná například o CITES, o souhlasy ke 
společnému shromažďování odpadů). 

A jaký bude další vývoj? Pokud se udrží stá
vající kádr okresního úřadu co do kvalifika
ce pracovníků, neměla by úroveň státní sprá

~'U~mJDI11lfi<e~ 

vy klesnout. V okresech, kde od příštího ro
ku vzniknou více než dva "malé okresy", mů
že kvalita výkonu státní správy značně pokles
nout v souvislosti s doplňováním nezkušených 
pracovníků. Navíc na menších z nich - pověře

ných obecním úřadem III. stupně - bude per
sonální vybavení jen v takové míře a počtu, že 
každý pracovník bude vykonávat státní správu 
nejméně ve dvou odvětvích (například ochra
na přírody a odpadové hospodářství, ochra
na ovzduší a ochrana zemědělského půdní
ho fondu). 

Ing. Jaroslav Hrabec, 
vedoucí referátu životního prostředí 
Okresního úřadu Uherské Hradiště 

Hned na počátku musím neskromně konstato
vat, že ohlédnutí za uplynulými dvanácti lety 
činnosti referátu životního prostředí okresního 
úřadu v Uherském Hradišti je více než uspo
kojivé. Podařilo se dokončit zásobování oby
vatel pitnou vodou z veřejné sítě, vybudovat 
desítky kilometrů kanalizací, sedmnáct čistí
ren odpadních vod, dosáhnout zlepšení čis
toty vody v tocích i ovzduší plynofikací ob
cí. Byl zpracován generel územního systému 
ekologické stability a zbudováno několik ki
lometrů biokoridorů i lokální biocentra, vy
hlášeny dva přírodní parky, dvacet čtyři ma
loplošných chráněných území a sedmnáct 
památných stromů. Byla prováděna pravidel
ná péče o vyhlášená chráněná území i vybrané 
významné krajinné prvky, prováděny záchran
né chovy ohrožených druhů živočichů i výse
vy a pěstění vybraných druhů rostlin, potlačení 
invazních druhů - bolševníku a křídlatky, prů
zkumné mapování pro Naturu 2000. Dařila se 
systematická environmentální výchova; vzdě
lávání a osvěta (EVVO), spolupráce se ško
lami všech stupňů, centry ekologické výcho
vy, NGO, zájmovými 'sdruženími, spolupráce 
v EVVO mezi okresy. Podíleli jsme se na tvor
bě strategie, koncepce i akčního plánu EVVO 
ve Zlínském kraji, každoročně spoluorganizo
vali festival TSTIT, desítky konferencí, semi
nářů, přednášek a besed, workshopů, výstav. 
Podporovali jsme morá l ně, odborně i finančně 
vydávání regionálních přírodovědných publi
kací a článků, pomáhali studentům při zpraco
vání odborných a ročníkových i diplomových 
prací. K tomu samozřejmě to hlavní - ta doba 
naší činnosti představuje desetitisíce správních 
řízení, vyjádření, stanovisek, rozhodnutí, míst
ních šetření a jednání, různých konzultací ne
počítaně. Do toho jedny velké povodně a něko
lik drobných místních, na sto padesát sesuvů, 
neustálé změny právních norem a jedna refor
ma veřejné správy. A to vše ve dvaceti lidech! 
To je slušná bilance, za kterou není důvodu se 

~ .~ 
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Kreslil Jan Steklík 

stydět. Je však i řada cílů a záměrů, které se 
nám přes veškerou snahu zatím nepodařilo spl
nit a uskutečnit. 
To vše by nebylo možné bez součinnosti s oko
lím, se samosprávou, zastupitelstvy a zejmé
na starosty obcí. Jedni byli iniciativní sami, ji
ným stačilo ukázat cestu, další potřebovali více 
či méně postrčit. Většina byla vstřícná, spolu
pracovala, společně jsme zajišťovali finanční 
prostředky, zejména pro malé a menší obce. 
Zástupci obcí v okresním shromáždění přija
li záměry a projekty v oblasti životního pro
středí jako prioritní a velká města a obce i so
lidaritu při přednostním přidělování prostředků 
malým obcím z okresního rozpočtu. Za tři vo
lební období jsme zažili minimum vážných ne
shod mezi státní správou a samosprávou v ob
lasti životního prostředí. Převládalo vzájemné 
pochopení, že nám jde o společný záměr a cíl
kvalitní životní prostředí, pěknou obec i kraji
nu. Limitem chtěného byly a jsou jen finanční 
prostředky. Vůči obcím jsme se snažili vystu
povat nejen z povinnosti nezávislého orgánu 
státní správy, který je tlačil do mantinelů da
ných právními předpisy, ale i jako odborný po
radce, iniciátor a pomocník při vyhledávání fi
nančních zdrojů na jednotli vé záměry. Z debat 
se starosty vyplývá, že nás takto také hodno
tí. Mnoho zdařilých akcí by se bez této spolu
práce rodilo daleko hůře a mnohé by se mož
ná ani uskutečni t nepodařilo . 

Reformou veřejné správy začíná nové obdo
bí. Úřadů bude třikrát tolik, úředníků o 20 % 
více. Měli by mít tedy větší prostor pro řád
né zúřadován í podnětů a podání i následnou 
kontrolu plnění rozhodnutí, na které mnohdy 
již čas a síly nezbývaly. Měli by tak mít i větší 
prostor pro spolupráci a pomoc svěřeným ob
cím. Musíme věřit, že jim v tom nebudou brá
nit orgány samosprávy pověřené obce, kteráje 
bude zaměstnávat a řídit. Stejně musíme věřit 
i v jejich nestrannost a poctivost při přerozdě
lování finančních prostředků a pomoc při je
jich získávání. V okrese Uherské Hradiště, 
a pravděpodobně i řadě ostatních, je zárukou 
funkčnosti budoucích úřadů přechod stávají
cích zkušených pracovníků referátu životního 
prostředí okresního úřadu, kteří plynule zajis
tí vyřizování agendy bez vážných zvratů a ne
gativních dopadů. 
Další otázkou je financování oblasti životní
ho prostředí. Do konce roku 2000 měl okresní 
úřad samostatné hospodaření s podílem příjmů 
z daní, které prostřednictvím rozpočtu schva
lovaného okresním shromážděním, složeným 
ze zástupců obcí, přerozděloval obcím na jed
notlivé stavby a záměry podle schválených 
pravidel a priorit. V okrese Uherské Hradiště 
přes 80% těchto prostředků (ročně v průměru 
z cca 100 milionů korun), šlo do oblasti život-
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ního prostředí (na vodovody, kanalizace, stav
by eOV, plynofikace. budování prvkú ÚSES 
atd.) a na údržbu památkových objektú, zbytek 
převážně na opravy škol a do kulturní a soci
ální sféry. Od I. ledna 2001, zahájením refor
my vznikem krajú, pozbyly okresní úřady tu
to formu financování a staly se rozpočtovými 
organizacemi státu pouze s přidělovanými pro
středky pro vlastní interní potřebu. Dosavadní 
daňové příjmy okresú byly rozmělněny mezi 
státní orgány, kraje a obce. Zejména malé ob
ce tak ztratily možnost podpory při získávání 
státních dotací a pújček na stavby pro zlepše
ní životního prostředí, na které díky svým pří
jmúm a majetku nemúžou dosáhnout. 
Probíhající reforma veřejné správy již nyní 
nesplňuje deklarované klady. Počet úředníkú 
se nesnížil a naopak vzrústá. zlepšení činnos
ti úřadú je ještě předčasné hodnotit, ale již ny
ní je zřejmé. že mnohdy bude ještě kompliko
vanější než doposud. zejména díky zachování 
struktury některých státních orgánú podle his
torického a nikoli současného členění krajú 
a v mnoha případech se občan naběhá a na
jezdí ještě více než nyní. Přiblížení vyřizová
ní agendy občanovi je relativní, mnohdy se mu 
naopak vzdaluje (např. pro registraci nákupu 
želvičky pro dítě či jiné přírodniny dle crTES 
bude nutné jet pokaždé na krajský úřad, kam 
je agenda přenesena). Musíme tedy jen dou
fat , že počáteční zmatky a nejasnosti stejně ja
ko v prúběhu činnosti zjišťované nesmyslnos
ti a koncepční pochybení budou co nejrychleji 
odstraněny nebo změněny. Co však již změ
něno být nemúže, je fakt, že nás daňové po
platníky tato reforma přijde pěkně draho. A to 
bez ohledu na to. jestli bude časem hodnoce
na dobře nebo špatně. 

Ing. Jana Zmeškalová, 
pracovnice ochrany přírody referátu 
životního prostředí Okresního úřadu 
Benešov 

Hektická porevoluční doba změnila nejen pro
středí, lidi, ale také všechny právní normy a ve 
velké míře všechny státní úředníky. Na nově 
vznikající místa příšli noví lidé s novými po
hledy, obvykle mladí, plní ideálú. A začali tvo
řit! Úředníci a tvořit? Ano, úřednická práce je 
práce tvúrčí, protože dnes a denně spoluroz
hodujeme o tváři krajiny, přírody i urbanis
tických sídel, kde žijeme. o čistotě vody, kte
rou pijeme. o kvalitě vzduchu, který dýcháme, 
o charakteru životního prQstředí nás všech. 
Není to přehnané, protože hájíme zájmy státu 
prostřednictvím zákonú o vodě a ovzduší, na
kládání s odpady, využívání lesních pozemkú 
a zemědělského púdního fondu, ochraně příro
dy a krajiny, myslivosti , rybářství, ale i rozvoji 
obcí a zastavitelnosti pozemkú z ekologického 
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pohledu. Pod naším dohledem se postupně mě
nila tvář krajiny, začaly se budovat vodovody, 
kanal izace, nastala obnova starých nefunkč
ních rybníčkú a vytváření nových, postupovala 
revitalizace říčních systémú, začaly se vysazo
vat stromové aleje a jiné krajinotvorné prvky, 
zmizely černé skládky, začalo třídění a recyk
lace odpadú, snížila se výše emisí v ovzduší, 
nastal masivní rozvoj měst a zaktivizovaly se 
také mnohé vesnice. Není to naše zásluha,je to 
zásluha těch anonymních starostú, zastupitelů 
a občanú, kteří se nebáli jít dopředu. Ale byli 
jsme u zrodu , u realizace a společně se raduje
me z provozu těchto zařízení. Tuto práci nelze 
dělat technokraticky a "od stolu". musí se dě
lat s láskou a zaujetím. 
Nová úřednická generace pomáhala pod zášti
tou okresních úřadů úředníkúm nižších stup
M, tedy obcí a obecních úřadů, zvládnout no
vě svěřené kompetence na úseku životního 
prostředí. Postupně se vytvořil fungující ce
lek , kde každý jeho článek vědělo zdrojích in
formací a znal své nejbližší spolupracovníky. 
Tam, kde se tato symbióza podařila, a já jsem 
přesvědčena. že na našem pracovišti ano, do
šlo k postupnému zlepšování právního vědomí 
občanů, k nenásilnému prosazení environmen
tální výchovy, vzdělávání a osvěty a následně 
ke zlepšení stavu životního prostředí určitého 
správního území. Za uplynulých deset let jsme 
pochopili svou roli v hierarchii veřejné správy, 
pochopili jsme, že naše práce je o znalostech 
a vztazích, že jsme tu v prvé řadě pro lidi. Od
bornost podpořená lidským přístupem, schop
ností komunikace a optimismem, to by mělo 
být mottem každého státního úředníka. 
Zakořeněné. lety prověřené okresní úřady jako 
součásti státní správy měly za úkol hájit a ošet
řovat zájmy státu bez ohledu na stav a rozlože
ní politických stran, bez ohledu na preference 
voličů, bez ohledu na neustálé změny na poli
tické scéně. Byly relativně stabilním článkem 
státní správy. Ve spolupráci s obecními úřa
dy byla tato púsobnost přenesena mezi obča
ny a propojena s místní samosprávou tak. aby 
navenek tvořily jednoduchý, transparentní ce
lek. eím více byl systém pro občana průhled
ný, tím více a lépe se občan mohl začlenit do 
jeho sfér a lépe se orientovat. 
Jsou obory, které na první pohled púsobí slo
žitě a odtažitě. Životní prostředí takovýmto 
oborem není. S otázkami životního prostře
dí se setkáváme od kolébky až po čas odcho
du z tohoto světa. Problematika životního pro
středí nám připadá blízká a známá. Na druhou 
stranu výsledky práce v ochraně životního pro
středí jsou mnohdy nenápadné, tiché, skryté za 
mravenčím úsilím, objevují se po kouscích ne
bo v horizontu nedbajícím na paměť lidí. Za 
úspěch lze považovat dúvěru, která nastane, 
nebo by měla nastat, mezi pracovníky státní 

Kreslil Rostislav Posp{šil 

správy v ochraně životního prostředí a zástup
ci obcí, a sjednocení jejich cílů. Nástroje a me
tody, jak dosáhnout společného cíle, poněkud 
komplikují čtyřletá volební období a změny 
v obcích, ale vzhledem ke znalosti prostředí 
na obou stranách je systém práce vždy rych
le obnoven . Nyní však nastalo období radikál
ních změn. 
Mohu-li bilancovat, odcházíme od rozdělané 
práce, která právě začala přinášet plody. Pře
tržený řetězec se obnoví stejně jako po volbách 
do obecních zastupitels tev právě přes znalost 
prostředí, ale smutná je ztráta času. 
Na nová místa, do nových úřadú a částeč
ně i k novým předpisům přejde část úřední
kll, zkušených a obětavých, velká část jich ale 
odejde jinam a nová místa obsadí jiní. Stej
ní, jako jsme byli my před deseti lety, stejně 
nadšení a stejně netrpěliví. Budou dělat stejné 
chyby a snad budou mít větší štěstí, že v do
bě, kdy pochopí, co je být státním úředníkem 
a co je jejich cílem, bude jejich práce náleži
tě oceněna. 

Mám ráda změny, přinášejí vždy něco nové
ho a pozitivního, i tato změna přinese své ovo
ce, ale v první řadě bude vyžadovat obrovskou 
informovanost v řadách občanů, politiků a zá
stupců politických stran, v zastupitelstvech 
obecních úřadú s rozšířenou púsobností, kte
ré nahradí okresní úřady, i v řadách úřední
kú samotných. Propojení státní správy a sa
mosprávy ve správu veřejnou je záležitostí 
složitou a vyžadující fundovanost a profesi
onální komunikativnost, protože samosprá
va je sice záležitostí veřejnou, ale do jisté mí
ry laickou, zatímco státní správa je záležitostí 
ryze odbornou. 

Optimisticky věřím, že cíle a ideály občanú, 


politikú i odborníkú, zejména v oblasti ži
votního prostředí, jsou jednotné, přece i naše 
vnoučata budou chtít žít na této planetě, ale ná
zory na cesty, kterými se k těmw cílům dosta
neme, se mohou radikálně rozcházet. 
Jedna z těchto cest právě začíná. Nebudeme 
hodnotit den před večerem, budeme dál pra
covat a tvořit, ale přece jen mám jedno přání. 
Až budu za dalších deset let bilancovat, chtě
la bych o nově vznikajících obecních úřadech 
s rozšířenou púsobností a jejich vlivu na stav 
životního prostředí naší republiky smýšlet stej
ně pozitivně, jako nyni smýšlím o okresních 
úřadech, a chtěla bych mít v duši stejně pří
jemnou nostalgii, jakou mám nyní v době zá
niku okresních úřadú. Sbohem okresy! Děku
jeme. A nově vznikajícím úřadúm přeji šťastné 
vykročení do budoucnosti, trpělivost, nadše
ní a trochu té mezilidské lásky, věřte, budete 
ji potřebovat! 

Zpracovala Věra PospÍšilíková 

~~~~m~~ 



Galerie přírodní 
~ prozy 


Mezi tvůrci beletrie s přírodní tematikou exis

tuje řada autorů, kteří svá díla adresují převáž


ně dětem a mládeži. Patřil k nim také JosefPr

chal, u něhož tato skutečnost souvisela s jeho 

dlouholetým působením ve školství. 

Narodil se v Lučici u Světlé nad Sázavou. 

Po absolvování měšťanské školy v Havlíčko


vě Brodě vystudoval učitelský ústav v Čáslavi 

a po maturitě (1925) dvacet let učil na obec

ných a měšťanských školách (mimo jiné v Ha

brech, Skuhrově a Žlebech). Po druhé světové 


válce byl školním inspektorem; nadto na br

něnské pedagogické fakultě vystudoval češtinu 


a dějepis, přičemž své studium zakončil dok

torátem (1950). Od roku 1951 žil v Praze, kde 

působil jako středoškolský a vysokoškolský 

pedagog. Přispíval do mnoha periodik (Čes

ké slovo, Lidové noviny, Mladá fronta, Práce, 

Niva, Malý čtenář, Ohníček, Zlatý máj, Kul

tura), spolupracoval též s rozhlasem a filmem. 

Zemřel v Kladně . 


Na knižním trhu se objevil v roce 1934, a to 

hned se dvěma tituly (Tulák Stop, Chochol

ka). Projevil v nich své zaměření na svět zvířat 


a ptáků, patrné i v dalších knížkách pro mla

dé čtenáře. Roku 1935 vydal příběh koroptví 

rodinky z Posázaví (Máma Čiryk), kam ve

směs situoval rovněž děje svých pozdějších 


próz. Jde o Pilařovu stráň (1938), Srneč


ku Sisi (1940) a Bílého jestřába (1944), ja

kož i o dvě knihy vydané v roce 1946 a nazva

né Černý rytíř a Blesk, král horských vod 

(první próza z této dvojice zachycuje osud te

třívka, zatímco druhá je vyprávěním o velkém 

pstruhovi, podobným Tomečkovu Stříbrné


mu lipanu). 

Prchal v těchto dílech přibližuje nejenom jed

notlivé druhy naší f:\Uny, ale Pllsobivě v nich 
evokuje také přírodní dění a jeho proměny 
v průběhu roku. Značný prostor věnuje i po
etickým líčením, což lze dokumentovat třeba 
úryvkem z uvedené knížky o horském pstru
hovi: 
"Jasná Meznová noc studeněd)íchá do táhlých 
údolf, hladí zelené koberce žit, ukryté v tem
ných polích, šeptá v korunách spících slllrkl.i 
a borovic. Měsíc dávno rozhodiL stříbrné sí
tě, dal kraji novou, mnohem pěknější podobll 
a teď se jen těší pohledem na své dí/o ... " 
Do světa přírody se Prchal vydal ještě v próze 
Běs (1959), popisující soužití učitele Žďárské
ho s dvěma puštíky, a v Divokém dobrodruž
ství (1970), které obsahuje ..povídky z příro
dy" umístěné do východních Čech. Příroda 
hraje jistou roli ovšem i v jiných Prchalových 
dílech. Je tomu tak například v Nejkrásněj
ších prázdninách (1943), v nichž autor zobra
zuje léto studentů Jana a Tomáše, prožité v les
ní chatě na Českomoravské vrchovině. 
Přírodní prózy Josefa Prchala byly čtenářsky 
dosti úspěšné, a tak nejlepší z nich vycháze
ly opakovaně a někdy i v přepracované podo
bě (Bílý jestřáb, Černý rytíř, Pilařova stráň, Sr
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Ilustrace Jiřího Zidlického z knihy Máma 
Čiryk 

nečka Sisi, Blesk). Provázely je kresby pěkné 
řádky ilustrátorů, mezi nimiž je možno najít Ji
řího Židlického, Vincence Živného, Vladimíra 
Kováříka, Vincence Vinglera, Jitku Martínko
vou, Františka Bezděka, Františka Říhu, Jose
fa Bulanta či Jiřího Krásla. 
Celek Prchalovy tvorby doplňují knížky ze 
života dětí (Míša a čertík Eva, 1938; Kluk, 
1935; Tajemný nepřítel, 1941) a mládeže 
(Obětovaný úsměv, 1948; Zklamání, 1974), 
historická povídka Nerovný boj (1942), výbo
ry z pověstí a spisů Františka Palackého, avšak 
i různé učební texty a pedagogické práce. 
Následující ukázky pocházejí ze dvou knih vy
daných ve čtyřicátých letech: první je z Bílého 
jestřába, druhá z románu Černý rytíř. 

10. kapitola 

Čas rychle míjeL. Oblaka přetahovala ja

ko stěhovaví ptáci. Kraj nabývaL nové a no

vé podoby. 

Vprvních říjnových dnech, které se snesLy nad 

horskou kotlinu, stal se bílý jestřáb skutečným 


vládcem svého království. 

Za smutného odpoledne, kdy neproniknutel

ná mLha zaplni/a kdejaký kout, opllstiL zasně


ný Chlulll a vydaL se na touLky. 

Obzor byl zastřen, viditelnosti zřejmě ubylo. 

Jedině tak se stalo, že se náhle octL pod Ko

márovem, že se zčistajasna setkal s obrov

sk)ím jestřábem. 


Oba byli velmi překvapeni - bílýjestřáb ijeho 

důstojný protivník. Hleděli na sebe, jako by se 

nemohli poznat. Ale vtom se jim v očích nebez

pečně zabLýskLo. Strašlivá, oslepující nenávist 

je hnala do boje. 

Stoupa Li k nízké obloze. LetěLi stále I)'chleji. 

A pak se prudce říti/i k zemi, padali jako ne

živé předměty. 


Byla to šílená honička, která v sobě skrývala 

veliké nebezpečí. 


U samé země, když se už zdáLo, že jsou ztrace

ni, se bílý jestřáb náhle obrátil. Zato jeho divo

ký protivník zapadl do hustého křoviska, Z ně
hož už nevzletěl. 


Bílý jestřáb byL velmi udiven. Zvědavost ml/ 

nedala pokoje. 

Po chvíli, když se nic nedělo, zaletěl tiše ke 

křoví. SllesL se nízko, nakoukl do něho pozor

ně, ale místo živého jestřába našel jen tuhnou

cí tělo obrovského ptáka, ktelÝ se při pádu na

bodllla větev. Zachvěl se hnizou. 

Kraj zvolna zapadal do houstnoucí mlhy. Le

sy už úplně zmizely, jen blízký Komárov nejas

ně vyvstával pred zmatellým jestřábem, ktelÝ 

neklidně bloudil nad zakLetou podzimllí kra

jinou. 


15. kapitola 

SchyLovalo se k podzimu. Ranní a večerní ti
cho se zřejmě prohlubovalo. Denní ruch zvol
Ila ustával. 
Koholltek, pretahující z místa na místo, byllle
čekanými změnami velmi udiven. Každý nový 
les ho něčím pl-ekvapiL. Miloval ticho nádher
ného horského podzimu, svatý klid malebných 
koulli, které se za dne před jeho l/žasLýma Oči
lila podivuhodně proměiíovaly. Teďdobře cítil, 
že je vše nedaleko. Podzim už na něho dýchal 
ze smlJtných strništ~ Z kdú a z korun Listnatých 
strom/i, jež byly lehounce pozlaceny. Jaký div, 
že ho to hnalo kup,'edll, že opět pocítil v zá
dech známý vítr! 
Běžel a letěl, utíkal, táhl, jako by nepotreboval 
oddechli. Tep",e když se před ním otevrela zná
má kotlina, když ji z borového lesa II Uárska 
pojednoll zahlédl, povolilo velké napětí. 
Seděl ve vysoké trávěna samém okraji sl/chého 
palouku a díval se štGstnýma očima do hlubo
kého údolí, zjehož s/l'edu se zdvíhala rozlehlá 
Lučice. Jak byla krásná! Zapadající sLunce na 
ni právě vylilo celý proud zářivých paprskll 
i podobala se děvčátku, které si vpletlo do vla
Sll desít/...1' žluf)'ch pampelišek. 
Temné Lesy v pozadí se náhLe rozsvítily. Také 
k nim doletěl jásavý pozdrav loučícího se SIUlI
ce. Pole se znaveně uSlllála, ll/činy něžně za
šeptaly. Krajina ztaji/a dech. 
Celé čtvrthodiny trval působivý obraz, jak jej 
odcházející slunce vytvořiLo. Potom se zárivé 
parsky ztratily a kotlina nabyla jiné podoby. 
Velký stín zalehl šÍlvké IÍdo/í, šedivé Itřbef)' po
lí i nažloutlé boky četných lučin. Táhl se jako 
obrovská plachta od lesa k lesu, zakrýval ryb
ník, spěchající potoky i mlčeLivou ves, v které, 
zdálo se, nebylo nyní života. 
Les tiše IIsínaL. Všude hluboký kLid. Jenolll pí
pání drobných opdencli, kteří se v k/vvinách 
podle polí ukládali k nočnímu odpočinku, ho 
téměr neslyšně provázelo. 
Černý rytíř, odpočívající blízko palol/ku, roztá
hl spokojeně znavená křídla, lehollnce jimi za
mával a pak se pustil do tichého boroví, které 
se právě stalo jeho nov)ím domovem. Snad je
nom načas. Kdo ví? Život je krásný i pro ptá
ka, zjevuje se 1111/ v tolika vábných obměnách, 
a proto nemůže nikdo bezpečně říci, kam ho 
nakonec ještě zavolá. 
Až jednol/, čtenáři, navštívíš rozlehlou kot
lin l/ pod bílOIl Lipnicí, až se na svých tOIlI
kách setkáš s tetřívčím kohoutkem, věz, že je 
to náš statečný hrdina! Neboť on bude žít za 
rok, za dva a třeba i později. Alespoií v Ilašich 
srdcích ... 

Připravil: Jiří Poláček 
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Přírodníparky 

Bílý potok 

Aleš Pavel Dostál 

.. Pojď se mnou tam, kde nebe je vysoké a mod
ré a kde oblaka rychleji než kde jinde plují. 
Slyšíš tu píseií větru v korunách borovic? Sly
šíš tu píseií dálek závratných? Tiše a velebně 
šumí hlavy stromů ... .. 

Toulavé boty 

Každým rokem, když o mé chřípí zavadí ta 
prazvláštní a tajemná vůně jara, neodolatel
ná touha táhne mne ven z šedavého smutku 
města a vodí po rozličných cestách toulavých. 
A tak mne jednoho dne tulácký osud zavál 
i do Veverské Bítýšky, ležící kousek od Brna 
na vzdálenějším konci Brněnské přehrady. Te
dy upřímně řečeno, nebyla to až taková náho
da, neboť již delší dobu jsem plánoval navštívit 
přírodní park Údolí Bílého potoka. 

Bítýška a Bílý potok 

Toto území bylo nejprve v roce 1978 vyhláše
no jako oblast klidu a později prohlášeno za 
přírodní park. Zvláštností potoka, který tvo
ří osu přírodního parku, je, že nese hned dva 
názvy - jména svých největších přítoků. Po
tok Bítýška pramení u obce Osová Bítýška, 
protéká Velkou Bíteší a za ní se spojuje s Bí
lým potokem. Ten pramení u obce Heřma
nov a protéká soustavou rybníků až k souto

Přírodllí park Baý potok 

ku, odkud pak potok bývá označován oběma 
názvy. V poslední době však převládá pojme
nováni Bílý potok. Od soutoku teče v hluboce 
zaříznutém údolí, které prochází mírně zvlně

nou náhorní plošinou a je od Spáleného mlý
na mezi obcemi Přibyslavice a Svatoslav vy
hlášeno přírodním parkem, a dále protéká přes 
osadu Smelcovna až do Veverské Bítýšky, kde 
se vlévá do Svratky. 

Tvář krajiny 

Zatímco na horním konci území je dno údolí 
v nadmořské výšce 430 metrů, na dolním to
ku nad Veverskou Bítýškou leží ve výšce jen 
245 m n. m. Vrcholky okolních kopců dosa
hují výšek kolem 490m n. m., některé i přes 
500m n. m., např. Krajina u Maršova (5l4m 
n. m.) nebo Kamenný u Svatoslavi (533 m n. 
m.). Člověk se tak může buď ukrýt v náruči 
vlídného a tajemného údolí plného divukrás
ných zákoutí nebo naopak, po přežitém výstu
pu, vychutnávat pohled do širé krajiny a laská
ní větru. Strmé svahy údolí, na mnoha místech 
(především severních expozic) skalnaté, s čet
nými skalními výchozy a suťovisky, jsou sou
visle zalesněny. 
Území má pestrou geologickou stavbu s pře
vahou krystalických hornin (granity, ruly, fy
lity). Ve střední části je významný výskyt vlo
žek devonských a krystalinických vápenců. Na 
východním okraji pak tvoří geologické pod
loží permské slepence a pískovce. Dosti vel
kou plochu zaujímají sprašové hlíny, fluviální 
a deluviální sedimenty. Z půdních typů převa
žují kambizemě, na sprašových hlínách vznik
ly hnědozemě a v zamokřených dnech potoč
ních údolí fluvizemě. Na strmých skalnatých 
svazích jsou časté mělké, vysychavé rankery. 
Typický potoční fenomén hlubokého údolní
ho zářezu se na mnoha místech projevuje řa

dou geomorfologických jevů v podobě skal
ních útvarů, proříznutých skalních meandrů 
aj. Přirozeně meandrující tok je místy balva
nitý, jinde pak se objevují skalní prahy. K je
dinečným jevům patří stupňovité skalnaté rok
le protékané potůčky s vodopády. Z hlediska 
klimatického náleží území parku do teplé ob
lasti s mírnými zimami a menšími srážkami. 
Členitý reliéf a také výrazně odlišné expozice 
svahů (pravobřežní svahy jsou převážně sever
ních a levobřežní zase jižních expozic) ovšem 
podmiňují rozdílnosti mezoklimatu, a tím i bi
oty. Častý výskyt klimatických inverzí vyvolá
vá i inverzní vegetační stupňovitost (tzv. údol
ní fenomén). 
Vzhledem k rozmanitosti prostředí zde bylo 
vylišeno více než devět skupin typů geobio
cénů druhého až čtvrtého vegetačního stupně. 
Svahy údolí jsou prakticky souvisle zalesně
ny a představují takřka kontinuální lesní pro
středí, bez významných antropogenních bariér 
Uako jsou např. rozsáhlé holoseče). Převažují 
smíšené porosty, takřka vždy se zastoupením 
původních druhů biocenóz, i když ve změně
ném poměru. Oproti přírodním porostům byl 
v minulosti podstatně zvýšen podíl stanovišt
ně nepůvodního smrku ztepilého (Picea abies) 
a borovice lesní (Pill liS sylvestris). Z hlediska 
biodiverzity jsou nejvýznamnější zbytky při
rozených až přírodních lesních společenstev, 
zachované především na skalních ostrožnách, 
sutích a v zaříznutých roklích. Zvláštní vý
znam má zdejší populace jedle bělokoré (Abi
es a/ba), patřící bezesporu k nejrozsáhlejší 
nejen v oblasti Českomoravské vrchoviny, ale 
i k jedněm z nejlépe zachovaným v celé her
cynské biogeografické podprovincii. 
V nivě Bílého potoka převažují polokulturní 
louky. Koryto je souvisle lemováno bohatým. 
převážně přirozeným břehovým porostem fun
gujícím jako biokoridor mezofilní a mokřadní 
bioty. V dřevinném patře převládá olše lepkavá 
(AlllllS glutinosa) ajasan (Fraxinus sp.), hojná 
je vrba křehká (Salixfragi/is), často se vysky
tuje klen (Acer pseudop/atallus), babyka (Acer 
campestre), habr (Carpinlls betu/us). 
Nelesní krajina patřící do území přírodního 
parku je dále tvořena především plochami or
né půdy, ale také mozaikou menších ploch sa
dů, křovinatých mezí a travinobylinných lad. 

Rostlinstvo 

Fytogeograficky náleží území do Moravského 
podhůří Vysočiny a Českomoravské Vrchovi
ny. Údolí Bílého potoka má neobyčejný vý
znam pro biologickou diverzitu krajiny před
hůří Českomoravské vrchoviny. Dochází zde 
totiž ke kontaktům některých sestupujících 
horských druhů a druhů teplomilných, pro
nikajících zase na svazích jižních expozic do 
vyšších poloh. Z lesních společenstev se uplat
ňují především květnaté bučiny svazu Fagioll, 
suťové lesy svazu Tilio-acerioll a doubravy 
svazu Quercetalia robori-petraeae. 
Velmi početně a téměř souvisle se na území 
parku (ve východní části) vyskytuje v podrostu 
chráněný brambořík evropský (Cyclamen pllr
purascens). Dále lze zmínit výskyt orchidejí 
- hlístník hnízdák (Neotia /lidus-avis), okroti
ce bílá (Cephalallthera damasonium), kruštík 
modrofialový (Epipactis purpurata) a také ne
obyčejně vzácný střevíčník pantoflíček (Cyp
ripedium calceolus). Na dně údolí jde přede
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vším o polokulturní luční společenstva, kde lze 
zmínit výskyt například blatouchu bahenního 
(Caltha palustris) či tužebníku jilmového (Fi
lipendula ulmaria). 

Živočišstvo 

Zoologický význam přírodního parku spočívá 
především v ideálních podmínkách pro život 
silně ohroženého druhu našich obojživelníků 
mloka skvrnitého (Salamandra salamandra). 
Četné stinné skalnaté rokle po obou březích 
Bílého potoka, protékané vydatnými potůč
ky s množstvím tůní a především čistou vo
dou, pramenící v rozsáhlých přirozených les
ních porostech a s vysokými vrstvami suchého 
listí, hostí neobyčejně početnou populací mlo
ka, která čítá po celém území mnoho set do
spělých jedinců. 
Z žab žijí po celém území ropucha obecná 
(Bufo bufo) a skokan hnědý (Rana tempora
ria). Významnými rozmnožovacími lokalita
mi žab jsou na dolním toku potoka rybníky 
u Prachovny. Na rybnících se můžeme setkat 
i s užovkou obojkovou (Natrix natrix). Všude 
po lesích se vyskytuje slepýš křehký (Anguis 
fragilis) . Při lesních okrajích, na mezích či tra
vino bylinných ladech žije ještěrka obecná (La
certa agilis). 
V posledních letech bylo na území parku zjiš
těno v době hnízdění více než 80 druhů ptáků. 
V lesích hnízdí káně lesní (Buteo buteo), jes
třáb lesní (Accipiter genti!is), krahujec obec
ný (Accipiter /lisus) a vzácně i včelojed lesní 
(Pernis apivorus). Také čáp černý (Ciconia l1i
gra) je pravidelným obyvatelem zdejších lesů. 
Na skalách nad údolím hnízdí naše největší so
va - výr velký (Bubo bubo). V lesích vyhledá
vá ke hnízdění stromové dutiny puštík obecný 
(Strix a/uco). Z datlovi tých ptáků zde žije da
tel černý (Dryocopus mar/ius), žluna zelená 
(Picus viridis) a strakapoud velký (Dendroco
pos major). Často bývá v údolí pozorován kr
kavec velký (Corvus corax). 
V otevřených terénech na náhorních plani
nách hnízdí ťuhýk obecný (Lanius collurio), 
křepelka polní (Coturnix coturnix), korop
tev polní (Perdix perdix), krutihlav obecný 
(lynx torquilla) a vzácně (např. ve stráních 
s roztroušenými dřevinami při okraji Lažá
nek nad pramenem potoka Hranečník) i pěni
ce vlašská (Sylvia nisoria). 
Ve starších bukových porostech hnízdí vzác
ně holub doupňák (Columba oenas) a nepra
videlně v porostech lemujících stinné potůčky 
i lejsek malý (Ficedula parva). Prakticky po 
celém údolí se ve skalnatých svazích s rozvol
něnými porosty, případně ve starších porostech 
v roklích po obou stranách potoka setkáváme 
s lejskem bělokrkým (Ficedula albicollis), 
rehkem zahradním (Phoenicurus phoenicu
rus), který pravidelně sídlí i v blízkosti čet
ných chat, a celou řadou dalších lesních druhů 
drobného ptactva. 
V lesích žije veverka obecná (Sciurus vulga
ris) a pokud máme štěstí, můžeme potkat tře
ba i kunu lesní (Martes marles) nebo jezevce 
lesního (Me/es meles). K častým patří vod
lehlých, málo navštěvovaných a nesnadno pří
stupných strmých, zalesněných svazích setkání 
s divočáky (Sus serofa). Stoly po bývalých tě
žebních aktivitách jsou v některých případech 

vyhledávány netopýry k zimování. 

Procházíte-li malebným údolím B!1éllO potoka, narazíte občas na starý mlýn či osamělou usedlost. 
Foto Prachovny autor 

Procházka minulostí 

Procházeje malebným údolím Bílého potoka 
tu a tam potkáte starý mlýn či osamělou used
lost, každou chvíli narazíte na totem některé 
z trampských osad a váš zrak spočine na ko
vových štítcích připevněných k pomníčkům 
z balvanů jako vzpomínka na zesnulé kama
rády. 
Přibližně v polovi ně údolí leží Smelcovna, 
obec s několika domky, hospůdkou a malým 
kostelíkem. Od středověku až do počátku 19. 
století se zde zpracovávala stříbrná a železná 
ruda, což ostatně napovídá i název místa odvo
zený od německého "schmelzen" - tavit. Místo 
je také proslulé díky tradiční akci Vítání jara, 
která se zde koná již od roku 1902, vždy prv
ní jarní neděli. Pamětní deska připomíná, že se 
spolu se svými přáteli této akce účastni! i bás 
ník Petr Bezruč. 
Krajinný ráz údolí dodnes není vážněji naru
šen, a tak se stále znovu můžeme kochat po
hledem na malebnou mozaiku polí, sadů, za
hrad, mezí a luk na pozadí lesních porostů se 
stále typicky vesnickým vzhledem zdejších 
obcí. Takový je kupříkladu pohled do údo
lí potoka Hranečník s plochami sadů, zahrad 
a křovinatých strání na pozadí působivé vý
stavby Lažánek. 

Uchovejme cenné dědictví 

Přírodní park Údolí Bílého potoka je ekolo
gicky velmi významná oblast, začleněná do 
územního systému ekologické stability sou
stavou regionálních biocenter a biokori dorů. 

Celé území je potenciální nadregionální bio
centrum, splňující prostorové a funkční před

poklady, ovšem bez l egi s l ativně chráněného 
jádra. Velmi důleži té je totiž legislativní zajiš
tění ochrany vybraných lokalit formou chráně
ných území. První návrhy rezervací zpracoval 
již v roce 1937 prof. Alois Zlatník, doposud 
ovšem není v údolí Bílého potoka ani jediné 
maloplošné chráněné územÍ. Přitom j e zde 

dosud celá řada lokalit, jako např. Výří skály, 
Stříbrnický potok, Mločí žleb, Bílá skála aj., 
které by si přísnější ochranu zasluhovaly. 

• 
Aleš Pavel Doslál- student Lesnické a dřevařské fa
kulty MZLU v Brně 

Svahy údolí B!1ého potoka jsou prakticky sou
visle zalesněny a představujítakřka kontinuální 
lesn{prostředí, bez významných antropogenních 
bariér. Foto autor 
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Zajímavosti 
z přírody 

sýc rousný na Drahanské 
vrchovině 

sýc rousný (Aego/ills fUl1ereus) je druhem taj
gového pásma severní Ameriky, Asie a Evropy. 
Již několik roků proniká stále více do vnitrozemí 
střední Evropy. Před třemi roky jsem poprvé jeho 
hnízdění zjistil v oblasti Ríček v okrese Vyškov, 
což je jižní okraj Drahanské vrchoviny. To mne 
inspirovalo natolik, že jsme s kamarádem zača
li vyrábět budky a o sýce rousného pečovat. Na 
podzim jsme vyvěsili pokusně deset budek a ja
ké bylo naše překvapení, když na jaře byla v pě
ti budkách mláďata. Budky vyrábíme z vydlaba
ných smrkových kmenů stromů (výška 450mm, 
šířka 250mm, vletový otvor o průměru 90mm). 
Každá budka je opatřena bočními dvířky, která 
slouží k čištění, kroužkování mláďat a k fotodo
kumentaci. Povrch je ošetřen novodobými meto
dami (gumoasfalt, barva) tak, aby vydržely v pří
rodě 30 až 40 roků. Pomocí skládacího žebříku je 
dáváme do výšky šesti metrú. Se souhlasem Le
sů České republiky je vyvěšujeme ve míšených 
porostech na buky a duby, nejlépe však tam, kde 
se střídá nízké smrkové patro s vysokými buky. 
Snůška čítá tři až čtyři čistě bílá vejce, která jsou 
kladena na holé dno budky a kolem bývá nalove
na bohatá potravní nabídka myší. Tato malá so
vičkaje velice krotká a při poklepu na kmen stro
mu zvědavě vykoukne tl prohlíží si okolí. Na jaře 
večer a v noci je slyšet daleko její tlumené volání 
"pu-pu-pu-pu", které se opakuje v pravidelných 
intervalech . Mláďata sýce rousného jsou celá čo

koládově hnědá a na velké hlavě svítí dvě s írově 
žlutá očka. Kolem zobáku jsou dva bílé pruhy ve 
tvaru písmene X. Zdá se, že nabídkou hnízdních 
příležitostí lze tuto sympatickou sovičku dob
ře rozmnožit. Bude to možná alespoň částečná 
náhrada za sýčka obecného, který patří na Vyš

Sovička sýce rousného je velice krotká - při 
poklepu na kmen stromu zvědavě vykouk1le 
a prohlíží si okolí. Foto autor 

MládiIta sýce rousného jsou celá čokoládově hnědá a na velké híavějim svítídvě sírově žlutá očka. 
Kolem zobáku pak majídva bz1é pruhy ve tvaru písme1le X. Foto Jiří Bartl 

kovsku k s il ně ohroženým druhúm. V místech 
přemnožených drobných hlodavců, kteří t voří 
hlavní složku potravy sýců a ohrožují výsadby 
v imisních loka litách, je prakticky nenahraditel
ný a z hlediska ochrany lesa mimořádně důleži 

tý. Denně spotřebuje až tři hlodavce! 
Jako dok lad bylo všechno děn í kolem budek, od 
jejich výroby přes vyvěšování až po kroužkování 
mláďat, natočeno na videofi lm, který je na požá
dání k zapújčení u autora č l ánku. 

.Jiří Bartl 

Kolonie havranů polních 
na Znojemsku 

Havran polní (Corvus frugileguJ) je všeobecně 
známý pták z če l edi krkavcovitých. S havrany se 
u nás setkáváme od podzimu a hlavně v zimním 
období. Jsou to protahující a u nás zimující ha
vrani, kteří k nám přilétají z hnízdišť polských, 
převážně ale z evropského území Ruska, z jižní 
části Běloruska a severní části Ukrajiny. Koncem 
února a v březnu nás ledujícího roku zase odlétají 
zpět na svá hnízdi ště . V tu dobu se k nám vracejí 
na svá hnízdiště naše populace havranů polních 
ze střední a jihozápadní Francie, kde zi mova
ly. Prakticky ihned po příletu začí n ají jednotli
vé páry s opravou starých hnízd nebo se stavbou 
hnízd nových. 
Na jižní Moravě nebylo ještě do konce 2. světo
vé války hnízdění havranů polních vůbec známo. 
Teprve po válce vzniká nová ko lonie havranů ne
daleko Božic na Znojemsku. Tato hnízdní kolo
nie byla objevena a poprvé popsána v roce 196 1. 
Několik let předt ím se kolonie nacházela o něco 
dále v katastru obce Krhovice, kde havrani hníz
di li v nízkých akátových remízcích. Každoročně 
však byla velká část hnízdících havranú STřílena 

(obzv láště mláďata) a akáty, na kterých byla č inná 
hnízda, káceny. Poté se hnízdní kolonie přesunu
la do třech až čtyřech akátových remízkú (jeden 
z nich byl smíšený - borovice) směrem k želez
niční trati v prostoru mezi Božicemi a Hodoni
cemi, převážně v katastru obce Valtrovice. V ro
ce 1968 bylo v kolonii napočítáno nejméně 200 
činných hnízd. V letech 1969 a 1970 byl počet 
hnízdních párú přibližně stejný. V průběhu 70. let 
minulého století se počet hnízdících páriI havranů 
pol ních pohyboval mezi 150-200. Ke konci de
seti letí (roky 1978-79) hnízdili havrani pouze ve 
dvou akátových remízcích a početnost hnízdních 
párú se začala snižovat. Kolonie se začíná během 
tohoto období a v následujících letech rozdělo
vat a částečně i stěhovat. V roce 198 1 zde hnízdí 
ještě kolem 100 párů, ale v roce 1982 vyhnízdilo 
pouze někol ik desítek párů ajen vjediném hnízd
ním sektoru. Celá původní kolonie se na konci 
70. a počátku 80. let minulého století dál rozdě
luje a víceméně nesourodé skupiny havraních pá
rů se posunují o něko li k kilometrů dál směrem 
na jihovýchod k obci Božice. kde osídlují téměř 
současně nejméně tři lokality: 1. lokalitu akáto
vého remízku tl železniční stanice Božice, 2. lo
kalitu akátového remízku při okraji obce Božice 
- u mostu a 3. lokalitu v areálu statku v Českých 
Křídlovicích (část obce Božice). Původní hnízdní 
kolonie v katastru obce Valtrovice prakticky za
niká na konci 80. let minulého století, kdy hníz
dí v jedi ném akátovém lesíku jen asi 50 párů ha
vranú. Jedním z reálných dúvodů jejího zániku 
mohlo být čas té střílení jak dospělých jedinců, 
tak i mláďat přímo na hnízdištích v hn ízdním ob
dobí (především ve druhé polovině sedmdesátých 
let). V roce 198 1 vzniká další již zmíněná hnízd
ní kolonie (méně početná) v malém akátovém le
síku před obcí Božice (u mostku). V první deká
dě dubna toho roku zde bylo postaveno kolem 80 
nových hnízd. V květnu roku 1982 hnízdilo v lo
kalitě více než 130 párú havranů polních. Všech
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na hnízda byla nově postavena, protože ta z mi
nulého roku byla úmyslně poshazována. V roce 
1983 zde již havrani nehnízdí a přemísťují se po
dobně jako hnízdící havrani ze statku v Českých 
Křídlovicích do malého lesíka pod zámečkem (na 
nivách) v katastru obce Božice. Zcela zřejmým 
důvodem opuštění lokality bylo záměrné rLi.le
ní v době hnízdění a před ním i úmyslné shazo
vání hnízd. V remízku poblíž železniční stanice 
Božice hnízdí havrani ještě v první polovině 90. 
let minulého století. V tomto období bylo napo
čítáno ve všech lokalitách na Božicku ještě asi 
280 hnízd. Ke konci desetiletí však zřejmě z dů
vodů obnovení těžebních prací a Zf/.ačnéfrekven
ce těžké dopravní lechniky v nedaleké pískovně 
opouštějí havrani lokalitu u železniční trati Bo
žice taktéž a přemísťují se podobně jako havra
ni z lokality u božického mostu do lesíka pod 
zámečkem (na nivách), kde staví svá hnízda na 
vzrostlých starších akátech. 
Znojemská populace havranů polních prodělala 
během svého časového vývoje v různých oblas
tech a lokalitách na Znojemsku řadu kvalitativ
ních i kvantitativních změn. Časté a opakované 
zásahy (hlavně během hnízdního období) způso
bené především lidskou činností zapříčinily čas
tá stěhování částí populace, a tím tvorbu menších 
hnízdních kolonií na jiných místech. Rozdělo
váním se celá původní a poměrně kompaktní 
hnízdní kolonie havranů během několika desí
tek let své existence značně rozdrobovala a její 
početnost postupně klesala. V současné době te
dy hnízdí havrani polní na Znojemsku pouze ve 
dvou lokalitách katastru obce Božice nedaleko 
od sebe. V roce 2002 zde hnízdilo kolem 80 párů 
celkem. V měsíci červenci roku 2002 však velmi 
silná vichřice zpustošila část hlavní hnízdní loka
lity a 26 velkých silných polomených akátl1, kde 
bylo nejvíce hnízd, muselo být podřezáno a od
klizeno. Nabízí se tedy otázka, do jaké míry tato 
nečekaná přírodní kalamita ovlivní v nejbližším 
hnízdním období další zdárné hnízdění a samot
nou existenci této jediné hnízdní kolonie havra
nl1 polních na Znojemsku. 

.Julius Klejdus 

Bobři V CHKO Litovelské 
Pomoraví 

Bobr evropský (Castorjiber vistlllanus Matschie 
1907) je náš největší hlodavec - v dospělosti do
sahuje délky 80-100cm a hmotnosti 2S-30 kg. 
Zadní tlapky jsou opatřeny plovací blánou. Typic
kým znakem je plochý šupinatý ocas. Srst je zbar
vena v rl1zných odstínech hnědé až po černou. 
Jako potrava mu ve vegetačním období slou
ží rl1zné byliny, na podzim v zimě a časně zja
ra pak měkké listnaté dřeviny (vrby, topoly ol
še aj.), z nichž ohryzávaj í kůru, tenké větvičky 
a listí. Bobři byli u nás v minu losti vyhubeni. Po 
dvou stoletích se k nám začali vracet po Mora
vě a Labi , případně je vysadil člověk. V českých 
zemích nyní žijí bobři především v povodí řeky 
Moravy, na dolním úseku našeho Labe a na řece 
Odře ve VVP Libavá. Bobři žijí na březích vod
ních taktl či nádrží od níži n až do podhMí. Vy
hledávají pobřežní porosty s listnatými dřevi na
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NajižníMoravě nebyloještě do konce druhé světové války hnízdění havra/lli poll/ích vůbec známo. 
Foto Lubomír Zelinka 

mic až po Olomouc. Nejsilnější kolonie je v PR 

vhodné k hrabání nor (naši bobři totiž prakticky Chomoutovské jezero. 
nebudují známé bobří hrady). Vchod do nory je 

mi, kde nacházejí dostatek potravy a vyšší břehy, 

Na území CHKO zatím není bobr bezprostředně 

vždy pod vodou. Jedna bobří rodina obývá cca ohrožen. Zdá se, že jeho početní stavy v Pomo

SOO- 700m pobřežn ího pásma. Bobři v CHKO raví se stabilizují a odrostlá mláďata migrují doll1 
Litovelské Pomoraví pochází pl1vodně z výsad po řece Moravě a postupně osídlují vhodné loka
ku, který uskutečn i la v letech 1991 - 92 Přírodo lity - v posledních letech se objevili u Tovačova 

vědecká fakulta UP Olomouc (osmnáct zvířat). či Záhlinic. r přes tento potěšitelný fakt zl1stává 
Zvířata byla chycena v pojezeří Suwalki v SV bobr v rámci CR velmi vzácným živočichem. 

Polsku. Není však vyloučeno, že k nám už do
cestovali i bobři z jihu. V současnosti žijí na úze Jiří Lehký 

mí CHKO bobři v něko l ika lokalitách cca od Ři

Bobři vyhledávají pobřežní porosty s listnatými dřevinami, kde nacházejí dostatek potravy a vyšší 
břehy, vhodné k hrabání 1I0r. Foto Miroslav Šebela 
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Recenze 


Zuzana Lapčíková : Strom života. 
Moravské lidové písně o stromech. 
Kompaktní disk (CD), vydaný GZ 
Digital Media pro Nadaci Partnerství. 
Cena 199 Kč 

Loni na podzim na vern isáži výstavy fotografií 
uspořádané v brněnském divadle Husa na pro
vázku ke Dni stromů Zuzana Lapčíková hrála na 
cimbál a zpívala několik lidových písní o stro
mech tak podmanivě, že vznikla myšlenka vydá
ní kompaktního disku věnovaného lidovým pís
ním o stromech. Přesně po roce, při letošním Dni 
stromů, 20. října, byl kompaktní disk představen 
veřejnosti. S láskou a zanícením vybrala Zuzana 
Lapčíková 37 východomoravských, především 
horňáckých a kopanických písní a se svými přá
teli je hraje a zpívá více než hodinu. Provází nás 
stromy v písních svého kraje od jara do zimy, ros
tou v nich duby a vysoké buky, pučí javor, zelená 
se lipka, hoří linda, na osice lístek vadne, v širém 
poli stojí hruška, léščina a čerešenka. Ze Stromu 
života k nám zaznívá odkaz doby, kdy lidé stro
my v krajině dúvěrně znali a vnímali. Jarní písně 
jsou mladé a veselé, letní dospělc zralé, podzim
ní zádumčivé, zimní smutné. Po smutném zim
ním konci se vždycky vracím znovu k počátku, 
k jarní písni o kukačce, kterou s nenapodobitel
ným kouzlem vyzpěvuje malá dcerka Magdalen
ka, záruka toho, že moravské lidové písně budou 
znít i v další generaci. 
Myslím, že Vladimír Olehla by měl z tohoto 
kompaktního disku radost. Zuzana Lapčíková 
a její přátelé ve Stromu života dokazují, že mo
ravské lidové písně žijí. žijí v prastarém tajem
ném rytmu horňácké hudecké muziky Miroslava 
Minkse i v moderních klavírních improvizacích 
Emila Viklického. Nemohu se plést do řemes
la muzikologům, ocituji proto z doprovodného 
textu kompaktního disku slova profesora Mi
loše Stědroně určená Zuzance: TVllj strom ži
vota jsem poslouchal tak, jako vždycky poslou
chám TVlij krá.HI)í dívčí a sOl/časně žemký hlas 
- to znamená s pocitem radosti, že umění vykvet
lé vedle skleníkLi II líhní mediálních sazenic pro
mlouvá v plné shodě slova Cl hl/dby. Poezii textů 
moravských lidových písní o stromech můžeme 
obdivovat v příloze obalu kompaktního disku, 
který sličně a nápaditě graficky upravil Rostislav 
Pospíšil. Poslouchal jsem Zuzanu Lapčíkovou 
i všechny její přátele několikrát, vždy s velkým 
potěšením a tichou radostí. Považuji vydání toho
to kompaktního disku za jeden z nejvýznamněj
ších kulturních činů letošního roku. neboť Strom 
života představuje kulturu s kořeny v krajině do
mova, přitom kulturu současnou a živou. Vřele 
doporučuji koupi všem, kdož mají rádi stromy 
a moravské lidové písně. 
Nadace Partnerství udělala velmi dobře, že kom
paktní disk připravila. Koupí uděláte nejen ra
dost sobě či blízkým, ale umožníte také sázení 
nových stromů, neboť 40 Kč z každého prodané
ho CD je poukázáno do veřejné sbírky, určené 
pro program Strom života, podporující výsadbu 
stromů v krajině. 

Antonín Buček 
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I van Havel, Martin Palouš, Zdeněk 


Neubauer: Svatojánský výlet. 

Praha, Malvern a Just 2001. 223 + V str. 


Málokdy si uvědomujeme, kolik má láska k pří
rodě rozmanitých podob. Jináje lovce,jiná ento
mologa, jiná houbaře či člověka s hřebenem na 
borůvky. Ochranáři považují svou lásku k příro
dě za samozřejmost, aniž by o ní hlouběji uvažo
vali. Pokud v přírodě vidí projev celistvosti, bude 
jim inspirací výlet tří přátel, kteří za totality na
šli azyl v družstvu invalidů Meta. Tehdy jim pří
roda byla vzácným zdrojem k načerpáni sil, aby 
si zachovali aspoň svobodu. vnitřní. 
"Být otevřen vůči zážitkům znamená pokou
šet se odhalit jejich smysl ... přemýšlet v sou
vislostech," filozofují během cesty k "ckologic
kému rybníku". Fyzik Ivan je uchvácen víry na 
řece pod jezem, které se vzájemně spojují, spo
lu si hrají a pak zanikají. Vír není "věc" odděle
ná od řeky; víru patří celá řeka stejně, jako vír 
patří k řece. 
Bosý Zdeněk u potůčku jásá nad trsem pomně
nek: "Kdo mohl těmhle nevinným květinkám dát 
jméno pomněnka bahenní? Co mají společného 
s bahnem? Ony přece stvrzují spojení země (a vo
dy) s nebem. Symbol příbuzný lotosu: z hlubin 
neřádu, chaosu, bahna vyrůstá do světla." 
Tutéž cestu zcela jinak líčí filozof a sociolog 
Martin. Rmoutí ho rozpadlé selské stavení, je
hož vlastník byl násilím zahnán do JZD, kde ne
hospodaří v souladu s přírodou, nýbrž zpracová
vá zelenou hmotu na maso a mléko. Bez ostychu 
se dopouští polního pychu, vylézá na obsypa
nou opuštěnou třešeň a hází dolů přátelům slad
ké plody. 
Svých brilantních 24 úvah Neubauer zahajuje zá
bavnou glosou ,,0 věcech v tašce čili o balastu". 
Jako houbaři, který v lese nalézá vítaný doplněk 
jídelníčku, se mi nejvíc zamlouvá úvaha ,,0 hou

bách - meditaci vodní". 

Pečlivě si prostudujme závěr "Aktualizace v eko

logickém světě s horizontem" (str. 195-213), kde 

Zdeněk mapuje, jakými důmyslnými způsoby je

jich trojice ideologických diverzantů šířila nové 

holistické řešení. Režimní ideologové totiž obec 

nou teorii systémů ve společenských vědách dali 


do klatby a s odporem ji tolerovali pouze v tech
novědách. Svatojánského ducha nejlíp vystihu
je Skrdlantův výraz změna pohledem: ekologic
ký postoj je lidský způsob obývání světa pomocí 
LOGU, který dává vyvstat jak jednotl ivým sku
tečnostem světa a s nimi světu jako celku, takjed
notlivým světům jako celostným projevúm sku
tečnosti . 
Dáme-Ii si práci pronikat do jinotajů autorů Sva
tojánského výletu, budeme možná zasvěceni do 
mysteria, že náš svět je místem společného po
bývání založeného na intimním vztahu Nebe se 
Zemí, jejichž posvátnému sňatku člověk milují
cí přírodu má potenciál být svědkem a garantem. 
Tak cenný soubor úvah by si zasluhoval trvalej
ší plátěnou vazbu. 

Boris Merhaut 

Mikátová n., Vlašín M., Zavadil V. 
(eds.): Atlas rozšíření plazů v České 
republice. 
Atlas of the Distribution of Reptiles in 
the Czech Republic. AOPK ČR, Brno -
Praha 200 I. 257 stran 

Po několika atlasech hnízdního (1987, 1996) 
i zimního (1995) rozšíření ptáků v ČR, předběž
ného zpracování některých skupin savcú (1995, 
1996) a definitivního zpracování rozšíření obojži
velníkú (1994) se naše odborná literatura dočkala 
i zpracování atlasu rozšíření plazů. Při pouhých 
jedenácti druzích, které jsou zde zpracovány, je 
tento atlas mnohem obsáhlejší než všechny atlasy 
ostatní. To je dáno především doslovnou anglic
kou verzí celého textu a mnohem podrobnějším 
zpracováním. Již úvodní popis přírodních pomě
rú ČRje spíše kapitolou obecně biogeografickou, 
k čemuž přispívají i barevné mapy klimatických 
oblastí (s tabulkami klimatických charakteristik 
jednotlivých oblastí) a potenciální přirozené ve
getace ČR. Zpracování jednotlivých druhú pak 
kromě základních heslovitých údajů (subspecie 
v ČR, zákonná ochrana, návrh kategorie ohrožení 
podle kritérií I UCN) obsahuje kapitoly Rozšíření 
v ČR (se seznamem obsazených kvadrátú), Bio
top, Způsob života, Stav populací a problematika 
ochrany. Velkým kladem celého díla je podrob
né zhodnocení starší literatury z našeho území 
a konfrontace s literaturou zahraniční, především 
ze sousedních území. Z hlediska proměn naší fau
ny si jistě každý zájemce rád přečte shrnutí lite
rárních znalostí a názorů o výskytu želvy bahen
ní, užovky stromové či ještěrky zední. 
Závěrem: Publikace velmi užitečná až nezbyt
ná. Patrně však v každé recenzi vytrvale házíme 
hrách na zeď, když znovu opakujeme, že každá 
publikace by měla být buď v prodejní síti, anebo 
by mělo být známo, kde je možné ji objednat a za 
jakých podmínek ji lze obdržet - zda ze známos
ti Uako v případě recenzenta), za peníze nebo za 
pouhé "zaplať Pán Bůh". 

Karel Hudec 
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Diskuse 


Reakce na recenzi 

I přesto, že jsem doposud nepatřil mezi pravidel
né čtenáře tohoto časopisu, dovolil bych si rea
govat na recenzi knihy Přeměněný les od Chrise 
Masera, kterou uveřejnil ve druhém letošním čís
le Veroniky Mojmír Vlašín. Reagoval bych pře
devším na recenzi, i když si trochu všimnu také 
vlastní knihy. 
Na úvod je třeba zdůraznit, že můj pohled na tu
to knihu, ale také pohled každého lesnicky vzdě
laného člověka, bude pravděpodobně odlišný od 
pohledu člověka vzdělaného v j iném oboru (např. 
biologa). Kniha by totiž mohla u mnoha lidí vy
volat dojem takový, jaký je prezentován v recen
zi, tj . představu neodbornosti, zaslepenosti a jed
nostrannosti lesnického školství, ale také lesnické 
praxe v našich podmínkách. 
V prvé řadě je třeba zdůraznit odlišnosti našeho 
a amerického lesnictví, příp. lesnického vzdělá
vání, které je dáno odlišnostmi jednak historic
kými a dále kulturními i přírodními (snad i pro
to nelze tuto knihu doporučit jako učebnici na 
našich školách, jak doporučuje autor recenze). 
V knize a v recenzi je totiž často kritizováno les
nické vzdělávání. Nejsem odborník na americké 
lesnické vzdělání, ale podle toho, co je uvedeno 
v knize, jsou studenti našich lesnických škol da
leko více obeznámeni s řekněme biologickými 
aspekty obhospodařování lesů. Například to, že 
i tzv. škodlivý hmyz je přirozenou a nezbytnou 
součástí lesa je dnes známo každému studentu 
po absolvování předmětu lesnická entomologie. 
Také otázce ochrany přírody a mimoprodukčních 
funkcí lesa je na našich lesnických školách vě
nována dostatečná pozornost (předměty jako les
nická ekologie, fytocenologie nebo botanika jsou 
zařazeny již do úvodních semestrů vysokých les
nických škol a až po absolvování těchto seminářů 
se přistupuje k výuce lesnické těžby, ekonomiky 
atd.). I když je nutné si uvědomit, že naše škol
ství, a to nejen lesnické, není zdaleka dokonalé. 
Další otázkou je, a zřejmě do budoucna i bude, 
možnost uplatnění získaných poznatků v praxi. 
Lesnická praxe je totiž i otázkou společenské 
poptávky (smrkové monokultury minulého, ale 
i tohoto století proto nejsou důsledkem lesnické 
samolibosti, ale předevšnn společenské poptáv
ky). Lesník, ač zná biologicky ideální stav lesa, 
je nucen vycházet ze stávajících podmínek a na
plnit společenské potřeby kladené na les. Je si 
rovněž vědom dlouhodobosti lesnického počíná
ní. V praxi to může například znamenat nemož
nost změnit výrazně stav současného druhového 
složení lesů ve prospěch listnatých dřevin během 
krátkého období. Nechci zde omlouvat individu
ální chyby, kterých se dopouští jak praxe, tak ško
la - ty jsou otázkou přístupu jednotlivců, jde spí
še o vlastní princip lesnictví u nás. 
Ještě jednou bych se však vrátil k otázce "spole
čenských potřeb". Ty jsou totiž do jisté míry od
razem vztahu mezi lidmi navzájem. A právě té
to otázce je v knize věnována značná pozornost. 
Uzdravme naše vztahy a uzdravíme naše lesy, pí
še se v knize. A to je asi stěžej ní bod, z kterého 
musíme vycházet, chceme-Ii pomoci našim le
sům. Umět vyslechnout toho druhého a pokusit 
se o nalezení společného řešení. To však platí 
nejen pro lesníky, ale také pro ochránce příro
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dy, případně pro jiné skupiny obyvatelstva. Mož
ná, že v tom je hlavní nedostatek našeho škol
ství a vlastně společnosti jako celku - víme to
ho hodně o svém oboru (ani ten nejlepší lesník 
či ochránce neví vše), ale nic o tom druhém. Což 
by nebylo ještě tak zlé, kdybychom tomu druhé
mu uměli naslouchat. 
Pokud jde o obsahovou a věcnou stránku knihy, 
té se dostatečně věnoval již Mojmír Vlašín ve své 
recenzi a asi nemá smysl to zde opakovat. Upo
zornil bych pouze na to, že některé lesnické poj
my v knize často užívané (např. holoseč, toulavá 
seč) by mohly špatnou interpretací způsobit ne
dorozumění mezi laickou a odbornou veřejností. 
Význam těchto pojmů by totiž mohl byt vnímán 
poněkud odlišně, nežje běžně chápán u nás . 
Na závěr bych měl ještě jednu připomínku, kte
rá se týká zmiňované recenze. Autor v jedné její 
části reagující na text v knize píše: "Sly.feli jste 
někdy z úst lesl1íka, četli jste někdy v nějaké les
nické učebnici vážně míněné nabádání k lásce 
a pokoře. Já doposud ne. " Možná je pravda, že 
v žádné s pokorou a láskou psané učebnici již ne
ní na tato slova místo. A taky musím říci, že jsem 
měl možnost vidět pár lesníků, kteří nejen že do
vedli o pokoře mluvit, ale taky s ní k lesu při
stupovat (viz např. Hovory s lesníky, Veronica, 
zvláštní vydání r. 1994, autor Igor Míchal). 
I já mohu knihu vřele doporučit každému, kdo má 
chuť se dozvědět o lese něco nového a poučného. 
Myslím, že kniha nám opravdu má co nabídnout 
a nedomnívám se, že by mohla vzbudit odpor 
v lesnických kruzích, jak míní autor recenze. 

Antonín Martiník 

Odborné názvy 

Rodilí Angličani a ostatní anglicky mluvící lidé 
si natolik zvykli na hegemonii anglického jazy
ka, že už jaksi naivně nepředpokládají, že by ně
kdo neznal názvy živočichú a rostlin v angličtině. 
Přitom názvosloví patří k nejtěžším částem jazy
ka a sami rodilí mluvčí v tom dělají hrubé chyby. 
Proto je i v dnešní době vhodné požadovat vždy 
vědecké (vulgo latinské) názvy a přesný překlad 
o ně opřít. European bison totiž není evropský 
bizon (jak jsem se někde dočetl), ale prostě zu
br (tedy evropský, pochopitelně). Elk může zna
menat tu losa. tu jelena, záleží na tom, mluvíte~li 
s Evropanem či Američanem. Pokud si vzpome
nete na báseň od Allana Edgara Poa The Raven, 
jistě víte, že to znamená havran. A víte to špat
ně! Raven je totiž krkavec a havran se řekne rook. 
Pokud byste se dočetli o čarodějovi Dřemlíko
vi, jedná se zřejmě o kouzelníka Merlina z mýtu 
o králi Artušovi. Hobby nest obvykle nezname
ná, že by si někdo podomácku vyráběl hnízdo ja
ko svého koníčka, ale je to hnízdo sokolovitého 
dravce zvaného ostříž. Water Rail nemusí zna
menat vodní dráhu, ani železnici při záplavách, 
mnohem spíše je to chřástal vodní. Pokud vám 
někdo řekne, že jste Great Bustard, nemusíte se 
hned urážet, možná vám chtěl jen říci, že vypadá
te jako drop velký (největší pták Evropy). Pokud 
vám anglický ornitolog bude chtít ukázat nutkra
ker, asi neuvidíte lous káček na ořechy, ale ořeš
níka kropenatého. 

Dokonce i mezi tak blízkými jazyky, jako je češ
tina a slovenština, mohou vzniknout názvoslov
né potíže. Tak například kaňa neznamená česky 
káni ale motáka (rod Cin'us) a taky málokdo tu
ší, že hofniak je tetřívek a čajka je racek. Proto 
i v dnešní době internetu a angličtiny je vhodné 
užívat takovou "středověkou praktiku", jako jsou 
vědecké názvy druhů. 

Mojmír Vlašín 

Pochopení 
Pavla Chalupová 

Ttl odpověď nečekáš, 

překvapí tě, potěší. 

CMapneš po ní, držíš pevně, 
nic však v ruce necítíš. 
Uteklo to stejně, jako přišlo. 
Ztratila se odpověď. 
Teď znOVil pilně hledej, 
nic jiného nezbylo. 

Pavla Chalupová se narodila 22.3. 1980, žije 
v Praze. Ve svém curriculum vitae o sobě uvá
dí: .. Vystudovala jsem bakalářské studium na 
Divadelní fakultě AMU s titulem BcA v ob
lasti divadelní produkce. Literatura mě zača
la ponejvíce obklopovat v posledních měsících, 
což zapříčinil můj příchod na Literámí Akade
mii Josefa Skvoreckého. Popsané stránky dení
ků a bloků zposledních šesti let nepovažuji za 
umělecké dílo, ačkoliv byste si možná teď ne
mohli přečíst mé první veřejné výtvory . .. 
Verše Pavly Chalupové nejsou "velkou" po
ezií. Neosliíují nečekaností ani neopakova
telným jazykem. Proč tedy zasluhují naši po
zomost? Protože ačkoliv jsou jejich obrazy 
obyčejné, nejsou banální. Vyznání, která ob
sahují, jsou neokázalá a netrpí přehnanou cit
livostí. Jistě, autorka je tu a tam něžná snad 
až příliš a pak ptáčci sedí a pláčou. Lze ta
ké namítat, že některá spojení vytanula na 
mysl spíše z hloubky čtenářského zážitku než 
z vlastního básnického vidění. V každé z bás
ní ovšem přijde i překvapivý moment, drob
ný zlom, posunující text k osobitosti. Hledání 
tvaru a vlastní poetiky je u Chalupové osvíce
né, směřující k autorské samostatnosti. a to je 
u debutující autorky zřejmý klad. A také příslib 
do budoucnosti. 

-pč
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a krajiny, zejména dozírají, jak jsou dodržová dem a pověřeným obecním úřadem. Dozírají ve Přehled působností 
na rozhodnutí a závazná stanoviska a povi n svém obvodu, zda nedochází k ohrožení zájmů 

v ochraně přírody nos ti vyplývající z předpisú na ochranu př í  ochrany přírody a kraji ny. 
rody a kraj iny,a krajiny s účinností 

- rozhodují o možnosti a podmínkách odstraně Ministerstvo životního prostředí
od 1.1. 2003 ní neoprávněných zásahli, je ústředním orgánem státní správy v ochraně pří

- ukládají pokuty za přestupky a za protiprávní rody; mimo jiné 
jednání, 

- vykonávají státní správu v ochraně přírody - provádí vymezení a hodnocení nadregionálních 
V souvislost i se zrušením okresů (reorganizací a krajiny, není-Ii příslušný jiný orgán ochrany sy stémů ekologické stabil ity, 
státn í správy) k 3 1. 12. 2002 dojde i ke změnám přírody a krajiny. vydává vyhlášky, kterými se vyhlašují národ-
v příslušnosti orgánll ochrany přírody. Všechny ní přírodn í rezervace (NPR) a památky (NPP), 
tyto změny jsou uvedeny v zákoně Č . 320/2002 Magistráty statutárních měst vykonávaj í stát zvláště chráněné druhy rostli n, živočichů a ne
Sb., o změně a zrušení některých zákonů v sou ní správu v ochraně přírody v rozsahu svěřené rostú a stanoví bl ižší ochranné podmínky jejich 
vislosti s ukončením čin nos ti okresních úřad li, obecním úřadúm, pověřeným obecním úřadům ochrany, 
v části devadesáté deváté "změna zákona Č. l14/ a obecním úřadúm obcí s rozšířenou púsobností. - vymezuje zóny ochrany NP, CHKO a schvalu
1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny". Vzhledem je plány péče NP, CH KO, NPR a NPP, 
k tomu, že změn uvedených v zákonu 320/2002 Krajské úřady - zaji šťuje záchranné programy kriticky ohrože
Sb.je mnoho aje nutno pracovat s oběma zákony (mimo území NP a CHKO) ných druh i'l rostlin a živočichli, 
současně (tedy i se zákonem I J4/1992 Sb.), uvá - uděluj e výj imky z ochranných podmínek kri
díme zde alespoň stručný výtah základních čin  - vymezuj í a hodnotí regionální systém ekologic  ticky a s ilně ohrožených druhll rostlin a živo
ností, ke kterým budou příslušné jednotlivé orgá ké stability, č ichli, 
ny ochrany přírody: - vydávají závazné stanovisko ke schválení les  - uděluj e souhlasy k či nnostem v NPR a NPP, 
- obecní úřady, ních hospodářských plánú a lesních hospodář - je odvol acím orgánem proti rozhodnutím vy
- pověřené obecní úřady, ských osnov, daným krajským úřadem, správou a Českou in
- obecní úřady s rozš ířenou plisobností, - vydávají souhlasy k povolení nebo změně vyu spekcí ž ivotního prostředí, 
- krajské úřady, žití jeskyní, - vydává souhl as k vý vozu či dovozu rostlin 
- správy národních parkli (NP) a chránčných kra - vyhlašuj í přírodní rezervace a př írodní památ a živočichů chráněných mezinárodními úmlu

jinných oblastí (CHKO), ky včetně j ej ich ochranných pásem a zaji šťují vami, 
- Česká inspekce životního prostřed í, péči o ně (včetně omezení výkonu práva mys  - řídí č i nnost správ, 
- Ministerstvo životního prostředí. livosti a rybářství a udě lení výjimek ze zákazll - schval uje les ní hospodářs ké pl ány pro lesy 

v přírodních rezervacích, souhlasú k činnostem v NP, vykonává plisobnost orgánu ochrany pří
Obecní úřady stanoveným v bližších ochranných podmínkách rody na pozemcích určených pro účely obrany 

přírod ních rezervací, přírodních památek a je státu, 
- povolují kácení dřevin a jsou oprávněny k po jich ochranných pásem), - v rámci vrchn ího dozoru v ochraně přírody 

zastavení, omezení nebo zákazu kácení dře - schvalují plány péče, dozírá, jak krajské úřady, správy, právnické 
vin, ukládají náhradní výsadbu a vedou pře - vydávají předchozí s tanovisko, pokud je zá- a fyz ické osoby provádějí ustanovení zákona 
hled pozemkli vhodných k náhradní výsadbě, sah do vývoje z vl áště chráněných živoč ic hů o ochraně přírody a krajiny. 

to vše s výj imkou území národních parkli, 
 nezby tný, a mohou uložit náhradní ochranné 

- vedou přehled o veřejně přístupných účelo opatřen í , Česká inspekce životního prostředí
vých komuni kacích, stezkách a pěšinách . - povol ují výjimky z ochranných podmínek např. 

ohrožených zvláště chráněných druhů rostlin 
Pověřené obecní úřady a živočichú (mohou vyzvat k prokázání povo - dozírá, jak j sou dodržována ustanovení práv

leného zpúsobu jejich nabytí), ních předpisú a rozhodnu tí týkající se ochrany 
- vydávají závazná stanoviska k zásahlim do vý - mohou uložit podmínky pro výkon činn osti , přírody a kraj iny, 


znamných kraji nných prvkli a registrují vý
 která by mohla zpúsobit nedovolenou změnu - zjišťuj e případy ohrožení a poškození přírody 
znamné kraj inné prvky, obecně nebo zvl áště chráněných částí přírody, a kraj iny, jejich příč i ny a osoby odpovědné za 

- vyhlašují památné stromy a j ej ich ochranná popřípadě takovou činnost zakázat, jej ich vznik nebo trvání. 

pásma, zajišťují jejich ochranu, 
 - ukládají pokuty, pokud se jedná o nedovolenou - je oprávněn a požadovat prokázán í původu 

- vydávají souhlas ke zřizování nebo rušení úče manipulaci s jedinci druhú chráněných podle zvláště chráněných druhů rostli n a živočic hli , 
lových komunikací, stezek a pěšin. zvláštního právního předpisu , ukládat opatření a odebírat nedovoleně držené 

- vykonávají státní dozor v oc hraně přírody jedince živočic hll , 
Obecní úřady obcí s rozšířenou a kraj iny, - v případech hrozíc í škody je oprávněna nařídit 
působností - j sou odvolacím orgánem proti rol.hodnutím vy  omezení, případně zas tavení škodlivé č i nnosti , 

(mimo území P a CHKO) daným obecním úřadem , pověřeným obecním - uk ládá právnickým a fyzickým osobám poku
úřadem nebo obecním úřadem obce s rozš íře ty za porušení povinností při ochraně přírody 

- vymezuj í a hodnotí sys tém ekologické stabi nou pllsobnos tí. a krajiny. 
li ty, 

- mohou vyzvat k prokázání povoleného způsobu Na území národních parkú a chráněných krajin  Výše uvedený přehled je velice zjednodušený 
nabytí zvláště chráněného druhu rostlin a živo ných oblastí a jejich ochranných pásem vyko  a lze j ej použít pouze ori entačně. Pokud chce
čichli, návají státní správu v ochraně přírody a krajiny te znát odpověď na některý konkrétní problém, 

- jsou oprávněny uložit podmínky pro vý kon správy národních parků (NP) a chráněných doporučujeme pracovat přímo se zákonem 114/ 
činnost i, která by mohla způsobi t nedovolenou kraj inných oblas tí (CHKO) s výjimkou Pll  i 992 Sb. v p latném zněn í, popř. se zákonem 
změnu obecně nebo zv l áš tě chráněných čás t í sobností vykonávaných obecními úřady a po Č . 320/2002 Sb. • 
přírody, popřípadě takovou činnost zakázat, věřenými obecními úřady. Jsou odvolacím or

- vykonávají státní dozor v ochraně přírody gánem proti rozhodnu tím vydaným obecním úřa- -II
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Strom roku 2002 

Podzim je se stromy bytostně spjat. A právě 
na podzim, 20. října, se slaví v České republi
ce Den stromů. Česká republika se tak připoji
la k tradici oslav Dne stromů, která vznikla ve 
Spojených státech a nyní se rozšířila do mno
ha zemí Evropy. Svátek je příležitostí , aby se 
lidé zamysleli nad tím, co stromy pro člově
ka znamenají, jak jsou krásné, důležité a pro
spěšné. Aby také stromy sázeli, aby jich by 
lo víc a víc. 
Sázení stromů napomáhá již třetím rokem pro
gram Strom života Nadace. Partnerství. Pro
gram podporuje výsadbu stromů v krajině, ve 
městech i v lesích a usiluje o zapojení široké
ho spektra lidí do přípravy projektů a zejména 
do vlastní výsadby. Od založení v roce 1999 
do roku 2002 bylo s jeho podporou vysázeno 
6500 stromů. Tvář krajiny i měst vždy souvisí 
se způsobem života, a proto ji lze jen velmi těž
ko zachovat bez přispění a vůle lidí, kteří zde 
žijí. Sázelo se a slavilo i letos na podzim. A tak 
se nově vysázenými alejemi mohou tradičně 
pochlubit nejen v Kostelní Myslové či Bělé na 
Svitavsku, ale i ve Křtinách nebo v Počítkách 
u Žďáru nad Sázavou. 
Ten, kdo se nemůže sám zúčastnit výsadeb, 
a přesto by chtěl pomoci, má možnost při
spět do veřejné sbírky na stromy "Adoptujte 
strom!" na účet 606794001/2400. Adoptuje tak 
konkrétní strom, a pokud bude mít nakonec čas 
a chuť, může si ho přijít i sám zasadit. 
Letos se k sázení přidala ještě jiná forma osla
vy stromů. Nadace Partnerství společně s Re
gionálním sdružením Českého svazu ochránců 
přírody v Brně vyhlásily anketu "Strom roku 
2002". Celorepubliková anketa navázala na 
stejnou anketu pořádanou dvakrát v Brně, kte
rá se setkala s poměrnč velkým zájmem veřej
nosti. V prvním ročníku v roce 2000 zvítězil 
těsně nejstarší brněnský strom, bystrcká lípa, 
ve druhém ročníku zvítězil obrovský a majc
státný platan javorolistý v areálu Nemocnice 
u svaté Anny. Letos se stal brněnským vítězem 
smrk v Králově Poli. 
Celorepubliková anketa "o největšího stromo
vého sympaťáka" má za cíl upozornit na po
třebnost stromů v našem životním prostředí. 
Každý měl možnost navrhnout svůj nejkrás
nější strom a jeho příběh. Již letošní první roč
ník nově se rodící tradice se setkal se značným 
zájmem veřejnosti. Přišlo na 140 návrhů. Lidé 
posílali opravdu procítěné příběhy, ze kterých 
vyzařoval jejich osobní vztah ke stromům, kte
ré navrhovali. Za všechny alespoň jeden krás
ný příběh: 
V ulici, kudy chodím k babičce z domova, se 
postupem času vykácelo celé stromořadí me
zi chodníkem a ulicí. Babička se snaží získat 
peníze od sponzorů. Snaží se přesvědčit úřad, 
který má zelený pruh na starost, aby tu stromy 
dosázeli. Po několika letech se jí to podařilo. 
Někdo však tohle stromořadí nemá rád. Jednou 
jsem šel k babičce a tři stromy měly uříznutou 
korunku - motorovou pilou. Technická správa 

Vítězem ankety Strom roku 2002 se stal jasan 
ztepilý, který stojí Ila území bývalé vesnice Popov 
nedaleko Jáchymova, Dosahuje výšky 26 metrzi 
a obvodu kmene 665 centimetrů, Jeho stáří se 
odhaduje Ila 200 let. Foto archiv redakce 

komunikací ihned stromy nahradila, ale bylo 
mi stromů líto. Letos na jaře malé sakury krás
ně rozkvetly. Šel jsem od babičky domů a co 
vidím,jedna sakura opět měla korunku uříznu
tou pilou. S tátou jsme k ní došli, přivázalijsme 
korunu ke kmínku pytlovinou, zpevnili dřevem 
a pevnou lepenkou. Strom krásně roste. (Tomáš 
Sadil, Pod Strašnickou vinicí 40, Praha) 
Návrhy nám přicházely od jednotlivců, míst
ních iniciativ i obcí. Z návrhů pak porota slo
žená z osobností a odborníků vybrala 12 fina
listů, mezi kterými měla veřejnost možnost 

Vánoční dárek 

CD Strom života 
Moravské lidové písně o stromech 

Zuzana Lapčíková, Emil 

Viklický, Petr Růžička 


a přátelé 


Připravila Nadace Partnerství 

na podporu sázení stromů. 


40 Kč z každého prodaného 

CD je poukázáno do veřejné sbírky 


"Adoptujte strom!" 


CD můžete koupit: 

v Ekologické poradně Veronica, 


Panská 9, Brno 

v Nadaci Partnerství, Krátká 26, Praha 


Na dobírku objednat na e-mailu: 

strom.zivota@ecn.cz 


nebo na tel. 542 218 350 

Brzy i ve Vašich hudebninách 


cena 199Kč 

" Jaká je to hora, keď němá javora, jaké 
j e to dúevča, keď Ilěmá f rajera." 

vybrat svého favorita a pro něj hlasovat. Ny
ní se probudila opravdová vlna zájmu. Regio
nální média se mohla přetrhnout, lobbovala za 
svého favorita a přesvědčovala lidi, aby neza
pomněli hlasovat. "Hlasujte, hlasujte, hlasuj
te!" zní titulek jednoho článku v regionálním 
denn íku Lučan. Některým stromům pomohli 
k dobrému výsledku starostové, kteří kopíro
va li a distribuovali hlasovací lístky, či ředitelé 
škol , kteří přesvědčili žáčky, aby hlasovali prá
vě pro jejich "nejsympatičtější" strom. 
Nakonec celkem přesvědčivě 444 hlasy zvítě
zil popovský jasan Uasan ztepilý). Stojí na úze
mí bývalé vesnice Popov nedaleko Jáchymova 
v Karlovarském kraji. Dosahuje výšky 26 me
trů a obvodu kmene 665 centimetrů. Stáří stro
mu se odhaduje na 200 let. Tento jasan je jed
nou z mála památek na vesnici Popovo Dnes už 
zbylo jen pár náznaků staveb a několik starých 
stromů. Přestože jej svou velikostí snad žád
ný jasan u nás nepřevyšuje, není stále chráněn 
a zůstává "utajen" v křovinách a kopřivách. 
Nyní byl strom konečně oceněn. Na benefič
ním koncertu pro stromy v pražském Divadle 
Na Fidlovačce předal ministr životního prostře
dí RNDr. Libor Ambrozek panu Petru Krásovi, 
navrhovateli vítěze ankety Strom roku 2002, 
diplom pro vítěze a zástupce firmy Eden, s.r.o., 
předal certifikát na bezplatné odborné ošetření 
vítězného stromu. 
Benefiční koncert pro stromy byl vyvrcho
lením letošních oslav Dne stromů, který při
pravila Nadace Partnerství. Vystoupila Zuza
na Lapčíková společně s Emilem Viklickým, 
Q-VOXEM. Horňáckou hudeckou muzikou 
Mirka Minkse a dalšími přáteli. Ve výborné at
mosféře Divadla Na Fidlovačce zahráli morav
ské lidové písničky o stromech z nového alba 
Strom života. Kombinace cimbálové muziky, 
mužského sboru, jazzových prvků a virtuózní
ho klavírního přednesu Emila Viklického strhla 
publikum. Kmotrou nového alba Strom života 
plného javorů, buků, lipek, léščin, hrušek a ji 
ných stromů se stala Hana Hegerová. 
Letos se tak stromům dostalo největší pozor
nosti snad za posledních sto let! Však také má
me na co navazovat. Keltové na našem území 
uctívali kameny a skaliska, ale především duby, 
na nichž roste ochmet. Keltové také připisova
li kulturní význam jedovatým tisům, jabloním 
i bukúm. Germáni uctívali duby, jasany a hlo
hy. Staří Slované duby, břízy, lípy, javory, jasa
ny a vrby. V posvátných hájích byly jednotlivé 
stromy nebo dřeviny zasvěceny určitým bož
stvům a byly jejich sídlem. V hájích se vyko
návaly náboženské obřady i soudy. 
Koncem 19. a na začátku 20. století se stala 
ochrana přírody, péče o stromy a jejich sáze
ní též předmětem činnosti řady spolků. V sou
vislosti s národním obrozením vznikaly lokální 
přírodovědné a muzejní kluby a spolky, zapo
jovali se do nich amatérští přírodovědci i pro
fesionálové. Jako cílené ochranářské sdružení 
vznikl v roce 1904 "Svaz spolků pro okrašlo
vání a ochranu domoviny", Koncem 60. let 20. 
století vznikl TIS - Svaz pro ochranu příro
dy a krajiny a v roce 1981 byl založen Ceský 
svaz ochránců přírody, který navázal na tradici 
okrašlovacích spolklI. 
Nyní na začátku nového milénia se zrodila tra
dice oslavující stromy. Kdo ještě nestihl zasadit 
letos strom, má poslední možnost. Kdo nepo
slal do ankety Strom roku svého favorita, mů
že ho navrhnout příští rok. 
Postarejme se o to. aby stromy žily s námi, 
mějme je rádi a něco pro ně udělejme! 

Mich al Veselý 
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Bělokarpatský mošt se stal 
biopotravinou roku 

Přírodní jablečný mošt, který v Hostětíně třetím 
rokem vyrábí občanské sdružení Tradice Bílých 
Karpat, získal v září významné ocenění. Mošt 
z Bílých Karpat totiž vyhrál soutěž o nejlepší tu
zemskou biopotravinu roku. 
V prvním ročníku soutěže, kterou pořádá spo
lečně Nadace Partnerství a Svaz ekologických 
zemědělců PRO-BrO, hodnotila komise osm
náct při hlášených biopotravin od devíti produ
cenlJi. Slavnostní vyhlášení výsledků bylo sou
částí Dne ekologického zemědělství konaného 
v rámci veletrhu zdravého životního stylu Har
monie v Praze. 
Mošt z Bílých Karpat cenu získal za to, že je je
diným čistě přírodním nealkoholickým ovocným 
nápojem na tuzemském trhu, navíc v biokvalitě. 
Porota také océnila ekologický vratný obal ze 
skla a vydařené grafické zpracování etikety. Plu
sem podle odborníků bylo také to, že jde o regio
nální produkt, který pomáhá uchovat původní od
růdy ovoce a přispívá k obnovení zdejší tradice 
jeho zpracování. Zástupci sdružení obdrželi ce
nu ve výši dvacet tisíc korun. 
Čestné ceny získaly společnosti PRO-BIO Staré 
Město pod Sněžníkem za novou řadu výrobků, 
Pekárny K a K za biopečivo a biotěstoviny a far
ma Pollau rodiny Abrlových z Pavlova za pale
tu biokoření. 
Cena za nejlepší biopotravinu roku nebyla je
diným letošním úspěchem občanského sdru
žení Tradice Bílých Karpat. To rovněž získalo 
prestižní ocenění od japonské nadace Sasakawa 
Peace Foundation za projekt moštárny v Hostě
tíně na Uherskohradišťsku. V soutěži o nejlep
ší ekologický projekt loňského roku získal pro
jekt moštárny, ve kterém se spojuje snaha chránit 
přírodu se šetrným ekonomickým využitím kra
jiny Bílých Karpat. třetí místo a odměnu dva ti
síce dolarů. 
Odborná komise jmenovaná nadací přitom posu
zovala patnáct projektů z celé země... Rozhodují
cí bylo, jak projekt v.Í'Z/lamně napomohl změnám 
v přístupu k ochraně II tvorbě životního prostře
dí, zda se uskutečnil v souladu s principy trvale 
udržitelného života, a to za aktivní účasti nezis
kové organizace nebo veřejnosti, " uvedla na in
ternetových stránkách nadace její tuzemská zá
stupkyně Daniela Hátleová. 
Cena nadace Sasakawa Peace Foundation za ži
votní prostředí má podpořit neziskové organi
zace, které působí v oblasti ochrany životního 
prostředí a v souladu s globální vizí trvale udrži
telného života se uděluje od roku 1994 (s výjim
kou roku 1999) každoročně pro Českou republi
ku, Slovensko, Maďarsko a Polsko. 
Moštárna v Hostětíně loni vykoupila 145 tun jab
lek, z nichž asi 90 % je ze sadů, které jsou ob
hospodařovány podle zásad ekologického ze
mědělství. Na trh dodala přibližně 100 000 litrů 
přírodního nefiltrovaného a neředěného jablečné
ho moštu. Letos se počítá s podobnou produkcí. 
Moštárna v sezoně zaměstnává asi devět brigád
níků a dva stálé zaměstnance . .. Sdružení se chce 
letos výrazněji zaměřit na bioprodukci a motivo
vat hlavně drobné pěstitele z regionu Bílé Kar
paty k certifikovlÍní jejich hospodářství v režimu 
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ekologického zemědělství, " uvedl Radim Machů 


ze sdružení Tradice Bílých Karpat. 

Občanské sdružení Tradice Bílých Karpat (TBK) Představujeme 

vzniklo v roce 1996 a jsou v něm sdruženy tyto 

organizace: Ekologický Institut Veronica, Obec 
 Camphill České Kopisty
Hostětín, ZO ČSOP Kosenka, Valašské Klobou

ky, Informační středisko pro rozvoj MK, Starý 


CamphilIy se jmel)ují domovy pro lidi s opožHrozenkov, ZO ČSOP Bílé Karpaty, Veselí nad 
děným duševním vývojem, kteří zde žijí přímoMoravou, Nadace Veronica a soukromý zemědě

lec Zdeněk Ševčík z Pitína. v rodinách svých pečovatelů, s nimiž sdílejí kaž
dodenní starosti a radosti, ale i chvíle sváteční 

Tomáš Fránek a výjimečné. Součástí camphilIů jsou také ru
kodělné dílny, v nichž mohou postižení zhoto

Týden v Hostětíně byl vovat různé výrobky ze dřeva, včelího vosku, vl
ve znamení jablka ny a podobně a zažívat pocit vlastní potřebnosti. 

Ke camphilIu patří vždy také biodynamická far
Týden pro jablko, tak se jmenovala vzděláva ma nebo zahradnictví, neboť práce s půdou, rost
cí a osvětová akce, kterou poslední zářijový tý linami či zvířaty je pro postižené velmi důležitá. 
den uspořádalo v Hostětíně v Bílých Karpatech 

Součástí života v camphilIech je také například
občanské sdružení Tradice Bílých Karpat. Ak

léčebná eurytmie, umělecká terapie li nejrůznějce, jejímž cílem je propagace ovocnářství jako 

ší kulturní aktivity. 
tradičního zemědělského oboru v Bílých Kar


patech, vyvrcholila v neděli 29. září Jablečnou Své jméno dostaly camphilly podle stejnojmen

slavností. né vesničky ve Skotsku, kde rakouský lékař Kari 

Týden pro jablko pomyslně zahájily desítky vý Konig, který sem uprchl před Hitlerem, založil 

tvarných a řemeslných prací školáků a studentll roku 1940 první domov pro děti s mentálním po
z celého Zlínského kraje, kteří se zapojili do sou stižením. Po válce vznikla celá vesnička s několi
těže o Nejusměvavější jablíčko. Výtvarné práce ka ,,rodinnými domy". Dnes existují desítky cam
od žáků dvaceti pěti škol pak vyzdobily zaseda

philIů po celém světě, v Anglii, ve Skandinávii, cí místnost obecního úřadu v Hostětíně a staly se 
Nizozemí, Německu, USA, ale také třeba v jižní ozdobou Jablečné slavnosti. Do Hostětína přitom 

poslali žáci a studenti výtvarné a řemeslné práce Africe a dnes už i v Polsku a Rusku. První cam
nejrůznějšího zaměření, od těch nejmenších jablí philI v České republice vzniká právě v Českých 
ček nakreslených na kamínky až po velké, téměř Kopistech poblíž Terezína. Vesnice je obklopena 
jeden metr široké výrobky ze dřeva. úrodnými poli, na kterých se pěstuje převážně ze
Celý týden, od pondělí do pátku, si pak i přes ne lenina. Hned za Kopisty teče Labe, několik kilo
příznivé deštivé počasí školáci a studenti ze škol 

metrů po proudu leží Litoměřice. 
ve Slavičíně, Pitíně, Rokytnici, Šanově, Uher

Občanské sdružení Camphill České Kopisty zaském Brodě, Valašských Kloboukách, Záhorovi
koupilo bývalý statek rodiny Strádalovy, který sicích, Nezdenicích a Nivnici mohli v hostětínské 


moštárně vyzkoušet, co obnáší vyrobit mošt, a ta však po mnohaletém hospodaření místního JZD 

ké zjistit, jaký je rozdíl mezi jablečnými šťávami žádá rozsáhlou rekonstrukci. Jakmile bude re

prodávanými v obchodní síti a moštem z bělokar konstrukce provedena, může se nastěhovat prv

patských jablek. O ovocnářství a rozvoji venko
 ní rodina s postiženými. Pro další dvě rodiny 
va navíc na Krajském úřadě ve Zlíně diskutova se počítá se stavbou dvou nových komunitních 
li zástupci neziskových organizací, rozvojových 

domů na rozlehlém prostoru dvora. Kromě to
agentur a státní správy. 

ho zde vyroste skleník, vysázejí se ovocné stroTýden pro Jablko vyvrcholil v neděli 29. zá
my a keře. Dvůr se tak stane živým středem proří v Hostětíně Jablečnou slavností. Kromě ori


ginálních dětských prací, které si lidé kupovali celou komunitu. Součástí camphillu bude i ze

a odnášeli s sebou, se hlavní atrakcí slavnosti sta mědělské hospodářství. Ve vesnici byla zakou

ly domácí ovocné štrůdly, buchty, dorty či kolá pena stavební parcela, na které budou stát chlé

če, které napekly místní hospodyně. Návštěvníci 
 vy pro krávy, koně, prasata a drůbež. Za vesnicí 
slavnosti, kterých se sjelo do Hostětína na čtyři má camphiII pronajaté desetihektarové pole, kte
sta nejenom z blízkého okolí, ale také z Rakous

ré se snad v budoucnu podaří koupit. Tady se buka nebo Spojených států, se tak mohli podívat 
de pěstovat biodynamická zelenina nejen pro poa okusit na třicet druhů ovocného pečiva. A že jim 


chutnalo, dokazuje to, že z talířů zmizelo během 
 třeby celé komunity, ale i na prodej. CamphiII 

několika minut. Součástí slavnosti byly také sou v Českých Kopistech tak nabídne smysluplný ži
těže v lukostřelbě nebo malý jarmark místních ře vot mentálně postiženým a zároveň by se mohl 
meslných a zemědělských produktů, na hostětín stát i modelem spojení ekologického zeměděl
ském náměstí hrála cimbálová muzika Veronica ství a sociální terapie, pomoci bližním. I Vy mů
a tančil a zpíval dětský soubor Slavičánek. žete pomoci. Naše adresa je CamphiII České Ko
Letošní Týden pro jablko byl nultým ročníkem, pisty, PS 116, Nemocniční 53, 787 OJ Šumperkakce by se měla stát pravidelnou oslavou a pro

(www.camphill.cz).pagací ovocnářství v Bílých Karpatech. 

Tomáš Fránek Radomil Hradil 
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