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Vážení čtenáři,
léto a prázdniny jsou v plném proudu, počasí i příroda se předvádě
jí, aby nám udělaly pomyšlení při našich dovolených a víkendových
výletech. Tentokrát s ohledem na ochranu zdraví nás všech se devět
z deseti obyvatel ČR rozhodlo trávit prázdniny a dovolenou na domácí
půdě. Naše příroda je krásná a zajímavá a stojí za to ji prozkoumat. Jen
mám dojem, že jsme si zvykli se z měst plných lidí přesunout do zná
mých přírodních míst, opět plných lidí. Je tohle to, co od své dovolené
nebo výletu opravdu očekáváme? Nemyslím si to. O tzv. overturismu
se mluví již mnoho let. Čísla stoupající návštěvnosti na některých mís
tech jsou varující. Například průměrný počet návštěvníků naší nejvyšší
hory Sněžky byl v „normálních“ časech kolem 5 tisíc lidí denně, jde
o turismem nejzatíženější přírodní lokalitu u nás. Letos se ukazuje,
že tento počet bude nejspíš překonán. Kvůli velkému množství, ale
i neukázněnosti návštěvníků a nutnosti ochrany toho nejcennějšího,
co na vrcholu Sněžky roste a vyvíjí se několik tisíc let, musela správa
parku nainstalovat ochranné sítě. Ale nejde jen o Sněžku, nadměrným
počtem turistů je ohroženo mnoho dalších míst. Proto jsme společ
ně s Agenturou ochrany přírody a krajiny připravili nabídku více než
30 tipů na výlety po celé České republice. Zveme vás do chráněných
lokalit, které jsou výjimečné a nabízejí kromě ojedinělých zážitků také
informace a poznání, proč je nutné je ochraňovat. Zjistíte možná, že
blízko svého bydliště máte něco, co vám ostatní mohou závidět a vy
nemusíte cestovat desítky kilometrů, abyste strávili den na místě
přeplněném davy lidí. Náš letní Zpravodaj věnujeme právě tomuto
tématu – poznání a ochraně přírody před námi samotnými. Tipy na vý
lety v celé ČR, možnost zasoutěžit si s fotkami navštívených míst, dále
také informace o tom, jakou formu ochrany používáme pro ohrožené
druhy a které z nich to jsou, desatero pro všechny, kteří chtějí přírodu
nejen poznat, ale i opatrovat – to vás čeká na dalších stránkách. Tak
vám všem přeji krásnou dovolenou a prázdniny se zážitky, na které se
nezapomíná. Sám se už nemůžu dočkat nových úlovků při houbaření
v šumavských lesích a rybaření na českých vodách.
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Overturismus:
přírodní pohroma dnešní doby?

O

spolu s našimi národními parky hledají způsob, jak
devastaci české chráněné přírody předcházet. Je
to žádoucí o to více, že současná situace naznaču
je, že letošní sezona bude výjimečná. Devět z de
seti obyvatel ČR se rozhodlo trávit svoji dovolenou
a prázdniny na našem území. Měli bychom být za
to rádi, kdyby…

Takový způsob cestování a po
znávání dlouhodobě ničí města,
památky i přírodu. Extrémní po
lohy – nechat to být nebo lokality
uzavřít, nejsou trvalým řešením.
Ministerstvo životního prostředí

Už nyní některá území netrpěla. Na vrcholu Sněžky
a na cestách ve vrcholových partiích Krkonoš mu
sely být natažené oranžové sítě, aby se předešlo
poškozování okolní přírody, která tisíce let buduje
to, co šmahem poničíme, byť většinou nechtěně.
Správy národních parků mají na ochranu těch
přírodně nejcennějších částí v letošním roce
novou pomoc a to jsou tzv. klidová území, v nichž
je regulován vstup veřejnosti. Mají zajistit ochranu
a nerušený vývoj ekosystémů nebo jejich složek,
které jsou citlivé na nadměrnou návštěvnost a ru
šivé vlivy s ní spojené.

verturismus
znamená přesycenost určitého
místa lidmi, kteří
ho přijeli obdivovat. Jejich
obdiv bývá krátkodobý
a spotřební – rychle si
pořídit pár fotek, něco pokoupit a je to. Byli jsme tu!

Zpravodaj č. 2/2020 Ministerstva životního prostředí

V klidovém území je ze zákona
pohyb návštěvníků mož
ný pouze po vyznačených
trasách, sběr lesních plodů,
jako jsou houby nebo borův
ky, je povolený rovněž pouze
podél pěších stezek. Omezit
vstup do klidových území
lze dále také časově (např.
pouze v zimním období) nebo
početně (např. max. 20 osob
denně). Novinku přinesla
novela zákona o ochraně
přírody a krajiny v roce 2017.
Na ostatním území národ
ních parků je umožněn vstup
i mimo značené trasy.
Kromě Šumavského národ
ního parku, kde se vyhlášení
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klidových území teprve chystá,
jsou tyto oblasti v dalších 3 na
šich parcích již plně funkční. Mají
chránit nejzranitelnější biotopy
a druhy před nadměrnou a neu
směrněnou návštěvností.
Klidová území jsou ve všech par
cích jednotně značena pomocí
sloupků se zelenou tabulkou s bí
lým nápisem „klidové území ná
rodního parku“, v lesních poros
tech na hranici klidového území
upozorní dva vodorovné červené
pruhy na kmenech stromů.
S podobou klidových území
v jednotlivých národních parcích
se můžete seznámit na následují
cích odkazech:

KRNAP

ZDE

NP Šumava

ZDE

NP České Švýcarsko
NP Podyjí

ZDE

ZDE

Foto: Tomáš Salov

Před výletem do národního parku je vždy
dobré se také seznámit s jeho návštěv
ním řádem. Výhodou je, že díky změně
zákona v roce 2017 jsou jejich podoba
i obsah jednotné pro všechny naše
národní parky. Návštěvní řády jasně a do
podrobna vymezují, co je v parku zaká
záno nebo nějakým způsobem omezeno

Foto: Tomáš Salov

ve vztahu k jeho území a podávají také
základní informace o kompetencích
stráže přírody.
Návštěvní řády národních parků
najdete vždy na webových stránkách
každého národního parku:

KRNAP

ZDE

NP Šumava

ZDE

NP České Švýcarsko
NP Podyjí
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Rozhovor s tiskovým mluvčím a vedoucím oddělení styku
s veřejností Správy KRNAP Radkem Drahným

Nová omezení v KRNAP jsou
důsledkem neukázněnosti
návštěvníků
V červnu správa parku za
poměrně intenzivní pozornosti
médií instalovala na Sněžce
oranžové sítě. Jaký jste k tomu
měli důvod?

Důvod byl jen jediný, a to neukáz
něnost návštěvníků vrcholu Sněžky.
Je třeba vnímat, že Sněžka je turis
tický magnet, nejvyšší hora Česka,
ale zároveň je to místo velice cenné
z hlediska ochrany, jde o nejcen
nější část Krkonošského národního
parku a část jeho klidového území.
Tam se nesmí chodit volným teré
nem. Pohyb je povolen pouze po
vyhrazených cestách.
Bohužel někteří návštěvníci Sněžky,
a v letní sezoně jich bývá denně
kolem 5000, si mysleli, že alpin
ské trávníky jsou ideální místo pro
jejich piknik. Stejně tak mnozí „sel
fíčkáři“ chtěli mít tu nejoriginálnější
fotku často z veřejnosti nepřístup
ných míst. Je třeba vědět, že dosud
byl prostor pro návštěvníky od pří
rody oddělen řetězem nataženým
mezi dřevěnými sloupky, na nichž
byly piktogramy symbolizující zákaz
vstupu. Přesto několik desítek až
stovky lidí denně tuto zábranu pře
lézaly a šlapaly po vzácných dru
zích rostlin (rozrazil chudobkovitý,
pampeliška krkonošská, jestřábníky,
vzácné trávy, lišejníky atp.) a plašily
na zemi hnízdící ptáky pěvušky
podhorní a lindušky horské.
Situace se každým rokem opakova
la, a i přes neustálou snahu Správy

KRNAP se nezlepšovala. Proto jsme na
letošní rok připravili celou sérii preven
tivních opatření (medializované sítě jsou
jen jedním z nich), která mají za cíl udržet
davy turistů v prostoru pro veřejnost.

Kromě sítí ale na Sněžce přibylo
20 dřevěných laviček, aby si turisté
měli kam sednout. Zásadní novin
kou je, že po celou dobu letní sezo
ny slouží na Sněžce jeden strážce.

Můžete nám ta opatření více
přiblížit?

Správa KRNAP si však nemůže
personálně dovolit vyčlenit jednoho
profesionálního strážce jenom na
Sněžku, tak funkci strážce v tyto
měsíce suplují různí pracovníci –
stráž přírody – Správy KRNAP. Dále

V polovině června jsme na Sněžce a na
nedalekém sedle u bývalé Obří boudy
ohradili inkriminovaný prostor cca 300 m
ochranné sítě. Tato síť je oranžové barvy,

Lucie Procházková,
Radek Drahný
a Michal Skalka
ze Správy KRNAP

aby byla jednoznačnou optickou barié
rou. Její výška je 70 cm s oky 10 × 10 cm.
Instalována je ve výšce cca 1 m nad zemí
a stala se dostatečnou zábranou fyzickou.
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jsme vydali informační leták v řadě
jazykových mutací, který návštěv
níky vrcholu informuje, jak se zde
mají chovat a proč. Informační
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panely přibyly i na samotném
vrcholu. Všechna opatření
v zásadě reagují na zkuše
nosti a námitky z minulých
let, které nejčastěji byly: „Já
jsem to nevěděl“, „Já jsem
si toho nevšiml“, „Já jsem
vůbec netušil, že tady roste/
žije něco cenného“.

Uvažujete tedy o tom, že sítě na našich
horách přibudou i v dalších místech?

Přijala veřejnost toto
opatření s pochopením,
nebo se setkáváte
s odmítavými reakcemi
případně opakovaným
narušováním ohrazeného
prostoru?

Začali jste také více postihovat
návštěvníky, kteří prokazatelně porušují
zákon, například tím, že jezdí a chodí
tam, kam nemají. Můžete přiblížit nějaké
konkrétní případy nebo postupy?

Překvapilo nás, že i když
z počátku byly slyšet kri
tické hlasy, že omezujeme
svobodu pohybu veřejnosti
i tak většina návštěvníků
toto opatření pochopila.
Sítě zafungovaly dokonale.
Prakticky se nevyskytl jediný
prohřešek, kdy by je někdo
přelezl a usedl do alpinských
trávníků. Bohužel mnozí
nabyli mylného dojmu, že
kde síť končí, tam se najed
nou všechno může, že tam
skončily zákazy. Vůbec jim
nedocházelo, že jsou stále
v národním parku a v jeho
klidovém území. Proto jsme
začátkem srpna na Sněžce
přidali dalších 150 m sítí
a dole v sedle ještě dalších
300 m.

Ne. Sněžka je extrémní lokalita, která si bohužel
říká i o extrémní řešení. Ani nám se toto opatření
nelíbí, ale neměli jsme jiné východisko. Ano, jsou
i další lokality, kde dochází k častým přestup
kům, ale nikde v tak masivní míře jako na Sněž
ce. Opravdu nechceme mít oplocené celé hory
ochrannými sítěmi.

Jedna věc je prevence, druhá věc je represe.
Když jde prokazatelně o zásadní porušení zákona,
tak strážci ukládají pokuty, nebo zahajují správní
řízení. Ukázkovým případem je jízda 4 osob na
terénních motocyklech na pásech. Tito řidiči si
vyrazili užít nový sníh do nejcennějších partií
Krkonošského národního parku. Projeli prakticky
celé Krkonoše, rozjezdili ty nejcennější lokality
národního parku. Hrubě narušili ochranu tehdejší
1. zóny KRNAP a ohrožovali mimo jiné i hnízdiště
sokola stěhovavého a zimoviště tetřívka obecné
ho. Správa KRNAP jim uložila pokutu ve správním
řízení ve výši 100 000 Kč každému z nich. Jeden
přestupce již zaplatil. Ostatní se odvolali a řízení
dosud není ukončeno.

Ale nejde jen o porušování zákazu vstupu,
v přírodě stále více přibývá odpadků
a nepořádku. Správa vašeho parku se na
to zaměřila a v loňském roce s kampaní
Není zvěř jako zvěř vyhrála cenu za
reklamu Zlatá pecka. Myslíte, že ta kampaň
pomohla?

Určitě ano. Více se o problému
litteringu začalo hovořit. Hodně
práce udělaly sociální sítě. Zvýšil se
počet lidí, kteří si odpadků v pří
rodě všímají, a samozřejmě stoupl
počet lidí, kteří spontánně odpadky
sbírají.

A pokud se podíváme na vaše
plány – máte připravené nějaké
další osvětové kampaně?
Pro příští rok spolu s MŽP a ostat
ními správami národních parků
připravujeme pokračování této
kampaně, tentokráte s dosahem po
celém Česku.

Mgr. Radek Drahný, MBA
Od roku 2004 je tiskovým
mluvčím a vedoucím oddělení
styku s veřejností Správy
Krkonošského národního parku.

Zpravodaj č. 2/2020 Ministerstva životního prostředí

6

Filmová sláva ničí přírodu
a mění život v místech
natáčení

C

elosvětově asi nejznámější filmový snímek,
který následně ovlivnil lokalitu, v níž se
odehrává, se jmenuje – Pláž. Konkrétně
jde o pláž Maya Bay v Thajsku, která se po
odvysílání filmu stala globální turistickou atrakcí
číslo jedna, se všemi negativními dopady, které to
s sebou přináší. Pláž musela být dokonce na dva
roky uzavřena a její otevření se předpokládá v polovině roku 2021.
Pláž se stala
tak slavnou
, až ji
zavřeli

Na pláži Maya Bay se v roce 1999 natáčel film Pláž s Leonardem
DiCapriem v hlavní roli. Předlohou filmu byla stejnojmenná
kniha (vydaná v roce 1996) od britského autora Alexe Garlanda,
který její fiktivní děj zasadil na menší ostrovy poblíž Ko Samui
na východním thajském pobřeží. Film se nakonec natáčel na
ostrově Ko Phi Phi Leh v Andamanském moři, nedaleko populár
ního Phuketu. „Pro naši mořskou rezervaci, pro celé Thajsko je to
skvělá reklama. Lepší propagaci bychom asi nekoupili,“ liboval si
ještě v roce 1999 ministerský úředník Plodprasop Suraswadi. Pro
ducent filmu Andrew Macdonald dokonce prohlásil, že Thajsko
se stane slavné jako země, kde může být ráj na zemi skutečností.
Avšak právě filmová popularita pláži jenom uškodila.

Zpravodaj č. 2/2020 Ministerstva životního prostředí

V dalších letech
se stalo, že běhe
m jediného
dne uprostřed se
zony na malou slu
nnou pláž
zamířilo až pět tis
íc turistů na lodí
ch vyplou
vajících z nedale
kého ostrova Ph
uket nebo
provincie Krabi.
Turistický ruch vý
znamně
poškodil místní
korálové ekosys
témy. Nápor na
okolní přírodu by
l dokonce tak ve
lký, že thaj
ské úřady opakov
aně pláž od červ
na do září
uzavíraly. „Ideáln
ím řešením by by
lo pláž uzavřít
celoročně, ale kv
ůli naší závislost
i na turistickém
průmyslu to není
možné,“ říká Thon
Thamrong
nawasawat z un
iverzity Kasetsar
t sídlící v Bang
koku. Je třeba zm
ínit, že Thajsko s
68 miliony
obyvatel je na tu
rismu z velké čá
sti ekonomicky
závislé, ročně ta
m přijíždí až 40
milionů turistů.
Tamní úřady se
tak snaží turisty
alespoň omezo
vat. Například za
kázaly kouření ne
jen na „filmo
vé pláži“, ale i v
dalších 24 plážov
ých resortech
na pobřeží Anda
manského moře
a Thajského
zálivu. Za poruše
ní zákona hrozí
trest až jedno
ho roku vězení a
pokuta v přepoč
tu cca 60 tisíc
korun.
Turistům pak stříd
avě uzavírají i os
trovy Koh
Khai Nok, Koh Kh
ai Nui a Koh Khai
Nai. Z ostrovů
často zmizí i vešk
eré vybavení pr
o turisty – od
bungalovů až po
slunečníky.
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Příklad

z Česka:

S

lavnost
Pro příklad
i sně žen
y však nem
ek
u
ná se slav
sí
m
e
c
h
odit pouze
nými filmy
do zahran
se kvůli nim
obec Hrad
ičí. I mnoh
mění k ne
ištko-Kers
á česká m
poznání. Je
ko. Ta leží
slavil film
ísta spoje
zhruba 30
dním z nic
režiséra Ji
k
h je i střed
il
ří
o
h
metrů výc
o Menzela
la Hrabala
očeská
hodně od
.
Slavnosti
Prahy. Ob
sněženek
e
n
c pro
a
to
čený podle
„Bývaly ča
sy, kdy jse
knihy Boh
m si mohl
umi
kerku, a p
po silnici v
otkal jsem
yjít sám k
sotva pár
se k pram
prameni sv
aut cestou
eni jít neo
. Josefa pro
ta
dvážím, p
jenka, ale
vodu
rotože auta m i zpátky nebo vů
i Lesního a
bec žádné
tady jezdí
teliéru Kub
vyhnout,“
.
D
n
neska už
e
p
a
řetržitě. Ko
říká nevid
auta parku
omý Zden
lem restau
jí při krajn
ě
race Háic
k
i.
M
Tě
a
Upozorňu
jor, který v
žko bych se
je n
Kersku žije
jim dokáza
a dnes vylo a to, že po odvysílá
dlouhé de
l
ní fi
sítky let.
že
ších míst re ně slouží jako výletn lmu Slavnosti sněže
n
í víkendov
publiky. Tre
á lokalita p ek se Kersko stalo zn
je nyní no
ro návštěv
ámé,
vá výstavb ndem v dříve prosté
níky z Prah
a často ok
chatové o
rakter a ko
y i dal
ázalých ro
sadě s něk
uzlo místa
d
o
inných do
lika málo u
s rozsáhlý
mů, což v
sedlíky
m komple
ýznamně
xem borov
mění cha
ých lesů.
í
Filmaři přírodě škod
i prospívají

Před pár lety museli
Jsou tu ale i další zprávy.
milionu korun za
půl
zaplatit američtí filmaři
cích na Nym
ovi
Mil
v
y
bříz
to, že poškodili
m do akčního filmu.
bursku. A to kvůli záběrů
tky použilo město
Zhruba polovinu z této čás
ých stromů, dru
nov
50
u
Milovice na výsadb
v Lysé nad Labem na
hou část využila radnice
dí ve městě.
zvelebení životního prostře
zornili i tvůrci sním
Na devastující praktiky upo
áš Ouhel a reži
Tom
log
ku Volání přírody, zoo
ravili na Sumatru
sér Pavel Soukup. Ti se vyp
rov, aby natočili
a odlehlý Mentavajský ost
Ty luskouny, kteří se
dnes již vzácné luskouny.
s netopýry podíleli
lu
spo
ojů
podle různých zdr
CoV-2 na člověka.
na přenosu infekce SARSskutečnost, že za
Filmaři chtěli upozornit na
id-19 stojí zejména
vypuknutím pandemie cov
zvířat. Za po
hto
těc
i
pašeráci a konzument
masu a šupi
li
kvů
i
lác
pyt
let
sledních deset
ad
říkl preparáty na
nám (z těch se vyrábějí nap
než milion zvířat.
e
víc
podporu laktace) ulovili
o, jak se korona
toh
i
ýká
dot
Film se částečně
l na člověka.
virus SARS-CoV-2 přenes
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Záchranné programy –

cesta, jak chránit ohrožené druhy

Z

naší přírody v posledních desetiletích téměř vymizela řada rostlin a živočichů. Důvody
jsou různé, jedním z nich jsou i změny v obhospodařování krajiny. Záchranné programy,
které se pro vybrané druhy rostlin a živočichů připravují, vytvářejí rámec pro koordinovanou a systematickou péči. Spočívají často v úpravách hospodaření, aby měly ohrožené
druhy alespoň někde vhodné podmínky k životu.
Záchranné programy ale
nepomáhají jen těm druhům,
pro které se připravují –
například pravidelné kosení
není důležité pouze pro
hořečky, ale také pro hmyz.
Někdy je potřeba zachránit
nebo obnovit původní populaci vypouštěním jedinců
z polopřirozených odchovů či
vysazováním rostlin na místa
původního výskytu. Péče
o samotný druh se většinou
kombinuje s vyhlášením lokality jako chráněného území,
protože je potřeba chránit
také vhodný biotop daného
živočicha nebo rostliny.
V současné době běží v České republice 9 záchranných
programů (5 pro rostliny
a 4 pro živočichy) a 9 dalších
(3 pro rostliny a 6 pro živoči-

chy) se připravuje. Záchranné programy se pravidelně
vyhodnocují a představují
zájemcům o životní prostředí z odborné i širší veřejnosti.

Záchranný
program pro
sýčka právě
připravujeme.

Příprava kvalitních a odborně podložených programů,
které pomáhají zachovat
ohrožené druhy v naší
přírodě, jejich průběžné
sledování a vyhodnocování,
je dlouhotrvající odborná
činnost. Koordinací přípravy a realizací záchranných
programů pro kriticky a silně
ohrožené druhy rostlin a živočichů byla Ministerstvem
životního prostředí pověřena Agentura ochrany přírody
a krajiny ČR.

Sýček, P. Lang

Přijaté záchranné programy:
2008

Hvozdík písečný český
Sysel obecný
Užovka stromová

2000

Matizna bahenní

1993

Perlorodka říční

2003

Rdest dlouholistý
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2011

Hnědásek osikový

2010

Hořeček mnohotvarý
český

2020

Koniklec otevřený
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Rostliny
Hvozdík písečný
český

(Dianthus arenarius subsp.
bohemicus)

Hořeček
mnohotvarý
český

(Gentianella praecox subsp.
bohemica)
Záchranný program pro
hořeček mnohotvarý
český byl přijat v roce 2010
a spočívá v aktivní péči
o území, kde ještě roste.
Péče zahrnuje například
odstraňování náletových
dřevin, pastvu, kosení nebo
vyhrabávání drnu, vláčení
a jiné narušování travního
porostu. Po dobu realizace
záchranného programu
bylo kvůli ochraně této
vzácné rostliny vyhlášeno
6 zvláště chráněných území
v kategorii přírodní památ
ka.

Záchranný program pro
hvozdík písečný český pro
bíhá od roku 2008. Nyní
roste na jediném místě na
světě – v národní přírodní
památce Kleneč. Klíčovým
opatřením záchranné
ho programu je stržení
svrchní humusové vrstvy
půdy, které se na lokalitě
již několikrát uskutečnilo,
a populace hvozdíku se
na obnovených písči
tých plochách úspěšně
rozšiřuje. Podařilo se tak
významně zvýšit počet
kvetoucích trsů z 200 kusů
v roce 2005 na více než
3500 trsů v současnos
ti. U Kyškovic byla také
založena náhradní lokalita
s téměř 400 rostlinami.

Matizna bahenní

(Angelica palustris)

Koniklec
otevřený

(Pulsatilla patens)
Záchranný program pro
koniklec otevřený byl přijat
začátkem roku 2020. Kom
binuje péči o všech zbý
vajících 24 lokalit a o druh
samotný. Lokality budou
pravidelně udržovány ko
sením a vyhrabáváním, na
části lokalit se plánuje pas
tva ovcí a koz, vyřezávání
náletů či narušování travní
ho drnu. Některá místa byla
oplocena, aby koniklece
nelikvidovala přemnožená
spárkatá zvěř. Součástí
péče je i pěstování konikle
ců v záchranných kulturách
botanických zahrad.

Matizna bahenní u nás
v současné době roste
v národní přírodní památ
ce Hrdibořické rybníky,
kde byla objevena v 70.
letech minulého století,
a od roku 2000 probíhá
záchranný program. Díky
kvalitní a dlouhodobé péči
se podařilo zlepšit stav
slatinných ploch, rozoraná
místa byla oseta regionální
travní směsí. Vzniklo tak
kvalitní kultivační zázemí
s dostatečnou produkcí
semen a rostlin pro každo
roční výsevy a výsadby na
jednotlivých lokalitách.

koniklec ZDE

matizna ZDE

hořeček ZDE
hvozdík ZDE

Rdest DLOUHOLISTÝ

(Potamogeton praelongus)

rdest ZDE

Záchranný program pro rdest dlouholistý probíhá od roku 2003. V minulosti se vyskytoval
v nížinatých řekách, říčkách, mrtvých ramenech a vzácně i v rybnících. Nyní roste na jediné
původní lokalitě ve slepém rameni Orlice nedaleko Hradce Králové. Místo prošlo v letech
2018–2019 celkovou revitalizací spočívající především v odbahnění. Byla založena sterilní
tkáňová kultura poskytující dostatek rostlin pro výsadby a nově vytvořená populace na Čes
kolipsku, která čítá desítky trsů rdestu.
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Živočichové
Sysel obecný

(Spermophilus citellus)

Hnědásek
osikový

Užovka stromová

(Euphydryas maturna)
Záchranný program pro
hnědáska běží od roku 2011.
Tohoto motýla najdeme v ČR
na jediném místě – v Polabí.
Součástí péče je obnova
výmladkového způsobu hos
podaření; pěstování nízkých
a středních lesů na vzájemně
propojených plochách. Po
dařilo se zvětšit trvale obsa
zenou plochu v Dománovic
kém lese, zvládnout techniku
umělého odchovu a zahájit
návrat motýla v Národní
přírodní rezervaci Libický
luh, kde se již druhým rokem
úspěšně rozmnožuje.

hnědásek ZDE

Perlorodka říční

(Margaritifera margaritifera)

Speciální opatření na
ochranu tohoto vzácného
mlže byla zahájena už
v roce 1993, v současné
době probíhá již třetí eta
pa záchranného progra
mu, jeho poslední aktua
lizace byla přijata v roce
2013. Podařilo se zlepšit
kvalitu vody na některých
tocích, nastartovat umělé
odchovy, zlepšuje se spo
lupráce s hospodáři.

Záchranný program pro
sysla probíhá od roku
2008. Na většině význam
ných lokalit, kde se vysky
tuje, se povedlo sečením
travin zajistit zvířatům po
třebnou péči. Dosud byly
založeny čtyři polopřiroze
né odchovy, proběhly první
návraty sysla do Českého
středohoří a byly posíleny
čtyři jeho málo početné ko
lonie. Celkový počet zvířat
se po deseti letech péče
zvýšil na dvojnásobek,
tj. odhadem 7500 kusů.

sysel ZDE

perlorodka ZDE

(Zamenis longissimus)

Záchranný program pro
užovku probíhá od roku
2008. V ČR nyní žije jen na
třech místech – v Poohří,
v Podyjí a v Bílých Karpa
tech a dále existuje uměle
založená lokalita ve střed
ním Povltaví. Ve všech
těchto oblastech se poda
řilo založit líhniště a v Po
ohří se rozšířily a propojily
užovkou osídlené plochy.
Podařilo se také vhodným
způsobem ovlivňovat
dopravu na místech, kde
docházelo k nejčastějším
střetům.

užovka ZDE

Připravované záchranné programy
pro rostliny:

Připravované záchranné programy
pro živočichy:

Hořeček nahořklý a hořeček drsný Sturmův
(Gentianella amarella subsp. amarella, Gentianella obtusifolia subsp.
sturmiana)

Drop velký
(Otis tarda)

hořeček ZDE
Snědek pyrenejský kulatoplodý
(Ornithogalum pyrenaicum subsp. sphaeocarpum)
snědek ZDE
Zvonovec liliolistý
(Adenophora liliifolia)
zvonovec ZDE
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drop ZDE
Krasec dubový
(Eurythyrea quercus)
krasec ZDE

Raroh velký
(Falco cherrug)
raroh ZDE
Ropucha krátkonohá
(Epidalea calamita)
ropucha ZDE

Rak kamenáč
(Austropotamobius
torrentium)
rak ZDE
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Náš bedekr pro putování
krajinou

Všechny tipy na výlety:
www.snamidoprirody.cz ZDE

L

etošní prázdniny a dovolené
jsou příležitostí věnovat se
poznávání přírody, kterou
máme kolem sebe. Abyste si
mohli vybrat místo, kam se vydáte,
a promyslet si trasu i čas výletu v klidu domova, přišla Agentura ochrany
přírody a krajiny ČR s iniciativou
„Pojďte s námi do přírody“. Na adrese www.snamidoprirody.cz najdete
v tuto chvíli více než 30 tipů na výlety nebo akce v přírodě a průběžně
se doplňují stále další. Uvidíte, jak
je naše příroda pestrá a také jakým
způsobem se o ni pečuje.
V našich chráněných územích najdete rozma
nitou krajinu – od říčních niv s lužními lesy či
kaňony řek přes krasové oblasti s jeskyněmi
a oblasti protkané pískovcovými skalními
městy až po zalesněné hory se smrčinami, bu
kovými lesy a rašeliništi. Můžete také navštívit
unikátní pánevní soustavy rybníků, vulkanické
kopce pokryté stepními trávníky a křovinami,
krajiny s vyvěrajícími minerálními prameny
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i květnaté louky plné orchidejí. Ale
za zastavení určitě stojí i zdánli
vě obyčejné blízké okolí našich
domovů, ať už jsou to parky, aleje
či příměstské lesíky.
Jsme všichni rádi, že nastalo léto,
prázdniny a dovolené a situace
přeje tomu, abychom se vydali
ven. Příroda je teď doslova v oble
žení výletníků. Snažme se proto,
aby i po prázdninách zůstala
alespoň v takovém stavu, jako
byla před nimi. Nabízíme vám sérii
krátkých zábavných videí o rodině
Veverkových a jejich psovi. Spoty
ukazují, co dělat, abyste si výlet
co nejvíce užili a zároveň po sobě
v přírodě zanechali co nejméně
stop. Když nám ze svého výletu
pošlete fotografii, můžete získat
i nějaké ocenění ve fotosoutěži na
téma lidé a příroda. A není také ur
čitě na škodu, seznámit se se šesti
zásadami ohleduplného návštěv
níka. Přejeme vám, abyste si z naší
nabídky zvolili to nejlepší pro vás
a vaše kamarády a blízké a poznali
v naší přírodě něco nového a do
sud neznámého.

↘ Pravidla
fotosoutěže
na téma „lidé
a příroda“
ZDE

Videa o rodině
Veverkových:
díl 1 ZDE
díl 2 ZDE
díl 3 ZDE

díl 4 ZDE
díl 5 ZDE
díl 6 ZDE

12

CHKO Český les

Kam v Českém
lese – za bobrem
a rašeliníkem
Jana Juráková
CHKO Brdy

Mezi kosatci údolím
Padrťských rybníků
Běla Komancová

CHKO České středohoří

PR Holý vrch u Hlinné
Jan Watzek

CHKO Lužické hory

Od Naděje kolem Sirného pramene
Tomáš Besta
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6

zásad

ohleduplného

návštěvníka přírody

↘ Vím, kam jdu.
Výlet plánuji podle svých
schopností a zkušeností.
S sebou si vezmu vše, co
mohu potřebovat. Znám
pravidla a omezení pro
pohyb v oblasti, kam se
chystám.

↘ Chráním přírodu a vše,
co poskytuje.
Většinou nevadí, když si natrhám
lesní plody pro svou potřebu.
Neničím okolí, netrhám květiny
a nezabíjím nic živého. Odnáším si
jen zážitky a obrázky. Pohybuji se
přednostně po svých.

↘ Respektuji
navštívené místo
a jeho obyvatele.
Respektuji omezení v chrá
něném území. Vnímám
a jsem ohleduplný k příro
dě i místním obyvatelům.
Neruším hlukem, světlem
ani svou přítomností,
nepřekážím. Chovám se
tak, abych nerušil zážitek
ostatním návštěvníkům.
Svého psa mám vždy pod
kontrolou.

↘ Zodpovídám za svou bezpečnost.
Sleduji okolí, neriskuji. Vím, že příroda může být pro nepo
zorného návštěvníka nebezpečná. Přesto jsem rád, když je
příroda nespoutaná.

↘ Podílím se na péči.
Chráním navštívené místo. Nezve
řejňuji fotografie a souřadnice míst,
která nejsou přístupná a všeobec
ně známá. Na poškozování přírody
nebo nedostatky upozorním správce
území.

↘ Nezanechávám
po sobě stopy.
Vše, co jsem si do příro
dy s sebou přinesl, si též
odnáším. Když potřebuji
na záchod, nezůstávají
po mně viditelné stopy.
Navštívené místo zanechá
vám tak, jak jsem ho našel.

CHKO Křivoklátsko

Údolím Berounky za eremitem
Petr Hůla
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Okolo Máchova jezera: kde je
voda, tam je život

Speciální výlet
pro horké dny
„Okolo Máchova
jezera“
ZDE

Rybník, nebo jezero?
Velký dokeský rybník se začal označovat pod
le romantického básníka Karla Hynka Máchy
až ve 20. století. Přes vznosný název Mácho
vo jezero jde ale o vodní plochu vytvořenou
člověkem. Rybník založil už císař Karel IV.,
nyní má katastrální rozlohu 312 ha.

Cesta k čisté vodě
Ve 2. pol. 20. století začaly být ryby v Máchově jezeře chovány
se stále vyšší intenzitou a ve velkém se tu hnojilo, aby na živiny
chudé vody jezera dokázaly poskytnout rybám dostatek potra
vy. Kvalita vody se zhoršovala i kvůli špatné likvidaci odpadních
vod v okolí jezera.
Ke zlepšení kvality vody zásadně přispělo vybudování zadržova
cí hráze v Dokeské zátoce na přítoku Robečského potoka i ná
sledné odbahnění. To pomáhá zadržet hrubé nečistoty unášené
potokem a ty se tak nedostanou do vlastního Máchova jezera.

Za tajgou nemusíte na sever
Stačí, když během výletu nahlédnete do národní přírodní památky Swamp. Tato
trvale zamokřená oblast skýtá ideální místo
pro bohatý život. Roste zde třeba masožravá
rosnatka okrouhlolistá.
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Národní
přírodní
památka
Swamp
Skrývá se tu nejen
množství vzácných
řas a rostlin, ale
svůj úkryt tu nalé
zá mnoho druhů
živočichů včetně
nápadného jeřába
popelavého.

Kde vlci
dávají
dobrou noc
Od Břehyňské
průrvy, kterou
odtéká voda
z Břehyňského
rybníka, můžete
přes vodní hladinu
nahlédnout do
národní přírodní
rezervace Břehyně‑Pecopala. Právě
v této nepřístupné
oblasti sídlí již od
roku 2014 smečka
vlků.
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Desatero dobrých nápadů, které

nejsou, čím se zdají být

K

am vede cesta dlážděná dobrými úmysly,
všichni víme. Přehmaty, jichž se s dobrým
záměrem dopouštíme, můžou zanechat
v přírodě smutné stopy. Není to tak, že…

1.

Zvířecí mládě potřebuje to, co dítě

Věděli jste, že: Srnky nechávají svá mláďata prvních

7–10 dní po porodu o samotě a přicházejí je kojit
jednou za několik hodin?
Pokud jste potkali v přírodě opuštěné
mládě, nezachraňujte je hned, ne
každé z nich potřebuje pomoc. Raději
volejte: https://www.zvirevnouzi.cz/

3.

Příroda je obří zahradnictví

Věděli jste, že: Přesazování koniklece není moc

úspěšné proto, že má dlouhý kořen, který se dá
lehce poškodit? Vysít semena je zaručenější cestou
k úspěchu.
Do přírody se nechodí jako do oblíbeného zahradnictví s pokoutnou touhou přesadit si na zahrádku
nějakou planě rostoucí zeleň ani si tu vybrat vánoční
stromek. Své vášně raději přeneste na poctivé zahradničení. Navíc, v národních parcích a národních
přírodních rezervacích nelze sbírat rostliny (s výjimkou sběru lesních plodin) ani odchytávat živočichy,
jinak vám hrozí pokuta.
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Pes se nejlépe
vyběhá v lese

Věděli jste, že:

Rozjitřený kanec na svých podsaditých nožkách běží rychlostí až přes
50 km/h, takže by na olympiádě hravě
předběhl i Usaina Bolta (jeho rekordní
změřená rychlost sprintu je 44,72 km/h)?
Pes je v průměru o deset kilometrů za
hodinu pomalejší.
Záchranné stanice hlásí, že hodně přijatých zvířat
bývá pokousáno od psů. Podle § 63 a 64 zákona
o myslivosti může orgán státní správy za volné pobíhání psů v honitbě uložit pokutu až 30 000 korun fyzické osobě a 40 000 právnické osobě.
Takže nejlepším přítelem psa v lese je vodítko.

Hřib jako hřib

Věděli jste, že: Přírodovědec s českými kořeny Julius Vin-

cenc Krombholz v devatenáctém století v pražské královské
oboře Hvězda objevil a popsal hřib královský?
Dnes hřib královský, ale také hřib Fechtnerův a hřib moravský
patří do kategorie kriticky ohrožených druhů. Za jejich sběr
může být uložena sankce až do výše 100 tisíc korun, u právnických osob se částka může vyšplhat až do 2 milionů. Takže
pokud se vydáváte na v Česku populární houbaření (zejména
v jižních Čechách – na Třeboňsku, Budějovicku, v okolí Písku
a Orlíku) a potkáte tuto vzácnost ve světlých listnatých lesích,
pak si dejte pozor. A vyhněte se královským obloukem.
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5.

Zvládnete vše nejlíp
sami

Věděli jste, že: Rašeliniště zaujíma-

jí v České republice plochu jen kolem
25 000 hektarů? Skoro polovina z nich
leží v jižních Čechách. Na Šumavě jsou
rašeliniště považována za jedny z nejlépe
zachovalých přirozených ekosystémů,
a zároveň v přírodě slouží k zadržování
vody v krajině. Vytvářet a udržovat tyto
unikátní ekosystémy pomáhá právě voda,
která v nich hraje klíčovou roli. A k návratu
rašelinišť pomáhají zase dobrovolníci.

6.

Máte pocit, že:

S každým výletem do přírody musí po
vás něco krásného zůstat? Že s každou kamennou mohylou neboli mužíkem je místo vaší tvorby ještě mocnější?
Nenechte se mýlit. S každým přemístěným kamenem
u vody ničíte jikry ryb, larvy hmyzu i rostliny důležité pro
vodní ekosystém. Zatímco vy se oddáváte sochařské vášni, celá tahle vodní havěť to má spočítané. A například na
hřebenech hor budováním věží narušujete přírodní dílo,
které pokračuje přes tisíce let.

Nedejte se mýlit, ochránci přírody vaši
pomoc potřebují. Pomoc dobrovolnou, ne
svévolnou. Známe to, neznalost neomlouvá. A i v pomáhání přírodě jsou znalosti
a zkušenosti klíčem. Obraťte se na správy
národních parků – na Šumavě teď můžete
zachraňovat rašeliniště (http://life.npsumava.cz/kalendar-akci/), dále na AOPK ČR,
spoustu neziskových organizací, ekocentra, ČSOP, Sázíme budoucnost ad.

8.

Stavěním věží přírodu
povznášíte

Dron korunuje přírodní
zážitky z dovolené

7.

Člověk má
zachraňovat zajíčky

Věděli jste, že: Zajíc se může dožít 12 let, ale

v přírodě jen málokterý přežije třetí rok života?

Jsme teď více v přírodě, méně v cizině a ve městech, proto
nás příroda i víc zajímá. Jen v době pandemie koronaviru
přijali v záchranných stanicích na 274 zajíců. „Zachránci“ zbytečně přidělali práci přeplněným zařízením. Taková pomoc
nebyla potřeba, naopak mohla zajíčky ohrozit.

Máte pocit, že:

Profesionální snímky z přírody jsou plné působivých záběrů z dronů? Odolejte pokušení pořídit si
takové ptačí perspektivy z vašich výletů do domácí videotéky.
Drony totiž velmi ruší právě ptáky, dokonce tak, že mohou opustit hnízdo i s mláďaty. A kromě nich také ostatní turisty či domácí, kteří si chtějí užívat povznášejícího klidu. Za rušení drony v chráněných územích můžete podle zákona
o ochraně přírody a krajiny vyfasovat pokutu. Například na Šumavě, v národním parku (kde je zcela zakázáno
s drony létat až do výšky 300 m nad zemí), je jedním z nejoblíbenějších míst pilotů dronů Zhůří u Horské
Kvildy. Strážcům parku už se jich tam podařilo několik odhalit. Za porušování pravidel jim hrozí na místě až
desetitisícová pokuta, ve správním řízení až milion korun.

9.

Nejlepší destinace jsou ty
notoricky známé

10.

Příroda je
kontejner
na bioodpad

Věděli jste, že: V Krkonoších staví zábrany, do Adršpašských Máte pocit, že: Vyhazujete-li organické
skal můžete jen se vstupenkou, vrchol beskydské Kněhyně je veřejnosti uzavřen kvůli rušení vzácných druhů
ptáků jako tetřeva hlušce? Nejsou to jasné signály?

Které přírodní krásy projdou regulací jako další?
Sdílet každým rokem vzpomínky na stejná místa
v české přírodě s většinou českého národa je pěkné, ale za cenu její devastace? Nechoďte s davem,
hledejte si svá magická místa – a na nich udržujte
klid a čistotu.

Zpravodaj č. 2/2020 Ministerstva životního prostředí

zbytky svačiny do trávy u cesty s lehkým
srdcem, že je vracíte tam, kam stejně patří?
Jenže ten návrat může být zatraceně pomalý. Váš ohryzek od jablka nebo hrušky se rozkládá
16 dní, slupka od banánu zhruba půl roku, slupka od
pomeranče dokonce rok. Držte se principu – chovám se ohleduplně nejenom k přírodě, ale i k ostatním: co si do přírody přinesu, to si také odnesu.
Bioodpadem nakrmte pak doma hnědou popelnici.
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