
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Do Zpravodaje může tedy přispět v podstatě 

kdokoliv se zajímavým článkem týkajícím se 

životního prostředí a turistického ruchu (viz 

tiráž). 

Doufám tedy, že si každý ve Zpravodaji najde 

zajímavý článek a bude mu zpestřením volných 

chvil … 

 

 Jiří Šejna 
předseda ZO ČSOP Šumava 

 

Vážení přátelé, 
 

právě před sebou máte první číslo Zpravodaje 

ochrany přírody a krajiny pro Jihočeský kraj  

vydané Základní organizací Českého svazu 

ochránců přírody Šumava (ZO ČSOP Šumava). 

Do roku 2007 vydávala Zpravodaj ZO ČSOP 

Šípek, ale již dále ve vydávání nepokračuje, 

proto ho naše organizace se souhlasem ÚVR 

ČSOP v Jihočeském kraji obnovila. 

Ve Zpravodaji se budou objevovat především 

příspěvky ZO ČSOP, NNO, obecních úřadů a 

dalších organizací z oblasti ochrany přírody a 

krajiny a šetrného turistického ruchu 

z Jihočeského kraje a jejich obsahem budou 

zajímavosti z jejich činnosti právě ve vztahu k 

výše jmenovaným oblastem. 

Samotným cílem vydávání Zpravodaje je 

zlepšení   informovanosti nejen nás  samotných,  

ale  i veřejnosti o aktualitách v oblasti ochrany 

přírody a krajiny a šetrném turistickém ruchu 

v Jihočeském kraji, dále pak zapojení veřejnosti 

do akcí a programů NNO a celkové posílení 

spolupráce subjektů z veřejného i neziskového 

sektoru. 

podzim — zima/2008 

Vimpersko má nový  
památný strom – 
Podlešákův jilm 

 

V osadě Boubská nedaleko 

Vimperka byl v prosinci loňského 

roku vyhlášen Odborem životního 

prostředí MěÚ Vimperk nový 

památný strom  … 

 

... str. 2 

Nápady, jak na  
odpady, aneb … 
 

Na školní rok 2008/2009  

připravilo Ekocentrum 

Šípek pro školy v Českém Krumlově projekt na 

zlepšení odpadové situaci ve škole nebo v jejím 

okolí s názvem Nápady, jak na odpady, aneb 

rozhlédni se a pochop souvislosti. Město … 

 

... str. 3 
 

Česko-německé Ekorozhovory
 

Spolek na ochranu 

šumavské přírody ve 

Vimperku oslavil v roce 

2008 několik výročí. 

Jedním z nich bylo i 

desáté výročí pořádání 

„Česko-německých 

ekorozhovorů“.  

Tato každoroční akce vznikla formou … 

... str. 6 
 



V osadě Boubská nedaleko Vimperka byl 

v prosinci loňského roku vyhlášen Odborem 

životního prostředí MěÚ Vimperk nový 

památný strom. Stal se jím jilm horský (Ulmus 

glabra) rostoucí na mezi asi 250 metrů SZ 

směrem za obcí. Jedná se o zcela vitální a 

zdravý strom o obvodu 390 cm.  Podle 

dostupných pramenů je druhým největším 

svého druhu v okrese Prachatice, obvodově 

větší jilm horký roste pouze ve Stožci (550 cm). 

Třetím největším jilmem na Prachaticku je jilm 

ve Volarech (obvod 370 cm). 

S návrhem na vyhlášení stromu za památný 

přišla Základní organizace Českého svazu 

ochránců přírody Šumava (ZO ČSOP Šumava), 

která se po dohodě s vlastníkem stala i 

nájemcem pozemku, kde jilm roste. Strom 

dostal jméno Podlešákův jilm, a to podle 

předků současného vlastníka pozemku, kteří 

jilm zasadili. ZO ČSOP Šumava plánuje 

v letošním roce nechat jilm odborně ošetřit. 

Ošetření spočívá v odstranění suchých a 

poškozených větví, v citlivém odstranění 

drobnějších větví bránících průjezdnosti a 

v bezprostřední blízkosti stromu dojde 

k odstranění buřeně. Okolí jilmu tak dostane 

lepší podobu, a to hlavně proto, aby se 

Podlešákův jilm se stal dalším cílem vycházek a 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

obdivu nejen místních obyvatel, ale i ostatních 

návštěvníků Vimperska. 

 

Jakub Hromas 

jednatel ZO ČSOP Šumava 
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Vimpersko má nový památný strom – 
– Podlešákův jilm 



Na školní rok 2008/2009 

připravilo Ekocentrum Šípek 

pro školy v Českém Krumlově 

projekt na zlepšení odpadové 

situaci ve škole nebo v jejím 

okolí s názvem Nápady, jak na 

odpady, aneb rozhlédni se a 

pochop souvislosti. Město 

Český Krumlov podpořilo 

tento projekt v rámci 

Programu podpory ekologické 

výchovy pro rok 2008 částkou 

149 500 Kč. Cílem je 

zkvalitnění osvěty v oblasti 

odpadové problematiky na 

základních a středních 

školách v Českém Krumlově 

prostřednictvím realizace 

školních projektů. Záštitu nad 

projektem převzala 

místostarostka Českého 

Krumlova Jitka Zikmundová. 

Přípravu projektu podpořilo i 

Ministerstvo školství, mládeže 

a tělovýchovy. 

„Každá přihlášená škola 

vytvoří pracovní tým, pro 

který ekocentrum připraví 

motivační     část  kampaně, to 

znamená výukový program, 

exkurzi na skládku, třídicí 

linku a podobně.  

Úkolem týmu bude nejdříve 

vyhodnotit odpadovou situaci 

školy a jejího okolí a na 

základě výsledků vytvořit 

návrh   projektu,    který  by 

zlepšoval odpadovou situaci,“ 

říká         vedoucí  Ekocentra 

práci v projektu. Studenti pak 

pojedou na exkurzi na třídící 

linku a skládku, případně do 

výrobny obalů, nebo do firmy, 

kde se obaly druhotně 

zpracovávají.  

Na základě pozorování 

pracovního týmu během 

motivační části kampaně 

zařadí ekocentrum školy do 

dvou kategorií podle  

pokročilosti v třídění odpadů 

a v osvětě žáků ve škole.  

1. Škola škole – méně 

pokročilí – škola potřebuje 

zlepšit především vlastní 

odpadovou situaci. 

2. Škola komunitě – více 

pokročilí  – škola je schopná 

přenést svou praxi na 

komunitu v okolí školy.  

 

 

 

 

Realizační tým školy 

vypracuje do dvou měsíců od 

přihlášení do motivační 

kampaně analýzu odpadové 

situace ve škole a v jejím 

okolí. Forma analýzy není 

dána, ale musí z ní být patrno, 

kde je odpadová situace 

řešena dobře a kde by mělo 

nastat zlepšení. 

Na základě analýzy si 

jednotlivé školy zvolí téma 

svého   projektu,   na  kterém 

 

- 3 - 

Nápady, jak na odpady, aneb rozhlédni se a pochop 
souvislosti 

Šípek Kateřina Střelcová. 

Po schválení návrhu projektu 

by se měl tým pokusit projekt 

zrealizovat.  

Ekocentrum Šípek oslovilo 

českokrumlovské základní a 

střední školy a během září se 

vytvoří v jednotlivých školách 

projektové týmy. Za každou 

školu se do kampaně může 

zapojit jen jeden pracovní 

tým. Každý tým bude mít 

svého koordinátora z řad 

učitelů a členy pracovního 

týmu. „V týmu může působit 

třeba učitel biologie, jedna 

třída nebo zástupci 

z jednotlivých tříd a například 

i paní uklízečka, která 

s odpady přímo pracuje,“ 

dodává Střelcová. 

Finální tým se bude pak 

účastnit motivační kampaně, 

přípravy a realizace projektů. 

Jednotlivé pracovní týmy se 

od října 2008 účastní 

postupně všech částí 

motivační kampaně.  

Každý pracovní tým obdrží 

startovací balíček, který 

obsahuje brožury a pomůcky, 

vztahující se k problematice 

odpadů a projektové výuce. 

Týmy se zúčastní výukového 

programu ekocentra Nápady 

jak   na    odpady ,   na  kterém 

získají hravou formou 

základní informace o  

odpadech    a     motivaci  pro  
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budou v průběhu školního 

roku pracovat. 

Téma by se mělo týkat 

konkrétního problému s 

odpady ve škole či jejím okolí 

(podle zařazení v kategorii) a 

na jeho vyřešení by se měl 

podílet celý pracovní tým. 

Vybrané téma by mělo být 

zpracováno tak, aby     žáci   

využili  znalostí alespoň 

ze tří předmětů (například 

matematika, přírodopis, 

fyzika, zeměpis – původ 

odpadů, rozložitelnost 

odpadů, kolik jakého odpadu 

vyprodukuje škola za rok?)  

Střední školy si mohou 

přizpůsobit projekt tak, aby co 

nejlépe odpovídal celkovému 

zaměření školy. Po schválení 

návrhu projektu a jeho 

představení celé škole 

pracovní týmy samostatně 

realizují zvolený projekt. 
Ekocentrum poskytne 

školám v průběhu realizace 

projektů odbornou a 

metodickou pomoc v podobě 

konzultací a návštěv na 

školách.  

V    závěru    školního roku 

týmy vypracují závěrečnou 

zprávu, která zhodnotí vše, co 

se na jednotlivých školách 

podařilo v rámci projektů 

uskutečnit a změnit. Školy pak 

odprezentují na začátku 

června svou práci na 

závěrečné konferenci všech 

účastníků projektu.  

 

dál. 

V rámci předmětu praktika 

z biologie zkusíme s žáky 

vymyslet něco nového.“ 

Ještě před zahájením 

projektu spolupracovalo 

Ekocentrum Šípek se Střední 

uměleckoprůmyslovou školou 

svaté Anežky. „Studenti 

z Anežky nám navrhli logo pro 

tento projekt. Bylo zajímavé 

sledovat, jak již při grafickém 

ztvárnění uvažují o odpadové 

problematice a ekologickém 

chování,“ doplnila Kateřina 

Střelcová. 

Projekt byl na závěr 

letošního roku podpořen 

navíc téměř 250 tisíci korun 

v rámci grantového programu 

na podporu NNO Ministerstva 

životního prostředí ČR. 

Město Český Krumlov 

každoročně podporuje 

ekologickou výchovu. V lednu 

vyhlásilo město Program 

podpory ekologické výchovy. 

V první výzvě schválili 

zastupitelé poskytnutí 

neinvestiční dotace v celkové 

výši 362 tisíc Kč na podporu 4 

projektů Ekocentra Šípek.  

 

 

Kateřina Střelcová 

vedoucí Ekocentra Šípek 

 

 

 

 

Konference se bude konat ve 

vybrané škole, která 

uskutečnila projekt s dobrým 

výstupem, její součástí bude i 

ukázka  výsledků  projektu 

přímo na této škole. „Jsem 

ráda, že jsem mohla dát 

záštitu tomuto projektu. 

Myslím si, že je velmi důležité, 

aby se děti a žáci již od útlého 

věku učili, jak nakládat 

s odpady. Když chodím po 

městě, nepřipadá mi, že 

bychom produkovali tolik 

odpadu. Problém vidím v tom, 

že se s odpady nakládá 

nezodpovědně. Například 

kontejnery na papír jsou 

zahlceny nesloženými 

krabicemi a pak se do nich 

vejde méně papíru. Odbor 

životního prostředí zkusil 

rozložit všechny krabice 

v separované nádobě na papír 

a popelnice, která předtím 

přetékala a byla obložena 

odpadem, byla po 15 minutách 

poloprázdná a uklizená. 

Někdy stačí maličkost,“ 

vyjádřila se místostarostka 

Jitka Zikmundová. 

Podle zástupce ředitelky 

Základní školy Plešivec 

Bohumila Floriána by se díky 

projektu měla škola dostat o 

krok dál: „Kontejnery na 

tříděný odpad máme  ve škole 

zakoupené od města. Od 

projektu očekáváme, že se 

díky  němu  posuneme  o  něco 

 



Poznání života zvířat ve volné přírodě je nová 

aktivita Správy NP a CHKO Šumava, která jistě 

zanechá v každém návštěvníku pozorovacího 

místa nezapomenutelné zážitky. 

Na podzim letošního roku zaměstnanci 

Správy dokončili nezbytné práce (krmná 

zařízení, drobné opravy a rozšíření oplocení, 

doplnění krmiva apod.), aby mohl být 

Zoologický program, úspěšně spuštěn. 

Pozorovací místa umožňují běžným 

návštěvníkům NP Šumava sledovat jelenovité 

při jejich přirozeném pastevním cyklu. V 

zimním období je aktuální využití tzv. „zimních 

pozorovacích míst“ vázaných na speciálně 

zřízené obůrky pro přezimování jelenovitých. 

Pro pozorování jsou připraveny dvě lokality s 

vytápěnými objekty. V západní části národního 

parku pozorovací místo Beranky nedaleko obce 

Srní, v jižní části je pozorovací objekt umístěn u 

obce Jelení Vrchy v části nazvané U Herciána. 

 Pozorování jelení zvěře je nejvíce závislé na 

jejich dobrovolném příchodu do obůrek, který 

ovlivňuje s přibývající sněhovou pokrývkou 

nedostupnost volně přístupné potravy. Na Srní 

je v přezimovací obůrce již několik desítek kusů 

(jeleni a laně) a obůrka byla již se zvěří 

uzavřena. 

Další zvířata sem mohou postupně přicházet 

přes speciální záchytná zařízení. Zde již 

očekáváme první zájemce o možnost 

pozorování zvěře. U Jeleních Vrchů bude 

přezimovací obůrka uzavřena koncem prosince 

a plný provoz pozorovacího místa bude spuštěn 

počátkem ledna Pro zájemce o pozorování 

zvířat jsou na všech informačních střediscích 

Správy informační materiály, které poskytují 

návštěvníkům potřebné informace o 

Zoologickém programu. 

Jak se objednat? 

Pomocí rezervačního systému prostřednictvím 

příslušných informačních středisek Správy NP 

a CHKO Šumava - Rokyta a Stožec a územního 

pracoviště Srní. 

 

 

 

 

 

 

 

Srní 

Beranky - zimní pozorování (dle sněhové 

pokrývky - prosinec až březen) je v současnosti 

již spuštěno. 

Pozorovací dny - úterý a čtvrtek 

Koordinátor akce: 

Prosinec - územní pracoviště Srní 

Tel.: 376 599 225; 376 599 231 

e-mail: srni@npsumava.cz 
Leden až březen - informační středisko Rokyta 

Tel.: 376 599 009  

e-mail: isrokyta@npsumava.cz 
Nová Pec 

Jelení Vrchy (U Herciána) - zimní pozorování 

(dle sněhové pokrývky) bude spuštěno v lednu. 

Pozorovací dny - sobota 

Koordinátor akce: 

Prosinec až březen - informační středisko 

Stožec 

Tel: 388 335 014 

e-mail: isstozec@npsumava.cz 
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Pozorovací místa v NP Šumava jsou připravena pro 
zimní pozorování prvním návštěvníkům 



Čas setkání účastníků bude upřesňován 

příslušnými informačními středisky. 

Pro všechna pozorovací místa je možná 

dohoda o individuálním termínu pro skupiny 

od 10 do 30 osob k pozorování mimo stanovené 

dny. 

Z každého objektu je možné v omezené míře i 

fotografovat. 

− Zahájení zimního pozorování je závislé na 

výšce sněhové pokrývky, kdy jelení zvěř 

přichází do přezimovacích obůrek 

− Zimní pozorování bude mít zvláštní režim, 

aby nedocházelo k nežádoucímu rušení 

jelení zvěře v době jejího strádání vlivem 

klimatických podmínek. 

 

− Pozorování je bezplatné 

− Maximální kapacita jednoho pozorovacího 

místa je 30 osob 

− Přesun mezi místem setkání a výchozím 

bodem k pozorovacím místům je vlastním 

dopravním prostředkem za doprovodu 

zaměstnance Správy NP a CHKO Šumava!  

Přejeme všem zájemcům nevšední zážitky s 

divokými zvířaty, které jim Zoologický 

program Správy umožňuje zprostředkovat. 

Více informací podá Ing. Miloš Juha, Ph.D, 

vedoucí Zoologického programu,   

na tel. čísle: 731 530 339. 

Správa NP a CHKO Šumava 
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Česko-německé Ekorozhovory
 Spolek na ochranu 

šumavské přírody ve 

Vimperku oslavil v roce 2008 

několik výročí. Jedním z nich 

bylo i desáté výročí pořádání 

„Česko-německých 

ekorozhovorů“. Tato 

každoroční akce vznikla jako 

oboustranná potřeba další a 

hlubší formy spolupráce 

s naším partnerským spolkem 

ArGe Naherholung 

Mallersdorf – Pfafenberg 

z Německa.  

„Ekorozhovory“ pořádá náš 

spolek vždy některou sobotu 

začátkem   jara (konec března 

nebo duben) a snažíme  se, 

aby témata přednášek, 

vybraná výbory obou spolků, 

oslovila co nejširší veřejnost a 

měla vztah ke krajině, ve které 

žijeme, potažmo k Šumavě.  

Prvních osm ročníků této akce 

se uskutečnilo v „zeleném 

salonku“ hotelu Vltava ve 

Vimperku. Nárůst zájmu 

členů obou spolků i veřejnosti 

způsobil, že tento salonek 

přestal prostorově vyhovovat, 

a proto poslední dva ročníky 

uskutečnily        proběhly  za 

spolupořadatelství  MěKS 

Vimperk   v místním kinosálu. 

Vzhledem k stále vzrůstající 

návštěvnosti počítáme s  tímto 

sálem i do budoucna. 

Samotné „Ekorozhovory“ 

jsou jednodenní akcí, 

skládající se většinou ze 

dvou dopoledních přednášek 

překládaných simultáně do 

druhého jazyka. 

Začátek bývá již tradičně v   

9 hodin a drtivá většina 

přednášek  je doplněna 

videoprojekcí. Po diskuzi k 

předneseným referátům  a  po 

následném   obědě  následuje 

vždy        odpolední  terénní 



na obou stranách Šumavy, 

historickým dopravním 

komunikacím na Šumavě a 

loni také globálním  změnám  

klimatu. Nebudu  

vypočítávat  

přednášející  

lektory z   české  

strany,  abych 

někoho  

neopomněl, ale 

vzpomenu  snad 

 jen na 

nejvýznamnějšího 

německého lektora 

„Klostermannologa“, již 

zesnulého profesora Gerolda 

Dworaka z Pasova. Téma 

„kůrovec“ bylo tak zdařilé, že 

jsme na žádost partnerského 

spolku přednášky  opakovali 
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vycházka, která navazuje 

svým zaměřením na 

dopolední témata.  Cíl 

odpolední vycházky je  

oznámen během dopoled- 

-ních přednášek a  

dopravu si každý 

každý zájemce  

zajišťuje sám. 

Během let se  

témata referátů 

týkala například 

savců, plazů, 

obojživelníků, ryb, 

rašelinišť   a   květeny 

Šumavy. Nevynechali   jsme  

samozřejmě ani kůrovce na 

Šumavě. Věnovali jsme se ale 

například také Karlu 

Klostermannovi, Adalbertu 

Stiffterovi,     vývoji  osídlení 

následující  měsíc 

v Mallersdorfu – Pfafenbergu. 

I proto, že  mají 

„Ekorozhovory“ stále větší 

oblibu u veřejnosti, počítáme 

s pořádáním dalších ročníků. 

Ten letošní se uskuteční 

v sobotu 25. dubna od 9.oo 

hodin v sále MěKS ve 

Vimperku (kino). Jedním ze 

dvou témat budou s největší 

pravděpodobností čmeláci. 

Celá akce bude včas 

anoncována také 

prostřednictvím MěKS 

Vimperk. Těšíme se i na Vás.  

Dušan Žampach 
předseda Spolku na ochranu 

šumavské přírody ve 

Vimperku 

 

Dne 20. září 2008 byla nově 

otevřena Keltská stezka z  

Boubína na keltské hradiště 

Věnec u Lčovic. Kopíruje z větší 

části trasy vyznačené Klubem 

českých turistů a naviguje 

návštěvníky z Kubovy Huti přes 

Boubín, Buk, Mářský vrch a 

Budilov žlutohnědými šipkami 

na keltské hradiště Věnec a 

odtud do Lčovic. Délka stezky je 

28 km. 

V šesti uzlových místech se 

mohou návštěvníci orientovat 

podle nově osazených 

turistických  informačních  

tabulí (Kubova Huť, železniční 

stanice; Boubín; Buk; Mářský 

vrch; Lčovice, rozcestí pod 

Věncem ve směru na Zálezly; 

Lčovice, Hospůdka pod 

Věncem). 

Počátek i konec stezky 

(Kubova Huť – Lčovice) jsou 

napojeny na vlakovou dopravu 

tratě Strakonice – Volary, takže 

se turisté nemusí obávat, že 

půjdou 28 km tam a zase 

nazpět. 

Každoročně bude pořádán 

tradiční pochod Keltskou 

stezkou  v   měsíci   srpnu  nebo 

září. Přesný termín bude 

zveřejněn na webových 

stránkách obcí, kterými 

stezka prochází. Začíná se 

v 8.00 hod. na Kubově Huti, 

na Mářském vrchu bude pro 

turisty kolem poledne 

připraveno občerstvení. 

Odtud bude turisty 

doprovázet keltská družina 

přes Budilov na hradiště 

Věnec, kde budou přivítáni 

keltskými druidy. Poté se 

všichni odeberou do Lčovic, 

kde bude přichystána Keltská 

slavnost     u    Hospůdky  pod 

Keltská stezka (Celtic path)
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 Věncem (poblíž železniční 

stanice). Turisté si budou moci 

poslechnout        povídání  o  

a další doprovodný program. 

 

Marie Rudolfová 
starostka obce Lčovice 

 

Keltech, zahraje keltská hudba, 

bude připraveno stylové   

občerstvení,    ukázky  řemesel 



Telemetrický projekt v 

národních parcích Šumava a 

Bavorský les sleduje již čtyři 

roky prostorovou aktivitu 

určených zvířat, konkrétně 

jelena lesního, srnce 

obecného a také jedinou 

velkou šumavskou šelmu, rysa 

ostrovida. Ke sledování jsou 

používány nejmodernější 

technologie, konkrétně 

telemetrické obojky založené 

na satelitní technologii GPS. 

S její pomocí jsou v 

pravidelných intervalech 

zaměřovány pozice 

sledovaných zvířat, které jsou 

ukládány buď do obojku nebo 

okamžitě odesílány. Kromě 

toho jsou obojky vybaveny 

senzorem aktivity, který 

umožňuje sledovat, co zvíře 

zrovna dělá, a to v časovém 

intervalu pěti minut. Získaná 

data dále využívají výzkumní 

pracovníci ze Správy NP a 

CHKO Šumava jednak k 

podrobnějšímu pohledu do 

života jelenů, srnců a rysa, ale 

také ke zlepšení 

managementu lesních 

porostů, i populací jelenů a 

srnců. 

Lesy v centrální části 

Šumavy byly v posledních 15 

letech několikrát zasaženy 

populacemi kůrovce a 

následnými polomy i 

nešetrnými  lesnickými  zásahy 

 

kořistí a predátorem v 

modelovém území, kde srnčí 

zvěř je hlavní velkou kořistí a 

důležitou potravní složkou 

rysa ostrovida. Rys ostrovid 

představuje typickou 

vlajkovou loď ochrany 

přírody v regionu. Jedná se o 

populaci vzniklou převážně 

reintrodukcí během 70. a 80. 

let 20. století. Podrobná 

znalost aktuálního stavu rysí 

populace je základním 

předpokladem pro seriózní 

rozhodování o ochraně a 

optimálním managementu. 

Projekt byl podporován v 

letech 2005 - 2007 grantem 

MŽP ČR a pro roky 2009 - 

2011 získal podporu z 

evropských fondů. V letošním 

roce byly zprovozněny nové 

internetové stránky projektu v 

češtině, angličtině a němčině. 

Na stránkách je možné najít 

informace jednak o 

sledovaných druzích zvířat, 

jednak novinky z projektu, 

jsou zde odkazy na další 

publikace a také zde můžete 

prozkoumat migrační trasy 

sledovaných zvířat téměř 

online. 

Stránky najdete na adresách: 
www.RysoviNaStope.cz, 
www.JelenoviNaStope.cz 
nebo www.SrnciNaStope.cz, 
je také možné využít adresu 
www.animal-tracking.eu. 

 

Správa NP a CHKO Šumava 
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Telemetrie pomáhá poznávat život jelenů i rysů na 
Šumavě 

byly velké plochy národního 

parku odlesněny. Dnes 

nastupuje na těchto místech 

částečně přirozená obnova 

lesa, částečně je les 

obnovován výsadbami. 

Jedním z velmi významných 

faktorů, které v počátečních 

stádiích ovlivňují vývoj lesa, je 

okus semenáčů jelenovitými 

(jelen evropský, srnec 

obecný), který způsobuje 

zpomalení nástupu lesa a 

může ovlivnit i druhovou 

skladbu nastupujícího lesa.  

Aby bylo možné 

těmto  škodám  

zabránit nebo 

je   alespoň 

omezit, je nutné 

 znát detailně časoprostorové 

chování výše zmíněných 

druhů jelenovitých. Tyto 

znalosti, spolu se znalostí 

početních stavů a potravní 

nabídky, umožní zvolit 

správný typ ochrany lesa v 

závislosti na oblibě místa 

jelenovitými v různých 

obdobích roku. Jelenovití jsou 

však také ovlivňováni 

populací predátorů, převážně 

rysem a na něho potravně 

navázanou liškou. 

Sledováním pohybu a 

výskytu všech těchto druhů 

získávají vědci z obou 

národních     parků  podklady 

pro    studium     vazeb  mezi 



Základní organizace Českého svazu ochránců 

přírody Šumava (ZO ČSOP Šumava) je nevládní 

nezisková organizace, jejímž cílem je péče o 

přírodní a kulturní dědictví na Vimpersku a 

v jeho okolí. Byla založena 17. ledna 2008 a ke 

konci roku 2008 měla 10 členů. Předsedou ZO 

ČSOP Šumava je Jiří Šejna a hospodářkou Jana 

Zrnová. Kontaktní údaje na organizaci najdete 

v tiráži tohoto Zpravodaje. 

Z činností organizace v roce 2008 lze 

jmenovat následující: 

− úklid černé skládky na Brantlově dvoře a 

kolem památné lípy ve Vimperku 

(kampaň Clean up the Word) 

− botanické průzkumy invazních druhů na 

Vimpersku a Zdíkovsku (Ochrana 

biodiverzity ČSOP) 

− botanické průzkumy orchidejí na 

Vimpersku (Ochrana biodiverzity ČSOP) 

− realizace projektů z Programu péče o 

krajinu MŽP pro Obec Zálezly – 

arboristické ošetřování stromů a 

výsadby stromů do volné krajiny 

− příprava a podání projektu „Revitalizace 

naučné stezky Sudslavický okruh“  do 

výzvy MŽP ČR na podporu projektů NNO 

(spolupráce s Městem Vimperk a 

Spolkem na ochranu šumavské přírody) 

− příprava a podání projektu metodické 

příručky „Neziskovka, ale jak na ni?“ do 

výzvy MŽP ČR na podporu projektů NNO 

− získání nájemního vztahu k pozemku 

s druhým největším jilmem horským na 

okrese Prachatice a vyhlášení stromu za 

památný 

− zahájení přípravy Zpravodaje ochrany 

přírody a krajiny Jihočeského kraje 

(elektronický občasník o činnosti NNO 

z oblasti ochrany přírody a krajiny 

v Jihočeském kraji) 

V tomto a dalších letech se chtějí členové ZO 

ČSOP Šumava věnovat především praktické 

ochraně přírody formou realizace 

krajinotvorných opatření (kosení botanických 

lokalit, výsadby ve volné krajině, ošetřování 

stromů, atd.), dále pak se chtějí věnovat 

botanickým průzkumům, šetrnému 

turistickému ruchu a i ekovýchově. 

 

Jakub Hromas 
jednatel ZO ČSOP Šumava 
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Představují se neziskové organizace 
v oblasti ochrany přírody v Jihočeském kraji 

ZO ČSOP Šumava 



Občanské sdružení Ekocentrum 

Volary existuje již takřka 15 let. Není 

sice velké co do počtu členů, za svou 

historii se může pochlubit několika 

významnými úspěchy. 

− Zaštiťovalo 12 ročníků 

Řezbářských kurzů, kterými 

prošlo několik set adeptů 

řezbářského umění, kteří pod 

dohledem renomovaných  

kantorů  původně z UMPRUMU 

zkoušeli poprvé řezat do dřeva, 

nebo se ve svém umění 

zdokonalovali. Pravidelně se též 

vyráběly loutky, se kterými 

účastníci kurzu v závěru 

odehráli  představení z pera 

Ivoše Stehlíka. Letos je po 

tříleté přestávce naděje na 

znovuobnovení kurzu. 

− Pořádalo několik ročníků 

Volarského stromkování, které 

dalo vzniknout několika kilometrům 

alejí podél cest v okolí Volar. 

− Uspořádalo  několik Hovorů pod 

stromy, kdy jsme v pivovarském 

parku přivítali např. prof. 

Erazima Koháka,  prof. Jana 

Kellera, prof. Hanu Librovou.  

Posledně jmenovaná si dokonce 

některé členy Ekocentra vybrala 

do svých publikací Pestří a zelení 

a Vlažní a váhaví. 

Ve spolupráci   s   Městem   Volary   a 

spolkem Unás  se  podílelo  na  obnově 

volarské křížové cesty, opravě božích 

muk, úklidu lesoparku. 

Akce pro letošní rok jsou teprve 

v jednání, nicméně můžeme prozradit, 

že se chystáme do nového projektu. 

 

Martin Janda 

Ekocentrum Volary 
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ZO 20/01 ČSOP Strakonice 
V tomto článku bychom rádi představili 

základní organizaci ČSOP Strakonice, která 

navázala na činnost předchozích organizací 

zabývajících se ochranou přírody v rámci 

bývalého okresu Strakonice. 

Vlastní ZO ČSOP Strakonice byla ustanovena 

po 2. dubnu 1980 stejně jako základní 

organizace na strakonickém gymnáziu. Během 

příštích let byly založeny i základní organizace 

ve Volyni, Blatné, Vodňanech, Lnářích i v 

dalších obcích. Bohužel v některých obcích tyto 

organizace během několika let zanikly bez 

náhrady jakoukoliv jinou organizací podobného 

typu. Při základní organizaci ČSOP Strakonice 

rovněž vzniklo Ekocentrum Strakonice 

zabývající se poradenskou činností v oblasti 

přírody a Sdružení mladých ochránců přírody, 

jehož hlavní náplní je práce s dětmi a mládeží. 

S určitými obtížemi, poklesem členské 

základny, zájmu obyvatel města o ochranu 

životního prostředí a ekologické chování, se 

podařilo základní organizaci i její „podsložky“ 

udržet, tak aby byly funkční, a to nejen 

papírové. 

ZO 20/01 ČSOP Strakonice spolupracuje se 

státními orgány na úseku ochrany přírody. 

Účastní   se    správních    řízení,  připomínkuje 

ochranu přírody v okolí města Strakonic (např. 

na PP Tůně u Hajské, PR Kuřidlo), snaží se 

zasahovat do výsadby a redukce zeleně na 

území města Strakonic, vyvěšování ptačích 

budek a přikrmování zpěvného ptactva. V 

neposlední řadě spolupracuje ZO s MÚ 

Strakonice při výsadbě stromů a ochraně 

ohrožených a chráněných živočichů.  

 

Ekocentrum Volary 



V roce 2008 si členové ZO ČSOP Strakonice 

„znovu vyzkoušeli“ provádění plánu péče tří 

chráněných území PP Sedlina, PP Přešťovická 

stráň a NPP Louka u Rovné. Členové ZO také 

vyvíjejí publikační činnost ve Zpravodaji města 

Strakonice, kde však v poslední době získávají 

stále menší prostor na zveřejnění 

přírodovědných zajímavostí. A to tak, jako by 

tento sestup kopíroval celospolečenský trend 

v oblasti ochrany životního prostředí. 

Po celý rok zajišťuje a pořádá ZO ČSOP 

Strakonice přednášky na přírodovědná témata 

ve vztahu k regionu bývalého okresu Strakonice 

a uskutečňuje naučné a vlastivědné vycházky do 

okolí za rozličnými zajímavostmi přírody. V 

neposlední řadě se členové ZO účastní 

dlouhodobě celorepublikových akcí BUTEO a 

mapování motýlů. 

Samostatnou   kapitolu   základní  organizace 

tvoří činnost "Mladých ochránců přírody" - 

MOP, kteří na rozdíl od mnohých dospělých 

projevují daleko aktivnější přístup k poznání 

problematiky ochrany přírody a k udržování 

jakéhosi smířlivého přístupu k všemu živému. 

MOPíci se scházejí pravidelně každý týden po 

celý rok a je možno jejich schůzky navštěvovat 

„na nakouknutí“ i bez registrace v ZO ČSOP 

Strakonice. Toto drobné seskupení dětí 

mladšího školního a předškolního věku se 

účastní různých přírodovědných vycházek, 

krmení chovného zvířectva v hradním příkopu 

strakonického hradu, návštěv psího útulku ve 

Strakonicích nebo se „jen“ děti sejdou a věnují 

se hrám v přírodě, pozapomenutým dětským 

zábavám (jako jsou kuličky nebo drak), dělají 

různé výtvarné práce povětšinou z přírodního 

materiálu, mikroskopují apod. 

S dětmi přicházejí většinou i jejich rodiče, a 

tak není nouze o různá obohacení činnosti 

MOPíků. Ze starších MOP jsou v současné době 

aktivní pouze tři studenti gymnázia, ti jsou však 

velmi úspěšní ve škole (uvažují i o budoucím 

vysokoškolském studiu přírodovědy) a v 

soutěžích (jejich nejlepším umístěním bylo 1. 

místo v krajském a 4. místo v celostátním kole 

Ekologické olympiády). 

Závěrem je nutno poznamenat, že činnost 

naší organizace je prováděna často bez ohledu 

na soukromí, volný čas, vlastní finanční 

prostředky a bez ohledu na občasné 

nepříjemnosti při jednání se státními orgány v 

oblasti ochrany přírody. 

Tolik ke stručnému výčtu činnosti naší 

základní organizace. Snad jen na okraj několik 

zajímavých údajů vztahujících se k roku 2008. 

 

Počet členů ZO 20/01 ČSOP Strakonice: 33 

Počet členů ZO 20/01 ČSOP Strakonice - MOP: 8 

registrovaných, kromě nich se zúčastňuje akcí 

příležitostně ještě asi 10 dalších. 

Počet pořádaných naučných regionálních 

přednášek: 9 

Počet pořádaných naučných regionálních 

vycházek a výletů: 22 

Kde nás najdete: ZO 20/01 ČSOP Strakonice, 

Zámek 1, 386 01 Strakonice I 

Internetové stránky: www.csop-strakonice.net 

E-mailová adresa: posta@csop-strakonice.net 

 

Vilém a Alena Hrdličkovi 
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Název organizace Ulice Město PSČ E-mailová adresa Tel. číslo 

Dřípatka Rumpálova 999 Prachatice 383 01 dripatka@dripatka.cz  

Spolek na ochranu šumavské 
přírody 

Klostermannova 
387 

Vimperk 385 01 d.zampach@tiscali.cz  

Kulturní a okrašlovací spolek 
Čkyně 

Čkyně 196 Čkyně 384 81 pavel.pechousek@email.cz, 
dan.havlik@mymlevymokem.cz 

 

Okrašlovací spolek Zdíkov    mjirikova@seznam.cz  

ZO ČSOP 59/10 "VYSOČINA" Bedřicha Smetany 
130/III 

Dačice 380 01 kralova.da@quick.cz 384 422 153 

ZO ČSOP 19/01 VOLARY Dlouhá 99 Prachatice 383 01 dort@tiscali.cz  

2. ZO ČSOP Jindřichův Hradec Vajgar 568/III Jindřichův 
Hradec 

377 04  384 323 789 

5. ZO ČSOP TÁBOR Krakovská 2805 Tábor 390 05 vla.dol@seznam.cz  

7. ZO ČSOP - jih, ZO 14/07 K. Tomana 9 České 
Budějovice 

370 10 mlcoch@cb.gin.cz 387 410 128 

ZO ČSOP 01/81 TERCONSULT Hřbitovní 449 Protivín 398 11 panoda@volny.cz 382 252 017 

ZO ČSOP 14/11 Viridis Dukelská 65 České 
Budějovice 1 

370 01 jkadubec@seznam.cz  

ZO ČSOP 15/07 VYŠŠÍ BROD Míru 266 Vyšší Brod 382 73 mar.zd@seznam.cz 380 746 616 

ZO ČSOP 16/01 TŘEBOŇ Březanova 82 Třeboň 379 01 vbvorel@seznam.cz  

ZO ČSOP 16/04 - 
"KALOPANAX" 

Lesnická 684 Nová 
Bystřice 

378 33  384 386 329 

ZO ČSOP 18/02 MAKOV Nová Ves 10 Čížová 398 31 csop.makov@volny.cz 382 279 159 

ZO ČSOP 18/08 Písek II Lázeňská 3 Písek 397 01 lhlasek@seznam.cz 382 214 551 

ZO ČSOP 20/01 STRAKONICE Tržní 279 Strakonice 386 01 posta@csop-strakonice.net  

ZO ČSOP 20/04 BLATNÁ Riegrova 512 Blatná 388 01 petrp@blek.cz 383 423 644 

ZO ČSOP 21/08 Medvíďata Smolínova 1167 Tábor 2 390 02  381 251 322 

ZO ČSOP 21/12 Sezimovo Ústí Hanojská 2831 Tábor 5 390 05 j.jahelka@seznam.cz 381 261 275 

ZO ČSOP ČIMELICE č.p. 241 Čimelice 398 04  398 228 145 

ZO ČSOP HOŘEC Nad Lomnicí 1114 Blatná 388 01 Michal.Blaha@csop.cz  

ZO ČSOP CHÝNOVSKÁ 
JESKYNĚ 

Výstavní 1008 Pacov 395 01 chynov@caves.cz 381 299 034 

ZO ČSOP MILEVSKO Komenského 1133 Milevsko 1 399 01 machart@kabelmi.cz 382 522 763 

ZO ČSOP NOVÉ HRADY Komenského 191 Nové Hrady 373 33   

ZO ČSOP Šípek Třída Míru 144 Český 
Krumlov 

381 01 sipek@roklinka.cz 380 727 733 

ZO ČSOP Šumava Hraničářská 38 Vimperk 385 01 csop.sumava@email.cz 777 812 835 

ZO ČSOP VELEŠÍN Na Hvízdalce 503 Velešín 382 32 ruzicka@velesin.cz 380 332 787 

Seznam neziskových organizací působících v oblasti 
ochrany přírody a rozvoje Jihočeského kraje 

Budeme rádi, když nám v případě nesrovnalostí zašlete aktualizované údaje. V případě zájmu lze 

v příštích číslech Zpravodaje zveřejnit i kontakty dalších neziskových organizací, které zde nejsou!  

Kontakty posílejte na email: csop.sumava@email.cz 
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V roce 2007 jsme pomohli zpřístupnit sedm přírodních lokalit  •  Podpořili jsme 
rekonstrukci proslulé vinařské stezky na Mikulovsku  •  Přispíváme k vybudování 
vzdělávacího environmentálního centra uprostřed národního parku  •  Již druhým rokem 
jsme generálním partnerem Českého svazu ochránců přírody a Národního parku Podyjí.

www.rwe-transgasnet.cz

RWE Transgas Net – Váš spolehlivý přepravce zemního plynu

RWE Transgas Net. Blíž přírodě.
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