
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Blíží se pomalu čas letních dovolených, a tak 

mi dovolte, abych Vám za celou redakci popřál 

nejen krásně prožité léto, ale i mnoho 

pracovních a osobních úspěchů. Těším se na 

další shledání v podzimním čísle Zpravodaje, 

které má uzávěrku 30. září. 

 

 Jiří Šejna 

předseda ZO ČSOP Šumava 

jsem velice rád, že mohu psát tyto řádky, 

protože to znamená, že první číslo obnoveného 

Zpravodaje ochrany přírody a krajiny 

Jihočeského kraje mělo smysl a tak jsme mohli 

připravit číslo druhé.  

Chtěl bych úvodem především poděkovat 

všem, kteří do Zpravodaje posíláte své články, 

ale i těm, kteří poslali vlastní názory a 

připomínky. Byli bychom moc rádi, pokud by 

tomu bylo v takové míře i nadále. 

A na co se můžete těšit v tomto jarním 

Zpravodaji? Dozvíte se novinky z Národního 

parku a Chráněné krajinné oblasti Šumava, o 

znovuobjevené zahradě s vzácnými rostlinami 

v centru Českého Krumlova, či jak probíhal Den 

Země formou úklidu vimperské krajiny a 

mnoho dalšího. Určitě bych zmínil začínající 

rubriku o fotografování přírody. Rádi bychom 

tak příjemnou formou předali základní 

praktiky a zkušenosti, aby mohl mít každý 

začínající  fotograf radost ze svých snímků. 

Připravili jsme pro vás také sérii článků: 

„Navštěvujeme chráněná území Evropy“ a již 

v tomto čísle si můžete vychutnat pralesy a 

horské louky na hranicích Slovenska, Polska a 

Ukrajiny. A také nepřehlédněte akci Volarský 

sekáč, která se uskuteční 11. července 2009.  

jaro — léto/2009 

Světlo – krásný motýl nebo 
noční můra? 

 

Světlo – světlo je pro mě vším, 

světlo mi dává život, zahřívá, živí 

mě. Světlo je pro mne inspirací, ba 

dokonce   nutností.   Fotograf  bez  

světla je jako člověk bez domova. Jak jinak lépe 

odstartovat pravidelnou rubriku o technikách 

fotografování přírody, než začít u světla – a to přímo 

světelnou rychlostí. U světla vše …  

                                                      ... str. 3 

Nová přechodová  
místa v NP Šumava 
 

V návaznosti na jednání 

ministrů životního prostředí 

České republiky a Bavorska z         

15.9.2008 (Martina Bursíka a 

Otmara Bernarda) podepsali  

vedoucí úřadu bavorského ministra životního 

prostředí Wolfgang Lazik a náměstek ministra 

životního … 

... str. 11 
 

Volarský sekáč
 

 
Občanská sdružení 

Ekocentrum Volary a U nás 

pořádají 11. července 2009 

soutěž v kosení kosou - Volarský 

sekáč.  

Podobné soutěže  mají tradici na 

různých místech republiky, 

zejména v oblastech … 

.... str. 8 

Vážení čtenáři, 
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V centru Českého Krumlova se podařilo 

objevit přírodovědně zajímavou lokalitu - 

Prokešovu zahradu. Lokalita, ač to o ní nebylo 

známo, je mimořádně botanicky cenná, 

přestože je umístěna mezi zástavbou a v těsné 

blízkosti historického centra Českého 

Krumlova. 

Jedná se o ovocnou zahradu, jejíž východní 

část se svažuje nad silnici a je porostlá 

dřevinami – stromy i keři (původními, 

expanzními i exotickými). Západní část 

pozemku tvoří trávník s převážně ovocnými 

stromy. Zahrada jakožto výslunná lokalita na 

vápencovém podloží představuje cennou 

lokalitu pro řadu málo běžných druhů rostlin. 

Nejvýznamnějším taxonem je bezesporu 

záraza alsaská (Orobanche alsatica) 

parazitující na žebřici pyrenejské (Libanotis 

pyrenaica).  

Českokrumlovská ovocná zahrada představuje 

největší dosud známou populaci zárazy alsaské. 

Populace zde čítá více než 100 jedinců. 

Na lokalitě roste dalších 14 chráněných či 

ohrožených druhů jako je např. záraza bílá, 

rozrazil ožankový či lilie zlatohlavá. 

V současné době je zahrada využívána 

příležitostně pro vzdělávací aktivity Ekocentra 

Šípek a Domu dětí a mládeže. Odborníci 

navrhují pravidelný management na lokalitě 

v podobě pravidelného kosení trávníků a 

Ekocentrum Šípek plánuje k lokalitě umístit 

naučný panel. Ten bude mít za úkol seznámit 

místní obyvatele s jejím významem, protože 

mnoho lidí kolem zahrady denně projde a zatím 

nemají možnost dozvědět se více o lokalitě, 

která se významem blíží k NPR Vyšenské kopce. 

 

Ekocentrum Šípek  

 

Vyšenské kopce v centru Českého Krumlova? 
Prokešova zahrada!  



Světlo – světlo je pro mě vším, světlo mi dává 

život, zahřívá, živí mě. Světlo je pro mne 

inspirací, ba dokonce nutností. Fotograf bez 

světla je jako člověk bez domova. 

Jak jinak lépe odstartovat pravidelnou 

rubriku o technikách fotografování přírody, než 

začít u světla – a to přímo světelnou rychlostí. U 

světla vše začíná. Není to ani tak o koupi 

drahého fotoaparátu, ani o hlubokých 

znalostech fotografa, ale právě o přátelství se 

světlem. Není těžké se brzy naučit, co od světla 

můžeme čekat a chtít. Existuje spousta 

pravidel, ale pro začátek si vystačíme s těmi 

základními. Uvidíte, že fotografie rázem 

dostanou ten pravý rozměr. 

Pro začátek trochu teorie 

Světlo je jen jedna nepatrná složka slunečního 

záření, přesněji ta viditelná (z pohledu člověka, 

protože někteří živočichové dokáží vnímat i jiné 

složky) a jeho vlnová délka se pohybuje mezi 

380 – 720 nm. Přesto tato nepatrná složka dává 

život na Zemi, bez něj by nemohl fungovat tak, 

jak ho známe. Jak stoupá vlnová délka světla, 

směřují barvy k těm teplejším (od fialové, 

modré, zelené, přes žlutou, k oranžové a 

červené). Tyto barvy a jejich mezistupně 

dokážeme vnímat našimi smysly. A úmyslně 

říkám smysly – nejen očima, ale také např. 

hmatem, a to právě z důvodu různé teploty. 

Světlo vnímáme jako bílé, „černé“ a barevné.  

 

Bílé světlo vzniká tehdy, pokud se odráží 

všechny složky světla od předmětu do oka. 

„Černé světlo“ (promiňte mi ten pojem) je 

případ, kdy je veškeré světlo pohlceno 

předmětem a do oka tudíž neodráží světlo 

žádné. Proto je černé triko za horského počasí 

nepříjemné, kumuluje totiž veškeré světlo a s 

ním i tepelnou složku. 

Barevné světlo je vlastně ta část světla, která 

se odrazí. Takže např. zelená barva  odrazí  část 

světla o vlnové délce asi 520 – 570 nm a zbytek 

světla je předmětem pohlcen. 

Pomalu do praxe 

Proč je např. obloha modrá a jindy zase rudá? 

Molekuly ve vzduchu odráží z denního světla 

modrou část spektra a ostatní pohlcuje, my pak 

vidíme tu odraženou část. Když ale Slunce 

„zachází“, svítí čím dál více přes hustou vrstvu 

nízké přízemní atmosféry, která je obohacena o 

různé příměsi. Tento stav atmosféry posouvá 

odraz světla k vyšším vlnovým délkám a světlo 

má tak teplejší nádech. Proto je i Měsíc nízko 

nad horizontem červenější, než v zenitu. 

Následující fotografie byly pořízeny ve stejný 

den a za stejného počasí (jasno). Posuďte sami, 

ale levá varianta se mi jeví jako zajímavější, 

barevnější a kontrastnější. Pokud by fotografie 

hradu Kašperk na další straně byla pořízena 

navíc pozdě odpoledne, bude také laděna do 

teplých barev, ale vypadala by více prostorově. 
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Rubrika o fotografování 
Světlo – krásný motýl nebo noční můra? 
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Fotografie pořízené za ranních hodin, kdy je Slunce 
nízko  nad horizontem  (Foto P. Němčák) 

 

Prostorovost velice souvisí se světly a stíny – v 

našem případě by pravá strana hradu Kašperk 

nebyla osvětlena a stín by objekt udělal 

prostorovějším. Pokud např. chcete 

fotografovat panorama s objekty, které mohou 

vrhat stíny, je vždycky velmi zajímavé docílit 

tohoto efektu. Je vhodné fotografovat, když 

Slunce svítí na fotografovanou scénu ze strany. 

Vrhané stíny pak dodají fotografii dynamičtější 

vzhled. Když se tedy někam chystáte, základ je 

si uvědomit expozici objektů a naplánovat si 

návštěvu tak, abyste v pravé poledne nefotili 

krajinu, ale raději šli do hospůdky. 

Abychom tento uzlíček ještě více 

zašmodrchali, něco si povíme o dalším faktoru, 

který je třeba brát v potaz, konkrétně – co je 

teplota chromatičnosti. Teplotu chromatičnosti 

měříme v °K a např. denní světlo má teplotu asi 

5200 °K. Žárovka má pro porovnání teplotu 

chromatičnosti okolo 3200 °K. My jsme si již 

řekli, že čím je teplota nižší, tím jsou barvy 

posunuté více k modré části spektra a naopak.  

Zákonitě pak v situaci, kdy fotíte na denním 

slunci a přejdete do prostředí se žárovkovým 

světlem (samo od sebe ne bílém ale 

namodralém), musíme výsledek přizpůsobit 

našemu vnímání barev. Fotoaparát by takto 

fotil realitu, ale nám by se výsledek určitě 

nelíbil. Důvod je ten, že mozek je velmi 

sofistikovaný nástroj, který tyto odchylky v 

teplotě světla kompenzuje sám od sebe. 

Fotografie pořízené za poledních hodin, kdy je Slunce 
vysoko nad obzorem  (Foto P. Němčák) 
 

Je to mozek, který nám říká, že papír je bílý, i 

když třeba ne úplně. Rozdíl pak poznáte, až 

když si papíry dáte k sobě. Fotoaparát většinou 

v běžných situacích zvládá i automaticky  

kompenzovat dobře, ale jsou místa, se kterými  

si neporadí (zmatou ho) nebo je zkrátka záměr 

fotografa úplně jiný. Fotoaparát nemůže vědět, 

co po něm chceme. 

U fotoaparátů se funkce, kdy korigujeme 

bílou barvu, aby to byla opravdu čistoskvoucí 

bílá, jmenuje vyvážení bílé. Ve fotoaparátu 

navolíme, že se změnila situace a jsme ve světle 

o 2000 °K chladnějším. Fotoaparát se tedy 

zkalibruje o 2000 °K směrem nahoru a 

vykompezuje tak modrý nádech.  

Pokud chcete mít kontrolu nad svými snímky 

a záleží vám na nich, v mnoha případech se 

nespoléhejte jen na automatické vyvážení bílé. 

Např. při fotografování nevěsty v bílých šatech 

byste mohli být za určitých okolností nemile 

překvapeni, když by šaty na výsledné fotografii 

nebyly bílé ale modré. Proto mají fotoaparáty 

přednastavené hodnoty – sluníčko (za jasného 

počasí), obláček (při mírně zatažené obloze, 

kdy světlo má nižší teplotu než světlo za jasného 

počasí), žárovka, zářivka atd. Další možností je 

namířit fotoaparát na 18% šedou tabulku (dá se 

koupit ve specializovaných fotoprodejnách) 

nebo alespoň na bílý list papíru a zkalibrovat 

fotoaparát tímto způsobem. 
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Je to případ, pokud žádný z přednastavených 

režimů nevyhovuje anebo chcete mít přesné 

měření barev. Poslední možností, kterou nabízí 

jen výkonnější fotoaparáty je funkce kalibrace 

vyvážení bíle ručně zadáním hodnoty v °K. Dá 

se tímto způsobem při základních znalostech 

dojít ke správnému vyvážení bílé.  

Pokud se vám zdá problematika vyvážení bílé 

příliš složitá, a že než vyfotíte jednu fotografii, 

tak vám objekt uteče ze záběru, máte vlastně 

pravdu. Nastavování je někdy časově náročnější 

vzhledem ke snaze něco bleskově vyfotit. Praxí 

se ale naučíte, kdy je třeba na vyvážení bílé dbát 

a kdy to nechat na fotoaparátu. Zjistíte, že 

někdy je sice lepší si vyvážení bílé nastavit, ale 

pohotový záběr je v tuto chvíli to nejdůležitější. 

Pak se i v počítačovém editoru fotografií 

dodatečně dá teplota barev doladit. Já mám 

například raději teplejší barvy a tak když fotím 

venku, stále mám fotoaparát přednastavený na 

obláček, tudíž fotoaparát kompenzuje neustále 

do teplejších barev. Pro zkoušku vyvážení bílé si 

zkuste nastavit na svém fotoaparátu „sluníčko“ 

a běžte fotografovat do místnosti se žárovkou. 

Pak si v té samé místnosti nastavte režim 

„žárovka“ a srovnejte fotografie. Rozdíl bude 

patrný. 

Pozn.: Ti pokročilejší a vlastníci různých 

fotografických    filtrů    mohou   teplotu  barev  

O akci, která se vydařila 
Často se účastním 

neformálního jednání na 

našem městském úřadě ve 

Strakonicích na Odboru 

životního prostředí. Převážně 

jednám s Ing. Ondřejem 

Feitem a tu a tam se stane, že 

najdeme společnou věc, která 

by se nechala zrealizovat ve 

spolupráci OŽP a naší ZO 

ČSOP. Jako ta nedávná - 

návrh p. Feita zasadit 

stromky, které město objedná 

a   potřebuje   je     umístit  na  

volná místa v katastru města. 

Akci provést za účasti MOPíků 

při ZO 20/01 ČSOP 

Strakonice. Slovo dalo slovo,  

a tak se dne 24.4.2009 vše 

uskutečnilo podle plánu. 

Nápad byl rychlý, protože 

bylo sucho a všechny 

zúčastněné tlačil čas. Pan Feit 

měl hodně starostí s náhlým 

zařizování dopravy stromů, 

kutáním děr a odborným 

dohledem zrovna v době, kdy 

mají  technické  služby  města  

nejvíce práce. 

Jako první se sázení 

účastnili žáci ze základní 

školy z Lidické ulice pod 

vedením pí Aleny Šimáčkové a 

Mgr. Zdeňky Skalické. Byly 

zasazeny tři stromy v 

lokalitách u Mlýnské stoky.  

Večer ve stejný den se za 

účasti MOPíků, jejich vedoucí 

p. Skalické a rodičů dětí 

povedlo kousek pod 

parkovištěm        u  kostela  

(a nejen to) zlepšit i volbou správného filtru. 

Pokud uvidíte fotografa, jak ve dne používá 

blesk, nehledejte v tom nic neobvyklého. Blesk 

ve dne oceníte hlavně, když např. fotíte člověka 

s kšiltovkou a chcete, aby neměl v obličeji stín.  

Nebo fotografujete osvětlené hory s rodinou, 

která ale stojí v tmavém místě. Expozici 

přizpůsobíte horám a tmavé popředí s rodinou 

osvětlíte bleskem. Všechny případy jsou ale 

podmíněny dosahem a možnostmi blesku. 

Dnešní fotoaparáty nabízejí mnohé 

automatické režimy, z kterých můžete mít 

nádherné fotky. Ano, v některých případech 

tomu opravdu tak je, ale pokud chcete fotografii 

rozumět, pamatujte, že každý automatický 

expoziční režim lze nahradit či vylepšit 

manuálním nebo poloautomatickým režimem, 

popřípadě navíc nouzovou úpravou fotografie v 

počítačovém editoru. Pokud máte tu možnost a 

chcete mít fotografie plně pod kontrolou, 

doporučuji poloautomatické režimy. O jejich 

používání ale až někdy příště. 

Pokud vás článek zaujal, pište do redakce, 

jaká témata by vás zajímala v dalších číslech. Ze 

všech námětů vybere redakce příští téma. 

Mnoho krásného světla přeje… 

Pavel Němčák 

grafik ZO ČSOP Šumava 
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sv. Markéty zasadit další dvě 

vrby bílé. Děti byly spokojeny. 

Příležitost zasadit vzrostlý 

strom mající okolo 4-5 m má z 

dětí málokteré. Také rodiče 

jakoby odhlédli od všedních 

starostí a aktivně se chopili 

nářadí,  a tak bylo sázení 

hrou. Časem se děti, třeba až 

zestárnou, budou moci dívat 

na výsledek zrovna té chvilky, 

kterou prožili s rodiči a členy 

ČSOP a budou moci říkat, "tak 

tenhle strom jsem pomáhal(a) 

sázet já". Je také nutno 

poznamenat, že předtím 

MOPíci čistili na nedalekém 

Podskalí studánku Skleněnku, 

tak jak to dělají již 

několikátým rokem. 

Pro upřesnění k sázení 

stromků: den poté bylo 

samostatně, se vším všudy, 

vysazeno členy ZO ČSOP  

dalších pět velkých vrb blízko 

soutoku Mlýnské stoky a 

Otavy.  

Nejednalo se o ojedinělou 

akci sázení stromů ve 

spolupráci ZO ČSOP 

Strakonice  a MěÚ Strakonice. 

Minulý rok bylo na podzim 

podobně „svépomocí“ členy 

ZO ČSOP Strakonice vysazeno 

přes   100 stromků, převážně 

podél cest, dále při 

plánovaném výběhovém 

plácku za psím útulkem u 

čistírny odpadních vod ve 

Strakonicích a na jiných 

místech. Možná to není 

mnoho, co se nyní společně 

povedlo, ale alespoň je to 

něco. Něco ve spolupráci s 

našimi     dětmi,      které  nás 

  

budou možná následovat, až 

dospějí. Ostatně, kdo hledá, 

jak životnímu prostředí 

pomoci, ten najde. Nemusí se 

jednat zrovna o hrdinské činy. 

Vilém Hrdlička 

předseda ZO ČSOP Strakonice 

Národní park Šumava je zcela jedinečné místo 

pro realizaci programů environmentální 

výchovy, neboť je to „nejúžasnější a 

nejpřirozenější učebna pod širým nebem“. 

Chráněná území mají velkou výhodu při 

realizaci programů, neboť se nemusí za 

„přírodou“ chodit dlouhé vzdálenosti, jako je 

tomu např. ve velkých městech.   Divočina je 

přímo ideálním místem pro pochopení 

„famóznosti“ přírody pomocí všech smyslů. 

Děti od mateřských škol až po střední školy se 

mohou celoročně účastnit množství programů, 

zaměřených na seznámení s tímto chráněným 

územím ve střediscích environmentální 

výchovy ve Vimperku, v Kašperských Horách a 

ve Stožci. Pro příští školní rok plánujeme velké 

množství novinek, bude připravena nová 

nabídka zaměřená především na seznámení s  

přírodou     NP   Šumava,     budou  vyhlášeny 

Environmentální výchova v Národním parku Šumava
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celoroční projekty pro děti od mateřských škol 

až po střední školy, zahájíme činnost „Kruhu 

učitelů“, Ekoklubu a nabídneme školám na 

zapůjčení či koupi program o Národním parku 

Šumava. Jistě budeme pokračovat v úspěšném 

projektu „přírodovědných kroužků“ pro děti od 

prvních tříd. V rámci této činnosti realizujeme 

každý měsíc akce pro rodiče s dětmi, aby se i 

rodiče mohli zapojit do této činnosti a 

uvědomili si, kolik nového se jejich děti naučily. 

Při těchto programech se vydáváme s dětmi na 

různé výpravy do NP Šumava ale i za hranice k 

našim sousedům. A když se dětem bude tato 

činnost líbit, mohou se postupně zapojit do 

programu mladých strážců tzv. „Junior 

Ranger“, který zastřešuje organizace Europarc 

sdružující národní parky Evropy. 

Programy pro veřejnost 

Na letní sezónu chystáme množství programů 

pro všechny cílové skupiny. Pro děti a mládež 

bude připravena řada programů zaměřených 

na poznávání šumavské přírody. V letošním 

roce bude novinkou „Sázení stromků“, kdy 

budete mít možnost zasadit si svůj strom v NP 

Šumava.  Jednotlivá střediska environmentální 

výchovy připravují znalostní, pohybové ale i 

tvořivé programy.  

Šumava vždy poskytovala mnoho 

přírodních materiálů ke zpracování. 

Jak se takový kov nebo dřevo 

zpracovávalo, se můžete přijet 

podívat  do Stožce k informačnímu 

středisku na jarmark Starých 

řemesel Šumavy. 

Středisko environmentální výchovy 

v Kašperských Horách chystá též 

mnoho zajímavých aktivit. V rámci 

programů budete moci vyrazit za 

ptačím švitořením,  

obojživelníky, nahlédnout do života 

netopýrů. Tvořivé dílny vás naučí 

prát, česat, barvit, spřádat ovčí vlnu 

na    kolovrátku   i   dále  zpracovávat  

např. tkaním či plstěním, nahlédnete též do 

výroby tradičných skleněných korálků. Kromě 

jiného se budete moci zúčastnit řady programů 

v Národním parku Bavorský les, které jsou 

tlumočeny do německého jazyka.  

Přehled programů pro veřejnost bude uveden 

na internetových stránkách www.npsumava.cz 

nebo vám zašleme přehledný materiál. 

Kruh učitelů 

Od příštího školního roku zahájíme činnost 

„Kruhu učitelů“. Jedná se o zcela nový projekt, 

zaměřený na pedagogy, kteří přijíždějí či 

přicházejí s žáky na naše výukové programy.  

V rámci příštího školního roku připravíme pro 

zájemce z řad pedagogů množství aktivit jako 

např. akreditované semináře zaměřené na 

environmentální výchovu, odborné doprovody 

do území národního parku, botanické vycházky, 

exkurze do informačních zařízení Národní 

parku Šumava a Bavorský les. Zároveň bychom 

chtěli s pedagogy velice úzce spolupracovat při 

metodickém zpracování našich výukových 

programů, chtěli bychom získat zpětnou vazbu 

o kvalitě našich výukových programů a 

projektů. První setkání plánujeme již brzy, kdy 

bude ve středisku environmentální výchovy ve 

Vimperku dokončeno zcela nové  zázemí,   které 
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Občanská sdružení 

Ekocentrum Volary a U nás 

pořádají 11. července 2009 

soutěž v kosení kosou - 

Volarský sekáč. Podobné 

soutěže  mají tradici na různých 

místech republiky, zejména v 

oblastech, kde kosa má vedle 

mechanizace své pevné místo. A 

takovou oblastí Šumava byla a 

doufejme stále je. Soutěžící 

budou kosit čtverec 10 x 10 m 

na čas, ženy budou mít plochu 

čtvrtinovou. 

 

V případě většího zájmu 

účastníků proběhne nejdříve 

vyřazovací soutěž. Na 

programu bude též exhibice 

kosa vs. křovinořez. V rámci 

doprovodného programu 

bude místní trh. Večer v sále 

volarského kulturního domu 

proběhne kosácký bál. 

Soutěžící se mohou hlásit na 

e-mailové adrese:  

ing.martin.janda@volny.cz 

 

 

Volarský sekáč 

bychom rádi učitelům představili a zároveň je 

informovali o všech novinkách do příštího 

školního roku. Kruh učitelů bude určen pro 

všechny pedagogy jihočeského ale i 

západočeského kraje, kteří se zajímají o 

environmentální výchovu v NP Šumava. 

Ekoklub NP a CHKO Šumava 

Ekoklub NP a CHKO Šumava při středisku 

ekologické výchovy ve Vimperku je určen pro 

středoškoláky a vysokoškoláky z regionu 

Šumava, vítáni jsou však všichni, kteří se chtějí 

dozvědět více o úchvatné přírodě Šumavy a její 

osud jim není lhostejný. Nabízíme exkurze do 

přírodně cenných lokalit české i německé 

Šumavy, besedy s odborníky, praktickou péči o 

chráněná území. V letošním roce chystáme 

sčítání živočichů i rostlin, kosení luk, 

revitalizační aktivity a samozřejmě odborně 

vedené exkurze za poznáním šumavské přírody 

na obou stranách hranice. 

V případě zájmu na účasti v uvedených 

programech kontaktujte: 

Martina Kučerová, tel. 731 530 447, 

martina.kucerova@npsumava.cz 

Romana Maunová, tel.: 731 530 366, 

 romana.maunova@npsumava.cz 

 

Martina Kučerová 
vedoucí oddělení středisek EV 

 

Zveme všechny, ať již do 
soutěže, nebo jako diváky. 

 
Martin Janda  

Ekocentrum Volary 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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 

 

O tom, jak náročné je uklízet černou skládku, 

se přesvědčili členové a příznivci Základní 

organizace Českého svazu ochránců přírody 

Šumava (ZO ČSOP Šumava), kteří v sobotu 

18. dubna odstranili odpad z černé skládky ve 

stráni poblíž trafostanice za firmou Rohde & 

Schwarz ve Vimperku. 

Černá skládka se využívala především 

v minulosti a nahromadilo se na ní velké 

množství pneumatik, železného i drobného 

domácího odpadu. Byly nalezeny části 

autovraků, elektroodpad a bohužel i odpad 

stavební. Nejkurióznějšími úlovky 

dobrovolných ochránců byl velký satelit, kryt na 

pouliční lampu či boiler na ohřev vody. 

Téměř deseti dobrovolníkům se podařilo ze 

skládky odstranit okolo 1,5 t odpadu, z čehož se 

vytřídilo 300 kg železa a asi 50 kg skla. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Odstraňování pneumatik z černé skládky byla největší 

dřina (foto J. Hromas) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Síly ubývaly, ale nadšení bylo velké (foto J. Hromas) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sesbíraný odpad z černé skládky u Vimperka    
(foto  J. Hromas) 

Akce proběhla u příležitosti výročí Dne Země 

(22. dubna) v rámci celosvětové kampaně Clean 

up the Word (Ukliďme svět!), kdy se do uklízení 

svého okolí zapojují tisíce dobrovolníků na 

celém světě.  

Doufejme tedy, že černá skládka ve stráni je 

již minulostí a lidé si konečně uvědomí, že 

odpad patří do sběrných dvorů nebo na řízené 

skládky a ne do volné přírody. 

Jana Zrnová 

hospodář ZO ČSOP Šumava 
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Vimperští ochránci oslavili Den Země úklidem další 
černé skládky 
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Každý přírodomilec si časem v sobě zakoření 

jakýsi kalendář. Od běžného občanského se 

začne odlišovat tím, že se neřídí jmény, svátky a 

jinými událostmi, ale je v něm uloženo, co se v 

kterém období v přírodě děje. Botanik sleduje 

vyrašení prvního kvítku, dendrolog netrpělivě 

přešlapuje na jaře pod spícím stromem, 

herpetolog čeká na „rojení“ žab a ornitolog 

ostražitě sleduje vzdušný prostor svého bydliště 

nebo okolí. 

Každým rokem číhám na přílet některých 

ptačích druhů, objevujících se s takřka železnou 

přesností. Jedním z nich je např. břehule říční 

(Riparia riparia), která se již po několik 

desetiletí v katastru města Strakonice 

vyskytuje. Dříve žila a hnízdila i v pískovně u 

vlakového nádraží. Dnes je bohužel tato lokalita 

opuštěna. Možná to zapříčinilo nešetrné 

odtěžení písečných stěn v minulosti, struktura 

písku nebo podivný společenský ruch v této 

lokalitě. Břehule tu prostě nejsou. 

Jsou v pískovně V Holi, kde byly ve dvou 

lokalitách, ale jedna z nich byla použita již v 

minulosti jako skládka, a tak zůstala jedna 

jediná - ta, ve které se písek doposud těží. 

Kromě břehule říční se zde ještě vyskytuje v 

zavodněných terénních nerovnostech a v tůňce 

kuňka ohnivá (Bombina bombina). V pískovně 

se také vyskytuje rosnička zelená (Hyla 

arborea). Entomolog zaplesá nad výskytem 

svižníka lesního (Cicindela sylvatica) a jeho 

příbuzného svižníka zvrhlého (Cicindela 

hybrida) nebo majky obecné (Meloe 
proscarabaeus). Z nedalekého křoví se v 

jarních měsících ozve slavík obecný (Luscinia 

megarhynchos).  

Bohužel i tato lokalita podléhá společenským 

zájmům, což je těžba písku. Vyjmenovaní 

živočichové, z nichž tři patří mezi ohrožené a 

dva mezi silně ohrožené podle vyhlášky   

č. 395/1992 Sb., by si zasloužili větší ochranu. 

Ono totiž mnoho podobných lokalit na 

Strakonicku není.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proč jsem to všechno v krátkosti napsal? 

Věřím tomu, že se neformálním i formálním 

jednáním na OŽP MěÚ Strakonice podaří 

ovlivnit těžbu a respektování malé části této 

lokality ve prospěch ohrožených živočichů. 

Vždyť se jedná snad o 100 m pískové stěny, na 

kterou již v jejím vrcholu nasedá les. Samotná 

pískovna je oproti této stěně obrovská. Takže by 

stačilo část této stěny označit a hnízdiště 

břehulí respektovat, popř. po jejich vyhnízdění 

a odletu stěnu mírně odtěžit. Tůňku s kuňkami 

vyznačit a dopravu z její blízkosti odklonit. 

Samotné zavodněné koleje od kol nákladní aut 

a bagru jsou pro kuňky přínosem, protože 

kuňky je za dešťů a po nich rády obsazují. Místa 

je v okolí dost. Mohlo by tak dojít k soužití lidí, 

jejich zájmů i ochraně ohrožených živočichů.  

Do budoucna by to byl vklad do zajímavé 

lokality, kterou má málokteré město. 

 

Vilém Hrdlička 

předseda ZO ČSOP Strakonice 

 

Pískovna jako přírodní zajímavost 
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Nová přechodová místa v NP Šumava 

V návaznosti na jednání ministrů životního 

prostředí České republiky a Bavorska z    

15.9.2008 (Martina Bursíka a Otmara 

Bernarda) podepsali vedoucí úřadu bavorského 

ministra životního prostředí Wolfgang Lazik a 

náměstek ministra životního prostředí České 

republiky RNDr. František Pelc dohodu o 

kompenzačních opatřeních nutných pro 

otevření nových přechodových bodů v prostoru 

česko-bavorské státní hranice, sdílené 

Národním parkem Šumava a Národním parkem 

Bavorský les. 

nebudou znamenat ohrožení cenných  

společenstev a biotopů vzácných druhů, 

vyskytujících se v prostoru společné hranice 

Národních parků, která je zároveň státní 

hranicí mezi Debrníkem a Bučinou.  

Následně oba ministři (nový bavorský ministr 

životního prostředí Dr. Markus Söder a Martin 

Bursík) stvrdili svými podpisy platnost dohody 

– memoranda o nových stezkách pro pěší 

turisty ve společném jádrovém území 

Národních parků Bavorský les a Šumava. 

      

Schématická mapka 
předpokládaných 
hraničních přechodů 
 
Zdroj: ZO ČSOP Šumava 
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V úseku Debrník/Ferdinadstahl – 

Bučina/Buchwald budou zřízeny tři přechodové 

body, ke kterým povedou nově značené 

turistické cesty: 

− Hirschbachschwelle – Poledník/Javoří 

Pila – hraniční kámen 16/14 – odbočka 

z červené trasy 

− Blaue Säulen/Modrý Sloup – Březník – 

hraniční kámen 28/8 – odbočka z modré 

trasy z Březníku 

− Siebesteinkopf – Pramen Vltavy – 

hraniční kámen 7/7 – odbočka z červené 

trasy od Pramenů Vltavy 

První nově zřizované přeshraniční trasy pro 

pěší budou moci být využívány v období od 15.7. 

do 15.11. běžného roku. Vyloučen je vstup osob 

se psy a jízdními koly, jízda na koni a vjezd 

jakýchkoliv vozidel. 

     

Turistická trasa Siebensteinkopf/Pramen 

Vltavy bude otevřena celoročně. Je určena 

pouze pro pěší turisty. V zimním období 

nebudou v tomto prostoru zřizovány a 

udržovány lyžařské běžecké stopy, a to z důvodu 

nezbytné ochrany populace tetřeva. 
Využívání stávajících míst pro přechod státní 

hranice Ferdinandstahl/Debrník, 

Gsenet/Prášily a Finsterau/Bučina pro pěší, 

cyklisty a lyžaře bude možné bez jakéhokoliv 

časového omezení. 

     Hraniční chodník zůstane každoročně 

přístupný v době od 15.8. do 15.11., pouze v části 

mezi Lusen a přechodem Blau – Säule zůstane 

hraniční chodník otevřený od 15.7. do 15.11. 

Omezení slouží k ochraně tetřeva hlušce 

v obou národních parcích. 

 

 
Jana Zvettlerová 

tiskový referent 

Správa NP a CHKO Šumava 

 



Na trojmezí Slovenska, 

Polska a Ukrajiny, na 

samotných hranicích EU a 

Schengenského prostoru, se 

rozkládá člověkem téměř 

nedotčená část přírody 

v podobě málo přístupných 

přirozených bukových či 

jedlo-bukových pralesů, které 

ve         vrcholových  částech 

na Ukrajině. 

Mimo to jsou tyto tři 

národní parky součástí 

Mezinárodní biosférické 

rezervace Východní karpaty 

(1993) a v roce 2007 byly 

slovenské a ukrajinské bukové 

pralesy zapsány do Seznamu 

světového dědictví UNESCO. 
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NP Poloniny, Bieszczadzki Park Narodowy a 
Užanskyj Nacionaľnyj pryrodnyj park 

přechází v horské louky –   

tzv. poloniny. 

Z důvodů mimořádné 

přírodní hodnoty oblasti 

vznikly tři vzájemně hraniční 

národní parky – Národní park 

Poloniny na Slovensku, 

Bieszczadzki Park Narodowy 

v Polsku a Užanskyj 

Nacionaľnyj    pryrodnyj  park 

Navštěvujeme chráněná území Evropy

NP Poloniny 
Poloniny byly vyhlášeny za 

národní park v roce 1997, 

rozloha národního parku je 

298 km2. NP Poloniny patří do 

celku Východních Karpat a 

jsou tvořeny tzv. Bukovskými 

vrchy. Ty jsou z 90 % tvořeny 

lesy a tvoří nejvyšší 

zastoupení přirozených lesů 

na celém Slovensku. Dřeviny 

jsou v lesích zastoupeny 

především buky, doplňují je 

jedle a javory kleny. 

V národním parku se nachází 

6 národních přírodních 

rezervací (např. Stužica, 

P’laša), které byly zřízeny 

především na ochranu 

Poloniny nejsou zajímavé 

jen z přírodního hlediska. 

Zajímavé jsou i historické 

pozůstatky po obou světových 

válkách, kdy jsou 

v jednotlivých sedlech 

Bukovských vrchů vidět 

zákopy, díry po dopadech 

dělostřeleckých granátů a 

v zákopech je stále možné 

najít vojenskou munici. 

Nejvyšším místem je 

národního parku Kremenec 

(1221 m n. m.), pod jehož 

vrcholem stojí mramorový 

sloup označující trojmezí 

třech států – Slovenska, 

Polska a Ukrajiny. 

přirozených lesů, kde 

nehospodaří člověk, ale sama 

příroda. 

Na lesní komplexy a 

poloniny jsou vázány zajímavé 

rostlinné a živočišné druhy. 

Vedle všech velkých 

evropských šelem (vlk, rys a 

medvěd hnědý) je zde možné 

se setkat i se zubrem 

evropským, který běžně 

přechází z Polska z národního 

parku Bieszczady. Navíc od 

roku 2004 probíhá v okolí 

zaniklé vsi Ruské projekt s 

cílem založit samostatnou 

populaci zubra na Slovensku. 



Polský Bieszczadzki Park 

Narodowy byl založený dříve 

než národní park na 

Slovensku, a to roku 1973. 

Rozlohou jsou na tom oba 

parku podobně, tento má 

rozlohu 292 km2. 

Oproti slovenským 

Poloninám jsou Bieszszaady o 

trochu méně lesnaté, je to 

především z důvodu, že 

pohoří je vyšší než Bukovské  

totožná jako v sousedním NP 

Poloniny, jen se zde navíc 

nachází stabilní populace 

zubra evropského, který sem 

byl v minulosti introdukován 

z Bělověžského pralesa. 

Oproti NP Poloniny se za 

vstup platí – denní či 4denní 

poplatek. Návštěva bezlesých 

polonin je nejvhodnější v jarní 

či podzimní měsíce, kdy 

nejsou hory přeplněné turisty. 
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vrchy a tudíž poloniny 

zaujímají větší výměru. I tak 

je však lesnatost kolem 80 %. 

Jednotlivé horské hřbety 

Bieszczad mají dokonce svá 

jména – Polonina Bukowska, 

Bukowe Berdo, Polonina 

Caryńska, Dzial, Jeleniowaty 

a Polonina Wetlińska. 

Nejvyšším vrcholem pohoří je 

Tarnica (1346 m n. m.). Biota   

je  v   tomto   národním  parku 

Bieszczadzki Park Narodowy 



Posledním z trojice 

národních parků je ukrajinský 

Užanský národní park. Byl 

založen v roce 1998 a jeho 

výměra je největší ze všech 

třech hraničních národních 

parků – 392 km2.  

I jako v předchozích dvou 

národních parcích jsou 

přírodovědně nejzajímavější 

bukové a jedlo-bukové 

pralesy. 

Užanský národní park se 

může pochlubit ještě jednou 

zajímavostí, a to největším 

evropským meteoritem, který 

spadl do této oblasti v roce 

1866. Meteorit byl 

pojmenován Kňahiňa a místo, 

kam spadl, se nazývá Čierna 

mláka pod Stynkou. Po 

dopadu měl údajně kráter 

průměr 2,4 metru a hloubku 

okolo 3,3 metru. 

 

Jakub Hromas 

jednatel ZO ČSOP Šumava 

foto: Jindřich Kulíček,  

Jakub Hromas 
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Na jejich ochranu byly v tomto 

parku vyhlášeny dvě 

rezervace – Tychyj v roce 1930 

a Stužicia – Jasan už dokonce 

v roce 1908. 

Stejně jako i v NP Poloniny 

je možné v podhorských 

vesničkách obdivovat staré 

pravoslavné dřevěné 

kostelíky, z nichž jich je celá 

řada chráněna jako kulturní 

památky. 

 

Užanskyj Nacionaľnyj pryrodnyj park 

Panorama poloniny Carynské v Bieszczadzkém národním parku 



Naše organizace se zabývá širokou škálou 

činností. Spolupracujeme s několika kluby a 

spolky ve Velešíně i okolí a snažíme se 

propagovat myšlenku ochrany přírody při jejich 

činnostech. 

Pomáháme s organizací akce Ukliďme svět, 

Den Země a Vítání ptačího zpěvu. S dětskými 

kluby sázíme stromky a pomáháme s přípravou 

programu pro jejich činnost. Několik našich 

členů pracuje v Komisi životního prostředí, 

organizujeme víkendové táboření v týpý, 

čistíme čapí hnízda v okolí a vyvěšujeme budky 

pro zpěvné ptactvo. Účastníme se mapování 

výskytu sov, dlouhodobě pečujeme o 

genofondovou plochu Jeryn, kde jsou chráněné 

druhy rostlin a obojživelníků. 

Nově připravujeme obnovu starého ovocného 

sadu, kde by měl vzniknout genofond pro 

záchranu krajových odrůd ovocných stromů. 

Poskytujeme poradenství pro veřejnost 

v oblasti životního prostředí. Aktivně se 

účastníme charitativních akcí a pomáháme 

s jejich organizací. 

Výborná je i spolupráce s Lesy ČR, s.p., 

Městem Velešín i s Odborem životního 

prostředí v Kaplici. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jiří Růžička 

ZO ČSOP Velešín 
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Představují se organizace v oblasti ochrany 
přírody v Jihočeském kraji 

15/02 ZO ČSOP Velešín 



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 csopnovehrady@seznam.cz  

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 739 026 248 

      

 

Seznam organizací působících v oblasti ochrany 
přírody a rozvoje Jihočeského kraje 
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Název organizace Ulice Město PSČ E-mailová adresa Tel. číslo 

Calla – Sdružení pro záchranu 
přírody 

Fr. Šrámka 35 České 
Budějovice 

370 04 calla@calla.cz 387 310 166 

Centrum ekologické a globální 
výchovy Cassiopeia ZČ HB 
FOREST 

Jizerská 4 České 
Budějovice 

370 11 cassiopeiacb@centrum.cz 385 520 951 

Český nadační fond pro vydru Jateční 311 Třeboň 379 01 vydry@vydry.org 384 722 088 

Ekologický právní servis Převrátilská 330 Tábor 390 01 tabor@eps.cz 381 253 904 

Ekocentrum – Elektrárna 
královského města Písku, 
o.p.s. 

V Podskalí 1286/II Písek 397 01 marek.andel@quick.cz 777 061 224 

Environmentální centrum 
Florianus – trvalková školka 

Pražská 1286/II Jindřichův 
Hradec 

377 01 environment.florianus@seznam.
cz 

774 690 755 

Jihočeské matky Nová 12 České 
Budějovice 

370 01 jihoceske.matky@ecn.cz 387 312 650 

Ochrana fauny ČR o.s. 
(pobočka JČ kraj) 

Žižkova 250 Tábor 390 03 info@ochranafauny.cz 317 813 178 

Rosa – společnost pro 
ekologické informace a 
aktivity, o.p.s. 

Senovážné nám. 9 České 
Budějovice 

370 01 rosa@rosacb.cz 387 432 030 

Severní Prácheňsko, o.s. Bořice 31 Mirotice 398 04 panhouska@volny.cz 604 842 161 

Hamerský potok, o.s. Nežárecká 103/IV Jindřichův 
Hradec 

377 01 nezarka@email.cz 384 320 846 

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

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

Kontakty posílejte na email: zpravodaj@csopsumava.cz 
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Zpravodaj ochrany přírody a 

krajiny Jihočeského kraje 

jaro – léto 2009, ročník 2. 

 

 

Vydavatel: © ZO ČSOP Šumava 

Adresa: Hraničářská 38, 385 01 Vimperk 

tel.: 777 812 835 

email: zpravodaj@csopsumava.cz 

web: www.csopsumava.cz 

 

 

Redakční rada: Jakub Hromas, Pavel Němčák, Jiří Šejna, Jana Zrnová 

Grafická úprava: Pavel Němčák 

 

 

Vychází elektronicky dvakrát ročně zdarma. Uzávěrka příštího čísla je 30. září 2009, 

příspěvky je možné zasílat elektronicky či písemně na adresu organizace. 

 

 

 

Neprošlo jazykovou úpravou a vytištěné příspěvky nemusejí vyjadřovat názor redakce. 
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Mlok skvrnitý patří v České republice k silně ohroženým druhům živočichů. Díky projektu RWE Transgas
Net. Blíž přírodě. jej mohou lidé volně spatřit v přírodní lokalitě Mločí studánka na Frýdecko-Místecku.
Území patří mezi 23 přírodně významných míst, která byla dosud zpřístupněna. V následujících dvou
letech bude veřejnosti nově otevřeno minimálně dalších 20 lokalit. RWE Transgas Net je generálním
partnerem Českého svazu ochránců přírody a projektu Revitalizace rašelinišť v Krušných horách.

RWE Transgas Net – Váš spolehlivý přepravce zemního plynu.

RWE Transgas Net. Blíž přírodě.

Foto: Alena Pončová

www.rwe-transgasnet.cz
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