
Přátelé přírody,

máte před sebou opět další číslo Zpravodaje ochrany přírody a krajiny 

Jihočeského kraje. Přinášíme Vám v něm přehled nového dění 

v několika částech Jižních Čech, především pak ze Šumavy a Pošumaví. 

Co v něm najdete, nebudu dále prozrazovat. 

Ve Zpravodaji dáváme prostor všem in-

stitucím, ať už jde o neziskové organizace 

či obce, na zveřejnění svých příspěvků, 

které se týkají ochrany přírody, krajiny, 

kulturních hodnot a rozvoje šetrné turis-

tiky. Je tedy na Vás čtenářích, zda třeba i 

Vy nebo někdo z Vašeho okolí nechce při-

spět do dalšího čísla svým zajímavým 

článkem, pozvánkou na akci či seznámit 

čtenáře s již uskutečněným. To je má 

nabídka k Vám a doufám, že ji využijete. 

Na srdci mám ještě jednu zajímavost a novinku, kterou jsme si nově 

připravili pro všechny zájemce z řad široké veřejnosti a musím se s ní 

tak trochu i pochlubit. Otevřeli jsme ve Vimperku po necelých třech 

letech fungování naší organizace Šumavské ekocentrum a ekoporadnu 

s nabídkou poradenských hodin pro veřejnost. Mimo obecného pora-

denství nabízíme i specializované poradenství ve vztahu k NP a CHKO 

Šumava, invazním druhům rostlin a zdravému životnímu stylu a výživě. 

Prostory ekocentra slouží i jako naše zázemí, jako „zelený“ informační 

bod pro návštěvníky regionu a ekoobchůdek, kde naleznete přes příro-

dovědné knihy, ptačí budky a krmítka i výrobky pro zdravou a správnou 

výživu. 

Takže budete-li mít cestu přes Vimperk a budete se chtít zastavit, ať už 

pro radu či jen tak, najdete nás v ulici 1. máje 144 v historické budově 

naproti Poště. 

 

Všem přeji rozkvetlé jaro a slunné blížící se léto … 

 

Jakub Hromas 

jednatel ZO ČSOP Šumava 
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Leckterý turista narazil 

v posledních letech na svých 

toulkách na novou turistickou  

značku. Barevné kolečko v bílém 

čtverci se začalo objevovat teprve 

nedávno a pěší turistické stezky 

doprovází jen sporadicky. Jedná 

se o hipostezky, tedy trasy pro 

putování na koních. Jihočeský 

kraj byl v uplynulém období  

velmi aktivní, co se značení týče. 

Síť hipostezek začíná utěšeně 

houstnout. Přitom požadavky na 

ně jsou mnohem rozsáhlejší. 

Samozřejmě jezdec na koni se 

rád vyhne asfaltu, o rušné komu-

nikaci ani nemluvě, ani souběh 

například s cyklostezkou není 

v zájmu bezpečnosti žádoucí. 

Proto si koňáci v již tak „obsaze-

né“ krajině hledají cesty vlastní, 

což není vždy jednoduché. 

Získání souhlasu vlastníků po-

zemků také přináší jisté kompli-

kace, takže zprvu plánované cesty 

nejsou ještě zcela proznačené a 

zanesené do map. Oproti pěším 

turistům mají koňáci jednu vý-

hodu, souběžně se stezkami 

vzniká i síť koňských stanic, kde 

je možné koně ustájit, nechat 

odpočinout a kde nocleh nalezne 

i jezdec. V různé kvalitě, od pen-

zionu až po spaní na louce ve

  

 

 
Ochrana přírody 

Šumavou na koňském hřbetě

vlastním stanu. Hlavně, že se  

další den může vyrazit dál. Na  

některých stanicích si koně  

můžete i vypůjčit. 

Jezdecké trasy, které si v první 

fázi značí sami koňáci, přebírá 

následně Klub českých turistů, 

jehož systém značení je nejlepší 

v celé Evropě, potažmo tím i na 

světě. Jezdecké stezky můžete 

nalézt buď na speciální mapě 

jihočeského kraje, nebo v nových 

kartografických mapách 

v měřítku 1:50000, a to včetně 

koňských stanic, o jejichž  

nabídkách se můžete dozvědět 

více na www.turistikanakoni.cz. 

 

 

Martin Janda 

Foto: Martin Janda 
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MaB je mezinárodní program, 

zaměřený na mezioborovou  

spolupráci při studiu vzájemných 

souvislostí a zpětných vazeb mezi 

člověkem a prostředím (rovněž 

ve sféře plánování a rozhodování 

a v oblasti ekologické výchovy), 

který byl vyhlášen v roce 1970 na 

generální konferenci UNESCO. 

Jeho akronym (egyptský kříž) se 

poté stal symbolem integrované-

ho přístupu v ochraně přírody a v 

péči o kvalitu životního  

prostředí.  

V úvodním prohlášení přísluš-

ného dokumentu (UNESCO 1971) 

se uvádí, že MaB má za cíl  

“rozvinout v rámci přírodních a 

socio-ekonomických věd základ-

nu pro racionální využívání  

přírodních zdrojů biosféry a pro 

zlepšení vztahů mezi člověkem 

a přírodním prostředím; předpo-

vídat důsledky dnešních aktivit 

na zítřejší svět a tím posilovat 

lidskou schopnost účinně hospo-

dařit s přírodními zdroji  

biosféry“. 

„Před čtvrtstoletím šlo o zcela 

 

novátorský akcent na spolupráci 

a výzvu k odpovědnosti za bu-

doucnost Země. Pojem biosféra, 

ač koncipovaný Vernadským již 

ve třicátých letech, se konečně 

stal běžnou součástí slovníku 

přírodovědců, sociologů i politi-

ků," řekl přírodovědec Ing. Alois 

Pavlíčko, Ph.D.  

Význam území biosférických 

rezervací, jako výukových 

 

 
Ochrana přírody 

Biosférická rezervace Šumava slaví 21 let 

laboratoří přírody a vztahů 

v nich, byl diskutován mj. v říjnu 

2009 na konferenci ve Stožci. 

Správa NP a CHKO Šumava se i 

tyto funkce snaží prezentovat, 

např. v ekologické výchově 

(puzzle, pexetrio). Symbolické 

oslavy 21. výročí - představení 

aršíku známek, film ad. - jsou 

malým připomenutím šumavské 

přírody. 

 

Jana Zvettlerová 

Správa NP a CHKO Šumava 

 

Program MaB (Man and Biosphere - Člověk a biosféra) byl po roce 1989 důležitým prvkem při vzniku bio-

sférické rezervace Šumava - ta byla vyhlášena 27. března 1990 (tedy ještě před vyhlášením národního par-

ku). V České republice jsou součástí projektu biosférické rezervace Bílé Karpaty, Krkonoše, Křivoklátsko, 

Dolní Morava, Šumava a Třeboňsko. 

 

Foto: Václav 
Hřebek 
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Ochrana přírody 

Ošetření památné Sudslavické lípy 

Dne 29. 4. 2011 cca od 9 hodin 

proběhlo konzervační ošetření 

památného stromu Sudslavická 

lípa. Tento strom je označován za 

nejmohutnější jihočeskou lípu, 

odhad stáří je 600-1000 let, ob-

vod kmene je skoro 12 metrů. 

Nachází se na začátku nově  

zrekonstruované Naučné stezky 

Sudslavický okruh, v katastru 

Výškovice u Vimperka, cca 5 km 

za Vimperkem směr Volyně, 

Strakonice, po pravé straně ko-

munikace v louce u mlýna Vanic-

kých. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lípa má rozsáhlou centrální 

dutinu zakrytou šindelovou 

stříškou, ozdobná mříž zamezuje 

vstupu osob do dutiny, v koruně 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

je několik vazeb různého stáří. 

Strom má sníženou vitalitu,  

docházelo k odumírání části kos-

terních větví. 

Cílem zásahu bylo zlepšení vita-

lity lípy a zvýšení provozní bez-

pečnosti stromu. Město Vimperk 

se přihlásilo do projektu Zdravé 

stromy pro zítřek a hodnotící 

komise vybrala náš strom 

k ošetření zdarma.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ošetření stromu podpořila Na-

dace Partnerství a Společnost pro 

zahradní a krajinářskou tvorbu a 

provedl jej odborník 

s mezinárodním certifikátem 

European Tree Worker (Evrop-

ský arborista) David Peřina se 

svými kolegy. 

 

Ivana Tumová 

Odbor ŽP, Město Vimperk 

 

Foto: Tomáš Jiřička 

Foto: Iva 
Jiřičková 
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 V uplynulém roce se “Sedmič-

ka“ věnovala již tradičně mapo-

vání starých a krajových stromů 

na Velešínsku. Celkem jsme za 3 

roky zinventarizovali 939 ovoc-

ných stromů. Podařilo se nám 

najít a determinovat zajímavé a 

perspektivní staré odrůdy  

popsané J. Vaňkem, například: 

Williamsovo - velké, soudkovité, 

žíhané letní jablko, nebo Brean-

dův imperiál – lesklé, červené a 

odolné jablko, které má  

konzumní dobu od poloviny  

srpna až do konce října a mnoho 

dalších, již prakticky zapomenu-

tých odrůd. Dále jsme pokračova-

li v čištění, zmlazování a údržbě 

obnovovaného starého ovocného 

sadu nad čističkou ve Velešíně. 

Vysadili jsme zde další mladé 

stromky a vyvěsili ptačí budky. 

Na závěr sezóny jsme ve Vele-

šíně uspořádali pravidelnou pod-

zimní výstavu: Staré krajové  

odrůdy Českokrumlovska. Zde 

byly na panelech prezentovány 

výsledky a fotografie z brigád a  

exkurzí v obnovovaném sadu. 

Všechny staré a zajímavé odrůdy 

bylo možné si nejen prohlédnout, 

ale i ochutnat v podobě moštu, 

punče, vařených, či pečených 

výrobků a dobrot, které na výsta-

vu přinesli lidé z Velešína. 

 
Ochrana přírody 

ZO 14/07 ČSOP České Budějovice informuje 
V těchto aktivitách i mnoha  

dalších, budeme pokračovat v 

tomto roce. Dále ve spolupráci 

s 15/02 ZO ČSOP Velešín plánu-

jeme v termínu 25. - 26.6 2011 

dvoudenní exkurzi, do sadu a na 

mokřadní lokalitu Jeryn u Dlou-

hé, kde budou zájemci informo-

váni o veškeré naší společné 

ochranářské činnosti a budou 

moci na vlastní kůži zažít atmo-

sféru jak ovocného sadu, tak 

mokřadu. Pro zájemce o přeno-

cování v indiánském teepee, nebo 

pod širým nebem bude připrave-

no zázemí na genofondové ploše 

Jeryn.  Tímto všechny “skalní 

zelené “ milovníky přírody zve do 

Velešína za 15/02 Jiří Růžička 

(ruzicka@velesin.cz, 739026248) 

a za 14/07 Dana Kindlmannová 

(danakin@seznam.cz, 

736110944), u kterých se můžete 

na tuto akci přihlásit a dále se 

informovat.  

 

 

Dana Kindlmannová 

ZO ČSOP České Budějovice 

 
Foto: Dana 

 Kindlmannová 
 

 

Výstava ovoce ve Velešíně 

Podzim v sadu 
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Ochrana přírody 

Vimperští ochránci a dobrovolníci uklidili Velkou Homolku

Každoročně probíhá po celém 

světě mezinárodní kampaň Clean 

Up the World (Ukliďme svět!), 

při které lidé na celém světě pro-

vádí úklid svého okolí, parků, 

cest, břehů řek a potoků, chráně-

ných území a likvidují černé 

skládky. 

Do této kampaně se již tradičně 

zapojuje i ZO ČSOP Šumava, a 

proto k příležitosti  

Dne Země 

(22. 4.) 

zorganizovala ve Vimperku úklid 

vrchu Velká Homolka a jejího 

okolí od smetí a odpadků.  Letoš-

ního ročníku se zúčastnilo 17 

dobrovolníků, mezi nimiž byli i 

členové ZO ČSOP Šumava. 

Velká Homolka byla a vždy bu-

de tradičním místem pro vycház-

ky a výlety, ale to neznamená, že 

bude tradičním místem, kde se 

  

budeme potkávat s nepořádkem 

a odpadky.  

Všem, kteří pomohli uklidit 

další kousek přírody, děkujeme a 

věříme, že v dalších letech bude-

me mít stále méně a méně práce. 

 

 

Jiří Šejna 

ZO ČSOP Šumava 

 

Foto: Jana Zrnová 
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Pro veřejnost 

Krajina Šumavy 

Správa NP a CHKO Šumava by ráda návštěvníkům NP Šumava přiblížila prostřednictvím nového  

propagačního materiálu s názvem Krajina Šumavy historii i současnost šumavské krajiny. 

Prospekt je ve stručnosti informuje o formování krajiny při prvních osídleních a dělení zemědělské  

půdy, o sídelní struktuře, ale i o charakteristice šumavské architektury. 

Obzvlášť pro ty návštěvníky, 

které zajímá historie a součas-

nost šumavské krajiny a architek-

tury, je určen nový propagační 

materiál Správy NP a CHKO Šu-

mava - Krajina Šumavy. Má lidem 

ukázat, jak vypadaly a vypadají 

šumavské stavby, a jak se vyvíjely 

sídelní struktury šumavských vsí.  

„Šumavská krajina začala být 

osidlována v 11. století, ale trvalá 

sídla v centrální Šumavě vznikala 

až v polovině 18. století. 

K největšímu odlesnění a zalid-

nění došlo pak v druhé polovině 

19. století,“  uvedl vedoucí oddě-

lení Správy Chráněné krajinné 

oblasti Šumava Pavel Hubený. 

 

Pro šumavské pláně je charakte-

ristická a velmi specifická forma 

dřevěné architektury - autoři 

v prospektu představují různé 

tvary půdorysů starých i součas-

ných staveb a vysvětlují, která 

stavba je ryze šumavská, a která 

nikoliv.  

 

pokračování na další stránce… 

Foto: Pavel Hubený 
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Návštěvníci NP Šumava tak mo-

hou při svých cestách vidět a  

obdivovat staré charakteristické 

roubené domy (např. 

v Šebestově, Zátoni nebo v Srní), 

  

ale i domy alpského typu (Vola-

ry). 

Prospekt, který byl vydán za 

finanční pomoci Státního fondu 

životního prostředí, si mohou 

  

 
Pro veřejnost 

Exkurze do historického včelína Krušlov

hosté NP Šumava vyzvednout 

zdarma v našich informačních 

střediscích. 

 

Jana Zvettlerová 

Správa NP a CHKO Šumava 

Pěkné počasí, které panovalo o 

předposledním dubnovém víken-

du, jsme s přáteli ze ZO ČSOP 

Šumava věnovali jedné včelařské 

kuriozitě blízko Vimperka. Ne 

každý ví, že zrovna v našem okolí 

se nachází taková včelařská  

rarita, jako je Machův včelín. Byl  

vybudován panem Josefem  

Machem v Krušlově nedaleko 

Strakonic. Předem musím říct, že 

velkolepost tohoto místa nelze 

popsat slovy a mohu doporučit 

sednout na kolo / do auta a jet se 

podívat na vlastní oči. Včelín se 

nachází docela vysoko - 736 m n. 

m. Díky tomu je výhled 

 

do okolí naprosto úžasný. 

Průvodcem nám byl přímo  

majitel včelína pan Dan Havlík. O 

včelíně a spolku, který se zabývá 

jeho opravou, se můžete dočíst 

na internetových stránkách vče-

lína - www.kruslovskyvcelin.cz.  

Včelín začal pan Mach budovat 

od prostřední budovy a později 

přistavěl obě křídla.  Po  

postavení se začal věnovat detai-

lům a ručně vyřezával např. čela 

úlů, různé venkovní dekorace 

včelína, nábytek a spoustu  

dalších věcí, které můžete vidět 

na následujících obrázcích. 

 

Máchův včelín v Krušlově 

Levá část včelína je opravena. Jsou 

zde původní zadem a horem přístupné 

úly. Na úlech jsou čísla a poznámky o 

stavech včelstev, které si pan Mach psal. 

Zachována zůstala i báječná vůně medu 

a vosku. Dozvěděli jsme se, že levá část 

včelína zůstane v této podobě a bez včel. 

Pravé křídlo bude po rekonstrukci  

vybaveno moderními úly a bude se v 

něm opět včelařit. 

 

 

pokračování na další stránce… 
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Pro veřejnost 

 

Velký medomet s obří výpustí a horizontální osou 

Opravené levé křídlo 
včelína 

Klasický medomet na tři rámečky 
 

pokračování na další stránce… 
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Pro veřejnost 

Jak již bylo zmíněno, jako první 

byla postavena prostřední  

budova. Zdejší místnost vypadá 

ve skutečnosti spíše jako svatyně, 

než jako pracovna. 

 

Pan Mach zde měl včelařskou 

kartotéku a mnoho ručně  

vyřezávaných věcí - židle, stolek, 

rámy obrazů. Všude je použit  

motiv včel. 

Součástí včelína je také zázemí, 

kde je vše pro zpracování včelích 

produktů. Zdi jsou pomalovány a 

doplněny o citáty a výroky vý-

znamných včelařských osobností. 

 

Jakub Hubáček 

ZO ČSOP Šumava 

Registrační systém pro splouvání Vltavy byl spuštěn

Tak, jak tomu bylo i v předchozích 2 letech, platí pro návštěvníky NP Šumava, kteří budou chtít v letošním 

roce splouvat řeku Vltavu v úseku Soumarský Most – most u Pěkné, povinnost registrace. 

Registrace se provádí buď prostřednictvím internetového registračního systému na stránkách 

www.npsumava.cz nebo v povolené době splouvání  v nástupním místě Soumarský Most – v případě  

neobsazených míst. 

 

Nový Návštěvní řád Národního parku Šumava, jehož návrh znění odsouhlasila Rada NP Šumava  

7. 3. 2011, nabyl platnosti 1. 5. 2011. Jeho součástí je také definice režimu splouvání na vodních tocích 

Vydra, Otava a Vltava. Jeden z úseků poslední jmenované řeky – Soumarský Most – most u Pěkné – mohou 

při stavu vody 50 – 61 cm splouvat pouze registrovaná plavidla. 

Část zázemí 

Foto: Jakub Hubáček 
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Pro veřejnost 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Turisté mohou v letošním roce splouvat tento úsek řeky Vltavy 

za následujících podmínek:  

• v období od 1. 5. - 31. 5. bylo možno splouvat jen o sobotách 

a nedělích, od 8.00 - 20.00 hodin, při výšce hladiny od 50 do 61 

cm - nejvýše 63 registrovaných plavidel denně, nad 61 cm je počet 

plavidel neomezen, 

• od 1. 6. - 31. 10. může splouvat nejvýše 63 registrovaných 

plavidel denně všechny dny v týdnu za podmínek, kdy výše hladi-

ny toku je od 50 do 61 cm, nad 61 cm není počet lodí omezen. 

Platba za registraci – dospělí 100,- Kč, děti od 7 do 15 let 50,- Kč 

a děti do 6 let zdarma. Platba musí být uhrazena do 5 pracovních 

dnů po předběžné registraci. 

Registrace bude automaticky zrušena a platba vrácena zpět, 

pokud podmínky pro registrované splouvání nebudou naplněny, 

tj. výška hladiny pod 50 cm nebo nad 61 cm. Registrovaný může 

zrušit registraci až 1 týden před zamluveným termínem, 

v takovém případě mu bude platba vrácena. Každé registrované 

plavidlo obdrží v nástupním místě Soumarský Most registrační 

známku, kterou nalepí na viditelné místo v přední části plavidla.  

Všechny informace o splouvání, včetně aktuální výšky hladiny a 

registrační formulář, můžete nalézt na internetové adrese Správy 

NP a CHKO  Šumava: www.npsumava.cz, a to pod viditelným od-

kazem „Splouvání Vltavy“. 

 

 

Jana Zvettlerová 

Správa NP a CHKO Šumava 

Foto: David Albrecht 
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Navštěvujeme chráněná 
území Evropy 

Devil's Punch Bowl – jedno z mnohých vřesovišť 
jihozápadní Anglie 

Legenda vypráví, že kdysi ve středověku se ďábel rozhněval nad stavbou nových kostelů 

v jihovýchodoanglické oblasti Sussexu. Jeho plánem bylo vykopat kanál od La Manche a celou oblast  

zatopit vodou. Při práci byl však vyrušen ranním kohoutím kokrháním, a když prchal před denním  

světlem, skočil do míst, kde vytvořil hluboké údolí – „Devil's Punch Bowl“. 

Pohled do vřesovište Devil's Punch Bowl 

pokračování na další stránce… 



Navštěvujeme chráněná 
území Evropy 
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malého informačního střediska 

s občerstvením do území turis-

tické chodníčky o několikakilo-

metrové délce. 

Jedna část tohoto chráněného 

území je tvořená zaříznutým 

údolím se západní částí po-

rostlou listnatým lesem, východ-

ní je tvořená vřesovištěm, stejně 

jako druhá část lokality. 

 

 „Devil's Punch Bowl“ je asi  

640 ha rozsáhlé území tvořené 

nížinnými vřesovišti a listnatými 

lesy nacházející se v okrese  

Surrey v jihovýchodní Anglii. 

Oblast se nachází zhruba upro-

střed   cesty mezi Londýnem a 

Portsmouthem na hlavní silnici 

A3, která toto území rozděluje na 

dvě části. 

Nadmořská výška se v těchto 

místech pohybuje těsně nad 200 

metry. 

Z této silnice lze za městečkem 

Hindhead odbočit a zaparkovat 

na malém placeném parkovišti 

určeném pro návštěvníky, jako 

tomu je na mnohých přírodověd-

ných místech v celé Anglii.  

Z parkoviště vedou kolem  

 

Vřesoviště 
pokračování na další stránce… 



Navštěvujeme chráněná 
území Evropy 
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Z vyšších keřů jsou zastoupeny 

především hlodáše evropské, 

označované také za invazní  

rostlinný druh. Vše doplňují  

solitérní stromy – borovice, břízy 

a cesmíny. 

 

Ve svazích prvé části se nachází 

několik svahových pramenišť 

stékajících se v drobný vodní tok. 

Listnaté lesy jsou zde jako i 

v jiných lesnatých částech jižní 

Anglie tvořeny duby, buky,  

 

jasany, borovicemi, břízami, 

v podrostu jsou nejhojněji  

zastoupeny cesmíny ostrolisté a 

hlohy. Na samotných vřesovištích 

převládá vřes obecný, vřesovce a 

dabécie.  

 

pokračování na další stránce… 

Informační panely provázející 
návštěvníky oblasti mají příjemný 
vzhled 

Žlutě kvetoucí hlodáš 
středoevropský 

Cesmína ostrolistá - častý 
zástupce keřů v listnatých 
lesích 



Navštěvujeme chráněná 
území Evropy 
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O lokalitu se stará organizace „The National Trust“. A právě před sto lety, kdy byla tato organizace  

zakládána sirem Robertem Hunterem, byla zorganizována veřejná sbírka na nákupy přírodovědně  

zajímavých pozemků, mezi nimiž byl právě i „Devil's Punch Bowl“. Tento čin tak znamenal záchranu 

velmi cenného přírodovědného místa a zachování pro obdiv budoucím generacím. 

 

Jakub Hromas 

ZO ČSOP Šumava 

Foto: Jakub Hromas 

Z živočišné říše se zde setkáte 

hojně s králíkem divokým, jenž 

provází velké množství nor, které 

si zde vyhrabává, z ptáků s  

bramborníčkem černohlavým, 

skřivanem lesním nebo vzácnou 

pěnicí Dartfordovou. Vřesoviště 

obývají i zmije a bohatá je skupi-

na hmyzích zástupců. 

Historicky se území využívalo jako  

pastvina, která však skončila v polovině 

19. století. Až do roku 1930 zde pobývali i 

tzv. „košťatový panoši“, kteří zde vyráběli 

z bříz košťata. 

Jelikož území chyběla pastva, došlo zde 

k šíření a zarůstání od dřevin. Proto se 

v současnosti vrací k opětovnému udržo-

vání území v podobě pastvy skotského ná-

horního skotu a koní.   

 

Obyvatel travnatých částí vřesovišť –  
králík divoký 

Travnaté části vřesovišť jsou spásány 
koňmi 



Název organizace Ulice Město PSČ E-mailová adresa Tel. číslo 

Sdružení Dřípatka (Stanice mladých 

ochránců přírody) 
Rumpálova 999 Prachatice 383 01 ngo.dripatka@dripatka.cz  

SZČ-CEV Dřípatka (školní a mimoškol-

ní environmentální výchova) 
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 Čimelice 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 info@ekocentrumsipek.cz 380 727 733 

ZO ČSOP Šumava Hraničářská 38 Vimperk 385 01 info@csopsumava.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 

Kontakty 
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Název organizace Ulice Město PSČ E-mailová adresa Tel. číslo 

Calla – Sdružení pro záchranu pro-

středí 
Fr. Šrámka 35 České Budějovice 370 04 calla@calla.cz 387 310 166 

Centrum ekologické a globální výcho-

vy 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 

environ-

ment.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 

O.s. Vespolek Nežárecká 2/IV Jindřichův Hradec 377 01 vespolek@ecn.cz 732 483 158 

Calla – Sdružení pro záchranu přírody Fr. Šrámka 35 České Budějovice 370 04 calla@calla.cz 387 310 166 

Centrum ekologické a globální výcho-

vy Cassiopeia ZČ HB FOREST 
Jizerská 4 České Budějovice 370 11 cassiopeiacb@centrum.cz 385 520 951 

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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Kontakty 



 

 

jaro – léto 2011, ročník 4. 

 

 

Vydavatel: ZO ČSOP Šumava © 2011 

Adresa: Hraničářská 38, 385 01 Vimperk 

tel.: 777 812 835 

email: zpravodaj@csopsumava.cz 

web: www.csopsumava.cz 

 

 

Redakční rada:  Jakub Hubáček, Jakub Hromas, Jiří Šejna 

 Jana Zrnová, Pavel Němčák  

Grafická úprava:  Pavel Němčák 

 

 

Vychází elektronicky dvakrát ročně zdarma. Uzávěrka příštího čísla je 30. září 2011, příspěvky je 

možné zasílat elektronicky či písemně na adresu organizace. 

 

 

 

Neprošlo jazykovou úpravou a vytištěné příspěvky nemusí vyjadřovat názor redakce. 
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ZO ČSOP Šumava 

ZZpprraavvooddaajj  oocchhrraannyy  ppřříírrooddyy  aa  

kkrraajjiinnyy  JJiihhooččeesskkééhhoo  kkrraajjee  



www.blizprirode.cz

Jsme generálním partnerem Českého svazu ochránců přírody
a projektu Revitalizace rašelinišť v Krušných horách s DAPHNE
ČR � Na desítkách míst v ČR jsme se podíleli na otevření nových
přírodně cenných naučných stezek � Přispíváme k obnově původních
ekosystémů na rašeliništích Cínovecký hřbet, Velké tetřeví
tokaniště a rašeliniště U jezera � Rozvíjíme environmentální výchovu
a informovanost o ochraně přírody a životního prostředí

Pomáháme Vašemu okolí
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