
v ostatních částech mého kraje, i když se právě 

nejedná o „sólokapra“, o kterého se porvou 

novináři předních deníků.  

S tímto vším asi souvisí i problematika zájmu 

o pravou „ochranařinu“ a environmentální 

osvětu veřejnosti. Občas mám pocit, že čím víc 

se člověk snaží, tím je hůře odměňován. Na 

pořádané akce chodí méně lidí, což vede 

k celkovému úpadku  nadšení  příště  něco 

pořádat. Navíc běžný „ochranář“ se stává více 

úředníkem a projektovým managerem, zvláště 

to platí u neziskových organizací, které jsou na 

projektových záměrech existenčně závislé.  

Vše to je spojené s nedostatkem nových sil, 

zvláště v podobě dorůstající mládeže, protože 

příroda není prostě „cool“. Ale protože jsem 

optimista, věřím, že se to změní a dá se to 

změnit.  

Hodně sil Vám všem, co píšete nejrůznější 

závěrečné zprávy k projektům a čistou hlavu 

pro nové nápady do příštího roku… 

 

  

Jiří Šejna 

předseda ZO ČSOP Šumava 

 

léto uteklo jako voda, teplé dny skončily a 

sychravé počasí přináší známky toho, že se 

pomalu blíží opět zima. Dny se pomalu krátí a 

tak Vám snad zkrátí dlouhé podzimní večery 

nějaký článek z dalšího vydání  jihočeského 

Zpravodaje ochrany přírody a krajiny, které 

máte právě před sebou. 

Objevíte v něm řadu zajímavých příspěvků, 

z nichž bych rád jmenoval ten o novém 

turistickém cíli na vimpersku, jímž je 

Podlešákův jilm v Boubské, kde je 

nainstalována nová infotabule a lavička 

s překrásným výhledem do okolí. Šlo tímto o 

zcela první zpřístupněnou lokalitu 

v Jihočeském kraji, která byla podpořena 

projektem RWE Transgas Net. Blíž přírodě. 

Z dalších příspěvků jsou to akce pro veřejnost 

Správy NP a CHKO Šumava, nyní velmi aktuální 

články Ochrany Fauny z Votic o zimování ježků 

či netopýrů a samozřejmě mnoho dalších. 

Když si tak procházím do Zpravodaje zaslané 

články, zjišťuji a následně mě trochu mrzí, že i 

když je náš Zpravodaj distribuován po celém 

Jihočeském kraji všem ochranářským NNO a 

spolkům, úřadům, některým školám a dalším 

institucím, přispívá jen malá hrstka z nich, za 

což všem přispěvatelům patří poděkování. Vím, 

že existuje spoustu jiných informačních kanálů, 

kde je možné se presentovat a sdělovat 

informace, ale do Zpravodaje může přispět 

kdokoliv se smysluplným článkem z oblasti 

ochrany přírody, životního prostředí či šetrné 

turistiky. Zpravodaj je pro mne cenný   

v tom,    že    se   dozvím,    co    se    děje  nového  

 

podzim — zima/2009 

Vážení čtenáři, 
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Likvidace biologického odpadu je 

dlouhodobým problémem řady měst, biologický 

odpad tvoří až jednu třetinu všech odpadů a je 

nezbytně nutné se touto problematikou 

zabývat, zejména v souvislosti s připravovanou 

novelou odpadového zákona, která městům 

tuto povinnost uloží. Současný způsob ukládání 

těchto odpadů na různé černé skládky, 

případně jejich přimíchávání do komunálních 

odpadů, je dlouhodobě neudržitelný a velmi 

reálně hrozí v budoucnosti městům finanční 

postihy, neboť jedním ze základních požadavků 

je jeho likvidace způsobem, který odpovídá 

současné legislativě. Zpracování pomocí 

zahradních kompostérů je jen jeden ze způsobů 

a neřeší velké množství těchto odpadů, které 

vznikají např. údržbou městské zeleně. Odbor 

životního prostředí Města Vimperk připravil 

v roce 2007 žádost o dotaci z Operačního 

programu životního prostředí, jejíž součástí 

bylo zřízení kontejnerové kompostárny (drobné 

stavební úpravy a nákup strojního zařízení) 

v budově městské kotelny u „nové Jitony“ a 

pořízení zahradních kompostérů pro občany. 

V dubnu 2008 jsme obdrželi rozhodnutí, že 

dotaci ve výši 90 % nákladů z celkové částky 

5 600 000,- Kč bez DPH jsme získali. V průběhu 

roku 2008 došlo ale ke změně vlastníka budovy 

kotelny, která byla odprodána novému 

provozovateli tepelného hospodářství, a Město 

Vimperk by v té chvíli investovalo do cizího 

majetku. Z těchto důvodů byla dotace po 

dohodě se SFŽP odmítnuta, projekt byl 

významně přepracován a rozšířen a bylo znovu 

požádáno o dotaci na projekt „Systém 

nakládání s bioodpady Vimperk“. 

Nový projekt obsahuje výstavbu nové haly 

v areálu ČOV, výstavbu zpevněných ploch, 

široké strojní vybavení, výstavbu dozrávacích 

ploch na skládce v Pravětíně, zahradní 

kompostéry, zařízení na příjem a zpracování 

kuchyňských odpadů a zázemí obsluhy. Projekt 

umožní zpracování odpadů z městské zeleně, ze 

zahrad, z domácností a stravovacích zařízení, 

případně i starého papíru. Výstupy mohou být 

použity na rekultivaci skládky, v městské zeleni, 

případně jako biopalivo. 

Celkové náklady projektu dosahují částky 

31 614 000,- Kč. Dne 5. 5. 2009 jsme obdrželi 

rozhodnutí, že naše žádost byla úspěšná a 

Město Vimperk obdrží dotaci ve výši 90 % 

celkových nákladů, tedy 28 452 000,- Kč. Naše 

představa byla taková, že v letošním roce 

zahájíme stavbu a nákup zařízení, ale vzhledem 

k administrativní složitosti projektu (příprava 

zadávací dokumentace, výběrové řízení, 

uzavření smlouvy se SFŽP,…) jsme nuceni 

praktickou realizaci projektu posunout až na 

rok 2010. Po dokončení projektu tak odpadne 

občanům v případě biologického odpadu ona 

známá otázka - Kam s ním? Já osobně věřím, že 

fungování tohoto projektu bude stejně úspěšné 

jako fungování sběrného dvora. 

Pro město Vimperk je velmi důležité, že 

dotaci získalo již nyní, neboť získání finančních 

prostředků v této výši bude v dalších letech 

ještě obtížnější a po roce 2013 pravděpodobně 

již nemožné. Při pouhém 10% podílu 

financování Město Vimperk získává poměrně 

významný majetek a především zařízení, které 

řeší problematiku, s kterou bychom se 

v budoucnosti velmi obtížně potýkali. 

 

Josef Kotál 

vedoucí Odboru ŽP MěÚ Vimperk 

Biologické odpady ze zahrad a městské zeleně ve 
Vimperku 
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Včelařství 

Historie včelařství sahá až do prehistorie. 

Nejstaršími doklady o chovu včel jsou 

prehistorické malby v Aranských jeskyních u 

Valencie ve Španělsku, jejichž stáří se odhaduje 

na šestnáct tisíc let. Je zde znázorněna scéna 

vybírání medu divokým včelám – člověk stojící 

na provazovém žebříku sbírá med do koženého 

vaku. V době kamenné byl med nezbytnou 

potravinou, pro kterou bylo nutno vystoupat na 

vysoké stromy nebo skalní útesy. Ve starém 

Egyptě kněží prokazovali poctu bohům oběťmi 

ve chrámech, vraceli jim část medné úrody. Při 

chrámech se chovaly v Egyptě i včely a včelaři s 

nimi kočovali podél řeky Nilu. V hrobkách 

faraónů byly nalezeny nádoby s medem, 

vzduchotěsně uzavřené voskem. Med byl i po 

této dlouhé době ještě k použití. Med měl 

sloužit zemřelým jako potrava a obětní dar na 

cestu do věčnosti. Homér vypráví, že syn boha 

Dia Kron byl nymfami odchován v jedné jeskyni 

kozím mlékem a medem. Hippokrates učil, že 

med chladí a ředí krev. Římané měli v oblibě 

medovinu, konzervování ovoce do medu a 

kosmetické využití medu. V Indii požívali med k 

prvním pokrmům novorozených. 

První včelaři byli tzv. brtníci, kteří vyřezávali 

v lesích zavíčkované medové plásty. Brtník měl 

v hierarchii kmene významné postavení, 

protože ošetřování včel vyžadovalo člověka 

obratného, nebojácného, umějícího šplhat po 

stromech. Včelaření domácí neboli zahradní 

prováděli tzv. včelníci a chovali včelstva 

většinou ve špalcích či klátech, méně pak v 

košnicích (ty byly totiž doménou zejména 

germánských obyvatelů). 

V českých zemích má včelařství dávnou a 

bohatou tradici.  

 

Nejstarší písemné doklady o včelařství 

pocházejí z 10. a 11. století (většinou klášterní 

dokumenty). Včelaři se vždy těšili velké úctě a 

byla jim poskytována různá privilegia. 

Počátkem 19. století se pak začali sdružovat do 

organizací, které měli zvýšit úroveň včelařství 

vzájemnou výměnou poznatků. Prvním 

takovým sdružením se stal Spolek ku zvelebení 

včelařství, založený v roce 1852 J. N. Oettlem. V 

současné době jsou čeští včelaři soustředěni v 

Českém svazu včelařů. Na podporu jejich 

vzdělanosti a informovanosti je vydáván 

časopis Včelařství. 

Moderní včelařství umí využívat nejrůznější 

včelí produkty, řadu z nich poskytuje pro 

léčebné účely. Vedle samotného medu jsou to 

například mateří kašička, pyl, propolis a včelí 

jed. Vedle včelích produktů lidé chovají včely 

také pro jejich opylovací činnost, bez které by 

např. u ovocných stromů byla úroda nižší. 

Včela medonosná 

O pravém původu včel nemáme mnoho 

přesných informací, protože fosilní nálezy jsou 

velice vzácné. Včely se vyvinuly asi před 80 

milióny let z předků podobným vosám, kteří 

opustili masitou stravu a staly se vegetariány. 

Postupně se včely přizpůsobovaly sběru pylu a 

nektaru. Tělo se pokrylo chloupky, vznikly 

pylové kartáčky a košíčky ke sběru pylu, vyvinul 

se medný váček k přenášení nektaru a 

prodloužil se sosák. U některých skupin se 

objevily voskové žlázy. Nepříznivé teplotní 

poměry ledových dob donutily včely k různým 

způsobům hibernace, z nichž nejdokonalejší je 

zimní chumáč vytvořený na podkladě 

sociálního způsobu života.  

 

Pár poznatků o včelařství a včele medonosné 
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Včela medonosná na květu pampelišky (Foto: P. Jakubův) 

Nejznámější sociální včelou je včela medonosná 

(Apis mellifera). Ta žila původně jen v Evropě, Asii 

a Africe. Později byla dovezena k chovným účelům 

také do Ameriky a Austrálie. Má řadu ras neboli 

poddruhů. U nás se s úspěchem chová včela 

medonosná kraňská (Apis mellifera carnica).  

Také dobře přezimuje při velmi nízké 

spotřebě potravy. Málo se rojí, zvýšená 

rojivost se projevuje jen u neprošlechtěných 

kmenů. Má dobrý sběrací pud. Je mírná a 

klidná při manipulaci s plásty a značně 

odolná proti bakteriálním nákazám plodu. 

Pochází z Gorenska, hornaté části 

severozápadního Slovinska. Její hlavní 

předností, pro naše přírodní podmínky, je 

rychlý jarní rozvoj včelstva. Dalšími, méně 

známými sociálními včelami, jsou včela 

zlatá (A. dorsata), včela květná (A. florea) a 

včela indická (A. indica). Rod včela (Apis) 

přísluší s ostatními rody čmelák (Bombus) a 

pačmelák (Psithyrus) a množstvím 

samotářských včel mnoha rodů do čeledi 

včelovitých (Apidae), která má cca 12.000 

druhů. 

 

Vladislav Menšík 

Horšovský Týn 

  

Ježek západní patří k našim 

nejhojnějším savcům. Žije po 

celém území Čech, z části 

obývá i Moravu. 

Jeho zavalité tělo dosahuje 

délky až 30 cm, délka ocásku 

činí cca 4 cm. Při hojnosti 

potravy hmotnost přesahuje i 

1 000 g. Čenich je špičatý, 

černé oči jsou poměrně malé. 

Na světlé hlavě je od čenichu 

k očím výrazná tmavší kresba 

ve tvaru písmene V (často také 

nazývaná jako „brýle“). 

Tmavé bodliny jsou u báze a 

na špičce světlé. Jsou 

uspořádané jednosměrně, 

působí  „učesaným“  dojmem.  

Jak je to s těmi ježky ... 
Oblast břicha pokrývá světlá 

srst. Ježek západní s oblibou 

obývá listnaté a smíšené lesy. 

V České Republice je poměrně 

častým obyvatelem parků a 

sídlišť. Žije v oblastech, kde je 

dostatek křovin a bohatého 

podrostu. Zde nachází 

dostatek úkrytů, kde tráví 

většinu dne. 

Aktivním se stává až za 

soumraku, kdy vyráží na lov. 

Živí se zejména hmyzem, 

žížalami, měkkýši i drobnými 

savci. K velkým ztrátám 

dochází na komunikacích, 

kam ježci chodí lovit hmyz. 

Ten se  zde  shromažďuje  díky 

světelným zdrojům a 

vyhřátému asfaltu. 

Páření probíhá od března 

do června. Po dvouměsíční 

březosti rodí samice v hnízdě 

až 8 slepých mláďat. Bílé a 

měkké bodlinky pronikají 

několik hodin po porodu kůží 

mláděte. Teprve ve třetím 

týdnu se stávají pevnými a 

pichlavými.  

Pokud klesne teplota po 

několik dní pod 10 °C, ukládá 

se ježek k „zimnímu spánku“ 

(k tomuto většinou dochází 

koncem října). K nejčastějším 

úkrytům patří kopka trávy, 

listí, dřeva, kompost. 
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Jeho tělesná teplota klesá 

z 37 ºC na pouhých 5 – 6 ºC. 

Ze zimního spánku se 

probouzí až na jaře. Teplé 

počasí může způsobit 

předčasné probuzení, které 

ježkům neprospívá. Dochází 

k velké spotřebě tukových 

rezerv, takováto ztráta se 

ježkovi může stát při dlouhé 

zimě osudnou. 

Ježci se občas dostanou do 

situace, kdy potřebují lidskou 

pomoc. Ta bohužel ve většině 

případů nebývá správná, 

proto se zde pokusím shrnout 

několik základních bodů 

účinné pomoci. Ježkům 

pomáháme v případě zničení 

hnízda, kdy jsou slepá a 

bezbranná mláďata mimo 

hnízdo a stávají se tak 

snadnou kořistí pro 

predátory. Slepá mláďata 

předáme nejbližší záchranné 

stanici pro zraněné živočichy. 

Pokud jsou mláďata již 

starší (cca 150 g), umístíme je 

v papírové krabici do 

pokojové teploty, zbavíme je 

ektoparazitů a nakrmíme. 

Vnějších ektoparazitů se 

zbavíme běžně dostupnými 

preparáty pro psy a kočky (ve 

formě spreje či zásypu). Ten 

aplikujeme do bodlin a srsti 

na břiše (pozor na oči, nosní a  

tlamní dutinu). K nakrmení 

ježků jsou nevhodnější 

masové konzervy pro koťata 

dalším vhodným krmivem je 

vařené kuřecí či hovězí maso 

s rýží, vločkami, těstovinami. 

Takovouto míchanici nikdy 

nesolíme!!! Ježci nepohrdnou 

ani vařeným vajíčkem či 

dětským piškotem. Mezi 

nevhodné krmivo patří 

jakékoliv solené, kořeněné, 

uzené a smažené potraviny. 

Stejně tak mléko či vepřové 

maso působící průjmy. 

Dále naší pomoc potřebují 

ježci, kteří mají v polovině 

října méně než 450 g nebo 

v polovině listopadu méně než 

650 g (nemají dostatečné 

zásoby pro úspěšné 

přezimování).  Po   konzultaci  

se stanicí pro zraněné 

živočichy nebo s útulkem pro 

ježky můžeme nechat slabšího 

jedince přezimovat doma. 

Ježka před zazimováním 

zbavíme ektoparazitů a 

dostatečně ho nakrmíme. 

Zimujeme ho v chladných 

prostorách, které minimálně 

využíváme (př. sklep, kůlna, 

nevyužívaná a nevytápěná 

místnost či garáž). Zabráníme 

vniknutí potkanů! Ježka 

neochočujeme, nezvykáme na 

psa. Po vypuštění do volné 

přírody ztrácí svou obrannou 

reakci před nebezpečím a 

stává se tak zranitelným. 

 

 

Lucie Spálenková 

Ochrana fauny ČR 

Několik dní staré mládě ježka (foto: L. Spálenková) 
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 Netopýři, tajuplná skupina ze živočišné říše, která je historicky opředena mnoha mýty. Právě 

tato skupina si zaslouží v zimních měsících velkou pozornost. 

Netopýři a jejich blízcí příbuzní vrápenci v zimních měsících vyhledávají pro svůj zimní spánek 

klid a stabilní teplotu v podzemí, kterou nacházejí zejména ve starých sklepích, štolách a 

jeskyních. V posledních letech jsou případy zimování známé také z větráků panelových domů a 

nebo z dutin starých stromů. Bohužel někdy lidská neodpovědnost, ale také bezohlednost tyto 

nevinné a pro člověka užitečné tvory na zimovištích ohrožuje. Zimující netopýři jsou ohroženy 

nepřímo rušením člověkem na zimovištích např. focením, svícením, přímým buzením, ale také 

rozděláváním ohňů v podzemních prostorech. V minulosti se pracovníci Ochrany fauny ČR 

setkali také s opalováním spících netopýrů zapalovači! Dnešní rada Ochrany fauny ČR je apel na 

veřejnost, aby nerušila zimující netopýry. Každá minuta, kdy vzbudíte netopýra stojí tohoto tvora 

3 dny energie pro zimování. 

Pokud naleznete někde zimující netopýry anebo si z minulosti uvědomujete jejich výskyt, 

nerušte je. Podejte zprávu o jejich výskytu Ochraně fauny ČR na tel. 603 259 902 nebo na email 

info@ochranafauny.cz. 

Ochrana fauny ČR 

Programy pro veřejnost pořádané Středisky EV 
Správy NP a CHKO Šumava (listopad – prosinec)

Oddělení environmentální výchovy připravilo na listopad a prosinec řadu novinek pro rodiče 

s dětmi. V rámci tvořivých dílen si budete moci vyrobit mnoho hezkých výrobků a dárečků. 

Zatímco budou maminky či tatínkové tvořit složitější výrobky, malé děti se budou moci zapojit do 

hravých programů o Národním parku Šumava.  

Prosíme o nahlášení Vaší účasti s uvedením věku dětí nejpozději 1 den před konáním akce. 

Kontaktní osoby pro akce pořádané v učebně ve Vimperku jsou Martina Kučerová 731 530 447, 

Romana Roučková 731 530 366, pro akce pořádané v IS a SEV Kašperské Hory Miroslava 

Michnová 731 530 284, a pro akce pořádané na IS Stožec Pavlína Krupková 731 530 282. 

 

Výroba adventních věnců  

Termín: čtvrtek 26. 11. 2009 od 15.00 hod. – 18. 00 hod.  

Kde: Učebna environmentální výchovy ve Vimperku 

Pod odborným vedením si budou moci rodiče vyrobit adventní věnce. Větší děti se mohou připojit k rodičům a 

pro menší děti budou přichystány hry s přírodní tematikou. 

 



Vánoční klábosení 

Termín, místo: středa 25.11.2009 17:00-19:00, ZŠ Nová Pec 

                       čtvrtek  26.11.2009 17:00-19:00, IS Stožec 

Tvorba adventní a vánoční dekorace. Povídání o Adventu a Vánocích.  

S sebou - podklady na věnce, drátek, svíčky, ozdoby. Případně lze některé materiály zakoupit na místě. 

Kontakt: 388 335 014, 731 530 466 

Vánoční obrázky z přírodních materiálů, program o zvířátkách   

Termín: čtvrtek 3. 12. 2009 od 17. 00 hod. program „Jak žijí zvířátka v zimě?“, od 18.00 hod. tvořivá činnost 

Kde: Učebna environmentální výchovy ve Vimperku 

V rámci tohoto programu se budou děti moci dozvědět nejdříve mnoho zajímavého o životě zvířátek 

v Národním parku Šumava a poté si děti ale i rodiče mohou vyrobit pod odborným vedením obrázek 

z přírodních materiálů či pomocí ubrouskové metody.  

Předvánoční tvořívá dílna  

Termín: čtvrtek 9. 12. 2009 od 16. hod. tvořivá činnost, od 18. 00 hod. recitál 

Kde: IS a SEV Kašperské Hory  

Při šálku dobrého čaje si společně vyrobíme dárky pod stromeček, poslechneme si pěkné písničky a  zazpíváme 

si.  

Vánoční svícny 

Termín: čtvrtek 17. 12. 2009 od 15. 00 hod. – 18.00 hod.  

Kde: Učebna environmentální výchovy ve Vimperku 

Pod odborným vedením si vyrobíme svícny na vánoční stůl. Tuto aktivitu zvládnou s pomocí rodičů i malé děti.   

Termíny a další informace o programech sledujte na www.npsumava.cz. Těšíme se na Vaší 

návštěvu. 

 

Martina Kučerová 

Správa NP a CHKO Šumava 

 

- 7 - 



- 8 - 

Podlešákův jilm v Boubské u Vimperka je 

jeden z největších zcela vitálních jilmů v celé 

České republice. Obvod stromu dosahuje 

úctyhodných čtyř metrů a výška koruny je 22 

metrů. Koncem roku 2008 byl vyhlášen jako 

památný strom. Právě proto Český svaz 

ochránců přírody tento památný jilm představil 

a zpřístupnil veřejnosti. 

V druhé polovině 20. století zasáhla naše 

jilmy epidemická vlna houbové choroby – 

grafiózy. Podle dostupných údajů jí podlehlo až 

98 % evropských jilmů. V současné době se 

počet jilmů u nás pozvolna zvyšuje. Jilmy jsou 

nedílnou součástí naší krajiny, a proto je nutné 

si vážit takto vzrostlých a zachovalých jedinců. 

V okolí jilmu došlo od jara tohoto roku k 

odstranění konkurenčních náletových dřevin, 

úklidu odpadků a strom byl odborně ošetřen. 

Koncem léta byla nainstalována dřevěná 

akátová lavička a tabule se zajímavými 

informacemi o jilmech v naší krajině. 

Slavnostní otevření proběhlo 10. září 2009 u 

Podlešákova jilmu v Boubské za bohaté účasti 

místních obyvatel a novinářů. 

Podlešákův jilm v Boubské veřejnosti 

zpřístupnila základní organizace Českého   

svazu ochránců  přírody  Šumava    za  přispění  

generálního partnera ČSOP RWE Transgas Net 

v rámci projektu RWE Transgas Net. Blíž 

přírodě. 

 

 

Nové dřevěné prvky u Podlešákova jilmu v Boubské 

(foto: J. Hromas) 

 

 

 

 

Patrik Sláma 

Kancelář ÚVR ČSOP 

Podlešákův jilm v Boubské prokoukl



Rok 2009 nepřál zrovna ,,dobrovolným“ 

snahám. Každý měl dost starostí sám se sebou. 

O to víc je pak potěšující fakt, že jsme jako 

každoročně stihli před zimou opravit nádrže 

pro obojživelníky na genofondové ploše a 

zajistit její, letos trojí kosení. Stranou nezůstala 

ani péče o vysazené stromky ve spolupráci 

s dětským kroužkem myslivců a Lesy ČR. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na Vánoce uspořádáme tradiční zimní 

táboření v indiánském tee-pee pro veřejnost. 

Spolupracujeme také se Společností přátel 

města Velešína při již tradičním ,,Setkání na 

hradě Velešín“ 26. 12. 

Všem čtenářům přeji za naší ZO pěkný rok 

2010. 

 

 

Jiří Růžička 

předseda ZO ČSOP 15/02 Velešín 

V listopadu uspořádáme spolu se 7. ZO ČSOP 

výstavu místních odrůd ovoce. Se společností 

E.ON, plánujeme stavbu nového čapího hnízda. 

Podzimní akce Ukliďme svět se také slušně 

vydařila a opět se podařilo ,,ulehčit“ Matce 

přírodě od nežádoucího odpadu. Pomáhali jsme 

také při kampaních na téma třídění a 

druhotného využití odpadů. 
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Aktivity ZO ČSOP 15/02 Velešín 



odnesli pěkné ceny, včetně 

„sekačky“, kterou jsme ovšem 

nekupovali v  zahrádkářských 

potřebách, ale ve volarských 

jatkách, i asi zhruba stovka 

diváků, kteří se sešli a 

společně se pobavili. Doneslo 

se nám, že řada z nich vytáhla 

z přístěnku kosy, a na další 

ročník se chystají již nejen 

okukovat. 

Takže příští rok první 

víkend po Cyrilovi s kosou 

nebo bez, ve Volarech 

nashledanou. 

 

 

Martin Janda 

Ekocentrum Volary  
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Druhý červencový víkend 

uspořádalo naše občanské 

sdružení Ekocentrum Volary 

společně s občanským 

sdružením U Nás Volary a 

dalšími přáteli 1. ročník 

soutěže v kosení kosou 

„Volarský sekáč“. 

Jelikož podobných soutěží 

se v současnosti objevilo 

povícero po celé republice, 

faktem zůstává, že podobná 

soutěž se ve Volarech konala 

již před zhruba 20 lety, takže 

bylo nač navazovat. 

Počátek léta letos 

venkovním akcím moc nepřál, 

takže jsme všichni s obavami 

sledovali oblohu, věřící se asi i 

modlili. Týden před akcí, kdy 

se finišovalo s přípravami, 

nevěstil nic dobrého. Nakonec 

sobotní dopoledne, kdy se 

soutěž konala, se obešlo bez 

deště, dokonce následující 

týden bylo i slunečno, takže 

jsme posečenou trávu i 

následně usušili. Paradoxně 

mělo příznivé počasí vliv na 

účast. 

Volarský sekáč 

Někteří z favoritů, kteří 

přislíbili účast, ten den sekali 

od čtyř od rána, bohužel na 

svých loukách, aby nasušili na 

zimu alespoň nějaké seno. 

Nakonec se zúčastnilo   

8 závodníků, z toho 2 ženy. 

Velkou raritou byla účast 

osmdesátileté stařenky 

z Bohumilic. Muži kosili 

čtverec 10 x 10 metrů, ženy 

měly plochu čtvrtinovou. 

Soutěž mužů nakonec vyhrál 

pan František Šmolík 

z Radošic od Nepomuku 

s časem lehce nad 8 minut, 

což na mokré, polehlé a 

podehnilé trávě byl velice 

slušný výkon. 

Vítěz si to v závěru rozdal 

s volarským Křovinátorem. 

V souboji kosy proti stroji 

tentokráte vyhrál dvoutakt, 

ovšem na lepší trávě by to 

mohlo dopadnout úplně 

jinak. 

Nakonec jsme byli spokojení 

všichni. My jako pořadatelé, 

že nám  nepršelo,  soutěžící  si 
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Návštěvníci NP Šumava mohou pro 

zaparkování svých vozidel využít systému 

malých záchytných parkovišť. V okolí těchto 

ploch lze podnikat krátké pěší a cyklo výlety. 

     U některých z parkovišť se nachází 

autobusová zastávka Zelených autobusů a 

turisté mají možnost využít této přepravy 

k dosažení vzdálenějších míst. Návštěvníci, 

kteří si cíl své cesty již naplánovali, mohou 

navštívit některá z Informačních středisek 

Správy NP a CHKO Šumava, kde jsou volně k 

dispozici informační brožury s názvem 

projektu. Brožura je již navede na vybrané 

místo, a to například prostřednictvím GPS 

souřadnic.  

     „Součástí brožury je i mapa, která ukazuje 

přesná místa parkovišť i s udáním jejich 

kapacity a zobrazuje ikonkami, kde se nachází 

nejbližší informační střediska,“ řekl  manažer 

projektu David Poláček. Ti z turistů, kteří 

nemají přesný plán své cesty a zastaví na 

náhodně vybraném parkovišti, zde naleznou 

informační tabuli, která nejen popisuje to které 

místo, ale nabízí i různé trasy pro výlety po 

okolí.  

     „Zřetelná poptávka po parkování nejen v   

obcích,    ale   také    v   blízkosti     pěších   cest,  

 

cyklotras, běžkařských tras a houbařských 

lokalit, nám byla inspirací,“ informoval Josef 

Jiřička, manažer projektu.  V roce 1995 začaly 

takové malé parkovací plochy vznikat nejprve 

na Prášilsku v západní časti území, později se 

rozšířily přes Kvildsko až ke Stožci. Veřejnost je 

zná jako označené, zpevněné, neasfaltované 

plochy pro 5, nejvýše pro 10 aut, vymezené vůči 

okolí ohrazením z kulatiny nebo velkými 

kameny, doplněné informační tabulí s mapou, 

popřípadě sestavou laviček a stolu. 

Náklady na pořízení nebyly velké a cíle bylo 

dosaženo. V současné době návštěvníci 

využívají celkem 18 záchytných parkovišť. 

V nových lokalitách po celém území od Prášil 

až po Zadní Zvonkovou budou vznikat další 

malé parkovací plochy. Po nezbytné fázi 

projektování a povolování, bude možné počítat 

s realizací 15 malých parkovacích ploch až příští 

rok,“ řekl František Krejčí, ředitel Správy NP a 

CHKO Šumava.  

     Informace o síti malých parkovacích ploch 

bude dostupná na webových stránkách Správy 

NP a CHKO Šumava a na již zmiňovaném 

informačním letáku.  

 

 

Jana Zvettlerová 

Správa NP a CHKO Šumava 

 

 

Zaparkuj a jdi dál 

Záchytné parkoviště na Rokytě 

u Srní (foto T. Jiřička) 



V tomto národním parku se samozřejmě 

nachází nejvyšší hora celého Rakouska – 

Grossglockner (3 798 m n. m.) a dalších více než 

300 vrcholů s výškou přesahující 3.000 metrů 

nad mořskou hladinou. Téměř 10 % plochy 

národního parku je dosud pokryto ledovci – 

největší z nich je Pasterze s plochou přes   

24 km2. 

Národní park se může pochlubit více než 150 

horskými jezery a kaskádovité vodopády 

Krimmler Wasserfälle s výškou 380 metrů patří 

mezi nejvyšší vodopády v Evropě. 

Z živočichů, kteří zde žijí, jsou nejzajímavější 

a největší ochranářskou pozornost vyžadující 

kamzíci a kozorožci, z ptáků supi bělohlavý, orli 

skalní a orlosupi bradatí. 

Z rostlinných druhů se zde setkávají druhy 

Balkánu se svými severoasijskými protějšky 

tundry a tajgy jako jsou kosodřeviny, zakrslé 

vrby a rododendrony. 
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Národní park Vysoké Taury 

Navštěvujeme chráněná území Evropy

 Národní park Vysoké Taury je největší z šesti 

národních parků v sousedícím Rakousku. Jeho 

rozloha činí úctyhodných 1 834 km2 a nachází 

se na území tří spolkových zemí – Korutany, 

Salcbursko a Tyrolsko. Vyhlášen byl v roce 1981 

jako úplně první národní park v celém 

Rakousku a dokonce je největším národním 

parkem v celých Alpách. 

Samotné pohoří vysokých Taur je dlouhé asi 

200 km a rozkládá se na ploše přesahující 

4.900 km2. Dělí se na řadu tzv. skupin, a to 

podle vrcholů, které jim vévodí - Ankogel 

Gruppe, Goldberg Gruppe, Glockner Gruppe – 

Granatspitzen, Schober Gruppe a Venediger 

Gruppe. Z geologického hlediska jsou Vysoké 

Taury tvořeny krystalickými břidlicemi a 

žulami. Předmětem ochrany Národního parku 

Vysoké Taury je především vysokohorské 

prostředí, vždyť samotné Taury jsou nazývány 

„střechou Rakouska“. 

Královna Vysokých Taur - Hochalmspitze (3 360 m n. m.) (foto: J. Hromas) 
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Pod vrchlolkem Ankogel 

(3 252 m n. m.) 

(foto: J. Hromas) 

Mapa národních parků Rakouska (převzato z www.wikipedia.cz) 



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 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 sipek@roklinka.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 
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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 

podzim – zima 2009, ročník 2. 

 

 

Vydavatel: © ZO ČSOP Šumava 

Adresa: Hraničářská 38, 385 01 Vimperk 
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web: www.csopsumava.cz 
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Vychází elektronicky dvakrát ročně zdarma. Uzávěrka příštího čísla je 30. dubna 2010, 

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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