
jsem už asi natolik starý, že musím 

bohužel říct, že ti „dospěláci“ měli 

pravdu. Jako dítěti školou povinnému 

se pro mě tenkrát celý školní rok neuvě-

řitelně vlekl. Byly sice během roku jar-

ní, podzimní nebo vánoční prázdniny, 

ale i tak mi celý rok připadal nekoneč-

ný. Se spolužáky jsme se nemohli do-

čkat velkých letních prázdnin, dvou 

předlouhých měsíců volna.  

Na střední škole však prázdniny utekly 

tak nějak rychleji. A nejen na střední škole 

jsme slýchávali: „Počkejte, až budete velcí, to Vám čas bude utíkat mno-

hem rychleji.“ A my se tomu smáli. „Rychleji? To je nesmysl“, pomysleli 

jsme si tenkrát. 

Dnes už vím, že ti „dospěláci“ měli vlastně pravdu. Vždyť je to skoro 

jako včera, když jsem si před rokem plánoval, kde oslavím příchod no-

vého roku nebo je opravdu možné, že už je to rok, co jsem přál „vše nej“ 

kamarádovi k narozeninám? 

Často se zamýšlím, jestli čas v dětství ubíhá pomaleji, protože jsme 

menší, anebo je to tím, že v dospělosti toho chceme prožít co nejvíc a 

přitom v mnoha kratších událostech, kdy jedna střídá druhou a my ne-

vnímáme čas v celku, ale v kratších úsecích? A když si uvědomíme, kolik 

to je času za jednotlivé události dohromady, je součet překvapivý. Nebo 

je to tím, že je doba čím dál rychlejší? 

Zkuste se jako já alespoň na chvíli v každodenním shonu zastavit, tře-

ba s naším Zpravodajem, který máte před sebou. Jako vždy je pro Vás 

připraveno spousta zajímavých článků a informací z Jihočeského kraje. 

 

Přeji Vám, aby Vám čas utíkal hodně pomalu, ale zároveň jste prožívali 

mnoho dobrého. 

 

Jiří Šejna 

předseda ZO ČSOP Šumava 

Vážené čtenářky, vážení čtenáři, 

podzim–zima/2010
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„Naučná stezka byla vybudová-

na v letech 1974 – 1977 pracovní-

ky státní ochrany přírody a mla-

dými ochránci přírody 

z Prachatic. Byli to lidé především 

kolem pana Bohuslava Nauše a 

Aleše Záveského. Na stezce vybu-

dovali  26 zastavení zaměřených 

na obecnou ochranu přírody i 

přírodní a historické zajímavosti 

Opolence.“ sdělil Jiří Šejna, před-

seda ZO ČSOP Šumava. 

„Projevil se zde však neúprosný 

běh času, a navzdory základní 

údržbě organizací - ZO ČSOP Šu-

mava, města Vimperk a Spolku 

na   ochranu   šumavské přírody,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

jednotlivá zastavení a dřevěné 

prvky na stezce zestárly. Rekon-

strukce se tak stala nezbytnou,“ 

dodal dále Jiří Šejna. 

ZO ČSOP Šumava měla rekon-

strukci stezky jako prioritní 

aktivitu již od svého založení. 

Finanční prostředky se však 

podařilo získat až letos, kdy celý 

projekt zrealizovala ve spolu-

práci se společností  NET4GAS, 

generálním partnerem ČSOP, 

v rámci programu „NET4GAS. 

Blíž přírodě.“ 

Z tohoto programu získala ZO 

ČSOP   Šumava   prostředky  již  

 

 
Ochrana přírody 

Naučná stezka Sudslavický okruh se po 33 letech 
dočkala rekonstrukce 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

loni na výrobu infotabule a lavič-

ky umístěné k památnému Pod-

lešákovu jilmu v Boubské. Jde 

tedy o druhou takto zpřístupně-

nou lokalitu v Jihočeském kraji. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

pokračování na další stránce… 

Nedaleko města Vimperk, na pravém břehu řeky Volyňky, se rozprostírá přírodní rezervace Opolenec.  

Před 33 lety zde vznikla jedna z nejstarších pošumavských naučných stezek. Tato „dáma mezi stezkami“ si 

nedávno oblékla nový kabát – dočkala se rekonstrukce.  

Foto: Jana Týcová

Foto: Jakub Hromas 

Foto: Jana 

Zrnová 



- 3 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Díky rekonstrukci bylo po celé 

délce stezky umístěno 15 nových 

infotabulí. Vedle nich byly insta-

lovány také dvě úvodní tabule na 

nástupní místa okruhu, tedy 

k mlýnu Vanických a na nádraží 

Bohumilice v Čechách. Stezku 

doplnil také dřevěný mobiliář 

jako lavičky, zábradlí, přelezy 

pastvin a stojan na vrcholovou 

knihu. Součástí projektu je také 

vydání letáku o přírodní rezerva-

ci Opolenec a naučné stezce. Zá-

roveň ještě chystáme průvodce 

po naučné stezce, jenž bude 

v elektronické podobě volně do-

stupný na internetu“, vysvětlil 

Jakub Hubáček,  člen  organizace  

 

 

 
Ochrana přírody 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a dodal: „Stezka byla nově vybavena rozcest-

níky a vyznačena Klubem českých turistů“. 

„Nová podoba stezky je výsledkem práce 

mnoha našich členů, kolegů a přátel. Vážíme 

si jejich pomoci, většinou dobrovolné a záro-

veň úžasného přístupu. V budoucnu nás čeká 

na stezce mnoho práce, ale věřím, že se nám 

ji bude dařit zvelebovat nejen pro naši radost, 

ale především pro radost návštěvníků.“ po-

znamenal na závěr Jiří Šejna. 

Jakub Hromas, Petr Stýblo 

ZO ČSOP Šumava, ČSOP 

 

Foto: Jana Zrnová

Foto: Jana Týcová 

Foto: Jitka Hausenblasová 
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Staré krajové odrůdy jsou na-

ším kulturním dědictvím; jejich 

ovoce vyniká bohatým  spektrem 

chutí a vlastností, jsou přizpůso-

beny místním podmínkám, díky 

čemuž tyto stromy odolávají  lépe 

škůdcům, chorobám, mrazu. 

Na území Jihočeského kraje le-

ží vojenský újezd Boletice (zalo-

žen jako vojenský výcvikový 

prostor dne 19. 05. 1947). V jeho 

nejvyšších polohách (700-800 

m.n.m.) a nejodlehlejších částech 

se nalézají zbytky starých sadů. 

Vzhledem k tomu, že od roku 

1947 je území využíváno pro vo-

jenské účely, je jasné, že tyto sady 

musely být vysázeny ještě před 

druhou světovou válkou a ná-

sledným odsunem Němců, kteří 

zde tvořili valnou většinu obyva-

tel, tedy ještě před rokem 1939. 

Z toho vyplývá, že ovocné stromy, 

které se zde v současnosti nachá-

zejí, jsou cenné nejen pro své 

stáří (přes 70 let), ale i pro svou 

odolnost a nenáročnost.  

 V roce 2007 dostali 2 členové 

naší ZO povolení k pohybu a in-

ventarizaci těchto zbylých ovoc-

ných sadů. Popsali 118 starých 

ovocných stromů v okolí dvou 

opuštěných vesnic, z toho 87 jab-

loní a 31 hrušní. Mnohé stromy 

byly poškozené, polámané, ale 

přesto obsypané zralými plody. 

Z těchto stromů se podařilo určit  

38 odrůd; 53 jedinců bylo vyti-

pováno za zajímavé a žádoucí 

záchrany (konzultováno s Ing. S. 

Bočkem, MZLU Brno). 

 
Ochrana přírody 

Ochrana genofondu starých a krajových odrůd 
ovocných dřevin

Z nich byly odebrány rouby a 

naroubovány na vysázené podno-

že jabloně lesní a hrušně polnič-

ky.  Dnes již tyto stromy ros-

tou v genofondovém sadu v Pro-

středních Svincích, na pozemku, 

který leží poblíž původní lokality, 

18 km od Boletického prostoru,  

ovšem v lokalitě, kde je možnost 

zajistit rostlinám stálou a pravi-

delnou péči. 

Členové “Sedmičky“ už od té 

doby zinventarizovali dalších 644 

ovocných stromů: 377 jabloní, 

195 hrušní, 28 slivoní a 44 třešní 

na Velešínsku. Pomologický ná-

zev určili u 367 ovocných stromů: 

242 jabloní a 125 hrušní. Celkem 

jde o 51 odrůd jabloní a 42 odrůd 

hrušní.  

 

pokračování na další stránce… 

Léto v sadě
(Foto: ZO ČSOP Č. Budějovice) 
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Ve spolupráci s 15/02 ZO ČSOP 

Velešín obnovujeme starý ovocný 

14/07 sad ve Velešíně. Tento po-

zemek patří Lesům ČR a je dobře 

přístupný z města. Vybrali jsme 

jej na založení extenzivního sadu, 

neboť dobře slouží jak ochraně 

vody, ochraně přírody a krajiny, 

ochraně starých krajových ovoc-

ných      dřevin,     vzácné  fauně 

a zpěvnému ptactvu, ale hlavně 

jako ukázka genetického poten-

ciálu a ochrany přírody pro od-

bornou i laickou veřejnost, čímž 

plní i osvětové účely. Lesy ČR 

naše záměry plně podporují a 

pozemek naší ZO ČSOP na 10 let 

pronajaly. Díky tomu se z nového 

ekologicky obhospodařovaného 

kousku   přírody  mohou  radovat 

 
Ochrana přírody 

Hamerský potok o. s. představuje nový projekt OPAL

nejen staré ovocné stromy, ale i 

množství živočichů - hmyzu, 

obojživelníků, zpěvného ptactva, 

a konečně i děti a lidé z Velešína, 

kteří tak dostali další prostor pro 

odpočinek a relaxaci ve zdravé 

přírodě. 

 

Dana Kindlmannová 

 ZO ČSOP České Budějovice 

 

 

 

Rádi bychom vás seznámili s 

novým projektem pod názvem 

,,Obojživelníci, plazi a lidé“, kte-

rý byl vytvořen za finanční pod-

pory Státního fondu životního 

prostředí a Ministerstva životní-

ho prostředí. Jeho cílem je vytvo-

ření místní, regionální a národní 

sítě environmentálních vzděláva-

cích, poradenských a informač-

ních center, která se budou věno-

vat dosud neprávem opomíjené 

skupině živočichů, obojživelní-

kům a plazům, a environmentál-

ním problémům s těmito živoči-

chy spojenými. 

Obojživelníci a plazi jsou mj. 

nenahraditelnou součástí po-

travních řetězců. V přírodě 

(v ekosystémech) mají své neza-

stupitelné místo. Látky jimi pro-

dukované mohou být prospěšné 

např. při léčení některých nemo-

cí a zdravotních potíží. Obojži-

velníci a plazi jako složka biodi-

verzity jsou součástí kulturního a 

přírodního dědictví. 

Obojživelníků a plazů neustále 

ubývá negativním působením 

lidské činnosti. Většina lidské 

populace opomíjí tento živočišný 

řád, protože pro člověka nemají 

zdánlivě žádný význam, pro 

mnohé navíc jejich vzhled není 

ani příliš atraktivní. 

Obojživelníci jsou indikátory 

kvality životního prostředí. Tím, 

že žijí ve vodě i na souši, reagují 

na znečištění obou těchto pro-

středí. Ochrana obojživelníků a 

plazů nespočívá jen v přímé 

ochraně těchto skupin. Ochranou 

lokalit (území), kde se vyskytují 

obojživelníci a plazi jsou chráně-

ni i další živočichové, rostliny a 

další živé i neživé složky vyskytu-

jící se v daném území. Každá lo-

kalita je v současné době cenná z 

hlediska proudění genetické in-

formace mezi populacemi. Oboj-

živelníci a plazi mají nižší schop-

nost migrace (přemísťování se) 

než ptáci a savci. Ztráta každé 

populace obojživelníků a plazů je 

proto mnohdy nenahraditelná. 

Jak se ukazuje, teoretická 

ochrana v podobě zákonů nesta-

čí. 

 

pokračování na další stránce… 

Ilustrace: Petra Šulcová 
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Některé zájmové skupiny neu-

stále degradují a ničí biotopy 

obojživelníků a plazů. Vzdělává-

ní, výchova a osvěta je zcela ne-

dostačující. Z toho vyplývá velké 

potenciální riziko pro zachování 

tohoto živočišného řádu.  

Na oblast poznávání stále opomí-

jených obojživelníků a plazů a 

ochranu jejich životního prostře-

dí jsme se zaměřili proto, že stále 

existuje řada „ mýtů a pověr“ či 

základních neznalostí týkajících 

se těchto živočichů a to nejen 

mezi laickou veřejností, ale 

mnohdy i mezi odbornými pra-

covníky. Špatná informovanost o 

obojživelnících a plazech se pak 

projevuje i v nesprávné volbě 

metod při jejich ochraně.  

Na Jindřichohradecku je udá-

ván výskyt 13 druhů žab a 3 dru-

hů ocasatých obojživelníků (čol-

ků). Výskyt kuňky žlutobřiché a 

skokana skřehotavého však nebyl 

v posledním desetiletí spolehlivě 

potvrzen. V rámci České republi-

ky patří k nejvýznamnějším po-

četné populace skokana ostrono-

sého, skokana menšího, blatnice 

skvrnité a čolka velkého. 

Populace těchto obojživelníků 

na Jindřichohradecku patří 

k nejpočetnějším v rámci ČR a 

můžeme je zde potkat na většině 

vodních    nádrží,   pokud  nejsou 

přesazené velkým množstvím ryb 

a je na jejich okraji zachovaný 

dostatečně rozsáhlý pruh příb-

řežní vegetace.  

Pro ochranu čolka velkého jsou 

dokonce na Jindřichohradecku 

zřízeny tři evropsky významné 

lokality (Rybníky u Lovětína, Ma-

lý Bukač u Nové Olešné a Rašeli-

niště Radlice).  

Za nejvzácnějšího a také nejo-

hroženějšího obojživelníka Jin-

dřichohradecka lze považovat 

ropuchu krátkonohou, která zde 

žije v izolované oblasti na okraji 

Jindřichova Hradce a je velmi 

ohrožena jak plány na rozvoj to-

hoto města, tak změnou využívá-

ní jejích lokalit. Ropucha krátko-

nohá potřebuje pro své rozmno-

žování velmi mělké kaluže bez 

vegetace, které jí nabízí vojenské 

cvičiště a menší pískovny na již-

ním okraji města. Nyní je vojen-

ská technika na cvičišti méně 

častá (dávala vznik právě oněm 

nezarostlým kalužím), pískovny 

jsou již zčásti opuštěné, zčásti se 

těží hluboko pod vodní hladinou. 

Jelikož toto vše ropuše již nevy-

hovuje, její populace se výrazně 

snížila. 

Kromě uvedených druhů se na 

Jindřichohradecku vyskytují: 

kuňka ohnivá (obecná), rosnička 

zelená,   skokan   zelený,  skokan 

 
Ochrana přírody 

štíhlý, skokan hnědý, ropucha 

obecná, ropucha zelená, čolek 

obecný a čolek horský  

Z plazů je na území Jindřicho-

hradecka potvrzen výskyt 4 dru-

hů hadů a 3 druhů ještěrů. Za-

tímco populace ještěrů (ještěrka 

živorodá, ještěrka obecná, slepýš 

křehký) jsou poměrně početné a 

zánik jednotlivých stanovišť je 

zatím významně neovlivňuje, 

můžeme většinu hadů považovat 

za poměrně vzácné.  

Hojným hadem je pouze užovka 

obojková. Za rozšířené na větší 

části území, ale pouze na někte-

rých místech častější, jsou pova-

žovány užovka hladká a zmije 

obecná. Užovka hladká obývá 

suchá stanoviště s bohatými 

úkryty (meze s kameny apod.) a 

živí se téměř výhradně dalšími 

plazy (ještěrkami, slepýši pří-

padně i jinými hady).  

Zmije obecná je oproti vžitým 

představám spíš hadem chlad-

nějších poloh (vlhké louky, raše-

liniště apod.) i když ji můžeme 

nacházet i na okrajích obcí či 

přímo v nich. Do obcí přichází 

především za potravou, kterou 

často bývají drobní hlodavci.  

Velmi vzácným hadem, jehož 

výskyt byl na Jindřichohradecku 

potvrzen až v roce 2009, je užov-

ka     podplamatá,       jejíž  malá 

 

 

 

pokračování na další stránce… 
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Populace byla nalezena v Jindřiš-

ském údolí. Tato užovka se na 

rozdíl od příbuzné užovky oboj-

kové živí téměř výhradně rybami. 

Problematikou  obojživelníků, 

plazů a vztahu lidí k nim a jejich

ochranou se zabývá naše sdruže-

ní již více let a považujeme ji v 

oblasti environmentální výchovy 

za  velmi   důležitou,   neboť  úzce 

 
Ochrana přírody 

souvisí s kvalitním životním pro-

středím pro všechny obyvatele 

planety Země. 

 

Hamerský potok o.s. 

Webkamera v Záchranné stanici živočichů Makov 

V Záchranné stanici živočichů 

Makov se handicapovaným čá-

pům bílým podařilo odchovat již 

20 mláďat. Letos mohli unikátní 

záběry z hnízdění těchto opeřen-

ců sledovat díky webkameře lidé 

z celého světa. Přenos přes ka-

meru    se    připravoval  několik 

měsíců. Zkušebně zařízení sledo-

valo zpočátku jen krmítko před 

hnízdem.  

V březnu letošního roku se pro-

voz spustil naplno a lidé mohli 

vidět, jak si čapí rodinka vede při 

stavbě hnízda. Samice nakonec 

začátkem  dubna  snesla 5 vajíček. 

A protože nemá křídlo, kterým 

běžně vajíčka přikrývá, nikdo 

nevěděl, zda se vajíčka vůbec vy-

líhnou. Mláďata se začala klubat 

12. května a postupně se vylíhla 

čtyři. Lidé si čapí rodinku doslo-

va zamilovali a denně sledovali, 

jak se všem v hnízdě daří. 

 

pokračování na další stránce… 
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Ochrana přírody 

Handicapovaný pár 

čápů bílých při toku 

14-ti denní mláďata

Líhnutí mláďat

pokračování na další stránce…



Mláďata neuvěřitelně rychle 

rostla, sílila a sama se musela 

naučit létat a později i shánět po-

travu. 20. srpna dopoledne dlou-

ze kroužila nad záchrannou sta-

nicí a každý věděl, že se loučí a 

vydávají se na dalekou cestu za 

teplem.   Jejich  odlet    řadu  lidí 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jitka, HK 

Ach je, tak už nám opravdu odle-

těli...... ? Trochu mě píchlo u sr-

díčka a i slzička se vloudila. Ale 

nesmutněme, přátelé, musí to tak 

být. Přejme "našim" čápíkům čis-

té a klidné nebe na celé jejich tra-

se, šťastný dolet a spokojený život 

v teplých krajinách. A my budeme 

dále nakukovat na makovské 

stránky a sledovat život ostatních 

obyvatel, na které jsme si zvykli a 

i když je to přes monitor, tak je 

máme moc rádi a zajímají. 

 

dojal, např. Jana z Plzně napsala: 

„Přiznám se, že tu bulím jak malé 

dítě, protože mi přirostli k srdci. 

Od samého začátku nebyl den, 

abych na ně nekoukala. Místo 

vaření  jsem sledovala dění na 

Makově. Těším se na další děti 

Honzíka a Aničky “.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Radomila Vedralová  

Dobrý den, zdravím z Kouři-

mi....tak už nastal ten pravý čas a 

odrost je již na cestě a jen Bůh ví, 

kterou ze známých tras si vybra-

li....Taky jsem trochu naměkko, 

když vidím prázdné hnízdo a za-

hradu, kde bylo pořád na co se 

koukat a teď tu chodí jen ti, kte-

rým zásluhou člověka není do-

přáno taky odletět..Tady už taky 

utichlo podvečerní rorýsí pískání, 

už odletěli a vlaštovky se taky 

pomalu  chystají,  prostě  podzim 

Nyní je čapí hnízdo již bez mlá-

ďat, přesto se kamera nevypíná, 

jen během hnízdění čápů zazna-

menala více než 160 tis. přístupů. 

Návštěvníci webkamery mohou 

sledovat krmítko a mohou se ce-

lou zimu zdokonalovat v pozná-

vání našeho ptactva. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

se neúprosně blíží....Mějte se 

moc hezky, čas uteče jako voda a 

zas tu budou čapí námluvy...už 

teď se těším....Obdivuji vaši prá-

ci. 

 

Blanka, SV Čechy  

Dobrý podvečer, zase sleduji a až 

opustí trvale hnízdečko, uroním 

slzičku.Je to nádhera, jak teď 

právě lítají. Jsou to kusy, a ty no-

vé fotky jsou super, krásně je 

vidět kroužky. Díky vám všem 

v Makově. 

 

 
Ochrana přírody 

Natáčení České televize o líhnutí mláďat 
se účastnily i děti 

Mláďata si při prvním letu vyhlédla  

stříšku nad hnízdem 

Pár příspěvků z návštěvní knihy při odletu našich čápů:

pokračování na další stránce… 
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Ochrana přírody 

Poslední trénink před odletem do teplých krajin 

První let divokých čápů na hnízdo 

Záchranná stanice živočichů Makov
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Letošní léto bylo sice nějaké 

,,krátké“ ale nedá se říci, že se 

toho udělalo málo. 

Péče o genofondovou plochu 

Jeryn je naprostou samozřejmos-

tí a vždy se najdou nějaké ochot-

né ruce. Podařilo se nám vysadit 

několik lip a jírovců, které budou 

za pár let zkrášlovat své okolí. 

Pokrok nastal i v ovocném sadu, 

kde se odehrávají zajímavé pouč-

né akce pro veřejnost. Na konci 

září jsme postavili nové čapí 

hnízdo na Holkově, jako náhradu 

za spadlé. Snad se tam čápi na 

jaře usadí.  

V současné době probíhá ve Ve-

lešíně podzimní kolo akce 

„Ukliďme svět“ a podzimní péče 

o studánky. Naše základka poda-

la návrh na registraci významné-

ho   krajinného   prvku  (lipového 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

stromořadí) ve Velešíně. Části 

těchto stromů hrozí pokácení 

z důvodu umístění výjezdu od 

supermarketu. Snažili jsme se 

investora přesvědčit o změně 

projektu křižovatky, ale nějak 

chyběla vůle. Snad se nám stro-

my podaří zachránit.  

 
Ochrana přírody 

ZO ČSOP 15/02 VELEŠÍN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poslední letošní prací bude 

údržba obřího čapího hnízda v 

Dolním Dvořišti. 

Až bude všechna práce hotova, 

budeme se těšit na zimní táboře-

ní a setkání na hradě Velešín. 

V letošním roce jsem se opět pře-

svědčil, že bez podpory kamará-

dů a ochotníků by se 

v ochranařině pracovalo hodně 

těžko. 

 

 

 

Jiří Růžička 

  Předseda ZO ČSOP Velešín 
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Pro veřejnost 

Nová naučná stezka „Fenomény horské přírody“, 
která končí u jednoho z pramenů Vltavy

Po nové poválce, která je určena 

pouze pěším turistům, se dosta-

nou návštěvníci NP Šumava až 

k prameni, který je vzdálený od 

modré turistické trasy Kvilda-

Prameny Vltavy 60 m. Návštěvní-

ci se cestou k prameni dozví i 

mnoho zajímavého na naučné 

stezce Fenomény horské přírody. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

otevřené lomy, dnes zarostlé le-

sem, podivné násypy a jámy“, řekl 

Pavel Hubený, vedoucí sekce 

CHKO Šumava a náměstek ředite-

le Správy NP a CHKO Šumava. 

Jednou z nejzajímavějších no-

vinek letošní sezóny v NP Šuma-

va je otevření nové naučné 

stezky, která vede k jednomu 

z mnoha pramenů řeky Vltavy. 

Ten se nachází nedaleko od sou-

časného, pro turisty dobře zná-

mého pramene na úpatí Černé 

Hory.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Naučná stezka Fenomény hor-

ské přírody vede po celé délce 

cesty. Lidé se dozvědí více o zdej-

ší přírodě - jak se vyvíjela, jak 

vypadá  dnes a jak se  bude  vyvíjet 

„Vše okolo je prameniště Vlta-

vy, včetně rašeliniště dole. Tento 

pramen je ale nejkrásnější, nej-

zajímavější. Jsme přesvědčeni o 

tom, že je to výtok z odvodňovací 

štoly nějakého středověkého důl-

ního díla. Stopy po dolování jsou 

patrné na východních a severních 

svazích Černé hory - jsou to staré  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

v letech budoucích. Nedílnou 

součástí naučné stezky budou 

informační tabule o zdejší flóře – 

rostliny pak mohou návštěvníci 

vidět i podél cesty.  

pokračování na další stránce… 
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V horní části stezky informu-

jeme také o tom, jakým způso-

bem ovlivňují lidé, vítr i kůrovec 

šumavské lesy.  

„Naučná stezka je dalším 

z projektů, kterým se snažíme 

hostům    NP    přiblížit  vysokou 

hodnotu šumavské přírody.

Tuto lokalitu jsme nevybrali 

náhodou, zájem ze strany hostů 

národního parku o vznik této 

naučné stezky je letitý,“ řekl 

František Krejčí, t. č. ředitel 

Správy NP a CHKO Šumava. 

 
Pro veřejnost 

Strakonické „mopíkování“ napříč generacemi 

Novou poválkovou cestu, na níž 

návštěvníky navede informační 

tabule, budou moci využít pouze 

pěší turisté.  

 

Jana Zvettlerová 

Správa NP a CHKO Šumava 

Netuším, jaká část národa ví, co 

znamená výraz MOP. My ho chá-

peme buď  jako Mladý (rozuměj 

stále mladý), nebo jako Malý 

ochránce přírody a vůbec toho, 

co nás obklopuje, k čemu máme 

silný citový vztah, co bychom 

chtěli poznávat a chránit. Heslo 

„Poznej a chraň“, patřící kdysi 

organizaci TIS (založené a  poslé-

ze zakázané v době normalizace), 

vystihuje naši činnost nejlépe. 

Dovětek „napříč generacemi“ 

zase vystihuje skutečně maxi-

mální věkový rozptyl lidí, kteří se 

našich akcí účastní. Na našich 

pravidelných pátečních schůz-

kách je nejvíce předškoláků a 

malých školáčků; někdy s dětmi 

chodí rodiče, jindy prarodiče. 

Přijít může každý, i bez dítěte. 

Lidé v produktivním věku a seni-

oři se mohou něco zajímavého 

dozvědět také na přednáškách, 

výletech a exkurzích, které naše 

strakonická organizace jako 

akreditované Ekocentrum pravi-

delně každý měsíc pořádá. 

Na společných, většinou sobot-

ních výletech, kdy se schází často  

i několik desítek dospělých a dětí, 

poznáváme nejen přírodu  Stra-

konicka, Prachaticka, Blatenska 

a Horažďovicka, ale organizuje-

me i návštěvy zajímavých výstav a 

zahrad. S velkým zájmem jsme  

se sešli např. v plzeňském a praž-

ském Národním muzeu na expo-

zicích o vzniku a vývoji života, 

navštívili jsme záchranné stanice 

pro hendikepované živočichy 

v Makově a v Horažďovicích,  

botanické, zoologické a ekologic-

ké zahrady,  ale i Techmánii 

v Plzni. Každoročně se také řada 

z nás účastní Vítání ptačího zpě-

vu. Jezdíme se na něj podívat na 

Blatensko nebo na Písecko.  Za-

tím dvakrát jsme jej ve spoluprá-

ci s blatenskými ornitology pořá-

dali také my u nás ve Strakoni-

cích a chtěli bychom v tom po-

kračovat i v dalších letech. 

Přednášky se někdy týkají i his-

torie. Velký zájem byl např. o 

cyklus 3 přednášek  vývoji  trendů 

Ing. arch. Mgr. Bc. Jiřího Kupky, 

PhD. o v tvorbě parků a zahrad. 

Zájem a poměrně velkou účast 

vyvolala také ryze přírodovědná 

témata, např. přednáška RNDr. 

Petra Pavlíka o rybnících a ptá-

cích Blatenska, Ing. Viléma Hr-

dličky o měkkýších, p. Františka 

Langmajera o katovické Kněží 

hoře,  předvánoční povídání p. 

Blanky Cvrčkové o kočkách a ko-

čičkách. Protože největší úspěch 

mělo povídání nazvané Cesta do 

tajemného světa netopýrů se stu-

dentkou Terezou Březinovou a 

její netopýří kamarádkou Anež-

kou v listopadu 2009, zorganizo-

vali jsme v září 2010 Večer  neto-

pýrů přímo u řeky na strakonic-

kém Podskalí. Sešlo se skoro 70 

malých i velkých účastníků. Ti 

měli možnost vidět zblízka hen-

dikepované netopýry Elišku a 

Punťu a pak za šera nad vodou 

dva z druhů zde žijících -  netopý-

ra vodního a večerního. 

 

pokračování na další stránce… 
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Pro veřejnost 

Pravidelné schůzky malých 

Mopíků se konají každý pátek od 

16 hodin, kdy už školáci většinou 

nemají kroužky. Scházíme se 

střídavě před hradem, kde máme 

svou klubovnu, a před altánem u 

pobočky Šmidingerovy knihovny 

Za Parkem, kde také nacházíme 

útočiště v případě nepříznivého 

počasí. Děti zde mohou ledacos 

zajímavého vyrábět, zpívat a reci-

tovat, poslouchat četbu zajíma-

vých příběhů, ve velké oblibě jsou 

hádanky a soutěže. Každoročně 

zde paní knihovnice a zároveň 

naše členka Mgr. Alena Hrdlič-

ková instaluje a pravidelně dopl-

ňuje výstavku rostlin, které 

v přírodě právě rozkvétají. 

V zimě vystavuje sbírku větviček, 

na níž se mohou naučit rozlišovat 

jednotlivé druhy stromů a keřů 

podle pupenů i ostatní návštěvní-

ci knihovny. Bývají tu i zajímavé 

výstavy, např. Paměť strakonic-

kých stromů (literární a výtvarné 

příspěvky dětí i dospělých), Zim-

ní motivy a Krása koní (fotogra-

fie p. Zdeňka Kozla), Zimní ná-

vštěvníci Otavy a Obojživelníci na 

Strakonicku (fotografie Ing. Vi-

léma Hrdličky) nebo výstavka 

k výročí naší ZO ČSOP. 

O naší činnosti informujeme 

také každoročně na výstavách  

neziskových    organizací,  které 

se konají vždy na začátku října 

v hlavní budově Šmidingerovy 

knihovny na hradě. O velmi těs-

ném vztahu ke strakonické 

knihovně svědčí i společné pořá-

dání našich akcí. V záhlaví našich 

pozvánek vždy stojí: „Český svaz 

ochránců přírody a Šmidingero-

va knihovna zvou dospělé i děti 

na… „ 

Také v klubovně na hradě má-

me zázemí k rozličným zajíma-

vým aktivitám. I zde máme po-

měrně velkou knihovnu 

s odbornou přírodovědnou lite-

raturou. Protože od jara r. 2008 

se zde scházíme s dětským 

kroužkem Mopíků, začali jsme 

více pořizovat také knížky pro 

mladší čtenáře. Opatřili jsme si i 

materiály k různým pokusům, 

abychom příležitostně mohli pří-

rodu zkoumat ve stylu „Věda je 

zábava“. Také odebíráme časopis 

Junior, z něhož čerpáme podně-

ty, a který mezi dětmi koluje. Na-

ši „vysoce odbornou“ činnost  

umožňuje binokulární lupa a 

mikroskop, jejichž pomocí děti i 

dospělí zkoumají krásu motýlích 

křídel, ptačích peříček nebo tře-

ba výtrusů kapradin. Jsme rádi, 

že na naši činnost několika tisíci 

Kč každoročně přispívá město 

Strakonice i Jihočeský kraj, dě-

kujeme za to. 

Většinou se naše schůzky ode-

hrávají venku (jde o „odehrává-

ní“ v pravém slova smyslu - odvo-

zené od slova „hra“). Zábavnou 

formou se Mopíci učí nejen po-

znávat rostliny a živočichy v okolí 

v průběhu ročních období, ale 

připomínají si i různé zvyky 

k těmto obdobím se vztahující. A 

tak jsme na jaře vyráběli a po 

vodě posílali Morenu, učili se 

plést pomlázky, na konci školní-

ho roku poseděli u ohníčku, o 

Dušičkách jsme rozsvěcovali 

svíčky na opuštěných hrobech… 

V prosinci jsme si nejen připo-

mínali vánoční zvyky, ale přispěli 

jsme svými výrobky i na charitní 

akce. K našim zvyklostem a skoro 

povinnostem teď patří  jarní čis-

tění studánky Skleněnky, letní 

likvidace (ruční vytrhávání) in-

vazního druhu netýkavky ma-

lokvěté na dvou rozsáhlých loka-

litách, zimní přikrmování ptáků 

a zdobení vánočního stromu 

v lese. Na různých místech Stra-

konic už můžeme pozorovat, jak 

si vedou stromky, které jsme po 

dohodě s referátem ŽP zasadili 

(buky, vrby, liliovník, jilm, a je-

řáb oskeruši).  Vyvěšujeme a čis-

tíme i ptačí budky. Dokonce má-

me na Podskalí  také netopýrov-

ník, zatím ale neobsazený. 

 

pokračování na další stránce… 
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Pro veřejnost 

 Dobré vztahy máme i s Domem 

dětí a mládeže (hlavně s jejich 

chovatelským kroužkem) a se 

strakonickým psím útulkem. 

Schůzky spojené s návštěvou 

těchto zařízení přilákají vždy 

mnoho zájemců. O vánocích jsme 

mohli obdarovat nejen psy (sa-

mozřejmě jejich lahůdkou -  

piškoty), ale také zaměstnance 

(pro ně jsme vlastnoručně vyro-

bili „psí betlém“). 

Spolupracujeme stále i se stra-

konickým gymnáziem a snažíme 

se podchytit zájem studentů o 

ekologickou problematiku.  Ně-

kteří z nich s naší ZO ČSOP spo-

lupracují např. při ochranář-

ském mapování (hlavně při akci 

Buteo) nebo údržbě chráněných 

území.  

Máme radost z jejich úspěchů 

při     ekologických   soutěžích  a 

olympiádách (např. z vítězství 

v krajském kole a 4. místa 

v národním kole Ekologické 

olympiády v r. 2008). Na gymná-

ziu se také konají každý měsíc 

naše pravidelné  přednášky. 

Na jaře letošního roku (2010) 

jsme při příležitosti oslav 90. 

výročí založení gymnázia, na vý-

stavě s názvem Přežili jsme rok 

2000, připomněli 30. výročí 

vzniku ZO ČSOP na Strakonicku 

a všechny aktivity, kterými se 

zejména v prvním desetiletí naše 

snahy o pomoc přírodě vyznačo-

valy a které vedly nakonec 

k získání Zlaté ceny Brontosaura. 

Citát z článku k tomuto výročí 

vyjadřuje třicetiletou práci naší 

organizace: 

…“Opravdu toho nebylo málo, 

co ochranáři na Strakonicku do-

kázali za   uplynulých   třicet  let. 

Nebyly to žádné velké tzv. ekolo-

gické kampaně, ale neustálá trpě-

livá snaha pomoci přírodě tam, 

kde  si sama už pomoci nedoká-

zala. Někdy vypadaly jejich snahy 

jako marné, často narážely na 

nezájem nebo vandalismus,  

o to větší radost mají z každého 

stromu zachráněného před po-

kácením, z každé rostliny nebo 

brouka, který i když už je na se-

znamu nezvěstných druhů, na-

jednou se opět objeví…“  

Naší největší radostí je ale zá-

jem lidí, kteří přicházejí na 

ochranářské akce, a především 

dětí, které se jako tzv. MOPíci (= 

Malí ochránci přírody) formou 

hry učí lásce a úctě ke všemu ži-

vému.  

    

Zdeňka Skalická 

ZO ČSOP Strakonice 

Správa NP a CHKO Šumava vychází turistům vstříc  
a otevírá další nouzové nocoviště 

Především pro pěší turisty s ba-

tohy je od 1.8. 2008 k dispozici 

šest nouzových nocovišť 

v lokalitách Hůrka u Prášil, Po-

ledník, Modrava, Bučina, Strážný 

a Nové Údolí. 

V letošní sezóně k nim přibude 

nové nocoviště, které se nachází 

v jižní části NP Šumava 1,7 km od 

Plešného jezera - v těsné blízkosti 

zeleně značené turistické stezky, 

která nese název Jezerní.  Turisté 

mohou z tohoto místa navštívit 

například zážitkovou trasu Duch 

pralesa nebo  Schwarzenberský 

kanál. 

„Cílem projektu nouzových no-

covišť,   o  jejichž  využití  je  velký 

 

pokračování na další stránce… 

Pro milovníky bivakování ve volné přírodě vznikl v rámci projektu nouzových nocovišť v jižní části NP 

Šumava nový ohraničený prostor. Již v pořadí sedmé nocoviště je určeno pro legální nouzové přespání.  
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Pro veřejnost 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

zájem, je lepší dostupnost legál-

ního nocování v blízkosti páteřní 

hřebenové turistické trasy v NP 

Šumava. Tato červeně značená 

turistická trasa napříč Šumavou 

vede mezi Železnou Rudou a 

Zadní Zvonkovou a je dlouhá 103 

km,“ řekl František Krejčí, t. č. 

ředitel Správy NP a CHKO Šuma-

va. 

Nové nocoviště má rozlohu 15 x 

15 m a je vymezeno jednoduchým 

dřevěným ohrazením. Prostor je 

doplněn turistickým sezením, 

mobilními toaletami a u vstupu je 

umístěn infopanel s informacemi 

a provozním řádem. Ten stanoví, 

že místa k přespání je možno vy-

užít vždy jen pro jednu noc a 

upozorňuje na omezenou kapaci-

tu nocoviště (maximum  15  osob). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dále zde turisté nesmí rozdělávat 

oheň, odpadky si  musí odnést s 

sebou a další nutností je dodržo-

vání klidu. Důležitou novinkou, 

co se týče infopanelů u všech no-

covišť, je doplnění informace o 

nejbližším dostupném zdroji vo-

dy.  

„Provoz nového i stávajících 

nouzových nocovišť je celoroční, 

vždy   od    18,00  -  9,00    hodin“, 

doplnil vedoucí oddělení marke-

tingu Správy NP a CHKO Šumava 

Tomáš Jiřička.  

Dodržování pravidel pro nou-

zové nocování každý den kontro-

lují strážci Informační a strážní 

služby Správy NP a CHKO Šuma-

va. Turistům také poskytují in-

formační servis. „Každou sezónu 

využije nouzová nocoviště 

k přespání stále více turistů a 

nejnavštěvovanější lokalitou je 

Poledník. I přes velký zájem o 

bivakování ve volné přírodě, 

jsme nezaznamenali žádná poru-

šení provozního řádu. Případné 

nedostatky byly řešeny na místě 

domluvou,“ sdělil Petr Šrail, re-

ferent Informační a strážní služ-

by Správy NP a CHKO Šumava. 

Do přípravy, realizace a vyba-

vení investovala Správa ze svých 

zdrojů cca 100.000 korun. Další 

investicí bude dlouhodobý proná-

jem a servis mobilních toalet – ta 

bude ve výši 60 – 70 tisíc korun 

ročně. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jana Zvettlerová 

Správa NP a CHKO 

 Šumava 
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Navštěvujeme chráněná 
území Evropy 

Národní park Stabbursdalen – Norsko

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NP Stabbursdalen leží v severní 

části Norska v oblasti zvané Fin-

nmark, což je územně správní 

jednotka severovýchodní části 

Norska. Byl založen v roce 1970 a 

v roce 2002 rozšířen z původních 

98 na 747 km2.  

Mezi horami, modelovanými 

ledovcem, otevřenými plošinami 

a úzkými stržemi, kde kromě du-

tohlávky sobí (Cladonia rangife-

rina) roztroušeně roste i bříza 

trpasličí (Betula nana), se nalézá 

místo nejsevernějšího výskytu 

borovice lesní (Pinus sylvestris). 

Před 7,5 – 5 tis. lety, kdy vládlo 

v této oblasti teplejší klima, se 

borovicový les rozšířil daleko do 

vnitrozemí. Později, kdy nastou-

pilo chladnější podnebí, začal les 

ustupovat a přežil pouze 

v krytých údolích. 

V těchto místech se drží dodnes 

v podobě pomalu rostoucích za-

krslých stromů s podrostem li-

šejníku a vřesu. 

    NP Stabbursdalen skýtá díky 

vrbovým a ostřicovým porostům 

podél řek, v pozadí s borovými 

lesy, útočiště pro mnoho druhů 

ptáků. Je to také místo nejsever-

nějšího výskytu tetřívka obecné-

ho    (Tetrao   tetrix)   nebo  orla 

mořského (Haliaeetus albicilla).

Staré duté borovice poskytují 

vhodná místa k zahnízdění hoho-

la severního (Bucephala clangu-

la) nebo morčáka velkého (Mer-

gus merganser). 

Toto místo ukazuje mnoho po-

dob typické krajiny Finnmarku. 

Jak pásmo hor Gaissene, tak lo-

sosí řeku Stabburselva, prosla-

venou sportovním rybolovem. 

V minulých dobách bylo zdejší 

lososí maso důležitým zdrojem 

obživy. Dnes se sportovní rybolov 

stal tak populárním, že musí být 

do určité míry limitován, aby 

neohrozil lososí populace. 

     

V Norsku se vyskytuje 31 národních parků (a dalších 7 národních parků na Špicberkách). Národní park 

Stabbursdalen se stal jedním z vybraných parků, které naše skupina studentů přírodovědecké fakulty Ji-

hočeské univerzity a ochránců přírody z Ústí nad Orlicí navštívila. 



Navštěvujeme chráněná 
území Evropy 
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Návštěva tohoto místa nám odkryla 

jednu z mnoha podob Skandinávské 

přírody, která na nás dýchla svou ne-

spoutanou divočinou plnou ticha a 

klidu severských zemí. 

 

 

Marie Kameníková 

Český nadační fond pro vydru 

 

Údolí NP Stabbursdalen bylo nejprve 

pojmenováno „Tabors dal“ (hora Ta-

bor) misionáři z 18. stol. Tento název 

byl později nepochopen a interpreto-

ván na dnešní Stabbursdalen. 



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 



 

Zpravodaj ochrany přírody a 

krajiny Jihočeského kraje 

podzim – zima 2010, ročník 3. 

 

 

Vydavatel: ZO ČSOP Šumava© 2010 

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. dubna 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 



www.blizprirode.cz

Od roku 2007 jsme zpřístupnili veřejnosti už 31 přírodně
cenných území � Podporujeme rekultivaci rašelinišť v okolí obce
Cínovec � Podílíme se na obnově přirozených podmínek pro
tetřívka obecného � Pomáháme rozšířit povědomí o životním
prostředí a přiblížit přírodu dětem i mládeži � Jsme generálním
partnerem Českého svazu ochránců přírody a projektu Revitalizace
rašelinišť v Krušných horách

Chráníme životní prostředí.
NET4GAS. Blíž přírodě.
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