
Vážené čtenářky, vážení čtenáři,
Čím déle chodím po tomto světě, tím víc se přesvědčuji o tom, že český 

národ je národ extrémistů. A tím nemyslím extrémismus politický, o kte-

rém v poslední době slyšíme ze všech stran, ale extrémismus v názorech, 

postojích a myšlení lidí, byť i v banálních věcech, které s politikou vůbec 

nesouvisí. Jde o běžný život. Proč se v diskuzi pořád ubíráme směrem 

k polarizaci. Toto je špatné, toto je dobré. Nic mezi se nepřipouští. Je to 

velmi podivný svět. Jednoduchý svět dobra a zla, černé a bílé. Jistě, jsou 

věci, které buď ano anebo ne, ale o těch nemluvím. Mluvím o situacích, 

které tak jednoznačné nejsou a výsledkem by měl být kompromis. S tím se 

v poslední době setkávám méně a méně. Proč tomu ale tak je? Sám si to 

nedovedu vysvětlit. Jediné, co mě napadá, je pohodlnost. Pohodlnost ak-

térů diskuze, kteří chtějí znát jen svou pravdu a o ničem už nemusí pře-

mýšlet. Je přece velmi jednoduché zaujmout zákopový postoj a nehnout se 

z něj. Diskuze, myšlení a kompromis občas bolí. 

Nebuďme pohodlní. Přeji Vám všem rozmanitý svět. Snad k tomu při-

spěje i aktuální číslo zpravodaje,  

který právě čtete. 

 

Jiří Šejna  

předseda ZO ČSOP 
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Správa CHKO Šumava vyhlásila Přírodní rezervaci 
Zátoňská mokřina 

Území, kde se nová Přírodní 

rezervace Zátoňská mokřina na-

chází, bylo od počátku 18. století 

postupně odlesňováno a již v po-

lovině 19. století byla zamokřená 

místa ponechána ladem. „Cílem 

péče o toto území je zachování 

samovolného vývoje přírodního 

lesa, který je tvořen především 

druhy údolního jasanovo-

olšového luhu, rašelinných a 

podmáčených smrčin a acidofil-

ních bučin. V horizontu 50 let lze 

očekávat spontánní přeměnu 

iniciálního stádia ekosystému do 

stavu přírodního lesa," sdělil Pa-

vel Hubený, vedoucí oddělení 

Správy CHKO Šumava. 

Zdejší lesní ekosystém je různý 

a zahrnuje jak stádia zralého lesa 

ve fázi dorůstání, tak stádia ve 

stupni obnovy. Na území dorůs-

tají nejmohutnější smrky do vý-

četní tloušťky 110 cm, což je od-

hadem věk cca 150 let. Pomalu se 

rozpadají pionýrská stádia lesa 

tvořená břízou a osikou a pod 

porostem se hojně prosazuje ja-

vor klen a buk lesní. Nachází se 

zde též hojná populace zvoneční-

ku černého, rozptýlená je také 

populace kosatce sibiřského, či 

 

Nová přírodní rezervace, která byla vyhlášena 1.12. 2011 (účinnosti nabyla 16.12.), se nachází nad údo-

lím Teplé Vltavy mezi obcemi Horní Vltavice a Zátoň, a to na rozloze téměř 64 ha. Rezervace má menší 

ochranné pásmo o rozloze 3 ha, které je tvořeno kulturními výsadbami. Lokalita je od roku 1963 součástí 

území CHKO Šumava a od roku 2001 patří do II. zóny ochrany CHKO Šumava. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

se zde vyskytují jedinci vemeníku 

zelenavého, lilie zlatohlavé, omě-

je horského a v zástinu bohatě 

rostou dřípatky horské a kopyt-

ník evropský.   

 „Na území rezervace se smí 

veškeré dřeviny, které rostou 

mimo les, kácet jen se souhlasem 

orgánu ochrany přírody. Lesní 

porosty zůstávají bez zásahu - 

důvodem je ochrana okolních 

pozemků. V případě napadení 

smrků lýkožroutem smrkovým je 

možné tyto smrky v rezervaci 

 asanovat pokácením, odkorně-

ním a ponecháním dřeva na 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

místě,“ říká Pavel Hubený.  

V Přírodní rezervaci Zátoňská 

mokřina je založena trvalá moni-

torovací síť k dlouhodobému sle-

dování dynamiky vývoje lesního 

porostu. 

 

Jana Zvettlerová 

Správa NP a CHKO Šumava 

Přírodní rezervace Zátoňská mokřina (foto: Pavel Hubený) 
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Dobrovolníci pomáhali na Šumavě

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V minulých jarních dnech  

přijeli na Šumavu do přírodní 

památky Pasecká slať pomáhat 

dobrovolníci z firmy dm drogerie 

markt. 

V této lokalitě byl ochránci pří-

rody z organizace ČSOP Šumava 

prováděn management na ploše 

s výskytem hořečku mnohotva-

rého českého, a tak pomoc přisla 

právě včas a velmi vhod. Účastní-

ci tohoto dobrovolnického dne 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

tak vyhrabávali pokosenou 

 stařinu a narušovali půdní drn. 

Tedy prováděli to, co hořeček pro 

svůj vývoj a další šíření se do  

okolí vyžaduje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Všem účastníkům mnohokrát 

děkujeme za bezvadně odvede-

nou práci a těšíme se zase někdy 

na Šumavě na viděnou. 

 

Jana Zrnová 

ZO ČSOP Šumava 

Foto: Jana 
Zrnová 
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Obnovování cest kolem Bořic

Od malička chodím krajinou kolem 

Pančáru, pod Vůstřím, na Jarotice, 

pod Voleškou a čím dál víc mě mrzí, 

jak cesty, kterými jsem se vracela 

s babičkou od autobusu, či po kterých 

jsme se chodili koupat k rybníku Mží-

kovci (pro nebořičáky“ k Biskupáku), 

cesty široké i pěšiny, zarůstají a zani-

kají. A je fakt, že zanikající cesty-

komunikace se mnohdy odráží i na 

komunikaci mezi lidmi…  

A proto mi udělalo obrovskou radost, 

když jsem se dozvěděla, že Nadace VIA 

vypisuje grantové řízení na podporu 

místních iniciativ, a ještě větší radost, 

když grant na obnovu cest v okolí Bo-

řic, který pozemkový spolek Severní 

  

 

pokračování na další stránce… 

Již pátý ročník jarního sázení stromků má letos trochu jinou, v něčem komornější, v něčem možná  

naopak pro náš pozemkový spolek „Severní Prácheňsko“ (působící v okolí Bořic, Radobytec, Jarotic, 

Strážovic a Stráže na Miroticku) až nezvykle „velko-formátovou“ podobu.  

Komornější proto, že letos tento projekt bude velkou částí realizován jen v okolí obce Bořice, ale asi je 

nutné začít od popisu jednoho snu… 

 Pálení trnek a jejich odklízení - Martin Suchomel, Jana Kvízová a 
Blahoslav Políček (foto: Berenika Políčková) 

foto: Berenika 
Políčková 

Prácheňsko předložil, byl vybrán a budeme moci 

obnovit tři z cest, které kdysi za humny Bořic vedly. 

Chceme tyto cesty obnovit i proto, aby lidé všeho 

věku mohli využít víc směrů než jen dva, chtějí-li jít 

jen na krátký „špacírek“ bez toho, že by byli rušeni 

čím dál silnějším provozem aut. 
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Vytvořit zastavení na výslunné stráň-

ce či naopak u malého mokřadu, třeba 

i proto, aby si bořické, ale i přespolní 

děti, mohly hrát v přírodě, v reálném 

prostoru a v reálných ekosystémech, a 

ne na plastovém prefabrikovaném 

hřišti. Hrát si dohromady, a nejen  

každé samo na svém dvorku.  

Letošní sázení není jen „sázení“, ale sna-

žíme se vrátit kouzlo a možná i částečně 

nové využití místům, která za třicet let 

začala vypadat jako v pohádce o šípkové 

Růžence. Pokoušíme se tyto cesty nejen 

znovu zprůchodnit, ale i vytvořit tu a tam  

prostor pro posezení, pohoupání či hru 

tak, aby se v blízkosti Bořic dalo chodit 

nejen po asfaltce. 

Stahování trnkových větví – čištění cesty 
 „Za Holečků“ (foto: Berenika Políčková) 

Kopání stružky k odvodnění cesty „V dálce - 
Martin Suchomel, Blahoslav Políček a Jana 
Kvízová (Foto: Berenika Políčková) 

Odklízení odpadků z cesty „Za Holečků“ - 
 Jana Kvízová, Róza Políčková, Anežka Suchomelová 
(foto: Berenika Políčková) 

Chceme tyto cesty obnovit i proto, aby lidé  

všeho věku mohli využít víc směrů než jen dva,  

chtějí-li jít jen na krátký „špacírek“ bez toho, že 

by byli rušeni čím dál silnějším provozem aut. 

 

pokračování na další stránce… 
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Realizace 

Začali jsme v pondělí 19.3, a to 

prořezáváním stromů u bývalé 

cesty „V dálce“, která vede ke 

studni za obcí a je hodně podmá-

čená, tak aby na cestu mohlo  

svítit slunce a cesta se přirozeně 

prosušila. S odklízením větví 

pomáhali při té příležitosti i 

 členové kroužku mladých mys-

livců a ochránců přírody při ZŠ 

M. Alše. Cesty nám probagroval 

předtím od nánosů odpadu a  

náletových keřů (především  

trnek) Václav Kolouch a udělal to 

moc hezky. Obnažila se tak zeď a 

stará cesta se pěkně vyloupla 

tam, kde byla.  

V neděli 1. dubna jsme se  

pustili v počtu sedmi dospělých a 

dvou dětí do první fáze prací na 

úpravě bývalých cest a výsadby 

nových stromů. 

Cestu „za Holečků“ jsme vyčis-

tili od skla, konzerv, starých ige-

litů. Lidé ze vsi totiž do zanikají-

cích cest celých třicet let zaváželi 

smetí. Vyházeli jsme z cesty i 

 větší kameny, v další fázi (21.4) i 

ty menší, oseli ji travou a chceme 

ji dál vyžínat, tak aby vypadala a 

dala se užívat jako kdysi. Muži 

zároveň vyřezávali nežádoucí 

vrby a trnky. 

Tentýž den jsme přebytečnou 

vodu odvedli ručně vykopaným 

kanálkem, přes který ještě snad 

v dohledné době postavíme  

mostek a pak pravděpodobně 

mokřad znovu zahradíme. 

Zasadili jsme dvacet stromků a 

keřů – hrušky, slívy, zelené slívy, 

švestky, ale i jeřabinu a hlohy. 

Chceme, aby okolí cest bylo pest-

ré a ten, kdo tudy půjde, si mohl 

  

třeba časem také utrhnout ovoce. 

S výsadbou stromků, ale i 

s ostatními pracemi pomáhali 

skauti z Pražského oddílu Krhúti, 

kteří jezdí do Bořic na letní  

tábory tak dlouho, že už se téměř 

považují za místní. U výsadby 

stromků nechyběli nikdy, vloni  

také pomáhali natírat kapličku a 

o Bořicích a okolí toho vědí  

častokrát více než starousedlíci.  

V nejvíce podmáčeném místě 

k cestě přiléhá mokřad, který 

chceme zachovat stejně jako 

studnu. Plánujeme ji i opravit a 

v jejím okolí vybudovat pískoviš-

tě, do kterého si děti budou moci 

ze studny lít vodu a budovat 

hrázky a hrady – to co doma 

 nemají možnost dělat. Na výše 

položené sušší cestě pak chceme 

po skončení „čistících prací“ 

v květnu a červnu udělat jedno-

duché houpačky a prolézačky.  

V sobotu 14.4. jsme pak pouze 

ve dvou dospělých a dvou dětech 

(ostatní účastníci byli i přes do-

hodnutý termín skoseni virózami 

a neodkladnými povinnostmi)  

vysázeli dalších pět stromků a i 

následující víkend 21. a 22.4. 

jsme pracovali na obnově cest, již 

v hojnějším počtu. 

Sobotní dopoledne bylo věno-

váno čištění cesty „Za Holečků“ 

od drobnějších kamenů a ná-

slednému osetí travou, jehož se 

zúčastnila i paní Pechlátová 

z Mirotic, která již po několik let 

 

pokračování na další stránce… 

Zalévání právě zasazených stromků -„Medvěd“ 
Bartoš (foto: Berenika Políčková) 
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pomáhá při jarních výsadbách 

s pozemkovým spolkem Severní 

Prácheňsko.  „Moji předkové po-

cházejí z Bořic, a tak cítím, že tu 

můžu být něco platná,“ zmiňuje 

při práci pocit, který dost možná 

přivedl i některé účastníky odpo-

ledního štěpkování a úklidu oko-

lo dvou ze tří obnovených cest 

„Za Holečků“ a cesty „V dálce“. 

Kolem druhé hodiny se zde sešlo 

osm dospělých a tři děti. Dospělí 

stahovali vytrhané trnky a ořeza-

né větve a „krmili“ štěpkovač. 

Jednak proto, aby se uklidila pas-

tvina, na kterou bagrista pan Ko-

louch v první fázi před měsícem 

svezl vytrhané náletové keře a 

zároveň, aby se štěpkou zmulčo-

valy  nově vysazené stromky. Děti 

pak ve chvílích, kdy neobjevovaly 

nové úkryty a hrací možnosti 

pomáhaly se snášením menších 

větví a pohrabováním trávy. 

K večeru se uklízelo a štěpkovalo 

ještě i u cesty „V dálce“. Práce 

byly o něco náročnější, než jsme 

si původně mysleli, protože 

 

cesta je hodně podmáčená, a tak 

například traktor se štěpkova-

čem nemohl zajet v některých 

místech přímo k hromadám  

vytrhaného trní a bylo potřeba 

hromady trní přetahat někdy i 

dvacet metrů k Mohamedovi k 

seštěpkování. Během toho, na 

druhé straně Bořic,  vyřezával 

pan Políček celé odpoledne část 

zarostlé cesty k rybníku  

„Biskupáku“ a pan Kolouch 

s bagrem pak opět odstraňoval 

náletové keře, které zde vyrostly 

za třicet, čtyřicet let a zcela tak 

skryly překrásnou pěšinu na Bo-

řická draha. 

Odkrývání této třetí z cest byla 

věnována celá neděle. Pět muž-

ských se ji  po celý den snažilo 

vyřezat, podobně jako onu již 

zmíněnou šípkovou Růženku, ze 

spárů trní a hloží (a to doslova a 

do písmene, neboť trnek, šípko-

vých prýtů i pichlavých hlohů zde 

bylo nespočet). Práce ještě není u 

konce a cesta zatím příliš vábně 

nevyhlíží, ale grant nadace VIA, 

který na obnovu těchto tří cest 

pozemkový spolek Severní 

Prácheňsko dostal, končí až letos 

v září. Takže doufejme, že se  

krása této bývalé pěšiny a jejího 

okolí ještě vyloupne a ochota 

všech, kteří se zúčastnili, bude 

odměněna pokaždé, když půjdou 

některou z cest, kterou pomáhali 

obnovit.  

Ne všichni z účastníků tohoto 

odkrývání kouzla starých cest 

mají jako paní Pechlátová nebo 

další z účastníků pan Čabrádek 

kořeny v Bořicích. Ale je patrné, 

že i ti, kteří odsud přímo nepo-

chází, v této krajině své kořeny 

zapustili a cítí se tady natolik 

doma, že věnují svůj čas a sílu 

věci na první pohled tak  

nesmyslné, jako je obnovování 

zaniklých cest. Cest do krajiny i 

k sobě navzájem. 

 

 

Berenika Políčková 

poz. spolek Severní Prácheňsko 

Štěpkování -  Martin Suchomel, Ivan Dobiáš, 
Broňa Straka (foto: Berenika Políčková) 

Štěpkování a čištění cesty „K Biskupáku - Michal 
Halló a Blehoslav Políček (foto: Berenika Políčková) 
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Na Šumavě migrují na jaře přes komunikace obojživelníci

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jaro je nejen časem, kdy se  

příroda probouzí, vše rozkvétá, 

ptáci zpívají a vše se raduje 

z nového života, ale bohužel také 

časem, kdy na řadě míst končí 

pod koly projíždějících vozidel 

svůj život obojživelníci, kteří mi-

grují do vodních ploch za  

rozmnožováním. 

Je tomu tak bohužel i na  

některých místech na Šumavě a 

v Pošumaví. Úhynem obojživel-

níků pod koly aut dochází nejen k 

zbytečnému usmrcování zvláště 

chráněných živočichů, ale také k 

úbytku člověku prospěšných  

zvířat a navíc množství přejetých 

žab je i z hlediska bezpečnosti 

provozu nebezpečné. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Členové ZO ČSOP Šumava  

(Základní organizace Českého 

svazu ochránců přírody Šumava) 

se na základě dat a údajů, které 

se jim podařilo získat, rozhodli 

zabezpečit dvě nejvíce nebezpeč-

né lokality na Vimpersku.  

 

Tou první je komunikace první 

třídy mezi Lčovicemi a Zlešicemi 

a druhým místem jsou dva úseky 

kolem Šumavských Hoštic (silni-

ce na Prachatice a v CHKO  

Šumava silnice na Buk).  

Vlastnímu opatření předcháze-

lo poměrně náročné vyřízení 

všech souhlasů a výjimek pro 

manipulaci se zvláště chráněný-

mi druhy. 

Vlastní zajištění komunikací se 

děje tak, že se podél nich instalují 

mobilních zábrany ze stavební 

perlinky. Každých 20 až 25 metrů 

jsou v zemi instalovány sběrné 

nádoby, do kterých obojživelníci, 

kteří nemohou projít přes  

zábranu, následně spadnou.  

Minimálně 1x denně dochází 

k vybírání těchto nádob a přemís-

ťování obojživelníků přes komu-

nikaci k vodní ploše. 

pokračování na další stránce… 

 

 Přejetá ropucha obecná 
(foto: Jakub Hromas) 

Ropucha obecná  u zábrany (foto: Jana Zrnová) 
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pokračování na 

další stránce… 

 
Stavba zábran 
 (foto: Jakub Hromas) 

Ropuchy obecné v  
odchytové nádobě 
 (foto: Jana Zrnová) 

Zábrany na hlavní komunikaci mezi 
Lčovicemi a Zlešicemi (foto J. Hromas) 
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Lokalita u obce Šumavské  

Hoštice byla na počet zachráně-

ných jedinců bohatší. 

Podařilo se přemístit 520  

jedinců ropuch na komunikaci 

směrem na Prachatice a dalších 

 

 

192 ropuch na komunikaci 

v CHKO Šumava směrem na Buk. 

Transfery hodnotíme jako 

úspěšné a vydařené a budeme 

v nich pokračovat i v příštím  

roce.  

Jakub Hromas 

Letošní uspěchané jaro nás  

donutilo zrychlit všechny běžné a 

obvyklé práce. Údržba čapích 

hnízd a výroba jednoho nového, 

to vše se podařilo dokončit před 

příletem prvních čápů. 

 

 

 

pokračování na další stránce… 

 

Vypuštěné ropuchy (foto: Jakub Hromas)  Tito jedinci se vytoužených líbánek dožili 
(foto: Pavel Němčák) 

Činnost ZO ČSOP Velešín

Čištění čapího hnízda v  
Horním Třeboníně 
(foto: archiv ZO ČSOP Velešín) 

Záchranné transfery obojživel-

níků byly ukončeny v první deká-

dě měsíce května. Na silničním 

úseku u Lčovic bylo odchyceno a 

následně přeneseno 356 ropuch 

obecných a několik skokanů.  
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Ochrana přírody 

 

 

Rozjeli jsme jarní kolo akce 

Ukliďme svět a teď nás čeká prá-

ce při zhotovení ,,broukoviště“ 

v jedné ze základních škol 

v Kaplici. Hned jak vyrazí tráva, 

nemine nás ,,nekonečný příběh“ 

údržby naší genofondové plochy 

Jeryn. 

Bohužel, na konci března jsme 

se rozloučili s jedním ze zakláda-

jících členů Jirkou Markem,  

který nám celé věky dělal 

 

 

Výroba čapího hnizda na komín staré teplárny v Kaplici (foto: archiv ZO ČSOP Velešín) 

 

 

 

hospodáře. Svým humorem u nás 

vyloudil úsměv dokonce i při  

placení členských příspěvků. Bu-

de nám chybět. 

Všem milovníkům přírody přeji 

krásné jarní a letní měsíce. 

 

ZO ČSOP Velešín  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vyvěšení ptačích, ale i hmyzích 

budek, jež dodaly Lesy ČR, je také 

hotové a vše čeká na osídlení. 

 

Sad kmene Otyokwa (vlevo budka Netopýr, 
uprostřed  Čmelákovník, vpravo Hmyzí hotel) 
(Foto: archiv ZO ČSOP Velešín) 
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Ochrana přírody 

Po roce opět zhasnula osvětlení vimperské památky

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Již potřetí v řadě zhasnula svět-

la osvěcující dvě Vimperské  

památky - Vimperský zámek a 

Městskou zvonici na náměstí 

Svobody. Stalo se tak na hodinu 

ve 20.30 hodin v sobotu 

31. března, a to v rámci celosvě-

tové kampaně Hodina Země 

2012. 

Hodina Země je celosvětová 

kampaň, do které se prostřednic-

tvím zhasnutí světel – buď na 

hodinu, nebo i celou noc – zapo-

jují samosprávy měst a obcí,  

vedení společností a firem a sa-

mozřejmě také veřejnost.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tímto gestem všichni ukazují, 

že je možné vzájemně se domlu-

vit a dát tak najevo, že si uvědo-

mujeme svoji odpovědnost za 

budoucnost naší Země ve vztahu 

k probíhajícím klimatickým 

změnám. 

První ročník této kampaně se 

datuje k březnu 2007, kdy více 

než 2,2 miliónu domácností a 

firem v australském Sydney 

zhasnulo na hodinu svá světla. V 

roce 2011 se k Hodině Země při-

dalo po celém světě  více než 

5200 měst ve 134 zemích 

a kampaň zasáhla více než 1,8  

 

miliardy lidí. V České republice 

se jí zúčastnilo 134 měst a obcí, 

60 firem a tisíce jednotlivců. To 

byl asi čtyřnásobek oproti roku 

2010. 

Mezi světově známými staveb-

ními památkami, které podporují 

akci zhasnutím, jsou např. Sfinga  

a pyramidy v Gíze, socha Krista 

Spasitele v Riu de Janeiru nebo 

pařížská Eiffelovka. 

Hodinu Země pořádá největší 

světová ochranářská organizace 

– WWF (World Wildlife Fund for 

Nature), v České republice kam-

paň koordinuje ZO ČSOP Veroni-

ca. Ve Vimperku se zasadila naše 

organizace o to, aby se do akce 

zapojilo Město Vimperk spolu se 

Správou národní parku Šumava. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jakub Hromas 

ZO ČSOP Šumava 

 

Noční zámek při nočním osvětlení (foto: Jakub Hromas) 
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Ochrana přírody 

Opustil nás Ing. Bohuslav Švarc

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dne 18. prosince 2011 nás opus-

til dlouholetý a obětavý ochránce 

přírody pan Ing. Bohuslav Švarc. 

Byl hlavním iniciátorem založení 

ZO ČSOP v Nových Hradech 

v jižních Čechách, ke kterému 

došlo 1.2.1984. Od samého po-

čátku byl v čele organizace až do 

roku 2003, kdy ze zdravotních 

důvodů požádal o uvolnění 

z funkce předsedy ZO. Měl velkou 

zásluhu na tom, že od začátku 

existence ZO ČSOP byla hlavní 

pozornost věnována ekologické 

výchově dětí a občanů Novohrad-

ska. Za tímto účelem a hlavně 

z jeho podnětu byly vybudovány 

dvě naučné stezky. Školní naučná 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

stezka - Sokolí hnízdo, na které 

je, od roku 1993 pravidelně u 

příležitosti mezinárodního dne 

dětí organizovaná soutěž žáků 

škol „Znáš přírodu Novohradska 

– Memoriál RNDr. Stanislava 

Kučery“. 

Druhou naučnou stezkou je 

Lesnická naučná stezka v NPP 

Tereziino Údolí. Obě stezky jsou 

hojně navštěvovány, a protože 

obě stezky jsou osazeny infor-

mačními tabulemi – „Co zde žije, 

roste a létá“, odnesou si všichni, 

kteří sem zavítají, spousty  

nových a zajímavých informací o 

Novohradsku. 

Svou širokou znalostí nejen  

 

míst, ale i osob, se kterými při-

cházel jako lesní odborník do 

styku, byla ZO organizována řada 

odborných exkurzí na místa, kam 

bychom se jinak nedostali. Vedle 

své funkce ZO pracoval i s dětmi 

v kroužku Mladých ochránců  

přírody, s nimiž se účastnil sou-

těží zaměřených na myslivost a 

ochranu přírody.  

Největší zásluha pana Ing.  

Bohuslava Švarce spočívá 

v založení genofondu Jilmu drs-

nolistého, který byl v celé oblasti 

silně ohrožen a můžeme říci, že 

dnes je na Novohradsku vysaze-

no více jak 5 tisíc kusů této  

dřeviny. 

I po odchodu do důchodu se pl-

ně věnoval organizování exkurzí 

po celé naší vlasti včetně Sloven-

ska. Nejen v kruhu rodiny, ale i 

se členy ZO ČSOP Nové Hrady 

oslavil 6. prosince pan Ing. Švarc 

své 90. narozeniny. Do poslední 

chvíle se jeho mysl upínala 

k přírodě, kterou tak rád i přes 

pokročilý věk navštěvoval. Nám 

všem předal hodně ze svých zna-

lostí, které budeme nadále udr-

žovat a rozvíjet. Všichni, kteří 

jsme ho znali, chováme jej nadále 

ve svých srdcích a paměti.  

 

Ladislav Starý 

ZO ČSOP Nové Hrady 
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Pro veřejnost 

Národní park Šumava otevřel dvě nové naučné stezky -  
Soumarské rašeliniště a Areál lesních her ve Stožci

Naučná stezka Soumarské ra-

šeliniště, která vznikla na konci 

loňského roku na vytěženém a 

následně revitalizovaném raše-

liništi u Soumarského Mostu, 

bude návštěvníkům Národního 

parku Šumava volně přístupná 

až do konce října.  

Partnerem přeshraničního 

projektu naučné stezky je na 

bavorské straně spolek KuLaMu 

(Muzeum kulturní krajiny a 

poznávání hranic) 

z nedaleké Haidmühle, z jehož 

iniciativy vznikl podobný projekt 

na revitalizovaném rašeliništi 

Haidfilz. 

Nová naučná stezka Soumarské 

rašeliniště, kterou Správa NP a 

CHKO Šumava za účasti starost-

ky města Volary Martiny Pospíši-

lové a dalších hostů slavnostně 

otevřena ve čtvrtek 24. května, 

představuje návštěvníkům na 

ploše 85 ha vývoj i současný stav 

tohoto typického původního 

 

údolního vrchoviště. Stezka byla 

veřejnosti předána u příležitosti 

Evropského dne parků. 

Pro návštěvníky Národního 

parku Šumava je připravena na 

1520 m dlouhá naučná stezka 

vedoucí světem šumavských raše-

linišť, kde se až do roku 2000 

průmyslově těžilo. 

Nyní zde příchozí mohou sle-

dovat pomalou, ale unikátní ob-

novu rašeliniště, jehož původní 

charakter i funkce v přírodě se 

mohl navrátit díky úspěšným 

revitalizačním pracím. Následný 

výzkum ukázal, že za 10 let od 

začátku revitalizace jsou již plo-

chy pokryty vegetací mokřadních 

a rašelinných rostlin a asi na 10% 

plochy se dokonce úspěšně šíří 

původní druhy rašeliníků.  

Soumarské rašeliniště (foto: Pavel Němčák) Areál lesních her (foto: archiv Správy NP a CHKO Šumava) 

Soumarské rašeliniště 

(foto: Pavel Němčák) 
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Pro veřejnost 

Na cestě za poznáním návštěv-

níkům poslouží chodník, který je 

z jedné třetiny vyroben z dřevě-

ných fošen. Ten povede od  

vodáckého kempu až k téměř 10 

metrů vysoké dvoupatrové  

vyhlídkové věži, z které lze shléd-

nout celou plochu rašeliniště. 

Poté lze pokračovat v chůzi až k 

řece Vltavě na zeleně značenou 

turistickou trasu, která návštěv-

níky dovede zpět ke kempu, nebo 

na druhou stranu do Volar či do 

Dobré směrem na Stožec. Nauč-

ná stezka Soumarské rašeliniště 

je vybavena 7 informačními tabu-

lemi s textem v českém a  

německém jazyce. 

Na těchto tabulích je předsta-

vena nejen historie i současnost 

lokality, ale také zajímavosti o 

unikátní flóře i zdejší zvířeně z 

doby ledové. Základní údaje o 

stezce jsou uvedeny též v letáku 

(text je opět český a německý), 

který je volně k dispozici ve všech 

informačních střediscích na  

Šumavě. Po stezce, která je  

otevřena denně od června do  

října, bude návštěvníky provázet 

skřítek Rašeliníček. 

„Naučná stezka je součástí čes-

ko-bavorského projektu s ná-

zvem Suchou nohou do rašelinišť  

na Šumavě a v Bavorsku. Na 

základě spolupráce se spolkem 

KuLaMu vznikla také naučná 

stezka Industriesteig u obce Hai-

dmühle, která mapuje průmysl 

na vsi a také těžbu rašeliny v  

rašeliništi Haidfilz," sdělil  

vedoucí oddělení Vztahů s  

veřejností Josef Štemberk. 

Projekt naučné stezky vznikl za 

finanční podpory z Programu  

Cíl 3, Přeshraniční spolupráce 

Česká Republika - Svobodný stát  

Bavorsko. Podpora je ve výši 

zhruba 85 tisíc euro, což je 85% z 

celkových nákladů projektu. 

 

Druhá z nově otevřených naučných stezek – Areál lesních her ve Stožci  (foto: SEV Stožec) 
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Pro veřejnost 

 

Druhá z dvojice otevřených  

naučných stezek vznikla taktéž 

v jižní části Národního parku 

Šumava a slavnostně otevřena 

byla 24.5. 2012 

Rodiče a děti se mohu těšit z no-

vého Areálu lesních her, který 

vznikl poblíž Informačního stře-

diska (IS) a Střediska environ-

mentální výchovy (SEV) Stožec v 

rámci česko-německého projektu 

„Rozšíření služeb a návštěvnické 

infrastruktury Národního parku 

Šumava/Národního parku Ba-

vorský les". 

Naučná 4 km dlouhá stezka, 

která je obohacena o řadu inter-

aktivních prvků, ukáže návštěv-

níkům areálu svět živočichů a 

rostlin lesního ekosystému. 

„Po celé trase stezky účastníky 

provází puštík bělavý. Učí pozná-

vat různé živočišné a rostlinné 

druhy šumavských lesů, hraje si 

s účastníky na stopaře a sezna-

muje je s místními druhy stromů, 

pod jejichž kůru nechává také 

nahlédnout," řekla Martina  

Kučerová, metodička pro SEV 

Správy NP a CHKO Šumava. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Areál nabízí kromě poznatků 

také zábavu, při které se přítom-

ní například stávají na chvíli  

datlem, překonávají různé  

překážky nebo se zaposloucháva-

jí do zvuků lesa. Do her se mohou 

též zapojit i turisté z německy  

mluvících zemí, průvodní texty 

jsou totiž napsány také v  

německém jazyce. 

„Projekt je realizován za pod-

pory Evropské unie, a to z pro-

středků Evropského fondu pro 

regionální rozvoj, Operační  

program Česká republika - Svo-

bodný stát Bavorsko,“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sdělila manažerka projektů 

Správy NP a CHKO Šumava Jana 

Slonková. 

Aktuální informace o provozu 

Areálu lesních her ve Stožci, kte-

rý je pro veřejnost volně přístup-

ný po celý rok, rádi poskytnou 

pracovnice nedalekého IS a SEV, 

nebo budou zveřejněny na webu 

www.npsumava.cz.  

Pokud budou čeští turisté  

cestovat také po Národním parku 

Bavorský les, můžeme jim  

doporučit návštěvu podobného 

areálu u obce Spiegelau.  

 

 

Jana Zvettlerová 

 Správa NP a CHKO Šumava  

 

Areál lesních her ve Stožci  (foto: SEV Stožec) 



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 

Krasec, o.s. – krajská síť environmen-

tálních center v jižních Čechách 

Senovážné nám. 9 

(Dům služeb,   3. 

patro) 

České Budějovice 370 01 predseda@krasec.cz 

lenka.barciova@krasec.cz 

734 578 560 

775 282 002 

 

 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 2012, ročník 5. 

 

 

Vydavatel: ZO ČSOP Šumava © 2012 

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 2012, příspěvky je 

možné zasílat elektronicky či písemně na adresu organizace. 

 

 

 

Redakce si vyhrazuje právo provádět drobné redakční a formální změny. 

Neprošlo jazykovou úpravou a vytištěné příspěvky nemusí vyjadřovat názor redakce. 
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