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Chráněná krajinná oblast Bílé Karpaty 
byla zřízena výnosem Ministerstva kultu-
ry ČSR č. j. 17.644/80 ze dne 3. 11. 1980. 
Hodnoty Bílých Karpat si však dobře 
uvědomovali místní znalci a odborníci již 
před tímto datem a intenzivně se podíle-
li na přípravě podkladů pro její vyhlášení.

Bílé Karpaty jsou jedinečným územím 
z  pohledu druhové rozmanitosti, zacho-
valosti přírody i místní kultury. Celá ob-
last byla po staletí kultivována člověkem, 
a  to zejména v  její jižní části. Historicky 
docházelo v  rámci hospodářského vyu-
žívání krajiny k  rozsáhlému odlesnění, 
které mělo často charakter krajinářských 
úprav citlivě využívajících zdejší přírod-
ní podmínky. Výsledkem jsou jedinečné 
květnaté louky s  roztroušenými dřevina-
mi, představující dnes typický krajinný 
ráz Bílých Karpat.

Harmonická krajina Bílých Karpat 
s  vysokými přírodními hodnotami byla 
v  rámci programu Člověk a  biosféra 
(MAB) organizace UNESCO zařazena 
dne 15. 4. 1996 mezi světové biosféric-
ké rezervace. Dalším významným oce-
něním, kterého se krajině Bílých Karpat 
dostalo v roce 2000, je Evropský diplom 
chráněných území. Jedná se o  prestižní 
ocenění, které Rada Evropy uděluje vý-
znamným chráněným územím, a opětov-
ně je prověřována jeho oprávněnost.

Vyslovíme-li Bílé Karpaty, většinou se 
nám okamžitě vybaví orchidejové louky. 
Krajina luk a  pastvin s  bohatým výsky-
tem orchidejí patří k  druhově nejbohat-
ším rostlinným společenstvům, a  to jak 
v  evropském, tak ve  světovém kontextu. 

I po důkladných revizích drží zdejší lou-
ky čtyři světové rekordy v  počtu druhů 
na  plochách od  0,1 do  49 m². Konkrét-
ně na  Porážkách bylo zaznamenáno 109 
druhů na 16 m².

Neméně cenným prvkem jsou roz-
sáhlé lesní komplexy v centrální a severní 
části pohoří s celou řadou typických prv-
ků karpatské zvířeny a květeny. Z původ-
ních převážně bukových komplexů zůsta-
ly bez většího narušení zachovány hlavně 
dvě významné lokality – oblast Vlárského 
průsmyku a masiv Velké Javořiny.

Bílé Karpaty patří k velmi zajímavým 
územím i z hlediska zoologického. Impo-
zantní je zejména výskyt třetiny až dvou 
třetin druhů skupin bezobratlých ČR.

Je tedy zřejmé, že Bílé Karpaty byly 
právem vyhlášeny chráněnou krajin-
nou oblastí a jeho hodnoty byly oceněny 
i za hranicí České republiky.

Co všechno se ale těch 40 let v  Bílých 
Karpatech dělo. Po  zřízení CHKO byla 
díky obětavé práci desítek dobrovolní-
ků a  pracovníků státní správy vyhláše-
na maloplošná zvláště chráněná území, 
a  tak byla ochráněna nejcennější území 
před intenzivním zemědělským využitím. 
V současné době je jich na území CHKO 
Bílé Karpaty 52. Byly zatravněny stovky 
hektarů dříve rozoraných ploch a vyčiště-
ny stovky hektarů ploch zarostlých nále-
tovými dřevinami. Zákonem č. 114/1992 
Sb., o  ochraně přírody a  krajiny, se staly 
správy CHKO orgánem ochrany přírody, 
a hrají tak důležitou roli v rámci správních 
řízení vedených na území CHKO. Jednou 

z nejdůležitějších věcí, které mají zásadní 
vliv na způsob obhospodařování a využí-
vání CHKO, je intenzivní a systematické 
provádění botanických a  zoologických 
průzkumů. Velmi důležitá pro zachování 
a zlepšování stavu krajiny je také možnost 
využívat jak národní, tak evropské finanč-
ní prostředky. Díky nim je možné zajistit 
mozaikové seče, pastvu, údržbu mokřa-
dů, budování drobných vodních ploch, 
zlepšení stavu lesa, výsadby stromů a dal-
ší opatření.

A co vidíme do budoucna jako nejdůleži-
tější? Dobré vztahy se všemi, kteří hospo-
daří a žijí v krajině Bílých Karpat. Jsou to 
zemědělci, drobní hospodáři, lesníci, sta-
rostové, nevládní organizace a  další, bez 
jejichž pochopení a spolupráce by neby-
lo možné krajinu Bílých Karpat zachovat 
a  zlepšovat. V  úvodu jsem začala přímě-
rem o člověku a k člověku bych se chtěla 
i teď vrátit. Jak bylo řečeno, harmonickou 
krajinu Bílých Karpat vytvořil v převážné 
míře relativně citlivým využíváním člověk 
a je jím stále využívána. Přestože se někdy 
hned neshodneme v  názorech na  stav-
by, územní plány, komplexní pozemkové 
úpravy, způsob obhospodařování a využí-
vání krajiny, věřte, že si spolupráce s vámi 
všemi vážíme a  chceme v  ní pokračovat. 
Krajina Bílých Karpat za  těch 40 let sice 
už taky utrpěla nějakou tu drobnou vrás-
ku, která jí nepřidá na  kráse, ale přejme 
jí, aby těch vrásek bylo co nejmíň. Smě-
řujme tedy společně její cestu tak, aby si 
co nejdéle zachovala svoji malebnost, pří-
rodní hodnoty a  kulturní tradice a  svojí 
unikátností oslovila i  další generace, ne-
boť příroda je naše dědictví i budoucnost.

Ing. Jiřina Gaťáková
ředitelka regionálního pracoviště 

Agentury ochrany přírody a krajiny ČR, 
Správy CHKO Bílé Karpaty

Čtyřicet let Chráněné krajinné oblasti Bílé Karpaty
V životě lidském je 40 let věkem, kdy je člověk stále plný síly, ale už má za sebou nejeden 
šrám a možná první vrásky, ale také má mnohem jasněji v tom, kam směřovat svou 
životní cestu. Podívejme se tedy na to, jak prožily svých 40 let Bílé Karpaty, a zkusme 
se zamyslet nad tím, kam dál budou směřovat.

Úvodník
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Lopenické	Bošáčky	(Foto Libor Ambrozek)
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Kde se tvá vášeň pro přírodu vzala?
Ani nevím. Chodila jsem na  ekonomic-
kou školu, kde se biologie ani neučí. 
A  na  vysoké škole jsem studovala češti-
nu a  ruštinu. Také to nemám od  rodičů, 
kteří na  procházky přírodou neměli čas. 
Od  dětství jsem s  bratrem a  s  kamarády 
prostě chodila na hřiby, na bylinky nebo 
jen tak. Potom jaksi poctivěji s  manže-
lem, který je lesák a myslivec.

Co tě v té přírodě zajímá především?
Mám zájem o  zvířata, ptáky, motýly, 
hmyz, všechno – tedy o přírodu jako ce-
lek. Ale asi nejvíce mě baví kytičky, pro-
tože v tom jsou Bílé Karpaty fenoménem, 
který snad nikoho nenechá chladným. 
Jsem šťastná, že jsou Bílé Karpaty mým 
domovem.

Příroda mě tahá ven, dává mi to mno-
hem více než sedět doma a dívat se na te-
levizi, ale někteří to nechápou. Teta mi 
říkávala: „Proč si radší nelehneš? Uvi-
díš, jak tě budou bolet nohy!“ No, nohy 
mne bolí, to je pravda – klouby a tak. Ale 
v přírodě člověk odpočívá úplně jinak než 
u těch reklam a laciných pořadů.

Je dobré, že do přírody teď chodí hod-
ně lidí, ale chtěla bych se na  ně obrátit 

a vzkázat jim, ať chodí, ale přírodě neubli-
žují. Často tam vidím lidi s  volně puště-
ným psem. Další šlapají po kytkách, jez-
dí na kolech, na čtyřkolkách nebo autem 
na loukách místo po cestě a nechápou, že 
takto něco ničí. Pravidelně vidím vyleže-
ná kola od fotografů, kteří tam fotili jed-
nu orchidej. 

To mně velice vadí, a  proto bych se 
přimlouvala, abychom turisty do  příro-
dy moc nelákali. Zdejší pěkné louky jsou 
na to příliš zranitelné.

Orchideje jsou jednou z tvých oblíbe-
ných rostlin. Pamatuješ si na nějaký sil-
ný zážitek při setkání s nimi?
Určitě, to bylo, když jsem narazila na skle-
nobýl. Nikdy jsem tuto tajuplnou kyt-
ku neviděla až – mám to tady napsané 
– v roce 1998, kdy jsem byla v lese u Vá-
penek s  kamarádem, který měl za  úkol 
něco fotografovat. Rozhlížela jsem se jen 
tak, viděla jsem nějaké rostlinky, samo-
rostlík klasnatý tam kvetl, najednou mi 
padly oči k němu a hned jsem věděla, že 
je to on, sklenobýl. Poznala jsem ho podle 
obrázků z nějaké publikace. Byl to obrov-
ský zážitek, protože mnoho desítek let ho 
v Karpatech nikdo neviděl.

Také nikdy nezapomenu na objev to-
řičů včelonosných u základní školy v Dol-
ním Němčí, kde jsem učila. To bylo v de-
vadesátých letech, když jsme na jaře čistili 
chodníky a pod okny ředitelny a sborov-
ny jsme vytrhávali plevel. A teď jeden kluk 
volal: „Paní učitelko, tady roste něco pěk-
ného.“ Dobře si toho všiml – představte 
si, kdyby to byl kdokoli jiný… Původní 
dvě rostlinky tořiče byly na  kraji trávní-
ku, ale další rok jsme jich našli po celém 
pásu širokém asi tři metry mezi chodní-
kem a budovou. Od té doby tam kvetou 
každý rok, letos jsme jich napočítali je-
denadvacet.

Můžeš porovnat kvalitu přírody tehdy 
a nyní?
Co se týká orchidejí, těch ubývá, alespoň 
některých druhů. Třeba prstnatec bezo-
vý, u toho vidím takový úbytek, že na ně-

kterých místech – kde byly tisíce, nebo 
i  více – nezůstal ani jeden. Bohužel ne-
vím, čím je to dané. Avšak kukaček letos 
bylo dost a  také vstavače bledé se pořád 
na  mnoha místech vyskytují hojně. Můj 
manžel na  jaře objevil tady poblíž nové 
místo, houštinu s dvěma stovkami těchto 
„pallensů“.

Nezůstalo to jen u pozorování, ale 
hlavně na začátku existence CHKO ses 
orchidejemi zabývala i cíleněji.
Ano, tehdejší botanik správy CHKO Vla-
dimír Růžička spolu s dalšími ochranáři, 
jako je Jindřich Šmiták nebo Matilda Jati-
ová, hledali lokality s výskytem vzácných 
rostlin, aby je mohli vyhlásit jako chrá-
něné přírodní výtvory, jak se rezervacím 
tehdy říkalo. K  tomu potřebovali míst-
ní znalce, jako jsem byla já. Spolu jsme 
chodili do  terénu, kde jsem jim ukazo-
vala místa s pestrou a vzácnou květenou, 
a přitom jsem se víc naučila o tom, jak se 
různé druhy orchidejí od sebe liší a jak se 
jmenují.

To byla i  doba, kdy školský odbor 
okresu Uherské Hradiště po  mně chtěl, 
abych po  květnatých loukách prováze-
la exkurze pro učitele biologie v  rám-
ci DVPP (dalšího vzdělávání pedagogic-
kých pracovníků). To byla ode mě pěkná 
drzost! Ale zvládla jsem to. Chodili jsme 
se dívat nejen na orchideje na Drahy, ale 
třeba i na sněženky na Javořinu. Potěšilo 
mě, že poptávka po těchto exkurzích zů-
stala i po zrušení okresů.

Setkala ses v přírodě někdy i s nějaký-
mi nešvary?
Problémy byly s  lokalitou Za  lesem pod 
Javořinou, kde rostou šafrány bělokvě-

Učitelka v důchodě – ochranářkou stále
Asi není lepší osoby, ve které se spojuje 40. výročí CHKO Bílé Karpaty a akce Rok or-
chidejí, než Vlasta Ondrová (*1942) ze Slavkova. Už více než čtyřicet let dobrovolně 
chrání přírodu kolem své obce v jihozápadní části Bílých Karpat a má slabost zejména 
pro vstavače čili orchideje.

Náš rozhovor
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Mezi	tisícími	mečíků	(Foto Petr Slinták)
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té. Hospodařilo se tam nevhodně a  je-
den rok na té ploše byla taková bílá vrstva 
hnojiva, že jsem měla strach, jestli to vů-
bec něco mohlo přežít. Naštěstí to hnoje-
ní pak přestalo.

Pak si pamatuji, jak se v  roce 1975 
rozorala Miládka a skoro celé Slavkovské 
louky. Byla to smutná událost, ale na dru-
hou stranu mě příroda nezklamala, když 
jsem první rok po zásahu objevila v obilí 
stovky(!) mečíků. Mám z  toho ještě ně-
kde fotku. Po pár letech však už zmizely.

Ale samozřejmě největším průšvi-
hem bylo, když družstevníci na  Poráž-
kách provedli takzvanou rekultivaci – vy-
trhali stromy, bagrem to srovnali, a  tím 
se pak pustil sesuv. Zmizely téměř všech-
ny vzácné všivce, zůstalo jich jen pár. To 
bylo ještě pár let před vyhlášením CHKO. 
Tak jsme s manželem udělali všechno, co 
jsme mohli, abychom všivce zachránili. 
Ne my sami. Vladimír Růžička se staral 

o  rozmnožení posledních všivců a  jejich 
návrat na  lokalitu, do  obnovy a  násled-
né údržby lokality bylo zapojeno hnutí 
Brontosaurus a  studenti Přírodovědecké 
fakulty Univerzity Palackého v Olomou-
ci. K tomu jsme jim my pochopitelně po-
skytovali veškeré zázemí.

Kromě těchto, řekněme, individuálních 
akcí zaměřených na ochranu přírody jsi 
také založila organizaci, která se tím 
zabývá.
Myslíš Pantoflíček. Ano, bylo to v  roce 
1989, kdy pan ředitel základní školy 
v Dolním Němčí Ludvík Zimčík za mnou 
přišel, protože se objevila možnost finan-
cování ekologické výchovy. Tak jsme na-
psali projekt mj. na trvalou výstavu Příro-
da Bílých Karpat do  vestibulu školy. Tu 
navštěvovalo hodně dětí i z okolí, proto-
že sem jezdily na plavání, a když tam če-

kala jedna skupina na  druhou, odchyti-
la jsem je a  probírali jsme výstavu. Dále 
jsme měli přírodovědecký kroužek a zalo-
žili ekocentrum, které se v roce 1997 do-
stalo pod křídla Českého svazu ochránců 
přírody.

Pantoflíček funguje pořád. Pořádá pra-
videlné aktivity pro děti ke  Dni Země, 
Dni dětí, Dni stromů, dále vycházky 
do  přírody, uklizení odpadů a  jiné. Také 
pečuje o mokřadní lokality Kolo a Kolo 2, 
které každoročně kosíme a uklízíme. Po-
stavili jsme zde i  informační panel a  ob-
novili jsme tamní studánku. (Nutno do-
dat, že aby zde mohla zabezpečit populaci 
orchidejí, Vlasta Ondrová si Kolo směni-
la za pole po rodičích – JWJ.)

Dále děláme jednorázové brigády, na-
příklad sázení stromů nebo obnovení ale-
jí – za loňský rok jsme vysadili kolem 180 
stromků. Snad nejkrásnější, ale dost ná-
ročná akce byla záchrana prastaré hrušně 

na  hranici katastrů Slavkova a  Hor-
ního Němčí. Tam byla projektová-
na zpevněná polní cesta a kvůli tomu 
měla tato úctyhodná hrušeň pad-
nout. Naštěstí k  tomu nedošlo, ces-
ta strom nakonec obchází, hrušeň se 
stala oficiálně památným stromem 
a pak v celostátní soutěži Strom roku 
2011 ještě vyhrála druhé místo.

Jak bys hodnotila těch 40 let 
CHKO?
Po  podpisu ministra Klusáka pod 
vyhlašovací dekret se vlastně moc 
nezměnilo, ze začátku to 
bylo ještě takové bezzu-

bé. Zemědělci hnojili dál. Ale 
teď se správa opravdu snaží pří-
rodu a krajinu udržet v původ-
ním stavu, a dokonce napravit 
špatné stavy, které jsme zdědili. 
Řada věcí je určitě daleko lep-
ších než na  začátku existence 
CHKO.

Nicméně se domnívám, 
že by měla být zřízena strážní 
služba, třeba na těch Porážkách 
v době květu všivců a pantoflíč-
ků. I obecně kvůli bezohledné-
mu chování některých návštěv-
níků, kterých je čím dál více. 
Další věc, která se mi nelíbí, 
je, že se objevují rostliny, které 
sem nepatří. Mám teď na mys-
li pár případů v Přírodní rezer-
vaci Drahy nebo len rakouský, 
který se sem tam vysazuje. Je 

to pěkná kytka, ale nepatří do zdejší pří-
rody. Ale úplně nejvíc mně vadí, jak moc 
peníze a nešťastný způsob dotací dokáza-
ly zdevastovat naše lesy a pole.

Už máš svůj věk, máš pořád ještě sílu 
přírodu aktivně chránit?
No, hledám už svého nástupce na  vede-
ní ZO ČSOP Pantoflíček, ale ještě bych 
ráda zrealizovala projekt na zřízení tří tů-
něk u  potoka Kazivce na  Slavkovských 
loukách a vysadila nějaké aleje, které tady 
máme rozjednané. Také bych ráda obě 
Kola dotáhla do  příznivého stavu a  po-
kračovala ve  spolupráci s  naším staros-
tou ve věci ozeleňování krajiny. Dokud mi 
zdraví slouží…

Jan W. Jongepier

Náš rozhovor

Výstava	ve	vestibulu	ZŠ	Dolní	Němčí 
(Foto Jitka Bartošová)

Na	poznávací	exkurzi,	květen	2010
(Foto Jaroslav Hrabec)

„Zahrádka“	Vlasty	Ondrové 
(Foto archiv Vlasty Ondrové)
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Tento druh školky už funguje třetím ro-
kem také v  Radějově. Přírodní školku 
Na mezi bude letos navštěvovat okolo de-
seti dětí.

„K  myšlence lesní školky nás přived-
ly naše děti. Chtěli jsme jim umožnit na-
vštěvovat školku, kde budou trávit vel-
kou část dne venku, poznávat přírodu 
a mimo jiné budou také moct volně roz-
víjet své pohybové schopnosti. Založili 
jsme spolek, k dispozici jsme měli vhod-
ný pozemek, manžel postavil dřevěnou 
maringotku, oslovili jsme rodiče, přida-
lo se několik dětí a mohli jsme začít,“ říká 
ke  vzniku alternativy klasických státních 
školek předsedkyně spolku Na mezi Ma-
rie Liferenková, která se do projektu pus-
tila společně s manželem Martinem a ka-
marádkou Veronikou Smaženkovou.

Základ
Hlavní myšlenkou těchto stále rozšíře-
nějších školek, určených pro děti od  tří 
do  šesti let, je trávit převážnou část dne 
venku. Děti přitom doprovází průvodky-
ně, které tak mohou být přítomny tomu, 
jak se školčátka učí spontánně prožitkem, 
osobní zkušeností a zážitkem. Zároveň je 
však důležité podporovat týmovou spo-
lupráci, stejně jako individualitu každého 
dítěte. Důraz se klade i na rozvíjení jem-

né a  hrubé motoriky, kreativitu a  fanta-
zii dětí a v neposlední řadě také na zdraví 
nejmenších. Při pobytu venku za jakého-
koliv počasí se totiž děti otužují, a posilují 
tak svou imunitu.

„Školka funguje jeden den v  týdnu, 
a  to v  pátek. Naše zázemí tvoří marin-
gotka, kterou lze v případě potřeby vyto-
pit kamny. Využíváme ji k  odpolednímu 
odpočinku, při velmi nepříznivém poča-
sí a  máme zde uložené náhradní obleče-
ní a pomůcky, jako jsou knížky o přírodě, 
výtvarné potřeby a další věci jako napří-
klad lupy k pozorování přírody. Jako toa-
leta slouží dětem kadibudka,“ vyjmeno-
vává pro někoho polní podmínky Marie 
Liferenková. Součástí zázemí je také krytá 
pergola, kde děti za nepříznivého počasí 
obědvají či tvoří. Nechybí ani pískoviště, 
houpačka nebo lana na stromech, kame-
ny a dřevěné klády a také v křoví vyseče-
né bludiště.

Den ve školce
Kdo by čekal, že je den v  alternativní 
školce bez nějaké koncepce, spletl by se. 
Po příchodu se děti s průvodkyněmi uví-
tají v ranním kruhu, kde se všichni podělí 
o to, jak se mají nebo co je u nich nové-
ho. Zároveň se děti dozví, co je ten den 
čeká, a nechybí ani zpěv či hra na hudeb-

Lesní školka Na mezi ní nástroj. „Po  svačině většinou vyráží-
me na výpravu nebo procházku, tvoříme 
nebo vyrábíme. Také si povídáme o růz-
ných tématech, která se pojí s  obdobím, 
které právě prožíváme, a  také o  tom, co 
při pobytu v  přírodě objevíme a  co děti 
zaujme, ať už jsou to stopy, zvířata či rost-
liny.

Po  společném obědě, na  jehož pří-
pravě se děti podílí, školčátka odpočíva-
jí venku či v maringotce u pohádky a, po-
kud potřebují, spí. Po odpočinku tráví čas 
venku volnou hrou nebo tvořením a po-
stupně si je rodiče vyzvedávají,“ popisuje 
průběh dne Marie Liferenková a dodává, 
že nechybí ani výlety, ať už na Holý vrch, 
Žerotín, za  koníky do  Tvarožné Lhoty 
nebo za koupáním na Lučinu. Děti navští-
vily i  místního včelaře nebo byly s  míst-
ním myslivcem na výpravě v lese. Rodiče 
dětí se potkávají i mimo školku, například 
u táboráku nebo při společném stanová-
ní.

Čerstvý vzduch
A  jaký je o  přírodní školku Na  mezi zá-
jem? Kromě místních dětí z  Radějo-
va do  školky dochází i  děti z  Vracova či 
Strážnice, zájem byl i ze Sudoměřic nebo 
Skalice. Někteří rodiče berou lesní školku 
jako zpestření k té klasické, kdy chtějí, aby 
se jejich děti pohybovaly volně v přírodě, 
mohly řádit, běhat a  skákat, aby trávily 
více času venku a  poznávaly svět kolem 
sebe. „Do lesní školky dá dítě rodič, kte-
rému nevadí, že se jeho dítě čabrá v kalu-
žích, hraje se s blátem a je špinavé. Že dítě 
nemá takové pohodlí, jako kdyby bylo 
uvnitř, ale zato po většinu dne dýchá čers-
tvý vzduch,“ myslí si průvodkyně dětí.

Díky rostoucímu zájmu rodičů se uva-
žuje o rozšíření provozu o další den. Zá-
leží však na finančních možnostech. Tím, 
že není školka zapsaná v rejstříku Minis-
terstva školství, mládeže a  tělovýchovy, 
ale jde o klub, žije především z příspěvků 
rodičů a také z finanční podpory obce.

Zuzana Černá

Učíme se odmalička

Být celý den na  čerstvém vzduchu, usínat za  klapotu dešťových kapek, poznávat 
a  prožívat jednotlivá roční období a  zároveň porozumět přírodě, hmyzu, květinám 
nebo vytvářet výrobky z kamenů, klacíků či hlíny? I tak může vypadat dnešní školka. 
Tedy ta lesní.
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Akce v Bílých Karpatech

Brigáda vznikla jako trampská akce poté, 
co dr. Vladimír Růžička, pracovník Sprá-
vy CHKO, Mirka navštívil, aby pomo-
hl vytipovat cenné lokality k  vyhlášení 
jako chráněné přírodní výtvory (CHPV, 
nyní přírodní rezervace či památky). 
Některé louky nad Klobouky 
tehdy už roky nikdo neko-
sil a  postupně zarůstaly 
náletovými dřevinami. 
Při společném setkání 
dr.  Růžička upozornil 
na to, že louky potřebu-
jí pravidelnou péči, ji-
nak by tamní orchideje 
i další vzácné rostliny brzo 
zmizely. Konkrétně se jed-
nalo o  pět lokalit, ze kterých si 
Kosenka vzala postupně na starost čty-
ři: Javorůvky, Bílé potoky, Dobšena a To-
maštíkova lúka. Postupně přibyly do péče 
i další louky v I. zóně CHKO Bílé Karpa-
ty.

Začátky
Mirek Janík tehdy měl jako člen ochra-
nářské organizace TIS již pět let zkuše-
nosti se sekáním luk, čištěním studánek, 
sbíráním kamenů na polích atd. Ostatně 
se TIS pak přetransformoval do  České-
ho svazu ochránců přírody a  o  asi deset 
let později si valašskokloboučtí ochraná-
ři pod jeho záštitou vymysleli pro svůj 
kolektiv jméno Kosenka – zkratka pro 
„Karpatské ochranářské sdružení ekolo-
gů, nepolitiků, křesťanů a altruistů“.

První brigáda se uskutečnila na  Ja-
vorůvkách za  účasti sedmi dobrovolní-
ků a od té doby se každý rok vracela stá-
le větší skupina. Bohužel po  třiatřiceti 
letech věrné péče území vykoupila jed-
na soukromá osoba, která Kosenku vy-
hnala z pravidelné údržby. Tímto se stala 
hlavní základnou pro každoroční tábo-
ry Přírodní rezervace Bílé potoky. Louky 
i mokřad v této rezervaci dobrovolníci již 

kosili od té doby (1985), co akce probíhá 
ve dvou (týdenních) turnusech.

Při brigádnické akci se ale nejed-
ná jen o sečení. Travní porosty se na Bí-
lých potocích za tu dobu rozrostly zhru-
ba o třetinu plochy. Dříve byla celá dolní 
strana zarostlá náletovými dřevinami, 

ale po  pracném vyčištění této části to 
dnes začíná vypadat znovu jako lou-

ka a vyskytují se zde už desítky dru-
hů lučních rostlin, mimo jiné díky 
využití semenného materiálu ze za-
chovalých částí luk. Podobně roz-
šířili účastníci Tradičního kosení 

i výměru lučních porostů na lokalitě 
Dobšena, kde se v posledních letech 

odehrává druhý turnus.

Vývoj programu
S narůstajícím počtem zájemců se vyvíjel 
i  program a  měnil se název akce. Sedmý 
ročník už navštívilo 120 mladých i  star-
ších lidí, letos se jich za dva týdny vystří-
dalo celkem 170. Krásnou věcí přitom 
je, že přišli i  potomci (dokonce i  vnuci) 
těch, kteří sem chodili už v osmdesátých 
letech.

XXXX. tradiční kosení 
bělokarpatských luk

Název akce původ-
ně zněl Memoriál ka-
maráda Toma, pak se 
změnil na  Tradiční 
kosení bělokarpatských 
luk, dnes s  přídavkem 
„a škola ochrany příro-
dy a  krajiny“, protože se 
nejen kosí, seká a nutně i vaří a baví, ale 
probíhají zde i přednášky a krátké kurzy. 
Začátečníci jsou školeni v tom, jak zachá-
zet s kosou a jak ji bezpečně brousit nebo 
proč se sečením rostlin chrání příroda. 
Letos byla akce inzerována jako Jubilejní 
kosení … a její součástí byla novinka „čty-
řicetihodinová štafeta v kosení na poho-
du“.

To, co však celou dobu zůstává stejné, 
je termín: první a druhý týden v červenci. 
Nemodernizovalo se ani nářadí, vybave-
ní nebo technologie. Pořád se seče kosou, 
vaří se v  polní kuchyni, bydlí se ve  sta-
nech nebo pod širákem. Také se zůsta-
lo u principu, že nikdo se nemusí přihla-
šovat, nikdo se nemusí odhlašovat. Jako 
za starých časů – řeklo se, kdy se budou 
séct louky, a přišel pomáhat ten, kdo z dě-
diny chtěl a mohl.

Ale zpět k  roku 2020. Mirek Janík 
může být spokojený, protože letošní roč-
ník Tradičního kosení se vydařil po všech 
stránkách. Nejen že přišlo pracovat dost 
zájemců a  atmosféra byla výborná, ale 
hlavně to, že se i přes deštivé počasí poda-
řilo obě rezervace a další louky v I. zóně 
CHKO pokosit a seno (pro místní chova-
tele) z nich sklidit.

Jan W. Jongepier

Kromě CHKO Bílé Karpaty slaví letos 40. výročí i dobrovolnická akce Tradiční kose-
ní bělokarpatských luk na Valašskokloboucku. Ta proběhla poprvé v létě roku 1981, 
necelý rok po vzniku CHKO, a každoročně se opakuje až dodnes. Za obdivuhodným 
udržováním této již čtyřicetileté tradice stojí Mirek Janík (72) a „jeho“ Kosenka.
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Když usedlost tehdy objevili, obytný 
dům z nepálených cihel byl v neutěšeném 
a  havarijním stavu a  spěl k  zániku. Jedi-
nečné na něm však bylo, že jeho původ-
ní stav byl úplně dochován – v minulosti 
nebyly provedené žádné stavební zásahy 
nebo úpravy. To Matějkovy velmi zaujalo, 
a tak se rozhodli vzít si úvěr, ruinu na Žít-
kové koupit a  věnovat svůj čas a  energii 
na uchování něčeho, co bude dalším ge-
neracím svědkem života zdejšího lidu. 
Mají i vizi vytvořit zde malé muzeum ko-
paničářské lidové architektury a kultury.

Obytný dům
Myšlenka byla v podstatě jednoduchá, ale 
při samotném získání objektu do  vlast-
nictví narazili na problémy. Až po mnoha 
marných pokusech se jim podařilo v  za-
hraničí dopátrat vlastníka usedlosti, kte-
rý ji odkoupil po smrti posledního z Janú-
šů. Naštěstí byl ochoten ji prodat, protože 
s ní neměl žádný záměr.

Po  tomto zásadním kroku se manže-
lé mohli pustit do  obnovy celé usedlos-
ti, ke které patří také ještě stodola a zatím 
pouze torzo chléva z  lomového kamene. 
Vzhledem k uvedenému záměru bylo jas-
né, že se přitom má postupovat maximál-
ně citlivě, s  užitím tradičních postupů 
a materiálů, aby se uchoval genius loci to-
hoto místa.

Prioritou se stala oprava obytného 
domu, aby se zde o pracovních víkendech 
mohlo vařit a přespávat. K tomu však bylo 
nutné nejprve zjistit jeho historický vý-
voj a  aktuální stav. Firma Thermo Sana-
ce, s.r.o. provedla dendrologickou analý-
zu dochovaných dřevěných konstrukcí 
a  rovněž lokalizovala místa, kde řádila 
dřevomorka, a  stanovila účinná opatření 
vedoucí k  nápravě. Na  základě toho na-
vrhla Ing.  arch. Edita Vlčková obnovu, 
kterou pak provedla firma Hliněný dům 
za  finanční podpory z  Havarijního pro-
gramu Ministerstva kultury ČR a  Zlín-
ského kraje.

Materiály jako kotovice, kámen, pále-
né střešní tašky aj. byly získávány od ma-
jitelů zaniklých objektů v okolí. Dřevěné 
konstrukce byly ručně otesány tradičním 
způsobem a spojené výhradně tesařskými 
spoji. A  to, co bylo možné zachovat, na-
příklad okna v  jizbě, bylo restaurováno. 
Nutno říci, že obnova probíhala pod do-
hledem Národního památkového ústavu.

Stodola
Letos přišla na řadu roubená stodola, kte-
rá je stará zhruba 200 let a byla poškozena 
vlhkostí, dřevokazným hmyzem a houba-
mi. Aby se povědomí o lidové architektu-
ře spojilo s  tradiční tesařskou prací, byla 
zde 14. července uspořádána dílna, kdy 

čtyři tesaři veřejnosti představili, jak bu-
dou do  konce prázdnin pracovat na  ob-
nově stodoly pomocí původních nástrojů 
(sekery a ruční pily) a řemeslných postu-
pů.

Několik desítek lidí se akce zúčastnilo 
a seznámilo se na místě s tím, jak se tra-
dičně vyrábí trámy tesáním z  kulatiny, 
jaké nástroje, postupy a fortel k opracová-
ní dřeva používali naši předkové, jak vzni-
kají celodřevěné tesařské spoje aj. Mohli 
se přesvědčit, že tesaři používají dubové 
nebo bukové dřevo z  lesa nad chalupou, 
kde dřevorubci vybrané stromy v  zimě 
vytěžili. Záštitu nad dílnou převzali 
Ing.  Andrea Nasswettrová, Ph.D., MBA 
z  firmy Thermo Sanace a  Jozef Štibravý, 
tradiční tesař a zakladatel společnosti Te-
sané. Kvůli velkému zájmu budou podob-
né akce pořádat i v dalších letech.

Plány do budoucna
V dalších letech bude třeba nahradit ne-
původní plechovou střechu stodoly, kte-
rá dříve bývala došková. Pokračuje i  re-
konstrukce chléva a do budoucna je ještě 
v  plánu obnova sušárny ovoce. Nezapo-
míná se ani na květnatou louku a sad sta-
rých odrůd ovocných stromů, které se 
nacházejí nad areálem kulturní památky. 
Snem manželů Matějkových je zachránit 
další objekt, zanikající historický roube-
ný seník, jeho transferem do areálu used-
losti.

Díky aktivnímu a  příkladnému přístupu 
majitelů nominoval Národní památkový 
ústav Janúšovu chalupu do  soutěže Pat-
rimonium pro Futuro 2020 v kategorii Zá-
chrana památky.

Jan W. Jongepier

Akce v Bílých Karpatech

Poslední z desíti objektů zapsaných jako nemovitá kulturní památka na Žítkové se 
nachází v části Doliny a je mezi místními znám jako Janúšova chalupa. V roce 2016 
ji zakoupili Marek a  Marcela Matějkovi, kteří areál venkovského domu postupně 
obnovují.

Obnovená	Janúšova	chalupa,	květen	2019	(Foto Lucie Svrčková)

Dílna	tradičního	tesařského	řemesla,	
červenec	2020	(Foto Olga Grossová)

Tesařská dílna
na Žítkové
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Počátky
V  roce 1990 se potkali veselští ochrán-
ci přírody s  místními ovocnáři. Bavili se 
o tom, jaká je škoda, že se ze zahrad hor-
ňáckých obcí postupně vytrácí část ovoc-
ných odrůd, které v  nich od  nepamě-
ti rostou. Rozhodli se, že se pokusí toto 
mizející dědictví zmapovat, a v roce 1991 
u Velké nad Veličkou založili genofondo-
vý sad, ve kterém v současnosti roste 450 
stromů hrušní, jabloní, třešní a  slivoní. 
Tento počin se tak asi stal 
počátkem malé bělo-
karpatské ovocnářské 
„revoluce“, do  které se 
postupně v  dalších le-
tech zapojila řada jednot-
livců a  organizací po  ce-
lých Bílých Karpatech.

Podnětem k  dalšímu 
„inovačnímu“ kroku se stala výstava or-
ganizovaná v roce 1996 na velvyslanectví 
v německém Bonnu, kdy se nesměle rodi-
la myšlenka založit organizaci, která sdru-
žuje jednotlivce a spolky s cílem napomá-
hat zachování přírodního a  kulturního 
odkazu Bílých Karpat. Ta v  roce 1998 

dostala konkrétní podobu v  občanském 
sdružení Tradice Bílých Karpat, ideově 
koncipovaném členy brněnské Veroniky, 
zejména Mirkem Kundratou a  Yvonnou 
Gaillyovou.

Lucemburská pomoc
Právě tomuto spolku se podařilo získat 
grant od lucemburské nadace Hëllef fir 
d’Natur (česky „Pomoc přírodě“) na ma-
pování ovocných odrůd a hlavně na zpra-

cování ovoce – výstavbu 
moštárny. Lví podíl 
na  zdaru celého pro-

jektu měl Raymond 
Aendekerk, kterého lze 

skutečně nazývat otcem 
moštárny.

Od  léta 1999 tak 
na  usedlosti, kterou zakou-

pila Nadace Veronica, se parta místních 
řemeslníků vedená Petrem Janůjem pus-
tila do práce, která symbolicky vyvrcholi-
la v září 2000 prvním lisování jablečného 
moštu. Moštárna v prvním, na úrodu jab-
lek bohatém roce zpracovala skoro 200 
tun ovoce a hned od počátku se jí podaři-

Moštujeme 20 let lo na trh uvést též jablečný bio-mošt, tedy 
tradičními postupy vyrobenou jablečnou 
šťávu z  jablek od  místních ekologických 
zemědělců.

Další rozvoj
První bio-moštárna v  České republice 
se měla čile k  světu a  již v  prvním roč-
níku soutěže Biopotravina roku, v  roce 
2002, získal Jablečný bio-mošt z Hostětí-

na první cenu. Postupně se dařilo 
rozšiřovat nabídku ovocných šťáv, 
ke kterým pak přibyly i bylinné si-
rupy. Právě tuto pestrou směs mohl 
ochutnat britský princ Charles při 
své návštěvě Hostětína v  březnu 
2010.

V  dalších letech moštárna pů-
vodně nainstalovanou technologii 
po  částech obnovila. Jako první, 
již v roce 2007, přišel na řadu nový 
pásový lis, který nahradil původ-
ní hydraulický plachetkový. V roce 
2011 byla vyměněna rovněž pů-
vodní repasovaná lahvovací lin-
ka za  modernější, která umožňu-
je stáčet do více druhů lahví, navíc 
uzavřených šroubovacím uzávě-
rem. Významná inovace je spoje-
na s výrobou jablečného bio octa: 
z původně jednorázové zakázky se 
postupně vyvinula nová část sor-

timentu. V  roce 2017 se část moštárny 
přestavěla na malou octárnu s výkonným 
moderním acetátorem.

Během celé své existenci slouží moštár-
na jako příklad či inspirace, předává své 
zkušenosti. Od  samého počátku je nosi-
telem a hybatelem dění kolem regionální 
ochranné známky Tradice Bílých Karpat®. 
Moštárna je též otevřená veřejnosti nebo 
drobným pěstitelům, kteří v úrodných le-
tech vozí do moštárny své ovoce ke zpra-
cování pro svou domácí spotřebu.

V  uplynulých dvaceti letech se moš-
tárna v  Hostětíně, vlastněná spolupodíl-
níky z  neziskového sektoru, stala funkč-
ním malým podnikem, který zpracovává 
přednostně místní ovocnářskou úrodu 
a  při svém provozu zohledňuje životní 
prostředí.

Semper sint in flore!

Radim Machů
Hostětín

Mgr. Radim Machů je jednatelem Moštárny 
Hostětín s. r. o.

Ovoce našich dědů

Když v neděli 10. září 2000 v čerstvě zrekonstruované moštárně v Hostětíně skupina 
řemeslníků poprvé ochutnala čerstvě vylisovaný jablečný mošt, patrně se jim ulevilo. 
Po ročním snažení se podařilo uvést do chodu starší, z Německa dovezenou technologii 
na  zpracování jablečného moštu. Tu postupně instalovali a  repasovali v  opravené 
stodole na dvoře bývalé Chmelovy usedlosti ve středu dědiny. Co však tomu prvnímu 
koštování předcházelo a jak se moštárna vyvíjela dál?

Moštárenská	nabídka:	mošty	a	sirupy	(Foto Daniel Šenkeřík)
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Portrét

Čo sa za mladi naučíš
Ján Patinka má 83 rokov. Od  štrnástich 
rokov sa venuje výrobe košíkov a ošatiek 
z  ražnej slamy, ktoré v  tomto kraji nena-
zvú inak, ako „slaménky“. Spomína, ako 
sa tomuto starému remeslu naučil: „Pliesť 
som sa naučil doma, pri otcovi. Oni to ro-
bili celá rodina, otec aj jeho dvaja bratia. 
Keď som skončil školu, nechceli ma pus-
tiť nikde na učňovku. Otec bol súkromný 
roľník, mali sme pole, musel som ostať ro-
biť na majetku, tak som začal pomáhať ot-
covi a skúšal som pliesť.“

V rozprávaní Jána Patinku ožívajú sta-
ré časy, keď sa vo Vrbovciach plietlo v kaž-
dom druhom dome. V  okrúhlych ale-
bo podlhovastých ošatkách nosili ženy 
chlieb do pekárne. Cesto v nich najlepšie 
vykyslo. Slamienky sa vyrábali nielen pre 
vlastnú potrebu, ale aj na predaj.

Ženy ich chodili predávať nielen 
po  okolitých dedinách, ale pešo išli až 
do  Skalice či Strážnice. Keď postavili 
nové pekárne, mali slamienkári z  Vrbo-

viec veľké zákazky. Pre 
pekárne plietol aj pán 
Patinka. Neskôr pra-
coval ako traktorista, 
ale pletenie ostalo jeho 
celoživotnou záľubou, 
ktorej sa opäť začal na-
plno venovať po  od-
chode do  dôchodku. 
Môžete ho stretnúť 
na podujatiach, ako sú 
dožinky v  Turej Lúke, 
jarmok v Brezovej ale-
bo stretnutie košikárov 
v  Rudníku, kde pred-
vádza pletenie aj pre-
dáva svoje výrobky.

Ako vzniká slamienka
Najskôr treba zasiať 
a vypestovať raž (žito), 
má z  našich obilnín 
najdlhšie steblá. Raž sa 
musí nakosiť kosou ale-
bo kosákom. Ešte do-
nedávna si pán Patinka 

kosil sám, teraz mu už pomáhajú zaťovia. 
Slamu treba dôkladne očistiť, robí sa to 
dreveným riedkym hrebeňom. Po čistení 
musí ostať len holé pevné steblo bez klás-
ku. Keď začína pliesť, vezme tenký zväzok 
slamy, ktorý uhladí a  navlečie do  kovo-
vého alebo koženého prstenca. Ten za-
ručuje rovnakú hrúbku zväzku. Slama sa 
potom obšíva vŕbovým prútím. Používa 
pri tom aj pomocnú kovovú špičku, kto-
rou vytvorí dierku, kam zasunie prútik. 
Sám hovorí, aký musí dávať sakrament-
ský pozor pri šití, aby to bolo pravidelné 
a úhľadné.

Kto nevie, asi by neuhádol, že dlhé 
ploché biele pásiky, ktorými sa slama špi-
rálovito obšíva, sú vlastne rozštvrtené vŕ-
bové prúty. Ján Patinka popisuje, ako sa 
prúty na šitie pripravujú: 

„Najlepšie prútie je, keď opadnú listy. 
Vtedy majú slamienkári žatvu. Prútie sa 
rozštiepa na štvoro, dá sa povariť, potom 
sa musí ošúpať a oškrabať, aby nám ostal 
len tenký ohybný pásik. Vŕbu si pestujem 

Slamienkár zo Štefanovej pred domom. Nie je vŕba ako vŕba. Treba 
vybrať tú správnu, ktorá sa dobre štiepe.“

Výtvory Jána Patinku, to nie sú len 
ošatky, ale aj košíky, kabelka či klobúk. 
Všetko jemná precízna práca, z  tenkých 
zväzkov slamy, zošitých pravidelným ste-
hom. Vzory si vymyslel sám, hovorí im 
čipka. Vznikajú striedaním plných plôch 
s  vlnovkami, zúbkami a  špirálami. Také-
to misky a košíky vyzerajú krehko, ale sú 
pevné. Také museli byť slamienky v  mi-
nulosti, aby dlho vydržali. Jeden pochy-
bovač chcel ošatku, ktorú vyrobil pán Pa-
tinka, prevrátiť naruby. Skúšal to on aj 
jeho kamaráti, ale vzdali to, nikomu sa to 
nepodarilo, taká bola pevná.

Učni a učnice
Výrobky Jána Patinku obdivujú doma 
i  v  zahraničí. Dostali sa do  Ameriky, Ta-
lianska, Nórska. Do Kanady posielal ko-
šík plný zázvorníkov. Pýtame sa ho, či 
svoje remeslo niekomu odovzdáva, či sa 
mladí chcú učiť pliesť slamienky. Nau-
čil to vnučku, ide jej to od  ruky, ale ne-
venuje sa pleteniu, lebo žije v Taliansku. 
Má aj ďalšie učnice: „Mám jednu pokra-
čovateľku, dokáže to spraviť perfektne. 
Prišla do  Vrboviec z  Ostravy na  brigádu 
k staviteľom slamených domov, čo pôso-
bia v  Štefanovej. Každý deň pravidelne 
chodila a  pracovala so mnou. Aj materi-
ál si vedela pripraviť, aj pliesť sa naučila. 
Mám aj učnicu z Turej Lúky, má snahu, aj 
jej priateľ sa chytil. Ak budú pokračovať, 
bude dobre.“

Ján Patinka by bol najradšej, keby jeho 
učňov a učníc bolo čo najviac. Má vrúc-
ny vzťah k  svojmu remeslu a  želá si, aby 
sa nestratilo, keď tu on už nebude. Treba 
sa čím skôr prihlásiť. Nájdete ho ľahko. 
Vo Vrbovciach v osade Štefanová hľadaj-
te dom, ktorý má na bránke na poštovej 
schránke nápis „Slamenkár“.

Katarína Rajcová

„Volám sa Ján Patinka a venujem sa výrobe slamienok. Poďte ďalej.“ Na návštevu nás 
pozval posledný slamienkár z  Vrboviec, ktorý býva v  osade Štefanová. Aby nebolo 
pochýb, ku komu idete, na  poštovej schránke má napísané pekne po  vrbovčansky 
„Slamenkár“.
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Setkání připravila Správa CHKO Bílé 
Karpaty ve spolupráci s VIS Bílé Karpaty 
s cílem nejen prezentovat metody jak tyto 
noční tvory pozorovat, ale také ukázat, 
jak nebývale různorodá a druhově počet-

Jde o reakci státní ochrany přírody na zvý-
šený zájem obyvatel o  trávení volného 
času v české přírodě v souvislosti s ome-
zeními, které přinesla koronavirová pan-
demie. 

Cílem této iniciativy je pozvat ná-
vštěvníky na  zajímavá místa české kraji-
ny, na která ani zvýšený pohyb turistů ne-
bude mít negativní dopad. Samozřejmě 
pokud se dodržují základní návštěvnická 
pravidla, která jsou rovněž součástí osvě-
tové kampaně. 

Tipy na výlety ve všech CHKO v Čes-
ké republice i animovaná videa o chová-
ní v  chráněných územích, kterými vás 
provede „Rodina Veverkových“, najdete 
na webu www.snamidoprirody.cz. 

ná skupina to ve sku-
tečnosti je.

Měli jsme štěs-
tí na  opravdu krásné 
druhy. Mezi první-
mi se na  osvětleném 
plátně objevil same-
ček bekyně mniš-
ky se svými hřebeni-
tými tykadly. Věděli 
jste, že jméno bekyně 
je odvozeno ze staro-
francouzského slova 
bége, které označova-
lo světle žlutou bar-
vu? Právě takovou, 
jakou můžeme vidět 

na  křídlech tohoto motýla. Později při-
létly i vzácné druhy uvedené v červeném 
seznamu, jako např. bourovec švestko-
vý, přástevník angreštový, můřička žluto-
skvrnná či píďalka bahenní. Co do počtu 

Pro CHKO Bílé Karpaty byly zpra-
covány zatím dva výlety. První vás za-
vede do  okolí NPR Čertoryje, kde se 
i na podzim lze kochat jedinečnou bělo-
karpatskou krajinou. Pro milovníky valaš-

Motýli zahalení tmou

Pojďte s námi do přírody!

jedinců se stal vítězem žlutokřídlec červe-
nočárný se stovkou exemplářů. 

Nebyli to ale jen motýli, které jsme 
ten večer mohli obdivovat. Světla přiláka-
la např. i  zákonem chráněného střevlíka 
Scheidlerova, známého výraznou barev-
nou různorodostí od fialové přes bronzo-
vou až po zelenou.

Během celé noci jsme zaznamena-
li přes sto druhů, což vůbec není špatné. 
Svou roli v  tom sehrál jistě i  výběr loka-
lity v blízkosti obce Javorník, která je ob-
klopená mozaikou polí, luk a pastvin roz-
členěných stromovými hrázemi a remízy. 
Významné jsou i  lesní komplexy se za-
chovalými letitými buky a  dalšími list-
náči. Právě takové prostředí vytváří op-
timální životní podmínky druhům, kteří 
žijí skrytě po našem boku.

Tomáš Ernest Vondřejc

ské krajiny je potom druhý výlet vedoucí 
z Valašských Klobouk přes kopce na Ne-
dašovsku s  cílem na  hradě Brumov. Po-
drobnosti obou výletů, včetně trasy a ná-
ročnosti, je možné najít v databázi www.
snamidoprirody.cz.

Radomír Staš

Zprávy ze Správy

Noční motýli jsou pro mnohé neznámou a  tak trochu i  tajemnou skupinou hmyzu, 
která často uniká pozornosti. Také proto proběhla na  konci prázdnin pro širokou 
veřejnost akce Motýli zahalení tmou.

Možná jste v  médiích zaznamenali během 
jarních a  letních měsíců kampaň Agentury 
ochrany přírody a  krajiny Pojďte s  námi 
do přírody. 

Konference odložena
Z  důvodu epidemie koronaviru je ter-
mín konference k  výročí 40 let vyhlá-
šení CHKO Bílé Karpaty odložen na 
5.–6. května 2021. Uzávěrka pro příspěvky 
do fotosoutěže je nově 31. ledna 2021.
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Nedašovsko,	vlevo	dole	PR	Jalovcová	stráň	(Foto Bohumil Jagoš)
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40 let CHKO Bílé Karpaty

Tehdy bylo narušování původní krajiny 
teprve v  počátku, socialistická zeměděl-
ská výroba se postupně rozbíhala a  Bílé 
Karpaty byly pouze místy poznamenány 
divokou, často nelegální výstavbou rekre-
ačních objektů a zvyšující se návštěvnos-
tí krajiny.

Aktiv ochrany přírody
V 60. a 70. letech jsem zastával neplace-
nou funkci okresního konzervátora státní 
ochrany přírody pod křídly odboru kultu-
ry Okresního národního výboru (ONV) 
Hodonín a  shromáždil jsem tzv. Aktiv 
ochrany přírody, složený z lidí, kteří v ob-
lasti bydleli a  kterým další osud Bílých 
Karpat nebyl lhostejný. V  tomto období 
jsem se seznámil s  některými pracovní-
ky Krajského střediska státní památkové 
péče a ochrany přírody v Brně: dr. Vikto-
rem Plevou a  jeho pozdějším asistentem 
Ing. Jindřichem Šmitákem a dr. Matildou 
Jatiovou. Často jsme hovořili o  nutnos-
ti ochrany přírodního prostředí Bílých 
Karpat a čím dál tím více se ukazovalo, že 
pouhá ochrana jednotlivých biotopů není 
dostatečně účinná a že pouze ochrana ce-
lého území formou chráněné krajinné ob-
lasti může aspoň trochu omezit další ne-
gativní vlivy lidské činnosti.

Zemědělská družstva
Hlavní problém tkvěl v  tom, že na  roz-
díl od  horských lesů, skalisek a  mokřa-
dů šlo v  případě Bílých Karpat o  území, 

kde měly své zájmy jednotlivé zeměděl-
ské podniky. Bylo to totiž v období, kdy 
bylo prosazováno zvyšování produkti-
vity zemědělské výroby za  každou cenu 
ve  smyslu hesel, která byla namalována 
na povrch silnice, např. „Každá tuna obi-
lí světový mír posílí“ nebo „Letošní žně 
míru, do západu díru“. Výrobní úkoly jed-
notlivých zemědělských družstev byly 
pevně stanoveny pro každou „pětiletku“, 
tj. pětiletý plán, a tyto úkoly byly postup-
ně navyšovány.

Bělokarpatské louky byly po  této 
stránce velmi atraktivní, poněvadž s  vy-
užitím těžké mechanizace se zde moh-
lo sklízet velmi kvalitní seno za poměrně 
malých nákladů. Rovněž byla velmi po-
pulární tzv. rekultivace luk. To se prostě 
louka rozorala a následně osela kukuřicí, 
pšenicí apod., aby zemědělské podniky 
získaly nějaké výrobky navíc. Po několika 
letech měly být tyto pozemky znovu za-
lučněny, a to tzv. kulturními trávami, jako 
byla srha, bojínek, ovsík, jílek nebo kost-
řava luční.

Vedlejším vítaným důsledkem toho-
to postupu bylo, že z luk byly odstraněny 
různé „plevelné“ rostliny jako vstavače, 
bělozářky, lilie, šalvěje a  další… Pocho-
pitelně tato a podobné bizarní technolo-

Z historie CHKO Bílé Karpaty

gie byly v diametrálním rozporu se zájmy 
ochrany přírody.

Příprava chráněné oblasti
Vytyčení hranic budoucí chráněné kra-
jinné oblasti (CHKO) a  jednotlivých 
přírodních rezervací bylo poměrně jed-
noduché – na  mapě! Ve  skutečnosti to 
byla nejobtížnější část přípravy CHKO. 
Avšak podařilo se dosáhnout toho, že 
Bílé Karpaty dostaly status „Připravovaná 
CHKO“, našel se jeden mzdový fond a já 
jsem nastoupil jako první profesionální 
pracovník této chráněné oblasti.

První a  zásadní problém bylo zámě-
ry k ochraně přírody legalizovat. K našim 
plánům se muselo kladně vyjádřit asi 22 
institucí, především majitel, tj. jednotli-
vé městské národní výbory (MNV), dále 
uživatel, tj. příslušný zemědělský pod-
nik, ale také zemědělský, stavební a vodo-
hospodářský výbor, okresní zemědělská 
správa, lesní závod, správa vodních toků, 
správa komunikací, dokonce vojenská 
ubytovací správa a další.

Při vyřizování těchto záležitostí jsem 
měl jednu velkou výhodu. Dlouhá léta 
jsem pracoval na úseku výroby a zajišťo-
vání osiv pro zemědělské podniky, osob-
ně jsem se znal se všemi vedoucími pra-

Bílé Karpaty jsem začal poznávat v roce 1950. V tomto roce jsem navštívil vrchol Javořiny, louky v okolí Radějova, na slovenské 
straně v okolí Květné a vápencové bradlo Vršatec. Pohoří mne zaujalo pestrostí jednotlivých ekosystémů, jejich nenarušeným 
stavem a nebývalou rozmanitostí rostlinných a živočišných druhů. Od té doby jsem Bílé Karpaty navštěvoval každoročně a zej-
ména po roce 1960, kdy jsem přesídlil do Kyjova, můj průzkum bělokarpatské přírody byl stále intenzivnější.
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Chatová	výstavba	na	Lučině	u	Radějova	před	více	než	40	lety	(Foto Milan Králíček)
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40 let CHKO Bílé Karpaty

Když jsem na Správu o měsíc později na-
stoupil, již zde působili Ing. Milan Králí-
ček jako vedoucí a pan Karel Běták, kte-
rý měl na starosti zajistit vybavení a chod 
kanceláří. Sídlo Správy bylo v  Pozlovi-
cích, kde jsme objekt sdíleli s místní ma-
teřskou školou. Vzhledem k  rozsáhlosti 
území připravované CHKO i bydlišti ve-
doucího v Kyjově, byl v závěru roku jako 
detašované pracoviště Správy ještě zís-
kán malý domek ve Veselí nad Moravou 
na ulici Sokolovské.

Aktivity
Činnost byla v  té době směřována ze-
jména na osvětu o připravované CHKO. 
Objížděli jsme jednotlivé obce a kontak-
tovali předsedy místních národních vý-
borů, předsedy a agronomy JZD a ředitel-
ství státních statků (Veselí nad Moravou 
a  Uherský Brod). Naše cestování bylo 
poněkud dobrodružné, jelikož jsme ne-
měli žádné služební vozidlo a  soukromé 
vozidlo bylo povoleno jen výjimečně. Na-
víc byly finanční prostředky přidělova-
né na  měsíční cestovné minimální, tak-
že byly vyčerpány v  průběhu několika 
dnů. To nás přinutilo šetřit, a tak se mu-
selo cestovat stopem, na kole i pěšky. Vel-

mi brzy jsme se tím v  okolí stali natolik 
známí, že již mnozí pravidelní řidiči nám 
sami zastavovali, aniž bychom kolikrát 
potřebovali či chtěli.

Počátkem roku 1978 se náš kolektiv 
rozrostl o  dalšího pracovníka, Ing.  Mi-
chala Girgela – lesníka, kterého zláka-
la ochrana přírody. To nám umožnilo si 
rozdělit území budoucí CHKO dle okre-
sů: Ing.  Králíček spravoval území okre-
su Hodonín, Michal Girgel dostal okres 
Gottwaldov a  já okres Uherské Hradiš-
tě. Nutno dodat, že jsme měli na starost 
skutečně celé okresy, nejen části leží-
cí v  CHKO. Do  léta se počet pracovní-
ků Správy rozrostl o  botanika Vladimíra 
Růžičku z Brna a zoologa Jaroslava Bártu 
z Tišnova.

Porážky
Jedním z  prvních ochranářských úkolů 
bylo zabezpečení posledních dvou pře-
živších kusů velmi vzácné rostliny všivce 
statného na  Porážkách u  Slavkova. Zde 
v  předcházejících letech proběhl necitli-
vý pokus JZD Dolňácko Hluk o  rekulti-
vaci louky buldozerem. Důsledkem bylo 
jednak zničení původního společenstva, 
jednak aktivování do té doby stabilizova-

Od vzniku Správy CHKO
po slavnostní vyhlášení

ných sesuvů. Díky tomu zmizely z území 
i desítky všivců a zůstaly jen dva kvetoucí 
uprostřed lokality. 

Nakoupili jsme betonové sloupky, ple-
tivo a branku a nechali se vyvézt na Poráž-
ky. Několik dnů jsme potom kopali díry, 
usazovali sloupky a  oplocovali prame-
niště. Jak se však časem ukázalo zbyteč-
ně, neboť šťavnaté kořeny velmi chutnaly 
hlodavcům, a ti zlikvidovali i tyto zbýva-
jící rostliny. Naštěstí není příroda hloupá 
a  pro tyto případy obstarala přelétavost 
semen, která postupně klíčila v dalších le-
tech. Biologii všivce se pak intenzivně ně-
kolik let věnoval dr. Vladimír Růžička.

Příprava CHKO
V  průběhu následujícího období jsme 
již byli v  očekávání slibovaného vyhlá-
šení CHKO. Původně mělo jít o  společ-
ný akt slovenské i moravské části. V Pra-
ze se však vyhlašování nějak zadrhlo, a tak 
na  Slovensku již nečekali a  CHKO Bi-
ele Karpaty byla vyhlášena v  roce 1979 
a v ČR až v závěru roku 1980.

V  mezidobí jsme objednali tabule se 
státním znakem, připravili sloupky a pat-

Správa Chráněné krajinné oblasti, jako detašované pracoviště Krajského střediska 
státní památkové péče a  ochrany přírody v  Brně, oficiálně vznikla 1. září 1977. 
Odborně bylo středisko řízeno Státním ústavem památkové péče a ochrany přírody 
v Praze, příspěvkovou organizací Ministerstva kultury.

covníky zemědělských družstev, s mnoha 
jsem dokonce přátelsky vycházel, ovšem 
i tak to byl téměř nadlidský úkol. Nicmé-
ně během dvou let se podařilo aspoň pro-
jednat a legalizovat hranice CHKO.

Kancelář
Za sídlo Správy CHKO byly vybrány dvě 
místnosti nevyužívaného objektu MNV 
Pozlovice u Luhačovic. To bylo 2 hodiny 
jízdy vlakem a  z  Luhačovic ještě hodina 
pěšky. Bylo by iluzorní se domnívat, že by 
tam za  mnou jezdili pracovníci jednotli-
vých zemědělských podniků, např. z Ho-
donínska. Proto jsem si zřídil detašova-

né pracoviště ve Veselí n. Mor., domluvil 
jsem se s  paní vedoucí domovní správy, 
která mně opravila a upravila dvoupoko-
jový domeček poblíž hlavní světelné kři-
žovatky a dokonce mně tam zařídila spr-
chovací box!

Takto jsme tedy rozjížděli CHKO Bílé 
Karpaty. Dostali jsme nějaké mzdové 
fondy, najal jsem si tam dva důchodce 
na evidenci rekreačních objektů a dostal 
jsem dva další pracovníky, pány Jaroslava 
Hrabce a Michala Girgla. A v neposlední 
řadě vděčím za mnohé studentkám gym-
názia, především Ludmile Žádníkové 

a dalším, bez nichž by i tak obtížné začát-
ky existence CHKO byly ještě těžší.

Milan Králíček
Kyjov

Doc.  Ing.  Milan Králíček, CSc. (*1935) se 
podílel na přípravě podkladů pro vyhlášení 
CHKO Bílé Karpaty a vypracoval entomo-
logickou expertizu tohoto pohoří. Pracoval 
jako první vedoucí Správy CHKO, později 
se věnoval ochraně rostlin a  od  roku 1988 
přednášel entomologii na Mendelově univer-
zitě v Brně.

Fo
to

 M
ic

ha
l P

av
lá

se
k

(pokračování na str. 14)
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1 má ve svém znaku (logu) střevíčník pantoflíček?
2 ji spravuje Správa CHKO Bílé Karpaty se sídlem v Luhačovicích?
3 má rozlohu ±745 km²?
4 leží v nadmořských výškách 170–970 m?
5 je biosférickou rezervací UNESCO?
6 získala diplom Rady Evropy?
7 ji pokrývá na ±44 % území celkem 16 evropsky významných lokalit (EVL)?
8 je rozdělená na čtyři zóny odstupňované ochrany přírody?
9 má 52 maloplošných zvláště chráněných území o celkové rozloze 1375 ha?
10 lze ji rozdělit do 5 etnografických regionů? 
11 zasahuje do 80 katastrálních území?
12 má kolem 67 tisíc obyvatel?
13 její nejmenší obcí jsou Haluzice a největší Slavičín?
14 se zde nachází více než dvě stě kulturních památek, šest památkových zón, 

jedna památková rezervace a jedna národní kulturní památka?
15 jejím hlavním geologickým podložím je flyš?
16 geologické podloží v centrální části obsahuje vyvřeliny (neovulkanity) 

z dřívější sopečné činnosti?
17 má jedenáct vodních ploch větších než 1 ha?
18 se zde nachází 30 minerálních pramenů?
19 43,5 % území zabírají lesy?
20 většinu lesních porostů (58 %) tvoří listnaté dřeviny, zatímco jehličnany 42 %?
21 čtvrtina stromů má věk vyšší než 100 let?
22 na jejím území bylo vyhlášeno 39 památných stromů?
23 má druhově nejbohatší louky na světě?
24 zde bylo zjištěno 1450 druhů planých cévnatých rostlin?
25 bylo zaznamenáno 50 planých druhů vstavačovitých rostlin (orchidejí)?
26 zde roste 12 rostlinných druhů, které se jinde v ČR nevyskytují?
27 tady byl zjištěn výskyt sta druhů denních motýlů a více 

než dvou tisíc druhů nočních motýlů?
28 v posledních letech zde byly pozorovány všechny naše velké šelmy?
29 má 18 naučných stezek osazených panely?
30 se zde nachází 8 rozhleden?

Víte o CHKO Bílé Karpaty, že…?
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1 vstavačovitá rostlina (orchidej) s největšími květy u nás 
2 oficiálně se jedná o Regionální pracoviště Správa Chráněné krajinné oblasti Bílé Karpaty, 

spadající pod Agenturu ochrany přírody a krajiny ČR
3 podle měření pomocí geografického informačního systému; výnos ke zřízení CHKO z roku 1980 uvádí 715 km²
4 nejvyšším bodem je Velká Javořina (970 m n. m.), nejnižším bodem je Petrov (170 m n. m.)
5 od roku 1996; je jednou ze šesti biosférických rezervací v České republice
6 Diplom chráněných území Rady Evropy jí byl udělen v roce 2000
7 vymezených v rámci evropské soustavy chráněných území Natura 2000; 

největšími jsou EVL Bílé Karpaty a EVL Čertoryje
8 nejpřísnější ochranu má I. zóna (16 % území); II. zóna zabírá 26 %, III. zóna 30 %, IV. zóna 28 % 
9 z toho 5 národních přírodních rezervací, 1 národní přírodní památka, 15 přírodních rezervací a 30 přírodních památek
10 jedná se o Dolňácko, Horňácko, Moravské Kopanice, Luhačovické Zálesí a Valašsko
11 z toho do 43 plně a 37 částečně 
12 odborný odhad v GISu (M. Žmolík)
13 Haluzice mají kolem 80 obyvatel, Slavičín téměř 6500 obyvatel; oba leží ve Zlínském kraji
14 památkové zóny: Javorník, Vápenky, Brumov, Sidonie, Luhačovice (část), Valašské Klobouky (část); 

památkové rezervace: Petrov - Plže; národní kulturní památka: větrný mlýn v Kuželově
15 skládá se ze střídajících se vrstev pískovců a jílovců, řidčeji slínovců, o různých tloušťkách; 

tato struktura je příčinou častých půdních sesuvů
16 především v podobě andezitů a čedičů, např. v lomu Bučník u Komni nebo lomu Skalka u Starého Hrozenkova
17 Mlýnky (Sudoměřice), Lučina (Tvarožná Lhota), Kejda (Kněždub), Roštovica (Lipov), 

Ordějov (Bánov), Lubná (Suchá Loz), Kolelač (Bojkovice), Luhačovická přehrada, Kúty (Šanov), 
Na Zelenském (Štítná nad Vláří), Kuželovský rybník (Kuželov)

18 na území města Luhačovice se nachází celkem 17 minerálních pramenů; 
minerální voda v Suché Lozi je známá už od 16. století 

19 56,5 % území pokrývá zemědělská půda (orná půda, louky, pastviny), vodní plochy a zastavěné plochy
20 nejhojnější dřevinou je buk, zastoupený 32 %, zatímco smrk 28 %, dub 12 %
22 nejčastěji se jedná o lípy a duby; největšími z nich jsou Topol u Volenova s obvodem 

690 cm, Janův buk (570 cm) a Novolhotská lípa (560 cm)
23 najde se zde přes 65 různých druhů rostlin na ploše 1 m² a 110 na ploše 4 × 4 m 
26 jsou to hrachor panonský pravý, kruštík Futákův, kruštík nepravý, prstnatec Fuchsův Soóův, 

razilka smrdutá, rozrazil latnatý, smldník kmínolistý, starček dlouholistý moravský, 
starček stinný, tořič čmelákovitý, trojzubec lesostepní, všivec statný 

27 jedná se o 60 % všech druhů motýlů, kteří se vyskytují v ČR 
28 vlk, medvěd, rys, přes skrytý způsob života je zaznamenávána i kočka divoká
29 nejnavštěvovanějšími jsou Javořinská a Okolo Kopanic
30 Travičná (Tvarožná Lhota), Drahy ( Javorník), Obecnice (Korytná), U Křížku (Březová), Pod Vojanskú (Bystřice 

pod Lopeníkem), Velký Lopeník (Lopeník), Na Skalce (Bojkovice), Na Královci (Valašské Klobouky)

Zdroje
• Chráněná území ČR II. Zlínsko (P. Mackovčin, M. Jatiová a kol. 2002) – Bílé Karpaty (str. 243–334). 

AOPK ČR, Praha a EkoCentrum Brno.
• Louky Bílých Karpat (I. Jongepierová, ed. 2008). ZO ČSOP Bílé Karpaty, Veselí nad Moravou.
• Plán péče o Chráněnou krajinnou oblast Bílé Karpaty na období 2012–2021. 

http://bilekarpaty.ochranaprirody.cz/cinnost-pracoviste/plan-pece-o-chko-bile-karpaty/.

Foto Libor Ambrozek
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40 let CHKO Bílé Karpaty

ky a  postupně vše instalovali podél cest 
na hranicích CHKO. Oblast tak byla vy-
značena dříve, než byla schválena a vydá-
na oficiálně zřizovací vyhláška.

Kromě této činnosti jsme prověřili 
prameny minerálních vod a  v  katastrál-
ních mapách identifikovali parcely s jejich 
výskytem. Poté byly připraveny podklady 
pro jejich vyhlášení za „chráněné přírod-
ní výtvory“.

Podařilo se nám také sehnat něco málo 
peněz a ve spolupráci s Přírodovědeckou 
fakultou Palackého univerzity v Olomou-
ci zorganizovat první tábor s Brontosau-
rem na  ruční sečení sesuvem poničené 
části Porážek, kde se nedalo použít ani 
drobnou mechanizaci.

Příprava slavnostního vyhlášení
Bezprostředně po  schválení vyhlášky 
o zřízení CHKO Bílé Karpaty dne 3. lis-
topadu 1980 byla zahájena příprava slav-
nostního vyhlášení.

Místo bylo předem jasné, Velká Ja-
vořina, nejvyšší vrchol pohoří a  sou-
časně nejstarší rezervace. Hledal se jen 
nejvhodnější termín. Po  konzultacích 
s ministerstvem kultury byl stanoven ter-
mín na 23. května 1981, který navazoval 
na slavnostní otevření skanzenu ve Stráž-
nici, kterého se den předtím měl účast-
nit tehdejší ministr kultury Milan Klusák. 
Mohl tak obě akce spojit.

V  průběhu zimních měsíců byl sesta-
ven seznam potřebných opatření a  prací 
(např. oprava výtluků komunikace z mo-
ravské strany, zajištění stolu a  lavice pro 
podpis výnosu ministrem, zprůchodně-
ní stezky pralesem pro hosty), podrob-
ný návrh programu, zajištění kulturního 
programu a následného posezení pro vý-

znamné hosty. Od  poloviny dubna pak 
téměř denně vyjížděli pracovníci Správy 
CHKO na  Javořinu, aby zajišťovali jed-
notlivé úkoly.

Za  pomoci dvaceti brontosaurů 
z gymnázia v Uherském Brodě byly z re-
zervace vysbírány odpady; odvezeny byly 
dva plné nákladní automobily. Lesní zá-
vod Strážnice, který spravoval část rezer-
vace, dovezl velký pařez z  jasanu, který 
měl posloužit jako slavnostní stůl k pod-
pisu. Z půleného kmene byly zhotoveny 
dvě lavice a  provedena jejich povrchová 
úprava. Dále byl prořezán průchod prale-
sem, přeřezány a odstraněny padlé kme-
ny, aby je hosté nemuseli přelézat. Těs-
ně před vyhlášením jsme již z  Javořiny 
ani neodjížděli a přespávali na Holubyho 
chatě. Sjeli jsme až den před vlastním ak-
tem, abychom se dali trochu do slavnost-
ního.

Zážitek
Pobyt na  Javořině byl plný dalších zážit-
ků. Když jsme jednoho dne brousili po-
vrchy stolu a  lavic, viděli jsme, že se na-
hoře u vysílače něco děje. Přijelo několik 
aut a  byl tam nezvyklý ruch. Asi po  půl 
hodině k  nám přiběhli dva uniformova-
ní příslušníci a jeden v civilu. A že máme 
všeho nechat a jít okamžitě s nimi naho-
ru. Po cestě se vyptávali, co tam děláme, 
od kdy tam jsme, co jsme dělali před dvě-
ma hodinami. Nahoře nás opakovaně lus-
trovali a poté, společně s obsluhou, umís-
tili do vysílače, kde jsme byli drženi skoro 
tři hodiny. Obsluha nám sdělila, že vysílač 
na nějakou dobu přestal fungovat, což byl 
průšvih, protože jako jediný přenášel pře-
nos z Čech na Slovensko ze sjezdu KSČ. 
Po  téměř třech hodinách nás zavolali 

a  řekli, že můžeme jít 
a dali nám podepsat pa-
pír, že o tom, co se zde 
dělo, nesmíme a  nebu-
deme nikde žádné podrob-
nosti sdělovat. Až po čase jsme zjistili, že 
vysílání přerušil mobilní radar od  sovět-
ské armády někde na Velkém Lopeníku.

Slavnostní den
V  noci přede „dnem D“ bylo zataženo 
a místy byly slabé přeháňky. To na seřadi-
šti hostů v Uherském Hradišti vyvoláva-
lo nervozitu. Co když bude pršet? Máme 
náhradní variantu? Z  věže letiště v  Ku-
novicích však přišla zklidňující zpráva, 
že oblačnost se během následující hodi-
ny rozpadne a bude následovat slunečné 
počasí.

Vše nakonec proběhlo, jak mělo. Mini-
str Milan Klusák podepsal na špalku ofici-
ální dekret o  zřízení CHKO Bílé Karpa-
ty, zahrála cimbálová muzika, lidé tleskali. 
V tom se od vysílače žene chlap v krojo-
vé košili s  rukama s  policejními náram-
ky a křičí: „Milane, zatýkajů Ti zaslůžilé-
ho umělca.“ Ten chlap byl Slávek Volavý, 
který s  ministrem den předtím otevíral 
skanzen a strávili spolu celý večer při vín-
ku a muzice. Nedalo mu to, a tak si vyjel 
za Milanem i na  Javořinu. A  jak se u vy-
sílače dohadoval, že ho tam mají nechat 
stát, že je ministrův známý, slovo dalo slo-
vo a příslušník VB se nechal ukecat, že si 
Slávek vyzkouší, jaké je to mít „klepeta“, 
že to ještě nikdy nezažil. K  překvapení 
příslušníka se však po nasazení náramků 
Slávek rozběhl směrem k  davu s  minist-
rem.

Vše skončilo pobaveným smíchem 
a  osvobozením „zaslůžilého umělca“. 
Poté už se zúčastnění odebrali na komen-
tované prohlídky pralesa a  občerstvení 
v  Holubyho chatě. Oficiální hosté od-
jeli na  oběd a  zhodnocení akce na  Tvrz 
do Hluku.

Jaroslav Hrabec
Uherské Hradiště

Ing.  Jaroslav Hrabec (*1956) sloužil 
na  Správě CHKO Bílé Karpaty do  roku 
1986, kdy se stal inspektorem ochrany pří-
rody Okresního národního výboru v  Uher-
ském Hradišti a  od  roku 1990 vedoucím 
referátu životního prostředí Okresního úřa-
du Uherské Hradiště, od roku 2003 pak ve-
doucím oddělení ochrany přírody a krajiny 
Krajského úřadu Zlínské kraje.

Slavnostní	vyhlášení	CHKO	Bílé	Karpaty	na	Velké	Javořině,	květen	1981
(Foto archiv Správy CHKO Bílé Karpaty)
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40 let CHKO Bílé Karpaty

CHKO vzniká
Píše se rok 1980 a  ministerstvo kultu-
ry vyhlašuje svým výnosem CHKO Bílé 
Karpaty. Jak ale vypadá krajina té doby 
v  naší republice? Územím se přehna-
la vlna kolektivizace zemědělství. Z  polí 
zmizela drobná a pestrá pozemková drž-
ba, z krajiny se vytratily meze, polní cesty 
a  stezky. Dominantám kostelů konkuru-
jí areály JZD, často stavěné na  pohledo-
vě významných místech, možná záměrně. 
Vesnicím se mění tvář, zastaralé nahrazu-
jí „moderním“. Mizí tradiční vesnická li-
dová architektura a  vznikají domy měst-
ského typu. Z vesnic se stávají malá města 
(a to nejen pohledově, ale i způsobem ži-
vota), z chalup v horách rekreační chaty.

V  Bílých Karpatech ale jakoby tepal 
„pokrok“ pomaleji. Ano, mnohé z uvede-
ného zdejší krajinu postihlo také. Ale v za-
padlých vesnicích Moravských Kopanic, 
Horňácka i  Valašska se nepodařilo pře-
měnit úplně vše. A díky tomu bylo vyhlá-
šením chráněné krajinné oblasti od roku 
1980 možné uchránit pozůstatky kraji-
ny, která nám ukazuje, jak kdysi vypadala 
na většině území ČR.

K roku 1989 a návratu demokratické-
ho zřízení do naší země se upínalo mno-
ho nadějí na  obnovu vesnických oblastí. 
Tento proces bohužel postupuje dodnes 
velmi pomalu a pozvolna. S důsledky to-
hoto politického a společenského vývoje 
se Správa CHKO snaží pracovat tak, aby-

chom nejen chránili ty cenné hodnoty, 
které nám zbyly, ale i  usměrňovali vývoj 
v krajině pozitivním směrem k její celko-
vé obnově a nápravě.

Jak se stará Správa CHKO
Přestože oficiální ochrana krajiny Bílých 
Karpat probíhá už 40 let, není na  tom-
to poli zdaleka dobojováno. Ba právě na-
opak. Tlak na krajinu v podobě nové zá-
stavby, rekreačních objektů a  mnohých 
dalších způsobů využívání krajiny je na-
dále silný.

Z  hlediska péče o  krajinu jsou však 
k dispozici zejména dva procesy, kterými 

Chráníme krajinu 40 let může státní správa ochrany přírody ovliv-
ňovat její směřování.

Tím prvním je územní a krajinné pláno-
vání. Územní plány jsou dnes nezbytným 
dokumentem každé obce, které stanovu-
jí to, co, jak a kde je a není možné posta-
vit. Během jejich přípravy a projednávání 
dochází často ke kolizi různých veřejných 
a soukromých zájmů.

Správa CHKO se snaží v rámci urbani-
zace krajiny udržet dochovaný ráz krajiny 
Bílých Karpat. Má k  tomu stanovené re-
gulativy, které určují základní rámec ven-
kovské zástavby tam, kde to ještě z hledis-
ka dochovanosti sídla má smysl. Zejména 
jde o  potlačení negativních urbanistic-
kých projevů, jako je příměstská kober-
cová zástavba nesourodých typů staveb 
(spíše známá jako satelitní městečka), vý-
stavba bez respektování okolní zástavby 
apod.

Pro ochranu a  usměrnění krajinného 
rázu v sídlech je dnes účinným nástrojem 
možnost zpracovat územní plán s  prvky 
regulačního plánu, který stanovuje po-
měrně jasná a podrobná kritéria pro no-
vou výstavbu v  obci. Přestože je pohled 
samospráv obcí na  tuto problematiku 
různý, objevují se první vlaštovky, kdy si 
samosprávy uvědomují potřebu usměr-
ňovat ráz výstavby v  obci tak, aby jejich 
obec působila i nadále harmonicky a za-
chovala si svůj typický ráz.

Správa disponuje i  poměrně podrob-
nými odbornými podklady jako Preven-
tivní hodnocení krajinného rázu, kde jsou 
popsány hlavní krajinářské hodnoty dané 
obce a  jejího okolí, včetně doporučení 
pro udržení a zlepšení krajinného rázu.

V čísle 1/2019 tohoto časopisu jsme se zabývali historickým vývojem různých typů 
krajiny v Bílých Karpatech. Čtyřicáté výročí Chráněné krajinné oblasti Bílé Karpaty 
je příležitostí k  podrobnějšímu pojednání o  vývoji, který můžeme nyní pozorovat 
kolem sebe a na který se snaží státní správa ochrany přírody reagovat.

Nová	výstavba	nerespektující	tradiční	strukturu,	materiál	ani	styl	staveb
(Foto archiv Správy CHKO Bílé Karpaty)

Původní,	citlivě	rekonstruovaný	domek	v	centru	vesnice	
(Foto archiv Správy CHKO Bílé Karpaty)
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Druhým významným procesem, který 
v  Bílých Karpatech postupně probíhá, 
jsou komplexní pozemkové úpravy. 
Z  hlediska ochrany krajiny jde o  velmi 
účinný nástroj k  tomu, aby se do  kraji-
ny vrátily prvky, které z ní byly odstraně-
ny. Tomu nejvíce brání majetkové pomě-
ry a neochota vlastníků své pozemky pro 
tyto účely prodat nebo poskytnout.

V  rámci pozemkových úprav je nově 
navrhována síť opatření v  krajině (pol-
ní cesty, protierozní opatření, vodohos-
podářská opatření, opatření pro ochranu 
přírody) a pro tuto síť jsou vymezeny po-
zemky. Až následně se k  této síti usazu-
jí pozemky vlastníků. Pozemky na  opat-
ření se využívají z  vlastnictví státu nebo 
obce. Pro soukromé vlastníky pak nabízí 
pozemková úprava možnost své pozem-
ky sloučit nebo transformovat do  par-
cel s  optimálním tvarem, což může být 
příležitost pro opětovné získání vztahu 
k vlastní půdě a možnosti pestřejšího ob-
hospodařování přímo vlastníkem.

Celý proces je poměrně složitý a  řídí 
jej Státní pozemkový úřad na základě zá-
kona o  pozemkových úpravách. Správa 
CHKO se při přípravě projektu snaží na-
vrhovat a  podporovat žádoucí opatření 
pro lepší stav krajiny a zároveň usměrňo-

vat některé záměry, které by mohly vést 
k jejímu poškození (např. velké množství 
asfaltových polních cest).

Co může dělat každý z nás
Jelikož jsou popsané procesy plánová-
ní v  krajině vždy veřejně projednáva-
né (územní plány i  pozemkové úpravy), 
může poptávka veřejnosti velmi výraz-
ně ovlivnit směřování jejího vývoje. Sa-
motná praxe dokazuje, že i v CHKO Bílé 
Karpaty se přístupy ke  krajině liší obec 
od  obce, a  to často diametrálně. Zásad-
ně se do stylu projednávání i zájmů pro-
mítá vliv starostů a aktivní veřejnosti. Ji-
nak řečeno, zájem o zachování a zlepšení 
krajiny i  jejích přirozených funkcí může 
mít na krajinu Bílých Karpat zásadní vliv. 
Jak s tím naložíme, už nechám na každém 
čtenáři.

Až za  dalších 40 let naše děti najdou 
na  půdě zaprášené číslo tohoto časopisu, 
snad si budou moci říct, že jsme jim kraji-
nu nejen Bílých Karpat zanechali zdravou 
a krásnou.

To je moje přání Bílým Karpatům ne-
jen do dalších 40 let.

Radomír Staš

40 let CHKO Bílé Karpaty

Suchov	–	příklad	dochované	sídelní	
struktury.	Od	hlavní	ulice	navazují	
obytné	domy,	zahrady,	sady,	louky	
a	pastviny.	Strukturu	narušuje	jen	
areál	zemědělského	družstva.	(Mapový 
podklad: letecká mapa (ortofotomapa) 
© Seznam.cz, a.s., © TopGis, s.r.o.)
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Ten, kdo má rád trochu dobrodružství, 
může je najít i u nás venku, v pří-
rodě. Naše orchideje – správ-
něji vstavačovité – sice 
nemívají tak velké kvě-
ty jako ty tropické, ale 
tvarově je napodobují. 
I  ty naše mají květy, kte-
ré mají složité, až podivné 
tvary (víte, proč jeden druh 
má jméno vstavač vojenský?) 
a některé mají i výraznou kresbu. Tím 
se zásadně liší od většiny rostlin, napří-
klad pryskyřníků, jetelů nebo pampeli-
šek. Se vstavači lze srovnávat snad jen ně-
které druhy z čeledi hluchavkovitých.

Svou oblíbenost mezi lidmi získaly or-
chideje nejen svými květy. Přestože je če-
leď vstavačovitých nejpočetnější na světě, 
jsou v přírodě vzácné a rostou jen na urči-
tých „čistých“ místech. Důvodem je jejich 
složitý vývoj a celková citlivost na přírod-
ní podmínky. Narazit venku na  kvetoucí 
orchidej je tedy zážitek.

Stavba orchidejí
Jak vstavače vypadají? Kořeny se u  vět-
šiny našich druhů skládají ze dvou nebo 
více kulatých až vejčitých nebo protáh-
lých hlíz, jejichž zvláštní tvar dal někte-
rým druhům jména. Mohou připomínat 
prsty (pětiprstka, prstnatec), vemeno 
(vemeník), nebo dokonce varlata (vsta-
vač mužský). Listy vstavačovitých jsou 
vejčité či jazykové nebo užší, až téměř trá-
vovité a mají rovný okraj, tj. nikdy nejsou 
zubaté nebo vroubkované. Některé druhy 
(např. hlístník hnízdák – hniezdovka hlís-
tová) však listy zcela postrádají.

Z přízemních listů, nebo přímo z koře-
nů pak vyroste lodyha, která je vždy jed-
noduchá, tedy nevětvená, a u našich dru-
hů zpravidla stojí svisle. Na jejím vrcholu 
se pak rozevřou květy, někdy pouze jeden 
(střevíčník – črievičník), častěji však celé 
květenství (hrozen) složené až z mnoha 
desítek květů.

Orchidejové květy jsou velmi důmysl-
né a jsou maximálně přizpůsobené svým 
opylovačům z říše hmyzu. V tom hrají roli 
nejen vůně nektaru a barva, ale také tvary 
a kresba, dokonce i chemické látky, které 
napodobují feromony. Nevyhýbají se při-
tom podvodnému chování. Například již 
jmenovaný střevíčník přiláká především 
pískorypky (pieskárky), které přes horní 
otvor sklouznou po pysku dovnitř. Z této 
pasti se dostanou ven pouze tehdy, pokud 
najdou „zadní vrátka“. A  když se jim to 

Orchideje

podaří, nale-
pí se na  tyto vče-

ličky pyl, který pak 
přenesou na  další 

střevíčník. Když ne, tak 
v pysku uhynou…

Ještě rafinovaněji probíhá opylování 
u  tořičů, ze kterých v  Bílých Karpatech 
rostou dva druhy, tořič čmelákovitý Ho-
lubyho (hmyzovník Holubyho) a tořič vče-
lonosný (hmyzovník včelovitý). Už prv-
ní pohled na jejich složitě tvarovaný květ 
dává tušit, že se tady pán Bůh s přírodou 
vyhrál. A  ano, jak je popsáno ve  článku 
o  prvním druhu na  str. 20. Fascinující 
je zde úzký vztah, který vznikl mezi toři-
čem a stepnicí (včelou rodu Eucera).

Soužití s houbami
Po úspěšném opylení květů se vytvoří to-
bolky, které obsahují velké množství (ti-
síce!) téměř prachovitých semínek. Ta 
se snadno rozšiřuji na  velké vzdálenos-
ti, ale jen zřídka najdou úrodnou půdu. 

Dnes má téměř každá domácnost za oknem 
orchideje. Jsou to rostliny původně z  tropů, 
oblíbené pro své velké, barevné a především 
zajímavě tvarované květy.

Rok orchidejí

Noční	motýl	lišaj	svízelový	opylující	
pětiprstku	(Foto Jana Jersáková)Hlízy	vemeníku	(vlevo)	a	vstavače	mužského

(Ilustrace Katrin Jongepierová)

Rok orchidejí
Rok 2020 vyhlásil Český svaz ochránců 
přírody Rokem orchidejí. Cílem je upo-
zornit veřejnost na  tyto zajímavé druhy 
rostlin a zejména na způsoby jejich ochra-
ny. Orchideje jsou tzv. deštníkovými dru-
hy – tam, kde rostou orchideje, se většinou 
vyskytuje i  řada dalších vzácných rostlin 
a živočichů. Ochranou orchidejí tak pomá-
háme i jim.

Typický	vstavačový	vzrůst	–	vstavač	
nachový	(Foto Jan W. Jongepier)
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Kvůli své velikosti neobsahují semínka 
vstavačů zásobní látky, a  proto potřebují 
kromě vhodné půdy pomoc s  klíčením. 
A zde je další úžasný jev, který z orchide-
jí dělá výjimečné rostliny. Když se to po-
daří, semínko se spojí s podhoubím urči-
tých hub, které mu předávají nutné živiny, 
které mu pomáhají vyklíčit a  pak vytvo-
řit novou rostlinu. Ostatně to může trvat 
několik (až více než deset) let, než orchi-

Rok orchidejí

dejová rostlina bude 
mít dost síly, aby po-
prvé vykvetla.

Některé druhy 
jsou však na  úzkém 
vztahu (symbióze) 
s  houbou závislé po 
celou dobu života, 
protože samy nema-
jí listy s chlorofylem, 
a  tím nejsou schop-
ny fotosyntézy. Pro-
to vypadají druhy 
jako hlístník hnízdák 
nebo sklenobýl bez-
listý i  korálice troj-
klaná (koralica lesná) 
mezi ostatními rost-
linami trochu jako mumie.

Orchidejový ráj
Zachovaných míst vhodných pro růst or-
chidejí je v  Bílých Karpatech celá řada, 
a proto zde lze najít více než tři čtvrtiny 
všech druhů vstavačů z  České republiky 
a  Slovenska, kterých je kolem sedmde-
sáti. Území mezi Strážnicí a  Valašskými 
Klobouky tak proslulo jako ráj orchidejí. 
To si však nemůžeme představit tak, že se 
orchideje vyskytují všude, kam chodíme. 

Jen vzácně se některé druhy, např. 
kruštík širolistý nebo některé bíle kvetou-
cí okrotice (prilbovky) mohou objevit ko-
lem silnic, v parcích nebo ve větrolamech.

Ale ani ne každá bělokarpatská louka 
hostí vstavače. Jen ty „nejlepší“ jim po-
skytují možnost udržet se a každý rok zde 
rozkvétat. Vzhledem k pomalému růstu je 
velmi důležité, aby prostředí, ve  kterém 
rostou, bylo dlou-
hodobě neměnné. 
Ani přidávání hno-
je nebo hnojiva jím 
nedělá dobře. Na-
opak, jak je popsáno 
na  str.  19, v  přípa-
dě, že se jedná o lou-
ku, by se měl porost 
udržovat kosením 
nebo pastvou.

Tyto podmínky 
plní nejen přírodě 
blízké lesy a  desít-
ky lučních rezervací 
od  Čertoryjí na  jihu 
až po Javorůvky na 
severu pohoří. Na 
vstavač mužský, vsta-
vač vojenský nebo 

nenápadný, zeleně kvetoucí bradáček 
vejčitý (bradáčik vajcovitolistý) můžeme 
narazit také v  některých dobře udržova-
ných ovocných sadech. Některé druhy 
vyhledávají podmáčené louky, mokřady 
a  prameniště – chronologicky: prstnatec 
(vstavačovec) májový kvetoucí v  květnu, 
prstnatec pleťový (strmolistý) v  červnu, 
kruštík bahenní (močiarny) a  pětiprstka 
hustokvětá v červenci.

Ohrožení
Už jen kvůli tomu, že orchideje mají slo-
žitý „životní styl“, jsou citlivé na  jakéko-
li změny a  tímto je jejich výskyt ohrože-
ný činností člověka. Vzácné druhy, které 
rostou pouze na  několika místech, mo-
hou pak být ohrožené ve  své existenci. 
Mokřadní druh toříček jednohlízný (trču-
ľa jednohľuzá) se z našeho území zřejmě 
už navždy vytratil a musíme dávat pozor, 

Původní druhy orchidejí Bílých Karpat
bradáček vejčitý
hlavinka horská
hlístník hnízdák
hlízovec Loeselův
hnědenec zvrhlý
korálice trojklaná
kruštík bahenní, k. dlouholistý, 

k. drobnolistý, k. Futákův, k. Greuterův, 
k. modrofialový, k. moravský, 
k. nepravý, k. podhorský, k. polabský, 
k. pontický, k. přehlížený, k. růžkatý, 
k. širolistý, k. tmavočervený, k. uherský

okrotice bílá, o. červená, o. dlouholistá
pětiprstka hustokvětá, p. vonná (†), 

p. žežulník
prstnatec bezový, p. Fuchsův, p. karpatský, 

p. májový, p. plamatý, p. pleťový
rudohlávek jehlancovitý
sklenobýl bezlistý
střevíčník pantoflíček
tořič čmelákovitý, t. včelonosný
toříček jednohlízný (†)
vemeníček zelený
vemeník dvoulistý, v. zelenavý
vstavač bahenní (†), v. bledý, v. kukačka, 

v. mužský, v. nachový, v. osmahlý, 
v. štěničný (†), v. trojzubý, v. vojenský

Bezlistá	lesní	orchidej	hlístník	hnízdák	
(Foto Jonathan Mitchley)

Vstavač	kukačka	(Foto Jan W. Jongepier)
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Rok orchidejí

Při ochraně orchidejí je třeba věnovat 
nejvíce pozornosti bezlesí, které vyžadu-
je trvalou údržbu. Lesní orchideje chrá-
níme jednoduše tím, že nic neměníme – 
například výsadbou nepůvodních dřevin. 
Negativní vliv však může mít i  nadměr-
né zastínění nebo vyšší stav spárkaté zvě-
ře, která může lodyhy kvetoucích rostlin 
okusovat, nebo černá zvěř, která vyrývá 
hlízky. Největší úbytek za posledního půl 
století ale způsobilo intenzivní socialistic-
ké zemědělství, kvůli kterému stovky or-
chidejových luk zanikly nejen hnojením 
či rozoráním, ale i ponecháním ladem.

Správná péče
První snahy o  záchranu or-
chidejových lokalit spada-
jí do  začátků 80. let dvacá-
tého století, kdy díky práci 
dobrovolníků ze Svazu pro 
ochranu přírody a  krajiny 
TIS, později Českého svazu 
ochránců přírody (ČSOP), 
a  hnutí Brontosaurus byla 
obnovena údržba zanedba-
ných luk. Do  nich patří na-

příklad dnešní rezervace Javorůvky, Dra-
hy, Čertoryje či Hutě.

Ještě donedávna spočívala péče o  or-
chideje a  další vzácné rostliny v  pokose-
ní celé lokality po  jejich odkvětu během 
července. Nyní je přihlíženo i k nárokům 
dalších organismů, především hmyzu, ale 
není jednoduché vyhovět všem. Napří-
klad dřívější kosení luk s  výskytem kr-
vavce totenu v první polovině června sice 
podporuje některé modrás-
ky, ale v  té době jsou mnohé 
druhy orchidejí právě v plném 
květu. Také kosení až v září by 
těmto motýlům pomohlo pře-
žívat, to ale zase zvýhodňuje 
traviny, které by při déletrva-
jící pozdní seči mohly postup-
ně vytlačit řadu bylin včetně 
orchidejí.

Řešením je tedy rozdě-
lit seče do  více termínů (mo-
zaikové kosení), kdy je kaž-
dá lokalita kosena po  částech 
a  malá část území ponechána 
bez zásahu. Nekosené části se 
však musí rok od roku střídat 

Péče o orchideje tak, aby určitá plocha zůstala nepokose-
na maximálně jednou za deset let. Tento 
způsob je vhodný i  pro rostliny, protože 
mnohým druhům umožní vysemenění. 
V nekosené ploše by však neměla domi-
novat třtina křovištní (smlz kroviskový) či 
jiný nežádoucí druh.

K dobré péči o orchideje také patří po-
řádné vyhrabání sena a jeho odvezení, ni-
koliv pouze shrnutí bokem. Když se hro-
mady tlejícího sena ponechávají na okraji 
pozemku, poškozuje to vzácnější rostli-
ny a živočichy, které jsou vázané na lemy. 
Pokud je lokalita špatné dostupná a  od-
voz sena neproveditelný, lze považovat 
za  menší zlo jeho spálení na  jedné malé 
ploše v  méně hodnotné části území. Jen 

O  orchidejích je známo, že nesnáší velkou konkurenci jiných rostlin a  jsou vázané 
zejména na přírodní či polopřirozená stanoviště.

Obkosené	odkvetlé	rostliny	prstnatce	pleťového	
na	lokalitě	Kolo	(Foto Ivana Jongepierová)

aby se to také nestalo hlízovci Loeselovu 
nebo sklenobýlu bezlistému.

Konkrétních důvodů pro úbytek or-
chidejí v přírodě je celá řada. Všeobecně 
se na tom podepsalo zintenzivnění země-
dělství od  šedesátých let minulého sto-
letí, především rozorávání, odvodňová-
ní a hnojení luk, nebo naopak zanedbání 
nutné péče. Mnohé druhy vymizely také 
kvůli znečištění ovzduší, hlavně depozici 
dusíku z  atmosféry. A  pak je tu orchide-
jář-sběratel…

Naštěstí však existuje v  Bílých Kar-
patech pořád řada vhodných míst, kde 
můžeme orchideje každý rok pozorovat. 
A  v  posledních letech lze u  tořičů vče-
lonosných dokonce zaznamenávat ná- 
růst. Proto věřím, že si zde můžeme moci 
užívat orchidejového roku i  v  dalších le-
tech.

 
Jan W. Jongepier

Okrotice	dlouholistá
(Foto Jan W. Jongepier)

Fota pro výřezy květů v kolečkách: 
Marián Filípek, Jan W. Jongepier, Hans 

Stieglitz, Martin Štecher, Jiří Zerzáň.
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Hmyzovník Holubyho (tořič čmelákovi-
tý Holubyho), vedecky Ophrys holoserica 
subsp. holubyana, je špecifický poddruh, 
ktorý vznikol kedysi dávno krížením 
dvoch druhov hmyzovníka na  našom 
území. Skrížili sa hmyzovník čmeľovitý 
(tořič čmelákovitý) a  hmyzovník rožkatý 
(tořič slučí), druhy pôvodné v Stredomo-
rí. Dnes sa na Slovensku vyskytuje iba je-
den z rodičov, hmyzovník čmeľovitý, a to 
veľmi vzácne v Malých Karpatoch. 

Hmyzovník Holubyho na  Slovensku 
rastie v Malých a Bielych Karpatoch, Trí-
beči, Strážovských vrchoch, na  Považí 
a  v  Turci. V  Českej republike sa vysky-
tuje iba v oblasti Bílých Karpat. Rastie aj 
v Maďarsku a Dalmácii.

Názov odkazuje na  slovenského bo-
tanika Jozefa Ľudovíta Holubyho, ktorý 
v 19. storočí pôsobil ako farár v Zemian-
skom Podhradí a  skúmal flóru Bošáckej 
doliny a Bielych Karpát.

Ako vyzerá a kde rastie
Hmyzovník Holubyho je trváca bylina, 
10 – 40 cm vysoká, dolné listy tvoria ru-
žicu, sú kopijovité, až 10 cm dlhé. Hor-
né listy sú menšie, objímavé. Na priamej 
byli sa nachádza riedke súkvetie, máva 1 
– 8 kvetov, výnimočne aj viac ako 10. Jed-
notlivé kvety sú pomerne veľké, s  podl-
hovastým vypuklým, často trojlaločným 
pyskom s dvoma hrbolčekmi. Pysk je za-
matovo hnedý so svetlou kresbou v stre-
de, okvetné lístky sú ružové. Keďže ide 
o hybridný druh, kvety sú tvarovo i fareb-
ne veľmi premenlivé.

Kvitne od mája do júna. Rastie na vý-
slnných lúkach, trávnatých a krovinatých 
stráňach, v  lesných lemoch, prevažne 
na  vápnitých pôdach nížin a  pahorka-
tín. Obľubuje nezatienené stanovištia. 
Na  slovenskej strane Bielych Karpát ide 
často o penovcové biotopy – nie podmá-
čané prameniská, ale suchšie penovco-

vé kopy s nízkou vegetáciou 
tráv, bylín a  machorastov. 
Výskyt na  penovcových 
stanovištiach je známy aj 
z moravskej strany Bie-
lych Karpát. Pre hmy-
zovník je nevyhnutné, 
aby rastlinný kryt bol 
slabo zapojený, me-
dzernatý, preto je dôle-
žité lokality výskytu udržia-
vať, aby nezarastali.

Hmyzovník Holubyho 
patrí ku kriticky ohroze-
ným taxónom na Sloven-
sku i v Českej republike. Je 
chránený zákonom i medzi-
národnou zmluvou CITES.

Tajomstvo opelenia
Nesmierne zaujímavý 
až bizarný spôsob získa-
nia hmyzieho opeľova-
ča je príznačný pre celý 
rod hmyzovník. Kvety 
hmyzovníkov nemajú 
nektár, nevoňajú, vy-
zerajú akoby na  kvete 
sedel nejaký živočích 
z  ríše hmyzu – včela, 
čmeliak, mucha. Preto 
tento rastlinný rod do-

V logu chránenej krajinnej oblasti Biele Karpaty sa nachádza aj tajuplná orchidea. 
Ide o významný druh z čeľade vstavačovité, ktorý má v Bielych Karpatoch centrum 
výskytu v Európe. Nazýva sa hmyzovník Holubyho.

Rok orchidejí

Hmyzovník Holubyho
klenot medzi klenotmi

malou část je možné ponechat na vhodně 
vybraném místě pro podporu plazů, pře-
devším užovky stromové.

Co na to orchideje?
Některé vstavačovité rostliny na  dobrou 
péči („management“) reagují velmi rych-
le. Je však několik druhů, jejichž četnosti 
výrazněji ovlivňují i další, ne zcela známé 
faktory. Týká se to například tořiče (hmy-
zovníku) čmelákovitého. Koncem 80. let 
dvacátého století se více než 20 jedin-
ců tohoto druhu objevilo na  jedné lou-
ce po  odstranění náletu keřů v  Národní 
přírodní rezervaci Čertoryje. Postupem 
doby však i  přes pečlivé kosení jeho po-
pulace na tomto místě zeslábla na pár je-
dinců. Je to zřejmě způsobeno zvýšením 
zápoje trávy sveřepu vzpřímeného (sto-
klas strechový). O  razantnějším narušení 
povrchu v tomto místě se však zatím ne-
uvažuje. 

Pro některé druhy orchidejí je vhod-
ná i pastva. Jsou to například vstavač ku-
kačka (obyčajný), prstnatec bezový (vsta-

vačovec bazový) či vemeníček zelený. Zde 
je největším problémem udržení vhodné 
intenzity pastvy (ani málo, ani moc) a je-
jího termínu. Z pohledu vegetace je sice 
nejlepší brzká jarní pastva, může ale při ní 
dojít k okusu časně kvetoucích orchidejí. 
Stává se to například v horní části přírod-
ní rezervace Drahy, kde docházívá k  se-
žrání desítek vstavačů bledých i  dalších 
orchidejí. Pasení až po odkvětu orchide-
jí, začátkem července, nese nebezpečí, 
že příliš tvrdá tráva již nebude zvířatům 
chutnat a budou ponechány velké tzv. ne-
dopasky. Stejně jako u kosení, i zde se jeví 
jako nejvhodnější kompromis mozaiko-
vitá údržba, doplněná střídáním pastvy 
s kosením.

Neměly bychom zapomínat ani na ko-
sení mokřadů, na které je vázáno také ně-
kolik druhů orchidejí. Vhodnou dobou je 
konec července a srpen, kdy jsou všechny 
orchideje již odkvetlé i vysemeněné. Na-
víc bývají mokřady v tuto dobu sušší. Po-
dle výzkumu doc.  Michala Hájka z  Ma-
sarykovy univerzity v  Brně podporuje 

na  karpatských prameništích nižší, pro 
orchideje vhodnou vegetaci nejlépe jejich 
kosení dvakrát ročně, v červenci a v září.

Kromě vlastní údržby lokalit je důležité 
také mapování výskytu a  sledování po-
pulací orchidejí. Kromě profesionálních 
botaniků a  ochranářů se na  něm podíle-
jí i amatérští botanikové v  rámci progra-
mu ČSOP Orchideje a členové Orchidea 
klubu.

Bez těchto nadšenců do  mapování 
a  následné péče o  nalezené lokality by 
mnoho druhů orchidejí „přežívalo“ pou-
ze v herbářích a na zažloutlých fotografi-
ích. Patří jim proto velký dík a přání, aby 
jejich úsilí neochablo.

Ivana Jongepierová
Veselí nad Moravou

RNDr. Ivana Jongepierová (*1962) je před-
sedkyní ZO ČSOP Bílé Karpaty, od  roku 
1983 se zabývá nejen orchidejemi, ale i péčí 
o luční porosty a jejich obnovou.
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O  tom, že se jedná o  výjimečné histo-
riografické dílo, svědčí nejen jeho roz-
sah (takřka 1250 stran), ale také oceně-
ní a ohlasy, kterých se mu dostalo. Chvály 
jsou v tomto případě namístě, neboť od-
borná i  redakční úroveň knihy je na  vy-
soké úrovni. Čtivá kniha je napěchová-
na fakty, jmény, tabulkami i fotografiemi. 
V  obsahu knihy je přitom každá kapito-
la heslovitě přiblížena, takže v  publika-
ci se velmi dobře orientuje. Dr. Poláková 
v rozsáhlém pojednání zpracovala kromě 
množství archivních materiálů také ústní 
výpovědi více než 140 osob, a  dokázala 
tak ve svém díle soustředit mnohé z toho, 
co by jinak zůstalo buď neobjeveno, nebo 
zapomenuto.

V  případě protektorátní éry, během 
níž zahynuly tisíce obyvatel někdejšího 
Československa, je to čin nanejvýš po-

třebný. Region jihovýchodní Moravy byl 
v  té době strategicky důležitou zónou, 
a  tak i  odbojové dění zde bylo pestřejší 
než ve většině koutů Moravy a Čech. Au-
torka z  této skutečnosti těží a  vykresluje 
hodnověrný obraz organizovaného pro-
tinacistického odboje, ilegálních aktivit 
či terénního partyzánského boje soustře-
děného převážně v oblasti Bílých Karpat.

Autorka si kladla za cíl nahlížet do his-
torie co nejvíc nestranně a  konfrontovat 
zjištěné informace se shromážděnými 
svědectvími. Politický pohled na  dějiny 
protežující tu či onu ideologickou stranu 
je jí cizí. I díky tomu kniha působí objek-
tivně a nezaujatě.

Paradoxem dneška je skutečnost, že 
vydání rozsáhlé publikace bylo možné 
až po několikaletém úsilí autorky o shro-
máždění potřebných finančních pro-

Měli odvahu žít

středků. Fakt, že náklad je již rozebrán 
a  publikace je tak dostupná především 
ve  veřejných knihovnách, je určitým za-
dostiučiněním.

Petr Slinták

Dvoudílná publikace historičky PhDr.  Miroslavy Polákové, kterou v  roce 2018 vy-
dalo nakladatelství Academia, přibližuje okolnosti i detaily protinacistického odboje 
na Uherskobrodsku v letech 1939–1945.

stal slovenský názov hmyzovník a druho-
vé názvy včelovitý, čmeľovitý, muchovitý.

Nápadnej zhody určitého hmyzu so 
sfarbením, tvarom a  ochlpením kvetné-
ho pysku u  hmyzovníkov si všimol už 
Carl Linné, neskôr aj Charles Darwin. Ta-
jomstvo opelenia však objasnil až po roku 
1960 švédsky entomológ Bertil Kullen-
berg.

Pysk kvetu hmyzovníka doslova na-
podobňuje samičku niektorého druhu 
hmyzu. Rastlina vábi opeľovača aj pacho-
vými látkami, ktoré pripomínajú hmy-
zie hormóny, tzv. feromóny. Hmyzovník 
Holubyho opeľujú samotárske včely rodu 
stepnica (Eucera). Samčeky stepnice sa 
liahnu skôr ako samičky. V čase nedostat-
ku samičiek samčeky nalietavajú na kvety 
hmyzovníkov a pokúšajú sa s nimi spáriť. 
Pri tejto aktivite sa na telo samčeka nale-
pia brylky s  peľom rastliny, ktoré hmyz 
prenesie na  inú rastlinu a  sprostredkuje 
opelenie. Kvet funguje ako akási sexuál-
na atrapa a jeho lákadlá ho robia dokonca 
atraktívnejším, ako je samička. 

Paradoxom je, že veľmi málo kvetov 
býva opelených. Stane sa, že u naplno roz-
kvitnutého hmyzovníka sa nevyvinie ani 
jedna oplodnená tobolka, čo značne ob-
medzuje možnosť jeho pohlavného roz-
množovania.

Zložité vzťahy
Lokality hmyzovníka Holubyho sú roz-
trúsené po  celej chránenej krajinnej ob-
lasti Biele Karpaty a Bílé Karpaty, popu-
lácie na nich však majú často iba niekoľko 
jedincov. V  niektorých rokoch sa rast-
lina neobjaví vôbec, prežíva nepriazni-
vé obdobie vo forme podzemnej hľuzy 
bez vytvorenia nadzemných orgánov. Pre 
kvitnutie v  danom roku je kľúčový rok 
predtým. Ak bola predošlá vegetačná se-
zóna nepriaznivá, napr. príliš suchá, vy-
tvorí sa v  podzemných orgánoch menej 
zásobných látok a  rastlina kvitne menej 
alebo vôbec.

Ďalšou zvláštnosťou hmyzovníka Ho-
lubyho je tvorba nových listov už na  je-
seň, čo patrí k typickým znakom medite-

ránnych druhov orchideí. Listová ružica 
začne rásť v  jeseni, prečká zimu, na  jar 
začne pozvoľna odumierať. Niekedy 
odumrie ešte skôr, než zo zásobnej hľu-
zy vykvitne nová rastlina. Kvitnutie trvá 
krátko, potom sa nadzemná časť rastliny 
rýchlo rozkladá, v  letných mesiacoch už 
nie je po nej ani stopy.

Napriek nápadnému kvetu sa hmyzov-
ník Holubyho počas kvitnutia hľadá veľ-
mi ťažko. Často sa stane, že stojíte priamo 
na  mieste, kde sa istotne vyskytuje, ste 
tam presne v čase kvitnutia a nevidíte ho. 
Treba sa skloniť, obzerať plochu zo všet-
kých strán a uhlov, dokonca aj pokľaknúť 
a vtedy ho zbadáte. A čudujete sa, ako je 
to možné, že ste si ho hneď nevšimli.

Výborne sa hľadá v  januári. Keď je 
zima bez snehu, zelené ružice hmyzovní-
kov sa v nízkej šedivej vegetácii vyníma-
jú a dajú sa ľahko nájsť. Ak však prídu ho-
lomrazy, ružice môžu namrznúť a rastliny 
potom nekvitnú.

 Katarína Rajcová

Recenze

Rok orchidejí
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Před časem, nikdo už neví jak dlouhým, soutěžily orchi-
deje mezi sebou o  nejkrásnější květ. Za  pomoci lučních 
skřítků květy protahovaly a  zvětšovaly, barvily je neuvě-
řitelnými barvami a jejich kombinacemi. Nejvíce nápadů 
měl skřítek Vojtíšek, který krom květin měl rád i lidi, a tak 
některé květy z jeho dílny vypadají opravdu jako lidé – tře-
ba jako voják s přilbou na hlavě. Skřítek Fanek zase vymys-
lel pro jednu orchidej hluboký lalok, takový visutý balkon, 
v němž pak sedával a nechával se houpat mírným vánkem. 
Představivost skřítků byla nezměrná, a proto se co chvíli 
některá orchidej pyšnila něčím novým a nevídaným. Jed-
na drobná lesní orchidej, které Vojtíšek navrhl a vytvaro-
val květ do  podoby pavoučka s  fialkovým zadečkem, se 
dokonce ozvláštnila tím, že odložila listy i zelenou barvu 
lodyhy a vsadila v soutěži na bezbarvost. Celé její tělíč-
ko je jakoby ze skla… Prostě co orchidej, to originál, 
krása krásoucí, ale…

…ale život běžel dál a ukázalo se, že kvě-
ty orchidejí se líbí skřítkům (aby ne, když je 
sami navrhovali) i lidem (když je našli) a sa-
mozřejmě všem těm domýšlivým orchi-
dejím. Taktéž se však ukázalo, že ty 
vyzývavé a složité květy se pranic ne-
líbí motýlům, motýlkům, mouchám, 
vosičkám a všelijakým dalším příslušníkům hmy-
zího národa. Stěžovali si:

„Je to velká paráda, ale nevoní!“
„Nejen, že nevoní, ale mají málo nektaru. V kvě-

tech těch královen je to jak u žebráků!“
A také:
„To není žádná zábava, létat ke královnám. Jejich 

květy jsou úplné bludiště a až se dostaneš ke konci, 
nic tam není. To raději létám na kopretiny…“

„Já raději na  fialky nebo na  pampelišky, tam se najím 
hned!“

No prostě, hmyzáčkům se ty šlechtické květy nelíbily 
a orchideje měly problém.

„Kdo nás bude opylovat, když za námi nikdo nelétá?“
„Když nás nikdo neopyluje, nebudeme mít semínka. 

Nebudeme mít dětičky a  dočista vymřeme,“ stěžovaly si 
orchideje lučním skřítkům.

„Že prý málo voníme a  že naše květy jsou hluboké. 
Hmyzí sosáčky se prý až k našemu nektaru nedostanou,“ 
uzavřela stížnosti orchidejka, co jí dnes říkáme pětiprstka.

Luční skřítci tedy svolali poradu a společně dumali, jak 
to všechno vyřešit. A  co myslíte, povedlo se jim to? Nu 

ano, povedlo! Hlavní slovo si vzal skřítek Jonatán. To vám 
byl výtečný chlapíček. Ostatním skřítkům vysvětlil své ná-
pady a už se to rozjelo. Tým skřítků začal upravovat, mon-
tovat a  všelijak pracovat na  květech orchidejí. Jedné or-
chidejce zjednodušili složitý labyrint květu na  zajímavý 
tunýlek s krásnými kresbami na stěnách (aby bylo na co 
koukat) a s malým jezírkem plným nektaru na konci. Hlu-
boké květní kalichy skřítci nezkracovali, jen je více roze-
vřeli, aby se do nich dostali i velicí létající bručouni. S pěti-
prstkou i několika jinými orchidejkami se skřítci dohodli, 
že budou vonět jedině v noci, kdy létají lišajové, kteří mají 
nejdelší sosáčky ze všech motýlů.

Úplně nejslavnější pak byl Jonatánův nápad označit 
květy některých orchidejí obrázkem těch hmyzáčků, 
kteří mají dlouhé sosáčky a doma plno hladových dětí. 

To aby věděli, že tady jsou vítáni 
a  dobře se pomějí. A  tak skřítci 

malovali na květní plátky ob-
rázky čmeláků, včel a  nej-
různějších samotářských 
včeliček. Skřítci měli i  za-
jímavé technické nápady, 
tak třeba zvětšili spodní 
plátky květů některých or-

chidejí, aby vytvořili per-
fektní přistávací dráhu pro 
rychle létající hmyzáčky, 
a  navíc na  těch plátcích 
udělali plno příčných 
drážek, aby se letcům při 
přistání nesmekaly no-
žičky.

Byly to krásné dny 
a  skřítci si přitom užili velkou legraci. Namyšlené orchi-
dejky si občas stěžovaly a  brblaly, ošívaly se a  byly tak 
trochu na nervy, ale nakonec uznaly, že skřítkové udělali 
spoustu dobré práce a vlastně je zachránili. Proto jsou tu 
všechny ty orchideje dodnes, a proto se i my můžeme ra-
dovat z jejich krásy.

A luční skřítkové? Nu – ti jsou zde také, samozřejmě. Že 
o nich nevíte? Asi se v přírodě koukáte málo kolem sebe. 
Jsou to bezvadní chlapíci a určitě vám o nich ještě něco na-
píšu. Třeba příště.

Pavel Bezděčka
 (text a ilustrace)

O květech orchidejí

Pohádka

Nejen v tropech, ale i v naší přírodě rostou orchideje. Není jich mnoho, jsou vzácné a samozřejmě, stejně jako ty tropické, 
jsou nádherné. Pro rozmanitost, velikost a krásu květů se o orchidejích říká, že jsou to královny mezi květinami. Nu – 
dobře, nechme to tak být. Lidem, zejména lidu zahradnickému a zahrádkářskému, se ty jejich veliké, složité a hluboké 
květy líbí. Jenže právě pro jejich velikost a složitost se mohlo stát, že by orchideje úplně zanikly. To bylo tak…



23Bílé	-	Biele	Karpaty		2	/	2020

Pro chytré děti

Zimní soutěž o orchidejové tričko

Doplňovačka

Kvíz
1. Která organizace rok 2020 vyhlásila 

Rokem orchidejí? 
a) Agentura ochrany a přírody ČR 
b) Český svaz ochránců přírody
c) Orchidea klub

2. Která z těchto rostlin 
NENÍ orchidejí? 
a) náprstník
b) pětiprstka
c) prstnatec

3. Jak máme 
nejlépe pečovat 
o louku, kde 
rostou orchideje?
a) hnojit ji
b) kosit ji
c) oplotit ji

4. Kde se vzalo jméno vstavač 
vojenský?
a) jeho plody vystřelují semín-

ka jako z pušky
b) jeho květy vypadají jako 

panáček s přilbou
c) roste na loukách v organi-

zovaných skupinách při-
pomínajících armádu

5. Slovo orchidej je odvozeno od řeckého 
slova orchis, což znamená:
a) korál
b) nádhera
c) varle

6. Která naše orchidej 
kvete na jaře jako první?
a) vstavač bledý
b) prstnatec májový
c) kruštík širolistý

7. Na kterém místě je výskyt orchidejí 
nejméně pravděpodobný?
a) na rašeliništi 
b) na pšeničném poli 
c) v jehličnatém lese

8. Orchideje patří 
do čeledi:
a) liliovitých 
b) složnokvětých
c) vstavačovitých

9. Kolik existuje druhů 
orchidejí na světě?
a) ca 170 
b) do 3 500
c) přes 25 000

10. Proč „hledají“ orchidejová semínka 
ke svému vyklíčení houby?
a) houby jim poskytují potřebné živiny  
b) potřebují houbové výtrusy jako 

substrát
c) pod klobouky hub jsou chráněné

Odpovědi na  deset otázek a  tajenku doplňo-
vačky zašlete do  31. března 2021 na  email 
casopis@bilekarpaty.cz nebo poštou na adresu:

ZO ČSOP Bílé Karpaty
redakce časopisu Bílé - Biele Karpaty
nám. Bartolomějské 47
698 01 Veselí nad Moravou

K odpovědi napište druh (dámské/pánské) i svou 
velikost trička (např. S/M/L/XL/XXL).

Jeden vylosovaný výherce obdrží tričko s orchide-
jovým motivem a předplatné časopisu Bílé - Biele 
Karpaty na jeden rok.

Správné odpovědi z minulého čísla 1/2020:
1. a, 2. c, 3. b, 4. a, 5. c. 
Výherce soutěže: Šimon Nešpořík (Choceň). 
Tajenka doplňovačky: Parnassius. 
Řešení osmisměrky: dimorfismus.

Napiš nám správné odpovědi, a zúčastni se tak soutěže o tričko s motivem bělokarpatské orchideje.

Ilustrace Lenka Šáchová Ulipová

V tajence se objeví jméno jedné z našich orchidejí.
1.  lesní orchidej bez zelených listů 
2. jiné jméno pro orchidej 
3. stanoviště prstnatce májového
4. přibližný počet druhů orchidejí v Bílých Karpatech
5. luční orchidej se sytě fialovo-červenými květy
6. lesní bíle kvetoucí orchidej
7. hmyzovník česky
8. koření z jedné tropické orchideje
9. podzemní orgán mnoha orchidejí
10. jedna z částí orchidejového květu

1.             

2.             

3.             

4.             

5.             

6.             

7.             

8.             

9.             

10.             
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Obejděte s námi 
celý Svět.
Cesta kolem  
Světa, Třeboň

Učte se 
poznávat 
přírodu 
nejen očima.
Les plný smyslů, 
Krásná Lípa / Děčín

Poučte se  
o jediné lokalitě 
kriticky ohrožené 
byliny kandík  
psí zub v ČR.
Medník, Hradišťko / 
Praha – západ

Porovnejte si 
délku skoku 
s blechou 
nebo jelenem.
Zásmucká Bažantnice
Zásmuky / Kolín

Otužte se  
v přírodním 
knajpovišti.
Semanínská stezka, 
Semanín / 
Ústí n. Orlicí

Podívejte se 
na líhniště pro 
hady a ještěrky.
Mokřadní louka Kolo, 
Slavkov / 
Uh. Hradiště

Pohrajte si  
s vodním 

mlýnkem.
Capartické 

louky, 
Capartice /  
Domažlice

Objevte studánku, 
kde žijí mloci 
skvrnití.
Mločí studánka, 
Myslík / 
Frýdek-Místek

Pozorujte 
až 160 druhů 
ptáků.
Rezervace 
Štěpán, 
Děhylov / 
Ostrava

Bivakujte v zaniklé 
osadě.
Umíř, Plachtín /  
Plzeň – sever

Pojďte s námi do přírody!
               Otevřeli jsme pro vás  
již stovku cenných lokalit.

S Českým svazem ochránců  
přírody jsme v rámci programu  
NET4GAS Blíž přírodě zpřístupnili  
veřejnosti již stovku přírodně  
cenných lokalit.

Přesvědčte se na www.blizprirode.cz 
a vyrazte rovnou do přírody!www.net4gas.cz




