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Další organizační údaje
ČSOP Vlašim je základní organizací
Českého svazu ochránců přírody, která
byla ve Vlašimi založena již 25. září 1990.
ČSOP Vlašim je krajským střediskem
environmentálního vzdělávání výchovy
a osvěty.
ČSOP Vlašim je členem Sítě ekologických poraden ČR (STEP), členem Sdružení středisek ekologické výchovy Pavučina, členem Sdružení mladých ochránců přírody.
ČSOP Vlašim zřizuje Pozemkový spolek
pro přírodu a památky Podblanicka, který
je akreditovaný Radou Národního pozemkového spolku.
ČSOP Vlašim zřizuje Záchrannou stanici
pro živočichy, která je začleněna do Národní sítě stanic a paraZOO, akreditované MŽP.
ČSOP Vlašim je zakládajícím členem
o.p.s. Český Merán, zakládajícím členem
MAS Blaník.
ČSOP Vlašim koordinuje přidělování
značky „Produkt z Kraje blanických rytířů“
a je členem Asociace regionálního značení.
ČSOP Vlašim je koordinátorem Geoparku Kraj blanických rytířů.

Naše poslání
Základním posláním Českého svazu ochránců
přírody Vlašim je ochrana přírodního a kulturního dědictví především na Podblanicku a péče
o něj. Toho chceme dosáhnout zejména:
1. Informováním a poradenstvím veřejnosti,
2. environmentální výchovou a osvětou dětí,
profesních skupin, veřejnosti,
3. interpretací přírodního a kulturního dědictví,
4. mimoškolní celoroční prací s dětmi,
5. zapojováním místních obyvatel do našich
aktivit,
6. spoluprací s vlastníky a hospodáři, spoluprací s dalšími institucemi a organizacemi,
7. účastí v procesech posuzování a rozhodování o zásazích v krajině,
8. zajišťováním přímé péče o vybrané lokality a objekty,
9. realizací programů k záchraně vybraných
ohrožených druhů organismů a biotopů,
10. péčí o jednotlivá vinou člověka handicapovaná zvířata s cílem jejich návratu do
přírody, jelikož každý život má svou cenu.
V některých svých aktivitách Český svaz ochránců přírody Vlašim působí v širší oblasti, než je
Podblanicko (viz jednotlivé kapitoly výroční zprávy).
Český svaz ochránců přírody Vlašim navazuje na činnost Spolku pro okrašlování a ochranu domoviny, který byl ve Vlašimi ustaven
23. 4. 1899.

Je symbolické, že vlašimská organizace Českého svazu ochránců
přírody sídlí v domě, kde se před sto lety scházel místní spolek
spolek pro okrašlování a ochranu domoviny.

ISBN 978-80-87964-20-0
Český svaz ochránců přírody, 02/09 základní organizace
autor kreseb: Luděk Slezák
tisk: TISKÁRNA PROTISK, s.r.o., České Budějovice
náklad: 800 ks
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ÚVOD
Milá čtenářko, milý čtenáři,
otevíráte přehled o činnosti Českého svazu ochránců přírody, základní organizace Vlašim za rok 2018. V roce uplynulém jsem na tomto místě informoval o získání finanční podpory pro realizaci našich projektů na podporu ohrožené populace páchníka hnědého na Vlašimsku, posílení jalovců na pastvině u Nemíže, podporu ohrožených motýlů a dalších ohrožených hmyzích druhů světlých lesů vltavských strání a projektu ekologické obnovy zanikajících obnažených písčin na odvalu bývalého zlatodolu Roudný. Většina projektů již vstoupila
do fáze realizace. Projekty ekologické obnovy využívají zapomenutých hospodářských postupů, nebo jejich účinky imitují.
Zásahy (odstraňování nevhodných dřevin, ponechávání dřevní
hmoty, kroužkování, strhávání humusu apod.) mohou být vnímány rozporuplně veřejností, proto se soustředíme i na osvětu. Občas ale chybí dostatek informací i kontrolním orgánům
v oblasti životního prostředí a tak je třeba se soustředit na vysvětlování i jim.

S radostí sleduji naší profesionalizaci v oblasti environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty, realizované dnes již na čtyřech pracovištích (Podblanické ekocentrum, Dům přírody,
Vodní dům, paraZOO).
Tradičně se naše organizace věnuje péči o mimolesní zeleň ať již v sídlech, nebo v zemědělské krajině. Doslova oslavou spolupráce se samosprávami byla v uplynulém roce výsadba
dvoustého kilometru obnovených podblanických alejí, která se
za účasti desítek starostů, hejtmanky a ministra životního prostředí konala mezi Ratměřicemi a Jankovem.
Všem přátelům, kolegům a spolupracovníkům, kteří se
na pestré činnosti ČSOP Vlašim v roce 2018 podíleli, velmi děkuji za jejich práci, nadšení a mimořádnou obětavost,
díky které se podařilo udržet a dále rozvíjet všechny hlavní
směry naší činnosti ve prospěch našeho společného kulturního a přírodního dědictví Podblanicka. Děkuji všem našim partnerům, mecenášům, sponzorům a příznivcům, bez
kterých by naše činnost nebyla možná.

Pavel Pešout
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Záchrana endemické kuřičky hadcové. Díky vhodnému managementu se zvýšila početnost této kriticky ohrožené rostliny na Dolnokralovických hadcích z 323 jedinců v r. 2015 na 492 a na hadcích
u Hrnčíř z 98 rostlin na 345. Kromě toho bylo v r. 2018 vysazeno
1100 jedinců napěstovaných ze semen v kultuře, z nichž se 70 %
ujalo. Podařilo se také uzavřít dlouhodobou dohodu s Městysem
Kamberk na ochraně a péči o přírodní památku Hadce u Hrnčíř, jedné ze dvou lokalit kuřičky hadcové na Podblanicku.
Nález dalších vzácných druhů hub vědu v národní přírodní památce Hadce u Želivky vč. zcela nového druhu (!) pavučince, který nyní
čeká na platné popsání pro vědu. Dále se tak potvrzuje mimořádný
přírodovědný význam podblanických hadcových lokalit.
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Zahájení realizace projektu na záchranu ohroženého páchníka hnědého v evropsky významné lokalitě Vlašimská Blanice. Projekt má
za cíl stabilizaci jeho populace péčí o stávající biotopy a rozšíření
a tvorbu dalších míst vhodných pro výskyt tohoto velmi ohroženého druhu hmyzu.
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Vysazení 200. kilometru alejí na Podblanicku. 19. října byla slavnostně vysazena třiceti starosty z Podblanicka, ministrem životního prostředí Richardem Brabcem a hejtmankou Středočeského kraje Jaroslavou Pokornou Jetmarovou jubilejní alej 19ti lip mezi Jankovem a Ratměřicemi. Kromě této aleje bylo v roce 2018 vysazeno
dalších deset tvořených 1174 ovocnými i neovocnými stromy.
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Uzavření dohody s Arcibiskupstvím pražským na ochraně významné
geologické lokality Křížovský lom v CHKO Blaník a o péči o něj vč.
zpřístupnění území pro návštěvníky.

V roce 2015 naše Záchranná stanice pro živočichy přijala rekordních 592 živočichů 71 druhů, z nichž se podařilo doléčit polovinu
a většinu z nich již vypustit zpět do přírody. Tradičně zachraňujeme na tahových cestách žáby a čolky před koly automobilů. V roce
2018 jsme na osmi lokalitách postavili téměř 4 km zábran a celkový počet zachráněných obojživelníků přesáhl pět tisíc jedinců! Vedle toho jsme v rámci záchranných přenosů přemístili přes osm tisíc škeblí říčních.
Úspěšné ukončení dvouletého specializačního studia pro pedagogy - školní koordinátory EVVO v mateřských, základních a středních
školách Středočeského kraje a sousedních krajů vč. vydání metodiky pro učitele mateřských, základních a středních škol: „Environmentální výchova v praxi“ a pokračování metodické podpory pedagogů vč. uspořádání tradiční Středočeské pedagogické konference (již 18. ročníku).
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Vysoký počet výukových programů pro děti od mateřských
po střední školy. Celkem jsme v našich zařízeních: Podblanickém
ekocentru, Vodním domě a Domě přírody uskutečnili 326 programů, kterých se účastnilo 6 640 dětí.
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Vodní dům navštívilo během roku 2018 rekordních 29 121 návštěvníků. Vedle ocenění z předchozích let se v r. 2018 Vodnímu domu
dostalo známky „Ověřeno rodiči“ – ohodnocení nezávislého webového portálu, který mapuje turistické cíle v České republice se zaměřením právě na tuto cílovou skupinu.

10

Revalidace národního Geoparku Kraj blanických rytířů a schválení
prodloužení certifikátu národního geoparku pro další čtyři roky ze
strany Rady národních geoparků.
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PŘÍRODNÍ A KULTURNÍ DĚDICTVÍ
POZEMKOVÝ SPOLEK PRO PŘÍRODU A PAMÁTKY PODBLANICKA
Martin Klaudys
Ochranu přírodního a kulturního dědictví Podblanicka
ČSOP Vlašim zajišťuje prostřednictvím smluv a dohod s vlastníky a hospodáři v rámci programu „Pozemkový spolek pro
přírodu a památky Podblanicka“. O vybrané lokality a stavby
ČSOP Vlašim pečuje s pomocí práce vlastních členů a dobrovolníků. Od roku 1999 je program „Pozemkový spolek pro přírodu a památky Podblanicka“ akreditován Radou Národního
pozemkového spolku.

Péče o přírodovědně cenné lokality
ČSOP Vlašim v rámci programu pozemkového spolku podchycuje věcnými právy 47 přírodovědně významných lokalit
na Podblanicku. Se sedmi zemědělskými hospodáři byla uzavřena dohoda o společném postupu při péči o krajinu.
Na lokalitách probíhá průběžné sledování rostlin a živočichů a jednání s hospodáři a vlastníky. Podle získaných údajů je
následně upraveno hospodaření nebo provedeno opatření pro
zlepšení stavu vzácných druhů. Velkou část lokalit (o kterou přímo pečuje ČSOP Vlašim) tvoří mokřadní, často silně zrašelinělé louky, které vyžadují šetrné sečení s vyloučením těžké mechanizace. Louky kosíme většinou ručně vedenou lištovou sekačkou a křovinořezem s ručním hrabáním a odvozem.
Lokality zařazené v programu pozemkového spolku jsou
postupně vybavovány informačními tabulemi a jsou postupně
představovány v regionálním tisku.

Péče o kulturní dědictví
ČSOP Vlašim se v rámci programu pozemkového spolku
věnuje i kulturním památkám a historickým místům. ČSOP
Vlašim udržuje historické místo – bývalé popraviště u Vlašimi
„Na Spravedlnosti“, v zámeckém parku ve Vlašimi pečuje
ČSOP o Starý hrad s expozicí o historii parku a ve Vlašimské
bráně zámeckého parku Vlašim je přístupná Podblanická galerie s díly výtvarníků Podblanicka.

V roce 2018 se podařilo
• Získat souhlasy všech vlastníků se sečením mokřadu
u Černého potoka u Křivsoudova, a proto jsme mohli v roce
2018 mokřad o celkové výměře 0,7 ha již posekat celý.
• Uzavřít pachtovní smlouvy k pozemkům na lokalitě přírodní památka Rybníček u Studeného o celkové rozloze 0,1 ha.
Na lokalitě byl loňském roce nedostatek vody, proto se budeme snažit ve spolupráci s Obcí Studený a Krajským úřadem Středočeského kraje o zlepšení stavu.
• Uzavřít nájemní smlouvu k pozemkům v Křížovském lomu
v CHKO Blaník o výměře 1,7 ha. Lom je nejen významnou
geologickou lokalitou, ale i útočištěm živočichů. Dále se podařilo získat souhlas vlastníka k razantnímu prosvětlení náletových dřevin v lomu, což prospěje zejména vzácným lišejníkům.
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• Obnovit pachtovní smlouvy k pozemkům v hlavní části lokality Na Kačíně u Kuňovic. Mokřadní pozemky o rozloze
0,6 ha jsou pravidelně sečeny. Jedná se o mimořádnou lokalitu s výskytem mj. vzácných druhů měkkýšů.
• Obnovit pachtovní smlouvy na lokalitě Mokřadní louky
u Blažejovic o celkové rozloze 1,9 ha. Louky u Blažejovic
patří na Podblanicku k těm s nejzachovalejší biodiverzitou.
• Obnovit pachtovní smlouvu na lokalitě Drahňovická mokřadla na pozemky o rozloze 0,5 ha. Tůně na Drahňovických
mokřadlech jsou výjimečné výskytem zelených řas - parožnatek.
• Obnovit dohodu s Obcí Kamberk o spolupráci na zásazích
v přírodní památce Hadce u Hrnčíř, které jsou realizovány
ve prospěch kuřičky hadcové.
• Získat souhlas s realizací projektu na obnovu tůní na lokalitách Na Pramenech, Řísnické louky, Na Kačíně, Částrovické
rybníky, Nad Lipinou u Dalkovic, Drahňovická mokřadla,
Na Hrbě a Mokřadní louka u Sedmpán.
• Projednat hospodaření na rašeliništi v nivě Martinického
potoka u Dolní Lhoty o rozloze 0,2 ha s vlastníkem a současně hospodařícím zemědělcem, rašeliniště je vyploceno
z pasené plochy.
• Uzavřít dobrovolnou dohodu o společné ochraně přírody
s farmou ve Vracovicích.
• Provést výřez křovin v přírodní památce „V Olších“
u Miličína.

• Provést kosení na 38,3 ha mokřadních a květnatých luk
v péči pozemkového spolku, na dalších 11 ha byla realizována pastva.
• Udržet v dobrém stavu Velký a Malý Býkovický rybník, kde
byl v suchém létě nedostatek vody.
• Do Jinošovského údolí u Vlašimi umístit 3 obnovené tabule pro návštěvníky.
• O lokalitách Kupsova skála a Jehliště byla uvedena reportáž
v Českém rozhlase.
Celková plocha přírodovědně cenných pozemků zahrnutých do programu pozemkového spolku ČSOP Vlašim dosahuje 299,4 ha. Struktura věcných práv k pozemkům k 31. 12.
2018 je uvedena v tabulce a grafu č. 1.
Tabulka č. 1: Výměra pozemků zařazených do programu
pozemkového spolku dle formy věcných práv.

forma věcného práva

výměra (m2)

dobrovolná dohoda

1 650 849

souhlas vlastníka

308 193

dlouhodobý pronájem

792 761

ve vlastnictví ČSOP

242 403

celkem

2 994 206

Mapa č. 1: Lokality v péči ČSOP Vlašim v rámci programu Pozemkový spolek pro přírodu a památky Podblanicka.
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Tabulka č. 2: Výměra ploch luk, zařazených v programu pozemkového
spolku a kosených v roce 2018.

lokalita

výměra (ha)

Blažejovice

1,9

Částrovické rybníky

0,9

Drahňovická mokřadla

3,5

Chabeřice

2,4

Jinošovské údolí

6,7

Lesáky

0,6

Mokřad Pod Karhulí

2,8

Mokřad U Černého potoka

0,6

Mokřady Pod Křížovem

1

Mokřady Pod Žechovákem

0,8

Mokřady U Slavětína

1,1

Na Hrbě

1,1

Na Kačíně

1,3

Na Pramenech

2,6

Nad Lipinou u Dalkovic

0,6

PR Podlesí (koseno ve spolupráci s MS
Louňovice pod Blaníkem)

2

PR Údolí potoka u Dolské myslivny
(koseno ve spolupráci s Krajským úřadem
Kraje Vysočina)

4

Řísnické louky

3,2

Smrčiny

0,2

Sedmpány

0,4

Upolíny u Losin

0,5

celkem

38,3

Graf č. 1: Struktura věcných práv k pozemkům začleněným
v programu.

Sledování lokalit v péči ČSOP
V roce 2018 proběhl průzkum motýlů v sadu Jetřichovice.
Průzkumem bylo zaznamenáno 125 druhů, k nejzajímavějším
nálezům patří lišejníkovec běločelný či bourovec prsténčivý.
Dále byli sledováni motýli na lokalitě vápenců u Mezihoří,
což je jedna z neprávem opomíjených přírodovědně hodnotných lokalit Podblanicka. Průzkumem bylo zjištěno 110 druhů,
ze zajímavých lze uvést okáče strdivkového, batolce duhového či
vřetenušku čičorkovou.

Tůně na Drahňovických mokřadlech budou
obnoveny se souhlasem vlastníků.

foto: M. Klaudys

Přírodní památka V Olších je význačná výskytem
bohaté populace bledule jarní.

foto: M. Klaudys

Tabulka č. 3: Výměra ploch luk, zařazených v programu pozemkového
spolku a pasených v roce 2018.

lokalita

výměra (ha)

Sad Jetřichovice

7,8

(paseno ve spolupráci s Forest-fish s.r.o.)

PP Na Ostrově

3,2

celkem

11

Program byl v roce 2018 finančně podpořen MŽP
a z programu LIFE +.
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Na vodní nádrži Švihov pokračoval průzkum netopýrů.
Zaznamenáno bylo 8 druhů. V roce 2018 bylo pokračováno
i v průzkumu makromycet na území Dolnokralovických hadců
a na Hadcích u Hrnčíř.

Lokalita Na Kačíně je cenná výskytem vrkoče
útlého.

foto: M. Klaudys

Zajímavostí mokřadních luk u Blažejovic je výskyt
vrby rozmarýnolisté.

foto: M. Klaudys

PÉČE O NELESNÍ ZELEŇ
Miroslav Jandák, Jakub Vrňák, Hana Zajíčková, Pavlína Čepková

V roce 2018 se na práci ve středisku Péče o zeleň podílelo
10 stálých pracovníků a 20 brigádníků, kteří nám vypomáhali především v letních měsících při údržbě chráněných území.

Údržba a výsadby zeleně ve městech
a obcích
Vlašim
V roce 2018 pokračovala údržba městské zeleně ve Vlašimi.
Vykáceno bylo 107 dožívajících topolů ve dvou alejích
u Domašína. Nahrazeny budou duby, které se vysadí v roce
2019. Jako každým rokem probíhala náhrada uhynulých jedinců, ošetření stromů, kácení dřevin. Pokáceno ve Vlašimi bylo
7 stromů, za které byla vysazena náhradní výsadba. Ošetřeno
bylo 15 stromů. Celkově se ve Vlašimi vysadilo 1 193 keřů a 26
stromů. Vznikly nové trvalkové záhony doplněné cibulovinami
a v areálu ZŠ Vorlina byl vytvořen výukový záhon, s jehož realizací nám pomáhaly samy děti. Ve středu nově vybudovaného
kruhového objezdu u Billy byl vysazen trvalkový autoregulační záhon, v okolí pak keře. Nově vzniklé plochy byly osety travní směsí. Další realizovanou akcí ve Vlašimi v roce 2018 bylo
osázení nově vzniklého sjezdu k zimnímu stadionu Na Lukách
ve Vlašimi. Podél silnice byla navržena výsadba devíti lip a čtyř
červenolistých javorů a na svah pod nově vybudovanou protihlukovou zeď přišlo 270 keřů. Pravidelně probíhalo mulčování vlašimských cyklostezek a údržba intravilánové revitalizace řeky Blanice. V průběhu celé vegetační sezony jsme prováděli pravidelnou zálivku, pletí zeleně, doplňování borky do záhonů a řez keřů.

Bystřice
Pro Město Bystřice byla dokončena realizace projektu
Obnova sídlištní zeleně v ul. Družstevní a Nová. Projekt byl
rozdělen na několik etap. V době vegetačního klidu proběhlo kácení, na které hned zjara navázaly výsadby ve vnitrobloku
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a na podzim se dosázely dřeviny po obvodu sídliště. Celkem se
vysázelo 44 alejových stromů a 550 keřů. Před bytovými domy
byly vytvořeny trvalkové záhony.

Benešov
Pro Město Benešov jsme vysázeli novou jírovcovou alej
u parkoviště na Konopišti. V případě potřeby jsme pomáhali
městu i s péčí o veřejnou zeleň.

Ratměřice
Z roku minulého pokračovaly práce na projektu Revitalizace
zeleně v obci Ratměřice. Celkem bylo vysazeno 82 alejových,
49 ovocných stromků a 135 keřů. Dále proběhla realizace nové
mlatové cesty za obecním úřadem a založení trávníků.

Týnec nad Sázavou
Byly zde vysazeny 3 platany javorolisté, 92 habrů na živý
plot a 512 trvalek a cibulovin v okolí nově zrekonstruovaného
městského úřadu.

Mladá Vožice
Obec se na nás obrátila s žádostí o osázení nového autobusového nádraží. Plochy pro výsadbu byly poměrně rozsáhlé a my
jsme v centrální části vytvořili stepní záhon z trav a trvalek zamulčovaný drobným kačírkem. V záhonech podél silnice byly
vysázeny kvetoucí keře nižšího vzrůstu, aby nebránily výhledu.

Údržba zeleně v ostatních obcích
V loňském roce jsme v rámci údržby zeleně dále spolupracovali s obcemi: Drahňovice, Václavice, Radošovice, Zdislavice,
Třebešice, Pravětice, Načeradec, Kuňovice atd. V těchto obcích
probíhala údržba zeleně, při které probíhalo ošetřování, kácení
a výsadba dřevin, úprava záhonů a keřových porostů.
Loňský rok byl ve znamení výročí republiky, a to pro nás
znamenalo dodání a sázení lip v mnoha obcích, celkem jich
bylo 10.
V areálu ZES Křivsoudov byl vytvořen val, který do budoucna pohledově odcloní velké haly a sníží jejich prašnost
do okolí. Celkem se zde vysadilo 14 stromů a 270 keřů.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2018

Obnova alejí a remízů v krajině
V roce 2018 jsme vysadili mnoho alejí a remízů v zemědělské krajině. Nejdříve byla vysazena alej z 52 ovocných dřevin v kombinaci s oplocenkami v Divišově. Poté jeřábová alej
(98 ks) ve Vracovicích a lipová alej (42 ks) v Teplýšovicích.
V Chotýšanech byl vybudován a osázen protierozní val.
V Jankově byly dokončeny všechny aleje: třešňová a jabloňovo-hrušňová alej v Odlochovicích, švestková alej v Podolí, jabloňová alej k vodojemu. Celkem zde bylo vysazeno 62 jabloní,
28 hrušní, 30 slivoní a 229 třešní. Dále proběhla realizace alejí v Ratměřicích a Sokolči. V Ratměřicích se celkem vykácelo 25 neperspektivních dřevin, 73 stromů bylo ošetřeno a 474
nových dřevin vysazeno. V Sokolči se v alejích celkem vysadilo
159 stromů a 1715 keřů.
V pátek 19. října 2018 jsme slavnostně vysadili jubilejní dvoustý kilometru alejí na Podblanicku. Sázení nové lipové aleje v místě slavné bitvy u Jankova se ujali sami starostové podblanických obcí spolu s ministrem životního prostředí Richardem Brabcem a hejtmankou Středočeského kraje
Jaroslavou Pokornou Jermanovou. Na místě společně vysadili
19 lip podél nové polní cesty mezi Ratměřicemi a Jankovem.

Projekční činnost
Pro obce, města i firmy bylo zpracováno celkem 15 projektů. Podány a poté zrealizovány byly tři projekty výsadby ve volné
krajině do dotačního titulu Program obnovy přirozených funkcí
krajiny pro Obce Vracovice, Divišov a Teplýšovice. O vytvoření dalšího (celkem už třetího) projektu do Operačního programu životního prostředí nás požádalo město Říčany, kde vznikl
projekt na výsadbu ovocných sadů a izolačních remízů. Mimo
dotační programy se vytvořily projekty: obnova zeleně u workoutového hřiště a koupaliště Chotýšany, obnova zeleně v ul.
Družstevní v Týnci n. S., obnova jírovcové aleje u parkoviště
Konopiště, obnova zeleně na městském hřbitově v Bystřici – 2.
část, izolační zeleň u chovné haly v Jenišovicích, okrasný výukový záhon ZŠ Vorlina, štěrkový záhon před lékárnou Dr. Max
ve Vlašimi a další.
Pro obec Sokoleč jsme zajišťovali technický dozor k projektu „Obnova zeleně v obci Sokoleč“. Pro město Říčany pokračoval autorský dozor na námi vytvořených projektech do OPŽP.

Budování mlatové cesty v Ratměřicích.

foto: A. Štrombach

Výsadba stromů v Bystřici.

foto: A. Štrombach

foto: H. Pánková
Ministr životního prostředí Richard Brabec
a hejtmanka Středočeského kraje Jarmila Pokorná
Jermanová sází v rámci oslavy 200 km alejí na Podblanicku jednu z lip
podél nové cesty mezi Ratměřicemi a Jankovem.

Výsadba ovocných alejí v Jankově.

foto: J. Vrňák
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DRUHOVÁ OCHRANA
„LIFE for Minuartia“
– „Život pro kuřičku“
Hana Pánková, Ondřej Pašek, Karel Kříž
Projekt realizuje ČSOP Vlašim společně s Botanickým ústavem Akademie věd. Kuřička hadcová je podblanický endemit,
roste na otevřených hadcových skalách na území evropsky významných lokalit Želivka a Hadce u Hrnčíř. Záchrana kuřičky spočívá zejména v obnově vhodných podmínek na lokalitách
– prosvětlení lesních porostů, odstranění náletových dřevin, kosení porostů třtiny, strhávání nahromaděného humusu a vysazování napěstovaných jedinců na vybraná území.
Kuřička hadcová na tyto změny reaguje velice pozitivně.
Na obou územích dochází k přibývání jedinců: zatímco v roce
2015 bylo na Želivce 323 jedinců, v roce 2018 jsme jich napočítali 492. Obdobně i na Hrnčířích se počet kuřiček zvýšil z 98
na 345. Kromě nárůstu v počtu jedinců na původních lokalitách se kuřičky začaly šířit i na nově vytvořená vhodná stanoviště.
Na místech, kde se zachovalo jen minimum rostlin, byly stávající populace posíleny. Celkem 1100 jedinců bylo vysazeno
na lokalitu, kde už kuřička vyhynula. I přes extrémně suché počasí nás velmi potěšilo, že z loňských výsadeb přežilo přibližně 70% jedinců. Navíc, většina rostlin vykvetla a vyprodukovala semena. Vytvořila tak základ pro budoucí generace. V místech výsadeb byly dokonce již tento rok nalezeny semenáčky nových rostlin.

Výstavba hadcové skalky na Správě CHKO Blaník, která foto: J. Vrňák
bude sloužit jako genofondová plocha kuřičky hadcové.

Důležitou součástí projektu je také zapojení soukromých
zahrádkářů. V roce 2018 jsme vysázeli kuřičky na další skalky
v Kamberku, Libouni, Louňovicích pod Blaníkem, Pravoníně
a Hulicích. Kromě terénních prací jsme se také věnovali propagaci jak kuřičky samotné, tak dalších hadcových druhů a území,
která jsou součástí sítě Natura 2000. Vytvořili jsme dva nové
výukové programy, realizovali akce v návštěvnickém středisku
Vodní dům a vycházky na lokality. Do venkovní expozice jsme
instalovali hadcové balvany s výbrusy rostlin vázaných na hadec. U silnice na Borovsko, v sousedství Hadců u Želivky, jsme
umístili turistický přístřešek s informačními panely.

Houby Podblanicka
Jan Borovička

Kosení třtiny v národní přírodní památce Hadce u Želivky. foto: K. Kříž
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V roce 2018 pokračoval průzkum makromycet na území národní přírodní památky Hadce u Želivky. Podle průzkumu mají
managementová opatření provedená v rámci projektu Život pro
kuřičku pozitivní vliv také na výskyt hub v území. Na ponechaných hromádkách dřeva z prořezávek se objevily některé druhy dříve na lokalitě nezaznamenané - hlívička šedá a rosolovka mozkovitá, na vyvrácených a ponechaných kmenech borovice byla nalezena méně běžná smolokorka pryskyřičnatá, která se
vyskytuje spíše v pralesovitých porostech.
Sezóna ve středních Čechách a na Vysočině byla v roce 2018
silně postižena suchem, přesto se na lokalitě podařilo na podzim zaznamenat 138 taxonů, z toho 28 prvonálezů pro lokali-

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2018
tu; pro růst pavučinců – Cortinarius nebyl tento rok příznivý.
Aktuálně je z lokality známo 367 taxonů, z toho 23 druhů z červeného seznamu.
V roce 2017 a 2018 se podařilo na lokalitě nalézt a dokumentovat pavučinec ze sekce Calochroi, který označuji jako
Cortinarius aff. dalecarlicus. Podle všeho jde o nový a doposud
nepopsaný druh, který však mají již v plánu popsat pro vědu
zahraniční specialisté. Za velmi významné lze považovat nálezy pečárky Agaricus butyreburneus, což je druh teprve nedávno popsaný z USA. Jeho ojedinělé nálezy v Evropě jsou známy
(Kerrigan 2016), ale doposud nebyly publikovány.
Sledování lokalit bylo v roce 2017 finančně podpořeno
v rámci programu Ochrana biodiverzity Českého svazu ochránců přírody, finančně podpořeného v grantovém řízení MŽP.

ně vystaveno. Možnost určování donesených vzorků ovoce byla
k dispozici také veřejnosti.
Pokračujeme také v péči o náš sad starých a krajových odrůd v Jetřichovicích u Sedlce - Prčice, který je plánován jako
genofondová plocha pro zachování starých odrůd ovoce. Letos
jsme v sadu ošetřili 60 dřevin výchovnými a zdravotními řezy.
Proběhlo také určení a potvrzení identifikace již vysazených odrůd v sadu.
Oborové setkání s výstavou, mapování a péče o sad krajových odrůd byly podpořeny Českým svazem ochránců přírody
a jeho partnerem Lesy ČR, s. p.

Pavučinec Cortinarius aff. dalecarlicus, nový druh pro foto: J. Borovička
vědu.

Pomologové v ekocentru při určování vzorků.

foto: O. Pašek

Národní program ochrany
biodiverzity – Vážky
Martin Waldhauser
Koordinace programu probíhala v roce 2018 obdobným
způsobem jako v předchozích letech.
Pokračuje provoz internetových stránek www.vazky.net,
které jsou průběžně aktualizovány a pomocí QR kódů doplňují knižní publikaci „Vážky České republiky“.
Smolokorka pryskyřičnatá (Ischnoderma benzoinum). foto: J. Borovička

Záchrana starých odrůd ovocných
dřevin Podblanicka
Pavel Jakubův, Ondřej Pašek
Ve dnech 20. – 28. 9. proběhla tradiční Výstava starých
a krajových odrůd, doplněna přednáškou pomologa Zdeňka
Buzka, který představil několik odrůd a doporučení k jejich
pěstování. Výstava byla opět spojena s oborovým celostátním
setkáním programu ČSOP Staré a krajové odrůdy. Na setkání
se sešlo 20 pomologů a zájemců o problematiku, kteří přivezli a určili přes 300 vzorků ovoce, z nich bylo 52 vzorků násled-

Klínatka rohatá.

foto: archiv ČSOP Vlašim
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Ochrana páchníka hnědého
Karel Kříž, Ondřej Pašek
Páchník hnědý je chráněný saproxylofágní druh hmyzu.
Obývá dutiny stromů a je tak deštníkovým druhem pro řadu
dalších organismů, vázaných na tato stanoviště. Vlašimský
Zámecký park je díky existenci řady starých dutinových stromů, v nichž páchník žije, vyhlášen evropsky významnou lokalitou pro jeho ochranu.
Stromy, které páchník obývá, ale postupně stárnou a dožívají. Je proto nutné zajistit další dlouhodobou existenci stanovišť pro páchníka a další dutinové druhy. Vhodnou příležitost
představují aleje a další porosty starších dřevin, hojné kolem
Vlašimi, kde se vyskytuje (např. na Loretě, v Jinošovském údolí, v alejích kolem města a v Orlinském údolí).
Proto jsme připravili projekt na záchranu stanovišť páchníka hnědého s názvem „Stabilizace populace páchníka hnědého v evropsky významné lokalitě Vlašimská Blanice”, na který
se v roce 2017 podařilo získat dotaci z Operačního programu
Životní prostředí.
V letních měsících začala realizace aktivitami, které budou probíhat každoročně až do roku 2023 – kosením v alejích
Vorlina, ke Skalkovu, k Ovčínům a k Polánce a v zámeckém
parku. Dále byly provedeny výsadby dubů do alejí. Právě aleje, na rozdíl od zapojených lesních porostů s pravidelným obmýtím, jsou pro páchníka významné, protože stromy v nich dosáhnou vysokého věku a zároveň jejich prostupnost umožňuje
jeho migraci.
Projekt pokračuje do roku 2023 dalšími etapami:
V Zámeckém parku a v údolí potoka Orlina budou dutinové a perspektivní stromy uvolněny z podrostu kácením v jejich
okolí, aby se zvýšilo jejich oslunění. Budou zároveň ošetřeny
bezpečnostními a zdravotními řezy, čímž se zlepší jejich životní perspektiva. Podobně budou ošetřeny stromy v alejích podél obory Sellier & Bellot a podél silnice na Vlašim – Vracovice.

Uvolňování starých dubů v lesním podrostu v zadní
části Vlašimského parku.
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Výsadba dubů v aleji ke Skalkovu.

foto: J. Vrňák

Mapování netopýrů v oblasti střední
části vodní nádrže Švihov
Vladimír Hanzal, Karel Kříž, Martin Průcha
Sledovaná oblast zahrnovala širší okolí ohybu ve východní části vodní nádrže Švihov se zaměřením na lokalitu Čertovy
díry. Mapování zahrnovalo kontrolu zimujících jedinců, noční odchyty do sítí a detektorování – vše dle metodiky AOPK
ČR (www.biomonitoring.cz). Detektoring byl realizován pomocí bat detektorů Pettersson D240× a D1000×, pro odchyt
– netting byly použity ornitologické sítě. Detektoring a odchyty proběhly pouze na lokalitě Čertovy díry, další detektorovací transekty, v délce cca 5 km, vedly po lesních komunikacích v blízkém okolí. V průběhu roku 2018 byl na lokalitě Čertovy díry a blízkém okolí jednoznačně prokázán výskyt
8 druhů: netopýra černého (Barbastella barbastellus), n. vodního (Myotis daubentonii), n. rezavého (Nyctalus noctula), n. hvízdavého (Pipistrellus pipistrellus), n. nejmenšího (Pipistrellus pygmaeus), n. ušatého (Plecotus auritus), n. večerního (Eptesicus serotinus) a n. severního (Eptesicus nilssonii). Detektoringem byl
dále zjištěn výskyt kryptických dvojic n. ušatý / n. dlouhouchý
(P. auritus / P. austriacus) a n. vousatý / n. Brandtův (M. mystacinus / M. brandtii).
Hromadné úkryty (letní reprodukční kolonie) se ve sledované oblasti bohužel nepodařilo dohledat. Odchyty mláďat či
samic v postlaktační fázi M. daubentonii a P. auritus však naznačují na přítomnost kolonií v zájmovém území. V případě druhů P. pipistrellus a P. pygmaeus se jedná o první doložení výskytu
z pole síťového mapování 6357.

foto: O. Pašek

Skalní ostroh nad Želivkou v lokalitě Čertovy díry.

foto: M. Průcha
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ce odstranění nánosů ve vzdutí nádrže byl zajištěn dohled. Při
průzkumu nebyl zjištěn stav ohrožení žádných zvláště ani obecně chráněných druhů živočichů a nebylo zapotřebí žádných záchranných transferů.
Jako každý rok i letos jsme zajišťovali záchranné transfery obojživelníků v průběhu jarní migrace. Tradičně jsme stavěli zábrany u silničních komunikací na osmi lokalitách středočeského kraje v celkové délce přes 3 784m. Celkem bylo tímto
způsobem přeneseno 5334 jedinců obojživelníků, z nichž většinu tvořily ropuchy obecné (4990 ks). Mezi transferovanými jedinci se však vyskytli i zástupci dalších druhů (viz tabulka č. 4).
Tabulka č. 5: Počet přenesených jedinců škeble říční.

Netopýr černý (Barbastella barbastellus).

foto: M. Průcha

místo

druh

počet přenášených
jedinců

Sázava

škeble říční

3 965

Zvánovice
– Obecní rybník

škeble říční

1 600

Zvánovice
– Nový rybník

škeble říční

2 600

Motýli vltavských strání
Karel Kříž, Ondřej Pašek

Ntopýr vodní (Myotis daubentonii)

foto: M. Průcha

Záchranné transfery obojživelníků
a škeblí
Petr Švingr
V průběhu roku jsme prováděli transfery škeblí při rekonstrukci jezu Sázava a při odbahnění dvou obecních rybníků
ve Zvánovicích. Při těchto akcích bylo bezpečně přeneseno celkem 8 165 jedinců škeble říční (tabulka č. 5). Dále jsme zajistili biologický průzkum zaměřený zejména na organismy vázané na vodní prostředí, které by mohly být dotčeny dočasným
snížením hladiny v nádrži VD Sedlice. Po celou dobu realiza-

V roce 2018 se podařilo získat podporu Operačního programu Životní prostředí pro projekt „Motýli vltavských strání“. Jeho hlavním cílem je obnovit a rozšířit stanoviště teplomilných motýlů, ale i dalších druhů hmyzu, na stráních vltavského kaňonu od Hříměždic po vodní dílo Štěchovice. Strmé slunné stráně kaňonu jsou jedním z posledních míst v ČR, kde řada
teplomilných druhů přežívá.
V minulosti se i na zdejších prudkých svazích hospodařilo - pásly se tu kozy, odebíral klest, pařezilo se. Kvůli zaplavení
přístupových cest vodními nádržemi a změnám v hospodaření
v krajině dnes stráně postupně zarůstají náletovými keři a lesní
dřeviny tvoří zápoj. Mizí tak mozaika střídajících se stepí, skalek a lesů, kterou vyhledávají např. okáči, modrásek rozchodníkový, ostruháček kapinicový nebo přástevník kostivalový.
Odumírající staré stromy jsou zase stanoviště roháče obecného
a dalších druhů saproxylického hmyzu.

Tabulka č. 4: Počet přenesených obojživelníků během jarní migrace.

druh

počet přenášených jedinců

ropucha obecná

4 990

skokan hnědý

135

rosnička zelená

1

kuňka obecná

15

blatnice skvrnitá

23

čolek obecný

169

skokan skřehotavý

1

Celkem

5 334

Příklad zásahu – kroužkování vybraných dřevin.

foto: K. Kříž
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V rámci projektu proto prosvětlujeme lesní porosty a vyřezáváme náletové keře na 11 lokalitách. Postupujeme tak, aby
se dosavadní světliny rozšířily nebo propojily, místy vytváříme
světliny nové, aby vznikla mozaika stanovišť po celé délce tohoto úseku kaňonu. Zásahy probíhají v prudkých svazích s nutností jištění, část prací provádějí horolezci.
Část dřevin není kácena, ale kroužkována - je odstraněna
kůra a lýko po celém obvodu stromu v šířce cca. 20 cm. Strom
tak postupně uschne, čímž se sníží zastínění lokality. Stojící suché nebo usychající dřeviny rozšíří vhodný biotop ohrožených
xylofágních druhů hmyzu. Jedná se o stejný postup, který se
v tzv. nízkých lesích používal před cca 100 lety pro získávání suchého palivového dřeva a dodnes se s touto praxí můžeme setkat
na východním Slovensku či na Balkáně.

druhů hmyzu, např. svižníka písčinného (Cicindela arenaria viennensis). Na podmáčených místech se vyskytují ohrožené druhy rostlin, např. kruštík bahenní nebo tolije bahenní.
Nejcennější částí území tvoří ohrožený, na jih exponovaný svah a nezalesněná plošina s řídkým vegetačním krytem nad
tímto svahem. Zhruba třetina území byla v minulosti nevhodně
zalesněná smrkem, zbylá část území je zarostlá náletovými dřevinami. Došlo tak k radikální proměně lokality.
Proto jsme připravili projekt „Obnova přírodní památky
Roudný“ a v roce 2018 na něj získali dotaci ve z Operačního
programu Životní prostředí. Projekt spočívá v odstranění nevhodného zalesnění a náletů. Následně budou na horní plošině
přírodní památky odstraněny pařezy a stržena vrchní vrstva humusu. Dojde tak k obnovení otevřených písčin, biotopu, který
z naší krajiny prakticky vymizel.

Mapování hnízd čejky chocholaté
a motáka pochopa
Lubor Křížek, Josef Veselý
S podporou Národního programu Ministerstva životního
prostředí jsme v roce 2018 opět mapovali a chránili hnízda ptáků, kteří hnízdí v polních a lučních kulturách, při jarních pracích jsou tak ohrožena jejich mláďata. Na Podblanicku jsme našli v polních a lučních kulturách celkem 18 hnízd čejky chocholaté a 5 hnízd motáka pochopa. Deset hnízd bylo označeno zatlučením kůlů, u dalších tří jsme instalovali pachové odpuzovače. Kontaktovali jsme místní hospodařící zemědělce a dohodli
s nimi změnu termínu nebo objíždění hnízdišť v rámci polních
prací. Proběhlo také kroužkování mláďat motáků.
Abychom snížili rizika pro čejky a motáky i v dalších letech, vydali jsme pro zemědělce také stručný leták a proškolili
vybrané zaměstnance, kteří pracují s technikou, přímo v zemědělských podnicích.

Objevené hnízdo motáka pochopa.

Ještě v šedesátých letech byly na ploše dnešní
přírodní památky Roudný rozsáhlé otevřené
písčiny.

foto: archiv ČSOP Vlašim

V současné době dochází k rychlému zárůstu
a zastínění celého území.

foto: K. Kříž

foto: J.Veselý

Obnova otevřených písčin v přírodní
památce Roudný
Karel Kříž, Ondřej Pašek
Přírodní památku Roudný tvoří bývalé kalojemy zlatodolu
s prokladními vrstvami písku. Na nich se časem vyvinula společenstva blízká písečným přesypům s výskytem silně ohrožených
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ZÁCHRANNÁ STANICE PRO ŽIVOČICHY
Petr Švingr, Jaroslav Svačina, Anna Dittrichová, Martina Simandlová, Petra Kratochvílová, Klára Krausová
Záchranná stanice působí v devíti obcích s rozšířenou působností (viz mapa č. 2) a je zakládajícím členem Národní sítě
záchranných stanic. Stanice spolupracuje s 13 odběrnými místy, která jsou schopna přijmout zvíře a zajistit mu první pomoc
s krátkodobým azylem. Veterinární péči v záchranné stanici zajišťuje MVDr. Martina Simandlová a nově také MVDr. Petra
Kratochvílová.

Mapa č. 2: Působnost Záchranné stanice pro živočichy ČSOP Vlašim
v rámci Národní sítě stanic.

Péče o živočichy v roce 2018
V roce 2018 jsme do naší Záchranné stanice pro živočichy
přijali 592 živočichů (71 druhů), což je o 27 živočichů méně
než v předešlém roce. Nejvíce živočichů bylo v roce 2018 přijato v průběhu měsíců července a srpna (většinu tvořila mláďata),
nejméně příjmů bylo v lednu, únoru a prosinci (viz graf č. 2).
Nejčastěji přijímanou skupinou živočichů byli ptáci (viz
graf č. 4), z celkového počtu 71 druhů (592 ks) přijatých živočichů byli ptáci zastoupeni 52 druhy (388 ks) a savci 17 druhy
(197 ks). Plazi byli zastoupeni 2 druhy (6 ks) a hmyz 1 druhem
(1 ks). Z ptáků byli nejčastějšími pacienty poštolky, kosi, káně
a rorýsi, ze savců především ježci a netopýři.
Nejčastějšími důvody hospitalizace volně žijících živočichů
v roce 2018 byly (graf č. 4):
• mláďata,
• pohmoždění, fraktury,
• popálení elektrickým proudem na sloupech elektrického vedení,
• pokousání,
• zranění dopravou,
• zranění po nárazu na skleněnou plochu nebo jinou bariéru.

Graf č. 4: Příčiny zranění přijatých živočichů v roce 2018.
Graf č. 2: Počty přijímaných živočichů během jednotlivých měsíců.

Graf č. 3: Zastoupení jednotlivých skupin živočichů přijatých v roce
2018.

Graf č. 5: Výsledky hospitalizace živočichů přijatých v roce 2018.
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Přijali jsme ale také zvířata vysílená, otrávená anebo postřelená.
Řadu mláďat se podařilo díky našim radám v průběhu telefonického rozhovoru s jejich nálezci ponechat v přírodě a zabránit tak jejich zbytečnému odchycení, zejména srnčat a zajíčků. Dále jsme vyprošťovali vysílená zvířata uvíznutá v nejrůznějších pastech v okolí lidských staveb anebo například pečovali o pozdní ježčí mláďata s příliš nízkou hmotností pro úspěšné přečkání zimy.
Z letošních pacientů se podařilo zpátky do přírody navrátit
241 živočichů (graf č. 5), dalších 132 živočichů zůstává v naší
péči. Jedná se např. o nevyspělá mláďata ježků, která budou
zpět do přírody vypuštěna v jarních měsících roku 2019. Dále
do této skupiny patří i několik jedinců různých druhů netopýrů, kteří přezimují pod naším dohledem.

řejnosti. Kampaň byla finančně podpořena Nadací Partnerství,
která každý finanční příspěvek zdvojnásobila. Celá kampaň trvala 45 dní. V rámci této akce byl sestaven fundraisingový plán
s účelem zvýšení ekonomické samostatnosti záchranné stanice.
V současné době je tento plán zaváděn do praxe.

Ekovýchovná činnost v roce 2018
Zvířata, která se podaří v záchranné stanici vyléčit, jsou vypouštěna poblíž míst nálezu. To platí zvláště v době hnízdění,
pro druhy silně teritoriální a vzácně se vyskytující druhy vázané na specifické biotopy. K vypouštění vybraných vyléčených
zvířecích pacientů zveme také širokou veřejnost. Oslovujeme
obecní a městské úřady, základní školy, mateřské školy, členy
různých kroužků jako například skauty či kroužky Mladých
ochránců přírody, účastníky dětských táborů a podobně.
Před samotným vypouštěním účastníky vždy nejprve seznamujeme obecně s funkcí záchranných stanic, biologií druhu a způsoby ohrožení vypouštěného druhu. Následně představujeme příběh vypouštěného jedince, kterého ukážeme a vypustíme zpět na svobodu.
Vypouštění je pro mnohé velkým zážitkem. Blízké setkání se zvířetem posiluje zájem o ochranu zvířat a motivuje k šetrnějšímu zacházení ve vztahu k přírodě. Za účasti veřejnosti jsme v roce 2018 vypouštěli například, puštíky, kalouse, poštolky, káně, ježky a mnoho dalších. Celkem bylo zorganizováno
více jak deset veřejných vypouštěcích akcí.
Přednášíme také pro veřejnost a účastníky seznamujeme se
základními informacemi týkající se pomoci volně žijícím živočichům.

Vypouštění poštolky obecné s dětmi
z příměstského tábora ČSOP.

foto: A. Dittrichová

Fundraisingový projekt v roce 2018
V roce 2018 probíhala v období dubna a května informační kampaň o činnostech záchranné stanice, jejímž cílem bylo
co nejvíce upozornit na sbírkový účet „Zvíře v nouzi“. V rámci
kampaně se konala mj. akce s mistrem světa v FMX motocrossu Liborem Podmolem, která připoutala velkou pozornost ve-

Labuť velká s pohmožděným křídlem
v důsledku nárazu na překážku.

foto: I. Caponio

Ošetřování zraněné káně lesní.

Osiřelé mládě vydry říční.

foto: I. Caponio
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Vypouštění káně lesní za účasti žáků ze základní
školy v Jankově.

foto: I. Caponio

S příjmem veverčích mláďat se z ošetřovatelů foto: archiv ČSOP Vlašim
stávají rodiče, jejichž práce nekončí ani v noci.

SPOLUPRÁCE SE STÁTNÍ SPRÁVOU, POSUDKOVÁ ČINNOST
Účast ve správních zřízeních
Ondřej Pašek
Již přes dvacet let se Český svaz ochránců přírody vyjadřuje ve správních řízeních týkajících se ochrany přírody na okrese Benešov. Naším cílem je zabránit zbytečným nebo škodlivým
zásahům do životního prostředí. V mnoha případech najdeme
shodu se starosty a úřady, jindy rozhodnou podle našeho vyjádření, v závažných případech ale přistupujeme i k odvoláním
proti jejich rozhodnutím.
V roce 2018 jsme se vyjadřovali k 120 správním řízení, která se týkala většinou povolení kácení dřevin mimo les, zásahů
do významných krajinných prvků, dále řízení vodoprávních,
stavebních a k výjimkám z druhové ochrany.
Mezi nejvýznamnější úspěchy, kterých jsme dosáhli, je zastavení plánů na výstavbu ve volné krajině v územním plánu
Tabulka č. 6: Počty jednotlivých správních řízení v roce 2018.

druh správního řízení

počet

Kácení dřevin mimo les

99

Výjimky z ochrany druhů

8

Vodoprávní řízení

2

Stavební řízení

3

Zásah do významných
krajinných prvků

5

Odvolání

1

Zásahy do chráněných území

2

celkem

120

Bystřice u Benešova. Dosáhli jsme také zlepšení podmínek pro
migraci obojživelníků při výstavbě a provozu přivaděče Týnec
nad Sázavou - plánovaná D3, i v dalších částech D3 prosazujeme zlepšení podmínek ochrany přírody. Na náš podnět nebylo povoleno střílení volavek na rybnících v okolí Líšna. Před
kácením jsme zachránili jasan o obvodu přes 300 cm u náměstí
v Neveklově, ořešáky v Myslíči, lípy v Pravoníně a mnoho dalších dřevin. Důsledně také trváme na nařízení náhradní výsadby za kácené, zejména liniové porosty. I díky nám je poměr vykácených alejí k vysazeným ve Středočeském kraji velmi příznivý - na každý kácený strom připadá 6,8 vysazených.

Přírodovědné průzkumy
Karel Kříž, Martin Klaudys
V případě různých záměrů (odbahnění rybníka, zalesnění
louky, nová výstavba) mohou být ohroženy zde žijící druhy rostlin a živočichů, o kterých mnohdy nemá stavebník ani tušení.
Zejména v případě větších záměrů je tak vhodné předem provést průzkum, který zjistí přírodovědné hodnoty území a projekt se tak může upravit ještě ve fázi přípravy.
V roce 2018 byly provedeny průzkumy lokalit odbahňovaných rybníků v Takoníně u Vlašimi, v Čerčanech a v Třemblati
u Říčan. Přírodovědně nejhodnotnější byl rybník v Třemblati,
kde byli nalezeni čolek obecný, škeble rybničná a velevrub malířský. Pro projekt odbahnění byla vypracována doporučení pro
zachování podmínek pro uvedené druhy živočichů. Dále bylo
ve spolupráci s Mokřady a management, z.s. zpracováno posouzení možnosti úprav rybníčku v přírodní památce VlčkoviceDubský rybník. U odbahňovaného rybníka Švábinov nedaleko
Zbraslavic byl proveden průzkum před započetím stavebních
prací, aby byly vyloučeny škody na chráněných druzích.
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ENVIRONMENTÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVA
A OSVĚTA (EVVO)
Český svaz ochránců přírody ve Vlašimi poskytuje služby environmentální výchovy, vzdělání a osvěty od roku 1999.
Snažíme se lidem prezentovat přírodní a kulturní hodnoty
Podblanicka, měnit pohled obyvatel na přírodu a krajinu a zapojovat je do jejich ochrany, inspirovat lidi k udržitelnému chování, radíme a pomáháme řešit problémy v oboru životního
prostředí. V tomtéž pomáháme i ostatním – školám, školkám,
obcím, oddílům a dalším.
ČSOP Vlašimi zajišťuje EVVO na čtyřech pracovištích
(úsecích), z nichž každé má své zaměření:

• Podblanické ekocentrum ČSOP Vlašim – témata EVVO
obecně, ekoporadna, oddíl MOP
• ParaZOO (Vlašim) – osvěta v ochraně volně žijících zvířat
• Dům přírody Blaníku (nedaleko Kondrace) – návštěvnické
středisko CHKO Blaník a národního geoparku Kraj blanických rytířů
• Vodní dům (Hulice) – téma vody a přírody v okolí vodní
nádrže Švihov na Želivce

SPOLUPRÁCE SE ŠKOLAMI
Výukové a pobytové programy pro
školy
Jana Dufalová
Výukové programy pro žáky MŠ, ZŠ i SŠ probíhají celoročně na všech našich pracovištích. Environmentálním vzděláváním
podněcujeme u cílové skupiny zájem o přírodu, poznávání přírody, jejich zákonitostí a souvislostí. Dále se zabýváme spotřebitelskými tématy a dopady lidské činnosti na přírodu i společnost z globálního hlediska. U pobytových programů máme navíc možnost zacílit naši snahu více na vlastní objevování a prožitky, rozvoj rukodělné zručnosti, spolupráci a stmelení kolektivu.
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Každoročně vzrůstá zájem právě o pobytové programy, které probíhají převážné v květnu a červnu, a během září a října. Přijíždějí nejčastěji žáci z prvního stupně základních škol,
velký zájem je i u škol mateřských. Jedná se převážné o školy
Středočeského kraje.
Pestrou nabídku jednodenních výukových programů jsme
v roce 2018 ještě rozšířili. Podblanické ekocentrum zařadilo venkovní programy „Stezka mezi stromy“ a „Riskuj v paraZOO“. Ve Vodním domě vznikly v rámci projektu LIFE –
Život pro kuřičku rovněž dva nové programy „EVL Želivka, seznamte se“ a „Natura 2000 a ochrana přírody“.
O kvalitě služeb poskytovaných v oblasti environmentální výchovy, vzdělání a osvěty svědčí udělení certifikátu

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2018
Tabulka č. 7: Počty účastníků podle cílových skupin.

VP celkem

MŠ

1 .st. ZŠ

2. st. ZŠ

SŠ

pobyty

počty VP

327

79

159

66

23

15

počet účastníků

6799

1528

3345

1373

553

332

počet hodin

513,5

88

261,5

119,5

44,5

232

účastníkohodiny

10800

1705,5

5528

2496,5

1070

5571

Tabulka č. 8: Zastoupení VP na jednotlivých pracovištích ČSOP Vlašim.

počet programů

počet žáků

hodin

účastníkohodin

Podblanické ekocentrum

157

3 301

284

6 040,5

Dům přírody

6

153

10

245,5

Vodní dům

161

3 186

210,5

4246

celkem

326

6 640

504,5

1 0532

Certifikovaný poskytovatel envrironmentální výchovy v lednu
2018.
Naši činnost na poli environmentální výchovy, vzdělání
i osvěty podporuje Středočeský kraj a MŽP.
Počet realizovaných výukových programů na jednotlivých
pracovištích i zastoupení jednotlivých cílových skupin na programech je patrný z uvedených tabulek a grafů.

Učit o stromech se musí venku.

Ubytování účastníků výukových
programů
Simona Přitasilová
Naše organizace nabízí ubytování ve dvou ubytovnách
o souhrnné kapacitě 59 osob. Ubytování využíváme pro pobytové programy dětí a mládeže z MŠ, ZŠ a SŠ. Pokud nemáme
ubytovny vytížené školami, nabízíme ubytování veřejnosti převážně přes server Booking nebo skrze webové stránky www.ubytovani-parazoo.cz. V loňském roce jsme díky recenzím návštěvníků získali hodnocení 8,7, které svědčí o vysoké kvalitě našeho ubytování.

foto: B. Hozová

Ubytovna v Poděbradově ulici má 37 lůžek,
učebnu a kuchyňku.

foto: archiv ČSOP Vlašim

Ekologická olympiáda
Graf č. 7: Počty účastníků podle cílových skupin.

Jiří Pavelka
Studenti z dvanácti středních škol Středočeského kraje se
21. až 22. září 2018 sjeli do Vlašimi, aby se zúčastnili 24. ročníku středočeského kola Ekologické olympiády. V tříčlenných týmech se zde utkali ve dvou praktických a dvou teoretických úlohách, ve kterých měli za úkol zapojit nejen svou paměť, ale také
logické uvažovaní, prezentační dovednosti a praktickou zručnost.
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Ústředním motivem letošního kola byl „Management
v ochraně přírody“. Studenti na toto téma zpracovávali dvě
praktické úlohy. Jejich prvním úkolem bylo na základě vlastního terénního průzkumu navrhnout opatření pro zlepšení či zachování v dobrém stavu evropsky významné lokality Vlašimská
Blanice Ve druhé praktické úloze družstva odstraňovala náletové dřeviny ve vymezené lokalitě v zámeckém parku Vlašim,
čímž přispívala k prosvětlení lokalit a vytváření vhodných stanovišť pro osídlení páchníkem hnědým. Dále studenti absolvovali test a poznávačku rostlin, živočichů, hornin a minerálů.
Titul vítězů získalo družstvo Gymnázia Jana Palacha Mělník
ve složení Karolina Helemiková, Šárka Lísková a Filip Havlák,
které získalo 268,5 bodů ze 400 možných. Druhé místo obsadili studenti z Gymnázia Kladno a třetí místo patřilo Gymnáziu
Joachima Barranda Beroun. Krajským koordinátorem kola
ve Středočeském kraji je tradičně Český svaz ochránců přírody Vlašim a tradičním pořadatelem soutěže na celonárodní
úrovni je Český svaz ochránců přírody. Vítězné družstvo bude
Středočeský kraj reprezentovat v celonárodním kole, které proběhne v červnu 2019.
Generálním partnerem soutěže je společnost NET4GAS,
dalšími partnery soutěže jsou: Středočeský kraj, AOPK ČR –

Správa CHKO Blaník, Lesy ČR a.s., MŠMT a benešovské knihkupectví Daniela.

Účastníci Ekologické olympiádě ověří
na poznávačce své znalosti z geologie,
botaniky i zoologie.

foto: archiv ČSOP Vlašim

METODICKÁ POMOC UČITELŮM
V roce 2018 jsme uspořádali 6 seminářů, pro pedagogy a zároveň i vlastní lektorský tým Podblanického ekocentra.
Semináře byly zaměřené především na terénní výuku.

Semináře pro učitele
Jana Dufalová
Tabulka č. 9: Přehled seminářů pro pedagogy a veřejnost.

termín

název akce

lektor/ka

7. 2. 2018

Historie vlašimského parku

PhDr. Jindřich Nusek, Muzeum Podblanicka

19. 3. 2018

Ptáci našeho okolí

Mgr. Pavel Procházka, Muzeum Podblanicka

18. 4. 2018

Terénní botanická vycházka

Mgr. Martin Klaudys, AOPK ČR, Správa CHKO Blaník

14. 5. 2018

Práce se skupinou

Jan Smrčka, sdružení TEREZA Praha

15. 5. 2018

Stromy ve vlašimském parku

Ing. Václav Bažant, ČZU Praha

16. 5. 2018

Vodní a půdní bezobratlí

prof. RNDr. Lubomír Hanel, CSc., UK Praha

Na semináři „Vodní a půdní bezobratlí jsme zjistili, že foto: B. Hozová
nemusíme vždy všechno znát, ale někdy stačí jen žasnout.
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foto: B. Hozová
Procházka rozkvetlým parkem během semináře
„Stromy ve vlašimském parku“ – to je radost pro každého, pro
znalce stromů zvlášť.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2018

Specializační studium pro školní
koordinátory EVVO
Roman Andres
V roce 2018 jsme úspěšně ukončili dvouletý projekt zaměřený na další vzdělávání pedagogických pracovníků v EVVO.
Environmentální (ekologická) výchova je povinnou součástí výchovy a vzdělávání na školách. Na tuto činnost dohlíží zvlášť
kvalifikovaný pracovník - školní koordinátor EVVO (obdobně
např. metodik prevence či metodik ICT). V rámci projektu podpořeného Státním fondem životního prostředí ČR jsme uskutečnili 250hodinové specializační studium pro tyto školní koordinátory EVVO v mateřských, základních a středních školách
Středočeského kraje, Prahy, Jihočeského kraje, Pardubického
kraje a Kraje Vysočina. Účastníci dostali mimo přímé výuky
na seminářích také rozsáhlou metodickou podporu ve formě
pomůcek a didaktických materiálů. V záměru roku byla v rámci tohoto projektu vydána publikace Environmentální výchova v praxi: příručka pro MŠ, ZŠ a SŠ. Co bylo obsahem studia? Účastníci získali průpravu v managementu (např. plánování, koordinace projektů), pedagogice EVVO (např. ekopsychologie, badatelská výuka) i v samotné environmentalistice (změny klimatu, úsporné domy aj.). Studium akreditované
Ministerstvem školství úspěšně absolvovalo 19 učitelů, kteří zároveň obhájili svojí absolventskou práci a složili zkoušku před
komisí. Přínosem pro školy a učitele jsou získané zkušenosti a dovednosti pro výuku a metodické materiály či pomůcky.
Dále množství inspirace, motivace a spolupráce se zkušenými
praktiky, kvalitní lektoři aj. Kromě uzavřené skupiny studujících pro zvýšení své kvalifikace byly semináře otevřené i pro individuální zájemce – celkem se 42 seminářů účastnilo bez mála
800 učitelů a lektorů.
Kurz se uskutečnil v rámci projektu Specializační studium
pro dobrou praxi EVVO na školách.

Účastníci specializačního studia pro koordinátory
environmentální výchovy při práci s měřidly v terénu.

Budoucích koordinátoři environmentální
výchovy si vyzkoušeli také praktické úkoly
nezbytné pro pobyt v přírodě.

foto: R. Andres

foto: archiv ČSOP Vlašim

XVIII. Středočeská MRKVOVÁ konference
Jana Dufalová
Jak učit venku, tvořivě, zábavně i bez obalu – o tom byla letošní konference k environmentální výchově. Zúčastnilo se jí
přes 60 pedagogických pracovníků z celého středočeského kraje.
V úvodu konference proběhl blok nabídek školám.
Prezentovala se jak střediska ekologické výchovy v kraji včetně
Podblanického ekocentra ve Vlašimi, tak zajímavá místa v regionu.
Během celého dne bylo připraveno 6 krátkých seminářů zaměřených na konkrétní témata, která mohou učitelé využít jak
ve výuce, tak v rámci svého osobního růstu.
Letošní semináře byly hodně praktické, lektoři představili
základní principy tvořivé hry a učení venku, zajímavé byly nápady, jak zkoumat hlínu a tvořit z hlíny, řešila se i problematika

foto: B. Hozová
Slavnostního zahájení konference se ujal statutární
zástupce hejtmanky a náměstek hejtmanky pro oblast
životního prostředí a zemědělství Ing. Miloš Petera.
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zbytečných obalů v praktickém životě. Nejnápaditější byl seminář o pašování zvířat a suvenýrů živočišného původu.
Konference umožnila opět po roce setkání učitelů z celého kraje, kteří se společně snaží působit na poli ekologické výchovy.
Akce proběhla díky finanční podpoře Středočeského kraje.

Středočeská M.R.K.E.V.
a Mrkvička
Jana Dufalová
Metodická podpora středočeských škol v oblasti ekologické
výchovy probíhá ze strany ČSOP Vlašim prostřednictvím celostátních sítí MRKEV a MRKVIČKA, které koordinuje Síť středisek ekologické výchovy Pavučina.
Do sítě MRKVIČKA je zapojeno 101 MŠ, a předškolních zařízení, které od nás během roku obdržely 4 rozesílky
s Informačním bulletinem Mrkvička. Jedná se o metodický časopis s náměty na ekologickou výchovu pro nejmenší děti. Síť
MRKEV soustřeďuje 29 základních a středních škol, kterým zasíláme 4x ročně „Bedrník“ – časopis s environmentálními tématy, určený ke zvyšování ekogramotnosti na školách.

Účastníci na inspirativní dílně Učíme venku – pomůcek foto: B. Hozová
je kolem vždycky dost.

MIMOŠKOLNÍ VÝCHOVA DĚTÍ A MLÁDEŽE
Oddíl MOP Včelojedi
Jiří Pavelka
Oddíl mladých ochránců přírody Včelojedi se scházel
v klubovně Podblanického ekocentra každé pondělí od 15.30
do 17.00 hodin. V roce 2018 bylo do oddílu registrováno 45
dětí, které se mohly potkat na 37 oddílových schůzkách nebo
na 14 denním letním táboře.
Mimo to uspořádal oddíl osm akcí, které byly zaměřené například na prezentaci oddílové činnosti, na rozvoj vedoucích oddílu nebo na zapojení dětí do regionálních soutěží. V orientačně-šifrovací soutěži V Benešově straší oddíl získal první místo v kategorii veřejnost děti a ve výtvarné soutěži
Malujeme s muzeem obdržel čestné uznání napříč kategoriemi.
Děti z oddílu navštívily v roce 2018 Český rozhlas, kde se účast-

foto: T. Vondráček
Benefiční akcí pro Záchranou stanici pro živočichy
ČSOP Vlašim, kterou uspořádali Včelojedi, byly závody kočárků.

nily natáčení Klubu Rádia Junior nebo poznaly zákulisí natáčení pořadu Snídaně s Novou ve Vodním domě. Vedoucí oddílu zvyšovali svou kvalifikaci na kurzu nízkých lanových překážek a kurzu zdravotníka zotavovacích akcí. Nechyběly ani akce
pro Záchrannou stanici pro živočichy ČSOP Vlašim, které oddíl dlouhodobě pomáhá s navracením zraněných zvířat zpátky
do přírody. Činnost oddílu podporoval v roce 2018 Středočeský
kraj a Sdružení mladých ochránců přírody ČSOP.

Letní tábor
Jiří Pavelka

Mladí ochránci přírody Včelojedi naživo ve vysílání
Klubu Rádia Junior.
20 | EVVO

foto: J. Pavelka

Letní tábor proběhl od 1. do 14. července 2018 a zúčastnilo se ho 25 dětí ve věku od 8 do 15 let. Hlavním motivem celotáborové hry byl román Cesta kolem světa za osmdesát dní.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2018
Kromě tematického programu navštívili děti cestovatelé z různých světových destinací. Kulturu Španělska představila rodilá Španělka Mar Alonso, Nový Zéland cestovatel Petr Švingr,
předmět ochrany lokality Na Ostrově, kde tábor probíhá, představil botanik z AOPK ČR Martin Klaudys a nechybělo ani vypouštění uzdravené kuny ze Záchranné stanice ČSOP Vlašim.
Mimo her z celého světa se děti vzdělávaly během atraktivního
pásma pokusů v podání Pavla Jakubův nebo poznaly světovou
faunu během prohlídky ZOO Jihlava s průvodcem.
Letní tábor byl v roce 2018 finančně podpořen Středočeským
krajem a Sdružením mladých ochránců přírody ČSOP.

Společná fotografie II. táborového turnusu.

Celotáborová fotografie účastníků tábora
Cesta kolem světa.

foto: archiv ČSOP Vlašim

Příměstské tábory v paraZOO
Barbora Hozová
Příměstské tábory organizuje Podblanické ekocentrum
ČSOP již od roku 2013 a od té doby se jich zúčastnilo přes

foto: J. Matějovský

400 dětí ve věku od 7 do 15 let. Letošní příměstský tábor v paraZOO nabídl tři turnusy, které probíhaly od 23. 7. do 10. 8.
2018, vždy od pondělí do pátku, a zúčastnilo se jich 87 dětí.
Program byl jako vždy nabitý. Děti si v rámci komentované
prohlídky prošli paraZOO ,kde si poté vyzkoušely vědomostní
hru „Riskuj v paraZOO“. Odpoledne přiložily ruku k dílu při
krmení zvířat a úklidu klecí. V úterý jsme navštívili Farní muzeum v Kondraci, odtud jsme pokračovali do Domu přírody
Blaníku a dále na rozhlednu Velký Blaník. Ve středu na nás čekal trénink v luštění šifer a následné pátrání po Ztracených zvířatech v ulicích Vlašimi. Odpoledne jsme v paraZOO hledali
sladký poklad a poté jsme se vydali do dílny, kde jsme vyráběli
vlastní postavičky. Samozřejmostí byl i výlet do Záchranné stanice v Pavlovicích, kde si děti prohlédly celou stanici a pomohly
s úklidem. V pátek jsme vyrazili na hvězdárnu, kde pro nás měl
Ing. Pavel Jakubův připravené zábavné fyzikální pokusy a odpoledne nás čekaly vodní hrátky a bitvy.

AKCE PRO VEŘEJNOST V PODBLANICKÉM EKOCENTRU
V roce 2018 jsme uspořádali celkem čtyři ekovečery.
Vyprávění doprovázené promítáním fotografií představilo posluchačům zajímavá místa ve světě a přírodovědná témata.
Jejich přehled je patrný z tabulky č. 10.

Ekovečery a přednášky
Jiří Pavelka

Cestovatel Petr Švingr přivezl posluchačům ukázat
z Indie nejen fotografie, ale také typické místní
předměty.

foto: J. Pavelka

Velký zájem vzbudila na Netopýří noci živá
ukázka netopýrů, po které následovala vycházka
do vlašimského parku s poslechem netopýřích hlasů.

foto: J. Pavelka
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Tabulka č. 10: Přehled ekovečerů.

termín

název akce

lektor/ka

28. 2. 2018

Putování po chilském a bolívijském Altiplánu

Ing. Václav Zemek

5. 4. 2018

Mallorca - Středozemí v malém

doc. RNDr. Václav Zelený, CSc., Ing. Václav Kuklík

9. 8. 2018

Netopýří noc

Ing. Dagmar Zieglerová

13. 12. 2018

Cesta do Indie

Bc. Petr Švingr
V roce 2018 jsme uspořádali celkem sedm výstav včetně tradičního Podblanického plenéru ve vlašimském zámeckém parku. Mimo něj se výstavy uskutečnily v Podblanickém ekocentru a jejich přehled naleznete v tabulce č. 11.

Výstavy
Jiří Pavelka
Tabulka č. 11: Přehled výstav.

termín

název akce

popis

2. 1. – 15. 4. 2018

Hedvábné obrazy

Prodejní výstava malovaného hedvábí výtvarnice Martiny
Poustecké.

21. 4. – 18. 5. 2018

Příroda v ČR - Natura 2000

Práce výtvarné a literární soutěže pro ZŠ a SŠ okresu
Benešov pořádané ČSOP Vlašim a AOPK ČR.

23. 5. – 24. 6. 2018

Výstava fotografií

Fotografie Pavla Haráska a Miloše Machotky.

27. 6. – 31. 8. 2018

Vlašim ze skicáků

Výstava kreseb členů Klubu přátel Podblanické galerie u příležitosti 700. výročí města Vlašim.

15. 9. 2018

Podblanický plenér

XXII. ročník tradiční výstavy ve vlašimském zámeckém parku za účasti regionálních výtvarníků.

20. 9. – 27. 9. 2018

Výstava starých odrůd ovoce

Ukázka starých odrůd ovoce nejen z Podblanicka.

2. 12. – 31. 1. 2019

Výstava regionálních produktů

Prodejní výstava regionálních produktů z Kraje blanických
rytířů.

Návštěvníci výstavy „Vlašim ze skicáků“.

foto: J. Pavelka

Osvětové akce v terénu
Jiří Pavelka
Pro veřejnost jsme v roce 2018 uskutečnili sedm terénních
akcí Jejich přehled je patrný z tabulky č. 12.

Noc s Andersenem
Podblanické ekocentrum se zařadilo mezi 1652 registrovaných míst, která nabízela akci na podporu čtenářské gramotnosti dětí a mládeže. Letošní ročník byl zaměřen na dílo Jaroslava
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Krásné počasí provázelo Podblanický plenér, který
nabídl různorodé výtvarné umění.

foto: A. Polesná

Foglara a na účastníky čekala stopovací hra v ulicích města
Vlašim. Odměnou dětem bylo nejen nalezení ztraceného ježka v kleci ve Starém hradě v zámeckém parku, ale také možnost
přespat v Podblanickém ekocentru ČSOP.

Závody kočárků
Třetí ročník netradičního benefičního závodu proběhl
ve vlašimkém parku a jeho výtěžek byl věnován na podporu
Záchranné stanice pro živočichy ČSOP Vlašim. Pro 27 účastníků rozdělených do soutěžních kategorií byl nachystán bohatý doprovodný program a pro vítěze upomínkové ceny. Výtěžek
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závodu převzal vedoucí záchranné stanice Petr Švingr, který také
poděkoval všem účastníkům a představil, jak budou finanční
prostředky použity.

Přírodovědná vycházky
Dvě vycházky zavedly návštěvníky do Orlinského údolí
a podruhé na utajená místa pod Blaníkem. Zejména botanicky zaměřené akce představily jarní květenu, lesní biotopy, ale
také faunu mokřadů a místa CHKO Blaník, která nejsou součástí běžných turistických cest. Průvodcem vycházek byl Martin
Klaudys z AOPK ČR – Správy CHKO Blaník. Vycházka
na utajená místa se konala u příležitosti Evropského dne chráněných území.

Cesta za zlatem
V sobotu 26. května proběhl na Bio Farmě Dolejší mlýn
pátý ročník pochodu Cesta za zlatem. Na třech pěších trasách

a jedné cyklotrase čekalo na dětské i dospělé návštěvníky rýžování zlata, aktivity pro děti a setkání se zvířaty z farmy. Akci
připravil Český svaz ochránců přírody Vlašim ve spolupráci
s Biofarmou Dolejší mlýn, obcí Kamberk, Českým klubem zlatokopů a tvrzí Kamberk.

200 kilometrů alejí na Podblanicku
Více v kapitole Péče o nelesní zeleň – Obnova alejí a remízů v krajině.

Výlov rybníka Jírovce
V roce 2018 proběhl tradiční výlov rybníka ČSOP Jírovce
v Jinošovském údolí u Vlašimi. Návštěvníci si mohli užít atmosféru výlovu malebného rybníka Jírovce v krásné přírodě a pochutnat si na smažených rybách včetně teplých a studených nápojů.

Tabulka č. 11: Přehled osvětových akcí v terénu.

termín

název akce

účast

23. – 24. 3.2018

Noc s Andersenem

16

14. 4. 2018

Závody kočárků v zámeckém parku

27

29. 4. 2018

Vycházka do Orlinského a Jinošovského údolí

10

26. 5. 2018

Cesta za zlatem

155

27. 5. 2018

Vycházka na utajená místa pod Blaníkem II.

15

2. 6. 2018

Ztracená zvířata

18

6. 10. 2018

Pochod s veverkou Čiperkou

95

19. 10. 2018

200 kilometrů alejí na Podblanicku

30

3. 11. 2018

Výlov rybníka Jírovce

400

celkem

Výzvou na pochodu Cesta za zlatem není jen
zdolání cíle trasy, ale také zvládnutí rýžování
zlata a nalezení zlatinky.

foto: archiv ČSOP Vlašim

Knihovna přírodovědné a regionální
literatury
Barbora Hozová
Knihovnu naleznete v 1. patře Podblanického ekocentra,
konkrétně v Lesní učebně. V současné době máme zaevidováno 5 808 knih. Což je oproti loňskému roku nárůst o 88 knih.
V letošním roce se přihlásili 3 noví čtenáři.

766

Cesta na utajená místa pod Blaníkem vedla mimo
návštěvnické stezky.

foto: J. Vízner

Knihovna je rozdělena do několika sekcí – například botanika, ekologie, environmentální literatura, geologie, chemie, ichtyologie, legislativa a ochrana přírody. Najdete zde také přes 200
CD a DVD nosičů různých druhů. Seznam všech titulů je zveřejněn na webových stránkách www.podblanickeekocentrum.cz
v sekci Knihovna. Stačí si jen vybrat.
Knihovna je volně přístupná každou středu od 13 do 15.30
hodin, v jinou dobu po předchozí domluvě.
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sucha v krajině, vodní nádrže Švihov na Želivce a propagační leták ekoporadny. Natočili jsme také instruktážní poradenská videa pro veřejnost zaměřená na spotřebitelství a podporu volně
žijících živočichů. Další poradenství nabízíme veřejnosti prostřednictvím nové webové prezentace www.ekorada.cz.

Ekoobchůdek a e-shop
Alena Konvalinová, Martina Poustecká, Monika Spilková

Knihovna přírodovědné a regionální literatury
Podblanického ekocentra ČSOP Vlašim.

foto: J. Pavelka

Ekoporadna
Roman Andres
Také v roce 2018 napomáhala ekoporadna ČSOP Vlašim
obyvatelům a institucím (nejen) Podblanicka jednat šetrně
k životnímu prostředí. Kancelář ekoporadny má nové webové
stránky www.ekorada.cz, vlastní e-mailovou adresu ekoporadna@csop.cz a telefonní číslo ekoporadce je +420 732 906 107.
V ekoporadně nabízíme informační letáky o environmentálně
šetrném nakupování, provozu domácnosti, potravinách aj.
V roce 2018 bylo poskytnuto 349 evidovaných konzultací. Mnoho konzultací nad to však zůstalo neevidovaných. Mezi
evidovanými dotazy převažovala témata ochrany přírody, zvl.
zvířat (142 dotazů), dále pak spotřebitelství, domácí ekologie
a ekologicky šetrné formy bydlení a další (27 dotazů). Zvláštní
místo (13 případů) mají případy systémového poradenství vyžadující hlubší odbornou analýzu, resp. dočasný management
kauzy a tedy dlouhodobější kontakt s klientem. To se týkalo hlavně kauz, v nichž bylo dotčeno právo a účast veřejnosti
ve správních řízeních, plánování ekologicky příznivých opatření
v oblasti bydlení apod. Metodická podpora učitelů v environmentální (ekologické) výchově čítala 3 případy.
Nejčastěji vyhledávali ekoporadenskou službu přímo občané z podblanického regionu, školy či úřady. Většina kontaktu se
odehrála prostřednictvím e-mailu či telefonicky, ale ani osobní
návštěvy v poradně nebyly výjimečné.
Vedle poradenské činnosti se ekoporadna zabývala také systematickým hodnocením zboží v ekoobchodu ČSOP Vlašim.
Nabízet zboží, se kterým je spojená co nejmenší zátěž životního prostředí je naší prioritou. Byla dotvořena metodika hodnocení a ekoporadce průběžně vyhodnocuje prodávané zboží.
Výsledkem je tzv. ekoměrka, která zákazníkovi sděluje míru zátěže ŽP daným výrobkem.
V roce 2018 jsme uskutečnili díky finanční podpoře
Středočeského kraje dotisk informačních letáků pro veřejnost
zaměřených na problematiku mláďat, ježků, záchranných stanic, ptačích budek a krmítek. Nově jsme vydali letáky na téma
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Ekoobchod slouží jako recepce paraZOO, zázemí ekoporadny, informační rozcestník Kraje blanických rytířů, a také
místo pro prezentaci a prodej regionálních produktů a dalšího zboží. Postupem doby se jeho sortiment zaměřil především
na odborné publikace. V centru Vlašimi tak zastává funkci specializovaného knihkupectví s nabídkou regionálních publikací,
metodických příruček EVVO, tematických knih pro ochránce přírody z řad laiků i odborníků, beletrii inspirovanou zodpovědným přístupem k životnímu prostředí a praktické návody,
jak pečovat o divoké druhy živočichů i rostlin.
Významné místo na pultech ekoobchůdku mají také výrobky se značkou KRAJ BLANICKÝCH RYTÍŘŮ regionální produkt. Med, medovinu, šperky, hračky, stavebnice nebo keramiku z Podblanicka si návštěvníci často odváží jako suvenýr nebo
dárek. Produkty nabízené v obchůdku jsou k zakoupení také
na www.eko-obchod.cz – e-shopu, který byl spuštěn na konci
roku 2017. Po roce fungování je zřejmé, že si své místo na trhu
obhájil a našel své zákazníky. Nákupem v kamenném obchodě
i na jeho internetové podobě zákazníci podporují péči o zvířata
v paraZOO i záchranné stanici.

Knihovna přírodovědné a regionální literatury
Podblanického ekocentra ČSOP Vlašim.

foto: J. Pavelka
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INTERPRETACE PŘÍRODNÍHO A KULTURNÍHO DĚDICTVÍ
Kateřina Červenková
Jedním z nástrojů, kterým chceme přispět k zachování a rozvoji přírodního a kulturního dědictví na Podblanicku jsou různé formy interpretace místního dědictví. Interpretace pomáhá
návštěvníkům poznávat přírodní i člověkem vytvořené objekty
a vytvářet si k nim vztah. Nejkomplexnější formou jsou naše návštěvnická střediska, která obsahují tematické expozice a nabízejí i osobnější formy interpretace s živým průvodcem nebo lektorem. Dům přírody Blaníku interpretuje CHKO Blaník a národní geopark Kraj blanických rytířů. Vodní dům v Hulicích se
zaměřuje na představení vody jako životního prostředí i zdroje
pro člověka, vodní nádrž Švihov, evropsky významnou lokalitu
Želivka a v neposlední řadě další významnou geologickou lokalitu Dolnokralovické hadce. Třetí návštěvnické středisko, paraZOO (v samostatné kapitole) prezentuje naši faunu, její ohrožení a ochranu. Do množiny „geoparkově“ zaměřené interpretace jsme v roce 2018 přidali expozici Příběh řeky Sázavy, kterou jsme vytvořili pro město Zruč nad Sázavou a zaměřuje se
na vznik údolí řeky a společnou historii řeky a člověka.
V roce 2018 jsme se věnovali tvorbě expozice, údržbě našich naučných stezek (S rytířem na Blaník, NS Roudný) a mapování stavu naučných stezek v JV části Středočeského kraje.
Do péče jsme převzali Lesní stezku Františka Ferdinanda d’Este a naučnou stezku Historie a příroda konopišťského zámeckého park, které vybudovala ZO ČSOP Benešov. Průběžně jsme
udržovali tři naše série keší (schránek), které milovníky geocachingu provedou po geologických lokalitách národního geoparku (Kamenné poklady blanických rytířů), zajímavých lesních
lokalitách (Lesní poklady Blanických rytířů) anebo je seznámí
s tím, co v krajině ohrožuje volně žijící zvířata (Zvířecí pastičky). Další, nová série keší vznikla z projektu Život pro kuřičku
stejně jako nový interpretační altán u Bernartic.

Návštěvnické centrum Dům přírody
Blaníku
Milan Červenka

Dům přírody Blaníku s bezbariérovým přístupem se nachází na adrese Krasovice 19, nedaleko obce Kondrac, na červené
turistické značce vedoucí na vrchol Velkého Blaníku. Součástí
areálu je asfaltové parkoviště pro osobní automobily a autobusy.
Kromě občerstvení, toalet a prodeje regionálních produktů zde
návštěvníci naleznou hlavně expozici věnovanou přírodním, geologickým a kulturně historickým zajímavostem Podblanicka.
Nejzajímavějším exponátem je interaktivní prostorový model
krajiny Blanické brázdy.
Pro rok 2018 jsme upravili otvírací dobu podle návštěvnosti v letech předchozích. O letních prázdninách jsme měli oproti
loňsku otevřeno i v pondělí a rozšířili jsme otvírací dobu do 18
hodin. Celkem bylo středisko otevřeno 203 dní tj. 1721 hodin.
Za tu dobu nás navštívilo téměř 10.000 lidí, což je oproti roku

2017 nárůst téměř o 3.000 osob. Dům přírody pořádal v tomto roce celkem 6 akcí pro veřejnost.
První větší akcí loňské sezóny byl program k Velikonocům,
kdy se děti mohly zúčastnit soutěží na téma ptačího hnízdění.
Pohostinnosti Domu přírody letos využili i turisté z KČT.
Pochodem, který byl zařazen mezi deset akcí pod jednotným
názvem Středočeská desítka, si turisté připomněli stoleté výročí
republiky, sto třicet let od vzniku KČT a patnáct let od založení
krajské oblasti. Akce se zúčastnilo na 400 turistů
Přírodovědnou vycházku 27. 5. od Domu přírody Blaníku
do údolí Brodce vedl botanik AOPK ČR - Správy CHKO Blaník,
Martin Klaudys. Akce se konala při příležitosti Evropského dne
chráněných území. Zúčastnilo se cca 10 zájemců.
Výstavu Soužití s velkými šelmami zapůjčenou Hnutím
DUHA shlédlo od května do června přes 1 000 návštěvníků.
V podkrovních prostorách o letních prázdninách vystavoval své olejomalby Larry Kalvach. Dne 27. 7. se konalo setkání
s autorem. Výstavu navštívilo více jak 1.500 milovníků umění.
Tradiční akcí byla výstava „Houby blanických lesů“ 27.
– 28. 10. I přes velká sucha se mykologům podařilo posbírat
183 druhů hub. Přítomní mykologové poskytovali návštěvníkům další zajímavé informace o houbách a pomáhali jim určovat méně obvyklé druhy.
Na státní svátek 17. listopadu proběhl již třetí ročník
„Svátečního pochodu přes Blaníky“. Cestou měli účastníci
za úkol hledat odpovědi na kontrolní otázky o přírodě i historii
CHKO Blaník a jako bonus najít živého rytíře. Letos jsme nabídli turistům dvě trasy – tradiční 9 km okruh a delší vyhlídkový okruh 15 km.
V prosinci jsme s dětmi pozorovali ptáčky na krmítku a vyráběli krmítka z použitých PET lahví. Děti si také mohly vybarvit a přidat zvířecí figurku do blanického betléma.
Silvestr byl rekordním dnem co do počtu návštěvníků.
Celkem nás navštívilo více jak 400 lidí.
V roce 2018 obržel Dům přírody známku „Ověřeno rodiči“ – ohodnocení nezávislého webového portálu, který mapuje
turistické cíle v České republice se zaměřením právě na tuto cílovou skupinu.

Silvestrovský Dům přírody.

foto: M. Červenka
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Návštěvnické centrum Vodní dům
Kateřina Zemanová, Eva Molčanová

Během třetího roku provozu Vodní dům potvrdil, že se
stal oblíbeným turistickým cílem. Návštěvnost byla opět vysoká a téměř o 3 000 osob překonala loňskou sezónu. Celkem
v roce 2018 navštívilo Vodní dům 29 121 osob, nejpočetnější
skupinou byli dospělí a rodiny s dětmi. Novým oceněním, kterého se Vodnímu domu dostalo, byla známka „Ověřeno rodiči“ – hodnocení nezávislého webového portálu, který mapuje
turistické cíle v České republice se zaměřením právě na tuto cílovou skupinu.
Ve spolupráci s dalšími partnery z regionu jsme pokračovali v prodeji společné vstupenky Zážitky u Želivky – turisté mají
možnost využít slevu na vstupném do Vodního domu, Včelího
světa a do dvou expozic na zámku ve Zruči nad Sázavou. V roce
2018 vzrostl prodej těchto vstupenek o 200 kusů na celkových
675.
V průběhu roku 2018 se ve Vodním domě konalo 11 akcí
pro veřejnost. Zúčastnilo se jich 1 400 osob. Mezi již tradiční a velmi oblíbené akce patří Noc s Andersenem podporující čtenářskou gramotnost, dále Muzejní noc, na které v květnu zahrála cimbálová muzika Trnka, a také Den vodních breberek, kde si mohou děti půjčit badatelské pomůcky, lovit drobné vodní živočichy a určovat je pod mikroskopem nebo pomocí určovacích klíčů.

Malý blanický rytíř v kostýmu k zapůjčení.

foto: M. Červenka

Návštěvnické středisko Dům přírody Blaníku je součástí sítě Domů přírody ve vybraných chráněných krajinných oblastech, jež zastřešuje Agentura ochrany přírody a krajiny ČR.
Provozuje jej ČSOP Vlašim ve spolupráci se AOPK - Správou
CHKO Blaník.
Více informací lze najít na www.dumprirody.cz/blanik
a na facebookové stránce Domu přírody.
Na provoz přispívají dobrovolnými dary návštěvníci.

Graf č. 7.: Vývoj počtu návštěvníků v letech 2015 – 2018. V roce 2015
bylo otevřeno pouze část roku.
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Během Dne vodních breberek určovali
návštěvníci drobné vodní živočichy

foto: K. Zemanová
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osob mělo díky spolupráci s Povodím Vltavy jedinečnou možnost podívat se také do zimoviště netopýrů v revizní štole v hrázi vodní nádrže Švihov.
Partnery Vodního domu jsou Veolia Česká republika,
Pražské vodovody a kanalizace, Povodí Vltavy, Úpravna vody
Želivka a Středočeský kraj.

Dagmar Zieglerová seznamuje veřejnost
s hendikepovanými netopýry.

foto: K. Zemanová

Pravidelnými návštěvníky Vodního domu jsou školní kolektivy. V doprovodu svých pedagogů navštívilo Vodní dům 4 669
žáků, z nichž 3186 absolvovalo některý z nabízených výukových programů. Novinkou v nabídce pro školy bylo komentované krmení raků, kterého se zúčastnilo 1 037 žáků. Tématem
byly invazní druhy živočichů, problematika šíření račího moru
nebo znečišťování vodních toků. Stálou nabídku doplňují komentované prohlídky hráze vodní nádrže Švihov, kterých se zúčastnilo 2020 žáků a pedagogů.
Návštěvníci z řad veřejnosti mají možnost si toto přísně střežené místo prohlédnout od března do listopadu. V loňském roce nabídky exkurzí využilo 2 368 osob. Dalších 125

Graf č. 8.: Statistika návštěvnosti Vodního domu v jednotlivých letech.

Tabulka č. 14.: Akce pro veřejnost, pořádané ve Vodním domě.

termín

název akce

stručný popis

odhadovaný
počet
návštěvníků

9. 1. 2018

Křest knihy Voda a krajina

Křest knihy Václava Cílka a kolektivu autorů za účasti
představitelů Středočeského kraje

50

23. 3. 2018

Den vody

Přednáška a prezentace laboratoří Povodí Vltavy

108

23. 3. 2018

Noc s Andersenem

Akce na podporu čtenářské gramotnosti

27

11. 4. 2018

Bolen dravý

Odborná přednáška o reprodukci bolena dravého

9

28. 4. 2018

Vodní mlýnky

Výroba dřevěných vodních mlýnků na podporu záchranné
stanice pro živočichy, vypouštění uzdraveného puštíka
na svobodu

213

19. 5. 2018

Muzejní noc

Noční prohlídka spojená s komentovaným krmením raků
a netopýra

138

2. 6. 2018

Den vodních breberek

Lovení, pozorování a určování vodních bezobratlých živočichů

223

18. 6. 2018

Den otců

Komentované krmení raků, představení badatelských
pomůcek k pozorování přírody

112

10. 8. 2018

Den s netopýry

Komentovaná prohlídka revizní štoly VN Švihov, přednáška
o netopýrech a jejich ochraně

251

29. 9. 2018

Drátování z hadce

Výtvarný workshop - výroba drátkovaných ozdob s hadcem
a botanická vycházka

191

24. 11. 2018

Hedvábné malování

Malování šátků z pravého hedvábí a exkurze na hráz

78
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Účastníci workshopu vyrábějí drátované
ozdoby s místní horninou – hadcem.

foto: K. Zemanová

paraZOO
Alena Konvalinová
ParaZOO patří mezi licencované zoologické zahrady a navštívit ji můžete od března do listopadu. Jedná se o unikátní
zařízení, které představuje původní druhy české fauny. Většina
zvířat byla do paraZOO přemístěna ze Záchranné stanice pro
živočichy ČSOP Vlašim, protože se následkem svého zranění
nemohou do přírody vrátit. Na osudech jednotlivých zvířat tak
paraZOO návštěvníkům představuje hlavní příčiny zraňování
volně žijících živočichů.
Skladba zvířat zůstala v roce 2018 téměř beze změny, vyjma
volavky popelavé, která se po amputaci křídla přemístila do expozice vodních ptáků jako trvalý hendikep. Na začátku roku
uhynul jeden ze samců kočky divoké.
Nejzásadnější změnou v organizaci paraZOO je zařazení
pravidelného tréninku vybraných jedinců metodou pozitivního posilování. Odborné konzultace poskytuje RNDr. František
Šusta a v létě paraZOO navštívila také světově známá trenérka
zvířat Gabby Harris. Již po půlroce trénování jsou na zvířatech
patrné změny k lepšímu. V rámci tréninku jsou zvířatům také
nabízeny různé enrichmentové pomůcky, což jsou hračky nebo
jiné pro zvířata bezpečné předměty, které jim zpestřují život.

Ukázka expozice návštěvnického střediska Vodní
dům.

foto: V. Švajcr

Většinu pomůcek vyrobili pod vedením lektorů nebo ošetřovatelů sami návštěvníci nebo mladí ochránci přírody Včelojedi.
O tréninku každého zvířete jsou vedeny pečlivé zápisy v deníku a u „problémových“ jedinců také záznamy o chování během pravidelných či nárazových činností. Po jejich vyhodnocení se upravuje tréninkový plán jedince. Vzhledem k plánované
změně legislativy ohledně zákazu drezúry zvířat v cirkusech si
paraZOO klade za cíl zdůraznit veřejnosti hlavní rozdíly v těchto metodách práce se zvířaty s důrazem na jednoznačně prospěšný vliv pozitivního tréninku na život zvířat v paraZOO.
V roce 2018 zaznamenala paraZOO mírný pokles návštěvnosti
během parného léta především z řad seniorů. Celkově paraZOO
navštívilo cca 14 000 návštěvníků plus dalších 1 000 účastníků akcí pro veřejnost. Zvýšil se zájem o komentované prohlídky. Velký zájem má veřejnost o podporu chovaných zvířat především formou adopce. Adoptována je většina zvířat a díky této
formě finanční pomoci se mohla zkvalitnit péče o zvířata. Díky
podpoře Ministerstva životního prostředí vznikly další osvětové materiály, které veřejnost zábavnou formou blíže seznamují
s problematikou trvale hendikepovaných živočichů (např. omalovánky paraZOO, pravidla chování v paraZOO atd.)

Osvětové akce v paraZOO
ParaZOO pořádá každoročně řadu osvětových akcí pro veřejnost. V roce 2018 se jich konalo celkem 9 (přehled viz tabul-

Tabulka č. 15: Akce v paraZOO.

termín

název akce

odhadovaný počet návštěvníků

3. 3. 2018

Zdivočelá paraZOO

98

30. 3. 2018

Velikonoce v paraZOO

173

1. 5. 2018

1. máj v paraZOO

515

2. 6. 2018

Ztracená zvířata

18

29. 6. 2018

Ukaž vízo, dostaneš lízo

26

31. 8. 2018

Rozloučení s prázdninami

63

6. 10. 2018

Pochod s veverkou Čiperkou

95

28. 10. 2018

Hmyzák

135

1. 12. 2018

Adventní neděle v paraZOO

45

celkem
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ka) a zúčastnilo se jich přes 1100 osob. Některé z nich se věnovaly tématu velkých šelem a jejich návratu na naše území.
Druhý ročník festivalu Hmyzák byl opět zaměřen na nejmenší obyvatele planety – hmyz, především na ten, který nazýváme
užitečným. Pochod s veverkou Čiperkou umožnil účastníkům
podívat se do záchranné stanice pro živočichy v Pavlovicích
a nahlédnout do jejího provozu.

Dokončení expozice Příběh řeky
Sázavy ve Zruči nad Sázavou
Kateřina Červenková, Jiří Nosek, Pavel Pešout,
Vladimír Dobřenský
Graf č. 9: Statistika návštěvnosti paraZOO v jednotlivých letech.

Ošetřovatelka Karolína Dobíhalová trénuje fretku.

Pro město Zruč nad Sázavou jsme navrhovali a realizovali expozici zaměřenou na řeku Sázavu a její historický a současný význam pro člověka i krajinu. Součástí zakázky bylo i vytvoření krátkého filmu metodou whiteboarding, ke kterému jsme
vytvářeli scénář a texty. Film vytvořilo studio E-picture v Brně
ve spolupráci s Markem Zákosteleckým, který byl zároveň hlavním výtvarníkem expozice. Expozice umístěná v bývalém zámeckém špýcharu byla otevřena v den zahájení turistické sezóny 20. 4. 2018.
Na tvorbě textů i exponátů se kromě ČSOP Vlašim podíleli externí spolupracovníci – Mgr. Tomáš Růžička, pracovníci Muzea Podblanicka Mgr. Radovan Cáder, Mgr. Veronika
Hanusová, PhDr. Jindřich Nusek a Mgr. Tereza Davidová, geolog Doc. RNDr. Jaroslav Kadlec, Dr., svou radou, fotografií či
konzultací přispěli mnozí další. Grafické podobu expozici dodal
Viktor Puci. Některé historické exponáty zapůjčil Pavel Kuře.

foto: F. Petrák

Část expozice příběh řeky Sázavy je věnována
geologickému vývoji koryta řeky. Expozice se
tak stala jedním z hlavních návštěvnických míst
národního geoparku Kraj blanických rytířů.

foto: K. Červenková

Naučné stezky
Karel Kříž, Jiří Nosek, Vladimír Dobřenský,
Kateřina Červenková, Kateřina Zemanová,
Jiří Pavelka, Ester Lachmanová, Alena
Konvalinová, Milan Červenka, Eliška Kuťáková

Naučná stezka S rytířem na Blaník

Radka Buková trénuje vydry z paraZOO metodou
pozitivního posilování.

foto: F. Petrák

V průběhu roku probíhala ve spolupráci se správou CHKO
Blaník a obsluhou rozhledny průběžná kontrola stezky a oprava poškozených prvků, např. výměna lan na tzv. chytrých prknech, opravy poškozených tabulí, oprava zemních schodů atp.
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Zároveň probíhaly práce na přípravě projektu generální rekonstrukce a doplnění stezky.

Naučná stezka Roudný
Na jaře byl proveden každoroční generální úklid stezky od odpadků a doplnění chybějících prvků, jako např. rýčů
a herních pomůcek u interaktivních zastavení. Celý rok probíhala průběžná kontrola jednotlivých zastavení a jejich případná
oprava. Úvodní zastavení na návsi v Roudném bylo ve spolupráci s Obcí Zvěstov pravidelně koseno.

Mapování a propagace naučných stezek
Pro Středočeský kraj jsme v roce 2018 prováděli mapování
naučných stezek na území obcí s rozšířenou působností Vlašim,
Benešov, Votice, Kutná Hora, Říčany, Černošice. Hodnotitelé,
kteří prošli vstupním školením, provedli osobní kontrolu osmdesáti stezek a zpracovali výsledky návštěvy do jednotných hod-

foto: K. Červenková
Při mapování naučných stezek sledovali
hodnotitelé nejen zachovalost tabulí, ale
i obsahovou stránku interpretace, značení a stav trasy.

notících dotazníků. Výstupem mapování jsou krom dotazníků konkrétní doporučení pro vlastníky a tvůrce stezek a pro
Středočeský kraj, který jejich tvorbu podporuje, a také řada internetových článků k propagaci stezek směrem k veřejnosti.
Díky stejnému projektu jsme pořídili natočení videotras
na naučných stezkách S rytířem na Blaník a Roudný. Videotrasy
je možno si prohlédnout na webu blanik.net a turistika.cz.
Návštěvníci si díky nim mohou předem ověřit náročnost terénu
a přizpůsobit tomu svůj výlet.

Interpretace zajímavých lokalit
s využitím geocachingu
Jiří Pavelka, Martin Klaudys, Hana Pánková
V roce 2018 jsme spravovali tři tematicky zaměřené geocachingové série. Série Lesní poklady blanických rytířů je zaměřená na lesní ekosystémy a zahrnuje třináct lokalit. Kamenné poklady blanických rytířů ukazuje sedmnáct geologických lokalit v národním geoparku Kraj blanických rytířů. Poslední série
Zvířecí pastičky se zabývá problematikou zraňování volně žijících živočichů a ukazuje prostřednictvím sedmi ukrytých schránek nástrahy, které číhají na volně žijící živočichy. V rámci série
Zvířecí pastičky jsme uvedli do oběhu devět travel bugů v podobě dřevěných přívěsků zvířat, které v součtu překonali vzdálenost 94 000 km. Na podzim jsme spustili novou geocachingovou sérii LIFE for Minuartia, která vás provede po nejvýznamnějších místech, kde probíhá záchrana kriticky ohroženého druhu kuřička hadcová. Její součástí jsou také tři travelbagy. Její
součástí jsou tři travel bugy a již mají za sebou vzdálenost přes
2 800 km. Počet návštěvníků a logů (zaznamenání nálezu keše
na stránkách www.geocaching.com) v roce 2018 přesáhl 14 300
přístupů.

Číslo

Tabulka č. 18: Počet úspěšných nálezů keší ze série Zvířecí pastičky.

Počet nálezů k datu
Název zvířecí pastičky
18. 1. 2016

6. 1.
2017

30. 1.
2018

7. 2. 2019

1

Smrt číhá na drátech

47

73

97

111

2

Koule na drátě

103

253

354

414

3

Vraždící plechovky na kolech

55

110

152

178

4

Neviditelná smrt

128

247

342

420

5

Co jsme darovali přírodě

57

112

156

190

6

Kdo jinému jámu kopá

95

192

267

326

7

Ryba v přechodu

124

363

530

684

8

Bonusová keš

34

48

60

77

643

1 398

1 958

2400

celkem
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Tabulka č. 16: Počet úspěšných nálezů keší ze série Lesní poklady.

Číslo

Počet nálezů k datu

Název lesního pokladu

1

Kupsova skála

57

73

97

101

112

119

2

NPR Ve Studeném

71

108

167

177

203

258

3

Hadcové bory u Želivky

126

198

262

305

349

393

4

Podmáčené a kulturní smrčiny

57

71

105

109

121

136

5

V Olších

75

99

132

141

156

169

6

Jehliště

308

440

592

701

799

881

7

Dubohabřiny v zámeckém parku
Vlašim

308

437

621

765

867

956

8

Bučiny na Velkém Blaníku

643

976

1 245

1 472

1 687

1873

9

Suťové lesy na Malém Blaníku

302

459

600

689

814

924

10

Kulturní bory na vrchu Hřiva

83

109

140

149

159

177

11

Mladé bučiny

287

404

498

539

589

643

12

Teplomilné doubravy u Blanice

143

209

267

282

301

311

13

Křížovský lom

202

268

342

367

407

437

2 662

3 851

5 068

5 797

6 564

7 277

celkem

15. 1. 2014

6. 2. 2015

18. 1. 2016

6. 1. 2017

30. 1. 2018

7. 2. 2019

Číslo

Tabulka č. 17: Počet úspěšných nálezů keší ze série Kamenné poklady.

Název
kamenného
pokladu

Počet nálezů k datu
6. 2. 2015

18. 1. 2015

6 1. 2017

30. 1. 2018

7. 2. 2019

1

Velký Blaník

339

594

782

960

1 112

2

Malý Blaník

133

245

317

406

463

3

Křížovský lom

50

93

113

136

150

4

Dolnokralovické hadce

65

125

159

194

235

5

Blanická jeskyně

42

92

102

124

139

6

Štěpánovský lom

32

147

233

286

329

7

Na Stříbrnici u Zvěstova

14

42

48

51

55

8

Skály u Kácova

63

97

117

134

142

9

Naučná stezka Roudný

80

136

174

209

238

10

Pískovna u Soutic

138

284

350

392

438

11

Džbány u Votic

37

69

83

93

107

12

Lom u Miličína

72

140

183

227

254

13

Vápenka u Votic

91

162

195

211

226
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Číslo

Název
kamenného
pokladu

Počet nálezů k datu
6. 2. 2015

18. 1. 2015

6 1. 2017

30. 1. 2018

7. 2. 2019

14

Těžba grafitu u Psář

41

95

117

171

199

15

Vápencový kras u Vlašimi

50

96

140

173

191

16

Lom u Bílkovic

60

111

132

165

178

17

Fialník

57

88

116

128

138

1 364

2 616

3 361

4 060

4 594

celkem

Číslo

Tabulka č. 19: Počet úspěšných nálezů keší ze série Life for
MINUARTIA.

Název kešky LIFE for
Minuartia

Počet nálezů
k datu
7. 2. 2019

1

Ochrana druhů a věda

9

2

Vodní dům

23

3

Selský lom

24

4

Hadce u Hrnčíř

15

5

Záchranná populace Kamberk

39

celkem

Na hadcovou skalku s hadcovou vegetací můžete
narazit v Kamberku při hledání kešky ze série
zaměřené na záchranu vzácného endemitu kuřičky
hadcové.

foto: O. Pašek

110

Podblanická galerie ČSOP Vlašim
Stanislav Příhoda, Eva Vaňková
Ve Vlašimské bráně ČSOP Vlašim zřídil a provozuje stálou
expozici děl místních umělců – Podblanickou galerii. Interiér
doplňují obrazy malíře Stanislava Příhody. Ten v galerii umělecky působí a má zde svůj ateliér. Schází se zde Klub přátel
Podblanické galerie, jehož schůzky probíhaly vždy první středu
v měsíci od května do prosince a scházelo se na nich obvykle 15
až 20 členů.
V roce 2018 členové zorganizovali osm klubových setkání
s názvem „Hodinka v ateliéru“ a dvě výstavy. Výstava „Vlašim
ze skicáků“ představila tvůrčí činnost regionálních výtvarníků
u příležitosti oslav 700 let Města Vlašim a byla zahájena kulturním pořadem s názvem „Vlašimský výtvarný podvečer“.
Vyvrcholením činnosti byl XXII. ročník Podblanického plenéru – výstavy ve vlašimském zámeckém parku za účasti regionálních umělců.
V roce 2018 navštívilo Podblanickou galerii 699 návštěvníků. Podblanickou galerii bylo možné navštívit samostatně, nebo
v rámci prohlídkového okruhu zajišťovaného Podblanickým infocentrem, nebo již čtvrtým rokem i v rámci Společné vstupenky Den ve Vlašimi.
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Vlašimská brána poskytuje zázemí Podblanické
galerii ČSOP Vlašim.

foto: M. Špoulová
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PUBLIKAČNÍ ČINNOST
Jiří Pavelka, Ester Lachmanová

Samostatné publikace
Lampetra VIII.
Osmé číslo mezinárodního bulletinu ČSOP Vlašim
Lampetra, který je věnován vědeckým příspěvkům týkajících se výzkumu a ochraně biodiverzity tekoucích a stojatých vod, přináší deset zajímavých článků především o ekologii, biologii živočichů, faunistice, hydrobiologii a ochraně biodiverzity stojatých i tekoucích vod. Editorem bulletinu je prof. RNDr. Lubomír
Hanel, CSc.
Redakční radě se podařilo shromáždit zajímavé, tematický
různorodé příspěvky. Sborník najde své čtenáře mezi zoology,
hydrobiology, ichtyology, ekology, pracovníky v ochraně přírody, učitele biologie, etymology i dalšími zájemci o všestranné
poznávání vodní fauny.
Formát A5, plnobarevná obálka, brožovaná vazba, 200
stran, náklad 500 ks, cena 125 Kč. ISBN: 978-80-87964-15-6.
ISSN 1212-1312.

Environmentální výchova v praxi:
příručka pro MŠ, ZŠ a SŠ
Prakticky zaměřená příručka pro učitele od autorů PhDr. Romana Andrese
a Mgr. Jana Vrtišky s metodickými listy, didaktickými ilustracemi a grafikou PhDr. Magdy
Andresové.
Přehledná publikace obsahuje množství návodů na školní
výuku environmentální výchovy (EV) rozdělených do hlavních oblastí environmentální
výchovy senzitivita, zákonitosti,
výzkumné dovednosti, problémy a konflikty, akční strategie. Následují náměty k samostatné pololetní práci žáků a výuku v terénu, které mimo metodických doporučení pro učitele předkládají další konkrétní zadání
a náměty na činnost. Součástí je obsáhlý seznam doporučených
zdrojů informací a inspirace. V elektronických přílohách na adrese www.ekorada.cz/priruckaEVVO jsou testové úlohy, adresář organizací, se kterými může škola v EVVO spolupracovat
a vzorově zpracované metodické listy k vybraným environmentálním problémům.
Publikace vychází v rámci projektu Specializační studium
pro dobrou praxi EVVO na školách spolufinancované Státním

fondem životního prostředí České republiky na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.
Formát A5, plnobarevná obálka, brožovaná vazba, 130 stran
+ přílohy elektronicky, náklad 200 ks. ISBN: 978-80-8796419-4.

Blaničtí rytíři (1999 – 2018)
V přehledu držitelů ocenění Blanický rytíř, který sestavili
Pavel Pešout, Dagmar Tlustošová,
Jiří Pavelka a Jan Urban, je shrnuto dvacet let udělování ocenění
Blanický rytíř. Jsou zde přehledně uvedeny všechny informace
o udělování ocenění včetně jeho
pravidel, přehledu vyhlašovatelských organizací, popisu ocenění atd. Zejména však v publikaci
najdeme 59 dosavadních nositelů ocenění Blanický rytíř. U každého je uveden výtah z nominačního textu (tedy důvodu ocenění) a jeho fotografie. Jsou zde
také publikovány fotografie ze slavnostního udělování cen a vybrané projevy hostů. Publikaci, kterou společně vydaly Český
svaz ochránců přírody Vlašim a Muzeum Podblanicka, vyšla
jako druhé doplněné vydání 14. samostatné přílohy časopisu
Pod Blaníkem.
Formát B5, brožovaná vazba, 88 stran, náklad 500 ks, cena
90 Kč. ISBN: 978-80-87964-18-7 (ČSOP Vlašim), 978-8086452-34-0 (Muzeum Podblanicka).

Periodika ČSOP Vlašim
Časopis Pod Blaníkem
První číslo se objevilo v roce 1921, vydávala ho Vlastivědná
komise učitelstva školního okresu benešovského a po padesátileté odmlce bylo roku 1997 jeho vydávání obnoveno.
Jednotlivá čísla čtvrtletníku obsahují příspěvky o přírodě, krajině, životním prostředí, historii, kultuře i současném dění

EVVO | 33

ČSOP VLAŠIM
KBR – Cestování s rytířem (1 000 ks), DL letáky velikosti A4: Kondrac (3 000 ks), Načeradec (5 000 ks), Vodní dům
(3 000 ks), Dům přírody (3 000 ks + 3 000 ks), Olbramovice
(5 000 ks), Louňovice pod Blaníkem (3 000 ks), Blanický cyklorytíř (500 ks), Noční hasičská fontána Ratměřice (1 500 ks),
Vodní dům (3 000 ks), Společná vstupenka Zručsko (2 000 ks).
Jako každý rok, tak i letos vyšly Rytířské noviny, které
jsou určeny především pro návštěvníky regionu Podblanicka.
Najdete v nich informace o možnostech trávení volného času
na Podblanicku, ať už jde o akce nebo o zajímavá místa. Tisk je
barevný ve formátu 4xA2 na A3, náklad 10 000 ks).

na Podblanicku, v příloze jsou zveřejňovány příspěvky ze starších čísel Pod Blaníkem, upozornění na aktuálně vydanou literaturu se vztahem k našemu regionu, dále regionální pověsti,
povídky, vyprávění a poezie, drobné zprávy a sdělení a přehled
akcí pořádaných vydavateli, vše je bohatě doplněno doprovodnými fotografiemi a ilustracemi.
Vydáváme ho společně s Muzeem Podblanicka a ve spolupráci s AOPK ČR, Správou CHKO Blaník. Distribuce je zajištěna prostřednictvím devíti prodejních míst.
Formát časopisu je B5, náklad po 800 ks, cena: 29 Kč, ISSN
1213-1040, evidenční číslo MK ČR E 10738.

Propagační a osvětové tiskoviny
V roce 2018 jsme vydali publikace o formátu 1/3 A4:
Cyklotrasy (5 000 ks), Tipy na výlety (15 000 ks), Naučné stezky (5 000 ks), Vlašim (10 000 ks). Letáky A4 složené na 1/3
A4: Zruč nad Sázavou AJ (3 000 ks), letáky 2/3 A4 složené
na DL do harmoniky: Rozhledny KBR (3 000 ks), Geoparkem
na lodi (5 000 ks), Zruč nad Sázavou (5 000 ks). Dále pak DL
letáky o rozměrech 99x210 mm: Rozhledna Babka (2 000 ks),
Votice Václavka (3 000 ks), Vodácké muzeum Zruč (5 000 ks),
Para ZOO (11 000 ks), Včelí svět (5 000 ks), Vodácké výlety SAMBA (5 000 ks), Naučná stezka Vlašimským parkem
(5 000 ks), DL leták o rozměrech 594x210 mm: Geopark
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Facebook

ČSOP Vlašim na internetu

K propagaci jednotlivých středisek využíváme také profily
na sociální síti Facebook. Svůj profil má Český svaz ochránců přírody Vlašim, Záchranná stanice pro živočichy Vlašim
a paraZOO, Vodní dům, Dům přírody Blaníku a Kraj blanických rytířů. Profil Kraje blanických rytířů vlastní facebookovou skupinu „Akce v Kraji blanických rytířů“, která má 297
členů. Na Facebook umísťujeme aktuální informace, pozvánky
na akce, plakáty atd. Nejvíce fanoušků má profil návštěvnického střediska Vodní dům (1825 fanoušků), na druhém místě je
Český svaz ochránců přírody (1803 fanoušků) a na třetím místě profil Záchranná stanice pro živočichy a paraZOO (1544 fanoušků).

Barbora Hozová
Český svaz ochránců přírody Vlašim provozuje webový portál tvořený vzájemně provázanými webovými stránkami v jednotném grafickém stylu. Webové stránky jsou neustále aktualizovány a doplňovány a najdete na nich mnoho informací.
V roce 2018 rozšířily portálovou nabídku dvě nové webové stránky zaměřené na záchranu kuřičky hadcové a na propagaci geoparků (www.kuricka.cz, www.geoparky.eu).
Nejnavštěvovanější stránkou v roce 2018 byla webová stránka
Vodního domu v Hulicích, na druhém místě byla hlavní stránka ČSOP Vlašim a na třetím stránka paraZOO.

Ukázka nového webu na propagaci národních geoparků ČR.

Ukázka nového webu na záchranu kuřičky hadcové.

Tabulka č. 20: Porovnání návštěvnosti jednotlivých webů v roce 2015 až 2018.

Stránka

Návštěvnost za rok
2015

Návštěvnost za rok
2016

Návštěvnost za rok
2017

Návštěvnost za rok
2018

csopvlasim.cz

26 517

21 431

16 864

14 877

krajina-zahrada.cz

1 207

900

804

864

parazoo.cz

9 291

13 024

10 840

8 782

podblanickeekocentrum.cz

6 100

4 704

4 465

4 577

vazky.net

7 005

5 533

4 978

5 685

2 928

4 978

3 178

7 309

7 210

7 123

vodni-dům.cz

32 671

30 647

25 292

blanickyrytir.cz

429

635

1116

podblanicka-galerie.cz

49

374

437

geopark-kbr.cz
pomoczviratum.cz

9 493

kuricka.cz

104

geoparky.eu

447

celkem

59 613

88 978

81 795

72 482

Tabulka č. 21: Porovnání počtu fanoušků na jednotlivých facebookových profilech v roce 2015 až 2018.

Facebook

Fanoušci v roce
2015

Fanoušci v roce
2016

Fanoušci v roce
2017

Fanoušci v roce
2018

Český svaz ochránců přírody Vlašim

1 254

1 513

1 644

1803

Kraj blanických rytířů

689

832

1 014

1215

Dům přírody Blaníku

71

127

152

213

Vodní dům

145

1 016

1 543

1825

906

1 278

1544

Záchranná stanice Vlašim a paraZOO
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REGIONÁLNÍ ROZVOJ
Národní geopark Kraj blanických
rytířů
Kateřina Červenková
ČSOP Vlašim je nositelem národního geoparku, jehož činnost řídí. Geopark propaguje geologické dědictví na svém území a podporuje udržitelný cestovní ruch. Účastnili jsme se
pravidelných setkávání geoparků a Rady národních geoparků ČR. Jako hlavní geologem geoparku s námi spolupracoval
Doc. RNDr. Jaroslav Kadlec, Dr.
V roce 2018 skončilo našemu geoparku první revalidační
období. Ve dnech 16. - 17. 8. nás navštívila dvoučlenná komise, která navštívila geologické lokality s interpretačními prvky
pro veřejnost, infocentra v regionu, setkala se se starostou obce
Ratměřice a prověřila funkčnost služeb cestovního ruchu v regionu. Na základě této kontroly schválila Rada národních geoparků dne 6. 11. prodloužení certifikátu národní geopark pro
Kraj blanických rytířů na další 4 roky.
Národní geopark se zapojil do kampaně Týden geoparků
akcí Cesta za zlatem (viz kapitola Osvětové akce). Kampaň jsme
koordinovali pro celou ČR.
V rámci geoparku pokračoval program Jednotné propagace cestovního ruchu v Kraji blanických rytířů. Jeho náplní bylo
zejména vydávání turistických tiskovin, dále provozování webových stránek, další propagace cestovního ruchu, pomoc s organizací akce Blanický Cyklorytíř, distribuce tiskovin po geoparku a vydávání newsletteru Rytířův raport.
Přelomovým bodem bylo založení nové organizace Kraj blanických rytířů, z. s. na ustavující schůzi 1. 8. 2018 v našem eko-

centru. Nový spolek, kterého je ČSOP Vlašim zakládajícím členem, sdružuje dosavadní partnery programu „Jednotné propagace cestovního ruchu“ i nové členy. Jeho posláním je destinační management na území Kraje blanických rytířů a nejbližším cílem certifikovat se jako oblastní organizace destinační-

Návštěva revalidační komise národního geoparku foto: K. Červenková
zamířila i dolnokralovické hadce, kde se seznámila
se záchranným programem Život pro kuřičku a jeho
propagací k návštěvníkům geoparku.
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ho managementu u MMR. ČSOP se podílelo na podání přihlášky na podzim roku 2019. Spolek Kraj blanických rytířů
od nás přebírá většinu práce na organizaci cestovního ruchu.
Spolupráce geoparku a destinační organizace bude nadále úzká.

výrobky. Paní Kochová se drátování věnuje již 15 let a kromě
drobných dekoračních předmětů z drátů plete i stínidla nebo
košíky zdobené přírodninami nebo korálky. Malíř a pedagog
Stanislav Příhoda značku obdržel za celoživotní přínos regionu. Pan Příhoda patří k nejznámějším malířům Vlašimi a okolí.
V současné době může značku „KRAJ BLANICKÝCH
RYTÍŘŮ regionální produkt“ používat již 36 certifikovaných
výrobků a čtyři služby. Aby mohl žadatel značku získat, musí
jeho výrobek nebo zařízení splňovat předepsaná kritéria. K nim
patří zejména jasná vazba na region a jeho tradici, dále kvalita
a ohled na životní prostředí.

Blanický rytíř
Jiří Pavelka

foto: K. Červenková
V roce 2018 jsme pro návštěvníky geoparku
vytvořili nový infobod. Nový altánek nedaleko
Bernartic obsahuje informace o nedostavěné dálnici, hadcovém tělese
a vzácné květeně, která na něm roste. Altánek vznikl z projektu
„Život pro kuřičku“ díky podpoře z evropského programu LIFE.

KRAJ BLANICKÝCH RYTÍŘŮ
regionální produkt®
Alena Konvalinová
Značku “KRAJ BLANICKÝCH
RYTÍŘŮ regionální produkt” získali v roce 2018 další tři producenti - rodinná farma Petra Kubáta
z Jezera, paní Kochová pro své drátěné výrobky a podblanický malíř
Stanislav Příhoda
Certifikační komise pro značku
„KRAJ BLANICKÝCH RYTÍŘŮ
regionální produkt“ udělila v úterý
20. listopadu 2018 certifikát třem novým žadatelům. Uchazeči
z obce Jezero žádali pro svou rodinnou farmu, která se dlouhodobě zabývá rostlinnou výrobou a produkci vajec. Vajíčka nesou označení 1CZ9758 - tedy z volného chovu. Další zájemkyní byla Marina Kochová, která značku získala pro své drátěné

Drátěné výrobky paní Marie Kochové.
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foto: K. Čadilová

V pátek 30. března 2018 se staly nositeli titulu Blanický
rytíř další tři fyzické osoby, které se významně zasloužily o
ochranu a rozvoj přírodního a kulturního dědictví Podblanicka.
Ocenění udělují třem navrženým kandidátům neziskové organizace Podblanicka a v roce 2018 porota vybírala z čtyřiceti
jedna nominací. Nakonec rozhodla o udělení ceny těmto třem
nominovaným:
• Lubomíru Hanelovi z Kladrub u Vlašimi za celoživotní dílo,
• Zdeňku Otradovcovi z Louňovic pod Blaníkem za celoživotní dílo,
• Jiřímu Volkovi z Vlašimi za celoživotní dílo.
Slavnostního udělování, které proběhlo v obřadní síni vlašimského zámku, se účastnilo na padesát hostů kulturního, společenského i politického života regionu. Pozvání přijali zástupci
krajské samosprávy, řada zástupců měst a obcí Podblanicka, ředitelé škol z Podblanicka a mnoho dalších hostů. Ve Vlašimi je
přivítal starosta Města Vlašim pan senátor Mgr. Luděk Jeništa.
Za hosty k rytířům promluvil statutární zástupce hejtmanky
Středočeského kraje a náměstek hejtmanky pro oblast životního prostředí a zemědělství Ing. Miloš Petera, radní pro oblast
školství Středočeského kraje prof. MUDr. Zdeněk Seidl, CSc.
a za starosty Podblanicka starosta Kondrace Miroslav Matuška.
Blaničtí rytíři obdrželi již tradičně kromě diplomu každý svou
originální a hodnotnou kovanou sochu Blanického rytíře s kamenem z hory Blaník. Autorem sochy je umělecký kovář
Bohumil Hrubeš. Akci finančně podpořil Středočeský kraj a generální sponzor udělování ocenění Blanický rytíř akciová společnost RABBIT Trhový Štěpánov.

Společná fotografie blanického rytíře s novými držiteli foto: B. Hozová
titulu Blanický rytíř 2018. Zleva stojící Jiří Volek, Zdeněk
Otradovec a Lubomír Hanel.
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SPOLKOVÝ ŽIVOT ČSOP VLAŠIM
Členové ČSOP Vlašim
Dagmar Tlustošová
Naše základní organizace je jednou z 300 základních organizací Českého svazu ochránců přírody, které provozují svou činnost po celé republice.
Členem ČSOP se může stát každý, kdo není lhostejný
ke stavu přírody a její ochraně nejen ve svém okolí. Členství je
vnímáno jako projev sounáležitosti s lidmi, kteří mají stejné zájmy jako my. Pro členství není potřeba splňovat jakoukoliv odbornost, každý může přispět dobrovolně, podle svých možností.
Ke dni 31. 12. 2018 jsme v naší vlašimské organizaci registrovali celkem 227 členů.

Společenský život v naší organizaci v roce 2018
Každoroční společenský život našich členů se nese v rytmu
tradičních akcí.
V loňském roce jsme měli 2 brigády, jarní byla v Záchranné
stanici pro zraněné živočichy u Pavlovic a na podzim jsme pracovali kolem rybníka Punčoška. Odstraňovali jsme náletové
dřeviny v rámci projektu Stabilizace populace páchníka hnědého v EVL Blanice.
V pátek 6. dubna jsme se sešli v Podblanickém ekocentru,
při příležitosti Výročního setkání členů. Tentokrát bylo volební
a tak jsme měli možnost zvolit si své zástupce do výboru ČSOP
na další 3 roky.
Dne 18. května jsme vyrazili na odpolední výlet. Z Bernartic
jsme se šli podívat na kvetoucí endemit, kuřičku hadcovou.

Nejpříjemnější naše tradiční akce, tedy Zahradní slavnost,
proběhla v květnu. Opět jsme se společně se členy a s našimi
hosty bezvadně pobavili za doprovodu hudební skupiny Kotlík,
výtečné občerstvení nám zajistil pan Lukáš Zajíček. Také jsme
po dvou letech měli možnost zhlédnout reprízu kramářské písně s názvem:„Pravdivá píseň o dvouch zamilovaných, který vražedně ze světa sešli, právě v sobotu před nejsvětější Trojicí večer po osmé hodině, v roce 1860, v městě Vlašimě, kraji táborském“, kterou uvedl umělecký kolektiv Střediska EVVO.
Skvělé!
Další akce pro členy a širokou veřejnost v roce 2018 byl
podzimní výlov rybníka Jírovec v Jinošovském údolí. I tentokrát nám počasí přálo, ryb i návštěvníků bylo dostatek. Za pomoci našich skvělých dobrovolnic i dobrovolníků jsme celou
akci zvládli k všeobecné spokojenosti.

Terénní stanice Borovsko
Jiří Nosek
Na břehu přehradní nádrže Želivka máme dlouhodobě pronajatý objekt, který slouží naší organizaci jako terénní stanice.
V nedalekém okolí se nachází NPP Hadce u Želivky, kde provádíme pravidelný management a zároveň i monitoring zdejší cenné bioty.
Každý rok v lednu zde objekt využíváme také k plánování
dalších pracovních aktivit organizace, a pokud je příznivé počasí, pracujeme na údržbě kolem stanice.
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HOSPODAŘENÍ ČSOP VLAŠIM
Hospodaření v roce 2018
Hana Krejčířová
Rok 2018 uzavřela organizace se ziskem ve výši 1 505 877 Kč
(bez zohlednění zrušení rezervy na záruční opravy výsadeb
z roku 2014 ve výši 3 820 598 Kč). Z grafu č. 10 vidíme členění výnosů. Rozdělení služeb (49% z celkových výnosů) vyčteme z grafu č. 11. Největší díl představují služby poskytnuté samosprávě, a to 67% z celkového objemu služeb. Obdobně jako
v letech předcházejících i v roce 2018 tvoří mzdy největší podíl
ze všech nákladů – 42 %. Toto lze zjistit z grafu č. 15. Průběh
podílu mezd na celkových nákladech organizace v letech 2005
až 2018 vysledujeme z grafu č. 14.
Průměrná mzda kmenových zaměstnanců činila v ukončeném roce 24 161 Kč. Její vývoj od roku 2003 představuje graf
č. 13. V organizaci pracovalo ve sledovaném roku 44,36 přepočtených zaměstnanců. To je zatím nejvíce, jak prezentuje graf
č. 12. Vývoj počtu kmenových zaměstnanců na jednotlivých
střediscích od roku 2004 zjistíme z tabulky č. 24. Naše organizace získala v rámci veřejně prospěšných prací tři zaměstnance do střediska Péče o zeleň. Těmto se smlouva prodloužila až
do konce roku 2019. Ve Vodním domě byly díky stejnému programu umístěné dvě pracovnice. Díky společensky účelnému
pracovnímu místu (SÚPM) byla do střediska Péče o zeleň přijatá další dělnice, které se smlouva prodloužila na dobu neurčitou. Stanice pro zraněné živočichy také díky SÚPM získala
dnes již na dobu neurčitou pracovnici na úklid. Prostřednictvím
SÚPM nastoupila na místo ošetřovatelky v paraZOO absolventka střední školy. Také ona je pro organizaci velkým přínosem a předpokládáme i v jejím případě prodloužení smlouvy

na dobu neurčitou. Celková dotace na všechna zmíněná pracovní místa od Úřadu práce v Benešově a Kutné Hoře byla za uplynulý rok ve výši 788 378 Kč.
Díky dotacím ze Státního fondu životního prostředí může
organizace pracovat na víceletých projektech, a to na záchranu motýlů na vltavských stráních, páchníka a jeho přirozeném
prostředí, přírodní památku NS Roudný a jalovců na Nemíži.
Celkové náklady na tyto projekty v roce 2018 představují celkem 2 244 tisíc korun. Patnáct procent z těchto nákladů pokrývá dotace Středočeského kraje. Částkou 1 083 504 Kč přispěla Agentura ochrany přírody a krajiny na péči o louky
na Podblanicku.
Z Ministerstva životního prostředí ČR jsme přijali dotace
v celkové výši 575 790 Kč (Příroda všemi smysly, čejka chocholatá, příspěvek na paraZOO atp.). Další dotaci poskytla Nadace
Landek, 20 000 Kč – Zlatodůl Roudný a Nadace Partnertsví
na podporu fundraisingu ve výši 87 928 Kč.
Středočeský kraj přispěl na činnost organizace 2 002 135
korunami na provoz střediska EVVO, ekoporadenství a naučné
stezky, na ocenění Blanický rytíř, rozvoj kultury, podporu akcí
atp. Díky investiční dotaci od Středočeského kraje jsme dovybavili Vodní dům (úprava expoziční nádrže, odkládací boxy, trávníková sekačka, skříň na techniku, exponáty, projektor pro promítání vodní hladiny) v celkové výši 1 796 345 Kč.
Pro potřeby střediska Péče o zeleň byl z úvěru zakoupen vůz
Nissan Navara za 660 000 Kč.
Ve dnech 18. – 20. 3. 2019 provedl auditor Ing. Josef Buček
audit účetnictví za rok 2018. Dle názoru pana auditora podává účetní uzávěrka věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví
v souladu s právními předpisy.

Graf č. 10: Členění výnosů 2018.

Graf č. 11: Rozdělení služeb 2018.
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Tabulka č. 22: Rozvaha 2018.

ROZVAHA 2018 (v celých tisících Kč) ZO ČSOP Vlašim, IČ 18595677
AKTIVA
A. Dlouhodobý majetek celkem
I. Dlouhodobý hmotný
majetek celkem

IV. Jiná aktiva celkem

1. 1. 2018

31. 12. 2018

179 001

173 028

56

77

1

16

55

61

Náklady příštích období
Příjmy příštích období
AKTIVA CELKEM

194 654

190 938

1. 1. 2018

31. 12. 2018

179 013

179 108

227 474

228 362

2 878

2 878

594

594

206 911

206 911

12 095

14 551

Základní stádo a dospělá
zvířata

116

123

Fondy

Drobný dlouhodobý hmotný
majetek

995

995

II.Výsledek hospodaření
celkem

3 885

2 310

II. Oprávky k dlouhodobému
majetku celkem

-48 473

-55 334

Oprávky ke stavbám

-36 902

-42 956

I. Rezervy celkem

0

0

Oprávky k samostatným
movitým věcem a souborům

-10 491

-11 293

Rezervy

0

0

Oprávky k dospělým zvířatům

-109

-114

Oprávky k drobnému
dlouhodobému hmotnému
majetku

II. Dlouhodobé závazky
celkem

575

970

-971

-971

Dlouhodobé bankovní úvěry

575

970

III. Krátkodobé závazky
celkem

6 852

6 999

Dodavatelé

2 809

2 653

Přijaté zálohy

650

150

Ostatní závazky

153

0

Zaměstnanci

529

721

Závazky k institucím soc.
zabezp a veř.zdrav. pojištění

281

378

Daň z příjmů

92

916

Ostatní přímé daně

24

43

Pozemky
Umělecká díla, předměty
a sbírky
Stavby
Samostatné movité věci
a soubory movitých

Nedokončený dlouhodobý
hmotný majetek

B. Krátkodobý majetek
celkem

15 653

17 910

PASIVA
A.Vlastní zdroje celkem
I. Jmění celkem

177 848

173 681

Vlastní jmění

177 211

173 113

637

568

1 165

5 427

0

4 262

1 165

1 165

Účet výsledku hospodaření
Výsledek hospodaření
ve schvalovacím řízení
B. Cizí zdroje celkem

15 641

11 830

1 295

3 740

Materiál na skladě

89

85

Nedokončená výroba

77

102

Výrobky

297

2599

Zboží

832

954

0

0

II. Pohledávky celkem

2 496

3 610

Odběratelé

1 431

1 285

Poskytnuté provozní zálohy

283

267

Daň z přidané hodnoty

229

98

Pohledávky za zaměstnanci

92

29

Ostatní daně a poplatky

24

25

Nároky na dotace a ostatní
zúčtování se státním rozpočtem

784

1 994

Jiné závazky

11

14

Nárok na dotace

-94

0

0

0

0

35

370

301

11 806

10 483

Ostatní krátkodobé finanční
výpomoci

1 680

1 700

276

41

IV. Jiná pasiva celkem

8 214

3 861

72

235

Výdaje příštích období

234

257

11 461

10 259

Výnosy příštích období

7 980

3 604

-3

-52

I. Zásoby celkem

Zvířata

Dohadné účty aktivní
III. Krátkodobý finanční
majetek celkem
Pokladna
Ceniny
Účty v bankách
Peníze na cestě

Krátkodobé bankovní úvěry
Dohadné účty pasivní

PASIVA CELKEM

194 654

190 938
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ČSOP VLAŠIM
Tabulka č. 23: Výkaz zisků a ztrát 2018.

VÝKAZ ZISKŮ A ZTRÁT 2018 (v celých tisících Kč) ZO ČSOP Vlašim, IČ 18595677
I. Spotřebované nákupy celkem

6 395

I. Tržby za vlastní výkony a zboží celkem

Spotřeba materiálu

3 933

Tržby za vlastní výrobky

21 079
181

Spotřeba energie

738

Tržby z prodeje služeb

18 666

Spotřeba ostat. neskladovatených dodávek

185

Tržby za prodané zboží

2 232

Prodané zboží

1 539

II. Služby celkem

4 956

Opravy a udržování

739

Cestovné

55

Ostatní služby

4 162

III. Osobní náklady celkem

14 320

Mzdové náklady

10 590

Zákonné sociální pojištění

3 319

Zákonné sociální náklady

411

IV. Daně a poplatky celkem

26

Daň silniční

25

Ostatní daně a poplatky

1

V. Ostatní náklady celkem

564

Ostatní pokuty a penále

11

Úroky

88

Jiné ostatní náklady

465

VI. Odpisy, prodaný majetek, tvorba rezerv
a opr. položek celkem

6 861

Odpisy dlouhodobého nehmotného
a hmotného majetku

6 861

VII. Poskytnuté příspěvky celkem

59

Poskytnuté příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami

58

Poskytnuté členské příspěvky
NÁKLADY CELKEM
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1
33 181

II. Změny stavu vnitroorganizačních zásob
celkem
Změna stavu zásob nedokončené výroby
Změna stavu zásob výrobků

-26
24
-50

Změna stavu zvířat

0

III. Ostatní výnosy celkem

6 522

Úroky

1

Zúčtování fondů

6 405

Jiné ostatní výnosy

116

Tržby z prodeje zvířat

0

Vnitropodnikové výnosy

0

IV. Přijaté příspěvky celkem

1 605

Přijaté příspěvky (dary)

1 588

Přijaté členské příspěvky

17

V. Tržby z prodeje majetku, zúčtování rezerv

0

Zúčtování zákonných rezerv

0

VI. Provozní dotace celkem

9 331

Provozní dotace

9 331
VÝNOSY CELKEM

38 511

Výsledek hospodaření před zdaněním

5 330

Daň z příjmů

1 068

Výsledek hospodaření po zdanění

4 262

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2018

středisko

název střediska

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Tabulka č. 24: Vývoj počtu kmenových zaměstnanců v období let 2004 až 2018.

1

Kancelář ČSOP,
správa majetku

3,22

3

3,5

3,9

5,7

4,6

4,5

4,33

4,48

3,25

3

3

3

4

4

3

Environmentální
vzdělávání, výchova
a osvěta

3,73

5

4,2

4,8

5,1

6,4

6,2

5,92

5,42

5,21

5,96

7,07

6,53

10,3

9,69

4

Péče o přírodu
a krajinu

3

3,33

4,8

5,0

4,0

3,6

4,2

5

4,25

4,5

4,66

6,01

5,42

4,34

5,46

5

Péče o zeleň

3

4

5,3

14,3

24,5

11,8

13,3

14

13

15,79 15,2 11,66 10,25

9,5

12,4

celkem

12,95 15,33 17,8 28,03 39,26 26,4

Graf č. 12: Průměrný počet zaměstnanců 2005 – 2018.

28,2 29,25 27,15 28,75 28,82 27,74 25,20 28,14 31,55

Graf č. 13: Průměrná hrubá mzda v letech 2003 – 2018.

Graf č. 14: Podíl mzdových nákládů na nákladech organizace v letech
2003 – 2018.

Graf č. 15: Struktura nákladů v roce 2018.
HOSPODAŘENÍ | 43

ČSOP VLAŠIM
ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA

o ověření roční účetní závěrky k 31. 12. 2018 pobočného spolku
ZO ČSOP Vlašim, IČ 185 95 677
Zpráva je určena výboru základní organizace 02/09 ČSOP Vlašim. Provedl jsem audit přiložené účetní závěrky pobočného spolku
Český svaz ochránců přírody sestavené na základě českých účetních předpisů, která se skládá z rozvahy k 31. 12. 2018, výkazu zisku
a ztráty rok končící 31. 12. 2018, přílohy této účetní závěrky, která obsahuje popis použitých podstatných účetních metod a další
vysvětlující informace. Údaje o spolku jsou uvedeny v příloze této účetní závěrky.
Podle mého názoru účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv k 31. 12. 2018 a nákladů a výnosů a výsledku
hospodaření za rok končící k 31. 12. 2018 v souladu s českými účetními předpisy.
Základ pro výrok
Audit jsem provedl v souladu se zákonem o auditorech a standardy Komory auditorů České republiky (KAČR) pro audit, kterými
jsou mezinárodní standardy pro audit (ASI) případně doplněné a upravené souvisejícími aplikačními doložkami. Moje odpovědnost
stanovená těmito předpisy je podrobněji popsána v oddílu Odpovědnost auditora za audit účetní závěrky.
V souladu se zákonem o auditorech a Etickým kodexem přijatým Komorou auditorů České republiky jsem na klientu nezávislý
a splnil jsem i další etické povinnosti vyplývající z uvedených předpisů. Domnívám se, že důkazní informace, které jsem shromáždil,
poskytují dostatečný a vhodný základ pro vyjádření způsobené podvodem nebo chybou.
Při sestavování účetní závěrky je statutární orgán povinen posoudit, zda je společnost schopna nepřetržitě trvat, a pokud je to
relevantní, popsat v příloze účetní závěrky záležitost týkající se jeho nepřetržitého trvání a použití předpokladu nepřetržitého trvání při
sestavení účetní závěrky.
Odpovědnost statutárního orgánu pobočného spolku za účetní závěrku
Statutární orgán odpovídá za sestavení účetní závěrky podávající věrný a poctivý obraz v souladu s českými účetními předpisy,
a za takový vnitřní kontrolní systém, který považuje za nezbytný pro sestavení účetní závěrky tak, aby neobsahovala významné (materiální)
nesprávnosti způsobené podvodem nebo chybou.
Pro sestavování účetní závěrky je statutární orgán povinen posoudit, zda je organizace schopna nepřetržitě trvat, a pokud je to
relevantní popsat v příloze účetní závěrky záležitosti týkající se jeho nepřetržitého trvání a použití předpokladu nepřetržitého trvání při
sestavení účetní závěrky.
Odpovědnost auditora za audit účetní závěrky
Mým cílem je získat přiměřenou jistotu, že účetní závěrka jako celek neobsahuje významnou (materiální) nesprávnost způsobenou
podvodem nebo chybou a vydat zprávu auditora obsahující můj výrok. Přiměřená míra jistoty je velká míra jistoty, nicméně není
zárukou, že audit provedený v souladu se standardy KAČR ve všech případech v účetní závěrce odhalí případnou existující významnou
(materiální) nesprávnost. Nesprávnosti mohou vznikat v důsledku podvodů nebo v souhrnu mohly ovlivnit některá ekonomická
rozhodnutí, která uživatelé účetní závěrky na jejím základě přijmou.
Při provádění auditu v souladu se standardy KAČR je mojí povinností uplatňovat během celého auditu odborný úsudek a zachovat
profesní skepticismus. Dále je mou povinností:
- Identifikovat a vyhodnotit rizika významné (materiální) nesprávnosti účetní závěrky způsobené podvodem nebo chybou, navrhnout
a provést auditorské postupy reagující na tato rizika, získat dostatečné a vhodné důkazní informace, abych na jejich základě mohl
vyjádřit výrok. Riziko, že neodhalím významnou (materiální) nesprávnost, k níž došlo v důsledku podvodu, je větší než riziko neodhalení významné (materiální) nesprávnosti způsobené chybou, protože součástí podvodu mohou být tajné dohody, falšování, úmyslná opomenutí, nepravdivá prohlášení nebo obcházení vnitřních kontrol statutárním orgánem.
- Seznámit se s vnitřním kontrolním systémem organizace relevantním pro audit v takovém rozsahu, abych mohl navrhnout auditorské postupy vhodné s ohledem na dané okolnosti, nikoliv abych mohl vyjádřit názor na účinnost vnitřního kontrolního systému.
- Posoudit vhodnost použitých účetních pravidel, přiměřenost provedených účetních odhadů a informace, které v této souvislosti statutární orgán uvedl v příloze účetní závěrky.
- Posoudit vhodnost použití předpokladu nepřetržitého trvání při sestavení účetní závěrky statutárním orgánem, a zda s ohledem
na shromážděné důkazní informace existuje významná (materiální) nejistota vyplývající z událostí nebo podmínek, které mohou
významně zpochybnit schopnost firmy nepřetržitě trvat. Jestliže dojdu k závěru, že taková významná (materiální) nejistota existuje,
je mojí povinností upozornit v mé zprávě na informace uvedené v této souvislosti v příloze účetní závěrky, a pokud tyto informace
nejsou dostatečné, vyjádřit modifikovaný výrok. Moje závěry týkající se schopnosti pobočného spolku nepřetržitě trvat vycházející
z důkazních informací, které jsem získal do data mé zprávy. Nicméně budoucí události nebo podmínky mohou vést k tomu, že organizace ztratí schopnost nepřetržitě trvat.
- Vyhodnotit celkovou prezentaci, členění a obsah účetní závěrky, včetně
přílohy, a dále to, zda účetní závěrka představuje podkladové transakce
a události způsobem, který vede k věrnému zobrazení.
Mojí povinností je informovat statutární orgán mimo jiné o plánovaném
rozsahu a načasování auditu a o významných zjištěních, která jsem v jeho
průběhu učinil, včetně zjištěných významných nedostatků ve vnitřním
kontrolním systému.
Ve Vlašimi 20. 3. 2019

Závěr zprávy nezávislého auditora ověřující účetní uzávěrku za rok 2018.
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DĚKUJEME NAŠIM DÁRCŮM
Bohatou činnost podblanických ochránců přírody v roce 2018 podpořily tyto obce, města a instituce (řazeni dle abecedy):

AOPK ČR; Benešov; Bystřice; Čechtice; Čtyřkoly; Horní Cerekev; Hulice; Chocerady; Chraňte zvířata – Save Animals o.s.,
Brandýs nad Labem – Stará Boleslav; Jankov; Jílové u Prahy; Kamberk; Kámen u Pacova; Keblov; Kondrac; Krhanice;
Křečovice; Louňovice; Louňovice pod Blaníkem; Miličín; Mnichovice; MZe ČR; MŽP ČR; Načeradec; Nadace Landek;
Nadace na ochranu zvířat; Nespeky; Neustupov; Neveklov; Olbramovice; Ostředek; Pelhřimov; Potěhy; Pravonín;
Průhonice; Rabyně; Ratměřice; Říčany; Samopše; Sdružení MOP ČSOP; Soutice; SFŽP ČR; Středočeský kraj; Tichonice;
Trhový Štěpánov; Úřad práce Benešov; ÚVR ČSOP; Veliš; Vlašim; Votice; Vysoký Újezd; Zdislavice; ZO ČSOP Kladruby,
z.s.; Zruč nad Sázavou; Zvěstov.

Jedním z nejdůležitějších příjmů organizace jsou dary. Následujícím ﬁrmám a osobám (řazeni dle abecedy) děkujeme za projevenou přízeň:

MECENÁŠI ČSOP Vlašim 10 000 a více Kč
BEZPO s.r.o., Benešov; Česká spořitelna, a.s., pobočka Benešov; Famlen s.r.o, Vracovice; Galerie Kodl, s.r.o., Praha 5; Lesy ČR s. p.; Makro Cash
& Carry ČR, s.r.o; Jan Paroubek, Ctiboř; PETER - GFK, spol. s r. o., Kocbeře; RABBIT Trhový Štěpánov, a.s.; Pražské vodovody a kanalizace, a.s.;
SG Productions, s.r.o., Továrek, Horký a partneři, advokátní kancelář, s.r.o., Brno; Úpravna vody Želivka, a.s.; Veolia Česká republika, a.s.; Želivská
provozní a.s., Praha.
PATRONI ČSOP Vlašim 5 000 – 9 999 Kč

BAKKER, s.r.o., Divišov; Irena Benešová, Praha 3; Jana Beranová, Čerčany; Dana Davidová, Jahodnice; Čestmír Dittrich, Jankov; Ondřej Pála, Praha 4; Barbara Rettková,
Havířov; Jan Sirotek, Praha 5; Vladislav Vlasák, Mezihoří.

SPONZOŘI ČSOP Vlašim 2 000 – 4 999 Kč

Eva Bartošová, Psáry; Jaroslav Bezouška, Benešov; Centrin CZ s.r.o, Kostelec n. Č. L., Andrea Fraňková, Praha 4; Helena Hátleová, Praha 3; manželé Hladíkovi, Doubravčice; Petr
Jaklovský, Staré Hodějovice; Nasťa Katzerová, Odolena Voda; Marie Kislingerová, Pětihosty; Květa Kratinová, Praha 10; Miloš Krejčíř, Vlašim; Jana Lázničková, Poříčí n. S.; pánové
Maršala a Svoboda, Šestajovice; Renata Mašková; Irena Nováková, Černošice; Karel Pěkný, Vlašim; Milada Premusová; Eva Procházková a Pavel Brož, Říčany; CHRAŇTE ZVÍŘATA - SAVE
ANIMALS o.s., Brandýs n. L. - Stará Boleslav; Snížkovi, Litošice; Helena Stupková, Kácov; Helena Šafaříková, Průhonice; Jaroslav Šusta, Vlašim; Adéla Trávníčková; Eva Vaňková,
Vlašim; Vlašimská lékárna, a.s.; Eva a Jakub Zákoutských; děti ze ZŠ a MŠ Lešany.

PODPOROVATELÉ ČSOP Vlašim 500 – 1 999 Kč

Pan Bártoň; Martin Daněk, Praha; Michaela Hromčíková, Okna; Jiří Charvát; Eva Jelínková; Jiří Kalášek; Jan Kalík, Svojetice; Ivo Koudelka, Pyšely; Martin Kovanda,
Kabáty; Pavel Kramář, Praha 6 - Řepy; Radmila Krejčová; Lucie Křížová, Vlašim; Zuzana Kynclová; Jana Mihalčíková; členové MOP Včelojedi Vlašim; Vladislava
Nováková, Billa; Jiří Paleček; Alena Ratajová; Hana Rejšková; Barbora Řebíčková, Hradec Králové; Jana Sátrová, Vlašim; Petra Skořepová, Jesenice; Marcela
Sobotková; Šárka Stohrová; Eva Stuchlíková, Libež; Michal Stuchlý, Jesenice; Lucie Šášiková; Stanislav Šmíd; Jana Špalová, Kly; Josef Volný, Loket; Libuše a Vojtěch
Vondráškovi, Mokrá Lhota; Eva Vorlová, Vidlákova Lhota; Kateřina Zemanová, Zruč n. S., Tereza Železná.

PŘISPĚVATELÉ ČSOP Vlašim 50 – 499 Kč

Poznámka: Stálí přispěvatelé jsou uvedeni tučně.

Věra Barszczová, Slaný; Richard Ben, Domašín; Milan Bureš, Praha; Pavlína Dostalová, Horní Suchá; Jitka Faltová, Vlašim; Roman Fiala, Slezská Ostrava; Radoš Fořt, Český Šternberk; Petr
Getting; David Hlisnikovský, Frýdek - Místek; Jana Jenčíková; Jaroslav Petráň, Podbořany; Pavel Petrouš, Praha 5 - Stodůlky; Pivovar Ferdinand, s.r.o., Benešov; Otakar Polak; Bohumil Suk,
Sudislavice; Lucie Šafaříková, Mirošovice; Marie Táboříková, Praha; Viliam Turčan, Prievidza; žákyně Kristýnka, Verunka a Maruška ze ZŠ Purkrabka a dalších několik set anonymních dárců
veřejných sbírek Zvíře v nouzi, Místo pro přírodu, návštěvníků Domu přírody Blaníku, paraZOO a Vodního domu v Hulicích.

