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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.

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 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 a zakládajícím členem oblastní destinační
agentury Kraj blanických rytířů.

Je symbolické, že vlašimská organizace Českého svazu ochránců
přírody sídlí v domě, kde se před sto lety scházel místní spolek pro
okrašlování a ochranu domoviny.
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ÚVOD
Milá čtenářko, milý čtenáři,
otevíráš přehled o činnosti Českého svazu ochránců přírody, základní organizace Vlašim za rok 2020. Tak jako pro
celou společnost to byl i pro naši organizaci rok mimořádný, nejednoduchý, který silně, často nevratně, zasáhl
do naší práce i životů. Se zármutkem jsme se rozloučili
s několika nejbližšími spolupracovníky: Arnoštem Štrombachem, veselým kamarádem a členem našeho výboru;
Jardou Kadlecem, nadšeným kolegou a hlavním geologem
geoparku Kraj blanických rytířů a Václavem Zeleným, aktivním členem od zrodu naší organizace. V letošním roce
zákeřnému viru podlehl také Pavel Čech, se kterým jsme
naši organizaci zakládali a který byl řadu let členem našeho výboru a vedoucím Stanice pro zraněné živočichy.
Budou nám chybět. Čest jejich památce!
Přesto, díky společnému úsilí a vzájemné pospolitosti
celého kolektivu členů, pracovníků a dobrovolníků ČSOP
Vlašim, našich spolupracovníků a podporovatelů, se podařilo i tento obtížný rok zvládnout. Prokázalo se, jak velkou
stabilitu nám přináší pestrost naší činnosti a s tím související vícezdrojové financování.

Dne 25. září loňského roku naše organizace završila již
30 let své existence. Bohužel, omezení přijatá v souvislosti
se špatnou epidemiologickou situací nám nedovolily toto
výročí náležitě oslavit. Připomínali jsme si ho proto nejrůznějšími formami a také vydali knížku, ve které alespoň
stručně naši pestrou třicetiletou činnost představujeme.

Všem přátelům, kolegům a spolupracovníkům velmi děkuji za 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, předseda
únor 2021
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Domluvení spolupráce s Lesy ČR s. p., správcem pozemků v sousedství národní přírodní památky Hadce
u Želivky (které jsou však stejně přírodovědně hodnotné),
na opatřeních ve prospěch kriticky ohrožených druhů rostlin
a dalších organismů. Díky tomu jsme na podzim mohli připravit projekt, který doplní plochy stanovišť mj. kuřičky hadcové
tak, aby došlo k propojení jednotlivých subpopulací, které
jsou dnes od sebe oddělené. Na realizaci projektu jsme již
obdrželi podporu z Norských fondů.

02

Obnova mnoha přírodovědně cenných biotopů, např.
teplomilné jalovcové erlanové stráně na úbočí údolí
potoka Brodec v CHKO Blaník nebo otevřených písčin na bývalém kalojemu zlatodolu Roudný. Zde byly odstraněny všechny
náletové i vysazené dřeviny, odstraněny pařezy a humusová
vrstva. Byl tak obnoven na rozsáhlé ploše v dnešní krajině
vzácný biotop hostící celé ohrožené gildy organismů.

03

Zajištění péče o cenné mokřady Podblanicka. Podařilo
se pokosit a sklidit 29,7 ha orchidejových mokřadních
a květnatých luk a také vykoupit z daru Nadace Veolia rozlehlou louku v nivě Blanice nedaleko bývalé vodárny města
Vlašim a zpracovat projekt na vytvoření tůní, který by měl
být realizován v letošním roce, stejně jako zásahy ke zlepšení
stavu luční vegetace.

04

Vytvoření stromokeřových remízů u Trhového Štěpánova, Jeníkova, Tehovce a Pravětic, výsadba dvaceti
nových ovocných i neovocných alejí ve volné krajině u Trhového Štěpánova, Zdislavic, Votic, Okrouhlic a Nedrahovic
(celkem zde bylo vysazeno 893 stromů a 3604 keřů). Některé
výsadby byly realizovány za účasti místní veřejnosti.

05

V roce 2020 naše Záchranná stanice pro živočichy
přijala rekordních 844 živočichů, z nichž se podařilo

240 vypustit zpět do přírody (dalších 110 jich zůstává v léčení). Ve veřejné sbírce se nám podařilo získat prostředky
na zakoupení nové sanitky pro zvířata, která nahradila již
dosluhující a poruchový vůz.

06

Vydali jsme již deváté číslo mezinárodního bulletinu ČSOP Vlašim „Lampetra“ věnovaného výzkumu
a ochraně biodiverzity tekoucích a stojatých vod. Obsahuje
zajímavé příspěvky o ekologii, biologii živočichů, faunistice,
hydrobiologii a ochraně biodiverzity vod nejen z České republiky, ale i v tomto čísle např. i ze Sibiře.

07

Poprvé jsme kromě letního dětského tábora uspořádali dokonce čtyři turnusy příměstských táborů,
které využilo k trávení letních prázdnin 139 dětí z Vlašimi
i okolí.

08

Od loňského roku je nejen Podblanické ekocentrum
ČSOP, ale i Vodní dům držitelem certifikátu „Certifikovaný poskytovatel EVVO“, který prokazuje vysokou kvalitu
našich služeb v této oblasti. Úspěšně jsme prošli auditem
a splnili jsme náročné podmínky systému certifikace.

09

Vytvořili jsme mobilní aplikaci geopark Kraj blanických rytířů, která v současnosti obsahuje deset nejzajímavějších pěších a cyklistických výletů za geologickými
zajímavostmi geoparku a 50 samostatných bodů v kategoriích
přírodní lokality, muzea a expozice, památky a kámen, pozůstatky těžby a výhledy.

10

Omezení provozu našich zařízení v loňském roce jsme
využili k realizaci většího množství vzdělávacích aktivit
pro zaměstnance organizace a plánovacích setkání. Velká část
se kvůli epidemiologické situaci uskutečnila on-line. Celkem
zaměstnanci strávili téměř 900 hodin vzděláváním.
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PŘÍRODNÍ A KULTURNÍ DĚDICTVÍ

Pozemkový spolek pro přírodu a památky Podblanicka
Martin Klaudys, Karel Kříž
Aktivity spojené s péčí o přírodní a kulturní památky na Podblanicku zastřešuje program ČSOP Vlašim
„Pozemkový spolek pro přírodu a památky Podblanicka“. Ochranu přírodních lokalit a staveb ČSOP Vlašim
zajišťuje ve spolupráci s vlastníky a hospodáři. O vybrané lokality a stavby ČSOP Vlašim pečuje s pomocí
práce vlastních členů a dobrovolníků. Od roku 1999 je
program akreditován Radou Národního pozemkového
spolku.

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.
Na loukách kosíme ručně vedenou lištovou sekačkou
a křovinořezem s ručním hrabáním a odvozem.
Lokality zařazené v programu pozemkového spolku
jsou vybavovány informačními tabulemi a jsou postupně představovány i v regionálním tisku.

Péče o přírodovědně cenné lokality

Péče o kulturní dědictví

ČSOP Vlašim podchycuje věcnými právy 46
přírodovědně významných lokalit na Podblanicku. Se
sedmi zemědělskými hospodáři byla uzavřena dohoda
o společném postupu při péči o krajinu. Nové lokality
jsou do programu zařazeny na základě výsledků průzkumů.
Na lokalitách probíhá průběžné sledování rostlin
a živočichů a jednání s hospodáři a vlastníky. Podle získaných údajů je následně upraveno hospodaření nebo

ČSOP Vlašim se věnuje i kulturním památkám
a historickým místům. Ve spolupráci s vlastníky tak
program přispěl a přispívá k ochraně a rozvoji kulturního
a historického dědictví Podblanicka. ČSOP Vlašim
udržuje pietní místo – bývalé popraviště u Vlašimi
„Na Spravedlnosti“, v zámeckém parku ve Vlašimi provozuje ČSOP Vlašim Starý hrad s expozicí o historii
a přírodě parku a ve Vlašimské bráně zámeckého parku Podblanickou galerii s díly výtvarníků Podblanicka.
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V roce 2020 se podařilo
y Získat souhlasy se sečením od vlastníků části
pozemků na mokřadních loukách u Bradáčova.
Lokalita byla do nedávné doby pro ochranu přírody
téměř neznámá. Jedná se o více než šestihektarový
komplex mokřadních a rašelinných luk s typickou
vegetací, byly zde zaznamenány vzácné druhy
motýlů. Louky je nyní třeba postupně zbavovat
náletových dřevin a obnovit kosení.
y Provést výřez křovin na jalovcové stráni v údolí potoka Brodec nedaleko Kondrace. Práce proběhly
brzy na jaře, takže počasí prověřilo zdatnost účastníků brigády. Strmý svah a trnité křoviny přispěly
k tomu, že se jalovcová stráň všem přítomným zapsala do paměti.
y Provést prvotní průzkumy na lokalitě „Mokřadní louka u Čeňovic“, která se nachází u Jezerské rybniční
soustavy – významné ornitologické lokality Podblanicka. Nachází se zde zachovalá vegetace mokřadních luk a na ně navázaní bezobratlí. Budeme jednat
s vlastníky o obnovení sečení.
y Objevit lokalitu kosatce sibiřského (Iris sibirica) nedaleko Bezděkova. Tento druh je na Podblanicku
vzácný a jeho lokalita je v dobrém stavu. Nyní nás
čeká jednání s vlastníky o zachování lokality a zásazích pro zlepšení stavu.

y Vykoupit z daru Nadace Veolia rozlehlou louku
v nivě Blanice nedaleko bývalé vodárny města Vlašim. Na louce je plánováno vytvoření tůní, proběhnou i zásahy k zlepšení stavu luční vegetace.
y Realizovat druhou etapu výřezů náletů v Křížovském
lomu v CHKO Blaník. Silná probírka stromů v lomu
má za cíl vytvořit mozaiku stanovišť pro plazy, hmyz
a také vzácné druhy lišejníků. Výřezy rovněž podpořily zpřístupnění lokality instalovanými prvky
zařízení pro návštěvníky.
y Obnovit nájemní smlouvy k pozemkům na mokřadních loukách nad Galilejským rybníkem v Jinošovském údolí a na Řísnických loukách.
y Obnovit souhlasy se sečením na lokalitách „Mokřad
u Černého potoka u Křivsoudova“, „Mokřady pod
Žechovákem“, „Mokřady u Slavětína“, „Na Kačíně“,
„Nad Lipinou u Dalkovic“.
y Na lokalitě „Na Pramenech“ uzavřít pachtovní smlouvy na dva nové pozemky. Na lokalitě „Upolínová
louka u Losin“ byl nově získán souhlas k pozemku
ve středu lokality a je možné provádět sečení na celé
ploše upolínové louky.
y Provést kosení na 29,7 ha mokřadních a květnatých
luk a dalších ploch v péči pozemkového spolku,
na dalších 16 ha byla realizována pastva.

Mapa č. 1: Lokality v péči ČSOP Vlašim v rámci programu Pozemkový spolek pro přírodu a památky Podblanicka.
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y Celková plocha přírodovědně cenných pozemků zahrnutých do programu ČSOP pozemkový spolek pro
přírodu a památky Podblanicka je 300 ha. Struktura
věcných práv k pozemkům k 31. 12. 2020 je uvedena
v tabulce a grafu.
Tabulka č. 1: Výměra pozemků zařazených do programu
pozemkového spolku dle formy věcných práv.

Tabulka č. 3: Výměra ploch luk zařazených v programu
pozemkového spolku a pasených v roce 2020.
lokalita

výměra (ha)

sad krajových odrůd ovocných dřevin
ČSOP Jetřichovice

7,8

PP Na Ostrově u Nemíže

3,2

forma věcného práva

výměra (m2)

NPP Hadce u Želivky

5

dobrovolná dohoda

1650849

celkem

16

souhlas vlastníka

354560

dlouhodobý pronájem

736890

ve vlastnictví ČSOP Vlašim

159443

ve vlastnictví ÚVR ČSOP

95330

celkem

2997072

Program „Pozemkový spolek pro přírodu a památky Podblanicka“ byl v roce 2020 finančně podpořen
v rámci programu rozvoje pozemkových spolků Českého svazu ochránců přírody, finančně podpořeného
v grantovém řízení MŽP.
Prostředky na management lokalit byly zajištěny
z Programu péče o krajinu MŽP, Programu obnovy přirozených funkcí krajiny MŽP a programu LIFE.

Graf č. 1: Struktura věcných práv k pozemkům v začleněných v programu.
ve vlastnictví
ÚVR ČSOP 3,2 %

ve vlastnictví ČSOP
Vlašim 5,3 %

dlouhodobý
pronájem
24,6 %

Sledování přírodovědně
cenných lokalit
v péči ČSOP Vlašim
V roce 2020 proběhla další etapa průzkumu lokality Roudný, průzkumy zde navazují na realizované obnovní zásahy biotopů otevřených písčin. Počet ploch
sledovaných vegetačními fytocenologickými snímky
byl rozšířen na pět tak, aby byla co nejvíce zachycena
mozaika stanovišť. Dále jsou zde sledováni blanokřídlí
a vybrané další skupiny hmyzu. Na Roudném a Drahňovických mokřadlech pokračuje průzkum makromycet
(vyšších hub).
Proběhlo sledování netopýrů v jižní části VN Želivka,
kterým byl završen pětiletý projekt. V oblasti Ježov –
Bělský mlýn bylo zjištěno 12 druhů netopýrů.
Proběhl průzkum saproxylického hmyzu v zámeckém
parku Konopiště, kde bylo zjištěno 26 druhů ohrožených
podle Červeného seznamu, z toho kriticky ohroženým

dobrovolná
dohoda
55,1 %

souhlas
vlastníka
11,8 %

Tabulka č. 2: Výměra ploch luk zařazených v programu
pozemkového spolku a kosených v roce 2020.
lokalita

výměra
(ha)

CHKO Blaník (PR Podlesí, PP Částrovické
rybníky, mokřady u Lesáků,…)

11,5

mimo CHKO Blaník (Drahňovická
mokřadla, Na Kačíně, …)

13,2

NPP Hadce u Želivky

5

celkem

29,7

Jalovcová stráň u Brodce po provedeném vyčištění od
křovin.
foto: M. Klaudys
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byl druh Dermestoides sanguinicollis. Průzkum je významným podkladem pro další péči o dřeviny v parku.
Sledování lokalit bylo v roce 2020 finančně podpořeno v rámci programu Ochrana biodiverzity Českého
svazu ochránců přírody, finančně podpořeného v grantovém řízení MŽP.

Sečení zrašelinělé louky „Na Pramenech“ u Horní Lhoty.
foto: J. Vrňák

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

Kosatec sibiřský (Iris sibirica) na lokalitě u Bezděkova.
foto: M. Klaudys

ČSOP Vlašim v rámci své hospodářské činnosti
zajišťuje péči o komunální zeleň, zejména pro města
a obce na Podblanicku, ale i vzdálenější. Poskytujeme
služby od zpracování projektu až po realizaci. Soustředíme se také na navracení zeleně do zemědělské krajiny
– vysazujeme aleje, remízy, vytváříme protierozní prvky.
V roce 2020 se na práci ve středisku Péče o zeleň
podílelo 16 stálých zaměstnanců a vytvořili jsme pět
pracovních pozic pro veřejně prospěšné práce, které nám vypomáhali především v letních měsících při
údržbě chráněných území.

Údržba a výsadby zeleně
ve městech a obcích

Louka v nivě Blanice pod Znosimí zakoupená ČSOP s využitím prostředků sbírky Místo pro přírodu.
foto: M. Klaudys

Vlašim
V roce 2020 jsme pokračovali v údržbě městské
zeleně ve Vlašimi. Celoročně jsme prováděli údržby
stávajících záhonů, což zahrnuje pravidelnou zálivku,
pletí, dosypávání kůry a dosadbu odumřelých nebo
odcizených jedinců. V době vegetace proběhlo u řady
vzrostlých stromů potřebné ošetření - zdravotní, bezpečnostní a redukční řezy. Některé stromy vzhledem
k jejich zdravotnímu stavu a bezpečnosti bylo nutné
odstranit. Místo nich byla provedena náhradní výsadba
nových stromů v násobném množství. Udržovali jsme
také stromořadí v okolí Vlašimi – vyžínání, zálivka,
ošetření a dosadby.
Týnec nad Sázavou
Spolupráce pokračovala také s městem Týnec nad
Sázavou. V letních měsících zde probíhalo ošetření
významných stromů a na jaře a na podzim jsme zde
vysadili 510 keřových sazenic a 36 okrasných i ovocných stromů.

V rámci druhé etapy výřezů v Křížovském lomu, který má
ČSOP v nájmu, byla provedena silná probírka borových
porostů na dně lomu.
foto: M. Klaudys

V roce 2020 jsme na údržbě veřejné zeleně dále spolupracovali s těmito městy a obcemi:
Drahňovice, Krhanice, Lešany, Mnichovice, Radošovice, Ratměřice, Říčany, Trhový Štěpánov, Třebešice,
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Votice a Zdislavice. Ošetřovali, káceli a vysazovali jsme
zde dřeviny, upravovali záhony, keřové porosty a zpracovávali projektové dokumentace pro nové realizace.

Obnova alejí a remízů
v zemědělské krajině
Na podzim jsme vysadili ovocné a okrasné aleje a remízy převážně díky podpoře z dotačních programů MŽP.
y Výsadba alejí u Trhového Štěpánova (I. a II. etapa)
– výsadba stromořadí kolem 11 cest ve vlastnictví
města Trhový Štěpánov. Celkem bylo vysazeno 83
dubů, 57 javorů, 31 lip, 32 jilmů, 30 jeřábů, 8 olší, 18
jabloní, 17 hrušní, 15 třešní a 21 slivoní.
y Výsadba izolační zeleně u firmy PETER-GFK spol.
s r.o. Jedná se o prudší stráň, která je ohrožena silnou erozí půdy. Celkem bylo vysazeno 12 dubů, 8
javorů, 17 pláňat hrušně a jabloně a 1290 ks keřů.

Projekční činnost
V roce 2020 jsme pro obce a města vypracovali celkem 15 projektových dokumentací. Jednalo se o např.
o tyto projekty :výsadba alejí u Trhového Štěpánova,
výsadba izolační zeleně u firmy PETER-GFK spol. s r.o.,
výsadba ovocných alejí u Zdislavic, výsadba remízku
u Jeníkova, obnova veřejné zeleně ve Voticích, obnova
alejí u obce Okrouhlice, obnova aleje u obce Nedrahovice, výsadba remízu v obci Tehovec, výsadba zeleně
kolem pravětických studní, nové stromy na Sokolce
v Krhanicích, obnova zeleně v obci Libež, Sokoleč –
výsadba ovocných stromů, výsadba u parkoviště P+R
u vlakového nádraží v Mnichovicích ad.

y Výsadba ovocných alejí u Zdislavic – založení dvou
jednostranných ovocných alejí podél obhospodařované cesty vedoucí od Zdislavic směrem ke Starému
a Novému Peklu ve vlastnictví městyse Zdislavice.
Vysazeno bylo 52 jabloní, 52 hrušní, 53 slivoní, 27
třešní, 8 višní, 9 javorů a 11 dubů.
y Výsadba remízu u Jeníkova – celkem bylo vysazeno
6 bříz, 6 javorů babyka, 9 slivoní, 11 jeřábů, 5 třešní
a 640 ks keřových sazenic.
y Obnova alejí u Votic – založení doprovodné zeleně
podél komunikací v okolí města Votice. Vysazeno
bylo 50 jabloní, 10 hrušní, 6 slivoní a 63 lip.
y Obnova alejí u obce Okrouhlice – výsadba doprovodné zeleně u nezpevněné cesty. Celkem bylo vysazeno 28 javorů a 3 duby.
y Obnova aleje u obce Nedrahovice – obnova stromořadí podél místní komunikace vedoucí z Nedrahovic
na Nové Dvory. Vysazeno bylo 9 jabloní, 5 hrušní
a 2 duby.
y Výsadba remízu v obce Tehovec – vysazeno bylo
17 dubů, 14 olší, 20 vrb, 17 javorů a 840 keřových
sazenic.
y Výsadba zeleně kolem pravětických studní – výsadba stromokeřových remízků a aleje u Pravětic. Celkem bylo vysazeno 12 dubů, 4 lípy a 834 keřových
sazenic.

Výsadba aleje u kruhového objezdu „U Topolu“ v Benešově.
foto: J. Vrňák

y Obnova aleje u obce Hradiště – výsadba ovocné
aleje podél cesty z Hradiště k lesu, která v celé své
délce prochází mezi zemědělskými pozemky a vytváří tak jediný dělící, protierozní a krajinotvorný
prvek. Vysazeno bylo 15 hrušní, 15 třešní a 20 slivoní.
y Vegetační úpravy v Benešově – v roce 2020 pokračovala spolupráce s firmou BES s.r.o., pro kterou
jsme prováděli vegetační úpravy nově vybudovaného kruhového objezdu u Benešova „U Topolu“.
Vysazeno zde bylo 35 lip, 1 topol a 340 keřových
sazenic. Na nově vytvořených plochách byl založen
trávník cca 11 500 m2. Dále jsme ozelenili okružní
křižovatku „Červené Vršky“.

Dosadba stromů v Zapově ulici v Benešově.
foto: J. Vrňák
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Sázíme budoucnost

Alena Konvalinová, Miroslav Jandák
Téměř dvacet dobrovolníků a zaměstnanců ČSOP
Vlašim vysadilo přes 35 dřevin do stávající aleje vedoucí
ze Znosimi do vlašimského parku. Alej, založená před
lety v rámci ekologické olympiády, byla místy poškozená. Některé původní stromy nepřežily vandalismus srnčí zvěře a bylo třeba je obnovit. Pro větší pestrost byly
kromě dubů vysázeny také ovocné stromy, převážně
třešně a švestky. Díky dobrovolníkům se podařilo také
u původních stromů nahradit staré plastové ochrany
novými pletivy, které lépe ochrání stromky před zvěří.
Tato alej spolu s dalšími. Které jsme sázeli ve spolupráci s obcemi jsme registrovali na webu Sázíme budoucnost, kde je evidovánu již více než 3 mil stromů.
Umístili jsme se na 4. místě mezi spolky.

DRUHOVÁ OCHRANA
Záchrana kuřičky hadcové
Hana Pánková, Karel Kříž, Ondřej Pašek
Zakládání stromořadí u Jankova.

Obnova alejí u statku Ovčíny u Vlašimi.

foto: J. Vrňák

foto: J. Vrňák

Rok 2020 byl posledním rokem terénních zásahů
v projektu „LIFE for Minuartia“, Život pro kuřičku. Kuřička hadcová je podblanický endemit, roste na otevřených hadcových skalách. Za celý projekt se nám
podařilo výrazně proměnit podmínky na stanovištích
kuřičky na území Evropsky významných lokalit Želivka
a Hadce u Hrnčíř. Území se tak navrátila do podoby,
která umožňuje prosperitu druhů vázaných na hadec
– prosvětlení území, odstranění náletových dřevin,
kosení a pastva porostů třtiny a strhávání nahromaděného humusu.
Každoročně jsme kosili třtinu na 6 hektarech v centrální části NPP Hadce u Želivky. Vyčistili jsme od napadaného humusu dva selské lůmky a strhli drn na celkové ploše 1,37 ha, čímž došlo k obnažení hadcového
podloží. Na stržených plochách se velmi dobře daří
jak kuřičkám, tak dalším kriticky ohroženým hadco-

Dosázení aleje ze Znosimi do vlašimského parku.
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foto: M. Poustecká

Na hadcích u Borovska probíhá každý rok na části
plochy 2x kosení třtiny. Kosí se ručně křovinořezem,
pokosenou trávu je pak nutné ručně shrabat a odnést
na svozové plochy, odkud je odvezena z území pryč.
foto: archiv ČSOP Vlašim

členů ČSOP Vlašim. Ovce si velmi dobře poradily s třtinou a semenáči náletů a díky narušení terénu kopýtky
se stav této lokality výrazně zlepšil.
Podařilo se nám také navázat spolupráci s firmou
SHB s.r.o., která provozuje hadcový lom v Bernarticích.
Odhalené kamenné podloží, které v některých částech
lomaři nebudou lesnicky rekultivovat, je vhodným
stanovištěm právě pro kuřičku a další hadcové druhy.
Ve spolupráci s Botanickým ústavem AV připravíme
podmínky, aby se kuřička na tyto plochy mohla navracet.
Podařilo se nám také domluvit spolupráci s Lesy ČR
s. p., správcem pozemků na části hadcového tělesa, které není součástí národní přírodní památky, ale je stejně
hodnotná. Díky tomu jsme na podzim mohli připravit
nový projekt, který doplní plochy stanovišť kuřičky tak,
aby došlo k propojení jednotlivých subpopulací, které
jsou dnes od sebe oddělené.

Záchrana starých odrůd ovocných
dřevin Podblanicka
Karel Kříž, Ondřej Pašek
V průběhu celého roku jsme prováděli péči o sad
starých odrůd pěstovaných dříve na Podblanicku v Jetřichovicích. Od jara do podzimu se zde pase stádo
ovcí a naším úkolem je tak kontrolovat zabezpečení
vysazených podnoží proti poškození okusem. Proto
jsme také pokračovali ve výměně ochran a osadili nové

Miroslav Jandák vyznačuje u Sedlice probírku mladého
borového porostu. Cílem je dostat do porostu vice světla a s ním se postupně rozšíří i vzácné hadcové druhy
rostlin.
foto: archiv ČSOP Vlašim
vým druhům jako mochna Crantzova či chrastavec hadcový.
V centrální části NPP Hadce u Želivky, ale také v dalších jejích částech Na Moravách nebo U magnezitu stejně jako v PP Hadce u Hrnčíř jsme prosvětlili stávající
lesní porosty pomocí probírky a výřezu náletových keřů,
celkem na vice jak 15 ha.
Stejně jako loni, i letos dvakrát po dvou týdnech,
spásalo 25 ovcí 5 hektarů perialpidských hadcových
borů v centrální části NPP Hadce u Želivky. Kvůli blízkosti vodního zdroje i dálnice byly ovce nejen v elektrickém ohradníku, ale také pod nepřetržitým dohledem

David Tomaštík připravuje kolíky pro trojnožky chránící
spolu s pletivem mladé stromky proti okusu.
foto: archiv ČSOP Vlašim
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bytelné dřevěné trojnožky a dvojitou ochranou pletivem k dalším třiceti stromům. U 50 podnoží byl v předjaří proveden výchovný řez.
Jako tradičně proběhlo v září 2020 v Podblanickém
ekocentru ČSOP Vlašim setkání k problematice starých
krajových odrůd ovocných dřevin, na nějž ve dnech
16. 9. - 27. 9. navázala výstava starých odrůd ovoce.
Oborového setkání se zúčastnilo 16 zájemců o staré
a krajové odrůdy, kteří přinesli vzorky z celé republiky
a podíleli se na jejich určování. Bylo určeno nejméně
180 vzorků starých odrůd jablek a hrušek, z nich bylo 44
vzorků odrůd následně vystaveno. Výstava byla umístěna v Podblanickém ekocentru.
Každý rok v září probíhá v Podblanickém ekocentru
setkání pomologů, kam mohou lidé přinést své ovoce
a nechat si určit jeho odrůdu.
foto: archiv ČSOP Vlašim

Ochrana páchníka hnědého
Karel Kříž, Ondřej Pašek

František Krejčí umísťuje ochranu kmínku proti okusu.
foto: archiv ČSOP Vlašim

Cílem projektu je vytvořit síť stanovišť pro zvláště
chráněného saproxylofágního brouka páchníka hnědého. Tento brouk obývá dutiny stromů a je 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. Cílem
projektu je vytvořit podmínky i mimo toto chráněné
území.
Soustředili jsme se na práci v údolí Orlina u Vlašimi,
které navazuje na zámecký park a páchník se zde také
vyskytuje. V údolí jsou desítky starých dubů, některé

V rámci projektu jsou každoročně koseny i nově vysazené aleje, aby nedocházelo k jejich zarůstání.
foto: archiv ČSOP Vlašim
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z nich jsou pozůstatkem komponované krajiny, kterou
na svém panství v okolí Vlašimi vytvářel rod Auerspergů.
Tyto velikáni byly skryty v hustém porostu a kvůli zastínění a prorůstání podrostem se krátila jejich životnost.
Velké duby jsme uvolnili z porostu a části údolí prosvětlili. Vznikly tak podmínky pro šíření páchníka, který je
špatným letcem a také prostor pro nové výsadby dubů,
které do budoucna zachovají na Vlašimsku příležitosti
pro přežití vzácných druhů vázaných na dutiny a mrtvé
dřevo.
Další významným počinem bylo ošetření aleje podél silnice II/112 směrem na Čechtice. Od firmy Sellier-Bellot až do obce Bolinka roste stromořadí jírovců,
z nichž řada má dutiny a jsou stanovištěm páchníka.
Díky tomuto ošetření jsou nyní stromy staticky stabilní
a bezpečné. Podařilo se nám tak výrazně prodloužit
jejich životnost podél frekventované silnice.

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

Počet transferovaných jedinců

ropucha obecná

1 324

skokan hnědý

3

blatnice skvrnitá

4

čolek obecný

30

Celkem

1 361

Záchranné transfery obojživelníků
a škeblí
Alena Konvalinová

V roce 2020 jsme zajišťovali transfer škeblí před zahájením plánovaného odstranění nánosů v evropsky
významné lokalitě Vlašimská Blanice. Přenášeni byli živí
jedinci druhů škeble říční, velevrub malířský a velevrub
tupý z koryta řeky u Louňovic pod Blaníkem cca 100 m
nad mostem a 50 m pod mostem. Záchranný transfer
zmíněných druhů živočichů byl proveden na základě
biologického průzkumu pracovníky Záchranné stanice
pro živočichy ČSOP Vlašim a nalezeno a přeneseno bylo
6 živých jedinců škeblí.
Záchranný transfer proběhl také na rybníce Třemblat během jeho vypouštění na základě botanického
a zoologického průzkum lokality. Bylo přeneseno 32
jedinců škeblí a velevrubů.
V průběhu roku jsme rovněž zajišťovali biologický
dohled rybníku Starý v obci Petříkov, oblast Kamenice,
k. ú. Petříkov. Proběhl zde orientační průzkum výskytu
chráněných živočichů se zaměřením na mlže a vývojová
stádia obojživelníků. Průzkum proběhl na původně zavodněné části i ve vlastním rybníce, jeho břehu a jeho
bezprostředním okolí. Na místě nebyli monitorováni
žádní chránění mlži ani jejich prázdné schránky ani
vývojová stádia obojživelníků.
Záchranný transfer obojživelníků
během jarní migrace
V roce 2020 jsme postavili zábrany u silničních komunikací na osmi lokalitách středočeského kraje v celkové délce přes 3 784m. Celkem bylo tímto způsobem
transferováno 1361 jedinců obojživelníků, z nichž většinu tvořily ropuchy obecné (1324 jedinců). Mezi transferovanými jedinci se však vyskytli i zástupci druhů
jako je skokan hnědý, blatnice skvrnitá a čolek obecný. Od roku 2004 se jednalo o nejslabší jarní migraci
na sledovaných úsecích.

Budování zábran pro obojživelníky podél komunikace.
foto: F. Petrák

Program Ryby a mihule
Lubomír Hanel

V roce 2020 bylo vydáno již deváté číslo mezinárodního bulletinu Lampetra, který obsahuje mimo jiné osm
článků věnovaným ichtyofauně. Hydrobiologická studie
Štěpánovského potoka shrnuje poznatky o dlouhodobé
kvalitě vody a výskytu fytobentosu, zoobentosu, ryb
a stavu populace mihule potoční v tomto toku. Významným příspěvkem je vyhodnocení dlouhodobé kvality
vody 33 toků v povodí Vltavy, kde se vyskytuje mihule
potoční. Je to první studie, která přináší dosud nejkomplexnější pohled na fyzikálně chemické parametry
toků, které lze považovat za vyhovující pro dlouhodobý
výskyt mihule potoční. Zajímavým příspěvkem je nová
informace o podpoře životaschopnosti populace lososa
a dalších lososovitých ryb formou inkubace jiker v mateřském toku. Nejrozsáhlejším příspěvkem sborníku je
podrobné komplexní vyhodnocení období třiceti let
od ukončení projektu „Vodohospodářská výstavba jižní
Moravy“. Podrobně je zde zpracována ichtyofauna řek
Moravy a Dyje i s ohledem na vliv nepůvodních druhů
a na stav zdejšího rybářství, přehledně jsou prezentovány zdejší revitalizační zásahy a jejich vliv na rybí
populace. V rámci úprav toků Moravy a Dyje došlo
k významným změnám zdejších vodních ekosystémů,
tzn. k zániku či omezení původních a naopak vzniku
nových biotopů, obvykle majících charakter stojatých
vod. Pozornost autoři věnovali i povodňovým záplavám,

Výroční zpráva ČSOP Vlašim I PŘÍRODNÍ A KULTURNÍ DĚDICTVÍ

I 11

Mihule kamčatská (Lethenteron camtschaticum) ze zátoky sibiřské řeky Pjasina.
které v minulosti představovaly významný fenomén
a součást přírodního hydrologického režimu v obou
řekách. V dalším článku je diskutován princip a možnosti využití Červených seznamů na příkladu ichtyofauny České republiky. Informační článek upozorňuje
na novou metodiku pro biologické hodnocení rybích
přechodů. Příspěvky zahraničních autorů byly tentokrát
věnovány taxonomii lipanů v jednom z přítoků řeky
Jenisej na střední Sibiři a kompletnímu komentovanému přehledu mihulí a ryb v řece Pjasina na východní Sibiři. Výsledkem mezinárodní vědecké spolupráce
byl rozsáhlý článek publikovaný v časopisu vydávaném
na univerzitě Kjóto v Japonsku, který detailně zhodnotil
biodiverzitu ichtyofauny ve sladkovodních a brakických
ekosystémech Ruska a přilehlých oblastí. Z připravovaných článků stojí za zmínku příspěvek pro Sborník
vlastivědných prací z Podblanicka hodnotící šedesát let
rybářského obhospodařování Slapské údolní nádrže.
Pro monotematické číslo časopisu Živa je připraven
článek o vymizelých druzích našich mihulí a možnostech jejich návratu na naše území.

foto: V. A. Zadelenov

o celkové délce cca 7 km. Podařilo se prokázat výskyt
11 druhů netopýrů: n. černého, vodního, řasnatého, rezavého, hvízdavého, nejmenšího, parkového, ušatého,
dlouhouchého, večerního a severního. Detektoringem
byl dále zjištěn výskyt kryptických dvojic n. ušatý/n.
dlouhouchý a n. vousatý/n. Brandtův. Do sítí bylo odchyceno 12 jedinců 7 druhů.
Hromadné úkryty (letní reprodukční kolonie) se
ve sledované oblasti nepodařilo dohledat. Odchyty
mláďat netopýrů vodního, rezavého a ušatého však

Mapování netopýrů na Podblanicku
Vladimír Hanzal, Martin Průcha, Karel Kříž

Čvrtou etapou pokračovalo mapování netopýrů
v okolí vodní nádrže Švihov. Tentokrát jsme se zaměřili
část Ježov – Bělský dvůr. Mapování zahrnovalo noční
odchyty do sítí a detektorování – vše dle metodiky AOPK
ČR (www.biomonitoring.cz). Detektoring byl realizován
pomocí bat detektorů Pettersson D240x a D1000x, pro
odchyt – netting byly použity ornitologické sítě. Odchyty proběhly na 2 lokalitách, detektoring na 6 liniích

Netopýr ušatý odchycený do speciální odchytové sítě
na Vojslavickém mostě přes VN Švihov.
foto: M. Průcha
naznačují na přítomnost kolonií v zájmovém území či
jeho nejbližším okolí.
Stejně jako každou zimu pokračoval desátou sezónu
monitoring letounů na zimovišti v obtokovém kanálu
vodní nádrže Slapy. Dne 3. března zde byl zjištěn výskyt 4 druhů: n. ušatého, n. velkého, n. vodního a n.
hvízdavého.

Motýli vltavských strání
Karel Kříž, Ondřej Pašek

Netopýr vodní odchycený do speciální odchytové sítě
na Vojslavickém mostě přes VN Švihov.
foto: M. Průcha

V roce 2020 proběhla další etapa projektu Motýli
vltavských strání. Dokončili jsme práci v obtížné lokalitě
v prudkém svahu pod vyhlídkou u Stromče. Na podzim
probíhalo prosvětlování porostu, vytváření mozaiky mýtin a odstraňováním náletu v okolí vyhlídky Máj u Teletína a pod vrchem Příkošov u Blažimi. Práce zahájila
také parta našich horolezců, kteří prosvětlují nepřístupné skalní terasy a suťová pole ve svazích. Celkem
tak letos proběhly práce na více jak 27 ha, pokáceno
a okroužkováno bylo 3 241 stromů a nálety odstraněny
z plochy vice jak 4 ha.
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ale i další motýli - modrásek rozchodníkový, ostruháček
kapinicový nebo přástevník kostivalový.
Část dřevin není záměrně kácena, ale kroužkována
- je odstraněna kůra a lýko po celém obvodu stromu
v šířce cca 20 cm. Stromy tak postupně uschnou, čímž
se sníží zastínění lokality. Stojící suché nebo usychající
dřeviny jsou biotopem xylofágních druhů hmyzu,
na které je vltavský kaňon také bohatý.

Mapování a ochrana hnízd ptáků
zemědělské krajiny
Josef Veselý, Karel Kříž
Historický způsob hospodaření – kroužkování stromů.
Dnes ho však neprovádíme s cílem snazší manipulace
s palivovým dřevem, ale s cílem prosvětlení lesů a přitom vytvoření biotopu pro xylofágní hmyz.
foto: K. Kříž

V roce 2020 proběhlo opět díky podpoře Ministerstva životního prostředí mapování hnízdního výskytu
a úspěšnosti hnízdění čejky chocholaté a motáka lužního
na území Podblanicka, vymezeném ORP Vlašim, Benešov,

Cílem všech těchto prací je obnovit a rozšířit stanoviště teplomilných motýlů, hlavně okáče bělopásného,
na stráních vltavského kaňonu od Hříměždic po Teletín.
Strmé slunné stráně kaňonu jsou jedním z posledních
míst v ČR, kde populace okáče přežívá.
V minulosti se i na prudkých svazích hospodařilo
– pásla se tu domácí zvířata, sbíral klest, les byl řídký,
vyrostlý především z pařezů. Dnes stráně postupně zarůstají náletovými keři a spolu se stromy tvoří stínící
zapojený porost. Mizí tak mozaika střídajících se stepí,
skalek a světlých lesů, kterou vyhledávají nejen okáči,
Hnízdo čejky chocholaté i vejce v něm jsou v poli téměř
neviditelná. Jejich vyhledávání vyžaduje velkou praxi
a taky trochu štěstí.
foto: archiv ČSOP Vlašim

Vyvětvování stromů v rámci projektu Motýli Vltavských
strání.
foto: M. Janče

Čejka chocholatá, krásný pták a taky posel jara. Hnízdí
na zamokřených polích a loukách a jejich hnízda tak
často padnou za oběť v rámci jarních zemědělských
prací.
foto: P. Pithart
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nění, vč. pařezů a humusu, jsme v tomto roce vyřezali
dřeviny na úbočí kalojemu. Šlo o velmi silnou probírku
na ploše 0,6 ha s cílem prosvětlit svah, ale zároveň
zachovat pařezy jako stabilizaci silně erodujícího písečného svahu. Na části svahu, kde se vyskytují vzácné
druhy hub, zůstal porost úplně bez zásahu.

Josef Veselý při označování dohledaného hnízda motáka
lužního v obilí.
foto: archiv ČSOP Vlašim
Votice. Monitorování hnízd probíhalo v době od dubna
do května (čejky) a od května do srpna (motáci). Výskyt
a hnízdění bylo zjišťováno již ověřenou metodikou, a to
procházením vhodných biotopů (pole, mokřady a vlhčí
louky v okolí rybníků) v hnízdním období a pozorováním
tokajících párů, samic sedících na vejcích a párů motáků v letu. Co se týče motáka lužního, bylo dohledáno
celkem devět hnízd v polních kulturách. Hnízda byla
chráněna instalací pachových odpuzovačů, oplocením
hnízda a dohodou se zemědělcem o pozdržení sklizně. Dvě hnízda byla predována, ostatní hnízdění byla
úspěšná. U čejky chocholaté, bylo nalezeno celkem 26
hnízd v polních a lučních kulturách. V 25 z nich byla
vyvedena mláďata. Hnízda byla označena zatlučením
kůlů vymezujících ochranný prostor kolem nich, kůly
byly označeny reflexní barvou. Kromě zmapování výskytu
hnízdního rozšíření čejky chocholaté a motáka lužního
vč. praktické ochrany jejich hnízd, je přínosem projektu udržování a rozvíjení spolupráce se zemědělskými
družstvy hospodařícími v zájmových územích, poučení
zemědělců a jejich zaměstnanců, kteří mohou sami přispět k ochraně hnízd a úspěšnému vyvedení mláďat.

Přírodní památka Roudný se tak nyní nachází téměř
v cílovém stavu (ještě chybí osadit protierozní přehrážky), kdy byly odstraněny všechny náletové i vysazené
dřeviny, které byly zdrojem opadu a stínění. Z vrchní
plochy kalojemu jsme odstranili i pařezy a humus. Otevírá se tak cesta k dalšímu zachování a snad i posílení
populací hmyzu vázaného na písečné přesypy – zejména silně ohroženého svižníka písčinného Cicindela arenaria viennensis, samotářských včel a dalších

František Krejčí odvětvuje stromy, které jsme vyřezali
na písečném svahu přírodní památky. Více světla, které se teď na svah dostane, pomůže především hmyzu
vázanému na písečná stanoviště.
foto: K. Kříž
blanokřídlých a hmyzu vázaných na otevřené písčiny
a písečné erodující stěny.

ZÁCHRANNÁ STANICE
PRO ŽIVOČICHY
Alena Konvalinová, Jaroslav Svačina, Petr Švingr,
Martin Hůlka, Martina Simandlová, Anna Ditrichová,
Barbora Vencová, Filip Petrák

Erika Grundzová pálí klest ze stromů, které jsme vyřezali na písečném svahu přírodní památky. Více světla,
které se teď na svah dostane, pomůže především hmyzu
vázanému na písečná stanoviště.
foto: K. Kříž

Obnova přírodní památky Roudný
Karel Kříž, Ondřej Pašek, Miroslav Jandák

Po loňské úpravě svrchní části bývalého kalojemu
zlatodolu Roudný, kdy byly odstraněny všechny náletové i vysazené dřeviny, které byly zdrojem opadu a stí-

Prvním pacientem v roce 2020 byla labuť velká přijatá na Nový rok. Labuť narazila do překážky pravděpodobně proto, že ji vyplašily silvestrovské oslavy. V tomto případě se jednalo pouze o naražení a labuť byla
po dvou dnech odpočinku vypuštěna zpět do přírody.
V loňském roce byl do péče přijat rekordní počet živočichů – 844 jedinců. Přes 240 se podařilo přímo vypustit
do volné přírody, 110 jich zůstává v péči do jara a většina
z nich bude vypuštěna do volné přírody (jedná se především o mláďata ježků a veverek a zimující netopýry).
Rok 2020 byl od předchozích odlišný především ze
dvou důvodů. Prvním důvodem byl nadprůměr srážek
na jaře a začátkem léta a druhým důvod, který nelze
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Hlavní ošetřovatel Jaroslav Svačina vypouští čápa černého opatřeného vysílačkou.
foto: F. Petrák

Mapa č. 2: Působnost Záchranné stanice pro živočichy
ČSOP Vlašim v rámci Národní sítě stanic.
nezmínit je pandemie COVID- 19. Lidé trávili více času
v přírodě a tak se zvýšila četnost nalezených živočichů.
Vlivem dostatečné potravní nabídky především hraboše polního byl zaznamenán větší počet dravců a sov,
což se projevilo i ve skladbě přijatých mláďat. Zejména
mláďat poštolky obecné se do stanice dostalo několikanásobně více než v jiných letech. Loni se podařilo
vypustit do volné přírody cca čtyřicet jedinců zejména
poštolek a sov.
Hlavním problémem, který přinesla pandemická opatření, byla absence praktikantů ze středních
a vysokých škol z důvodu jejich uzavření. Přesto se
záchranná stanice může pochlubit i nadstandardními

Ošetřovatelka Bára Vencová vypouští vyléčeného krahujce obecného.
foto: F. Petrák

výsledky v odchovu mláďat savců. Velkým úspěchem
je také záchrana ostříže lesního, který uvízl na stromě
a díky spolupráci s HZS se podařila záchrana a návrat
do volné přírody a dvou krahujců obecných, které se
podařilo také vypustit. U jednoho z nich se podařilo
ověřit, že rychlá a kvalitní fixace křídla při prvotním
ošetření zraněného dravce může hrát zásadní roli a zajistí návrat i tak náročného pacienta do přírody.

Jaroslav Svačina a Josef Veselý vsazují zachráněné mládě výra k adoptivním rodičům.
foto: F. Petrák
Na případu vypuštěného mláděte čápa černého
jsme si vyzkoušeli práci s monitorovací vysílačkou.
Zesláblé mládě se podařilo dostat do dobré kondice
a po konzultaci s ornitology byl vypuštěn, aby stihl
odletět do teplých krajin.
V roce 2020 se podařilo několik chirurgických zákroků, které umožnily částečně hendikepovaného živočicha vypustit do přírody. Jedním z případů bylo mládě
výra velkého, které vypadlo z hnízda a mělo poraněnou
nohu a roztržené tříslo. Po cca měsíci léčení byl vsazen
do adoptivního hnízda a i přes mírný hendikep (zkrácení jedné nohy) v přírodě funguje.
V roce 2020 bylo v rámci spravovaných ORP nejvíce
zatíženo Říčansko (181 hendikepovaných jedinců), Vlašimsko (136 hendikepovaných jedinců) a Kutnohorsko
(112 hednikepovaných jedinců).
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Graf č. 2: Příjem živočichů v roce 2020.
Hlavní důvody přijetí do záchranné stanice v roce 2020
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V roce 2020 slavila Záchranná stanice pro živočichy
ČSOP Vlašim 10. výročí od položení základního kamene
léčebného areálu u obce Pavlovice.
V první polovině roku se podařilo díky veřejné sbírce
pořídit novou sanitku pro zvířata – automobil Škoda
Karoq. Finanční převis sbírky umožnil pořídit do záchranné stanice další vybavení - digitalizační zařízení
na rentgen do veterinární ordinace, materiál na výstavbu zábran pro obojživelníky a další nezbytné vybavení
pro fungování stanice (odchytovou techniku, výhřevné
podložky, faunaboxy atd.).
Prostředky získané ze sbírky umožnily financovat
projektovou dokumentaci na zařízení pro zabavené

zuje, že se jim tu daří. U všech zvířat byly zaznamenány údaje o hmotnosti, zdravotním stavu nebo výskytu
ektoparazitů. Příjemným překvapením bylo odchycení
samce s čipem z roku 2016. Loni tedy oslavil 4. narozeniny.
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Změny a novinky v záchranné stanici

Graf č. 3: Počet přijatých živočichů od roku 2005.
Celkem 9 159 jedinců

Odchovaný sysel obecný.

foto: F. Petrák

vlky a rysy – projekt vyhlášený SFŽP „Budování nových
kapacit v rámci záchranných center a zoologických zahrad“. V případě, že dotační prostředky získáme, budou
kapacity naší záchranné stanice rozšířené o moderní
zařízení splňující požadavky i stávající trendy welfare
i maximální bezpečí a komfort péče a velké šelmy.
Výsledky přinesl také záchranný program sysla
obecného, který pro tohoto kriticky ohroženého hlodavce realizuje Agentura ochrany přírody a krajiny ČR.
Při kontrole bylo ve vlašimské odchovné voliéře kromě
dospělých syslů zjištěno minimálně 16 mláďat. To uka-
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SPOLUPRÁCE SE STÁTNÍ SPRÁVOU,
POSUDKOVÁ ČINNOST
Účast ve správních řízeních
Ondřej Pašek

Křest zvířecí sanitky ve vlašimském parku.
foto: F. Petrák

Již třicátým rokem se Český svaz ochránců přírody
na základě zákona o ochraně přírody účastní správních
řízeních týkajících se ochrany přírody na okrese Benešov. Hlavním okruhem našich aktivit se po omezení
účasti ze strany státu stala ochrana dřevin rostoucích
mimo les před zbytečným kácením a prevence negativních zásahů do života a stanovišť chráněných rostlin
a živočichů.
V roce 2020 jsme se vyjadřovali k 72 správním řízení,
která se týkala většinou povolení kácení dřevin mimo
les a výjimek z druhové ochrany.
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Úmyslně rozorané orchidejová louka u Větrova.
foto: O. Pašek
Díky této činnosti jsme podchytili důležité případy
poškozování přírody. Obrátili se na nás obyvatelé Větrova u Teletína s oznámením, že došlo k rozorání orchidejové mokřadní louky u této osady. Hlubokou orbou
došlo ke zničení stovek prstnatců májových i celého
mokřadu. Louka je ve vlastnictví majitelů z Týnce nad
Sázavou, který předtím podal návrh na změnu územní-

ho plánu, který byl zamítnut právě s odkazem na výskyt
chráněných orchidejí. Podali jsme proto trestní oznámení na neznámého pachatele, které bylo následně
Policíí bez výsledku odloženo. Proto jsme se prostřednictvím právníka obrátili na Státní zastupitelství. To sice
nejprve potvrdilo správnost odložení, nicméně na konci
roku nakonec z vlastní iniciativy přikázalo Policii případ dále šetřit. V tomto případu naprosto neuvěřitelné
svévole při ničení přírody využijeme všech právních
prostředků, abychom dosáhli potrestání pachatele.
Podařilo se nám také zasáhnout při ničení hnízd jiřiček u prodejny Albert ve Vlašimi. Po oznámení od místních obyvatel se nám podařilo přistihnout přímo při
činu zaměstnance úklidové firmy, kteří strhávali hnízda
se živými mláďaty. Na naše oznámení se pak případem
zabýval Odbor životního prostředí Městského úřadu
ve Vlašimi. Firma Ahold následně osadila na jiném
místě na budově nová hnízda jiřiček a spolupracuje
s námi na stanovení dalšího postupu, aby k podobným
případům nedocházelo.
Díky účasti ve správním řízení k výjimce z druhové
ochrany se nám podařilo také oslovit Městský úřad
Benešov, aby se začal aktivně zajímat o vývoj v bývalém vojenském prostoru Baba. Na jeho území se vyskytuje řada chráněných druhů ptáků, jako jsou lejsci,
bekasiny nebo moudivláček a také stanoviště mnoha
druhů hmyzu a obojživelníků. Je to také jediné místo
na Podblanicku s výskytem listonoha letního. Na okraji
obytné zóny ale Správa železnic plánuje navést haldu
hlušiny z budování železničního koridoru a tím nejen
zlikvidovat tato stanoviště, ale také zatížit Benešov
a okolí tranzitní dopravou a prachem.

Přírodovědné průzkumy
Martin Klaudys

Zevar vzpřímený na mokřadní části lokality u Bystřice.
foto: M. Klaudys

V roce 2020 byly provedeny celkem 3 průzkumy různých investičních záměrů. Mezi nejzajímavější patřil
průzkum lokality budovaných účelových vodních nádrží
na Sedlčansku. Průzkum přinesl poměrně překvapivé nálezy – bylo zde zaznamenáno šest druhů obojživelníků,
mj. čolek obecný a kuňka obecná, z bezobratlých silně
ohrožený potápník široký. Z rostlin zde byla nalezena téměř ohrožená bezosetka štětinovitá. Výsledky průzkumu
ukazují, jak rychle rostliny a živočichové obsazují vhodné
lokality mělkých, živinami nezatížených mokřadů. Na základě výsledků průzkumu byla stanovena doporučení
pro provoz nádrží, aby byl pro zjištěné druhy vyhovující.
Další zajímavý průzkum proběhl pro město Bystřice,
kdy byla prověřena lokalita pro plánované umístění
čistírny odpadních vod. Zkoumaná plocha byla
mozaikou různých biotopů – mokřadu, křovin, louky
a vrbových břehových porostů, takže zde byla zjištěna
celá řada druhů ptáků i bezobratlých a také netopýrů.
Lokalita je významná zejména pro spojitost biotopů
podél Konopišťského potoka, takže její využití pro
čistírnu nebylo doporučeno.
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ENVIRONMENTÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ,
VÝCHOVA A OSVĚTA
(EVVO) A INTERPRETACE
Středisko EVVO funguje na třech pracovištích,
kterými jsou Podblanické ekocentrum ČSOP Vlašim,
Vodní dům v Hulicích a Dům přírody Blaníku u Krasovic. Všechny pracoviště se věnují osvětě veřejnosti
a ve všech probíhají výukové program pro školy. Vodní
dům a Dům přírody jsou zároveň turistickými cíli jako
návštěvnická střediska.
Součástí střediska jsou také obchody s propagačními
předměty a ekologicky šetrnými a regionálními produkty
a internetový obchod eko-obchod.cz. Spolu s ubytovnou
se jedná o ekonomické činnosti, které nám pomáhají
financovat osvětovou a vzdělávací činnost střediska.
Kromě vlastní EVVO se středisko věnuje interpretaci místního dědictví (naučné stezky, expozice, mobilní
průvodce) a několika programům regionálního rozvoje
(národní geopark Kraj blanických rytířů, ocenění Blanický rytíř, provoz Podblanické galerie, udělování značky
KRAJ BLANICKÝCH RYTÍŘŮ regionální produkt®).

Většinu našich činností v roce 2020 nepříznivě
ovlivnila epidemiologická situace, která pro nás znamenala uzavření návštěvnických středisek, obchodů,
ubytovny, výpadek výukových programů pro školy i akcí
pro veřejnost. To se pochopitelně odráží v níže uvedených statistikách. Alespoň prostřednictvím sociálních
sítí jsme se snažili udržet kontakt s našimi příznivci.
Nemilou situaci jsme zdárně přečkali také díky státní
podpoře z programů Antivirus a Anticovid. Kromě toho
jsme využili na maximum období s menšími omezeními a s velkým nasazením a minimem lidských zdrojů
jsme zvýšili počet příměstských táborů, zlepšili služby
e-shopu a rozšířili jeho nabídku, zvládli obrovský příliv
letních návštěvníků ve Vodním domě a Domě přírody
Blaníku.
Od tohoto roku je nejen Podblanické ekocentrum
ČSOP, ale nyní i Vodní dům držitelem certifikátu „Certifikovaný poskytovatel EVVO“.
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Tabulka č. 5: Tabulka výsledků vybraných vzdělávacích a osvětových aktivit v roce 2020.
Ukazatel
Počet výukových programů

Podblanické
ekocentrum
ČSOP Vlašim

Dům
přírody
Blaníku

Vodní
dům

paraZOO

Celkem

112

51

1

164

4 979,5

1 308

19

6 306,5

Počet akcí pro veřejnost (bez výstav)

2

14

4

Počet účastníků akcí pro veřejnost

42

690

120

816

počet výstav

6

2

2

10

Počet dalších vzdělávacích akcí
(konference, tábory, semináře, soutěže…)

8

0

1

9

Počet návštěvníků expozic

-

21 015

5 816

13 800

4 0631

3,5

3,5

0,5

2

9,5

Počet účastníkohodin výukových programů

Průměrný počet zaměstnanců

Krajské středisko EVVO

Velký význam má pro nás podpora Středočeského
kraje, se kterým dlouhodobě spolupracujeme jako jedno z pěti krajských středisek EVVO. Povinností KSEV
je zejména poskytování informací, poradenství, metodické pomoci školám a dalším poskytovatelům EVVO,
přímé aktivity pro veřejnost i děti a mládež, to vše
ve vymezené části Středočeského kraje.
V roce 2020 jsme kromě základního provozu střediska EVVO čerpali podporu dvou víceletých projektů
k naplňování krajské koncepce EVVO. Výsledkem těchto
projektů byly pobytové výukové programy, mediální výstupy, exkurze za regionálními produkty pro veřejnost,
osvětové akce, středočeské kolo ekologické olympiády,
přednášky záchranné stanice ve školách, nové interpretační prvky v paraZOO, příprava obnovy naučné stezky
S rytířem na Blaník a řada dalších drobných aktivit,
které najdete popsány na následujících stránkách.
V rámci spolupráce se Středočeským krajem jsme
se účastnili setkání krajských středisek.

4

nemoci Covid19. Přes propad počtu účastníků na necelých 27 % proti roku 2019 jsme přivítali téměř 2000
žáků na denních výukových programech. Podobně jako
vloni jsme na programech nejčastěji uvítali žáky prvního stupně základních škol. Velký zájem byl i u škol
mateřských. Nejčastěji k nám zavítaly školy ze Středočeského kraje a Prahy. U pobytových programů se
nám však povedlo ve srovnání s předchozím rokem
zrealizovat víc než 50 % programů. Toto bylo dáno jak
příznivou situací na začátku školního roku, tak i zvýšeným zájmem na základě referencí z předchozích let.
Novinkou ve výukových programech Podblanického
ekocentra byla letos možnost účasti tříd v rámci tzv.
„projektových dnů mimo školu“. Toto se projevilo v celkovém počtu účastníků, kdy stejní žáci absolvovali kombinaci dvou výukových programů v jeden den, případně
výukový program doplňovali prohlídkou paraZOO.
Graf č. 4: Počty účastníků výukových programů Podblanického ekocentra podle cílových skupin.

PODBLANICKÉ EKOCENTRUM ČSOP

13 %

Výukové a pobytové programy
Podblanického ekocentra
Tomáš Potfaj

Výukové programy jsou jedním
z hlavních prostředků osvětové a vzdělávací činnosti v Podblanickém ekocentru ve Vlašimi.
V roce 2020 jsme zaznamenali dva
protichůdné trendy. Prvním byl zejména zvýšený zájem škol o pobytové
programy, druhým pak silně ovlivněna návštěvnost ze
strany škol kvůli omezením v souvislosti s epidemii
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Mateřské
školy
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Tabulka č. 6: Rozložení programů v Podblanickém ekocentru ČSOP Vlašim.
počet
počet
počet počet
účastníkoprogramů žáků hodin
hodin
Denní programy

51

1 024

86,5

1 738,5

Pobytové
programy

8

167

88

1 898

Graf č. 5: Počty účastníků výukových programů v Podblanickém ekocentru ČSOP Vlašim.
Počty účastníků výukových programů
Podblanického centra v letech 2016–2020
4 500

Děti zjišťují, proč se zvířata dostala do paraZOO.
foto: E. Lachmanová
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Děti obdivují velkolepost starých stromů v zámeckém
parku.
foto: E. Lachmanová

Strom, list, semínko byla oblíbená aktivita na stromových programech.
foto: E. Lachmanová

Zkoumáme přírodu všemi smysly.

foto: E. Lachmanová
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Ekologická olympiáda
Jiří Pavelka

Čtyři týmy ze tří středních škol Středočeského kraje
se 18. a 19. září 2020 sjely do Vlašimi, aby se zúčastnily
26. ročníku středočeského kola Ekologické olympiády.
Ústředním motivem tohoto ročníku bylo „Sucho a klimatické změny“.
V tříčlenných týmech studenti na toto téma zpracovávali dvě praktické úlohy. Jejich prvním úkolem bylo navrhnutí opatření pro zlepšení zadržování srážkové vody
ve vybrané oblasti města Vlašim. Vytvářeli model odtoku
dešťové vody a zpracovávali návrhy pro efektivní vsakování vody v zájmovém území při zachování či zlepšení
parkovacích možností. Ve druhé praktické úloze družstva
vytvářela nový ekostabilizační prvek v podobě výsadby
dubové aleje u Sedmpán. Dále studenti absolvovali test
a poznávačku rostlin, živočichů, hornin a minerálů.
Titul vítězů získalo družstvo Gymnázia Kladno ve
složení Klára Doležílková, Alžběta Nevoralová a Jáchym
Votoček, které získalo 311,5 bodů ze 400 možných.
Druhé místo obsadili studenti z Gymnázia Příbram
a třetí místo patřilo Gymnáziu Vlašim.
Krajským koordinátorem kola ve Středočeském kraji je Český svaz ochránců přírody Vlašim. Generálním
partnerem soutěže je společnost NET4GAS a dalšími
partnery soutěže jsou: Středočeský kraj, Státní fond
životního prostředí ČR, Ministerstvo životního prostředí,
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Lesy ČR,
Agentura ochrany přírody a krajiny ČR.

roku obdržely 4 rozesílky s Informačním bulletinem
Mrkvička, což je metodický časopis s náměty na ekologickou výchovu pro předškolní děti.

Síť MRKEV v loňském roce propojila 35 základních
a středních škol, které od nás taktéž čtyřikrát ročně
obdrží časopis „Bedrník“, který je plný environmentálních témat, a je určený ke zvyšování ekogramotnosti
na školách.
V uplynulém roce jsme obnovili rozesílku EVVOkace,
která představuje soubor novinek a užitečných informací nejenom z krajských středisek EVVO, ale i dalšího
dění kolem environmentální výchovy a osvěty ve středočeském kraji. Tyto aktuality rozesíláme každý měsíc
a jsou určeny učitelům, koordinátorům EVVO i dalším
zájemcům o tuto problematiku.

Oddíl MOP Včelojedi
Martin Hůlka

Oddíl mladých ochránců přírody Včelojedi, také
znám jako ZOOkroužek se v roce 2020 scházel v klubovně Podblanického ekocentra od října každé úterý
do 16:30 do 18:00. V roce 2020 bylo do oddílu registrováno 25 dětí. Bohužel pravidelné setkáváním nám
se začátkem jara omezila přicházející koronarovironá
pandemie, a tak byli schůzku na několik měsíců zrušeny. Naštěstí před začátkem letních prázdnin je oddíl
mohl ještě několikrát sejít.
Mimo pravidelné schůzky oddíl uspořádal akci
Otvíráme paraZOO. Kdy oddíl otevřel brány paraZOO
pro návštěvníky v roce 2020 a uspořádal komentované prohlídky, kdy se návštěvníci mohli blíže seznámit
se zvířecími svěřenci v jedné z nejmenších zoologických zahrad v České republice. Na závěr školního roku
a zahájení letních prázdnit oddíl pro návštěvníky paraZOO připravil malou výstavku o vítězi ankety Pták roku

Vítězné družstvo s předsedou hodnotící komise soutěže
Martinem Klaudysem.
foto: J. Pavelka

Metodická pomoc učitelům
Ester Lachmanová

ČSOP Vlašim poskytuje metodickou podporu
středočeských škol a školek v oblasti ekologické výchovy
především prostřednictvím sítí MRKEV a MRKVIČKA.

Do sítě MRKVIČKA bylo v roce 2020 zapojeno 112
mateřských škol a předškolních zařízení. V průběhu

Odlévání stop ze sádry.

foto: M. Hůlka
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Společná fotografie členů oddílu mladých ochránců přírody Včelojedi.
2020, jiřičce obecné. Titul Pták roku uděluje každoročně
Česká společnost ornitologická. Tato kampaň pomáhá
veřejnost seznámit s našimi ptačími druhy. A zároveň
napomáhá k jejich ochraně a ochraně přírody obecně.
Činnost oddílu podporoval v roce 2020 Středočeský
kraj, Ministerstvo zemědělství ČR a Sdružení mladých
ochránců přírody Českého svazu ochránců přírody.

foto: M. Hůlka

vštěvu se postaral trenér frisbee Tomáš Toušek, který
v rámci společného tréninku zasvětil děti do kouzel
tohoto sportu.
Letní tábor byl v roce 2020 podpořen Sdružením
mladých ochránců přírody ČSOP, firmou BAKKER, s.r.o
a vlašimskou lékárnou U Zlatého jelena.

Letní tábor
Jiří Pavelka

Letní tábor proběhl od 1. do 11. července 2020 a zúčastnilo se ho 27 dětí ve věku od 8 do 15 let. Hlavním
motivem byla celotáborové hra Holubinky. Táborníci
pátrali po houbách neskutečných rozměrů a zasazovali
je do svých houbových zahrádek. O to větší překvapení
pro ně bylo zjištění, že houby skrývaly po celou dobu
svá tajemství – Josefovské červy. Na táboře nechyběly
týmové hry, noční hlídky nebo vícedenní výlet na lodích
z Kácova do Českého Šternberka. Mimo celotáborovou hru děti navštívil entomolog Miloš Krejčíř, který
představil život brouků a ředitelka paraZOO Alena
Konvalinová, která představila péči o hendikepovaná
zvířata. Závěrem této návštěvy bylo společné vypuštění
uzdraveného kalouse zpět na svobodu. O sportovní ná-

Poslední večer před odjezdem domů bývá na táboře
veselo.
foto: archiv ČSOP Vlašim
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Příměstské tábory v paraZOO
Jiří Pavelka

Příměstské tábory pro děti od 7 do 15 let organizuje
Podblanické ekocentrum Českého svazu ochránců přírody od roku 2013 V roce 2020 proběhly čtyři turnusy,
které využilo k trávení letních prázdnin 112 dětí z Vlašimi i okolí. Děti poznaly paraZOO, kde pomáhaly s péčí
o zvířata z expozice, zahrály si společné hry nebo si
vyrobily upomínkové předměty v polytechnické učebně.
Nechyběla ani tradiční exkurze do Záchranné stanice
pro živočichy ČSOP Vlašim, kde si děti prohlédly celou
stanici a pomohly s úklidem nejen u zvířat.
Příměstský tábor byl v roce 2020 podpořen firmou
BAKKER, s. r. o.

Fotograf Miloš Mařík při vyprávění zážitků spojených
s pořizováním jedinečných záběrů.
foto: J. Pavelka
V roce 2020 jsme uspořádali celkem čtyři výstavy
včetně tradičního Podblanického plenéru ve vlašimském zámeckém parku. Mimo něj se výstavy uskutečnily
v Podblanickém ekocentru a jejich přehled naleznete
v tabulce č. 8.
Tabulka č. 8: Přehled výstav pořádaných Podblanickým
ekocentrem.
datum

název akce

popis

16. – 23.
9. 2020

Výstava starých
odrůd ovoce

Ukázka starých odrůd ovoce
nejen z Podblanicka.

19. 9. 2020

Podblanický
plenér

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

1. 10. – 31.
12. 2020

30 let
ČSOP Vlašim

Výstava o činnosti
naší organizace

Uklízení po zvířatech je zážitkem i zkušeností.
foto: archiv ČSOP Vlašim

3. – 31.
12. 2020

Mrtvé dřevo

Fotografie vítězů
stejnojmenné soutěže
doplněné dřevem a sklem.

Akce pro veřejnost
V Podblanickém ekocentru ČSOP

celkem

4 akce

Jiří Pavelka

V roce 2020 jsme uspořádali jeden ekovečer
s názvem Skrze objektiv. Název napovídá téma ekovečeru, kterým byla právě rodinná, svatební nebo portrétní
fotografie. O úskalích spojených s pořizováním těchto
záběrů přednášel fotograf Miloš Mařík.
Tabulka č. 7: Přehled akcí pro veřejnost Podblanického
ekocentra.
datum

název akce

počet
účastníků

20. 2. 2020

Skrze objektiv

15

celkem

1 akce

15

Podblanický plenér umožňil osobní setkání s autory
výtvarných děl.
foto: J. Pavelka
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Ekoporadna pro veřejnost
Tomáš Potfaj

V roce 2020 zaznamenala ekoporadna ČSOP Vlašim
zvýšený zájem o své služby. Celkem 841 přímých rad obdrželi nálezci zraněných zvířat v souvislosti s konkrétními případy, dalších 95 konzultací mělo obecný charakter. Mimo to ekoporadna řešila komplexnější případy
týkající se možností ekologického pěstování plodin pro
samozásobitelskou produkci, nebo optimální skladby
dřevin pro obnovu obecné zeleně. Komplexních ekorad
poskytli ekoporadci za uplynulý rok celkem 6, dalších
15 mělo charakter ekologizace provozů a domácností.
Na koci roku jsme navázali na loňskou Silvestrovskou kampaň s výzvou k ohleduplným oslavám konce
roku. I přes omezení spojené s nouzovým stavem v zemi
o akci projevilo zájem přes 300 lidí, další podpořili akci
na dálku přes sociální sítě.

Sochař Zdeněk Macháček zahájil na vernisáži svou autorskou výstavu Cesta dřeva.
foto: M. Poustecká

Ubytování účastníků výukových
programů
Simona Přitasilová
Nabízíme 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. V roce 2020 byla ubytovna z důvodu vládních
nařízení uzavřena 122 dní. V rámci 8 pobytových programů jsme ubytovali 167 žáků. Ostatních hostů bylo 409.

Knihovna přírodovědné
a regionální literatury
Monika Spilková

Ubytovna v Poděbradově ulici nabízí příjemnou atmosféru včetně možnosti posezení s dětmi na zahradě.
foto: archiv ČSOP Vlašim

V současné době evidujeme 6 087 knih, což je oproti
loňskému roku nárůst o 184 nových knih. V roce 2020
bylo zapůjčeno celkem 37 knih. Knihovna je rozdělena
do několika sekcí – např. ochrana přírody, ekologie,
geologie, botanika, zoologie, enviromentální literatura
apod. Nově jsme zavedli sekci dětská literatura. Najdete
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zde také přes 200 digitálních nosičů s různou tématikou. Seznam knih je zveřejněn na stránkách www.
podblanickeekocentrum.cz v sekci Knihovna, kde si lze
knihy vybrat a poté vyzvednout po předchozí domluvě
v ekocentru.

blanicka zde návštěvníci naleznou občerstvení, toalety
a prodej regionálních produktů. Nejzajímavějším exponátem je interaktivní prostorový model krajiny Blanické
brázdy.

DŮM PŘÍRODY BLANÍKU
Milan 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.
Kromě hlavní expozice věnované přírodním, geologickým a kulturně historickým zajímavostem Pod-

Prázdninové výstavy výtvarníků Podblanicka se zúčastnilo šest místních umělců.
foto M. Červenka

Vycházka za májovými orchidejemi rozšířila u veřejnosti
povědomí o předmětech ochrany v CHKO Blaník.
foto: archiv ČSOP Vlašim

Vycházka do Roudného nejen za zlatem přilákala dospělé i děti.
foto: M. Urbanová

Pozorování ptáků na krmítku v rámci akce Advent v Domě přírody Blaníku.

foto: M. Červenka
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Jako vše v naší zemi i provoz Domu přírody byl v loňském roce poznamenán vládními opatřeními proti
šíření Covid-19. Z 207 dní původní otvírací doby bylo
z nařízení vlády zavřeno 35 dní. Během roku nás navštívilo téměř 6.000 návštěvníků. Dům přírody uspořádal
v tomto roce celkem šest akcí pro veřejnost. Výukový
program pro školy proběhl letos pouze jediný. Zrušeny
musely být tradiční každoroční akce – výstava dětských
prací výtvarné soutěže ke Dni Země, podzimní výstav
hub blanických lesů a listopadový pochod přes Blaníky.
Tento rok během lockdownů vznikly dvě videoprohlídky Domu přírody na Facebook. Dům přírody se objevil i v pořadu ČT Wifina.
Více informací lze najít na www.dumprirody.cz/blanik a na facebookové stránce Domu přírody.
Provoz Domu přírody finančně podpořila Agentura
ochrany přírody a krajiny. Na provoz přispěli dobrovolnými dary i samotní návštěvníci.

Tabulka č. 9: Přehled realizovaných akcí v Domě přírody
Blaníku.
datum

název akce

Počet
účastníků

24. 5.

Přírodovědná vycházka
na lokalitu Podlesí

20

6. 6.

Vycházka na zlatodůl Roudný

20

červenec
– srpen

Výstava výtvarníků Podblanicka

1500

duben
– září

Výstava Zahrádka

1500

prosinec

Advent v Domě přírody Blaníku

30

31. 12.

Silvestr bez rachejtlí

50

celkem

6 akcí

3120

Vstupenka Rodinka.

Prvňáčci ve Vodním domě.

foto: K. Zemanová
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NÁVŠTĚVNICKÉ STŘEDISKO
VODNÍ DŮM
Kateřina Zemanová, Eva Molčanová,
Veronika Dušková
Rok 2020 je za námi a byl pro všechny opravdu náročný. Epidemie koronaviru s sebou přinesla mnoho
neznámého a i my se tak v pátém roce našeho fungování
museli vypořádat se spoustou překážek a výzev.
Vodní dům tradičně patří mezi nejnavštěvovanější
turistické cíle v širokém regionu. I přes všechna omezení
spojená s protiepidemickými opatřeními k nám v roce
2020 zavítalo 21 015 osob. Jde o pokles oproti předchozím letům, ale i za tento výsledek jsme velice rádi.
Největší skupinou, která Vodní dům navštěvuje, jsou
rodiny s dětmi. Právě pro ně jsme v rámci spolupráce
s dalšími středisky ČSOP Vlašim připravili novou společnou vstupenku Rodinka – sdružuje vstupné do Vodního domu a paraZOO ve Vlašimi a jejím zakoupením
přispíváte na péči o hendikepované živočichy. Celkem
se prodalo 192 Rodinek.
Společné vstupenky se během let fungování v Kraji
Blanických rytířů osvědčily, proto jsme i nadále nabízeli Zážitky u Želivky. Tuto vstupenku jsme inovovali
a kromě slevy na vstupném do Vodního domu a Včelího
světa jsme do nabídky zařadili novou expozici na zámku ve Zruči nad Sázavou, která se jmenuje Příběh řeky
Sázavy. V roce 2020 se ve všech třech turistických cílech
prodalo 566 těchto vstupenek, což byl oproti minulému
roku i přes komplikace způsobené koronavirem nárůst.
Turistická sezóna pro nás opět znamenala další
rozvíjení našich služeb. Vnitřní expozici jsme rozšířili
o informace týkající se virtuální vody a vodní stopy.
Venkovní areál jsme doplnili o cedulky s popisky rostlin, které najdete kolem naší naučné stezky. Vylepšili jsme i nabídku služeb pro cyklisty, nově si u nás
můžete např. nabít elektrokolo, půjčit si sadu nářadí
na opravu nebo si kolo po projížďce náročným terénem
umýt. Díky šířce našich služeb jsme získali certifikát
Cyklisté vítáni.
Velkou novinkou a také krokem do neznáma byla
spolupráce s platformou bezKempu. Vyšli jsme vstříc
poptávce turistů, kteří už nechtějí využívat služeb
hotelů, kempů a tábořišť, ale raději vyrazí sami ven
do přírody a hledají neobvyklé zážitky. Pro přespání
jsme nabídli část pozemku u Vodního domu a během
letních prázdnin u nás přespalo 32 osob starších 3 let.

Výukové programy Vodního domu

přesně v období, kdy k nám jezdí nejvíce školních tříd,
tedy od března do května. V červnu jsme mohli opět
programy nabízet, ale přeci jen zájem škol byl z mnoha
důvodů menší, než v předchozích letech. Na podzim se
situace opakovala – některé třídy přijely, jiné to měly
z různých důvodů zakázáno.
Od října byly školy opět uzavřeny, takže výukové
programy se nekonaly. V roce 2020 se nám proto podařilo odučit pouze 51 výukových programů, kterých
se zúčastnilo 946 žáků. Počet realizovaných výukových
programů i zastoupení jednotlivých cílových skupin
na programech je patrný z tabulky č. 10.
Tabulka č. 10: Počty účastníků výukových programů
ve Vodním domě podle cílových skupin za rok 2020.
počty
počet
počet
programů účastníků hodin

účastníkohodiny

Programy celkem

51

946

70

1308

Mateřské školy

8

146

8

146

Základní školy

43

800

62

1162

Střední školy

0

0

0

0

Graf č. 6: Počet výukových programů ve Vodním domě
v letech 2016 – 2020.
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Graf č. 7: Počty účastníků výukových programů ve Vodním domě podle cílových skupin.

MŠ 15 %

ZŠ 85 %

Velmi důležitým pilířem činnosti Vodního domu, jsou
výukové programy pro školy. Jarní lockdown nás zastihl
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Výstava Dálnice Praha – Humpolec v obrazech času.
foto: K. Zemanová
Tabulka č. 11: Akce pro veřejnost, pořádané ve Vodním
domě.
Datum

Vodní dům se stal certifikovaným poskytovatelem environmentální výchovy.
V oblasti environmentální výchovy jsme v uplynulém
roce úspěšně prošli auditem a splnili jsme požadavky
systému certifikace. Můžeme tedy používat značku „certifikovaný poskytovatel environmentální výchovy“, který
prokazuje vysokou kvalitu našich služeb v této oblasti.

Akce pro veřejnost
V minulých letech jsme pravidelně pořádali velké
množství osvětových akcí pro veřejnost. Na rok 2020
jsme měli velké plány, které však zbrzdila epidemická
situace. Celkem se nám nakonec podařilo uspořádat 14
akcí, kterých se zúčastnilo 690 návštěvníků. To je oproti

Na Dni otevřených dveří se ve Vodním domě rýžovalo
zlato.
foto: K. Zemanová

Název akce

Počet
účastníků

15. 2. 2020

Vodnický masopustní rej

39

19. 2. 2020

2 exkurze na hráz

36

8. 3. 2020
8. 3. 2020
30. 5. 2020

Výstava Dálnice Praha - Humpolec
v obrazech času
Exkurze na zatopené
dálniční mosty

34
48

Den vodních breberek

21

13. 6. 2020

Den otců

37

13. 6. 2020

Setkání s přírodou

15

13. 8. 2020

Setkání s netopýry

40

19. 9. 2020

Den otevřených dveří

300

26. 9. 2020

Rybí den

50

3. 10. 2020

Den architektury

30

10. 10. 2020

Den zvířat

37

17. 10. 2020

Exkurze na hadce

3

Celkem

14 akcí

690

předchozímu roku pokles o 45%. Další součástí naší
stálé nabídky byly až do loňského roku komentované
prohlídky hráze v. n. Švihov. V roce 2020 jsme bohužel
stihli pouze dvě exkurze v březnu. Pak nemohla být
hráz jako riziková infrastruktura zpřístupněna. Ještě
v březnu před první vlnou pandemie jsme uskutečnili
exkurzi k nedokončeným dálničním mostům s dálničním historikem T. Jandou.
Jarní tradiční akce jako Den vody, Den Země nebo
Noc s Andersenem se bohužel nemohly konat. Proto
jsme pro návštěvníky připravily nová témata, např. Rybí
den s Jakubem Vágnerem, který slavil velký úspěch.
Kromě přednášky a komentovaného krmení ryb mohli
návštěvníci také zakoupit různé rybí speciality. Vůbec
nejnavštěvovanější akcí byl Den otevřených dveří,
na kterém jsme společně s kolegy z ostatních našich
středisek oslavili 30 let od založení ČSOP Vlašim. Akce
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proběhla ve spolupráci s Ministerstvem pro místní rozvoj ČR a Středočeským krajem a zúčastnilo se jí více
než 300 návštěvníků.
Fungování Vodního domu by nebylo možné bez
našich partnerů, kterými jsou Veolia Česká republika,
Pražské vodovody a kanalizace, Povodí Vltavy, Úpravna
vody Želivka a Středočeský kraj.

Tabulka č. 12: Výstavy pořádané paraZOO.

paraZOO

Tabulka č. 13: Akce pro veřejnost, pořádané paraZOO.

Alena Konvalinová, Martin Hůlka, Monika Vobecká,
Radka Buková
Zoologická zahrada paraZOO představuje problematiku zraňování volně žijících živočichů. Je expozicí
Záchranné stanice pro živočichy ČSOP Vlašim. Jsou do ní
umisťováni trvale hendikepovaní živočichové, kteří nemohou být vypuštěni do volné přírody, neboť nejsou
soběstační. ParaZOO již více jak 8 let představuje veřejnosti hlavní příčiny ohrožení a zraňování živočichů
z volnosti a nabízí možnosti, jak jim předcházet a omezit konflikt mezi lidmi a zvířaty na minimum. Konkrétní
příběhy zvířat seznamují návštěvníky více s jednotlivými druhy a také s osudy, které je do paraZOO přivedly.
Rok 2020 byl vzhledem k pandemii atypický a přinesl
řadu negativních důsledků, jako je pokles návštěvnosti,
minimum pořádaných akcí, snížení tržeb z prodeje suvenýrů a především nemožnost vést exkurze pro školy.

datum

název akce

popis

29. 2. - 18.
4. 2020

Cesta dřeva

Prodejní výstava dřevěných
soch Zdeňka Macháčka.

29. 2. - 31.
5. 2020

Návrat orla
skalního do ČR

Putovní výstava fotografií.

Datum

Název akce

Počet
účastníků

25.8.

Rozloučení s prázdninami

180

28.9.

Pochod s veverkou Čiperkou

30

29.2.

Otvíráme paraZOO

86

24. 11.
a 3. 12.

webinář „Jak komunikovat
se zvířaty i lidmi“

22

Celkem

4 akce

318

Akce pro veřejnost
ZOO otevřela již 29. 2. 2020 a po pár týdnech musela
být uzavřena. Na zahájení sezóny proběhla akce Otvíráme paraZOO, která byla spojena s vernisáží výstav
Cesta dřeva a Návrat orla skalního. V polovině března

Ošetřovatel Martin Hůlka během krmení vyder při komentované prohlídce.
foto: F. Petrák

se brány zoo uzavřely a provoz byl obnoven až 1. května v omezeném provozu. Lidé si nakupovali vstupenky
online a návštěvy probíhaly za dodržování striktních
hygienických podmínek. Za rok 2020 paraZOO navštívilo
13 800 lidí. Kromě zahajovací akce se mohla veřejnost
zúčastnit Rozloučení s prázdninami (25. 8.) a Pochod
s veverkou Čiperkou (28. 9.). Od 9. října byla zoo opět
zavřená a opatření se částečně uvolnila v prosinci a lidé
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ji mohli navštívit v předvánočním čase. Tradiční akce
jako Voňavé soboty, Festival Hmyzák, Vánoce se zvířátky
či předvánoční trhy se bohužel nekonaly.
Vzhledem k omezením se některé plánované činnosti přesunuly do online prostředí. Proběhly dvě live
prohlídky paraZOO nazvané „Hodina zoologie“ a velmi
úspěšný webinář pro pracovníky záchranných stanic
a zoo. Dvoudenní webinář „Jak komunikovat se zvířaty i lidmi“ seznámil účastníky s metodami pozitivního
tréninku (lektor František Šusta), Klára Nevečeřalová
představila možnosti enrichmentu (obohacování prostředí zvířat různými podněty jako jsou hračky atd.)
a praktické ukázky z paraZOO komentovala trenérka Radka Buková. Druhá část webináře se zaměřila
na práci s dobrovolníky (lektorka Markéta Bézová ze
společnosti Hestia a krizovou komunikaci s veřejností
(vedla Olga Lošťáková). Webináře se zúčastnilo celkem
22 osob.

Zvířata v paraZOO
Během roku 2020 se proměnila skladba chovaných
živočichů. Nově byli do expozice umístěni včelojed
lesní, samice sovice sněžní, kalous ušatý a dva jedinci
druhu moták pochop.
Para ZOO získala finanční příspěvek z programu
MŽP „Příspěvek zoologickým zahradám“. V roce 2020
byla využita na krmení ohrožených druhů živočichů
světové fauny, zvláště chráněných druhů živočichů
fauny ČR a na krmení vymírajících a vzácných plemen
domácích zvířat a dále byly finanční prostředky využity
na vzdělávání a osvětu veřejnosti v oblasti ochrany

Tabulka č. 14: Změny ve skladbě živočichů 2019/2020.
Třída: Ptáci
Řád : Dravci
Jestřáb lesní
Krahujec obecný
Poštolka obecná
Káně lesní
Káně rousná
Moták pochop
Včelojed lesní
Raroh velký
Řád : Sovy
Sovice sněžní
Výr velký
Puštík obecný
Kalous ušatý
Sova pálená
Řád : Pěvci
Krkavec velký
Kavka obecná
Vrána černá
Havran polní
Straka obecná
Kos černý
Řád : Měkkozobí
Holub hrivnáč
Hrdlička zahradní
Řád : Vrubozobí
Kachna divoká
Kachnička mandarínská
Řád : Krátkokřídlí
Lyska černá
Řád : Veslonozí
Volavka popelavá
Řád : Brodiví
Čáp černý
Třída: Savci

Stav ke dni
31. 12. 2020

Stav ke dni
31. 12. 2019

1 (0,1)
1 (1,0)
2(1,1)
1
1
2
1
0

1 (0,1)
1 (1,0)
2(1,1)
1
1
2
1
1,0

2(1,1)
2(1,1)
2
2
1

2(1,1)
2(1,1)
2
2
1

1 (1,0)
1
1
3 (3,0)
1 (1,0)
0

1 (1,0)
1
1
3 (3,0)
1 (1,0)
1 (1,0)

1
1

1
1

3(2,1)
0

3(2,1)
1 (1,0)

0

1

1

1

1 (1,0)

1 (1,0)

Stav ke dni
31. 12. 2020

Stav ke dni
31. 12. 2019

2 (1,1)

2 (1,1)

Řád : Šelmy
Vydra říční

Krkavec Bob cupuje enrichment.

foto: M. Hůlka

přírody a jednotlivých druhů a prevenci zraňování
živočichů.
Dotace byla využita na pořízení pomůcek pro kroužek mladých ochránců přírody a výukové programy. Byly
navrženy nové pracovní listy na téma invazní druhy,
vznikly čtyři tabule na téma zraňování a ochrana volně
žijících zvířat (Nárazy do skel, Odpady, Otravy a pasti,
Záchranné transfery obojživelníků). Dále byly pořízeny
odborné publikace o tréninku a péči o hendikepované
živočichy. Vzhledem k nemožnosti zorganizovat kurz
pozitivního tréninku osobně byly další finanční prostředky použity na organizaci webináře online.

Kuna skalní

1 (0,1)

1 (0,1)

Kuna lesní

1 (1,0)

1 (1,0)

Liška obecná

1 (0,1)

1 (0,1)

Kočka divoká

2 (2,0)

2 (2,0)

Fretka domácí

0

1,0

1 (1,0)

1 (1,0)

1 (1,0)

1 (1,0)

Ovce ouessantská

0

2 (2,0)

Řád :Želvy
želva nádherná

7

7

Řád : Hlodavci
Veverka obecná
Řád : Hmyzožravci
Ježek západní
Řád : Sudokopytníci
Třída: Plazi
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Certifikát Daruj dobrý skutek.

EKOOBCHOD A E-SHOP
Martina Poustecká
Několik dní po zahájení sezony 29. 2. 2020, kdy se
otevřela paraZOO a stejně tak po celý průběh roku, byla
návštěvnost ekoobchodu omezena covidovými opatřeními. Obchůdek je téměř 100% vázán na návštěvníky paraZOO, která byla z velké části sezony zavřená, aktivity
se tedy přesunuly z kamenného obchůdku na e-shop.
Rozšířili jsme sortiment, abychom zvýšili konkurenceschopnost na e-shopovém trhu.
Sledujeme novinky našich stálých dodavatelů
a trendy v nakupování. Naším stěžejním sortimentem
jsou publikace vydávané ČSOP Vlašim, publikace českých vydavatelství s ekopedagogickou, environmentální a ochraně přírody blízkou tematikou, regionální
produkty, ekodrogerie, hračky a suvenýry, rukodělné
výrobky, bio a fairtrade potraviny.

Velký ohlas měl ANTIKVARIÁT. Uvedli jsme v něm
do prodeje téměř 700 titulů. V průběhu roku se jich
prodalo zhruba 300 ks. Veřejnou výzvou na FB a formou
plakátů jsme vyzvali veřejnost ke sbírce nevyužitých,
tematicky vhodných publikací, které mohou potěšit
další čtenáře, a navíc jejich prodejem podporujeme
péči o zraněná zvířata.
Za zmínku také stojí velmi úspěšný prodej charitativních dárků a certifikátů, jejichž prodej přímo podporuje péči o zraněná a hendikepovaná zvířata v paraZOO
a Záchranné stanici ČSOP ve Vlašimi. V obchůdku jsou
v prodeji také tzv., DOBRODARY. Jsou to výrobky, které nám přinášejí dobří lidé, kteří chtějí přispět právě
touto formou.
V podzimní covidové vlně jsme na e-shopu zavedli platební bránu pro on-line platby kartou a službu
Zásilkovna.
Nárůst zájmu o internetové nakupování jsme zaznamenali zejména v listopadu, kdy byl měsíční obrat
více jak 3x vyšší než ve stejném období minulého roku.
Celkově byl v roce 2020 nárůst obratu na e-shopu oproti
minulému roku asi o 26 %.

INTERPRETACE V TERÉNU
Kateřina Červenková

Naučné stezky provozované
ČSOP Vlašim

Ekoobchod nabízí širokou paletu zboží nejen pro návštěvníky paraZOO.
foto: F. Petrák

ČSOP Vlašim vlastní tyto naučné stezky: S rytířem
na Blaník (otevřená 2007), NS Roudný (2013) a dvě
stezky, které vybudoval ČSOP Benešov – Lesní stezku
Františka Ferdinanda d´Este a naučnou stezku Historie
a příroda konopišťského zámeckého parku. Kromě toho
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pečujeme o stezku Vlašimským zámeckým parkem, kterou jsme vytvořili pro město Vlašim v roce 2014. Další
malá naučná stezka provází venkovním areálem našeho
Vodního domu. Informační bod jsme zřídili u národní
přírodní památky Hadce u Želivky.
V roce 2020 jsme pokračovali v přípravě projektové
dokumentace na rekonstrukci naučné stezky S rytířem
na Blaník a doplnění areálu Domu přírody Blaníku.
Dále jsme pracovali na doplnění stezky Roudný, jejíž
trasu pozměnily terénní úpravy PP Roudný a kůrovcová těžba.
Projekt Naučné stezky na Podblanicku
V roce 2020 jsme zahájili tento dvouletý projekt
podpořený Středočeským krajem. Obsahem projektu
je zejména obnova a doplnění dvou naučných stezek
– NS Vlašimským zámeckým parkem a stezky v areálu
Vodního domu.
11. 8. 2020 jsme v rámci projektu pořádali ve spolupráci s Krajem blanických rytířů, z.s. workshop pro
tvůrce naučných stezek z Jankova, Ratměřic a Votic.
Zúčastnilo se jej 9 osob.
Trasa NS Vlašimské aleje.

zdroj: archiv ČSOP Vlašim

Mobilní aplikace geopark
Kraj blanických rytířů

Z workshopu Tvorba naučných stezek v Jankově.
foto: K. Červenková
Obnova cyklostezky kolem Vlašimi
Na objednávku města Vlašim jsme obnovili naučnou cyklotrasu Vlašimské aleje z roku 2007. Vyměnili
jsme dosluhující stojany infopanelů a vybavili je novými tabulemi. Obsah některých tabulí jsme aktualizovali.

Obnovená NS Vlašimské aleje.

Vytvořili jsme deset nejzajímavějších pěších a cyklistických výletů za geologickými zajímavostmi geoparku a vytvořili k nim mobilního průvodce. Aplikace
geopark Kraj blanických rytířů obsahuje kromě tras
i 50 samostatných bodů v kategoriích přírodní lokality, muzea a expozice, památky a kámen, pozůstatky
těžby a výhledy.
Aplikace funguje na podkladě mapy.cz, takže můžete
přímo v terénu sledovat svůj pohyb po trase. Aplikace
nezahltí dlouhými odbornými texty z geologie, naším cílem bylo připravit zajímavou procházku nebo projížďku
krajinou, na které si může návštěvník všímat spojitostí
místní historie, současnosti a dávných geologických
pochodů.
Aplikaci je možno stáhnout do chytrého mobilu
z Google Play nebo AppStore.

foto: K. Červenková
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Interpretace zajímavých lokalit
s využitím geocachingu
Jiří Pavelka

V roce 2020 jsme spravovali čtyři tematicky zaměřené geocachingové série:
Série Lesní poklady blanických rytířů je zaměřená
na lesní ekosystémy a zahrnuje třináct lokalit.
Série Kamenné poklady blanických rytířů ukazuje
sedmnáct geologických lokalit v národním geoparku
Kraj blanických rytířů.
Série Zvířecí pastičky se zabývá problematikou zraňování volně žijících živočichů a ukazuje prostřednictvím sedmi ukrytých schránek nástrahy, které číhají
na volně žijící živočichy.
Série LIFE for Minuartia provází hledače po nejvýznamnějších místech, kde probíhá záchrana kriticky
ohroženého druhu kuřičky hadcové.
V rámci série Zvířecí pastičky jsme uvedli do oběhu devět travel bugů v podobě dřevěných přívěsků
zvířat, které v součtu překonali vzdálenost 166 000 km.
Součástí sérii LIFE for Minuartia jsou také tři travelbagy, které již mají za sebou vzdálenost přes 5 673 km.
Počet návštěvníků a logů (zaznamenání nálezu keše
na stránkách www.geocaching.com) v roce 2020 přesáhl
17 700 přístupů.

 Geoaplikace:
Snímek obrazovky.

Miličínský lom je jednou z geolokalit, na kterou vás zavede série Kamenné poklady blanických rytířů.
foto: J. Hocek
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PUBLIKAČNÍ ČINNOST
Jiří Pavelka

Publikace 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 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 Agenturou
ochrany přírody a krajiny ČR, regionálním pracovištěm Střední Čechy, Správou CHKO Blaník. Distribuce je
zajištěna prostřednictvím jedenácti prodejních míst.
Formát časopisu je B5, náklad po 800 ks, cena: 43 Kč.
Český svaz ochránců přírody Vlašim
U příležitosti výročí třiceti let od založení organizace
ochránců přírody ve Vlašimi jsme vydali za podpory
Středočeského kraje publikaci Český svaz ochránců
přírody Vlašim. Editorství se ujali Pavel Pešout a Kateřina Červenková, kteří sestavili pestrý přehled činnosti
organizace od jejích počátků do současnosti. Publikace představí výsledky a úspěchy v ochraně přírodního
a kulturního dědictví Podblanicka. Celkem dvanáct kapitol provede čtenáře od péče o přírodovědně cenná
území, záchranu ohrožených druhů rostlin a zvířat až
po environmentální vzdělávání veřejnosti a regionální

rozvoj. Každá kapitola představí dosažené cíle v rámci
hlavního poslání organizace za uplynulých třicet let
a také některé průkopnické aktivity s nadregionálním
dopadem. Za zmínku stojí poslední kapitola „Milníky
v činnosti ČSOP Vlašim“, která provede čtenáře na časové ose významnými událostmi organizace od jejího
založení do roku 2020.
Formát B5, šitá vazba, 68 stran, náklad 1000 ks,
ISBN 978-80-87964-25-5.
Lampetra IX.
Deváté 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,
220 stran, náklad 200 ks, cena 125 Kč.
ISBN: 978-80-87964-24-8. ISSN 1212-1312.
paraZOO do kapsy
ParaZOO do kapsy je
tištěný průvodce expozicí
trvale hendikepovaných
zvířat ze Záchranné stanice pro živočichy ČSOP
Vlašim. Barevný průvodce
obsahuje fotky a kresby
zvířat, zajímavosti o jednotlivých chovaných druzích,
obrázky k vybarvování a také pexeso s fotografiemi
zvířat z paraZOO. Zakoupení průvodce je zároveň
příspěvkem na péči o zvířecí pacienty a na zlepšení kvality jejich života v paraZOO.
Formát A5, náklad 500 ks, cena 95 Kč.

Webové stránky a sociální sítě
Kateřina Červenková

Webové stránky
Český svaz ochránců přírody Vlašim provozuje
celkem 21 vzájemně provázaných webových stránek,
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většinu v jednotném grafickém stylu. Hlavní webovou
stránkou, která je zároveň rozcestníkem je www.csopvlasim.cz. V roce 2020 jsme pokračovali s převodem
stávajících webových stránek do nové podoby. V novém
„kabátě“ byly spuštěny stránky:
www.vodni-dum.cz
www.podblanickagalerie.cz
www.starestromy.cz
www.podblanickeekocentrum.cz
www.blanickyrytir.cz
Sociální sítě
Svůj profil na Facebooku má Český svaz ochránců
přírody Vlašim, Záchranná stanice pro živočichy Vlašim
a paraZOO, Vodní dům a Dům přírody Blaníku. Nově
v roce 2020 vznikl profil Kraj blanických rytířů regionální produkt.

Nejsledovanější facebookový příspěvek roku 2020.

Tabulka č. 15: Počty sledujících naše facebookové profily.
Celkový
noví sledující
počet
v roce 2020
sledujících
ČSOP Vlašim

2976

520

Záchranná stanice a paraZOO

3099

1089

Vodní dům

2815

513

Dům přírody Blaníku

305

58

Kraj blanických rytířů
regionální produkt

77

77

Na instagramu spravujeme profil ČSOP Vlašim a Záchranná stanice pro živočichy Vlašim. Používáme hashtag #csopvlasim.
Na YouTube můžete sledovat naše videa na kanále
ČSOP Vlašim.
Typickými fanoušky všech našich facebookových stránek jsou ženy ve věku 25 – 44 let (u VD spíše 35-44 let)
nejaktivnější skupinou jsou ženy 35-44 let. Sledují nás
nejčastěji z Prahy a z Vlašimi.
Nejúspěšnějším facebookovým příspěvkem roku
2020 byla zpráva o kauze shozených hnízd jiřiček
na prodejně Albert ve Vlašimi z 29. května z rekordních 722,5 tisíc oslovených na příspěvek kliklo 156,5
tisíce lidí. V souvislosti s tímto příspěvkem také prudce
narostl počet „to se mi líbí“ stránky Záchranná stanice
paraZOO.
Z tabulky deseti nejsledovanějších příspěvků je
zřejmé, že nejvíce lidi zajímaly kauzy s týráním zvířat
a porušením zákona, dále fotografie zajímavých zvířat
ze Záchranné stanice a roztomilých plyšáků z našeho obchůdku. Do „TOP 10“ se probojovaly i příspěvky
o exkurzi k zatopeným mostům na vodní nádrži Švihov
a zpráva o výsledcích ocenění Blanický rytíř.

Tabulka č. 16: Nejúspěšnější příspěvky na Facebooku v roce 2020.
Nejlepší příspěvky

datum

oslovených
(organických)

kliknutí

Společnost Ahold vstoupila na základě našich
kroků v jednání s Odborem ŽP ve Vlašimi

29.5.

722 527

156 532

1

ZS a paraZOO

2

ZS a paraZOO

DRUHÁ ŠANCE PRO LIŠÁKA✊ Vynorovali ho. Topili.
Přišel o mámu a má zlomenou pažní kost. (video)

27.4.

88 888

5400

3

ZS a paraZOO

křeček polní, který se zatoulal do zástavby

27.8.

14 628

2188

4

ČSOP Vlašim

Obrátili se na nás obyvatelé osady Větrov u Vysokého
újezda, kteří se stali svědky těžko uvěřitelné
události (zničené vstavače)

14.5.

8 006

1324

5

ČSOP Vlašim

!!!Dnes dopoledne shazovali na budově vlašimského
Alberta hnízda jiřiček i s mláďaty.😢

29.5.

1 768

738

6

VD

Exkurze na dálniční mosty (fotky z exkurze)

8.3.

2 685

634

7

ČSOP Vlašim

Podívejte se, kdo získal titul Blanický rytíř v letošním roce

10.4.

5 662

569

8

ČSOP Vlašim

Na našem e-shopu máme nově v nabídce plyšáky

9.11.

7 816

481

9

ČSOP Vlašim

Na našem e-shopu máme nově velké,
ale opravdu velké plyšáky.

20.11.

7 530

464

10

ČSOP Vlašim

Krizová komunikace v Albertu

29.5.

1 704

456
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REGIONÁLNÍ ROZVOJ
Národní geopark Kraj blanických rytířů
Kateřina Červenková
ČSOP Vlašim je nositelem národního geoparku
od roku 2014, kdy byl národní geopark vyhlášen ministrem životního prostředí. Jsme tak součástí sítě devíti
národních geoparků v ČR. Posláním geoparku je zejména interpretace neživé přírody, vzdělávání a osvěta,
rozvoj geoturistiky a regionální rozvoj území. Poslání
geoparku jsme naplňovali řadou dalších činností popsaných v ostatních kapitolách této výroční zprávy,
zejm. Terénní interpretace, Vodní dům, Dům přírody,
Projekt Život pro kuřičku, Blanický rytíř, Kraj blanických
rytířů – regionální produkt a jiné.
Webová prezentace geoparku je na adrese:
geopark-kbr.cz nebo blanik.net.
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Rada a strategie geoparku
Jedním z nejdůležitějších počinů roku bylo založení
nového poradního orgánu ČSOP Vlašim - Rady národního geoparku Kraj blanických rytířů. Rada se poprvé
sešla 24. ledna 2020. Důvodem zřízení stálé Rady bylo
vytvoření mezioborové platformy umožňující hodnocení a plánování činnosti geoparku zejména v oblasti
výzkumu a péče o geologické, ale i další přírodní a kulturní dědictví na území geoparku.
Členství v radě přijali:
y Doc. RNDr. Jaroslav Kadlec, Dr. – hlavní geolog NG,
Geofyzikální ústav AV, v.v.i.
y Mgr. Veronika Štědrá, Ph.D. – Česká geologická služba
y Ing. Václav Zemek – ČSOP Vlašim, autor knih o regionální montanistice
y RNDr. Jaroslav Obermajer – AOPK, ředitel Regionálního pracoviště Střední Čechy
y RNDr. Hana Pánková, Ph.D. - Botanický ústav AV ČR,
v. v. i., projektový tým Kuřička
y Mgr. Radovan Cáder – ředitel Muzea Podblanicka
Na podzim 2020 bohužel zemřel hlavní geolog geoparku Jaroslav Kadlec, který byl naším nejdůležitějším
odborným spolupracovníkem, popularizátorem geologie
a autorem dvou knih vydaných pod hlavičkou geoparku.

se na doplnění mobilní aplikace Geopark Kraj blanických rytířů, udržovali jsme síť keší „Poklady blanických
rytířů“. Ve vodním domě proběhla výstava fotografií
„Krása hadců u Želivky“, která vznikla z projektu Život
pro kuřičku. 6. června proběhla exkurze na místo bývalého zlatodolu Roudný pod vedením Ing. Mgr. Martina
Klaudyse.
Podpora geoturismu
a udržitelného cestovního ruchu
Jaroslav Kadlec, hlavní geolog geoparku 16. září při
„křtu“ kamenné mapy ČR, kterou vytvořil Michal Nekl
a tým při ZŠ Louňovice pod Blaníkem.
foto: K. Červenková
V průběhu roku jsme se věnovali přípravě nové
strategie geoparku, kterou jsme zahájili na lednovém
setkání Rady.
Spolupráce v rámci sítě národních geoparků
Ředitelka geoparku se účastnila zasedání Rady národních geoparků (poradní orgán ministra ŽP) a výboru
této rady. V rámci této práce vedla pracovní skupinu
pro aktualizaci hodnotícího formuláře a postupu při
revalidacích národních geoparků a podílela se na přípravě Strategie národních geoparků.
V roce 2020 byla založena Asociace geoparků ČR,
do které se náš geopark přihlásil

Interpretace místního dědictví a osvěta
Vzhledem k epidemiologické situaci neprobíhaly
obvyklé akce pro veřejnost v rámci Týdne geoparků
a některé plánované podzimní akce. Zaměřovali jsme

V oblasti geoturismu úzce spolupracujeme s oblastní organizací destinačního managementu Kraj
blanických rytířů, z.s., které jsme zakládajícím členem. Národní geopark je jedním z hlavních témat
destinace. Ve spolupráci jsme vydali mapku národního geoparku s vyznačením nejvýznamnějších bodů zájmu. Na nově vytvořeném webu destinace blanik.
net vznikla samostatná sekce s prezentací geoparku.
V našem sídle v Podblanickém ekocentru ČSOP se
27. února uskutečnilo výroční setkání členů Kraje blanických rytířů. Setkával se zde také výbor a pracovní
skupina destinace.

Výbor a pracovní skupina turistické destinace Kraj blanických rytířů se 11. září sešla v Podblanickém ekocentru
ČSOP Vlašim.
foto: K. Červenková

KRAJ BLANICKÝCH RYTÍŘŮ
regionální produkt®
Eva Albertová

Geopark se 19. září prezentoval na Dni otevřených dveří
ve Vodním domě. Spolu s naším partnerem Sdružením
zlatokopů ČR a naším Domem přírody jsme zajišťovali
stánek, ve kterém si účastníci vyzkoušeli rýžování zlata
a leštění kousků horniny hadce.
foto: K. Červenková

Značku KRAJ BLANICKÝCH RYTÍŘŮ regionální produkt® uděluje Český svaz ochránců přírody ve Vlašimi ve spolupráci s Asociací regionálních značek z. s.
na území MAS Blaník, MAS Posázaví a od roku 2020 také na části
MAS Voticko (Vojkov, Vrchotovy
Janovice, Olbramovice, Ratměřice, Zvěstov, Votice, Neustupov, Miličín, Mezno, Smilkov, Heřmaničky). I přesto,
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Tabulka č. 17: Noví držitelé certifikátů.

Produkt

Jméno /
Název firma

Zástupce

Bylinné produkty
a BIO kosmetika

Experimentální
zahrada
pod Blaníkem

Karolína
Josková

Švihovská piva
a chmelová
limonáda

Rodinný pivovar
Švihov

JUDr. Anna
van der
Weerden
Ing. Tomáš
Benešovský chléb
BENEA s.r.o.
Stuchlík
Ing.
Magda
Vinuté perly
KuBeasds®šperky Kubiasová
Vyzrálé hovězí Farma Vilímovský
Václav
a „kukuřičná“
Trhový Štěpánov Vilímovský
drůbež
že se v loňském roce konalo pouze jedno kolo certifikační komise (16. 6. 2020) rozrostla se značka o 5
nových producentů.
Certifikační komise také schválila kritéria pro certifikaci zážitků, které bude možno certifikovat již na následujícím setkání.

19. 7. 2020 proběhla za podpory Středočeského kraje
exkurze nazvaná Cesta za lokálními produkty. Své brány
výpravě čítající cca 40 účastníků otevřela Experimentální zahrada pod Blaníkem, Rodinný pivovar Švihov
a Farma Vilímovský. Na akci vznikla i tři krátká propagační videa, která jsou k vidění na youtube kanále
Českého svazu ochránců přírody Vlašim.
V současné době nese značku KRAJ BLANICKÝCH RYTÍŘŮ regionální produkt® 34 výrobků a 4 služby. K získání značky ať už pro výrobek, službu nebo zážitek je
potřeba splňovat určitá kritéria mezi která patří například šetrnost k přírodě, ale především přímá vazba
na region. Více informací naleznete na www.regionalni-znacky.cz.

OCENĚNÍ BLANICKÝ RYTÍŘ
Jiří Pavelka
V pátek 10. dubna 2020 se staly nositeli titulu Blanický rytíř nové tři fyzické osoby, které se významně
zasloužily o ochranu a rozvoj přírodního a kulturního
dědictví Podblanicka. Administrátorem ocenění je ČSOP
Vlašim. Ocenění udělují třem navrženým kandidátům
zástupci neziskových organizací Podblanicka a v letošním roce porota vybírala z čtyřiceti tří nominací. Nakonec rozhodla o udělení ceny těmto třem nominovaným:
y Věře Čihákové z Prahy a ze Zahrádky za celoživotní
činnost,
y Jiřímu Maršíčkovi z Votic za celoživotní dílo,
y Ladislavu Žížalovi z Týnce nad Sázavou za celoživotní dílo.

Prohlídka Experimentální zahrady pod Blaníkem pod
vedením majitelky Karolíny Joskové.
foto: E. Albertová

Slavnostní udělování, které tradičně probíhá na Velký pátek, nemohlo vzhledem k vyhlášenému nouzovému stavu proběhnout. Oceněným osobnostem byl titul
Blanického rytíře předán osobně v pátek 3. července
po ukončení omezení volného pohybu v rámci nouzového stavu v ČR. Blaničtí rytíři obdrželi, kromě diplomu
a odznaku, jedinečnou sochu Blanického rytíře s kamenem z hory Blaník, jejímž autorem je umělecký kovář

Majitelka Rodinného pivovaru Švihov Anna van der
Werrden (vlevo) přebírá certifikát značky KRAJ BLANICKÝCH RYTÍŘŮ regionální produkt®.
foto: J. Špačková

Vpravo stojící Jiří Maršíček přebírá sochu Blanického
rytíře z rukou předsedy ČSOP Vlašim Pavla Pešouta.
foto: J. Špačková
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Bohumil Hrubeš. Generálním sponzorem udělování
ocenění Blanický rytíř je akciová společnost RABBIT
Trhový Štěpánov a Středočeský kraj.

PODBLANICKÁ GALERIE
ČSOP VLAŠIM
Stanislav Příhoda
Ve Vlašimské bráně ČSOP Vlašim zřídil a provozuje
Podblanickou galerii. Cílem galerie je budovat sbírku
výtvarných děl regionálních umělců a zpřístupňovat je
veřejnosti přímo v galerii či na tematických výstavách.
Interiér doplňují obrazy malíře Stanislava Příhody. Ten
v galerii umělecky působí a má zde svůj ateliér. Schází
se zde Klub přátel Podblanické galerie, který se bohužel
vzhledem k opatřením spojeným s šířením koronaviru nemohl v roce 2020 scházet. Členové klubu zůstali
ve spojení elektronicky a vzniklo 8 prezentací výtvarného charakteru, které byly rozeslány členům klubu
emailem. Výstavní činnost klubu byla v roce 2020 zajištěna Františkem Matulou v Želivy a společnou výstavou
J. Svobody, F. Mrkvičky, V. Švajcra a S. Příhody v Domě
přírody Blaníku.
Vyvrcholením činnosti galerie byl XXIV. ročník Podblanického plenéru – výstavy ve vlašimském zámeckém
parku za účasti 22 regionálních umělců, který proběhl
v sobotu 19. září v tradiční podobě.

Vlašimská brána, sídlo Podblanické galerie.

Milan Houdek, jeden z 22 zúčastněných regionálních
výtvarníků při instalaci svých obrazů na Podblanickém
plenéru.
foto: J. Pavelka
Podblanickou galerii v roce 2020 navštívilo 320
návštěvníků a bylo ji možné navštívit v rámci prohlídkového okruhu zámeckým parkem zajišťovaným Podblanickým infocentrem, nebo v rámci Společné vstupenky
Den ve Vlašimi.

Foto: M. Špoula
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ŽIVOT V ORGANIZACI
Členové ČSOP Vlašim
Dagmar Tlustošová
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.
Pokud máte zájem o bližší informace, můžete je získat osobně, písemně či telefonicky na adrese uvedené
v úvodu této Výroční zprávy anebo.
Ke dni 31. 12. 2020 jsme v naší vlašimské organizaci
registrovali celkem 216 členů.

Podzimní brigáda v Záchranné stanici pro živočichy
ČSOP Vlašim.
foto: archiv ČSOP Vlašim

Náš spolkový život v roce 2020

Rok 2020 nebyl tradiční ani pro společenský život
naší organizace. Ze všech akcí pro členy, které každoročně pořádáme, jsme stihli jen Výroční setkání
a 2 členské brigády.
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Výroční setkání bylo v pátek 29. května. Po oficiální
části, při které se i vzdálenější členové mohli seznámit
s veškerými našimi aktivitami, jsme se přesunuli na zahradu k ohništi a opékání buřtíku.
Předjarní brigáda byla 29. února a pracovali jsme
na jalovcové stráni u potoka Brodec (nedaleko Domu
přírody Blaníku).
Podzimní brigádu jsme strávili v Záchranné stanici
pro živočichy ČSOP Vlašim. V plánu byla výsadba stromů
a keřů a údržba stávající zeleně. Za vydatné pomoci
brigádníků jsme stihli i kontrolu ušních známek našeho
spolkového stáda ovcí.

Výroční setkání bylo v roce 2020 zakončeno na zahradě
paraZOO.
foto: archiv ČSOP Vlašim

Terénní stanice Borovsko
Jiří Nosek

Na břehu přehradní nádrže Švihov máme dlouhodobě pronajatý objekt, který slouží naší organizaci jako
terénní stanice. V nedalekém okolí se nachází NPP Had-

ce u Želivky, kde provádíme pravidelný management
a zároveň monitoring ohrožených druhů. Terénní stanice slouží jako základna také pro projekty sledování
vybraných druhů vázaných na vodní nádrž Švihov.

Vzdělávání zaměstnanců
Kateřina Červenková

Jednou z předností práce v naší organizaci je podpora celoživotního vzdělávání zaměstnanců, ať už je to
umožnění studia při zaměstnání nebo účast na různých
kurzech a seminářích.
V letech 2019-2020 jsme díky podpoře MPSV (program POVEZ II.) uspořádali kurz pro naše vedoucí pracovníky. Celkem osm vedoucích středisek a úseků ČSOP
Vlašim se školilo v dovednostech v organizaci práce,
timemanagementu, personalistiky, vedení týmu, koučinku, komunikaci a v mnohém dalším. Školení probíhalo v několika dvoudenních setkáních a částečně
on-line. Zakončili jsme je závěrečnou zkouškou. Kromě
nově nabytých znalostí a dovedností jsme se naučili
navzájem si dávat zpětnou vazbu a podporovat se při
řešení obdobných pracovních výzev.
Řada vzdělávacích aktivit a plánovacích setkání se
kvůli epidemiologické situaci uskutečnila on-line nebo
byla odložena na příznivější časy.
Celkem jsme v rámci svého zaměstnání absolvovali
cca 800 účastníkohodin školení.

Absolventi kurzu pro vedoucí pracovníky spolu se školitelem Tomášem Zudou z ACE Consulting, s.r.o.
foto: E. Matyášová

Plánování a vyhodnocování činnosti
Přes omezené možnosti setkávání jsme v roce 2020
uskutečnili několik plánovacích setkání, která nám
pomáhají posouvat naši činnost dál, poučit se z dosavadních úspěchů i nezdarů a prozkoumat aktuální
příležitosti.
Celé organizace se týkal každoroční lednový výjezd
většiny kmenových zaměstnanců, který jsme tentokrát
obohatili o tři paralelní workshopy, ve kterých jsme
se zaměřili na procesy předem anketou vybrané jako
nejpotřebnější ke změně. Díky tomu se nám povedlo
všechny účastníky zapojit a zavést některé praktické
změny.

Tabulka č. 18: Přehled vzdělávání zaměstnanců v roce 2020.
Název kurzu

Délka
Počet
Počet
školení (h) účastníků účastníkohodin

Datum

školitel

Ekopsychologicke minimum

13.2.2020

Jan Krajhanzl

12

3

36

Školení pro záchranné stanice
Praha – webinář

24. 11. a 3.
12. 2020

F. Šusta, K. Nevečeřalová,
O. Lošťáková, M. Bézová

15

6

90

24. - 28. 2. 2020

ČSOP (více lektorů)

50

1

50

Jak napsat tiskovou zprávu

9.3.2020

K. Červenková

2

6

12

Hygienické minimum
při poskytování občerstvení

únor 2020

Ester Lachmanová

1

4

4

Odborné vzdělávání vedoucích
pracovníků ČSOP Vlašim

5.11.201912.5.2020

ACE Consulting, s.r.o.

70

8

560

Školení o CHKO Blaník

11.6.2020

AOPK – Martin Klaudys

4

6

24

Duel – sklady cenotvorba (on-line)

1.4.2020

Ježek Software, s.r.o.

2

2

4

On-line kurzy od Seduo,
GrowJOB Institute, ACE Consulting

V průběhu roku

různí lektoři

19,5

3

19,5

22.6.2020

K. Červenková

2

6

12

29.8.-1.9.2020

Různí lektoři,
Kaprálův mlýn

17

3

51

4.6., 30.9. 2020

Různí lektoři OSF

4

1

4

Národní konference Brno (on-line)

15.10.2020

Různí lektoři

3

6

18

Jak vytvořit silnou značku a efektivní
komunikační strategii (on-line)

12.11.2020

Jan Žáček

2

7

14

Kurz péče o hendikepovaná zvířata

Práce s aplikací Freelo
Veletrh ekologické výchovy
– Mění se klima, měníme programy
Ochrana práv dítěte

celkem

898,5
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Několik plánovacích setkání se odehrálo díky projektu Veřejnost a adaptace podpořenému OSF. Díky
němu jsme získali pomoc externích konzultantů v oblasti komunikace a marketingu a vytvořili jsme analýzu
a později i Koncepci ochran práv dětí a zvláště zranitelných dospělých v ČSOP Vlašim.
Samozřejmě průběžně koncepční a strategická rozhodnutí činil výbor ČSOP Vlašim.

Dobrovolnictví v ČSOP Vlašim
Alena Konvalinová
Vodní dům tvořil svůj první strategický plán.
foto: K. Červenková

Každoroční plánovací výjezd organizace byl tentokrát
obohacen o workshopy. Na snímku prezentace výstupu
skupiny „medializace“.
foto: K. Červenková

Díky projektu „Posílení praktické ochrany přírody
na Podblanicku prostřednictvím dobrovolnických aktivit“,
podpořeného MŽP, vznikly čtyři formy dobrovolnických
programů, které byly navzdory komplikacím s pandemií
i otestovány, a podařilo se získat i několik pravidelných
dobrovolníků v místě působení ČSOP Vlašim. Zároveň
jsme v rámci webináře Jak komunikovat se zvířaty i lidmi zorganizovali online přednášku pro organizace, které
s dobrovolníky pracují. Webináře se zúčastnilo 22 osob.
V loňském roce se do dobrovolnictví zapojilo celkem 57
osob a vzhledem k situaci to považujeme za úspěch. Z jednodenních akcí se podařilo zorganizovat Generální úklid
v záchranné stanici pro živočichy (červen), Sázení znosimské aleje (listopad) a Mikuláškou brigádu (prosinec).
Hlavním komunikačním kanálem bylo online prostředí – sociální sítě a webové stránky. Byla založena
facebooková skupina Dobrovolníci ČSOP Vlašim. Vzhledem k situaci bylo nezbytné při všech dobrovolnických
pracech striktně dodržovat hygienická nařízení.

Tabulka č. 19: Přehled hlavních plánovacích setkání, která proběhla v roce 2020.
Počet
účastníkohodin

Vedoucí
/moderátor

9. -10.
1. 2020

Pavel
Pešout

16

20

320

Vzájemné představení novinek v činnosti,
workshopy na témata zlepšení procesů
v oblastech hospodaření, personalistiky
a tvorby mediálních výstupů

24. 1. 2020

K. Červenková

3

8

24

Vyhodnocení činnosti geoparku
v roce 2019 a plán činnosti 2020

Kurz Navigator

květen 2021

Hestia

14

Rada
Vodního domu

24. 1. 2020

P. Pešout,
K. Zemanová

3

8

24

Vyhodnocení činnosti Vodního domu
v roce 2019 a plán činnosti 2020

Komunikační
strategie I.

19. 5. 2020

O. Pašek

3

7

21

Identifikace cílových skupin pro komunikační strategii organizace

Setkání
lektorů EVVO

16. 11. 2020 K. Červenková

8

9

72

Analýza rizik pro děti a zvláště zranitelné
dospělé; vzdělávací potřeby lektorů
pro rok 2021na základě evaluací
činnosti SEVVO a aktuálních trendů

Komunikační
a brandingová
strategie –
série konzultací

průběžně,
5 konzultací

15

5

75

formulace cílových skupina a person,
zmapování potřeb pro brandingovou
strategii

16

4

56

strategický plán Vodního domu
na roky 2021 – 2026

Plánovací
výjezd
organizace
Rada Národního
geoparku KBR

Strategické
plánování
Vodního domu

O. Pašek

27. 7. 2020, K. Červenková.
4. 9. 2020
K. Zemanová

Počet
hodin

Počet
účastníků

Datum

Název setkání

celkem
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Výstupy

Kurz koordinátor dobrovolníků

592

HOSPODAŘENÍ ČSOP VLAŠIM
Hana Krejčířová
Jak ukazuje tab. č. 22 Výkaz zisků a ztrát, ukončila
organizace své hospodaření v roce 2020 se ziskem 297
tisíc Kč. Vedle střediska Environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty s hospodářským výsledkem 470 078 Kč
se na něm podílelo středisko Péče o zeleň ziskem ve
výši 383 198 Kč, což vyčteme z tab. č. 20. Z výnosů se na
zisku nejvíce podílely tržby z prodeje služeb v objemu
36 %, viz graf č. 8. Z grafu č. 9 je zřejmý podíl jednotlivých služeb. Stejně jako v letech minulých i v roce právě
ukončeném se na nákladech nejvíce podílely mzdové
náklady, a to 40ti procenty, viz graf č. 12. Strukturu všech
nákladů nabízí k posouzení graf č. 10.
Stejně jako většinu společností, i nás ekonomicky
postihla koronavirová pandemie. Toto dokládá srovnání
objemů poskytnutých služeb v roce 2019 a 2020, což ukazuje graf č. 11. I přesto jsme rezervu na opravu expozice
ve Vodním domě navýšili o 473 000 Kč na celkovou částku
1 310 000 Kč. To mimo jiné vypoví tab. č. 21 Rozvaha.
Z důvodu vládních protiepidemických opatření byly
na jaře a poté znovu na podzim 2020 zavřeny obchody,
paraZOO, expozice ve Vodním domě, návštěvnické středisko Dům přírody Blaníku i Podblanické ekocentrum
vč. ubytovny. Pedagogy, průvodce a další pracovníky
těchto úseků, kteří přišli o práci, jsme dokázali udržet
jen díky programu Antivirus. Celkem jsme na úhradu
jejich mzdových nákladů obdrželi podporu ve výši
917 082 Kč od Úřadu práce v Benešově. Ten také podpořil částkou 265 502 Kč tři místa veřejně prospěšných
prací. Další místo, které jsme měli již smluvně zajištěné,
se nám nepodařilo obsadit.

Graf č. 9: Rozdělení služeb 2020.
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Graf č. 10: Struktura nákladů 2020.
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Graf č. 8: Členění výnosů 2020.
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Reorganizací středisek na počátku uplynulého roku
vzniklo nové samostatné středisko Záchranná stanice pro zraněné živočichy. Ze střediska Péče o přírodu
a krajinu převzalo zajišťování činnosti záchranné stanice a ze střediska EVVO zajištění provozu paraZOO.
Tato skutečnost je patrná z tabulky č. 23 Vývoj počtu
kmenových zaměstnanců. Celkem bylo k 31. 12. 2020
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Graf č. 11: Výnosy za poskytnuté služby v roce 2019
a 2020 v tisících Kč.

výši 54 312 Kč. Soudním smírem naopak skončil spor
z roku 2016 kvůli havárii gabionové stěny při stavbě
Vodního domu. Stavební firma Syner a.s., proto vystavila dobropis na část námi neuhrazeného závazku ve
výši 1 131 772,23 Kč. Zbytek ve výši 1 128 000 Kč uhradila
pojišťovna a částku 50 000 Kč zaplatil projektant jako
svou spoluúčast na pojistné události.
Účetnictví za rok 2020 prošlo auditem. Výrok pana
Ing. Karla Novotného z Organizační kanceláře Praha je
součástí výroční zprávy.
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Graf č. 12: Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech organizace v letech 2003 – 2020.

2004

v organizaci zaměstnáno 38 kmenových zaměstnanců
(34,5 úvazku), přepočtených to bylo za celý rok 40,29.
Vývoj počtu takových zaměstnanců můžeme vysledovat
z grafu č. 13, a to již od roku 2005.
Prostřednictvím portálu Darujme.cz se podařilo od individuálních dárců zajistit prostředky na nákup zvířecí záchranky, vozu Škoda Karoq, za pořizovací cenu 524 800 Kč,
rentgenu pro veterinární ordinaci za 95 000 Kč a dalšího vybavení Záchranné stanice pro zraněné živočichy
(viz tabulka č. 24). Díky investiční dotaci Středočeského
kraje jsme vyměnili kuchyňskou linku v ubytovně Podblanického ekocentra ČSOP v částce 70 800 Kč.
Na údržbu přírodně cenných lokalit přispělo MŽP
v úhrnu 754 573 Kč. Stejné ministerstvo podpořilo také
další projekty ve výši 918 tisíc korun (paraZOO, ochrana
hnízd čejky chocholaté, podpora dobrovolnické aktivity
atp.). Na realizaci projektu Roudný jsme z Operačního
programu Životního prostředí získali v roce 2020 dotaci 2 190 000 Kč. Celkem 2 993 tisíc korun jsme přijali
od Středočeského kraje na projekty ekoporadenství,
naučné stezky, provoz krajského střediska ekologické
výchovy, spoluúčast na projektech OPŽP atp. Na účet
organizace byla připsána záloha na projekt z programu LIFE Evropské unie „Ochrana prioritních stanovišť travních porostů Jihomoravského kraje“ ve výši
1 934 843,54 Kč od ZO ČSOP Onyx, jejíž jsme partnerem.
Celkem provozní dotace v roce 2020 představují částku
12 993 886 Kč.
Díky prohranému soudnímu sporu s Městysem
Cerhenice ohledně výsadby aleje jsme byli nuceni odepsat do daňově neuznatelných nákladů pohledávku ve

Graf č. 13: Vývoj průměrného ročního přepočteného počtu zaměstnanců.
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Tabulka č. 20: Podíl jednotlivých středisek na výsledku
hospodaření.

5 000
4 000
3 000
2 000

středisko

1 000

výsledek
hospodaření

Environmentální výchova,
vzdělávání a osvěta
pronájem

pro podnikatelské
subjekty

vstupné Vodní dům

reklama

ostatní

ubytování

vstupné paraZOO

pro samosprávu
(kraje, města, obce)

0

2019 9 142

554 527 585 683 1 636 3 416 148

2020 6 519

488 419 490 586 1 205 2 602 117
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Záchranná stanice
pro živočichy Vlašim

470 077,77 Kč
-78,46 Kč

Péče o přírodu a krajinu

-81 890,20 Kč

Péče o zeleň

383 198,11 Kč

Kancelář, správa majetku

-418 655,18 Kč

Nedaňové náklady

-55 312,00 Kč

celkem

297 340,04 Kč

Tabulka č. 21: Rozvaha 2020 (v celých tisících Kč).
1. 1.
2020
A. Dlouhodobý majetek
celkem

III. Krátkodobý finanční
majetek celkem

31. 12.
2020

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

167 648 158 750

2 878

2 893

593

594

206 911 206 982
14 819

14 974

Základní stádo a dospělá
zvířata

118

115

Drobný dlouhodobý hmotný
majetek

573

573

2 400

137

Nedokončený dlouhodobý
hmotný majetek

10 292

528

429

46

100

Účty v bankách

4 039

9 759

Peníze na cestě

-1

4

293

138

52

0

241

138

Pokladna

I. Dlouhodobý hmotný majetek 228 292 226 268
celkem
Pozemky

4 612

Ceniny

IV. Jiná aktiva celkem
Náklady příštích období
Příjmy příštích období
AKTIVA CELKEM

186 514 180 267

A. Vlastní zdroje celkem

177 424 171 167

I. Jmění celkem

173 762 170 870

Vlastní jmění

173 135 170 509

Fondy

627

361

II. Výsledek hospodaření
celkem

3 662

297

Účet výsledku hospodaření
a ve schvalovacím řízení

3 662

297

B. Cizí zdroje celkem

9 090

9 100

I. Rezervy celkem

837

1310

Rezervy

837

1 310

II. Dlouhodobé závazky celkem

667

371

Dlouhodobé bankovní úvěry

667

371

II. Oprávky k dlouhodobému
majetku celkem

-60 644 -67 518

Oprávky ke stavbám

-49 007 -55 057

Oprávky k samostatným
movitým věcem a souborům

-10 949

-11 773

Oprávky k dospělým zvířatům

-115

-115

Oprávky k drobnému
dlouhodobému hmotnému
majetku

-573

-573

18 866

21 517

III. Krátkodobé závazky celkem

7 205

4 366

3 926

4 264

Dodavatelé

2 941

274

73

191

Přijaté zálohy

150

0

107

108

Ostatní závazky

15

13

Výrobky

2 730

2 853

Zaměstnanci

716

691

Zboží

1 016

1 112

10 035

6 823

Závazky k institucím sociálního
zabezpečení a veřejné
zdravotní pojištění

407

399

1 180

2 131

59

63

Poskytnuté provozní zálohy

506

377

Daň z přidané hodnoty

135

326

Pohledávky za zaměstnanci

29

34

Ostatní daně a poplatky

25

23

852

663

Jiné a ostatní závazky

16

17

7 376

3 618

Dohadné účty pasivní

261

80

Nárok na dotace a ostatní
zaúčt. s rozp. orgánů
samosprávných celků

2 480

2 480

103

0

IV. Jiná pasiva celkem

381

3 053

Jiné pohledávky

-11

0

Výdaje příštích období

281

314

Výnosy příštích období

100

2 739

0

0

B. Krátkodobý majetek celkem
I. Zásoby celkem
Materiál na skladě
Nedokončená výroba

II. Pohledávky celkem
Odběratelé

Daň z příjmů
Nároky na dotace a ostatní
zúčtování se státním rozpočtem

Dohadné účty aktivní

Ostatní přímé daně

Ostatní krátkodobé finanční
výpomoci

PASIVA CELKEM

186 514 180 267
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Tabulka č. 22: Výkaz zisků a ztrát 2020 (v celých tisících Kč).

I. Spotřebované nákupy celkem

5 625

Spotřeba materiálu

3 317

Spotřeba energie

804

Spotřeba ostat. neskladovatených
dodávek

212

Prodané zboží

1 292

VII. Poskytnuté příspěvky celkem

52

Poskytnuté příspěvky zúčtované
mezi organizačními složkami

39

Poskytnuté členské příspěvky

13

NÁKLADY CELKEM

38 540

I. Tržby za vlastní výkony
a zboží celkem

16 050

II. Služby celkem

8 696

Tržby za vlastní výrobky

Opravy a udržování

1 829

Tržby z prodeje služeb

13 866

57

Tržby za prodané zboží

1 962

Cestovné
Ostatní služby

6 810

III. Osobní náklady celkem

15 609

Mzdové náklady

11 977

Zákonné sociální pojištění

3 185

Zákonné sociální náklady

23

Daň silniční

23

V. Ostatní náklady celkem

54

Úroky

79

Kurzové ztráty

1

Manka a škody

50

Jiné ostatní náklady

7 815
7 339

8 634
1
1 697
60

Zúčtování fondů

6 876

IV. Přijaté příspěvky celkem

1 180

Přijaté příspěvky (dary)

1 163

Přijaté členské příspěvky

17

V. Tržby z prodeje majetku, zúčtování
rezerv

0

VI. Provozní dotace celkem

12 994

Provozní dotace

12 994

VÝNOSY CELKEM

38 837

Výsledek hospodaření před zdaněním

3

Tvorba zákonných rezerv

-21

Tržby z prodeje dlouhodobého
hmotného majetku

532

VI. Odpisy, prodaný majetek,
tvorba rezerv a opr. položek celkem
Odpisy dlouhodobého nehmotného
a hmotného majetku
Zůstatková cena odprodaného
dlouhodobého hmotného majetku

Změna stavu zásob výrobků

Jiné ostatní výnosy

4

Odpis nedobytné pohledávky

-21

Úroky

720

Ostatní pokuty a penále

II. Změny stavu vnitroorganizačních
zásob celkem
III. Ostatní výnosy celkem

447

IV. Daně a poplatky celkem

222

297

Daň z příjmů

0

Výsledek hospodaření po zdanění

473

297

Tabulka č. 23: Vývoj počtu kmenových zaměstnanců v období let 2004 až 2020 (stav k 31. 12.).
stř.

název střediska

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

1

Kancelář ČSOP,
správa majetku

3,22

2

Záchranná stanice
pro zraněné živočichy

3

Environmentální
vzdělání, výchova
a osvěta

3,73

4

Péče o přírodu
a krajinu

3

5

Péče o zeleň

3

CELKEM

3

3,5

3,9

5,7

4,6

4,5 4,33 4,48 3,25

3

3

3

4

4

4,2

do roku 2019 stanice spadala pod středisko Péče o přírodu a krajinu
5

4,2

4,8

5,1

6,4

6,2

3,33 4,8

5,0

4,0

3,6

4,2

5

14,3 24,5 11,8 13,3

14

4

5,3

4

5,92 5,42 5,21 5,96 7,07 6,53 10,3 9,69 11,3
4,25 4,5 4,66 6,01 5,42 4,34 5,46
13 15,79 15,2 11,66 10,25 9,5

5,9

12,4

8,6

5,6

2

11

12

12,95 15,33 17,80 28,03 39,2626,4028,20 29,25 27,15 28,75 28,82 27,74 25,20 28,14 31,55 32,1 32,5
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Na nákup sanitky pro převoz zraněných živočichů
přes portál Darujme.cz v roce 2020 přispěli:
Amitera s.r.o., Praha; Radim Andrš; Petr Bajer;
Aneta Baklová; Jiří Bárta, Praha 6; Kristyna Bartoňová; Martina Baxová; Tereza Bělecká; Šárka Benedová; Jana Bezděková; Marketa Bláhová, Praha; Hana
Borková; Aneta Boučková; David Bouchner; Ladislav
Budský; Martina Cmíralová; Pavel Černý; Michal Černý; Jana Česáková, Svoboda nad Úpou; Simona Čuřínová, Praha Motol; Jiřina Čvančarová, Mečeříž; Tomáš
D.; Petra Daňková, Zruč n. S.; Daniela Daňková; Lenka Derbeková, Pardubice; Anna Dindová, Domašín;
Žaneta Drahokoupilová, Sázava; Lukáš Drlík; Diana
Drobilová; Kateřina Drugdová; Michaela Dynterová,
Praha 10; Lucie Faldusová; Renata Fenclová; Renáta
Filípková; Helena Fortnerová, Mladá Boleslav; Lea
Fořtíková; Tomáš Frank; Daniela Fraňková, Halenkovice; Simona Freiová, Pardubice; Kristýna Fridrichová;
Eva Frňková; Zuzana Froňková; Tomáš Frühauf; Petr
Gabriel; Petr Gabriel; GASCO s.r.o., Pardubice; GEFCO ČR s.r.o. – zaměstnanci, Praha; Petra Handlová;
Jana Hausnerová; Veronika Havlová, Nemíž; Helena
Havlová, Praha 6; Nikola Helisková; Valerie Hendrychová; Vlasta Hnátková, Toužim; Josef Horálek; Jakub
Houzar; Zuzana Hrdinová; Jana Hujevová; Hydrokov
s.r.o., Třeboň; Iva Chmelařová; Dana Chovančíková;
Lucie Ivanová, Český Krumlov; Petra Janáková, Mělník;
Eva Janoušková; Jiří Janovský, Říčany; Katrin Jarocká;
Zdeňka Jirásková; Zuzana Jurtíková; Jana Kalinová;
Alena Karešová; Inka Kašparová; Nasťa Katezrová,
Odolena Voda; Martin Kazda; Martin Kebza, Praha 5;
Zdena Knotková, Brno; Kateřina Knotková; Irena Kocourková, Praha 10; Markéta Kodisová; Zuzana Kolací;
Veronika Kolaříková; Jaroslav Konečný, Knecom s.r.o.,
Kosmonosy; Lucie Kopalová; Nikola Kotiková; Michal
Král, Kladno; Otakar Král; Natálie Králová; Vendula
Kramperová; Iveta Kučerová; Jiří Ladman; Alexandra
Ladmanová; Peter Lamata; Lyudmil Lazarov; Eliška

Leharová; Jana Lelková; Jan Libo; Pavlína Linková;
Valentýna Macková; Lenka Mádlová; Šimon Machač;
Jiří Malec; Marie Marková, Moravská Třebová 3; Jana
Marmolová; Gabriela Maroušková; Michaela Martinů; Michaela Mašková; Vladimír Matuška, Vyškov;
Renata Melicharová; Eva Mládková, Praha 2; Andrea
Mokrášová; Ivana Mrázová, Praha 16 Radotín; Monika
Müllerová; Andrea Müllerová; Alena Naďová; Miroslava Naglová; Claudia Nasliová; Pavel Oberleutner; Kateřina Palečková; Karolina Panušková; Martin Paodar;
PAS s.r.o., Praha; Karla Pavlová; Romana Pecinová;
Anna Pilařová; Zuzana Pípová; Kateřina Pita Mendes, Průhonice; Pavlína Podlešáková; Hana Polesna;
Michal Pradáč; Dana Prokešová; Purum s.r.o., Praha;
Šárka Pyšná; Pavla Ročárková, Teplice nad Metují;
Stanislav Roučka; Veronika Rožcová; Kristýna Rulíková, Horka u Chrasti; Brigita Růžičková, Příbram VII;
Monika Ryvolová, Praha; Pavlína Řezníčková; Pavla
Sádovská; Lenka Seinerova; Jana Sladkovská; Lenka
Slezáková; Marie Solařová; Kristýna Starcová; Šárka
Stohrová; Kristyna Strasiková; Květa Lia Strmisková,
Benešov; David Strnad; Michaela Strnadová; Pavla
Střondalová; Lenka Súlovská, Česká Lípa; Lenka Šedinová; Tereza Šimonovská; Kateřina Škorpíková, Nový
Vestec; Rebeka Škvorová; Eva Henrieta Štauderová;
Magdalena Štefanová, Praha 6; Eva Švecová; TELESYS,
spol. s r.o., Praha; Alice Tihelková; Karel Tichý; Martin
Toman, Rýmařov; Simona Tonarová; Marcela Trnková,
Mariánské Lázně; Petra Třísková; Roman Turek, Ledec
nad Sazavou; Lada Vacková; Martina Vachtlová; Zuzana Vaňková; Libuše Vašinová; Andrea Veishaiplová;
Veronika Větrovcová; Vera Vicianová; Andrea Vilímková; Iveta Vobořilová, Smidary; Josefa Volfová, Ktiš;
Aneta Vopálková; Jana Vosecká; Jiří Votruba; Lenka
Vrabcová; Jana Zachařová; Rudolf Zalužanský; ZEPRIS
s.r.o., Praha; Marketa Žilinová.

Tabulka č. 24: Využití výnosu se sbírky v r. 2020.
DARY CELKEM

920 100

Pořízení automobilu Škoda Karoq (včetně pneu a dalšího nezbytného vybavení)

596 042

Tažné zařízení na Škoda Karoq

26 000

Zařízení pro nepřímou digitalizaci rentgenových snímků

95 000

Projektová dokumentace plánovaného zařízení pro velké šelmy

81 000

Vysílačka Anitra pro monitoring vypuštěných čápů

15 000

Odchytová technika

4 725

Boxy a topné podložky pro zvířecí pacienty

5 365

Materiál pro výstavbu zábran pro obojživelníky

96 968
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Oddíl mladých ochránců přírody
Mgr. Martin Hůlka

Podblanická galerie ČSOP Vlašim
Mgr. Stanislav Příhoda (vedoucí),
Ing. Eva Vaňková

Dům přírody Blaníku
Milan Červenka (vedoucí)

Vodní dům
Mgr. Kateřina Zemanová, DiS.
(ředitelka),
Ing. Eva Molčanová,
Mgr. Veronika Dušková,
Pavel Novák, Jiří Horálek

Ekoobchod
Martina Poustecká (vedoucí),
Monika Spilková,
Kristýna Procházková

Podblanické ekocentrum
Mgr. Tomáš Potfaj (vedoucí),
Jiří Pavelka,
Bc. Ester Lachmanová,
Eva Albertová

Středisko environmentálního
vzdělávání, výchovy a osvěty
Mgr. Kateřina Červenková
(vedoucí střediska)

Výbor ČSOP Vlašim
Ing. Pavel Pešout (předseda), Mgr. Radovan Cáder (místopředseda),
Ing. Marek Lempochner (hospodář), Ing. Karel Kříž (jednatel), Mgr. Kateřina Červenková,
Lenka Röschelová, Ing. Mgr. Martin Klaudys, Arnošt Štrombach,
Ing. Miloš Krejčíř, Jakub Vrňák, Jiří Pavelka
Předseda ČSOP Vlašim
Ing. Pavel Pešout
Ekonomika
Ing. Hana Krejčířová (ekonomka),
Lenka Röschelová (mzdová účetní),
Marie Vajsarová (účetní)
Kancelář a provoz ubytování
Dagmar Tlustošová (vedoucí),
Ing. Pavel Jakubův,
Simona Přitasilová,
Jana Kadeřábková
Správa majetku BOZP a PO
Jiří Nosek (vedoucí),
Vladimír Dobřenský,
Ing. Jana Hálová
Rada Vodního domu
RNDr. Marcela Dvořáková,
RNDr. Petr Kubala (předseda rady),
Mgr. Mark Rieder,
Ing. Josef Parkán, Mgr. Luděk Jeništa,
Mgr. Martin Hujer,
Prof. RNDr. Bedřich Moldan, CSc., dr. h. c
Redakční rada časopisu Pod Blaníkem
Mgr. Radovan Cáder, Prof. RNDr. Lubomír Hanel,
CSc., Mgr. Václav Kovařík,
PhDr. Jindřich Nusek, Ing.
Pavel Pešout (předseda),
PhDr. Ivana Preislerová, Mgr. Jana Špačková,
Milan Štědra, Mgr. Jan Urban,
Ing. Jana Zmeškalová

Členská schůze

Revizní komise ČSOP Vlašim
Václav Broukal (předseda),
Ing. Beáta Kremlová,
Bc. Libor Petrášek

Správa městské zeleně
ve Vlašimi a údržba
chráněných území
Jakub Vrňák (vedoucí),
Arnošt Štrombach,
František Krejčí,
David Tomaštík

Středisko péče o zeleň
Ing. Miroslav Jandák
(vedoucí střediska),
Ing. Pavlína Čepková (projekční práce)

Pozemkový
spolek
pro přírodu
a památky
Podblanicka
Ing. Mgr.
Martin Klaudys

Realizace projektů
Bc Hana Zajíčková
(vedoucí),
Erika Grundzová,
Albína Lovašová,
František Ždych,
Milan Kollár,
Radka Čičáková,
Kristýna Dvořáková,
Martin Janče,
Pavel Kladiva,
Tadeáš Klimpera,
Tomáš Srb,
Robert Tkáč,
Šárka Zítová

Středisko péče
o přírodu a krajinu
Ing. Karel Kříž
(vedoucí střediska),
Mgr. Ondřej Pašek

(216 členů ČSOP Vlašim)

Záchranná stanice
pro živočichy Vlašim
Bc. Alena Konvalinová
(vedoucí střediska)

Záchranná
stanice
pro živočichy
Vlašim
Jaroslav Svačina
(hlavní
ošetřovatel),
Bc. Barbora
Vencová,
Bc. Filip Petrák,
MVDr. Martina
Simandlová,
Phd., Hana
Kollárová

paraZOO
Mgr. Martin Hůlka
(hlavni ošetřovatel),
Radka Buková,
Monika Vobecká

Garanti programů
druhové ochrany
RNDr. Jan Borovička,
Ph.D, Prof. RNDr.
Lubomír Hanel, CSc,
RNDr. Vladimír Hanzal,
Ing. Karel Kříž,
RNDr. Hana Pánková,
Ph.D., Josef Veselý,
Mgr. Martin Waldhauser

Rada Národního geoparku Kraj blanických rytířů
Mgr. Kateřina Červenková (ředitelka), Mgr. Radovan Cáder, Doc. RNDr. Jaroslav Kadlec, RNDr. Jaroslav Obermajer,
RNDr. Hana Pánková, Ph.D., Dr., Mgr. Veronika Štědrá, Ph.D., Ing. Václav Zemek

DĚKUJEME NAŠIM DÁRCŮM

Bohatou činnost podblanických ochránců přírody v roce 2020 podpořily tyto obce, města a instituce (řazeni dle abecedy):
AOPK ČR; MŽP ČR; Muzeum Podblanicka; Nadace Open Society Fund; Povodí Vltavy s. p.; Sdružení MOP ČSOP; SFŽP ČR; Středočeský kraj; Úřad práce Benešov;
ÚVR ČSOP; obce a města: Benešov; Čáslavsko; Čtyřkoly; Chocerady; Kamenice; Kondrac; Krhanice; Kuňovice; Modletice; Nespeky; Pacov; Pelhřimov; Potěhy;
Pravonín; Říčany u Prahy; Tehov; Tichonice; Vlašim; Vysoký Újezd; Zdislavice.
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 Benešov s.r.o.; FAMLEN s.r.o.; Vracovice; HSBC Bank, Praha; Karel Kříž, Veliš; Eva Lédlová; MAKRO Cash & Carry ČR s.r.o., Říčany; Jan Paroubek, Ctiboř; Rabbit Trhový Štěpánov a.s.; Petra Šrejmová, Jablonec n. N.; Želivská provozní a.s., Praha 10
PATRONI ČSOP Vlašim 5 000 – 9 999 Kč

Irena Benešová, Praha; Dana Davidová, Praha 9 - Jahodnice; Andrea Fraňková, Praha 4; Kateřina Fussová, Nymburk; Jan Hladík a Zdeňka Soukupová, Babice; Alena

Klímková, Praha 6; Miroslav Kubín, Bystrovany; Věra Kulhánková, Benešov; Vojtěch Ludvík, Rataje n. S.; Pavel Pešout, Vlašim; Romana Petrunčíková, Dobřejovice;
Alena Popper, Praha 4; Barbara Rettková, Havířov; Petra Stibůrková, Benešov; Jana Svatošová; Jan Vítek; Vydavatelství Václav Kuna, Plzeň.
SPONZOŘI ČSOP Vlašim 2 000 – 4 999 Kč

AGRO DRUŽSTVO Načeradec; Eva Bartošová, Psáry; Jaroslav Bezouška, Benešov; Jaromír Braniš, Vlašim; Centrin CZ, s.r.o., Kostelec n. Č. l.; Vladimíra Čuláková, Veřovice; děti 3P,
Pyšelský kopeček; Kateřina Dobrá, Mnichovice; Helena Hátleová, Praha 3; Jiří Hervert, Xaverov; Martin Hladík, Doubravčice; Kateřina Chyle, Čerčany; Petr Jaklovský, Slavče; paní
Janouchová, Kamenice; JZ LOGISTIC s.r.o., Kozojedy; Natálie Kittlerová, Amerika Votice; Milena Kolářová, Hostivice; Dáša Kollárová a Kubát Martin, Kostelec n. V.; Markéta Komárková, Pecerady; Tomáš Kvíz, Panenské Břežany; Jarmila Luptáková, Vlašim; Kristýna Makovcová, Brunšov; Mária Malá a Adála, Ciroková Lila a Marley; Luděk Matuška, Louňovice
p. B.; Pavel Melicharčík,; Eva Nováková; Hana Pechová, Petroupec; David Petřík, Praha 5; Blažena Pivoňková, Struhařov; Rodinný pivovar Švihov s.r.o., Kaliště; CHRAŇTE ZVÍŘATA
- SAVE ANIMALS o.s., Brandýs n. L.; Helena Stupková, Kácov; Vilém Suk, Vyžlovka; Helena Šafaříková, Průhonice; Adéla Trávníčková; Zuzana Vaicová, Dobřejovice; Eva Vaňková,
Vlašim; Klára Vnuková, Praha; Jaroslava Volovecká, Benešov; Michal Záruba, Kosmonosy; Kateřina Zemanová, Zruč n. S.; ŽENA - IN s.r.o., Praha 1.
PODPOROVATELÉ ČSOP Vlašim 500 – 1 999 Kč

Pavel Adamec; Michaela Augustová; Kristýna Bartoňová, Praha 1; Bohumil Bořil; Jan Bureš, Praha 6; Kamila Bušková; Klára Černá, Praha 4; Martin Daněk, Dubeč; Eva Diepodlová;
Alena Egerová; Exkont s.r.o., Praha 9; Blanka Fejtová, Hradec Králové; Radoš Fořt, Český Šternberk; Lucie Gottfriedová, Olomouc; Hana Gottwaldová, Průhonice; Jana Gregorová,
Mladá Boleslav; Andreas Hahner; Veronika Havlová, Nemíž; Eva Hayrová; Natálie Holanová, Kutná Hora; Kheiron s.r.o., Mukařov; Kateřina Hynová, Praha 5; Petra Kotvová, Skalsko;
Ivo Koudelka, Pyšely; Martin Kovanda, Kabáty; Ida Kraupatzová, Praha; Lucie Křížová, Vlašim; Zuzana Kynclová, Petříkov; Jana Lázničková, Poříčí nad Sázavou; Hana Lehovcová;
Petr Linksfeiler, Slaný; Eva Malátová, Pelhřimov; Barbora Martinů, Mnichovice; Miloš Mařík, Vlašim; Jana Míšková, Praha 8 Troja; Včelojedi MOP, Vlašim; Václav Nachtigal; Věra
Nováková, Praha 15; Nikola Pajerová, Kutná Hora; Jiří Paleček, Kutná Hora; Matěj Pánek, Pacov; Marcela Poláková; Veterinární Klinika, Mnichovice; Brigita Růžičková, Příbram;
Jana Sátrová, Vlašim; Jitka Sklenárová; Zdeňka Slavětínská, Říčany; Lada Souralová; Kristýna Starcová, Týnec n. S.; Romana Steinerová; Katarína Stejskalová, Kamenice; Šárka
Stohrová; Eva Stuchlíková, Libež; Lucie Šafaříková, Mirošovice; Robert Šíma, Týnec n. Sáz.; Josef Šimonic, Ostředek; Dagmar Škorpíková, Počátky; Jana Trpálková; Jan Turay; Tereza Ublová, Čestlice; Danuše Uhlířová, Vlašim; Libuše Vašinová, Vlašim; Karolína Vavrdová; Ludvík Vojtěch, Rataje n. Sázavou; Josef Volný, Loket; Libuše a Vojtěch Vondráškovi,
Mokrá Lhota; Eva Vorlová, Vidláková Lhota; Jana Ždárská; Tereza Železná.
PŘISPĚVATELÉ ČSOP Vlašim do 499 Kč

Eva Albertová, Načeradec; pan Bár; Ivan Bodis, Vyškov na Moravě; Hana Brabcová; Pavel Brož, Týnec n. S.; Ladislav Budský, Praha 9; Kateřina Černohousová; Jana Daňhelová,
Brno; Tomáš Dufek; pan Espipoza; Barbora Fialková; Petr Getting; Lenka Hájková, Most; Dalibor Hudec; Dana Chovančíková, Vsetín; Milan Jančo, Neustupov; Zlata Janoušková,
Vlašim; Simona Jedličková; Veronika Jurečková, Praha; Ivana Kahounová, Louňovice p. B.; Andreas Kallwitz, Bremen; Alexandr Kamarýt; Lucie Kaňková, Tehov; Petr Kopka; Stanislava Kovácsová; Milena Králová, Vlašim; Kristýna Kryštofová; Veronika Kulhánková, Březová Oleško; Svitlana Lazarieva; Olga Maláková, Říčany; paní Malinová, Zruč nad Sázavou;
Pavlína Marková, Bošovice; Gabriela Maroušková, Praha; Hana Mejdrová, Ohnišťany; Michaela Mlejnková; Pavel Pešata, Zaječí; Hedvika Pilná; Jiří Pohoralý, Praha 10; Karolína
Procházková, Litvínov; Vendula Raitrová, Kounice; Michaela Reitspiesová; Lenka Rudolfová; Miroslav Ryšan, Praha 5; Tereza Sádlová; Anna Skrzypková; Zdeňka Soukupová, Vlašim; Bohumil Suk, Sudislavice; Martina Štursová, Polička; Jana Švábová, Ledečko; Kateřina Švarcová; Leona Tešnarová, Ostrava; Pavlína Tomanová, Častolovice; Simona Tonarová,
Ústí n. L.; Mirjam Trpáková a dalších několik set anonymních dárců veřejných sbírek Zvíře v nouzi, Místo pro přírodu, návštěvníků Domu přírody Blaníku, paraZOO a Vodního
domu v Hulicích.
Poznámka: Stálí přispěvatelé jsou uvedeni tučně. Dárci, kteří poskytli dar na pořízení sanitky pro zvířata, jsou uvedeni na str. 47.

