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O NÁS
ČESKÝ SVAZ OCHRÁNCŮ PŘÍRODY

Český svaz ochránců přírody (ČSOP) je největší nevládní organizací v České
republice, sdružující zájemce o ochranu přírody, krajiny a o zachování čistého
životního prostředí. Zaměřuje se především na dobrovolnou práci pro přírodu. V jeho
řadách lze nalézt vynikající odborníky, vědce, profesionální i amatérské ochránce
přírody, ale především lidi, kterým není lhostejné prostředí, v němž žijí, a kteří jsou
odhodláni pro jeho zlepšení přiložit ruku k dílu.

NAŠE ORGANIZACE

22/07 základní organizace Českého svazu ochránců přírody vznikla v roce 1984.
Zabývala se především prací s mládeží a pořádáním dětských táborů. Od konce
osmdesátých do konce devadesátých let přibyla ještě péče o poraněné volně žijící
živočichy, zejména dravce a sovy.
Od roku 1998 se naše základní organizace zabývá především údržbou maloplošných
chráněných území i ekologicky významných nechráněných území, ochranou
obojživelníků, dravců a sov, problematikou zemědělství, pořádáním přednášek a besed
pro školy, zájmové oddíly i veřejnost.

ČLENOVÉ V ROCE 2004

Na začátku roku měla naše organizace 14 členů: Jiřího Bohmanna, Miloše Černého,
Františka Groessla, Kateřinu Groesslovou, Mgr. Helenu Gruberovou, Věru Kadlecovou,
Bc. Hanu Krumlovou, Marii Krumlovou, Ing. Jiřího Lahodu, MVDr. Martina Přibka, Mgr.
Pavlínu Siranovou, Mgr. Lucii Šámalovou, Mgr. Kateřinu Triščovou a Martu Vojtíkovou.
Na jaře rozšířili naše řady Mgr. Jakub Neumann a Bc. Lucie Sovová. Ke konci roku
2004 jsme přivítali novou členku Mgr. Gabrielu Doležalovou.
Složení výboru:
Předseda: František Groessl
Hospodář: Mgr. Helena Gruberová
Revizor: Jiří Bohmann

Člen výboru: Bc. Hana Krumlová
Kromě registrovaných členů se našich akcí účastní a naši činnost podporuje několik
dobrovolníků, kteří se pro nedostatek volného času či nechuť být v jakékoliv
organizaci nechtějí stát členy ČSOP. V Přehledu o činnosti v roce 2004 tyto nadšence
označujeme slovem „nečlen“, které už se u nás vžilo. Toto označení jsme převzali od
jednoho našeho kamaráda a kolegy, který takovým spolupracovníkům jejich spolku
vystavil dokonce i průkazy nečlenů. Do takových extrémů však nezacházíme.

HOSPODAŘENÍ V ROCE 2004
PŘEHLED PŘÍJMŮ:

Krajský úřad Plzeňského kraje
- Kosení v PP „Louka u Staré Huti“ a
v PP „Louka u Šnajberského rybníka“
Program péče o krajinu MŽP ČR
- Extenzivní pastva koz a ovcí na Pařezovském kopci
- Extenzivní pastva koz a ovcí na Štítarském kopci
- Extenzivní pastva na Mělnickém tvrzišti
Dobrovolné vstupné
- Víte, co jíte
- Patagonií v sedle
Úroky
PŘÍJMY CELKEM

20.600,-

25.800,36.000,9.948,200,408,89,19
93.045,19

PŘEHLED VÝDAJŮ:

Náklady na pastvu
Křovinořez
Kopírka
Experiment Mínotauros
Odvody ÚVR ČSOP za členské příspěvky
Software
Přednášky, výstava
Kancelářské potřeby
Poštovné
Náhradní díly a servis

28.871,16.316,1.000,23.206,2.510,1.881,3.152,50
1.390,50
259,10.801,-

Pohonné hmoty a maziva
Ostatní
Poplatky za vedení účtu
VÝDAJE CELKEM

4.441,50
1.104,1.229,96.161,50

PŘEHLED ČINNOSTI V ROCE 2004
EXTENZIVNÍ PASTVA

Přirozeným způsobem údržby mnohých biologicky cenných území je extenzivní
pastva, jíž využíváme ve třech lokalitách - na Štítarském kopci (ovce, kozy), na
Pařezovském kopci (ovce, kozy) a na Mělnickém tvrzišti (ovce, kozy, jaci a uherský
stepní skot).
K pasení používáme smíšené stádečko zhruba třiceti koz a ovcí. Ovce jsou
bezproblémová zvířata, jež se drží pohromadě, kozy jsou individuality, které
pastevcům občas připraví nejednu horkou chvilku. Ve všech lokalitách je třeba vypásat
nejen traviny a byliny, ale zejména náletové dřeviny a jejich výmladky. Na to jsou
vhodné právě kozy,které s chutí konzumují trnky, šípky, atd. Ovce spasou i to, co
kozám nechutná a působí ve stádě jako uklidňující element.

Zvířata se v zájmových územích pasou v elektrickém ohradníku pod neustálým
dohledem pastevců. Nejprve je nutno postavit oplocení pozemku elektrickým
ohradníkem. Používáme sloupky vyrobené z žebírkové oceli prům. 10 mm, na kterých
jsou namontovány speciální úchyty pro izolátory. Úchyty je možno posouvat a tím
snadno přizpůsobovat výšku ohradníku. Stavba ohrady na Štítarském kopci je docela
dřina (jenom tam vynosit materiál). Na základně sestavíme noční ohradu z 8 polí
(140x320 cm), vyrobených z latí 6x4 cm a obydlí pro pastevce - dobrovolníky,
převážně studenty, kteří chtějí netradičním způsobem strávit část prázdnin. Pro
člověka s přirozenou autoritou nebo se zkušenostmi s většími zvířaty je dozor u stáda
časem odpočinku, četby nebo učení, pro úplného začátečníka zpočátku zkouškou
fyzické kondice a pevných nervů.
V roce 2004 se při pasení vystřídalo celkem 30 lidí. Pastevcům jsme při týdenním
pobytu hradili cestu k nám i zpět, při kratším pobytu pouze jednu cestu. Někteří
možnosti proplacení jízdného nevyužili. Stravu měli dobrovolníci zdarma, zásoby jsme
jim stejně jako pitnou vodu dováželi vždy jednou za dva až tři dny, podle předchozí
domluvy. Pastevci přebývají v indiánském týpí přímo na pasené lokalitě (nebo v těsné
blízkosti), z dovezených surovin si sami na ohni vaří. Kromě samotného hlídání zvířat
kontrolují i jejich zdravotní stav (samozřejmě zjevné potíže - např.kulhání, pohublost,
průjem) a kontrolují chod elektrického ohradníku.
Co se pasení samotného týče, osvědčilo se vyhánět stádo na pastvu za svítání.
Okolo jedenácté, kdy začíná polední horko, je zahnat zpět do noční ohrady, kde se
může napít. Pastevci je tak mají při přípravě oběda pod dohledem. Mezi třetí a

čtvrtou se zase vyžene a zahání se před setměním. Na noc se stádo zavírá do noční
ohrady, nejen pro klidnější spánek pastevců, ale hlavně kvůli toulavým psům. V noční
ohradě mají zvířata k dispozici sůl a vodu.

ŠTÍTARSKÝ KOPEC

Již pátým rokem se staráme o jižní část Významného krajinného prvku a
regionálního biocentra Štítarský kopec, kde se zachovaly xerotermní trávníky,
označované též jako suché stepi.
Xerotermní trávníky a bývalé extenzivní pastviny jsou dnes z velké části zarostlé
křovinami. Nejcennější plochu tvoří podle odborníků skalnatý jižní svah. Zde jsme v
zimách let 1999 - 2003 prováděli rozsáhlé likvidace náletů. V roce 2003 jsme na
vyřezaných třech hektarech zahájili extenzivní pastvu koz a ovcí. Zvířata mají
potlačit výskyt nežádoucích druhů a zejména spásat kořenové výmladky vyřezaných
křovin. Na vyřezané pasené plochy se rychle vrací typické teplomilné rostliny a zvyšuje
se množství druhů hmyzu.

Stejně jako minulý rok jsme vybudovali pasteveckou základnu u řeky Radbuzy na
pozemcích pana Horala kousek od Starého mlýna. Noční ohradu jsme pravidelně
posouvali kolem týpí, protože vlhkou louku zvířata rychle rozšlapala. Před zahájením
pastvy připravili 4 členové ohradu a tábořiště. Pást zde začali 4.6. zkušení pastevci naši členové Kyselina a Sova. Natáhli ohradníkové lanko, postavili týpí a naučili stádo
chodit způsobně na pastvinu a zpět. Trochu nás vyděsilo, že prázdné plochy vzniklé
vyřezáním trnek, zarostly svízelem, který se neuvěřitelně rychle rozrostl, takže
zvířata nebylo v té džungli ani vidět. Zejména valašky se však statečně prokousávaly
skrz naskrz a za 14 dní nebylo po svízeli ani památky. Zvířata jsme přepravovali
nadvakrát v „kozabusu“ za autem. Ve Štítarech se přívěs přepřáhl za traktor a pan
Horal jej přetáhl přes 100 metrů dlouhý brod, stejně jako předtím tyče na týpí, noční
ohradu a další materiál. 7.6. museli pastevci neplánovaně odjet, takže stádečko se
vrátilo na statek.
Další z našich členů Miloš Černý se rozhodl strávit víkend pasením, takže 11.6.
dorazil do Štítar. Týpí u něj moc důvěry nevzbudilo, proto si opodál postavil stan a
těšil se, až dorazí zvířectvo. Tentokrát nebyl k dispozici traktor a naše škodovka
brodem neprojede. Jedinou další přístupovou cestu tvoří romanticky vyhlížející asi
200 metrů dlouhá úzká kamenná lávka. Dospělé kozy a ovce jsme vzali na vodítko a
převedli je. Doufali jsme, že je kůzlata a jehňata budou následovat. Zpočátku to
vypadalo nadějně, stádečko cupitalo po lávce. Pak se však kůzlata rozhodla ochutnat
lákavou travičku na louce za lávkou a seskákala dolů následovaná jehňaty. Zpátky se
jim nechtělo, nezbývalo než uprchlíky pochytat a přenosit. Druhou část, naštěstí samá
jehňata, jsme rovnou přenášeli. Miloš se při transportu očividně bavil, obyvatelé Štítar
také. Druhý den jsme se zasmáli i my. Večer jsme přivezli nějaké zásoby a vidíme, jak
kolem noční ohrady běhá stádo s Milošem v patách. „Co to tady vyvádíte?“ „Běháme.
Už jsme byli dvakrát ve mlejně!“

14.6. vystřídali Miloše Adéla Skálová a Patrizio Ibargüengoitia Franzoni. Mexičan
Pat měl ze Španělska zkušenosti s tisícihlavým stádem ovcí, takže našich třicet
čtvernožců pro něj nebyl problém uhlídat. Divil se, že žádné zvíře nemá zvoneček,
jehož zvuk udržuje stádo lépe pohromadě. Druhý den se koza Almar chlubila
kastrůlkem pověšeným na krku. Uvnitř přidělaný kamínek při každém jejím kroku
zvonil. Pat si s sebou přivezl speciální hák na chytání ovcí, tzv. gančo. Pastevci přijeli
nalehko a jídelní náčiní si vyřezali. Ve volných chvílích se věnovali zvelebování
tábořiště a stavbě originální kadibudky. Adéla musela 16.6. odjet zpět do Prahy, Pat
zůstal do 20.6.
Následující týden strávilo stádo na ostrově (louka mezi řekou a mlýnským náhonem)
u mlýna pod dozorem manželů Horalových. 27.6. se zvířata přesunula zpět na kopec
spolu s Radkem Popelkou z Horšovského Týna. Pět valašek mělo ze šťavnaté „ostrovní“
trávy průjem, který druhý den po přehnání na kopec zmizel. Radka vystřídala 1.7.
Blanka Berná. Opalováním na skalách a pozorováním hrajících si kůzlat se bavila do 4.7.
Tábořiště zanechala svému následovníkovi ve vzorném pořádku.
Martin Vorel je pastevec, kterému patří náš největší obdiv. Se svým psem Gučim
pásl na Štítarském kopci celých čtrnáct dní. Obávali jsme se, že zapomene mluvit a
bude mečet jako koza, ale po celou dobu vypadal spokojeně a stádečko taky. Martin
zažil jeden večer pořádnou bouřku a vichřici. Když se v noci živly vyřádily, jeli jsme se
podívat, jestli se nikomu nic nestalo. Týpí i kozí ohrádka stály neporušeně uprostřed
ulámaných větví stromů a pastevec i jeho pes byli celodenním lezením po skalách za
stádem tak unaveni, že o naší návštěvě ani nevěděli. Martin absolvoval během pobytu

dva výlety - na Pleš a Starý Herštejn a na Čerchov. Kozy a ovce mezitím odpočívaly na
ostrově. Po návratu z výletu si zahnal stádečko zpět do noční ohrady. Ráno zvířata
jako obvykle vyhnal na kopec a vrátil se vařit snídani. Najednou z ostrova přiběhla
jedna (!!) ovce a s bečením utíkala za ostatními na kopec. Jak je to možné, je nám
dodnes záhadou. Martin se hodně zajímal o okolí, historii kraje a také o náš spolek.
Chtěl vědět, čím se živí naši členové, když zrovna nejsou na brigádě. „Je tam učitelka,
veterinář, úřednice....no vlastně kromě horníka, kosmonauta a šlapky téměř všechny
profese.“

18.7. vystřídali Martina Vorla pastevci z Ústí nad Labem Anička Kapura a Martin
Trousil. Oba byli z možnosti strávit týden ve společnosti bečících a mečících tvorů
nadšeni. 19.7. večer dorazila do Štítar redaktorka Lidových novin Zuzana Boušková,
která si následující den na vlastní kůži vyzkoušela pastevecký maraton povzbuzovaná
kolegou fotografem. Svoje zážitky sdělila čtenářům v článku Na pastvě, který vyšel
30.7.2004 v Páteční příloze Lidových novin. Dovolíme si kousek ocitovat: „...Moje
původní představy, že se budu na měkké trávě louky obklopena přežvykujícím stádem
slunit a číst knížku, se vytrácí. Namísto toho se v dlouhých kalhotách a vysokých
botách potácím za zmizelými kozami, abych je přihnala zpět do ohrady, odkud mi po
chvíli zase utečou. A to jsou klimatické podmínky ten den vhodné skutečně jen pro
chytání bronzu. Teploměr na fotografových hodinkách ukazuje 48°C. Přijde mi, že
kozy nepasu já, ale ony mne...“
Anička s Martinem byli naši nejvíc zaměstnaní a utahaní pastevci. Pastvina už

neskýtala zvířatům lákavou nabídku rozmanité pastvy, ale bylo třeba dopást zbytky
vegetace. Kozy žádostivě pokukovaly po bujném porostu za elektrickým ohradníkem.
Když zjistily, že jim od vousatého vegetariána a jeho mírumilovné přítelkyně nehrozí
žádné sankce, přeskakovaly lanko a nadšeně ochutnávaly zakázané dobroty. Martin
projevil přání zkusit si někdy podojit kozu. Jednou navečer jsme přivázali kozu v noční
ohradě a vybídli Martina, ať si to jde tedy zkusit. „Ale já už jsem si umyl nohy!“
Podívali jsme se na sebe - to chce dojit nohama? Rázem jsme ale pochopili. Martin
chodil všude (!!) bos a s čistýma nohama se mu do ohrádky plné kozích bobků nechtělo.
24.7. ráno odjížděli pastevci zpět do Ústí, Anička značně nastydlá, Martin s pestrou
sbírkou kuriózních drobných poranění. Stádo se páslo na ostrově a čekalo na příjezd
nového dozoru.

Toho dne odpoledne postihla oblast kolem Hostouně a Vidic průtrž mračen. Během
jedné hodiny stoupla hladina řeky Radbuzy o 1 metr. Pod vodou se ocitly nejen louky
kolem řeky, ale také základna u Starého mlýna. My jsme v tu dobu dokončovali kosení
na louce u Staré Huti. Pěkně jsme tam zmokli. Když jsme se vraceli promáčení a
utahaní domů, volali nám známí, jak to u nás vypadá. Vůbec jsme nechápali, o co jde.
V rozhlase a televizi líčili konec světa. Ve Štítarech bylo opravdu boží dopuštění. Týpí
bylo kompletně vyplavené, stálo asi půl metru ve vodě. Kozy i ovce se brodily ve vodě,
chvílemi jim koukaly jen hlavy. Provizorně jsme je nalákali na místo, kde jim voda
sahala jen pod břicha a nehrozilo nebezpečí utonutí. Rychle jsme jeli vyzvednout nové
pastevce Ivanu Tomšíkovou a Evu Německou na nádraží do Hostouně a poté na statek

pro věci potřebné k záchraně zvířat.

Do Štítar jsme se vrátili za půl hodiny. Pan Horal s přáteli zatím traktorem převezli
díly noční ohrady a sestavili je u mlýna, kam voda nedosahovala.
Vůdčí kozu jsme uvázali na vodítko a po lávce, která byla 40 cm pod hladinou a
částečně se v proudu vznášela, převáděli stádo do bezpečí. Několik jehňat a kůzlat
však proud strhl. Jen díky obětavému zásahu pana Horala, který skočil do
rozbouřeného toku, vše dobře dopadlo.
Druhý den, když řeka trochu opadla, jsme zvířata přenosili po 200 dlouhé kamenné
lávce, naložili do kozabusu a odvezli na statek. Chytat a nosit vystresovaná a
vzpouzející se zvířata, vážící přes 30 kg, byl obrovský výkon. Katka se projevila jako
talent na odchyt splašených ovcí. Protože sama není o nic těžší než dospělá ovce,
občas kolem nás projela na jejím hřbětě, než se jí podařilo zvíře povalit. Obě nové
pastevkyně obětavě pomáhaly, kde se dalo, a večer toho měly asi plné zuby.
Stádo se na Štítarský kopec vrátilo ještě na týden, a to od 31.8. do 6.9., aby spáslo
trnky, které za měsíc stačily obrazit. Pastevec František Polach nám pomáhal se
stěhováním z Pařezovského kopce. Franta si se zvířaty rozuměl, až poslední den nám
konsternovaně vyprávěl, že „...ta strakatá koza si klidně vyskočila z ohrady, přeskočila
křoví a upalovala dolů k týpí. A zbytek stáda vchodem na pastvinu za ní, vůbec
nepočkali, až jim otevřu!“
Do konce března 2005 plánujeme vyřezat zbytky trnek, které kozy a ovce nebyly
schopné spást. S pastvou budeme pokračovat i další sezónu, výhledově se uvažuje o
rozšíření pastvy nad Starý mlýn.
Akce byla financována z Programu péče o krajinu MŽP ČR.

PAŘEZOVSKÝ KOPEC

Ke konci roku 2003 započaly práce ve VKP „Pařezovský kopec“. Jedná se o na
Domažlicku ojedinělé ladní společenstvo s výskytem vzácných a chráněných druhů

rostlin a hmyzu, které z větší části zarostlo náletovými dřevinami. Na objednávku
Městského úřadu Domažlice jsme odstranili náletové dřeviny a ponechali pouze
vzrostlé solitéry. Vykácené dřeviny měly být spáleny.

Vyřezání náletů nebyl žádný problém, protože se jedná o jednoduchý terén. Potíže
však nastaly při pálení pořezaných křovin a větví stromů. Poněvadž na lokalitě byla
spousta vysoké stařiny, čekali jsme na sníh, aby bylo pálení bezpečné. Vyřezané
dřeviny jsme vršili na hromady. Když konečně napadlo 10 cm, začal foukat silný vítr,
takže se opět nedalo pálit. Hromady pořezaných trnek poletovaly vzduchem, brigádníci
málem taky. Nakonec jsme se příznivého počasí samozřejmě dočkali a pustili se do
pálení, což byl kámen úrazu. Přes snažení starých zálesáků se nedařilo rozdělat
pořádné ohně. Březovou kůru a třísky jsme vyměnili za papír a Pe-po, ale výsledek byl
stejně mizerný. Jak pravila Hanka na konci jedné brigády, povedlo se nám spálit 3
balení Pe-pa a 2 náruče větví. O našem zoufalství svědčí i výrok jednoho člena, který
si nepřeje být jmenován: „Motýl jeden zatracenej, taky se moh vystěhovat, nemuseli
bychom se tu s tim dřít.“ Nevzdali jsme to a pálení úspěšně dokončili.
Podle našeho předsedy mělo být kácení na Pařezovském kopci záležitostí dvou
brigád, což se nám moc nezdálo, ale důvěřujeme zkušeným. Brigád nakonec bylo osm, z
toho pouze dvakrát jsme se sešli v hojnějším počtu. Celkem se akce zúčastnilo 13
členů a 2 nečleni.
Další údržbu lokality měla obstarat extenzivní pastva koz a ovcí. Při její přípravě
nám velmi pomohl Obecní úřad Pařezov - zajistil tyče na týpí, pitnou vodu pro zvířata i

pastevce. 25.7. jsme za vydatné pomoci Ivany Tomšíkové a Evy Německé z Prahy,
které si přijely vyzkoušet hlídání stáda, přestěhovali základnu, ohradu i zvířata ze
Štítarského kopce. Týpí jsme postavili na nejnižším možném místě (kvůli bouřkám).
Stálo sice trochu z kopce, ale pastevci bývali večer tak unavení, že jim to ani nepřišlo.
V těsné blízkosti týpí byla dvě vosí hnízda. Všichni pastevci vosy upláceli zbytky ovoce
a nikomu bodavé sousedky nevadily. Pitná voda se dovážela na kárce ze vsi od pana
Šerlovského.

Ohradili jsme dolní část lokality a 26.7. se začalo pást. První týden jsme
nepoužívali noční ohradu, protože kozy a ovce nocovaly hned u týpí. Pasení probíhalo v
pohodě, jenom se strakatou kozou se pastevci nemohli shodnout, okamžitě poznala, že
obě děvčata mají měkká srdce. Koza Almar přeskakovala ohradník a tropila i další
výtržnosti. Nakonec skončila na vodítku. Ke stádu jsme přidali kozu s kůzletem, aby
pastevci měli možnost nadojit si čerstvé mléko. Kůzle si hned získalo pozornost
domorodců chodících kolem na procházky.
Protože na Pařezovském kopci není pasená plocha celistvá, jedná se o šest částí
podél cesty, musela se ohrada stále přemisťovat. S tím nám vždy ochotně pomáhali
pastevci. Po prvním přesunu oplocení jsme zprovoznili noční ohradu.
1.8. se vystřídali pastevci, z Prahy dorazili Martina Fulínová a Honza Bašta. Se
stádečkem se rychle sžili a ani s kozou Almar neměli potíže. Ke kozímu mléku projevili
značnou nedůvěru, tak jsme kozu s kůzletem zase odvezli. Pařezovští málem drželi
smutek. Martina s Honzou se mohou pochlubit ojedinělým zážitkem - 7.8. se jedné

ovečce narodila dvě jehňata. Po odeznění prvotního šoku byli oba nadšení a ani nespali,
jen aby se mrňousům nic nestalo. Dokonce si pobyt o dva dny prodloužili.

8.8. dorazila skupinka sedmi Mamutů - členů Oddílu experimentální archeologie z
Prahy v čele s Klárou Neumannovou. Měli to štěstí, že na ně vyšel přesun stádečka na
největší a „nejchutnější“ část lokality, takže i známé firmy zapomněly na lumpárny a
způsobně se pásly. Nebo možná ustoupily přesile.
15.8. vystřídaly Mamuty Lenka Čermáková s kamarádkou Ivou, které přijely až z
Brna. Kozy usoudily, že už se dlouho chovaly způsobně a připravily děvčatům perné
chvilky. Možná jste z našeho vyprávění došli k závěru, že kozy jsou pěkně poťouchlá
stvoření. Říká se, že se koza šest hodin denně pase, šest hodin spí a zbytek dne
vymýšlí, co by kde provedla. Nevěřte tomu. Když mají nad sebou pevnou ruku, jsou
kozy přátelská a milá zvířata.
18.8. začali pást Jitka Čermáková se sestrou Míšou a kamarádem Kájou. Měli smůlu
na počasí, celý týden jim propršel. Doufáme, že si s sebou zpět do Moravských
Budějovic odváželi kromě mokrého oblečení i řadu příjemných pasteveckých zážitků.
Pastevci vzorně sledovali své svěřence a všimli si, že jedna z valašek není ve své kůži.
Ovečku jsme odvezli na statek, po čtrnáctidenním zotavování se z průjmu a celkové
slabosti se vrátila do stáda. Příčinu onemocnění se nepodařilo zjistit.
24.8. se pastevci opět vyměnili. Maruška Kadlecová s přáteli Žofkou a Abdulem
dorazili z Prahy v pořádném lijáku. Byli asi trochu na rozpacích, když viděli promočené
týpí a neproniknutelná černá mračna, ze kterých se valily proudy vody. S nepohodou se

ale poprali na jedničku. Déšť je neodradil, zvířata poslouchala, zvlášť Abdul si moc
dobře rozuměl s kozou Almar. Tomuto sympatickému chlapíkovi z Libye neuvěřitelně
zachutnal domažlický chleba. Přikusoval jej k žemlovce, k tatrance i k melounu.
Pastevci nám pomohli 31.8. (v pěkné bouřce a lijáku) přestěhovat vše zpět na
Štítarský kopec.
Pastva na Pařezovském kopci splnila svůj účel. Zvířata značně potlačila výmladky
náletových dřevin, jen osikám, které obrazily, zrovna moc pozornosti nevěnovala. Do
konce března vyřežeme nespasené osiky a zdřevnatělé výmladky trnek, které tu a tam
zbyly. Pást zde budeme i v dalším roce.
Pastva byla financována z Programu péče o krajinu MŽP ČR.

MĚLNICKÉ TVRZIŠTĚ

Druhým rokem se zabýváme údržbou Mělnického tvrziště, biologicky i historicky
cenné lokality, která byla v minulosti využívána jako pastvina pro ovce. Po skončení
pastvy z větší části zarostla náletovými dřevinami a mezi valy bývalého tvrziště
vznikla černá skládka.
13.3. jsme vyřezali vstupní část, uklidili skládku na okraji pozemku, podařilo se
vyčistit část valů. Akce se zúčastnilo 9 členů a jeden malý pomocník.

Od 6. do 12.9. se zde pod dohledem Jakuba Havránka z Brna pásly kozy, ovce,
jalovice uherského stepního skotu a jaka domácího.

Na podzim od 28. do 30.10. se na Mělnickém tvrzišti konala větší brigáda. Za
vydatné pomoci kolegů z ČSOP Trója jsme vykáceli a vyřezali celou akropoli a přilehlé
valy. Větší klády jsme stahovali s koňmi, větve a křoviny se pálily. Teprve nyní vyniká
tvrziště v celé své velikosti a kráse. Do akce se zapojilo 9 členů, 6 „trojanů“, 3 nečleni
a jeden malý pomocník.
Do konce března plánujeme dořezání zbývajících náletů a v sezóně opět pastvu.
Pastva byla financována z Programu péče o krajinu MŽP ČR.

KOSENÍ V PP „LOUKA U STARÉ HUTI“

Třetím rokem jsme kosili dvouhektarovou louku na Staré Huti. Každoroční kosení

má zabránit zarůstání botanicky cenné lokality náletovými dřevinami a přispět k
přežití mizejících druhů rostlin - např. vemeník dvoulistý, prstnatec májový, hadí mord
nízký, starček vodní, suchopýr úzkolistý. Louku jsme uklízeli na objednávku Krajského
úřadu Plzeňského kraje.

Protože termín prací se o měsíc posunul, začali jsme s kosením 3.7. Tráva nebyla
tolik polehaná jako v minulých letech a dala se lépe sekat. Přesto jsme na Starou Huť
vyrazili celkem sedmkrát. Prací se zúčastnilo 10 členů, 4 nečleni a jeden malý
pomocník.

Část trávy jsme obrátili a po oschnutí navěsili na sušáky. Seno jsme pak s pomocí
Ing. Karla Kuneše odvezli. Většinu travní hmoty jsme opět bohužel naložili na valník a
vyvezli na kompost. Za zapůjčení a vyvážení valníku vděčíme paní Holubové z místního
statku. Za bezvadnou spolupráci děkujeme. Letos se podařilo naložit na valník zatím
největší fůru - podle shodného odhadu měla 4 metry. Vešlo by se sice ještě víc, ale
některým nejmenovaným členům už se nechtělo dělat, raději se oddávali slunění a
odpočinku. Také délka našich vidlí „vodrovek“ nebyla nekonečná.
Poslední brigáda proběhla ve znamení přívalového deště. Ze začátku to vypadalo
jako obyčejná letní přeháňka. Pustili jsme se do práce a čekali, kdy vysvitne sluníčko.
Nevysvitlo, spustil se takový liják, že jsme měli obavy, že nás to spláchne do Německa.
Až na jednu výjimku nikdo neměl pláštěnku, takže za chvíli pobíhaly po louce
postavičky zabalené do kusů plachty nebo nadité do igelitového pytle. Po hodině práce
v sílícím dešti letěly „pláště“ stranou, stejně už hodnou chvíli neplnily svůj účel. Tahat
mokrou trávu na plachtách k valníku si vyžádalo všechny fyzické rezervy. Se zaťatými
zuby jsme kosení i úklid trávy dokončili.
Letošní sekání a úklid louky u Staré Huti bylo ve znamení rekordů. Hned na začátku
začala stávkovat sekačka (podle odborného servisu se vytočila plastová zátka uvnitř

motoru a ten se okamžitě zadřel). Motor jsme nechali vyměnit za lepší a výkonnější. U
toho po 14 hodinách praskl a vzpříčil se pístní kroužek a motor byl opět na odpis. Do
budoucna vážně uvažujeme o využití koňské síly. Na statku v Libosvárech používáme
koňskou sekačku, bezporuchový stroj starý přes 60 let. Jediným problémem je
přeprava koní a sekačky ze statku na místo. Jedná se o 50 km, které by koně i
s nářadím museli dojet po svých. Koně bychom využili i při tahání pokosené trávy k
valníku.

KOSENÍ V PP „LOUKA U ŠNAJBERSKÉHO RYBNÍKA“
19.6. jsme pokosili část přírodní památky „Louka u Šnajberského rybníka“, kde
rostou např. prstatec májový, kosatec sibiřský, zábělník bahenní... Pokosenou trávu
jsme na plachtách tahali na kompost mimo PP. Oproti loňskému roku nám pod nohama
čvachtalo bahno, ale žádné dramatické zapadnutí a utopení gumovek se nekonalo. Na
kosené ploše se značně rozšířila vachta trojlistá. Louku jsme uklízeli na objednávku
Krajského úřadu Plzeňského kraje.

EXPERIMENT MÍNOTAUROS

V roce 2004 jsme pokračovali v projektu, který je v České republice ojedinělý.
Cílem Experimentu Mínotauros je využití primitivních plemen a netradičních druhů
býložravců při údržbě krajiny a chráněných území (možnost údržby krajiny
s minimálním použitím mechanizace a chemických prostředků, snížení nákladů na
údržbu krajiny a chráněných území, řízený „návrat“ velkých kopytníků do krajiny např. pratur, tarpan, smysluplné zachování primitivních plemen domácích zvířat - česká
červinka, ovce cápová, uherský stepní skot atd., zdroj velmi kvalitních a naprosto
„ekologických“ produktů - maso, mléko ...).
Nejprve krátce k projektu: Nejlepší pro mnohá zájmová území je pastva. Bohužel to
naráží na některá omezení. Nejčastěji používaná zvířata - ovce a kozy - jsou náročná
na zimní krmení a ustájení. Skotský náhorní skot, salers a další známá odolná plemena
skotu mají zase vysoké pořizovací náklady.

Proto jsme začali hledat jiná vhodná zvířata, která by splňovala následující
požadavky: odolnost vůči počasí, schopnost pást se ve všech ročních obdobích,
odolnost vůči nemocem a parazitům, finanční dostupnost, možnost chovu na pastvinách
s jednoduchým oplocením (el.ohradník).

K jakům, které jsme dovezli na konci roku 2003, přibyly 7. dubna 2004 dvě
jalovičky uherského stepního skotu z Podkrušnohorského zooparku Chomutov.
Všechna zvířata si nejprve musela zvyknout na elektrický ohradník. Zpočátku jsme
je pouštěli do prostoru s pevnou ohradou, před níž bylo nataženo nylonové lanko el.
ohradníku. Poprvé je jaci kompletně smotali, ale již druhý den bez problémů
respektovali. Během tří dnů jsme je vypustili do velké ohrady oplocené pouze
el.ohradníkem. Oběhli ji třikrát dokola s vyplazenými jazyky a začali se pást.
V současné době zvířata ohradník respektují i v případě stresových situací (nízko
přelétávající letadlo atd.).
Protože se staráme o výměrou malá území, od sebe značně vzdálená, musí být
zvířata zvyklá na běžný provoz a ovladatelná tak, aby je i laici bez problémů zvládli.
Jalovicím jsme zhotovili provazové ohlávky a postupně, jak nám časové možnosti
dovolily, jsme je zvykali na úvaz a vodění. Nejprve naznačovaly útok, ale po dvou třech
„kurzech“ se již chovaly způsobně. Poté jsme přistoupili k nácviku vodění. Postupně
jsme jednotlivé jalovice odváděli do stále větší vzdálenosti od ostatních. Jeden člověk
zvíře vedl a druhý šel za ním. Pomocník chodil ve stále větším odstupu, až zvíře samo
následovalo vůdce. V současné době jeden člověk uvede všechny čtyři jalovice. U
uherek bylo vše rychlejší, protože jsme si pomáhali odměnami (chlebem). Jačice
jakékoli pamlsky (chleba, rohlíky, piškoty, šrot…) odmítaly. Práce s jalovicemi zaujala
naše kamarády z ČSOP Trója. Ládín, Petra, Ota a Arcibiskup se týden věnovali vodění
zvířat a pomohli nám se sušením sena. Z Ostravy dorazila Markéta Friedrichová, která
s jalovicemi strávila deset dní. Krom toho pomáhala, kde se dalo.
Jačice se jeví jako velmi jemní tvorové, bez problémů je uvede i děcko. Uherky
napřed vyzkouší, zda se nový cvičitel náhodou nepodřídí. Jinak na pastvinách jsou vůči
lidem přátelské. Ačkoli jsou jačice mnohem menší, starší z nich je stále dominantní.
U býka nepředpokládáme využití pro pastvu v zájmových lokalitách, proto jsme jej

neučili vodění, ale jen ovladatelnosti při běžné manipulaci.
Býkovi a mladší jačici jsme museli upravit přerostlé paznehty. Býka jsme před
zákrokem uspali. Na začátku zimy jsme všechna zvířata odčervili přípravkem Panacur.

Měli jsme obavy, zda jakům nebude vadit horké léto a vnější parazité. Ani přes
poledne stín nevyhledávali a raději se doslova smažili uprostřed pastviny. Kromě
naprosté skromnosti v potravě nás jaci překvapili minimální spotřebou vody (cca 6 litrů
v parných dnech na kus). Uherky neměly s horkým počasím žádné problémy.
Zima nečiní jakům ani uherkám nejmenší potíže. Mrazy ani silné sněžení neodradí
zvířata od poklidné siesty na pastvině. Jsou schopni najít si pastvu i pod sněhem, ale
vzhledem k omezeným plochám našich zimních pastvin krmíme venku senem. Před
senem nebo nasekanou trávou dávají přednost pastvě. Využijí v podstatě jakýkoli
travní porost, včetně stařiny.
V září se jalovice pásly na Mělnickém tvrzišti. Na místo dorazily způsobně na
vodítku. I v naprosto neznámém prostředí respektovaly ohradník a v klidu a pohodě
spásaly stařinu. Příští sezónu plánujeme ve spolupráci s příslušnými orgány ochrany
přírody rozšířit jejich využití.
Tato divoce vyhlížející zvířata poutají pozornost všude, kde se objeví, proto je
budeme využívat i při propagaci ochrany přírody a při ekologické výchově.
4. prosince jsme přivezli ze Zooparku Vyškov mladého býčka uherského stepního
skotu. Za pomoc při jeho transportu děkujeme panu Romanu Freiovi, Tomáši Kobylákovi
a Martině Fulínové. V sezóně bude dělat společnost býkovi jaka, pro značnou

příbuzenskou spřízněnost všech jedinců tohoto plemene v ČR nebude využíván k chovu.
V předjaří jej chceme vykastrovat, protože kastráti jsou mnohem ovladatelnější než
býci.

Pro spásání vegetace na Štítarském kopci jsme měli v plánu koupit stádečko ovcí
cápových chovaných v ČR. Bohužel tento plán nevyšel, a tak jsme hledali nějaké jiné
primitivní plemeno. V ČR je to valaška a šumavka. Valašek je však velmi málo (cca 100
čistokrevných jedinců), takže nebyla reálná šance jich sehnat více. Šumavky jsou sice
mnohem početnější, ale paradoxně je problém koupit na jaře jehňata.

22. května jsme z farmy Marwin z Hanušovic u Šumperka dovezli 10 jehniček
plemene zušlechtěná valaška, které bylo vyšlechtěno z původní valašky. Toto plemeno
bylo ještě před 15-ti lety jedno z nejpočetnějších v Čechách, dnes se chová jen na
několika farmách, kde se kříží s masnými plemeny.
Martina Fulínová a Lucka Sovová na podzim ručně ostříhaly všechny ovečky, což je
značně namáhavá práce. Jedna ovce jim trvala průměrně 40 minut.
V roce 2005 plánujeme zakoupení beránka původní valašky a využívat jej k
připouštění našich oveček. Tím by se měly posílit vlastnosti, kterých si ceníme skromnost, odolnost...
Nákup zvířat jsme financovali z rozpočtu naší organizace, další náklady jsou
hrazeny ze soukromých zdrojů některých členů.

KUŇKA ANIČKA
Od roku 2000 mapujeme výskyt obojživelníků na okrese Domažlice. Podařilo se
zmapovat 242 lokalit a zaznamenat výskyt 15 druhů obojživelníků.
V roce 2004 jsme se mapováním zabývali jen okrajově. Další rozsáhlejší sledování
plánujeme za dva roky, aby bylo možné porovnat stavy a vývoj populací na
zmapovaných místech. Ve spolupráci s Romanem Rozínkem jsme vytipovávali lokality,
které by bylo vhodné dlouhodobě sledovat.

PROJEKT ACCIPITER

V roce 2004 jsme pokračovali ve zkouškách plašidel, která by měla odradit jestřába
lesního od útoků na domácí zvířata.
Na jaře roku 2003 jsme vyrobili 390 ks plašidel sedmi různých druhů. Oslovili jsme
57 chovatelů, kteří měli problémy s pravidelnými útoky jestřábů ve svých chovech.
Nabídli jsme jim plašící zařízení zdarma k vyzkoušení, na oplátku jsme žádali o vyplnění
záznamové karty a poskytnutí informací o funkčnosti plašidel.
Výsledky byly povzbudivé, proto jsme čekali, jaká bude účinnost zařízení v době
zimního nedostatku potravy a během hnízdění jestřábů.
V průběhu roku jsme řešili několik problémů. Někteří chovatelé nechápou, že je
třeba plašidla nainstalovat podle návodu, aby mohla správně fungovat, jiní si stěžují, že
jim jestřáb roztrhal holuba 2 km od domu přesto, že mají plašidla u domu pověšena.
Na podzim jsme dopisem znovu oslovili chovatele, ale odpověď zaslalo pouze sedm z
nich. Ve všech těchto případech jsou plašidla stále nainstalována a kromě jednoho
místa fungují ke spokojenosti chovatelů. V roce 2004 jsme předali sady plašidel dvěma
novým zájemcům, u nichž jsou zatím účinná.
Vzhledem k množícím se žádostem o podobná zařízení proti špačkům, vrabcům,
volavkám, kormoránům nebo strakapoudům a žlunám, uvažujeme o vývoji a zkouškách i
dalších typů plašidel.

PŘEDNÁŠKA „TIBET - ZEMĚ HOR“

14.2.2004 jsme uspořádali v Gymnáziu J.Š.Baara v Domažlicích přednášku Mgr. Petra
Kuneše „Tibet - země hor“ s promítáním diapozitivů. Osmdesát posluchačů se
seznámilo s tvrdými přírodními podmínkami, bohatou historií, životem dávných i
současných Tibeťanů a nelehkou situací za čínské okupace. Na závěr byl v
předpremiéře promítnut film o posvátné hoře Kailás „V kruhu znovuzrození“, na jehož
natáčení se Petr Kuneš podílel.

VÝSTAVA „PŘÍRODA A MYSLIVOST“

Na pozvání Okresního mysliveckého spolku v Domažlicích jsme se účastnili výstavy
„Myslivost a příroda“, jež se konala od 1.4. do 4.4.2004 v domažlickém MKS.
Prezentovali jsme zde činnost naší organizace na pěti panelech.

PŘEDNÁŠKA „VÍTE, CO JÍTE...“

26.11.2004 jsme v jídelně Gymnázia J.Š.Baara v Domažlicích pořádali přednášku
nazvanou „Víte, co jíte? aneb Rizikové látky v naší stravě a možnosti jejich
minimalizace“. Potravinářský chemik Ing. Vít Syrový seznámil přítomné s průmyslovou
výrobou potravin, která se většinou neobejde bez používání přídatných látek (t.j.
konzervantů, dochucovadel, barviv....). Už jen málokdy se používají „přírodní“ (t.j.
chemicky neupravované) potraviny, čímž se člověk nenápadně přibližuje k „syntetické
stravě“. Mnohé přídatné látky však podle současného vědeckého poznání lidskému
zdraví příliš neprospívají, a tak mnohá dobrůtka není při nadměrné konzumaci pro
lidský organismus právě to nejlepší.
Pan Syrový vysvětlil, co jsou to „éčka“ a jak se v nich vyznat. Podle čeho si vybrat v

regále z dvanácti druhů např. kečupů ten, který škodí nejméně nebo v ideálním případě
vůbec. Doporučil orientovat se na biopotraviny.

PŘEDNÁŠKA „PATAGONIÍ V SEDLE“

12.12.2004 přijal naše pozvání Dan Hála, který projel s přáteli 2000 km jižním Chile
na koňském hřbetě. Při promítání fotografií a videosekvencí se padesátka diváků
seznámila s trampotami českých cestovatelů, drsným životem huasos - chilských
kovbojů, jejich perfektním ovládáním svého řemesla, divokou, drsnou, ale nádhernou
přírodou této části světa. Velký ohlas vzbudil sjezd ze zasněženého vrcholu sopky na
karimatce, sestup koňmo z prudkého štěrkového svahu nebo záběry kamery upevněné
na soumarském sedle při brodění mělkým jezerem.

PODĚKOVÁNÍ

Rádi bychom poděkovali za spolupráci a podporu Ústřední výkonné radě Českého
svazu ochránců přírody, Ministerstvu životního prostředí České republiky, Agentuře
ochrany přírody a krajiny ČR - středisku Plzeň, Odboru životního prostředí Krajského
úřadu Plzeňského kraje, Odboru životního prostředí Městského úřadu Domažlice a
Odboru životního prostředí Městského úřadu Horšovský Týn, Pozemkovému fondu ČR,
Podkrušnohorskému zooparku Chomutov, Zooparku Vyškov, Obecnímu úřadu Pařezov,
Obecnímu úřadu Otov, Obecnímu úřadu Hostouň, farmě Marwin, Okresnímu
mysliveckému spolku Domažlice,
Děkujeme Mgr. Janě Königsmarkové, Ing. Petru Sladkému, Ing. Lence Pivoňkové,
Ing. Romanu Sýkorovi, Jiřímu Sladkému, Bc. Václavě Švantnerové, Mgr. Jaroslavu
Tobiášovi, Karlu Makoňovi, Romanu Rozínkovi, Janu Ticháčkovi, Martinu a Jitce
Horalovým, Ing. Janu Kadlecovi, Josefu Štajnerovi, Václavě Melčové, Zdeňku
Vermouzkovi, Jiřímu Vlčkovi, Ing. Karlu Kunešovi, paní Holubové, Václavu Fainovi,
Radkovi Šerlovkému, Ing. Miroslavu Rauchovi, Mgr. Petru Kunešovi, Zdeňce Smrčkové,
MUDr. Simoně Kryslové, Jiřímu Hanušovi, Otovi Klačanskému, Romanu Freiovi, Danu
Hálovi, Petře Štípkové, Martině Fulínové, Ing. Vítu Syrovému, Markétě Friedrichové,
Eugenu Hutkovi, MVDr. Přemyslu Rabasovi, Ivetě Rabasové, Danuši Reinišové, Milanu
Ježkovi, Václavu Tauerovi, Jiřímu Šobrovi, Petru Kopfovi, Ing. Vlastě Duškové, Ing.
Jiřímu Benešovi, Julovi Nagymu, Miloslavu Fialovi, Milanu Kuželkovi, Tomáši Ládínovi
Kobylákovi, Petře Morávkové, Petru Doktoru Matějíčkovi, Janu Otovi Černému, Jirkovi
Arcibiskupovi Kadlecovi a ostatním členům ČSOP Trója, chovatelům zapojeným do
projektu Accipiter.
Náš dík patří i všem pastevcům - Adéle Skálové, Patriziovi Ibargüengoitia
Franzoni, Martinu Vorlovi, Zuzaně Bouškové, Martinu Trousilovi, Anně Kapuře, Blance
Berné, Radku Popelkovi, Evě Německé, Ivaně Tomšíkové, Oskarovi, Martině Fulínové,
Janu Baštovi, Kláře Neumannové, Veronice Černé, Kateřině Urbancové, Barboře
Malínské, Janu Dočkalovi, Petře Štípské, Janě Vinklerové, Jitce a Míše Čermákovým,
Kájovi, Lence Čermákové, Ivě Raclavské, Marii Kadlecové, Abdulovi a Žofce, Františku
Polachovi a Jakubu Havránkovi.
Za propagaci našich akcí děkujeme redakcím Domažlicka, Domažlického deníku,

Českého rozhlasu Plzeň, Českého rozhlasu Radiožurnál, Rádia Šumava, Rádia Dragon,
Rádia FMplus, Rádia Karolína, Rádia KissProton, Knihovně Boženy Němcové v
Domažlicích, Městské knihovně v Horšovském Týně, prodejnám Zelenina ABC - Ouřada
Luboš, Bio-Dia Zdravá výživa, Ovoce - zelenina Bártová Hana, Exofauna - Martina
Gillarová, Hopo H+H, Zoo centrum Záhořová Slávka, Kanadská krmiva Acana, Delta
Horšovský Týn, Arnika, Plaveckému bazénu v Domažlicích, Janu Ticháčkovi, RNDr.
Janě Pelcové.
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