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vydávání zpravodaje Chráněné krajinné oblasti Jesení-
ky se úspěšně rozeběhlo. Právě držíte v rukou již třetí 
vydání Campanuly, ve kterém se obdobně jako v před-
chozích číslech pokoušíme přiblížit aktuální dění, které 
hýbe přírodou a krajinou Jeseníků. Zavádíme některé 
pravidelné rubriky, které mohou být inspirací pro zají-
mavé výlety či hlubší poznávání méně známých zákoutí 
nejvyšších moravských hor. 

Současné číslo je věnované palčivým otázkám souvisejícím s trvalým rozvo-
jem sjezdového lyžování, které zanechává v krajině našich hor nesmazatelné 
stopy. Dalším a opakujícím se tématem je složitý vztah kůrovce a horských 
smrčin, jednoho z klíčových ekosystémů Jeseníků. Kůrovcové souše zkrátka 
do horských pralesovitých porostů patří, představují důležitou složku pří-
rodního prostředí, mnohdy jediný domov řady vzácných druhů živočichů 
a velmi často se stávají předmětem zájmu fotografů.
Papírový časopis i v dnešním světě elektronické komunikace může být pří-
jemným a vyhledávaným prostředníkem k získávání a sdělování informací, 
bohužel však pouze jedním směrem, od autorů ke čtenáři. Proto uvítáme, 
pokud se na nás obrátíte s podněty a postřehy, které vás při toulkách Jesení-
ky napadnou. Způsob, jak je sdělit, si určitě snadno vyberete, e-mail je i pro 
ostýchavé jistě dobrou cestou a podnětná sdělení mohou ochraně přírodního 
prostředí výrazně pomoci. Uvítáme také reakce na stav a podobu zařízení 
sloužících k informování návštěvníků v terénu, jimž věnujeme značnou po-
zornost. Zejména se to týká naučných stezek a dalších informačních tabulí, 
oceníme ale i připomínky týkající se třeba našich webových stránek (www.
jeseniky.ochranaprirody.cz). Obojí zajisté snese úpravy a zlepšení. Nejzají-
mavější ohlasy či názory zde rádi zveřejníme.
Vážení přátelé Jeseníků, věříme, že čas strávený listováním tímto číslem 
Campanuly nebudete považovat za promarněný, v případě zájmu můžete 
nalézt všechna vydání na našich webových stránkách a ani zájemci o archi-
vaci jednotlivých výtisků v papírové podobě zatím nemusí přijít zkrátka.

Hezkou zimu jménem celého autorského kolektivu přeje Jindřich Chlapek.

Vážení a milí čtenáři,

Na severním hřebeni hory Mrave-
nečník v místě zvaném Medvědí hora 
v nadmořské výšce 1160 m stojí od roku 
1991 větrná elektrárna. Tvoří ji tři tu-
busy výšky od 38 do 42 m s délkou listů 
vrtulí 12,15 a 21 m. 

Prvotní euforie 80. a 90. let z mož-
né výroby energie pomocí větru, tedy 
obnovitelného zdroje energie, se dáv-
no rozplynula. Zkušenosti ze zahraničí 
i ČR ukazují, že vysokou eko-efektivitu 
a návratnost investice lze dosáhnout 
pouze v takovém případě, kdy umístění 
větrných elektráren v terénu vyhovuje 
nejen samotným větrným podmínkám, 
ale současně nepoškodí charakter kra-
jiny (krajinný ráz) a přírodní prostředí 
(zvláště chráněné druhy živočichů, jejich 
biotopy, biodiverzitu, ekosystémy). 

Větrná elektrárna na Mraveneční-
ku byla povolena jako stavba dočasná 
do 31. 12. 2018. Vlastníka a provozova-
tele ČEZ, a.s. vystřídala nová společnost 
– Benoco, s.r.o., Plzeň, která má záměr 
stávající větrné stroje nahradit novými. 

Větrná elektrárna na Mravenečníku

Počet tubusů by se sice snížil z původ-
ních tří na dva, ale za cenu mnohem vět-
ší výšky (75 m) a větší délky listu vrtule 
(24 m). 

Správa CHKO Jeseníky v procesu 
hodnocení vlivu záměru na ŽP s tako-
vým návrhem nesouhlasila. Současné 
již dost výrazné narušení krajinného 
rázu stávající větrnou elektrárnou bude 
po umístění nových stojů mnohem 
větší. Tubusy s vrtulemi se negativně 
uplatňují při panoramatických pohle-
dech zejména z prostoru Pradědu a pra-
dědsko-vysokoholské hřebenové části. 

Na masív Mravenečníku se odkrývají 
další pohledy ze silnice od Červeno-
horského sedla, Přemyslova apod., kdy 
horní části tubusů a vrtule vyčnívají nad 
terénní horizont tvořený masívy hor.  
Je nutno si uvědomit, že záměr má být 
realizován na území CHKO Jeseníky, 
které  je samo o sobě zvláště chráněným 
územím, vyhlášeným pro své přírodní 
hodnoty a z důvodů ochrany kulturní 
krajiny historicky utvářené člověkem. 
Nelze opomenout regulativy platných 
Zásad územního rozvoje Olomouckého 
kraje, které výstavbu nových větrných 
elektráren na zvláště chráněných úze-
mích neumožňují.

Výsledek posouzení vlivů záměru 
na životní prostředí dal Správě CHKO 
Jeseníky za pravdu, Odbor životního 
prostředí Krajského úřadu Olomoucké-
ho kraje vydal v závěru roku 2010 k pro-
jektu větrných elektráren nesouhlasné 
stanovisko. 

Taťána Schmidtová
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Na konci každé „kůrovcové sezóny“ 
si říkáme, že byla přinejmenším zajíma-
vá. Nebylo tomu jinak ani letos, a jelikož 
je již za námi, podíváme se v krátkosti 
na její průběh. Nejprve je nutné přiblížit 
si, jak se kůrovec vyvíjí, co se v průběhu 
vegetační sezóny i mimo ní s kůrovcem 
vlastně děje.  

Z bionomie (života) lýkožrouta smr-
kového je známo, že jarní rojení začíná 
obyčejně na přelomu dubna a května, 
druhé rojení (letní) pak přibližně od po-
loviny června. Rojení probíhá tak, že nej-
prve na stromy nalétávají samečci, kteří 
v průběhu několika dní vyhlodají tzv. 
„snubní komůrku“. Pak lákají samičky 
vylučováním speciální chemické látky, 
tzv. „agregačního feromonu“. Po spáření 
začíná samička hlodat matečné chod-
by, do kterých klade vajíčka, z nichž se 
po čase vylíhnou larvy. Larvy se zakuklí 
a později se z nich vylíhnou bílí brou-
ci, kteří postupně tmavnou a mění se 
na dospělce. Zároveň požírají zbývají-
cí lýko buďto na stromě, kde se vylíhli, 
anebo přeletují na jiný strom. Říkáme 
tomu, že probíhá „zralostní žír“. Celý 
tento proces, trvá přibližně šest až deset 
týdnů. Klíčovým faktorem jeho vývoje 
je průběh počasí. Když je suchý a teplý 
rok, kůrovec stihne v nižších a středních 
polohách založit dvě, výjimečně tři ge-

Uběhla další „kůrovcová sezóna“
nerace. Ve vyšších (horských) polohách 
je to zpravidla jedna generace, někdy 
založí i druhou generaci, ale vývoj již 
nedokončí. Počasí v průběhu vegetační 
doby má vliv i na dostupnost potravy, 
kterou pro kůrovce představují oslabe-
né stromy (zlomené, vyvrácené či hni-
lobami oslabené). Suché a teplé počasí 
působí na smrk jako dřevinu s mělkým 
kořenovým systémem velice nepříznivě, 
a tak se lehce stává náchylným na nálet 
kůrovců.

V letošním roce pozdní nástup jara 
způsobil, že první rojení (jarní) kůrov-
ců začalo až počátkem června. Tím se 
„posunul“ celkový vývojový cyklus o ně-
kolik týdnů. Když se ohlédneme na tep-
lotní průběh počasí letošního roku, lze 
konstatovat, že nebyl pro kůrovce nijak 
příznivý. Kromě pozdního začátku jara, 
mělo vliv na vývoj lýkožrouta smrkové-
ho i chladné a deštivé období, trvající 
téměř tři týdny v květnu, na přelomu 
června a července a několik chladnějších 
epizod v průběhu srpna a září. To mělo 
za následek menší množství kůrovcem 
obsazených stromů. Například v údolí 
Bílé Opavy v NPR Praděd bylo evidová-
no v letošním roce pouze 5(!) stromů ob-
sazených kůrovci, v loňském roce téměř 
90. V nižších polohách kůrovec „stihnul“ 
založit i druhou generaci, která již kvůli 

nepříznivému počasí nedokončila vývoj. 
V horských polohách na řadě lokalit do-
končil vývoj první generace, ale praktic-
ky nezapočal druhou generaci. 

Když generace kůrovce nedokončí 
vývoj z důvodu započetí na konci ve-
getační doby,  přezimuje nejčastěji pod 
kůrou stromu, malá část v hrabance pod 
obsazeným stromem. Na jaře pak začíná 
nanovo jarní rojení, ke kterému je ků-
rovec „aktivován“ při teplotě přibližně 
17 ºC. Stádium, ve kterém přezimoval, 
zároveň dokončí vývoj a celý cyklus se 
opakuje znova. Lýkožrout smrkový je 
schopen přezimovat ve všech vývojo-
vých stádiích kromě vajíčka.

Průběh letošní „kůrovcové sezóny“ 
a malé množství kůrovcem obsazených 
stromů bylo netypické. Jistě i ta násle-
dující sezóna bude nesmírně zajímavá 
a zase nás něčemu novému naučí.     

Miroslav Havira
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Aktuality Aktuality

V první polovině roku 2009  jsme 
se rozhodli otevřít pro veřejnost téma 
možného vyhlášení Národního parku 
Jeseníky (NPJ) a zjistit, jak lidé a různé 
zájmové skupiny toto téma přijmou. Ja-
kožto veřejně aktivní lidé žijící v Jesení-
kách jsme realizovali veřejnou kampaň 
k tématu a také petici na podporu vzni-
ku NPJ. Rozhodli jsme se k tomu proto, 
že příroda Hrubého Jeseníku je evrop-
sky jedinečná a zaslouží si kvalitní a lepší 
formu ochrany a péče, než je tomu dnes.  
Mezinárodně prestižní značku „národní 
park“ zároveň chápeme jako příležitost 
k rozumnému rozvoji regionu Jeseníků 
se základním heslem: „Národní park pro 
přírodu i pro lidi“. Cílem naší kampaně 
je přispět ke zlepšení praktické ochrany 
přírody v Jeseníkách a k rozvoji regionu, 
který bude založen na kvalitě poskyto-
vaných služeb a na ekologicky šetrném 
turismu.

Dnes jsou za námi desítky jednání 
na všech úrovních, konference, přednáš-
ky, série velkých veřejných besed, velké 
jednání s ministrem a se starosty, řada 
informačních stánků přímo mezi lidmi, 
desítky článků v novinách, řada televiz-
ních reportáží. Přestože situace během 
naší nadšenecké práce nebyla jednodu-
chá a kolem NPJ se účelově objevila řada 
nepravdivých informací a fám, výsledky 
veřejné kampaně ukázaly, že rozumně 
navržený NPJ má silnou podporu.

Petici samotnou podepsalo 15.000 
lidí, zejména z Jeseníků a bezprostřed-
ního okolí, připojila se řada osobností 
na regionální i celostátní úrovni. Také 
průzkumy veřejného mínění v Rýmařo-
vě a v Šumperku potvrdily, že většina lidí 
podporuje vznik NPJ. Dalším zajímavým 
výsledkem je to, že Oblastní výbor Klu-
bu českých turistů Olomouckého kraje 
na konci září 2010 přijal stanovisko, 
kterým podporuje návrh NPJ a sou-
hlasí s peticí na podporu vzniku NPJ. 
Také řada místních odborů KČT, např. 
v Šumperku, Mohelnici, Litovli, Uničově 
i v Olomouci, schválila vlastní stanovis-
ka podporující návrh NPJ. Potěšující je 
rovněž to, že petici podepsalo několik 
desítek významných podnikatelů, kteří 
v regionu provozují ubytovací a rekre-
ační zařízení, lyžařský areál, lázně nebo 
velké firmy. 

Výsledky potvrzují to, že NP Jese-
níky je navržen rozumně a je zajímavou 
příležitostí pro přírodu i pro náš region. 
Návrh NPJ totiž nezasahuje do obcí, je 
mimo obydlená území a jeho rozloha by 

Výsledky veřejné kampaně k Národnímu parku 
Jeseníky

měla činit pouze cca 25 % z plochy dneš-
ní CHKO Jeseníky, zejména v centrální 
části Hrubého Jeseníku. Turistické stez-
ky v horách budou zachovány, stejně tak 
trasy pro běžecké lyžování i provoz ly-
žařského areálu Ovčárna. Sběr borůvek, 
hub a pohyb v přírodě bude možný po-
dobně jako dnes.

Rozdíly mezi NP a CHKO jsou zá-
sadní, protože NP je ze zákona nejvyš-
ší forma péče o výjimečné území a je to 
priorita, zatímco CHKO priorita není: 
nemá dostatek peněz, nemá potřebné 
lidi do terénu a na pozitivní práci s veřej-
ností a neumí účinně vyřešit významné 
ekologické problémy Jeseníků. Národní 
park naopak zajistí lepší praktickou péči 
o území, tzn. např. přírodě blízké lesní 
hospodaření bez holosečí a s upřednost-
něním šetrné lesní techniky, kde hlav-
ním cílem je aktivní tvorba a podpora 
přirozených, druhově pestrých a zdra-
vých lesů. NP dále např. zajistí aktivní 
řešení záchrany vymírajících a ohrože-
ných unikátních druhů (rys ostrovid, 
tetřev hlušec, tetřívek obecný atd.) nebo 
účinné řešení zarůstání jedinečné vy-
sokohorské tundry uměle vysazenou 
borovicí klečí (nikoliv jejím plošným od-
straněním). Velmi důležité je to, že NP 
pomůže výrazně zlepšit služby pro ve-
řejnost, turisty a pro školy (speciální 
informační centra o přírodě, muzea pří-
rody s atraktivními expozicemi, snad-
no dostupné infomateriály o přírodě 
a množství zajímavých akcí), a podpoří 

ekonomiku a zaměstnanost regionu for-
mou získání nových finančních zdrojů, 
projektů a zvýšením atraktivity regionu. 
Konkrétní fakta zásadních rozdílů mezi 
CHKO a NP ukazuje srovnávací tabulka.

Závěrem chci za náš petiční výbor 
poděkovat stovkám konkrétních lidí, 
kteří se do kampaně zapojili aktivně 
a poslali množství dopisů, mailů a vyjá-
dření podpory. I nadále uvítáme spolu-
práci s každým zájemcem. K samotné-
mu návrhu NPJ je potřeba doplnit, že 
nejsme ve fázi vyhlašování NPJ a cesta 
k jeho možné realizaci je ještě dlouhá. 
Bude třeba uskutečnit mnoho jednání 
na všech úrovních a především vést věc-
nou diskusi. Důležitá bude samozřejmě 
pozice nového vedení Ministerstva ži-
votního prostředí. Jednání v této věci 
byla zahájena. Naše veřejná kampaň 
ovšem ukázala, že návrh NPJ má silnou 
regionální veřejnou podporu a je nezbyt-
né pracovat na návrhu NPJ tak, aby byl 
rozumně připraven, v široké spolupráci 
místních lidí a přinesl přírodě Jeseníků 
i našemu regionu užitek.  

Podrobné informace, vč. mapy navr-
ženého NPJ, řady dokumentů, TV pořa-
dů, kontaktů, najdete na: www.npjeseni-
ky.info

Za petiční výbor
petice na podporu NP Jeseníky,
Ondřej Bačík ml.

Porovnání rozdílů mezi národními parky (NP) a Správou CHKO Jeseníky POZN1

NP Krkonoše NP České Švýcarsko CHKO Jeseníky

Rozloha území 363  km2 79 km2 744 km2

Finanční výdaje  
v roce 2008

348,9 mil. Kč 82,6 mil. Kč 13,3 mil. Kč

Počet zaměstnanců celkem 336 50 17

Počet zaměstnanců určených 
pro práci s veřejností, péči 
o návštěvníky a vzdělávání 
v oblasti ochrany přírody

82 5 osob + strážci přírody (5) 1 na 1/2 pracovního úvazku

Počet profesionálních strážců 
přírody

20 + další POZN2 5 1 na 1/2 pracovního úvazku

Speciální informační 
střediska POZN 3

Muzea POZN 4 

5 stálých (Harrachov, Špindlerův 
Mlýn, Pec pod Sněžkou, Obří 
důl, Vrchlabí) a 4 sezónní (sruby 
přímo v terénu) + středisko 
ekologické výchovy Rýchorská 
bouda 

4 (Krkonošské muzeum 
Vrchlabí, Jilemnice, Paseky 
nad Jizerou, Harrachov)

3   (v Jetřichovicích, Hřensku 
a D. Chřibské) +  finanční 
podpora provozu 3 dalších 
Informačních středisek

Dům Českého Švýcarska 
v K. Lípě

Žádné v provozu,
předpokládá se realizace 
a zahájení provozu Domu 
přírody v Karlově Studánce 
v roce 2013

Počet akcí pro veřejnost roce 
2008 / počet účastníků POZN 5 

Návštěvnost infocenter celkem

672 / 17 642

259 324 osob

136 / 3 383

43 828 osob

33 / 1 100

0 osob

Hodnota realizovaných  
a připravovaných projektů 
v letech 2010–2012 POZN 6

cca 500 mil. Kč 108 mil. Kč 20 mil. Kč

Státní organizace, která spravuje 
území a zastupuje vlastníka 
(Českou republiku)

Správa Národního parku 
Krkonoše

Správa Národního parku České 
Švýcarsko

Lesy České republiky POZN 7

Zdroje:   Výroční zprávy KRNAP, NP České Švýcarsko a Správy CHKO Jeseníky za rok 2008 a dále prezentace a informace zaslané vedoucími pracovníky obou 
NP a CHKOJ.

POZN 1 Tabulka názorně ukazuje rozdíly mezi státní ochranou přírody v NP a v CHKO. NP mají mnohonásobně větší finanční a kapacitní možnosti než Sprá-
va CHKO Jeseníky. NP mají také jasné a účinné kompetence k danému území, protože vykonávají jeho správu. To všechno vede k výrazně lepší péči 
o přírodu, ale i k rozvoji regionu. NP jsou mezinárodně uznávaná prestižní území, otevírají cestu k mnoha novým finančním zdrojům na národní i me-
zinárodní úrovni a jsou příležitostí pro realizaci veřejně přínosných projektů. Ochrana přírody formou CHKO bohužel něco podobného neumožňuje, 
v Jeseníkách se podobné projekty téměř vůbec nerealizují a tyto finanční prostředky sem neplynou. To je velká ztráta pro region, pro tvorbu nových 
pracovních míst a pro lepší praktickou péči o evropsky unikátní přírodu.

POZN 2 Stráží přírody jsou i další zaměstnanci NP: lesníci, cestáři i odborní pracovníci, tzn. že celkový počet lidí, kteří jsou v terénu vidět a mohou informovat 
a zasahovat je mnohonásobně více.

POZN 3 Tato informační střediska slouží nejen k informacím o turistických cílech a k poskytování informačních služeb, ale součástí jejich hlavní náplně je 
i ekologická výchova, prezentace pravidel chování v NP, informace o ochranì přírody, o aktivitách Správy NP. Součástí jsou také stále naučné expozice, 
výstavní galerie, popř. herní prostor pro děti nebo možnost filmových projekcí pro skupinu lidí.

POZN 4  Muzea provozují moderní interaktivní expozice věnované přírodnímu a kulturnímu bohatství národního parku a okolí. 
POZN 5  Nezahrnuje počet účastníků realizovaných výstav.
POZN 6 Projekty financované z národních a mezinárodních zdrojů zaměřené na praktickou péči a ochranu přírody, na práci s veřejností a podporu ekologicky 

šetrné turistiky.
POZN 7 Lesy ČR na území CHKO Jeseníky realizují rovněž osvětové a informaèní akce a mají tým lesních pedagogù. Možnosti Lesů ČR na aktivní práci a vzdě-

lávání veřejnosti a dětí jsou ovšem výrazně menší než možnosti v národních parcích. Lesy ČR navíc realizují osvětu zaměřenou na les, lesní hospoda-
ření a péči o les, zatímco národní parky realizují komplexní osvětu veřejnosti o ochraně přírody a krajiny v regionu.   

Poznámka redakce: K výše uvedenému je v zájmu vytvoření úplného obrázku o postojích k národnímu parku v regionu po-
třeba dodat, že vedle podpory nelesnické veřejnosti se v této fázi jednání o národním parku silně projevoval nepřehlédnutelný 
negativní postoj většiny zástupců dotčených obcí a krajů, Lesů ČR, s. p., mysliveckých sdružení a organizací zabývajících se roz-
vojem cestovního ruchu.
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V rámci projektu „Jednotný infor-
mační a komunikační systém ochrany 
přírody v NUTS II Moravskoslezsko“, 
o kterém jsme vás informovali v minu-
lém čísle, zahájila Actaea – společnost 
pro přírodu a krajinu ve spolupráci se 
Správou CHKO Jeseníky obnovu Na-
učné stezky Bílá Opava. Byly vyrobeny 
informační panely o přírodě i historii 
území, které budou na jaře umístěny 
na připravené stojany a stezka bude 
slavnostně otevřena začátkem léta. Ter-
mín a místo slavnostního otevření stez-
ky budou upřesněny na stránkách www.
actaea.cz a www.jeseniky.ochranapriro-
dy.cz a budeme o nich informovat také 
prostřednictvím médií. Ke stezce bude 
vydán barevný tištěný průvodce. Podoba 
informačních panelů naučné stezky byla 

Projekt  „Jednotný informační 
a komunikační systém ochrany přírody 

v NUTS II Moravskoslezsko“ 
projednána na veřejném setkání v Kar-
lově Studánce, kterého se zúčastnili zá-
stupci Správy CHKO Jeseníky, sdružení 
Actaea, Lesů ČR, Klubu českých turistů, 
Státních léčebných lázní Karlova Stu-
dánka, Horské služby Jeseníky a sta-
rosta obce Karlova Studánka. Zaznělo 
mnoho podnětných připomínek a ná-
vrhů, které byly zapracovány do finální 
podoby naučné stezky.

V dubnu budou v rámci propagace 
soustavy Natura 2000 vydány letáky 
věnované významným biotopům CHKO 
Jeseníky – horským smrčinám a alpín-
skému bezlesí.

Všechny materiály vydané v rám-
ci tohoto projektu, ale i další materiály 
vztahující se k Natuře 2000 a CHKO 
Jeseníky, budou k dispozici v Informač-

ním centru Natura 2000 v Karlovicích, 
které zahájí svou činnost v lednu 2011 
(kancelář společnosti Actaea, Karlovice 
134, budova Lesní Správy, info@actaea.
cz, www.actaea.cz).

Lenka Skuhravá

CHKO návštěvníkům
Aktuality Aktuality

Přinášíme vám další informace o za-
jímavé novince, se kterou se mohou 
turisté setkat v Jeseníkách, Beskydech 
a na dalších místech v republice. Jsou to 
tabulky s kódy (tzv. taggy), které jedno-
duchým způsobem informují návštěvní-
ky o zajímavostech v místě, kde se právě 
nacházejí. K použití této aplikace stačí 
pouze mobilní telefon s fotoaparátem 
a připojením na internet. Do současné 
chvíle umístila Actaea 81 těchto tabulek 
v Jeseníkách a 58 v Beskydech. Většina 
z nich je umístěna v přírodě na turis-
ticky hojně navštěvovaných místech 
v okolí Pradědu, Šeráku a Keprníku v Je-
seníkách nebo v okolí Pousteven v Bes-
kydech či v Javorníkách. Některé na-
jdete u přírodních památek a rezervací, 
u významných lokalit nebo kulturních 
památek. Také se s nimi můžete setkat 
přímo v obcích obou CHKO. Příští turis-
tickou sezónu bude zpracováno a umís-
těno celkem 100 tabulek v Jeseníkách 
a 100 tabulek v Beskydech. O projektu 
jsme průběžně informovali v regionál-
ním tisku, na různých akcích, jako např. 
koncert pro Jeseníky, Lesní slavnosti 
Lapků z Drakova, Hornické slavnosti 
v Karviné atd. Byly o něm také natočeny 
reportáže pro TV Prima, server TV por-
tály a pro Českou televizi. 

Aktuálně připravujeme hru pro Geo-
caching. Jedná se o hru na pomezí spor-

Turistické informace do mobilu

V letošním roce proběhlo několik vý-
znamných akcí zaměřených na zkvalit-
nění terénního vybavení.

Z prostředků Programu péče o kra-
jinu Ministerstva životního prostředí 
Správa CHKO Jeseníky využila na zlep-
šení stavu turistických stezek a dalšího 
vybavení pro návštěvníky téměř jeden 
milión korun.

Na všech naučných stezkách byla 
provedena pravidelná údržba, nejen 
informačních tabulí, ale často i lávek 
nebo schodů. Například na Bílé Opavě 
byly zcela vyměněny dlouhé schody pod 
Barborkou, nebo lávka nad Malým vodo-
pádem. Zde se rovněž připravuje obno-
va naučné stezky, nové stojany jsou již 
v terénu, slavnostní otevření proběhne 
na jaře příštího roku.

Z dalších letošních akcí je rozhodně 
třeba zmínit opravu stezky přes Kepr-
ník, kde byly po jarních povodních jeden 
metr hluboké erozní rýhy. 

Opravena byla například i zřícená 
lávka na Vysokém vodopádu.

Sjezdové lyžování představuje velmi 
významný krajinotvorný činitel, který 
za 120 let své historie způsobil místy ve-
lice razantní proměnu tváře krajiny. Je 
zřejmé, že lyžování přináší do hor výraz-
né, avšak pouze sezónní oživení a určitý 
ekonomický profit. 

Jak však na tyto aktivity nahlížet 
z pohledu ochrany přírody a krajiny? 
V neoficiální klasifikaci volnočasových 
aktivit řadíme sjezdové lyžování k tzv. 
tvrdému turismu, zanechávající v kraji-
ně zřetelné a v zásadě negativní stopy. 
Nejde jen o samotné odlesnění částí sva-
hů určených pro lyžování, dosti zásadně 
a tvrdě dopadá na krajinu budování zá-
zemí a infrastruktury v podobě restau-
rací, ubytování, kapacitních parkovišť, 
bazénů a dalších „nezbytných“ součástí 
správného horského střediska. Stává-
me se tak svědky dramatické přeměny 
poklidných a malebných horských údolí 
či sedel v kypící technokratická moder-
ní urbanizační jádra, jejichž vývoj není 
zdaleka u konce.

Vzhledem k výhodnosti podnikání 
v tomto oboru, dotacím a stále ještě pře-
važující poptávce nad nabídkou se zcela 

Lyžování a ochrana přírodytu a turistiky, která spočívá v použití 
navigačního systému GPS při hledání 
skryté schránky nazývané cach (skrýše 
neboli keše), o níž jsou známy jen její 
zeměpisné souřadnice. Při hledání se 
používají turistické přijímače GPS. Člo-
věk, zabývající se geocachingem, bývá 
označován slovem geocacher, česky též 
geokačer nebo prostě kačer. Po objeve-
ní keše, zapsání se do knihy (logbooku), 
případné výměně obsahu a nebo splnění 
úkolu ji nálezce opět uschová a zamas-
kuje. Jednou ze základních myšlenek 
geocachingu je umisťování keší na mís-
tech, která jsou něčím zajímavá a přesto 
nejsou turisticky navštěvovaná. V po-
pisu keše jsou pak uvedeny informace 
o místě s jeho zvláštnostmi a zajíma-
vostmi. Keše se umisťují i do zajíma-
vých míst velmi frekventovaných. Pro 
zmíněnou hru jsme vytipovali tři místa 
skrýší v Jeseníkách – 1. zřícenina hradu 
Koberštejn, 2. zříceniny hradů Raben-
štejn a Pustý zámek a 3. Freudenštejn, 
v Beskydech bude skrýš například v ob-
lasti Lysé hory. Po objevení skrýší bude 
muset nálezce splnit úkol, který vám ale 
neprozradíme. Hra je velmi vhodná i pro 
rodiny s dětmi.

Více informací o projektu na strán-
kách taggmanageru www.taggmanager.
cz, dále na www.actaea.cz, www.praded.
org a www.javorniky.org.

Reportáže najdete na odkazu http://
www.tvportaly.cz/bruntal/15451-novy-
infosystem-v-jesenikach-vyuziva-mobi-
lu-turistu a http://www.ceskatelevize.
cz/ivysilani/410231100070714-udalos-
ti-v-regionech-ostrava/

David Valach

Sběr odpadků po zimní sezóně pro-
běhl na dvou lokalitách. Na konci dubna 
byl proveden úklid na Rejvízu a na konci 
května na Pradědu v prostoru Ovčárna 
– Barborka – vysílač. Tyto lokality kaž-
doročně navštíví vysoký počet turistů, 
kteří po sobě zanechají velké množství 
odpadků. Na Rejvízu jich posbírali dob-
rovolní strážci přírody, kteří se na úklidu 
podíleli, několik pytlů, na Pradědu celý 
přívěsný vozík. Za pomoc jim patří velký 
dík.

Michal Ulrych

logicky objevují záměry na vytváření 
dalších sjezdovek. 

Při hodnocení konkrétních záměrů 
již usazených v územních plánech je asi 
nejpodstatnější rozsah odlesnění. Šířka 
tratí bývá při jednáních s investory ve-
lice kontroverzním tématem, z obvyk-
le požadovaných 70–80 metrů šířky se 
ochrana přírody snaží tuto hodnotu 
stlačit na nejvýše 50 m, které by měly 
být dostatečné jak z pohledu bezpečnos-
ti lyžařů (při přiměřeně nastavené kapa-
citě přepravního zařízení) tak ochrany 
navazujícího lesního ekosystému. 

Žádná sjezdovka se dnes neobejde 
bez umělého zasněžování. Potřeba vody 
se dle plochy tratí a výkonnosti sněžných 
děl pohybuje od relativně neškodných 
4 l/s až po 90 l/s, které už samy o sobě 
představují slušnou horskou bystřinu.

V letošní zimní sezóně 2010/11 byl 
v Koutech nad Desnou po více než pěti 
letech jednání a schvalování zahájen 
provoz lyžařského střediska se šestise-
dačkovou lanovkou. Ještě před spuště-
ním areálu, už na stole ležel další projekt 
řešící na nedaleké louce výstavbu vesnič-
ky apartmánových domků. Zatím pouze 

v myslích potenciálních investorů zů-
stává areál nad Vrbnem pod Pradědem 
a nové sjezdovky v České Vsi. 

Statistika lyžařských zařízení v Jese-
níkách hovoří o 80 vlecích a lanovkách 
s celkovou přepravní kapacitou 40 000 
osob za hodinu a souhrnnou délkou 
37 km a 95 navazujících sjezdovkách 
s výměrou kolem 2 km2. V současnosti je 
budováno či vážně navrhováno dalších 
22 km lanovek s hodinovou přepravní 
kapacitou 20 000 osob a 1 km2 sjezdo-
vek.

Sjezdové lyžování představuje mimo-
řádně rozsáhlý fenomén s celou řadou 
dalších aspektů, které zde nebyly zmí-
něny (rozsáhlé terénní úpravy, osvět-
lení, riziko eroze, riziko rozpadu naru-
šených porostů, hluk, vliv na živočichy, 
zatravňování nových sjezdových tratí, 
parkování atd.). Na sjezdovky v krajině 
je třeba si zvyknout, jejich další rozvoj 
však bedlivě sledovat a nepřipustit, aby 
docházelo k nevratným ztrátám a nepři-
měřeným škodám na naší přírodě.

Jindřich Chlapek

Lávka pod Vysokým vodopádem

Erozní rýha na Keprníku po asanaci

Opravené schody pod Barborkou
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Akce pro veřejnost

Jak vidím Jeseníky 
Petr Šaj

Mgr. Petr Šaj (* 1973)  
www.BirdPhoto.cz

Vzdělání: Přírodovědecká fakulta 
Ostravské university
Zaměstnání: ekopedagog DDM Vila 
Doris Šumperk, od 3. 1. 2011 zoolog 
na Správě CHKO Jeseníky
Bydliště: Ruda nad Moravou – Hostice
Stav: šťastně ženatý, dvě děti

Kladným vztahem k přírodě jsem 
byl pravděpodobně obdarován již při 
svém narození. V době dětství a dospí-
vání tento vztah výrazně utvrzovali moji 
rodiče. Od školních let jsem většinu 
volného času trávil v přírodě. Postupně 
jsem přidal k pozorovacímu dalekohledu 
ještě fotografický přístroj. Byly to právě 
Jeseníky, kde jsem následoval fotografa 
a dobrovolného strážce CHKO Jeseníky 
na svých prvních vážných fotografických 
toulkách.

Fotografii vnímám jako jednu z mož-
ností, jak zachytit krásu přírody. Pří-
padná prezentace snímků pak umožní 
fotografovi podělit se třeba o neopako-
vatelný zážitek.

Aktivněji se fotografování věnuji asi 
dvanáct let. Protože tento koníček se 
postupně přidal k již od dětství provozo-
vané ornitologii, zaplňují většinu mého 
fotoarchívu snímky z ptačí říše. Každo-
pádně, oba tyto „koně“ může člověk pro-
vozovat pouze za nesmírného pochope-
ní rodiny.

Snímky byly pořízeny fotografickou 
technikou značky Canon.

Jeřábek lesní - druhý ze dvou předmětů ochrany Ptačí oblasti Jeseníky. Jediný zástupce tetřevovi-
tých, který má v Jeseníkách fungující populaci.

Kos horský – s tímto typickým horským druhem se můžeme setkat například v okolí Pradědu.

Datlík tříprstý - tento vzácný druh šplhavce našel domov také 
v Jeseníkách.

Jeseníky panoramatické (pohled z Červené hory).

 Jeseníky v protisvětle (pohled z Červené hory).

Potoky, potůčky, prameniště ...

Chřástal polní – první ze dvou předmětů ochrany Ptačí oblasti Jeseníky. Charakteristický je svým  hlasovým projevem, který můžeme slyšet především 
v nočních hodinách.
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Rozhovor

Ing. Pavel Indra (42)
Ředitel Krajského ředitelství LČR 
v Šumperku. 
Lesní inženýr, ženatý, 2 děti.
Záliby – cykloturistika, letní a zim-
ní turistika, cestování, literatura.

Jeseníky znáte důvěrně, kterou 
jejich část nebo třeba konkrétní místo 
máte nejraději?

Pocházím z Jesenicka a v současné 
době žiji ve městě, v Jeseníku. Mám to 
místo velmi rád, jak pro svou polohu 
uprostřed jesenických hor a lesů, tak 
i pro lidi, kteří zde žijí. Po několika le-
tech jsem se i pracovně vrátil zpět do Je-
seníků a tak mohu častěji objevovat 
nová, zajímavá místa. Nerad bych ale 
nějaké konkrétní teď upřednostňoval, 
je jich mnoho a určitě bych na některé 
zapomněl.

Proč si myslíte, že jsou v náhledu 
na některé problémy mezi ochranou 
přírody a lesníky tak velké názorové 
rozdíly?

Hlavní příčinou patrně budou kom-
petenční spory. Lesníci se již po staletí 
starají o lesní majetky s přihlédnutím 
k požadavkům vlastníka. Byli první, kdo 
se na ochraně lesa jako přírodního zdroje 
začali aktivně podílet. V současném po-
jetí ochrany přírody je však lesník bohu-
žel mnohdy označován za příčinou mno-
ha negativních jevů. Lesní hospodářství 
je i s ohledem na specificky dlouhou 
produkční dobu (řádově sto let) oborem 
konzervativním. Právě kvůli produkční 
době se lesní hospodář je schopen pře-
svědčit o důsledcích svého rozhodnutí 
pouze nepřímo a spoléhá se proto často 
na vlastní i předané zkušenosti a intu-
ici.  Současné lesnictví však vychází ze 
zásad trvale udržitelného hospodaření. 
Lesy České republiky jsou držiteli osvěd-
čení mezinárodně uznávaného certifiká-

Rozhovor s Pavlem Indrou (Lesy ČR, s.p.)

tu PEFC již od roku 2002 a každoroční 
externí audity dodržování těchto zásad 
potvrzují. Je možná škoda, že veřejnost 
o tom mnoho neví.

V první půli roku 2010 proběhla 
série docela širokých diskusí na téma 
zřízení Národního parku Jeseníky. 
Jaký je s určitým odstupem Váš sou-
časný pohled na tuto myšlenku?

Zastánci myšlenky zřízení Národní-
ho parku Jeseníky přišli s mnoha myš-
lenkami, kterými jsme se v minulosti 
pochopitelně mnoho nezabývali. Na-
příklad otázkou, zda je stávající stupeň 
ochrany zájmového území dostačující, 
jaké dopady by měl tento krok na region 
a jeho rozvoj a řada dalších. Osobně mám 
za to, že myšlenka zřídit nový národ-
ní park v Jeseníkách předbíhá budoucí 
vývoj. Stávající stupeň ochrany přírody 
je nejen podle mého názoru dostačující 
a pak je otázkou, proč by měl nový park 
vzniknout. Jsou-li tímto důvodem pouze 
finance, postrádám seriozní a odbornou 
diskuzi na téma udržitelnosti takového 
kroku.

Na svou pozici jste nastoupil po-
měrně nedávno, jaké jste si pro své 
působení jako krajský ředitel LČR, s. 
p. vytýčil priority?

Po roce působení ve funkci se někte-
ré priority již naplňují a jiné byly potla-
čeny. Aktuálně považuji za největší vý-
zvu platně přispět k posílení pozice Lesů 
České republiky, s.p., jako správce stát-
ního lesního majetku, který kromě efek-
tivního využívání potenciálu svěřených 

lesů přispívá k naplňování očekávání, 
kladených ze strany společnosti na les 
a jeho prostředí.

Jaký je podle Vás v současnosti 
největší environmentální problém Je-
seníků?

Trvale udržitelný rozvoj. Současná 
příroda, nejen v Jeseníkách, je natolik 
ovlivněná činností člověka, že se bez 
jeho dalších vkladů neobejde. Ať už se 
to týká zemědělské činnosti nebo lesnic-
tví. Přestože došlo k výraznému poklesu 
potřeby lidské práce v těchto oborech, 
nejsou schopny se obejít bez lidí zcela. 
A obávám se, že jenom rozvoj turistic-
kého ruchu lidi na venkově neudrží. 
Na druhou stranu tento problém v Jese-
níkách prozatím není tak vyhrocený jako 
v některých jiných oblastech a tak máme 
příležitost s tím ještě něco udělat.

Rozvoj sjezdového lyžování pro-
bíhá prakticky vždy na úkor lesa, jak 
tento nový dynamický a mnohoroz-
měrný fenomén současných hor vní-
máte?

Nejedná se o nic jiného než o zhmot-
nění jedné z potřeb společnosti. Po-
souzení udržitelnosti takového rozvoje 
v prostředí liberální ekonomiky je čistě 
otázkou rentability. Na druhou stranu 
stát má v rukou jednoznačně nástroje, 
jak další vývoj usměrňovat. 

Má podle Vás v Jeseníkách dlouho-
době šanci rys a nebo třeba tetřev?

Často si kladu otázku, proč se opaku-
jí případy, kdy se přes nákladná manage-

mentová opatření nedostavují výsledky 
například v nárůstu populace některého 
z aktivně chráněných druhů živočichů 
či rostlin. Vše zřejmě nezáleží pouze 
na vůli člověka… Rys i tetřev jsou druhy, 
které potřebují ke svému životu velká te-
ritoria s rozsáhlými komplexy lesů.  A ty 
v Jeseníkách existují  i bez diskutované-
ho národního parku.

Mnozí lesníci jsou rovněž myslivci. 
Jaký je Váš vztah k myslivosti a jak 
vnímáte vliv zvěře na lesní ekosysté-
my? 

Nevím, co je špatného na tom, že je 
lesník mnohdy i myslivcem. To, jakým 
způsobem je dnes myslivost ze strany 
mnoha lidí vnímána, je přinejmenším 
zvláštní. Myslivost je přeci o vztahu 
k přírodě a hledání rovnováhy les-zvěř, 
ale také o tradicích a hodnotách, kte-
ré v dnešní přetechnizované době stojí 
na okraji společnosti. Je samozřejmě 
pravda, že v minulosti došlo na mnoha 
místech k nepřiměřenému nárůstu po-
pulace zejména jelení zvěře, ale pokud 
se dnes s jistou mírou nadhledu projdete 
po lese a budete sledovat odrůstající ná-
rosty, snadno dojdete k názoru, že nega-
tivní vliv zvěře není většinou limitujícím 
faktorem pro obnovu lesa jako takového. 
Potřeba chránit zejména vzácnější dřevi-
ny vychází ze stavu lesa (uměle vysazená 

jedle ve smrkových nárostech bude pro 
zvěř atraktivní vždy). Při posuzování 
škod zvěří je ovšem nutné přihlédnout 
ke stavu lesního ekosystému a odlovy 
plánovat tak, aby nedocházelo k trvalé-
mu a plošnému poškozování lesa zvěří. 
A to je role lesního hospodáře, který má 
za svěřený lesní majetek odpovědnost.

A jakou má podle Vás perspektivu 
jesenický kamzík?

Po téměř sto letech kamzík v Jesení-
kách zdomácněl na tolik, že si lze asi jen 
těžko představit rozhodnutí směřující 
k jeho likvidaci. Ale co je v dnešní době 
nemožné? Jsem přesvědčený o tom, že 
způsobované škody jsou i v tomto otáz-
kou velikosti populace kamzíka, nikoliv 
kamzíkem jako živočišným druhem. 
Současné stavy kamzíků v Jeseníkách 
jsou na takové výši, že se rozhodně nedá 
mluvit o přemnožení. Na druhou stranu 
roli vrcholu přírodní potravinové pyra-
midy (predátora) i v tomto případě hra-
je člověk. A jsme zpět u otázky hledání 
a nalezení rovnováhy les-zvěř.

V loňském roce jsme připomněli 40 
let od vyhlášení CHKO Jeseníky. Co 
byste popřál jesenické ochraně příro-
dy do dalších desetiletí?

Jesenické přírodě bych popřál dobré 
hospodáře a vedle nich osvícené ochrán-

ce přírody. Také uvědomělé návštěvníky, 
kteří vyhledávají jesenickou přírodu pro 
její zachovalost a chrání ji třeba jenom 
tím, jak se chovají.

Děkujeme za Váš čas věnovaný to-
muto rozhovoru.

Kateřina Kočí
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Památný strom „Lípa u Ztraceného potoka“

Jeden z největších památných stro-
mů je poněkud ukryt mimo hlavní turis-
tické trasy a zároveň patří mezi ty méně 
známé, ačkoli co do obvodu kmene je 
třetím největším stromem na území 
CHKO Jeseníky vůbec. 

Tento staletý obr se nachází v jiho-
západním okraji obce Vernířovice, ne-
daleko místa, kde se údolí Ztraceného 
potoka spojuje s údolím potoka Merty 
(tato místní část Vernířovic se nazývá 
Kosaře). 

Jedná se o lípu srdčitou. Její mohut-
ný kmen má obvod ve výšce 1,3 m přes 
890 cm a výšku 19 m. Stáří je odhadová-
no na 400 – 500 let. Strom byl v minu-
losti několikrát ošetřován, nejdříve krát-
ce po vyhlášení v roce 1999, kdy mimo 
základního ošetření bylo realizováno 

přestřešení kryjící rozsáhlou dutinu 
otevřenou v hlavním větevním úžlabí. 
Tato stříška s několika opravami slouží 
dodnes. 

Před pěti lety stihl tento strom po-
žár z ohně založeného uvnitř dutiny 
a plameny šlehaly vzhůru dutinou jedné 
z velkých kosterních větví, která poslou-
žila jako komín. Naštěstí přivolaní ha-
siči ještě včas oheň uhasili. Po několika 
následujících náročných ošetřeních, kdy 
byla v koruně instalována i speciální 
bezpečnostní vazba, strom zregeneroval. 
Díky tomu může dodnes tento nádherný 
stromový kmet shlížet nadále na promě-
ny svého okolí.

Dušan Duhonský

Významné památné stromy Jeseníků

Okolo Divoké Desné

Obecně řečeno, lze krajinný ráz jako 
pojem jen velmi obtížně definovat, je 
neuchopitelný a matematickým vzor-
cem se vyjádřit nedá. Každá krajina má 
svá charakteristická specifika, která jsou 
dána působením přírody a mírou inten-
zity působení člověka. 

Krajinný ráz je  definován zákonem 
o ochraně přírody a krajiny v ustanovení   
§ 12 jako  přírodní, kulturní a historická 
charakteristika určitého místa či oblasti. 
Je chráněn před činností snižující jeho 
estetickou a přírodní hodnotu.

Přírodní rozměry krajinného rázu 
Jeseníků určuje zejména takový reliéf, 
který člověk svou činností příliš neovliv-
nil. Nejtypičtějším příkladem jsou vyso-
ké hřbety a široká sedla ve vrcholových 
partiích jádrového území Hrubého Jese-
níku s vrcholem Pradědu a kaňonovitá, 
hluboce zaříznutá a stinná údolí, vytvo-
řená divočícími horskými řekami prame-
nícími v nejvyšších polohách. V tomto 
území se setkáme s významnými a pozo-
ruhodnými výsledky procesů z doby le-
dové, například kar Velké kotliny, karoid 
Malé kotliny pod Velkým Májem, skalní 
hradba, mrazový srub a kryoplanační 
terasy Petrových kamenů, skalní hradby 
a kryoplanační terasy na Keprníku nebo 
mrazový srub a rozsáhlá kryoplanační 
terasa na Břidličné hoře. Samotný reliéf 
je výsledkem složitého geologického vý-
voje Jeseníků, který má za následek pes-
trou geologickou a tektonickou stavbu. 
Dnešní tvářnost reliéfu podmínily tek-
tonické pohyby v mladších třetihorách, 

Krajinný ráz Jeseníků – 1. část
Přírodní charakteristika

které vedly k rozčlenění původně zarov-
naného terénu na řadu různě vysokých 
ker. Nejvýznamnější jsou zlomy SZ-JZ 
směru, na něž jsou vázány prameny mi-
nerálních vod. Žádná z lidských činností 
výrazně nepoznamenala základní a při-
rozené tvary horského reliéfu, vzniklé 
přírodními pochody. Výjimkou je přečer-
pávací vodní elektrárna Dlouhé Stráně 
s plochou 15 ha, jejíž výstavba předsta-
vovala velmi hrubý zásah do krajinné-
ho rázu v podobě odříznutého vrcholu 
Dlouhé Stráně (1350 m n.m.). Přemode-
lovaný reliéf zanechalo několik činných 
lomů, kde se těží stavební a dekorační 
kámen (Bukovice, Krásné, Ondřejovice, 
Heřmanovice, Lipová) a zastavené těžby 
polymetalických rud na Zlatohorsku. 

Na stavbě jesenického pohoří se po-
dílejí především přeměněné horniny 
proterozoika a mladšího paleozoika. Vy-
stupují zde jednotky keprnická a desen-
ská se svými obalovými sériemi. Kepr-
nickou jednotku tvoří zejména biotitic-
ké ortoruly a dále pararuly, svory, fylity, 
erlany a mramory. Desenskou jednotku 
zastupují biotitické ruly (mylonity). 
Obalové série ve skupině Branné repre-
zentují fylity, mramory a lavice metad-
rob. Východní obal desenské jednotky 
tvoří vrbenská skupina devonského 
stáří (ruly, kvarcity, mramory, grafitic-
ké fylity). Do vrbenské skupiny se řadí 
i bazické masivy jesenický a sobotínský. 
Nejvýchodnější část Jeseníků předsta-
vuje tzv. andělskohorské souvrství se 
slabě přeměněnými břidlicemi a droba-

mi. Ke kvartérním sedimentům patří 
v Jeseníkách hojně zastoupené svahové 
sutě a proluviální uloženiny často desít-
ky metrů mocné. V údolích horských řek 
jsou vyvinuty významné akumulace říč-
ních sedimentů včetně říčních teras.

Je to právě horninové podloží, kte-
ré určuje, jaký typ a kvalita půdy z něj 
vznikne. Ve vyšších polohách převládají 
půdy svahové, kamenité, které na spod-
ních okrajích svahů přecházejí do půd 
hlinitých. V předhůří Hrubého Jeseníku 
jsou zastoupeny hlinité až hlinitopísčité 
půdy a podzoly.

Zásadním pro přírodní obraz kra-
jinného rázu je podnebí. Hrubý Jeseník 
tvoří rozhraní oceánského a kontinen-
tálního podnebí s červencovými teplo-
tami 10–15° C a sněhovou pokrývkou 
trvající na hřebenech 220 dnů. Klima 
v podhůří je naopak mírně teplé.

Kromě určujících znaků – reliéfu, 
horninového podloží, půdního pokryvu 
a podnebí dotváří kvalitní přírodní cha-
rakteristiku krajinného rázu přítomnost 
vodních toků, vodních ploch, mokřadů, 
rašelinišť, vegetačního krytu (lesní po-
rosty, louky, pastviny, rozptýlená a lini-
ová zeleň) a živočichů. Dalším důležitým 
prvkem, zvyšujícím přírodní hodnotu 
krajiny, je existence maloplošných zvláš-
tě chráněných území, zonace, význam-
ných krajinných prvků a prvků územní-
ho systému ekologické stability.

Taťána Schmidtová

Dnešní výlet bude půldenní a bez 
možnosti jiného než vlastního občer-
stvení, celkem 16,5  kilometru, z toho 
sotva 4 do kopce. Tvoří okruh. Začneme 
na Ovčárně,  kam vyjedeme nejlépe au-
tobusem v 8:00 z Hvězdy. Po červené tu-
ristické značce vystoupáme na Vysokou 
holi. Pokud vyrazíme brzo, je velká šan-
ce spatřit stádo kamzíků, které se často 
pase na západních úbočích. Sestoupíme 
přes Kamzičník, pod nímž v Medvědím 
žlebu Desná pramení, přejdeme přes 
Velký Máj a dostaneme se k lomovému 
bodu – rozcestí Nad Malým kotlem. Celý 
tento úsek nás za dobrého počasí prová-

Tip na výlet

zí nádherné výhledy do všech světových 
stran. 

Zde odbočíme doprava na zelenou 
značku směr Františkova myslivna, kte-
rou vidíme pod námi na pasece. Po sto 
metrech lze k osvěžení využít vydatný 
pramen. O malý kousek níže napravo 
si pozorní mohou všimnout na skalce 
pamětní desky barona Kleina, bývalého 
majitele panství a sobotínských železá-
ren. 

Sestoupíme tedy až ke zrekonstru-
ované Františkově myslivně, která je 
vhodným místem k odpočinku. Na kon-
ci léta zde kvetou spousty hořců tolitovi-

tých, které má ve znaku Krkonošský ná-
rodní park. Za povšimnutí stojí smíšený 
les na svahu pod myslivnou, který je 
chráněn jako Přírodní rezervace Bučina. 
Jedná se o pozůstatek původního lesa 
v těchto nadmořských výškách. 

Po občerstvení se vrátíme zpět k tu-
ristickému rozcestníku a pokračujeme 
dále silničkou do údolí Divoké Desné. 
Obcházíme hřeben Zámčiska, jehož 
spodní část byla odtěžena a využita pro 
stavbu horní nádrže přečerpávací vodní 
elektrárny Dlouhé stráně. Tímto poči-
nem se stala z vrcholu Dlouhých strání 
(1350 m n. m.) mezi Mravenečníkem 
a Vřesníkem nejvýše položená nádrž 
u nás s plochou 15 hektarů. Ještě kou-
sek po asfaltu podél říčky a na rozcestí 
U Kamenné chaty (žádná tam již hodně 
dlouho není) odbočíme na modrou znač-
ku. Stezka Divokým dolem patří mezi 
nejkrásnější jesenické procházky, zejmé-
na část od vyhlídky po silnici na Praděd 
nás překvapí svou malebností. Vodopá-
dy a peřeje potoka v horském lese jsou 
vskutku neobyčejné.

Po dvou kilometrech stoupání dora-
zíme na silnici Ovčárna – Praděd a podle 
času se rozhodneme zda jít dále do kopce 
na vysílač (1 km) nebo sestoupit  na Ov-
čárnu (2 km).

Pěkný výlet přeje

Michal Ulrych

Pohled z Vysoké hole

Okolí Velkého Máje – úžasná ezoterická krajina 
přírodního charakteru navozující dojem divoči-
ny a mystiky.

vlevo: Ludvíkov – malebná obec v údolí Bílé 
Opavy, založena jako hornická a hutnická osa-
da, krajina s pozitivní estetickou a přírodní hod-
notou.
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V roce 2010 bylo na území CHKO 
Jeseníky pozorováno několik jedinců 
datlíka tříprstého. Z dřívější doby exis-
tuje jen velmi málo pozorování datlíka 
tříprstého v Jeseníkách, převážně star-
šího data, ze 70. a 80. let minulého sto-
letí, z pozdějších let však téměř žádná. 
Pro svou vzácnost byl tento druh zařa-
zen do Červeného seznamu ohrožených 
druhů.

Datlík využívá ke svému životu staré 
horské smrčiny pralesního charakteru 
ve vyšších nadmořských výškách, s do-
statečným množstvím suchých nebo 
dřevokazným hmyzem napadených stro-
mů.  Největší podíl v jeho potravě tvoří 
kůrovci, tesaříci a jejich larvy, nepohrd-
ne ale ani mravenci, pavouky a v případě 
nejvyšší nouze ani mízou vytékající ze 
stromů. 

Přírodní památku Morgenland na-
jdete v okrese Bruntál v katastru obcí 
Malá Morávka a Nová Rudná, nedaleko 
od zaniklé osady Morgenland – Ranná. 
Vyhlášena byla až v roce 2002, plocha 
chráněného území je 1,83 ha. 

Předmětem ochrany území jsou me-
zofilní a mokřadní louky s výskytem 
řady vzácných a zvláště chráněných dru-
hů rostlin a živočichů. Z rostlin jsou to 
např. vstavač mužský, vstavač májový, 
pětiprstka žežulník, vemeník dvoulistý, 
z dalších vzácných druhů stojí za zmín-
ku výskyt pažitky pobřežní, bradáčku 
vejčitého, škardy měkké čertkusolisté, 
kozlíku dvoudomého, jetele kaštanové-
ho, violky bahenní či suchopýru širolis-
tého. Ještě v 70. letech minulého století 

Zmrtvýchvstání puchýřníku jesenického 
(Cystopteris sudetica A. Braun et Milde)

Datlík tříprstý, staronový ptačí druh 
v Jeseníkách

Málo známé přírodní rezervace CHKO Jeseníky
Přírodní památka Morgenland

zde byl zaznamenám i kriticky ohrožený 
hořec jarní. Z živočichů zde nacházejí 
vhodné podmínky obojživelníci a řada 
druhů motýlů.

Území dnešní přírodní památky i její 
okolí je dlouhodobě ovlivňované člově-
kem, k jeho odlesnění došlo již v 17. sto-
letí. První zmínka o dnes již zaniklé osa-
dě Morgenland, která ležela cca 0,5 km 
severně od přírodní památky, pochází 
z roku 1662. Po odlesnění bylo využívá-
no jako louky a pastviny. 

Německé obyvatelstvo bylo vysídle-
no po roce 1945 a osada Morgenland za-
nikla. Budovy jsou viditelné ještě na le-
teckých snímcích z roku 1955. Louky 
a pastviny zůstaly z větší části ležet la-
dem. Prostory v blízkosti Černého poto-
ka postupně zarůstaly náletem – přede-
vším olší a bříz, jiné zůstávaly ve stadiu 
vlhkých lučních lad. Část bývalých luk se 
postupně dále zamokřovala a zarůstala 
vlivem nedostatečného kosení. V pade-
sátých a šedesátých letech byly plochy 
obhospodařovány pouze příležitostně, 
většinou jen extenzivně vypásány. 

Kolem roku 1980 zde proběhly roz-
sáhlé meliorační úpravy, které spočívaly 
ve zcelování pozemků, „úpravě“ hyd-
rologických poměrů a likvidaci dřevin, 
k odvodnění a přeorání plochy dnešní 
přírodní památky, ale na rozdíl od okol-
ních pozemků naštěstí nedošlo. Celé 
území mezi Malou Morávkou, Podlesím 
a Novou Rudnou se po provedených me-
lioracích stalo pastevním areálem se sítí 
asfaltových cest  a dalším vybavením, 
odpovídajícím tehdejším představám 
o pastevním areálu.

Naštěstí pro datlíky stále ještě exis-
tují v CHKO Jeseníky vhodné lokality, 
o čemž svědčí několik letošních pozoro-
vání. Pravděpodobně vůbec poprvé bylo 
zdokumentováno hnízdění a vyvedení 
mláďat. Letošní rok tak lze s určitou re-
zervou považovat za rok znovunalezení 
tohoto vzácného ptačího druhu v Jese-
níkách.

Zdá se, že i přes místy intenzivní 
lesní hospodaření včetně ochranných 
opatření proti kůrovci, si datlík tříprs-
tý dokáže v Jeseníkách najít stále ještě 
vhodné lokality uspokojující jeho bio-
logické nároky. Doufejme, že příznivé 
životní podmínky pro tento jedinečný 
ptačí druh budou v CHKO Jeseníky za-
chovány i nadále.

Jan Souček

V roce 1990 byl zpracován návrh 
na vyhlášení přírodní památky s cí-
lem zachovat zdejší luční společenstva. 
V území byly redukovány náletové dře-
viny. Od roku 1993 je území pravidelně 
koseno. Každoroční kosení probíhalo 
ve dvou etapách, část luk byla kosena 
zhruba do poloviny června, zbývající 
část pak do konce července. V posled-
ních dvou letech jsou louky koseny 
po třetinách, třetina do poloviny června, 
další třetina do konce července, třetina 
plochy zůstává nepokosena a kosí se 
v následujícím roce. Důvodem je přede-
vším ochrana hmyzu.

A jak se sem dostanete? Kolem 
východní hranice přírodní památky 
prochází zeleně značená cyklotrasa  
(č. 6076) spojující Novou Rudnou a Pod-
lesí, cca 350 m západně vede červeně 
značená turistická trasa z Malé Morávky 
do Karlovy Studánky. U červené značky 
cca 1 km severně od PP (na rozcestí) ros-
te památný strom, jasan zvaný „Vévoda 
z Morgenlandu“. 

Radek Štencl

Krátké zprávy

V  roce 2010 byl na území CHKO 
Jeseníky učiněn významný botanický 
nález. Po více než sedmdesáti letech se 
při mapování biotopů Natura 2000 po-
dařilo v oblasti Šumného potoka najít 
drobnou kapradinu puchýřník jesenic-
ký (sudetský). Tento kriticky ohrožený 
druh naší flóry byl popsán v 18. století 
právě z území Jeseníků. Naposledy byl 
však u nás doložen herbářovým dokla-
dem v roce 1939. Od té doby již nebyl ni-
kým nalezen a byl proto na území České 
republiky považován za vyhynulý. 

Kromě Hrubého Jeseníku se v minu-
losti puchýřník vyskytoval vzácně ještě 
i v Hostýnských vrších u Rajnochovic 
a snad i v Moravskoslezských Beskydech 
v oblasti Radhoště. Jeho celkový areál 
je však mnohem větší. Sahá od Norska 
a Východních Alp až do východní Asie 
na Kamčatku a do Japonska. Nejbližší 
místa soudobého výskytu jsou na Slo-
vensku, kde je puchýřník častější hlav-
ně ve východní části Západních Karpat. 
O tom, že v Jeseníkách byl dříve také 
mnohem hojnější, svědčí množství polo-
žek v herbářových sbírkách.

Puchýřník jesenický je výrazně stí-
nomilný druh, který roste na vlhkých 
a mechatých sutích, balvanitých svazích, 
skalkách, často na hnijícím dřevě v ka-

menitých až suťových listnatých lesích 
s bukem a klenem. V zástinu okolních 
stromů a křovin vytváří v lesním pod-
rostu rozvolněné porosty. Právě na ta-
kových stanovištích ve starém praleso-
vitém porostu s převahou buku a klenu, 
se zmlazujícími se dřevinami, i s četným 
ležícím mrtvým dřevem byl v údolí Šum-
ného potoka opět nalezen.

Příčina jeho úbytku není zcela jasná, 
ale pravděpodobně souvisí s dřívějším 

holosečným hospodařením v lesích. Vel-
koplošné odlesnění způsobuje dlouho-
dobé osvětlení a vysušení stanovišť, kte-
ré tento stínomilný druh obtížně snáší. 
Dalším negativním vlivem je jistě i pře-
vod listnatých lesů na jehličnaté mono-
kultury, který způsobil úbytek jeho při-
rozených biotopů jakými jsou, dnes už 
tak vzácné, suťové bučiny s klenem.  

Martin Kočí

prstnatec májový

Samec datlíka tříprstého – první fotografický 
doklad tohoto druhu v Hrubém Jeseníku.



campanula  2/2010  16

Především víkendovky a tábory, kde 
se pracuje, hraje, soutěží a vzdělává, 
ale také ekovýchovné programy pro zá-
kladní školy, publikace o historii regio-
nu nebo ekoporadna – to vše zahrnují 
aktivity Hnutí Brontosaurus Jeseníky 
(HBJ). Organizace, jejíž hlavní cílovou 
skupinou jsou středoškoláci a vysoko-
školáci, slaví v letošním roce deset let 
svého působení v regionu. 

Jedním z nejúspěšnějších projek-
tů jesenických brontosaurů bylo vy-
budování Stezky Vincenze Priessnitze 
na Studničním vrchu, včetně obnovení 
řady pramenů, které byly vybudovány 
v 19. století a po 2. světové válce upad-
ly do zapomnění. Projekt byl součástí 
dlouhodobého programu „Cesta ke ko-

Jeseničtí brontosauři slaví letos 10 let

řenům“. Na konci října 2010 byl otevřen 
nový okruh stezky s názvem „Stezka 
živé vody“.

V zaniklé osadě Stillstand (Zastávka) 
u Uhelné se brontosauři starají o staré 
sudetské sady, v roce 2010 se tam také 
začal stavět přírodní domek, který by 
měl sloužit jako základna pro budoucí 
akce. Organizace se kromě ochrany pří-
rody zabývá také obnovou kulturního 
dědictví. Společně s obcí Bernartice usi-
luje o záchranu Tančírny v Račím údolí 
v Rychlebských horách. Letos na jaře se 
u Tančírny konal koncert skupiny Javo-
ry, na podzim 2009 zde vystupoval Hra-
dišťan. HBJ také vydalo několik knih 
s regionální tématikou, třikrát ročně 
vychází Zpravodaj „Cesty ke kořenům“, 
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který přináší novinky z činnosti organi-
zace.

„Začínali jsme v malém panelákovém 
bytě jako parta nadšenců. Měli jsme sice 
zkušenosti s pořádáním akcí v Jesení-
kách i Beskydech, ale přece jen jsme se 
vydávali na úplně novou cestu. Jsem rád, 
že se nám podařilo v regionu zakotvit 
a najít zde témata, která oslovují mladé 
i starší. Po těch deseti letech je za námi 
kopa práce. Jsme dnes největším regi-
onálním centrem Hnutí Brontosaurus 
a program „Cesta ke kořenům“ má svůj 
zvuk i daleko za hranicemi Jesenicka“, 
říká k výročí předseda Tomáš Hradil.

Jiří Glabazňa

Představujeme

Na e-mailové adrese info@actaea.cz uvítáme vaše připomínky, názory či náměty pro vydání dalšího čísla či připomínky k dosud vyšlým číslům 
Campanuly.

Osada Zastávka u Uhelné – obnova starého su-
detského sadu.


