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Jihomoravský kraj informuje
Vyhodnocení soutěže o nejekologičtější provoz
Vážení čtenáři,
rád bych vás i v letošním roce
stručně seznámil s vyhlášením
Soutěže o ekologicky nejpříznivější
provoz úřadu/instituce v Jihomoravském kraji. Oproti minulým ročníkům
opět dochází k drobným změnám ve
zjišťovacích otázkách v dotaznících,
u některých otázek je požadováno
slovní hodnocení. Dále bude třeba
Ing. Bc. Jiří Crha
doložit, jakým způsobem dáváte
svému okolí vědět o svých aktivitách
v oblasti ekologického provozu (například odkaz na web, informační
panel či článek z místního zpravodaje).
V případě, že se váš úřad či vaše instituce do soutěže přihlásil/a
již v předcházejících ročnících, bude kladen důraz na posun v oblasti
šetrnosti provozu.

zaměřených otázek, které jsou zároveň hlavním kritériem pro
vyhodnocení. Soutěž bude vyhodnocena ve dvou kategoriích:
I. kategorie – obecní úřady, II. kategorie – pověřené obecní úřady
a instituce. Výsledky budou vyhlášeny na podzim letošního roku.
Vyhodnocení provedou nezávisle na sobě jednak zástupci Krajské
koordinační skupiny, složené z pracovníků odborů životního prostředí
a školství a ze zástupců příspěvkové organizace Lipka, a jednak Ekologický institut Veronica, který se problematikou takzvaného „zeleného
úřadování“ dlouhodobě systematicky zabývá.
Přihlášku s dotazníkem najdete na Ekoportálu Jihomoravského
kraje www.kr-jihomoravsky.cz nebo na Odboru životního prostředí
Krajského úřadu.
Pokud váš úřad či instituce veřejné správy podporuje šetrnější provoz a zároveň sídlí na území Jihomoravského kraje, neváhejte
a přihlaste se do této soutěže zasláním příslušného formuláře do
30. 6. 2010 na adresu: Krajský úřad Jihomoravského kraje, Odbor
životního prostředí KrÚ JMK, Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno.

Do letošního pátého ročníku Soutěže o ekologicky nejpříznivější
provoz úřadu/instituce v Jihomoravském kraji se může přihlásit
úřad nebo instituce veřejné správy sídlící na území Jihomoravského
kraje. Princip spočívá v zodpovězení konkrétních environmentálně

Ing. Bc. Jiří Crha
ředitel Krajského úřadu JMK

Jihomoravská výprava na Antarktidu
Libor Ambrozek vypráví o svém splněném snu – o výpravě daleko na jih od Moravy.
Antarktida – kolik tohle slovo už jen při jeho vyslovení vyvolává
otázek a pocitů. Nejtajemnější kontinent, který hlavně díky drsnému
počasí až dodnes střeží svou nedotčenost. Dlouho jsem netušil, že
bych někdy vůbec mohl spatřit jeho břehy. Až letos, kdy 9. ledna
ráno proplul chilský ledoborec Almirante Viel mezi ostrovy Jižních
Shetland a ledové kry vysoké přes dvacet metrů míjely naši pozorovatelnu na kapitánském můstku stále častěji, uvěřil jsem, že splnění snu
je opravdu na dohled.

vichřice sílu přes devadesát kilometrů za hodinu, je to už zatracená
zima a ven se nedá chodit, protože není na krok vidět a vzduchem
občas prosviští i úlomek z vrtule vyrábějící až do svého zničení energii
pro základnu.

A nebyla ti tam moc zima? Od svého návratu z nejzazšího jihu
jsem tuto větu v různých obměnách slyšel nejmíň stokrát. Jistě,
Antarktida je země pokrytá věčným ledem. Jeho tloušťka dosahuje
v průměru dvou kilometrů. Byl zde zaznamenán i teplotní rekord –
89,2 stupňů pod nulou. Ale klima v oblasti nejsevernějšího výběžku
Antarktického poloostrova, u něhož se nachází česká antarktická
stanice J. G. Mendela, je přece jen podstatně vlídnější.
Zvláště letos jsem si nemohl naříkat. Na stanici bylo vrcholné léto
– teplota se pohybovala v rozmezí mezi minus pěti a plus pěti stupni
Celsia. Postěžovat jsem si mohl jen na to, že oproti několika minulým
slunečným sezónám každý druhý den sněží. A že když má sněhová

Jízda na člunech patřila k největším dobrodružstvím.
V neoprenových oblecích, vytvářejících alespoň pocit bezpečí,
jsme podnikali výpady do míst až třicet kilometrů vzdálených.
Foto RNDr. Libor Ambrozek

Jihomoravský kraj informuje

Týden trvala naše cesta ze zasněžené Vídně, nejprve letadlem
přes Madrid a tropické Santiago de Chile do Punta Arenas na samém
jihu Patagonie, potom tisíc kilometrů lodí mezi ostrovy Ohňové země
a přes bouřlivý Drakeův průliv až k samé špici Antarktického poloostrova. Poslední den cesty, než nás večer vrtulníky i s nákladem vyložily v cíli, nikdo z nás nevěděl, kam se dívat z paluby dřív. Jestli na
zasněžené vrcholky pevniny, které rostly stále výš, nebo na ledové kry
vysoké jako loď či na ty menší, na nichž se vozila hejna tučňáků. Nebo
snad na ostrovy se skalami a ledovci, které se nám stavěly do cesty,
nebo na hejna albatrosů doprovázející loď?

Jihomoravský kraj informuje
Antarktická stanice J. G. Mendela
Česká antarktická stanice nese jméno genetika J. G. Mendla
a oficiálně ji provozuje Masarykova univerzita Brno. Je postavena
s respektem k okolní přírodě a zvláště způsob jejího vytápění je
unikátní. Za slunných dní ji ohřívá severní stěna a využívají se i vrtule
a solární kolektory na teplou vodu. Více než polovinu své spotřeby
energie tak získává z obnovitelných zdrojů. Než jsme začali podnikat
výpravy do okolí za výzkumem i dobrodružstvím, museli jsme hlavní
budovu vysvobodit ze sněhového obklíčení a zapojit přívod vody
z potoka, napájeného pozvolna tajícími sněžníky.
První dny pobytu nám počasí přálo. Slunce se pozdě večer jen na
čtyři hodinky lehce skrylo pod jižní obzor a obloze nedalo ani šanci
příliš ztmavnout. Krásnější místo pro stanici by těžko někdo vymyslel. Leží kousek od břehu moře a z východní strany ji obtéká potok.
V půlkruhu lemují obzor ve vzdálenosti tří až čtyř kilometrů stolové
hory sopečného původu, na západě i východě zakončené dvěma výraznými vrcholy. Mělkým sedlem se na jih otevírá cesta do divočejší
části ostrova. Ovšem nepřekonatelný pohled skýtá obzor severní. Celé
dny bych mohl trávit na břehu, zdravit tučňáky a pozorovat pohyb ker
na čtrnáct kilometrů širokém průlivu Prince Gustava. A což teprve bělostné štíty Antarktického poloostrova, vypínající se k modrému nebi
až do výšky patnácti set metrů, nádherný pás hor, zakrytý jen impozantní skálou Red Island, Červeného ostrova. Navždy mi tyto obrazy
zůstanou v paměti.

Jihomoravský kraj informuje

Výzkumné cesty
Většinu čtrnáctičlenné výpravy tvořili zkušení „polární psi“, kteří
rychle navázali na své výzkumy z předchozích sezón. Klimatologové se
vydali na nejbližší ledovce, geologové z České geologické služby pokračovali v mapování v odlehlejších částech ostrova. Rostlinní fyziologové z Brna obcházeli své pokusné plochy s mechy a lišejníky a začali
měřit jejich respiraci a fotosyntézu. Přístroje dokonce zaznamenaly
a uchovaly i unikátní celoroční údaje o teplotě a aktivitě organismů.
Paleontologům se podařilo shromáždit nádhernou kolekci zkamenělých dřev, pozůstatků tropických lesů křídového období, a řadu dalších
druhů živočichů, hlavně mořských hub.
Mně připadl úkol monitoringu všeho živého. Pozoroval jsem tři druhy tučňáků, kteří občas zabloudili na břeh nebo se vozili na ledových

Tučňáci se odvážili velmi blízko k výzkumné stanici.
Foto RNDr. Libor Ambrozek

Při plavbě se nám často stavěly do cesty ostrovy se skalami
a ledovci. Foto RNDr. Libor Ambrozek
krách, a několikrát i tuleně Weddelovy, líně se povalující za odlivu na
odkrytých písčinách. Podruhé v historii stanice jsem potkal i samici
rypouše sloního. Rybáci jižní už své kolonie opustili, ale stále létali
v jejich blízkosti, stejně jako mnohem větší racci jižní na sutích blízkého
mysu. Několikrát jsem ještě narazil na hnízdo s vejcem chaluhy antarktické, místního dravce, jehož páry pečlivě střeží svá teritoria. Nad mořem jsme potkávali buřňáčky Wilsonovy, vzácně i buřňáka obrovského
nebo hejna kormoránů modrookých.

Adrenalinová geologie
Často jsem vyrážel s geology, protože jejich cesty vedly nejdál
– na sopečné stolové hory s nádhernými rozhledy i na jejich příkré
svahy pokryté sutí, přes ledovce pod kolmé stěny nejvyšších vrcholů,
ale také na vzdálené ostrovy i na samotnou antarktickou pevninu.
Jízda na člunech patřila k největším dobrodružstvím. V neoprenových
oblecích, vytvářejících alespoň pocit bezpečí, jsme podnikali výpady
do míst až třicet kilometrů vzdálených. Téměř vždy byla cesta spojena
s adrenalinovým slalomem mezi stovkami ker či rozsáhlejších zámrzů,
občas se stříkajícími vlnami či mlhou. Někdy jsme jeli jen na den,
jindy rozbít v odlehlé zátoce stanový tábor, abychom mohli prozkoumat
ze stanice už nedostupné části ostrova.
Pobyt utekl až příliš rychle. A to byl ještě prodloužen přírodními
katastrofami, které vázaly přítomnost argentinských vojenských
letadel, jediných strojů schopných nás z ledové samoty vysvobodit.
I zpáteční cesta pokračovala v předchozím dobrodružném duchu. Na
argentinskou základnu padla mlha, která nás na cestě zadržela další dva
dny. Odměnou za nocleh na zemi v knihovně byly tisíce třetihorních ulit
a lastur pokrývající svahy nedaleko stanice. Přejezd autobusem z jižní
Argentiny zpět do Punta Arenas přinesl vedle jízdy pampou i vzpomínky
na překračování hranic v dobách vrcholného socialismu. Pak už jen
nejistota na letištích, zda se podaří sehnat letenky, a sedmnáct tisíc
kilometrů dlouhá pouť dospěla do ruzyňského finále a šťastného
shledání s rodinou. Srdce ale zůstalo zasaženo panenskou krásou
nejvzdálenějšího kontinentu…
RNDr. Libor Ambrozek
předseda Komise životního prostředí Rady Jihomoravského kraje

Studenti ve skleníku: vědomosti a postoje mládeže
ke změnám klimatu
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Jihomoravský kraj informuje
Mezi vědomostmi a postoji brněnské mládeže ke změnám klimatu existuje přímá souvislost. Tato skutečnost
vyplynula z obhájené bakalářské práce Jana Skalíka, která byla oceněna v rámci VII. ročníku Soutěže diplomových
prací s tématikou životního prostředí a ekologie se vztahem k území Jihomoravského kraje pořádané Ekologickým
institutem Veronica a JMK.
Ve třídě bylo rušno. Postavil jsem se na školní židli, abych mohl
s nadhledem sledovat probíhající hru Extrémy. Při ní měli studenti
a studentky nejprve vyjádřit, zda je změna klimatu zajímá, kolik o ní ví
a jak dobře se v dostupných informacích orientují. Ze židličky to vypadalo překvapivě jednoznačně. Chlapci sami sebe prezentovali jako
zaujaté, dobře informované a snadno se orientující. Dívky se naopak
v naprosté většině takto necítily. Ve chvíli, kdy studenti a studentky
měli vyslovit, zda se za klimatickou změnu cítí odpovědní, jejich postoje se obrátily. Nezaujaté, neinformované a neorientující se dívky
zastávaly názor, že odpovědnost za klimatickou změnu cítí a osobní
vliv nepopírají. Oproti tomu si chlapci svůj osobní vliv nepřipouštěli
a vlastní odpovědnost necítili.

Rozdíl mezi dívkami a chlapci znatelný v jedné třídě se ukázal statisticky významný i na celém vzorku 283 studentů z šesti brněnských
středních škol ve věku od třinácti do jednadvaceti let a 510 studentů
brněnské Fakulty sociálních studií. Dotazování proběhlo na jaře roku
2009. Znalosti týkající se změny klimatu můžeme nalézt přibližně stejné u dívek jako u chlapců. Zjistil jsem, že pro dívky je charakteristická
větší vazba na místní prostředí. „Světoobčany“ lze najít častěji mezi
chlapci. Mnohem výrazněji se dívky a chlapci liší v samotných postojích ke změně klimatu. Výrazně více dívek se domnívá, že je změna
klimatu důležitějším tématem než zvyšování životní úrovně. Co se týče
důvěry k autoritám, přes 43 % studentů nedůvěřuje v otázce změn
klimatu Václavu Klausovi (chlapci 35 %, dívky 49 %) – nedůvěra v jeho
postoje je přitom větší u těch, kteří jsou o klimatu lépe informovaní.

Klima v Brně
Bez nadsázky lze říci, že středoškoláci o klimatu nevědí téměř
nic. Z dvanácti vědomostních testových otázek odpověděli dvě třetiny
respondentů správně pouze na dvě až čtyři otázky. Oproti tomu dvě třetiny
studentů Fakulty sociálních studií odpověděly správně na pět až sedm
otázek. Z testu vyplynulo, že tři čtvrtiny dotazovaných středoškoláků
sice vědí, co je to klima, ale na otázku, co je podstatou takzvaného
skleníkového efektu, odpovědělo správně pouze 31 % respondentů.
Většina (42 %) se mylně domnívala, že jeho podstatou je únik slunečního
záření z atmosféry. Celých 14 % odpovídajících zastávalo názor, že
CO2 nemá vliv na teplotu atmosféry. Oproti tomu 18 % respondentů si
chybně myslí, že za posledních sto let stoupla průměrná teplota o sedm
stupňů Celsia. Zatímco zhruba polovina studentů považuje vliv člověka
na změnu podnebí za vědecky prokázaný, jen 15 % studentů a studentek
ví, čím se zabývá Mezivládní panel pro změnu klimatu. Přitom obavy
středoškolských studentů jsou značné a někdy i přehnané. Například
třetina studentů si myslí, že v jednadvacátém století vystoupí hladina

Tři čtvrtiny dotazovaných středoškoláků sice vědí, co je to
klima, ale otázku, co je podstatou takzvaného skleníkového
efektu, zodpověděla správně jen necelá třetina.
Foto Jan Skalík
oceánu o šest až dvacet metrů a zaplaví pobřeží. Zajímavým faktem je,
že pouhé dvě pětiny středoškoláků se domnívají, že dopady klimatické
změny nás zasáhnou.

Mládí vpřed?
Co ze všech těch čísel vyplývá? Studenti mají v hlavách ohledně
změny klimatu pěkný guláš. Není divu. Čtyři z deseti středoškoláků
odpověděli, že se o změnu klimatu aktivně zajímají jen málo, a další tři
přiznali, že se nezajímají vůbec. To není zrovna dobrá bilance. Naději
však skýtá ochota středoškoláků přijímat informace od svých učitelů
nebo od odborných autorit a deklarovaná neochota věřit médiím.
Podle srovnávacího mezinárodního výzkumu Eurobarometr se
v průběhu posledních několika let stala změna klimatu pro Evropany
jedním z nejvíce znepokojivých globálních problémů. Jakkoliv je dnes
její závažnost zastíněna ekonomickou krizí, Evropané klima berou
vážně. Ne ovšem v České republice, kde se lidé cítí o změně klimatu
informovaní nejméně. Ukazuje se, že především mladí a vysokoškolsky
vzdělaní lidé mají k tématu nejblíže. Efektivitu šíření povědomí o změně
klimatu lze proto v této skupině očekávat jako poměrně nejvyšší.
Studenti, kteří klimatu rozumějí, pociťují také za jeho změnu větší
osobní odpovědnost. Srovnáme-li vlivy působící v britském a českém
veřejném prostoru, lze říci, že na zvýšení povědomí o změně klimatu
a s ním i pocitu vlastní odpovědnosti, které jsou mezi českou mládeží
velmi nízké, by mohlo mít podstatný vliv rozšíření výuky o tomto tématu
především na středních školách a růst vlivu české odborné veřejnosti
na podobu celospolečenské debaty o klimatických změnách.
Kompletní text práce je volně přístupný na http://klima.czweb.org.
Bc. Jan Skalík
Fakulta sociálních studií Masarykovy univerzity
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Překvapilo mě to. Zeptal jsem se pro jistotu jedné z dívek, zda
opravdu trvá na svém pocitu spoluodpovědnosti za změny klimatu,
přestože se považuje za dezorientovanou v této problematice. „Odpovědnost za stav podnebí skutečně cítím a kluci mají názor, jaký mají,
jen proto, že jsou ješitní…“ odpověděla mi. Po cestě domů ze semináře o změně klimatu mi tahle drobná příhoda nešla z hlavy a doma jsem
se proto pustil do dodatečné analýzy dotazníků s ohledem na pohlaví.
Co z ní vyplynulo?

Jihomoravský kraj informuje
Biodiverzita v Moravském krasu
V Moravském krasu nacházíme celou řadu různých společenstev a druhů organismů, které by jinde tak blízko sebe
nemohly existovat.

Jihomoravský kraj informuje

Reliéf Moravského krasu je v důsledku geologických poměrů, působení vody, zvětrávání a dalších vlivů velmi pestrý a plný krasových
jevů. Najdeme zde jak hluboce zaříznutá údolí – žleby, tak zarovnané
povrchy – plošiny se závrty. Z pohledu vertikálních rozdílů tu zejména
ve žlebech a propastech vzniká teplotní inverze, která má za následek
takzvaný zvrat vegetačních stupňů. Střídají se zde totiž jednak chladná
a stinná dna a severní svahy, a jednak teplé a výslunné svahy a hrany
jižní. Vznikají tím blízko sebe velmi odlišné mikroklimatické podmínky.
Z klimatického hlediska přechází chladná oblast ze severu postupně až
v teplou oblast na jihu. Stýká se tu hercynská, panonská a karpatská
biogeografická oblast, což má pozitivní vliv na druhovou pestrost.

Pestrá biota krasu
V jižní části tohoto malebného území se vyskytují nejčastěji dubohabřiny. Vzácněji jsou zastoupeny i teplomilné doubravy, se kterými
se ostrůvkovitě setkáváme i na jižních hranách žlebů v severní části
krasu. Směrem na sever se častěji objevují bučiny. Přírodě blízké zachovalé lesy se chlubí svým jarním aspektem, kdy vykvétá mnoho
druhů cévnatých rostlin, z nichž řada je zvláště chráněných. Často
mezi ně patří i vzácní zástupci orchidejí. Významný je výskyt olšin
v údolních nivách. Na nelesních plochách nalezneme zejména mezofilní kulturní louky, remízky, křoviny, aleje, sady, pole, ale také cenné
mokřady, tůně, pastviny, suché širokolisté trávníky, skalní biotopy
a zejména na jihu i lesní světliny a lemy s teplomilnou stepní biotou.
Společně s lesy tyto plochy dokreslují tvář zdejší krajiny. Řada lišejníků či lichenikolních hub zde má jedinou lokalitu v České republice,
nemluvě dokonce o nových druzích pro vědu. Vysoké je i zastoupení
druhů mechorostů a hub. Propast Macocha v národní přírodní rezervaci Vývěry Punkvy se díky specifickým mikroklimatickým podmínkám
pyšní v České republice ojedinělým výskytem kriticky ohrožené kruhatky Matthioliho moravské, která je zde glaciálním reliktem, a pokud
je chápána skutečně jako poddruh, je zde i endemitem. Z oblasti bylo
nově pro vědu popsáno již přes sto druhů živočichů. Vzpomeňme alespoň endemického máloštětinatce Bythonomus absoloni, jenž žije ve
vodách Punkvy v oblasti Macochy. Jeskyně se líbí zejména netopýrům, kteří v nich zimují mnohdy ve vysokých počtech. Pro území Moravského krasu jich bylo zjištěno jednadvacet druhů. Bohaté a pestré
je i zastoupení dalších skupin obratlovců i bezobratlých.
Z důvodů zmíněné výjimečnosti a pestrosti bylo území již v minulosti vyhledávané badateli a obdivovateli. V roce 1956 bylo vyhlášeno
jako chráněná krajinná oblast
Moravský kras. Skýtá dnes
jedenáct přírodních rezervací,
čtyři národní přírodní rezervace a dvě národní přírodní
památky. Právě tato maloplošná chráněná území zde
zahrnují ty nejcennější části
živé i neživé přírody krasu,
které je možné obdivovat na
sedmi naučných stezkách či
v pěti veřejnosti přístupných
V Macoše a Suchém žlebu roste
jeskyních. Tok říčky Punkšikoušek zelený – mech, který
vy je chráněn Ramsarskou
patří mezi evropsky významné
úmluvou o mokřadech. Úzedruhy. Foto archiv autora
mí chráněné krajinné oblasti
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se většinou rozlohy překrývá s evropsky významnou lokalitou Moravský
kras. V předmětu ochrany lokality je čtrnáct typů přírodních stanovišť,
z toho šest je prioritních. Největší plochu zaujímají květnaté bučiny.
Z dvanácti evropsky významných druhů jmenujme alespoň mech šikoušek zelený z Macochy a Suchého žlebu, střevíčník pantoflíček z národní
přírodní rezervace Vývěry Punkvy, hadinec červený z národní přírodní
rezervace Hádecká planinka, čtyři druhy netopýrů, jeden druh vrápence
a vranku obecnou z Punkvy.

Ochrana a podpora biodiverzity
Management na lokalitách v chráněné krajinné oblasti koordinuje
Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky a Správa chráněné krajinné oblasti Moravský kras se sídlem v Blansku. Zapojuje se
mimo jiné do činností pro podporu biodiverzity. Děje se tak na úrovni
biotopové i druhové ochrany. Vedle lokalit s konzervačním přístupem
plánuje práce na plochách s biotopy či druhy vyžadujícími pravidelné
sečení, pastvu, výsadbu zeleně ve volné krajině, výřezy křovin nebo
prosvětlení. Preferuje management, který je šetrný k více složkám
bioty, a je tak rozdělen v prostoru i čase. Správa připravuje smlouvy,
projekty a studie na zatravňování, přisévání a sečení závrtů a dalších
ploch, a to i ve vztahu k ochraně podzemních prostor. Chystá koncepci vedoucí ke vzniku regionální travní směsi a připravuje metodickou
brožurku o zásadách péče o zdejší travní porosty. Každoročně organizuje záchranné akce pro obojživelníky. Také monitoruje vybrané druhy
ohrožených, zvláště chráněných nebo evropsky významných druhů
organismů a vybrané biotopy. Koordinuje inventarizační průzkumy.
Dále sleduje výskyt a plánuje likvidaci invazních rostlin. V rámci
uchování genofondu vybraných druhů cévnatých rostlin spolupracuje
s Bankou semen ohrožených druhů při Vlastivědném muzeu v Olomouci. Se Školním lesním podnikem Masarykův les Křtiny MENDELU
spolupracuje na projektech biodiverzity v lesích. Podporuje osvětu, výměnu názorů a zkušeností v tomto směru u nás i v zahraničí.
V minulosti proběhl ve spolupráci s dalšími organizacemi projekt
LIFE-Nature, který si kladl za cíl podpořit zejména cenná teplomilná
společenstva nelesních biotopů soustavy Natura 2000.
Závěrem nesmíme zapomenout, že ochrana a podpora biodiverzity
v Moravském krasu jde ruku v ruce s ochranou geodiverzity, tedy
přírody neživé. Obě složky se totiž vzájemně ovlivňují a zejména
v krasovém území mohou být tyto vlivy velmi citlivé.
Mgr. Zdeněk Musil
odborný referent – botanik
Agentura ochrany přírody a krajiny ČR
Správa CHKO Moravský kras
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Jihomoravský kraj informuje
Biodiverzita? A co jako?!
Organizace spojených národů vyhlásila letošní rok Mezinárodním rokem biodiverzity. Co to ale vlastně znamená?
A máme také v našem kraji lokality cenné z tohoto hlediska?

Jihomoravský kraj je znám svou bohatou přírodou. To potvrdilo
i celostátní mapovaní. Ukázalo, že jihomoravská příroda je nejen perlou z hlediska České republiky, ale že patří i k druhově nejbohatším
územím v Evropě. Podívejme se na některé naše přírodní oblasti, které
se vyznačují největší biodiverzitou.

Přástevník kostivalový. Typická místa jeho výskytu jsou
ohrožena zarůstáním. Foto archiv Veronica

Děvín
Kdo by neznal nejvyšší vrchol Pálavy? Tato lokalita je známá nejen
z tisíců fotografií, ale i sporem o stavbu vysílače na nejvyšší kótě, který
vyhráli ochránci přírody. Trochu stranou zájmu však zůstává samotná
přírodní hodnota tohoto území. Na slunných svazích a exponovaných
hřbetech jsou zastoupeny teplomilné doubravy, jež v dolních partiích
svahů střídají panonské dubohabřiny. Na prudkých severních svazích
Děvína se vlivem zvláštních klimatických podmínek vyvinuly suťové
lesy s lípou. Na skalnatých svazích převážně jižní orientace je nahrazuje typická skalní vegetace či pěchavové trávníky. Rostlinná diverzita
je velmi bohatá. Najdeme zde mimo jiné reliktní druh písečnici velkokvětou či okrotici červenou, kruštík drobnolistý, kavyl sličný a jiné.
Početně nejsilnější populace v České republice zde vytváří kosatec
skalní a hvozdík Lumnitzerův.
Z význačných živočichů se na Děvíně vyskytuje nelétající kobylka
sága jižní, střevlík uherský a přástevník kostivalový. V lesních porostech můžeme potkat největšího brouka Evropy, roháče velkého. Jeskyně Turold je významným zimovištěm netopýra velkouchého, netopýra
černého a vrápence malého. Léta se zde také spekuluje o možném
výskytu užovky stromové.
Převážná část lokality je chráněna jako národní přírodní rezervace,
a proto snad tomuto území nehrozí vážné nebezpečí.
Ždánický les
Ždánický les, pojmenovaný podle městečka Ždánice, začíná naproti Pálavy a táhne se na severovýchod až ke Chřibům. Vyšší severovýchodní část pokrývá rozsáhlý listnatý les s vysokým zastoupením
přírodě blízkých lesních společenstev. Převažují zde bučiny a takzvané

karpatské dubohabřiny, místy i květnaté bučiny. Na jižních svazích
jsou zachovány druhově pestré panonské dubohabřiny, na lesních
okrajích často suché trávníky v mozaice s extenzivními sady. Pokud
jde o druhy, na jejichž ochraně má zájem Evropská unie, je to především kuňka ohnivá, přástevník kostivalový a střevíčník pantoflíček.
Bohatá biodiverzita odráží polohu na okraji karpatského a panonského
systému.
Území má však mnoho společného s ropou. Ta se zde těží všude,
dokonce přímo na nejvyšším vrcholu, což je opravdu rarita. Toto bohatství nerostné zastínilo bohatství „rostné“ – převýšilo biodiverzitu
do té míry, že na popud Ministerstva průmyslu a obchodu byla tato
oblast vyňata ze seznamu navrhovaných evropsky významných území
soustavy Natura 2000. Ve skutečnosti není území ohroženo ani tak
těžbou ropy, jako spíše nevhodným lesnickým hospodařením. Pevně
věřím, že i tato oblast se dočká právní ochrany dříve, než bude pozdě.

Soutok – Podluží
Oblast tvoří komplex lesů, luk a mokřadů u soutoku Moravy a Dyje
na hranicích s Rakouskem a Slovenskem. Území je v podmínkách
České republiky unikátní svým rozsahem a kvalitou porostů tvrdého
luhu, přestože většina z nich byla ve druhé polovině dvacátého století
nepříznivě postižena vodohospodářskými úpravami a zřízením obory.
Z dalších významných biotopů se zde vyskytují měkké luhy. Značná
část má charakter pralesovitých porostů, které tvoří nedělitelný komplex s dalšími typy biotopů. V poslední době je území systematicky
ničeno necitlivými zásahy, především holosečemi a přeoráním celé
paseky těžkou mechanizací. Na sušších nezaplavovaných vyvýšeninách (hrúdy) se pak nachází vegetace panonských dubohabřin spolu
s fragmenty teplomilných doubrav a se suchými trávníky. Z významných a vzácnějších druhů se v těchto porostech hojně vyskytuje například jasan úzkolistý, jilm vaz, místy jabloň lesní nebo hrušeň planá.
V porostech měkkých luhů se objevuje bledule letní. Najdeme zde
i kosatec sibiřský, řezan pilolistý nebo šípatku střelolistou. Celkově se
zde vyskytuje více než dvě stě rostlinných druhů z Červeného seznamu
ohrožených druhů.
Celé území má velký význam také z pohledu zoologického – patří
z velké části mezi navržené ptačí oblasti Evropské unie a je zde mnoho druhů živočichů chráněných směrnicí Evropské unie o stanovištích, například dva významné druhy vážek – klínatka rohatá a klínatka
žlutonohá. Oba tyto druhy potřebují pro svůj vývoj řeku přirozeného
charakteru s písčitými mělčinami. Velmi důležitý je i výskyt hmyzu
žijícího ve dřevě, například tesaříka obrovského.
V rámci území jsou vyhlášeny dvě národní přírodní rezervace
(Cahnov-Soutok a Ranšpurk) a dvě přírodní rezervace (Skařiny a Stibůrkovská jezera). Zbytek území dosud nepožívá legislativní ochrany,
i když se jedná o takzvanou biosferickou rezervaci (jde pouze o titul
bez praktického významu). Celé území je navrženo jako evropsky významné do soustavy Natura 2000. Předpokládá se ochrana formou
chráněné krajinné oblasti, což se ovšem nelíbí zájemcům o těžbu ropy
či štěrků a starostům/starostkám některých obcí. Ochrana tohoto území je však povinností vyplývající z našeho členství v Evropské unii!
A navíc by to mohl být náš příspěvek k roku biodiverzity, ne?
RNDr. Mojmír Vlašín
Ekologický institut Veronica
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Světový fond ochrany přírody (WWF) definoval v roce 1989 biodiverzitu čili přírodní rozmanitost jako „bohatství života na Zemi, miliony rostlin, živočichů a mikroorganismů, včetně genů, které obsahují,
a složité ekosystémy, jež vytvářejí životní prostředí“.

Jihomoravský kraj informuje
Brno má čerstvě zrekonstruovanou spalovnu. Zlepší se díky
tomu nakládání s odpady?
Letos v létě bude brněnská spalovna po rozsáhlé rekonstrukci uvedena do plného provozu. Co od ní mohou očekávat
občané v Brně? A bude mít dopad i na další jihomoravské obce a města, případně na další kraje?
Před rokem jsme v tomto časopise psali o rozsáhlé modernizační
rekonstrukci brněnské spalovny s náklady přes devadesát milionů eur.
Nyní je rekonstrukce dokončena, v dubnu byl zahájen zkušební provoz
a je na místě pátrat, co bude dál, a především co bude dál jinak.
Zopakujme základní přínosy realizované modernizace:
– zvyšuje se množství produkovaného tepla, které bude sloužit
k vytápění brněnských domácností, a ušetří se tím plyn
– nově instalovaná turbína vyrábí energii a dodává ji do elektrické
sítě
– nově vybudovaná dotřiďovací linka bude sloužit k dotřiďování předtříděného odpadu a umožní rozšířit systém třídění odpadů v Brně
o další složky (zejména hliníkové obaly či nápojové kartony)
– zcela nový systém čištění spalin zaručuje splnění přísných
zákonných limitů
Velmi podstatným výsledkem rekonstrukce je také snížení ceny
spalného, díky němuž bude energetické využití odpadu konkurenceschopné vůči skládkování, které je z hlediska životního prostředí
nejhorší variantou nakládání s odpady. Před rekonstrukcí byla cena
za spálení tuny odpadu 1380 Kč, zatímco skládkovné se pohybovalo
pouze kolem tisíce korun. Po rekonstrukci bude spalné činit 850 Kč.
„Teprve teď můžeme očekávat zájem ze strany obcí, měst a svozových
společností, dosud bylo skládkování zkrátka levnější,“ vysvětluje Jana
Drápalová, předsedkyně představenstva SAKO Brno, a. s. Předpokládá
také, že mezi zákazníky spalovny kvůli nižší ceně přibudou i drobní brněnští živnostníci, kteří si dosud odpad nechávali odvážet na skládky.
Rovněž poplatky za likvidaci odpadu se pro Brňany nebudou zvyšovat díky provedené modernizaci, jež byla financována za významného přispění Evropské unie a Státního fondu životního prostředí České
republiky. Ačkoli vybíraná částka 500 Kč za občana pokrývá náklady
na likvidaci odpadu pouze asi z padesáti procent.
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Kvóty pro tři kraje a motivace k třídění
Ekologické organizace často vystupují proti spalovnám jako snadnému řešení, které nemotivuje obce a města ke třídění – proč by občané

Brňané by měli více třídit – nová třídicí linka má kapacitu deset
tisíc tun odpadu ročně, zatímco dosud se ho v Brně předtřídí jen
sedm tisíc tun. Foto archiv Tenza, a. s.

Nové turbosoustrojí o výkonu 22 kWe bude vyrobenou energii
prodávat do sítě. Foto archiv Tenza, a. s.
Brna třídili, když mohou odpad pohodlně spálit a ještě to nazývat „energetickým využitím odpadu“? Jana Drápalová však brněnskou spalovnu
brání: „Realizovaná rekonstrukce je vázána na využití spalovny třemi
kraji – Jihomoravským, Olomouckým a krajem Vysočina, kde se již
další stavět nebude.“ Kapacita spalovny je nyní 220 tisíc tun ročně, což
je méně směsného komunálního odpadu než v současné době vzniká v samotném Jihomoravském kraji. Byly proto stanoveny kvóty, aby
se spravedlivě dostalo na všechny tři plánované kraje.
Jestliže se bude více a levněji spalovat, nebude se zároveň i méně
třídit? „Díky podpoře separace odpadu, která je nastavená zákonem
o odpadech a kterou realizuje Eko-kom, je pro obce vždycky nejvýhodnější třídit – vytříděný odpad totiž prodají a mají z něho zisk, větší
nebo menší. Na rozdíl od toho za spálení nebo skládkování odpadu
musejí vždy platit,“ zdůrazňuje náměstek primátora Martin Ander.

Budou nové kontejnery
Nově vybudovaná dotřiďovací linka naopak počítá se zvýšením
množství složek odpadu, který občané vytřídí, na lince se budou pouze
dotřiďovat. Brno proto v současné době ve spolupráci s Eko-komem
hledá optimální způsob, jak zavést sběr dalších složek odpadu, zejména
nápojových kartonů, plastů a hliníkových plechovek. „Určitě nechceme
rušit žluté kontejnery na PET lahve,“ ujišťuje Martin Ander. „Občané
si na ně zvykli, jiné plasty do nich nedávají a my díky tomu máme
surovinu, jejíž materiálové využití sahá až k pětadevadesáti procentům.
Naproti tomu pokud se jinde sbírá směsný plast, materiálové využití
se pohybuje pouze kolem dvaceti procent.“
Uvidíme tedy, jakých nových kontejnerů se dočkáme.
V každém případě hliník a nápojové kartony je možné třídit už nyní
– brněnská sběrná střediska odpadu jsou na to připravena. „A pokud
občané narážejí na to, že v místě jejich bydliště některý typ odpadu
„neberou“ nebo jsou plné kontejnery na separovaný odpad, prosíme
je: volejte na SAKO a upozorňujte na tyto problémy, často právě od vás
se o nich dozvíme a můžeme je řešit.“
Mgr. Lenka Kopáčová
Lipka – školské zařízení pro environmentální vzdělávání
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Představuje se obec
Proměněná náves pod Macochou
Díky aktivním občanům, dobrému projektu a finanční podpoře Nadace VIA ožila ve Vilémovicích náves. Láká teď děti
i dospělé, místní i turisty.

Před několika lety přestali být občané s neutěšeným stavem návsi
spokojeni. Obec proto dala vypracovat komplexní architektonický
návrh úprav návsi, na jehož základě byla hasičská nádrž přestavěna
zpět na někdejší rybník. O využití okolního prostoru měli Vilémovičtí
jasno. V rámci pravidelného setkávání s vedením obce se vyjádřili

Občané Vilémovic upravují náves v rámci jedné ze sobotních
brigád. Foto archiv obce
ve prospěch dětského hřiště a posezení. Otázkou zůstalo, kdo bude
projekt vysněné návsi financovat. Obec ze svého rozpočtu mohla uvolnit
sotva čtvrtinu potřebných peněz. Na projekt „Náves pod Macochou“ se
Vilémovicím nakonec podařilo získat podporu skrze Nadaci VIA
z dobročinného fondu firmy Philip Morris. Tyto finanční prostředky
obec získala jako jedna ze tří v republice z programu „3 × 333 tisíc
pro aktivní život obce“.
Hodnotící komisi zaujalo především aktivní zapojení občanů do
přípravy i realizace projektu. Kromě sboru dobrovolných hasičů, který
projekt zaštítil, spolupracovala tělovýchovná jednota Sokol, základní organizace České speleologické společnosti Myotis Vilémovice,
skauti a občanské sdružení Včela pro Moravský kras. Úpravy byly
v maximální míře prováděny svépomocí. V květnu a v červnu 2009
proběhlo několik sobotních brigád, kterých se účastnili nejen občané,
ale také místní podnikatelé a řemeslníci.

Co se změnilo
Náves se prosvětlila, byly pokáceny nevyhovující jehličnany a místo nich občané vysadili listnáče. Pietní místo ve spodní části návsi
(památník obětem druhé světové války) se podařilo opticky oddělit od
části určené k odpočinku a zábavě. V celém prostoru byly rozmístěny
herní prvky pro malé děti, překážková dráha z prolézaček a šplhadel,
hojně využívaný pingpongový stůl a ruské kuželky. Náves okrášlily

řezbářské plastiky a dřevěná maketa hasičského auta. V případě špatného počasí se mohou lidé uchýlit do nového altánku. Procházející
turisté se začínají na návsi zastavovat, a to nejen kvůli odpočinku, ale
také proto, že se chtějí o obci dozvědět více. K tomuto účelu vznikla
naučná stezka informující o životě ve zdejší krasové oblasti.

Zkušenosti s realizací projektu
Osvědčila se nám forma kulatých stolů přizpůsobená potřebám
malé obce. Šlo o veřejná setkání bez výraznější struktury, akce připomínaly neformální posezení. Velkou pozornost jsme věnovali
plánování projektu. Obzvláště se vyplatila investice do zpracování
architektonického návrhu. Dobrý architekt může pomoci sjednotit
různorodé představy do fungujícího celku, najde optimální rozčlenění veřejného prostoru a pomůže k akceptaci změn, protože hraje roli
nestranného experta.
Mottem celého projektu by mohl být slogan „Svépomocí k maximálnímu snížení nákladů“. Původně jsme měli v úmyslu vyrobit si
většinu věcí sami. Bohužel v případě herních prvků jsme narazili. Současné právní předpisy neumožňují vyrobit prolézačky určené na veřejné prostranství jinak než s patřičným certifikátem, přičemž certifikace
je proces nákladný a nahrává sériovým výrobcům herních prvků.
Přínos projektu
Na realizaci projektu se podíleli všichni, kdo měli čas a chuť. Setkali se tak lidé lišící se věkem, sociálním postavením i zájmy. Téměř
všichni měli možnost se něco nového naučit. Prací na společném projektu se do komunity starousedlíků organicky začlenilo několik nově
příchozích rodin. Diskutovalo se o spolkovém životě, šířily se historky o spoluobčanech a plánovala se budoucí činnost obce. Realizace
projektu utužila komunitní život ve vsi a přinesla účastníkům spoustu
příjemných zážitků.
Projekt přispěl k vybudování potřebného zázemí pro návštěvníky,
kteří procházejí Vilémovicemi dále do Moravského krasu. Vytvořil se
prostor pro propagaci regionálního značení, které je jedním z prostředků podpory rozvoje místního podnikání. V obci jsou v současné době
nabízeny certifikované regionální produkty (certifikované pivo z pivovaru Černá Hora, kozí sýry, medy a podobně). Informace o regionálních
produktech byly tematicky zařazeny do naučné stezky. Díky spolupráci
občanů a místních podnikatelů by mělo dojít k multiplikačnímu efektu,
kdy část zisků bude investována zpět do veřejného sektoru.
V souvislosti se stavbou nového rybníka a s oddělením splaškové
vody od toku vilémovického potoka můžeme hovořit o zvýšení biodiverzity v intravilánu obce. Na náves se vrátilo několik druhů obojživelníků a zejména kvákání žab opět patří ke koloritu naší obce. Nově
vysazené listnaté stromy odpovídají nebo se blíží původním druhům
zdejší oblasti a plní lépe ekosystémové funkce než pokácené smrky.
Aktivní zapojení občanů prostřednictvím sobotních brigád mělo
velký úspěch. Tak hojnou účast nelze jednoduše připsat na vrub konformity. Dle mého názoru je to signál, že lidé mají stále zájem společně pracovat a že ještě neodzvonilo venkovské pospolitosti. Nezbývá
než se nechat překvapit, s čím přijdou naši nebo vaši spoluobčané
příště.
Mgr. Lukáš Kala
angažovaný vilémovický občan

Představuje se obec

Vilémovice leží jen pár kilometrů od propasti Macocha a Punkevních jeskyní. Touto malou obcí o 280 obyvatelích projde ročně
minimálně pětadvacet tisíc turistů. Ještě donedávna turisté na návsi
míjeli zahnívající hasičskou nádrž obklopenou stříbrnými smrky, tújemi
a jalovci, bez možnosti posezení, bez prostoru pro dětské hry.

Téma
Generel cyklistické dopravy
Město Brno zadalo v roce 2009 vypracování „Generelu cyklistické dopravy na území města Brna“ s termínem
dokončení srpen 2010. Zpracováním byl pověřen Ing. Adolf Jebavý z Alternativního dopravního studia.
Ke správnému pochopení významu tohoto kroku je třeba zmínit se
v krátkosti o tom, jakou úlohu v procesu územního plánování vlastně
generel hraje. Současný právní předpis (Stavební zákon 183/2006)
sice nedefinuje jeho přesný význam, lze jej však chápat takto:
generel vytváří nezávazný oborový podklad pro územní studii, změnu
platného územního plánu, respektive nový územní plán. Závazným
územně plánovacím podkladem se stává až po svém projednání a registrování. Proto je nezbytné, aby po dokončení a projednání generelu následovaly i další uvedené kroky a tento dokument byl zapracován
do připravovaného Územního plánu města Brna.

Téma

Rekreace, nebo doprava?
Cyklistická doprava v Brně byla poprvé řešena ve Studii
cyklistických stezek v roce 1993, která byla v následujícím roce
převzata do platného územního plánu města. V jeho rámci byla
cyklistická doprava pojata jako nedílná součást dopravního systému.
V dlouhodobé praxi však byla cyklistická doprava chápána především
jako rekreačně turistická aktivita. Dopravní význam cyklistiky byl
opomíjen. Město řešilo „důležitější úkoly“ než plošnou obsluhu území
pro cyklisty. Posuzováno z pohledu řešení okamžitých potřeb města se
to zdá logické. Celkový podíl cyklistů na dělbě dopravní práce je totiž
v porovnání s individuální automobilovou dopravou a veřejnou
hromadnou dopravou zanedbatelný.
Důsledkem pak byla zvolená etapizace navržených opatření pro
podporu cyklistické dopravy, která počítala s přednostní realizací páteřních cyklostezek podél vodních toků (především rekreačních tras).
Brno se tedy soustředilo na realizaci několika málo nových bezpečných
úseků v koridorech podél řek. Protože však projektů na realizace bylo
jen málo, a navíc bylo nutné procházet složitým a časově náročným
projednáváním, budování těchto cyklostezek vyústilo do slepé uličky.
To v zásadě vedlo k utlumení a následnému zastavení stavebních prací
na nových úsecích cyklostezek (cyklotras).
Co se týče ostatních opatření pro cyklisty, vyjma cyklostezek podél
řek narážela jejich realizace kromě celé řady legislativních omezení
i na nepochopení problematiky ze strany zúčastněných orgánů města,
policie a podobně. Celková délka bezpečných tras pro cyklisty je dnes
spíše zanedbatelná. Cyklisté, kteří kolo využívají jako dopravní prostředek (asi dvě procenta z celkové dělby dopravní práce), mají k dispozici síť komunikací uzpůsobenou především provozu motorových
vozidel. Pohyb na kole po těchto cestách je však den ze dne složitější
a nebezpečnější. Je proto až s podivem, že poslední průzkumy přesto
zaznamenávají významný nárůst počtu dopravních cyklistů.
Strategie pro Brno
Přestože v roce 2007 schválilo město Brno upravenou Strategii
pro Brno, jejíž součástí je podpora alternativní dopravy, v praxi pro ni
zatím moc nedělá. V rámci tohoto dokumentu je popsán žádoucí rozvoj
dopravy, který předpokládá například ochranu centra před nadměrnou dopravou, omezení parkování, podporu sítě alternativních druhů
dopravy a zajištění dopravní bezpečnosti chodců a cyklistů.
Navazující dokument Návrh zadání Územního plánu města Brna
definuje hlavní problémy mimo jiné takto:
• V důsledku společenských a ekonomických změn se začaly
i v Brně projevovat tendence spojené s tržními principy demo-

kratické společnosti, známé ze západních zemí, především suburbanizace (ta vyvolává zvýšenou poptávku po nežádoucí, zbytné
dopravě, především automobilové – pozn. autora).
• Reakce na rostoucí intenzitu automobilové dopravy, ale i změny životního stylu obyvatel vyvolávají stále větší nároky na pěší
a cyklistickou dopravu. Tyto alternativní druhy dopravy vyžadují
dobrou propustnost celého území města. Velké části území, jako
jsou uzavřené zahrádkářské lokality, nová výstavba rodinných
domů se slepými ulicemi (ale i centrum města a jednosměrné
ulice vyhrazené pro parkování – pozn. autora), vytvářejí těžce
překonatelné překážky a bariéry.
Je zřejmé, že tvůrci podobných dokumentů (především z řad projektantů) si výzvy současného rozvoje města uvědomují. Město bohužel tato zjištění nezohledňuje při zadávání dílčích projektů. Z pohledu
dlouhodobého udržitelného rozvoje města je přitom plošné řešení
cyklistické dopravy nutností. Jedná se samozřejmě o jedno z mnoha opatření, které město musí učinit, chce-li zvrátit trend nárůstu
automobilové dopravy.

Bariéry v cyklistické dopravě
Co cyklistům brání v plošné prostupnosti města? Jedná se především o neprůjezdné obytné zóny, jednosměrky, vyloučení dopravy z městské památkové rezervace a sběrné komunikace bez pruhů
pro cyklisty. Odstranění těchto bariér by šlo provést poměrně lehce
a levně. Proč to zatím jde tak pomalu nebo vůbec? Zásadní problém
nespočívá v neochotě města něco pro cyklistickou dopravu udělat, ale
ve špatném pochopení problematiky a v naprosté absenci ochoty řešit
tuto problematiku na úkor dopravy automobilové.

Sběrná komunikace (ulice Lidická a Štefánikova), na které
není řešen oddělený provoz cyklistů. Foto archiv autora
Rozpracovaný generel cyklistické dopravy (respektive souběžně
zpracovávaný generel pěší dopravy a připravovaný generel statické
dopravy – parkování) by měl vytvořit podmínky pro změnu. Jeho
hlavním úkolem je vytipovat vhodné koridory pro realizaci dopravních
a rekreačních cest ve městě. Jedná se o hlavní spojnice zdrojů (bydlení)

také se stávající legislativou, která nám dovoluje jen určitá technická
řešení. Cyklisté a chodci jsou v ní sice oproti dřívějšku daleko více
zohledněni, ale zásadní změny pro zlepšení postavení cyklistů se připravují až nyní. Týká se to plánované úpravy zákona 361/2000 Sb.
o provozu na pozemních komunikacích a prováděcích vyhlášek
(30/2001 Sb.). Změny souvisejí především s provozem na existujících
silnicích. Připravovaná úprava by měla vést k možnosti větší integrace
cyklistů do prostoru vyhrazeného dnes především autům.

Neřešený cyklistický přejezd přes Novosadský most.
Přerušení Svratecké cyklostezky. Foto archiv autora
a cílů (práce, rekreace, škola a podobně), které budou postupně
upraveny také pro bezpečný pohyb cyklistů a chodců při zachování
prostupnosti pro městskou hromadnou dopravu a ostatní provoz.
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Chceme-li řešit dopravní systém města komplexně, nutně do něj
musíme zahrnout i cyklistickou dopravu. Jde ovšem o to nesoustředit
se pouze na oddělené cyklostezky (cyklistické dálnice), ale celá
městská uliční a silniční síť musí být řešena s vědomím, že se na ní
pohybují i jiná vozidla než auta. Zapomínat nesmíme ani na dostatečnou
nabídku parkování pro kola, které by měla občanům poskytnout
každá veřejná budova nebo zaměstnavatel. Z nezávislých posudků
zpracovaných našimi i zahraničními experty vyplynulo, že jsou v Brně
ideální podmínky k tomu, aby se město stalo zdravým a přívětivým
pro uživatele bezmotorové dopravy. Pokud využijeme kombinaci ekonomických a technických nástrojů k podpoře cyklistické a pěší
dopravy, může se nám to podařit.
Ing. Adolf Jebavý
samostatný projektant

Návrh generelu vychází jak z podrobných rozborů území, jež exaktně
definují potřeby obyvatel města, tak z přání lidí, kteří po městě na kole
jezdí. V návrhu se nepotýkáme jenom s určením optimálních tras, ale

Cyklomapa města Brna podle představ cyklistů
V roce 2009 získalo občanské sdružení Brno na kole finanční podporu z rozpočtu Jihomoravského kraje na zpracování
Cyklomapy města Brna podle přání veřejnosti.
Každodenní pohyb na kole brněnskými ulicemi (snad kromě nedělního rána) není nic příjemného. Proto jezdí na kole do práce, do
školy, za nákupy a zábavou stále jen velmi malé procento obyvatel
Brna. Vedení města nikdy nepřikládalo každodenní „nerekreační“ dopravě příliš velký význam. Podpora tohoto segmentu dopravy je tedy
velmi malá. Ano, skutečně to připomíná začarovaný kruh. O rozetnutí
této zrádné smyčky se již po dvě desetiletí snaží různou formou řada
brněnských organizací – od Hnutí Duha přes Děti Země a Bicybo
až k nejmladšímu sdružení Brno na kole.

na základě desítek námětů a dlouholetých zkušeností brněnských
cyklistů vyznačili nejpoužívanější trasy a „bolavá“ místa, na která by
se měla soustředit pozornost při plánování dopravních staveb a úprav.
Výsledky projektu jsme prezentovali na Magistrátu města Brna při
pracovních poradách ke generelu a po dohodě se zpracovatelem budou
také do generelu vhodně začleněny. Snad se tedy v příštích měsících
cyklisté v Brně dočkají některých věcí, po nichž léta marně volají.
Darek Galle
předseda Brno na kole, o. s.

Cyklomapa zobrazuje přání cyklistů
K tomuto účelu jsme za finanční podpory Jihomoravského kraje
zpracovali takzvanou Cyklomapu města Brna podle přání veřejnosti
(viz prostřední dvoustrana tohoto časopisu). Do mapy města jsme

Koloběžkař prosí motoristy, aby umožnili průjezd pestrého
pelotonu cyklistů. Foto archiv Brno na kole
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Co je jinde běžné
Brno na kole nejen sdružuje každodenní uživatele jízdního kola, ale
především se snaží zprostředkovávat komunikaci mezi občany-cyklisty a představiteli města, kteří jsou za dopravu v Brně zodpovědní.
Brněnští cyklisté mají zájem o rozvoj kvalitní cyklistické infrastruktury,
jež je běžná ve vyspělých zemích celé Evropy. Chtějí bezpečně a pohodlně projíždět ulicemi po cyklostezkách a cyklopruzích, chtějí jezdit za prací a nákupy do centra, chtějí mít dostatek vhodných stojanů
k odložení jízdního kola, možnost vypůjčit si kolo při návštěvě města
a podobně.
Město Brno si v minulém roce objednalo aktualizaci generelu
cyklistické dopravy, což je jakýsi „územní plán“ toho, co se bude nebo
by se mohlo v dalších letech realizovat. Máme zájem, aby se v generelu
a podobných rozvojových dokumentech odrážely nejen představy
urbanistů, ale především konkrétní potřeby a přání obyvatel města.

Představuje se NNO
Rezekvítek je tu pro vás
Posláním Rezekvítku je zvyšovat ekologickou gramotnost a povědomí obyvatel nejen Jihomoravského kraje
prostřednictvím péče o přírodně cenná území, publikační činností, ekologickým poradenstvím, pořádáním vzdělávacích
a osvětových akcí a servisními službami jiným organizacím.
Od roku 1991 působí občanské sdružení Rezekvítek v Brně, tedy
v Jihomoravském kraji. Členská organizace sdružující pedagogy a vedoucí oddílů, zabývající se ekologickou výchovou, se vyvinula v stabilní profesionální organizaci. Široká členská základna nám zůstala a je
oporou pro další rozvoj. Naše aktivity přesahují rámec kraje a podporují ekologickou výchovu v celé České republice. Při své činnosti využíváme odborné znalosti a dlouholeté zkušenosti z realizace projektů.

Péče o přírodu
Úsek péče o přírodu se zabývá přímou aktivní ochranou přírody
a využíváním aktivit s tím spojených k ekologické výchově a osvětě. Nicméně kromě donedávna tradičních činností spojených s péčí
o maloplošná chráněná území se v současnosti zaměřujeme také
na péči o jinak cenná území (významné krajinné prvky, biocentra,
biokoridory). Z brněnských chráněných území pečujeme například
o přírodní rezervaci Kamenný vrch, kde jsme zřídili naučnou stezku
(www.kamenak.rezekvitek.cz), dále o Medlánecké kopce a skalku,
o Obřanskou stráň a území kolem Hádů – Kavky, o Velkou Klajdovku
či část Hádecké planinky.
Kromě péče o stávající území se snažíme zapojovat i do tvorby
území nových – podílíme se intenzivně na rekultivacích lomů například v Mokré či v Želešicích a také na tvorbě nových biocenter a biokoridorů v rámci územního systému ekologické stability (Kobylnice,
Brno-Medlánky).
Do činnosti úseku vhodně zapojujeme dobrovolníky z řad veřejnosti a školy, akce doprovázejí vzdělávací a osvětové aktivity věnované
ochraně přírody. Ve spolupráci s úsekem pro školy tvoříme sadu naučných karet o brněnských chráněných územích – ty lze zdarma získat
na některých akcích Rezekvítku, v elektronické podobě pak na našich
internetových stránkách.
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Tvůrčí centrum Rezekvítku
Ekologická výchova potřebuje i svou materiálně-technickou
podporu a k té slouží právě Tvůrčí centrum Rezekvítku. Za dobu
naší existence jsme již vydali několik desítek publikací, výukových

Rezekvítek nabízí již čtrnáct ekologických výukových
programů pro děti od mateřských škol po střední školy.
Foto archiv Rezekvítku

pomůcek a sad výukových pomůcek zvaných „krabice“. Tvoříme jak
informační a vzdělávací publikace pro děti i dospělé, tak i metodické
materiály určené především učitelům a dalším pedagogickým
pracovníkům.
Sady výukových pomůcek (Krabici jehličí – o lese, Krabici vody, Krabici naší vlasti a další) nejen prodáváme, ale také nabízíme školám k zapůjčení. Stejně tak je zájemcům k dispozici rozsáhlá knihovna a videotéka
Rezekvítku, věnovaná především ekopedagogickým materiálům.
Kromě vlastní tvorby nabízíme lidem se zajímavými náměty
prostor pro realizaci jejich ekovýchovných nápadů – většina našich
výtvorů tak vychází přímo z pedagogické praxe. Snažíme se také
sledovat moderní trendy ve vzdělávání – podobně jako jsme před
patnácti lety začínali s výukovými programy pro počítače, tak nyní
rozvíjíme tvorbu výukových programů tvořených přímo pro použití na
interaktivních tabulích. Zatím je k dispozici první program věnovaný
lesnímu ekosystému.

Rezekvítek pro školy
Mluvíme-li o ekologické výchově, nelze opomenout školy a spolupráci s nimi. Tento úsek
činnosti Rezekvítku se v poslední době intenzivně rozvíjí, především díky podpoře z Norského
finančního mechanismu a nyní i z Operačního
programu vzdělávání pro konkurenceschopnost.
Rezekvítek nabízí již čtrnáct ekologických výukových programů pro
děti od mateřských škol po střední školy. Programy jsou realizovány
přímo ve školách, které si je objednají, a trvají zpravidla dvě vyučovací
hodiny. Průkopnicky jsme vytvořili internetový rezervační systém, jehož prostřednictvím si mohou školy objednat program on-line přímo
na našich webových stránkách.
Samozřejmě směřujeme i k pokročilejším a účinnějším metodám
vzdělávání – v současné době pilotně zkoušíme roční školní projekt
„Okolo vody“, věnovaný vodě a vodním ekosystémům.
Hlavní ekovýchovná práce vždy byla a zůstává na učitelích ve školách, proto věnujeme značnou pozornost také vzdělávání pedagogů.
Nabízíme několik metodických kurzů a seminářů a snažíme se pro
ně získat i dotační podporu, aby byly pro učitele cenově přijatelné či
zdarma. Dlouhodobě také nabízíme zdarma poradenské služby k začleňování environmentálního vzdělávání do školních vzdělávacích
programů a rovněž pomoc s jejich realizací.
Vzdělávání a osvěta pro každého
Rezekvítek nezapomíná ani na osvětové aktivity pro širokou veřejnost. Takřka každý měsíc organizujeme exkurzi na různá místa
zajímavá z přírodovědného či environmentálního hlediska.
Od roku 2005 provozujeme ekologickou poradnu, na kterou se
může obrátit kdokoli se svým dotazem. Od loňského roku jsme na
sebe vzali břímě koordinace celé sítě ekoporaden v Jihomoravském
kraji. Jsme tu tedy pro vás a těšíme se na vaši návštěvu – my i náš
web www.rezekvitek.cz.
Ing. Petr Laštůvka
ředitel Rezekvítku
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Na dálnici je skvěle
Údolí Šelše u Ostopovic na jihozápadě Brna bylo před válkou vyhledávaným výletním místem. Během výstavby nikdy
nedokončené dálnice z Vídně do Vratislavi však bylo zasypáno. Občanské sdružení Nad Šelší nyní navazuje na předválečnou
kulturní tradici a snaží se do místa znovu vnést společenský rozměr.
Málokterá krajina se za posledních sto let proměnila tak zásadně a tolikrát jako území takzvané Hitlerovy dálnice pod Urbanovým
kopcem u Ostopovic. Ještě na začátku dvacátého století zde bylo
údolí Šelše se dvěma rybníky a pramenem, lemované políčky na protilehlých svazích. Během krátkého trvání první republiky zde Národní
jednota postupně zbudovala velkorysý areál se sokolským cvičištěm,
divadelní scénou a moderním koupalištěm. Tento kout sloužil jako
rekreační středisko celého okolí. Probíhaly zde výlety, benátské noci
a jiné lidové slavnosti.

postupně mohla stát zajímavá lokalita pro turistiku a trávení volného
času, a to bez nároků na peníze ze státního rozpočtu.
S podporou Nadace Partnerství jsme uspořádali setkání s občany Ostopovic. Na jeho základě vznikl komunitní plán a studie celého
území počítající s vybudováním několika vyhlídek a odpočívadel, s vytvořením nového divadelního prostoru v betonovém torzu dálničního
mostu a se zprůchodněním pěšin spojujících násep dálnice s okolní
krajinou. Díky pomoci dobrovolníků postupně odstraňujeme černé
skládky na území o rozloze asi osmdesát tisíc metrů čtverečních. Do
dnešního dne jsme za pomoci firmy A.S.A. odvezli kolem šedesáti tun
odpadu. Podél cest a na vyhlídkách jsme umístili lavičky a odpadkové
koše.
Přestože zmiňovaná divadelní scéna bude dokončena až letos
v létě, už na podzim jsme mohli (opět díky Nadaci Partnerství) uspořádat s divadlem Husa na provázku první ročník festivalu pro děti
i dospělé Husa na dálnici. Po více než půlstoletí jsme tak otevřeli další dějství v příběhu ostopovických divadelních scén v přírodě. Jako
symbol nového začátku vysvitl ten večer měsíc, i když to s počasím
ze začátku vůbec nevypadalo dobře.

Divadlo v přírodě
Na přírodním jevišti hrávaly všechny okolní ochotnické spolky
divadlo. Dokládá to publikace vydaná k 770. výročí první zmínky
o Ostopovicích. Všechno však vzalo za své na počátku druhé světové
války, kdy celé tehdy už Masarykovo údolí zmizelo pod náspem dálnice
z Vídně do Vratislavi.
Výhonky ochotnického divadla však byly natolik silné, že se po
několika letech opět prodraly skrze metry zeminy. Na konci padesátých let vybudovali divadelníci spolu s dalšími dobrovolníky na úpatí dálničního náspu nový přírodní amfiteátr pro dva tisíce diváků se
záměrem obnovit divadelní tradici pod širým nebem. Drama bratří
Mrštíků Maryša, které tehdy divadelníci spolu s ochotníky z Nebovid
nastudovali, bylo nejen prvním, ale zároveň i posledním představením v poválečné éře. Divadlo pod širým nebem nebylo nikdy zcela
dokončeno a dodnes je skryto v nenápadných křovinách.
Nakonec vyšel měsíc
Příroda si postupně poradila s pustinou dálnice a nedokončené
mostní stavby dnes jen dokreslují jedinečnou atmosféru místa. Možná
i proto zdejší krajina opět láká výletníky, oslavence, cyklisty, děti
i dospělé. Bohužel však nejen ty. Celé území se během desetiletí bez
údržby stalo také domovem pro řadu černých skládek.
V občanském sdružení Nad Šelší se od roku 2007 snažíme
o oživení tohoto místa a obnovení jeho kulturního rozměru. Pozemky
pod dálnicí vlastní stát a v současnosti s nimi hospodaří Ředitelství
silnic a dálnic. Jeho souhlas umožnil, aby se ze zanedbaného území

Jan Symon
Nad Šelší, o. s., www.nadselsi.cz

Díky pomoci dobrovolníků postupně odstraňujeme černé
skládky na území o rozloze asi osmdesát tisíc metrů
čtverečních. Foto Jan Symon
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Už vloni na podzim se díky Nadaci Partnerství uskutečnil první
ročník festivalu Husa na dálnici. Foto Jan Symon

Nejen bavit, ale i vzdělávat
Mezi další plány sdružení patří kromě úprav pěšin také vytvoření
naučné stezky. Ta by měla přiblížit specifické přírodní prostředí, které
na dálnici samovolně vzniklo. Vzhledem k tomu, že je dálniční těleso
výraznou a stěží přehlédnutelnou dominantou zdejší krajiny, měla
by naučná stezka obsahovat i střípky z historie budování dálničních
staveb.
Při pořádání jednotlivých akcí spolupracujeme kromě obce také
s místní školou, mateřským centrem a celou řadou dobrovolníků.
Doufáme, že s jejich pomocí se nám podaří zvyšovat přitažlivost otevřené krajiny u Ostopovic. Podle nás je totiž udržovaná krajina nejlepší
prevencí před vandalismem, vznikem nových skládek či v poslední
době tak rozšířeným divokým motokrosem. Proč? Protože se v ní žije.

Projekty pro školy z evropských fondů
Studenty EKO gymnázia zajímá příroda i sídliště
Na kole projeli Pálavu, navštívili Litovelské Pomoraví i Moravský kras, chystají se na Mostecko. A všude se zaměřují
na otázku, jak se v tom kterém místě člověk a příroda ovlivňují. Stranou zájmu nezůstává ani jejich bezprostřední okolí
– sídliště v Novém Lískovci.
EKO gymnázium Brno, o. p. s. je soukromá škola založená v roce
1992. EKO v názvu školy znamená nejen specializované předměty
s environmentální náplní, ale především ekologii formou komplexní
výchovy. Usilujeme o to, aby každý náš student přijal péči o životní prostředí a odpovědnost za tuto planetu za vlastní. Najít účinnou
a zajímavou formu takového vzdělávání je pro pedagogy náročným
a možná nikdy nekončícím úkolem.
Když se naskytla možnost čerpat finanční prostředky z evropských
fondů, vytvořili jsme projekt „Není pozdě – komplexní environmentální vzdělávání na SŠ“. Páteří environmentální výchovy na vyšším stupni
našeho gymnázia jsou dva specializované předměty: Základy ekologie
a Sociologicko-ekologický seminář. Během tří let realizace projektu bychom měli vytvořit jejich inovovanou náplň a ověřit ji v praxi.
Tuto výuku rozvíjíme a obohacujeme prostřednictvím dalších aktivit.
Jednou z nich je studentský energetický audit a následná realizace
alespoň některých úsporných opatření. Zároveň se díky evropským finančním prostředkům zlepšuje materiální vybavení školy potřebné pro
praktickou, názornou a poutavou výuku environmentální problematiky
– počínaje batohem s pomůckami pro terénní výuku přes rozšíření
odborné knihovny až po nově zřízenou multimediální učebnu.

Hurá do terénu
Prostředky na realizaci projektu umožňují organizovat pro studenty zajímavé jednodenní či vícedenní terénní aktivity. Například
na jaře loňského roku studenti vyjeli na exkurzi do ratibořické kozí
farmy, kde mohli v praxi poznat principy ekologického zemědělství
a ochutnat tamní bioprodukty. Velmi úspěšnou akcí byl čtyřdenní cyklokurz v chráněné krajinné oblasti Pálava. Navštívili jsme s odborným
výkladem lužní les v národní přírodní rezervaci Křivé jezero. Projeli

Své návrhy na řešení problematických míst na veřejných prostranstvích v Novém Lískovci představili studenti ve Slévárně
Vaňkovka. Foto archiv EKO gymnázia
jsme Lednicko-valtický areál, poznali multikulturní městskou rezervaci Mikulov a seznámili se s pravidly pěstování biovína. Konec a začátek
školního roku byl ve znamení pobytů v centrech ekologické výchovy.
Využili jsme služeb Lipky a navštívili pracoviště Rychta v Moravském
krasu a Sluňákov na okraji Litovelského Pomoraví. Pestrý program zajišťovali profesionální environmentální pedagogové a u studentů se
setkal s velmi pozitivním ohlasem. Na jaře letošního roku plánujeme dvoudenní pobyt na Mostecku, tedy v místech, kde naše příroda
v minulosti dostala pořádně „na frak“.

Veřejná prostranství v Novém Lískovci
Součástí environmentálního vzdělávání je i práce studentů na
dlouhodobých projektech. V tomto školním roce jsme pokračovali
v úspěšné spolupráci s městskou částí Nový Lískovec a zaměřili se na
stav veřejných prostranství této části Brna. Projekt jsme nazvali Nový
Lískovec očima studentů. Během několikaměsíční práce na projektu
vznikly tři návrhy, jejichž realizace by vyřešila některá problematická
místa nebo zpříjemnila život místním obyvatelům. Závěrečná výstava
a prezentace studentských návrhů proběhly v sále Slévárny Vaňkovka.
Oficiální části výstavy se zúčastnili i zástupci městské části v čele
s paní starostkou ing. Janou Drápalovou. Jejich živý zájem o návrhy
studentů byl tím nejlepším oceněním naší práce.
Podrobnější informace o škole a realizaci projektu najdete na
webových stránkách www.eko-g.cz.
Mgr. Soňa Krampolová
koordinátorka EVVO
EKO gymnázium Brno
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Na jaře studenti vyrazili na exkurzi do ratibořické kozí farmy.
Foto archiv EKO gymnázia

Evropské projekty v Základní škole Jedovnice
Základní škola Jedovnice se stala v loňském roce úspěšným žadatelem a příjemcem dvou finančních dotací
z evropského sociálního fondu. Ve spolupráci se zřizovatelem byly vypracovány dva zdařilé projekty – „Zkvalitnění výuky
přírodovědných předmětů v terénu“ a „Vybavení odborných učeben pro ZŠ Jedovnice“.
Projekt „Zkvalitnění výuky přírodovědných předmětů v terénu“
získal finanční podporu ve výši 1 320 431 Kč z globálních grantů Jihomoravského kraje – Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tyto finanční prostředky byly použity na další vzdělávání

pedagogických pracovníků školy, nákup pomůcek pro žáky, realizaci
terénního vyučování pro žáky čtvrtého až devátého ročníku, vytvoření
pracovních listů pro zúčastněné žáky a závěrečný sborník o celém
projektu.

1/2010

Projekty pro školy z evropských fondů
Jednou z nejdůležitějších klíčových aktivit bylo týdenní terénní vyučování pro žáky osmého a devátého ročníku v červnu roku 2009, které
se uskutečnilo za podpory partnerů Pedagogické fakulty Masarykovy
univerzity Brno a Školního lesního podniku Křtiny. Cílem projektu byl
rozvoj přírodovědné gramotnosti žáků Základní školy Jedovnice prostřednictvím rozvoje přírodovědných předmětů s důrazem na praktickou výuku v terénu. Projekt klade důraz na mezipředmětové vztahy,
podporu týmové spolupráce a prevenci sociálně patologických jevů.

Výuka v terénu
Během terénních praktik se žáci naučili ovládat moderní techniku,
jako jsou navigační přístroje GPS, mikroskopy a laboratorní soupravy
pro odběr vzorků vody, půdy a vzduchu. Zázemí nám poskytl Školní
lesní podnik Křtiny ve svém ubytovacím a vzdělávacím středisku ve
Křtinách. Pro šedesát žáků byl připraven pracovní program skládající
se z úkolů z přírodopisu, chemie, fyziky a zeměpisu. Žáci se během nich
učili mapování terénu, prováděli odběry různých vzorků a nechybělo ani
večerní pozorování oblohy. V rámci celodenního putování do Rudického
lomu plnili žáci úkoly z připravených pracovních listů. Ve spolupráci
s Pedagogickou fakultou Masarykovy univerzity jsme měli možnost vyzkoušet jejich laboratoř pro chemické rozbory vody a půdy. Díky Policii
České republiky a Obecní policii městyse Jedovnice měli žáci možnost
asistovat při měření rychlosti provozu. Tato pětidenní akce byla doplněna několika jednodenními vycházkami pro žáky čtvrtého a pátého ročníku do okolí školy, k jedovnickým rybníkům a do křtinského arboreta, kde
žáci rovněž plnili úkoly z vytvořených pracovních listů.
Závěrečná konference, na které žáci prezentovali svoje výstupy, se
konala ve čtvrtek 25. června v jedovnickém kulturním domě. Žáci čtvrtého a pátého ročníku vytvořili pracovní listy a velké nástěnné prezentace. Hovořili o okolí jedovnických rybníků a o rostlinách a zvířatech,
s nimiž se setkali při svých jednodenních vycházkách. I přes viditelnou
nervozitu, neboť mnozí poprvé hovořili před tak početným publikem,
byly jejich výkony odměněny zaslouženým potleskem. Po krátkém

Žáci devátého ročníku při odběru vzorků.
Foto archiv ZŠ Jedovnice
kulturním vystoupení žáků devátého ročníku představili svoji práci
i žáci druhého stupně.

Rekonstrukce učeben
V návaznosti na tento projekt byl podán školou a zřizovatelem také
projekt Vybavení odborných učeben pro ZŠ Jedovnice a rovněž on
byl vybrán k finanční podpoře, tentokrát z Regionálního operačního
programu NUTS 2 Jihovýchod ve výši 2 366 872 Kč. Při jeho realizaci
došlo k úplné rekonstrukci dvou učeben ve škole. První byla stávající
učebna výpočetní techniky a druhou vybudování multifunkční učebny
především pro výuku přírodovědných předmětů. Rekonstrukce byly
ukončeny v srpnu roku 2009 a od nového školního roku slouží obě
učebny ke spokojenosti žáků, učitelů i rodičů.
Mgr. Michal Souček
ředitel Základní školy Jedovnice a hlavní manažer projektu

Návrat k tradicím Kravska: environmentálně výchovný projekt
Environmentální výchovu se Základní škole Kravsko daří financovat z úspěšných projektů. Projekt Návrat k tradicím
Kravska a okolí je financován z Evropského sociálního fondu a ze Státního rozpočtu České republiky.

Keramická dílna i školní rozhlas
Projekt byl zahájen v dubnu minulého roku a jeho realizace je v plném proudu. Díky němu naše škola získala potřebné finanční prostředky z Evropského sociálního fondu a také ze Státního rozpočtu
České republiky na aktivity nad rámec běžné výuky. Celková částka
dotace na realizaci projektu činí 1 407 734 Kč.
Největší radost máme z toho, že se nám podařilo zřídit a vybavit
keramickou dílnu, což byl náš dlouholetý sen. V tomto školním roce
naši žáci se zájmem navštěvují pět vzdělávacích seminářů, jejichž

realizace je zcela hrazena z peněz projektu. V přírodovědném semináři
monitorujeme ptáky v regionu, mapujeme památné a významné stromy
a pečujeme o koutek s živými zvířaty. Další semináře jsme nazvali Toulky
naším regionem a Tradice na pozadí historie. V jejich rámci s dětmi
tvoříme rodokmeny, pořádáme exkurze (navštívili jsme například
Archeoskanzen Modrá, Velehrad, Muzeum vesnice ve Strážnici,
znojemskou rotundu a další), věnujeme se historii našeho okolí

Žáci pasou kozy kamerunské. Foto archiv ZŠ Kravsko

Projekty pro školy z evropských fondů

Velkou výhodou naší školy je její poloha na okraji obce v klidném
prostředí blízko lesa naproti zámeckému parku, což umožňuje žákům
každodenní kontakt s přírodou. Součástí pozemku je školní zahrada,
již postupně měníme na přírodní učebnu. Kromě přírodních prvků,
které jsme již vybudovali (bylinková spirála, kompost, kameny pro
ještěrky), plánujeme začlenit ještě další. Děti se s velkým nadšením
starají o dvě kozičky kamerunské. Nově jsme mohli vyvěsit ptačí budky
a krmítka, které se nám podařilo získat díky úspěšné projektové žádosti
u Jihomoravského kraje v rámci operačního programu Vzdělávání pro
konkurenceschopnost.

Projekty pro školy z evropských fondů
a naší tradiční keramice. Tvoříme například napodobeniny tradičních
výrobků z již neexistující Keramiky Kravsko. Výstupy z jednotlivých
seminářů zpracováváme v semináři Práce s médii. O našich aktivitách
píšeme ve školním časopise Budíček, nové informace podáváme ve
školním rozhlasovém vysílání a dění natáčíme na kameru. Ze všech
seminářů vydáváme sborníčky a tvoříme pracovní a metodické listy.
Vyvrcholením naší práce bude vlastní regionální učebnice, na jejíž
tvorbě se podílejí sami žáci. Ti mají možnost seznámit se s aktivitami
jednotlivých seminářů v rámci projektového dne Náš region, jehož
nedílnou součástí se stane ekokonference přístupná veřejnosti
a zastupitelům jedenácti obcí, z nichž naše děti do školy dojíždějí.

Pozor na černé skládky
Další podpořenou aktivitou je také projektový týden Odpady –
problém nás všech. Kromě tradičních sběrů starého papíru a aktivit
zaměřených na třídění odpadu mapujeme černé skládky v okolí jednotlivých obcí. Studie s touto problematikou pak děti předávají starostům
svých obcí.
Větší množství digitálních učebních materiálů můžeme vytvořit
díky druhé úspěšné grantové žádosti s názvem Digitální zpracování

výuky jako pomocník žáků v přípravě na vyučování. Na venkovskou
školu s 206 žáky a patnácti pedagogy máme opravdu plno práce před
sebou, ale velmi se na ni těšíme.
Mgr. Simona Jakešová
zástupkyně ředitele a koordinátorka EVVO, ZŠ a MŠ Kravsko

Vyrobené ptačí budky je třeba umístit na stromy.
Foto archiv ZŠ Kravsko

Zvyšování přírodovědné gramotnosti žáků ve Vyškově
Základní škola Vyškov, Letní pole klade velký důraz na posilování kladného vztahu dětí k přírodě a k vnímání stavu
životního prostředí v jejich okolí. Snaží se co nejčastěji umožnit dětem pobyt v přírodě a naučit je přírodu kolem sebe
pozorovat a zkoumat.

Projekty pro školy z evropských fondů

Projekt „Zvyšování přírodovědné gramotnosti žáků“ je spolufinancovaný Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Je zaměřen především na terénní laboratorní práce pro
všechny žáky druhého stupně naší školy. Žáci šestých ročníků absolvují ekovýchovný týdenní pobyt ve Středisku ekologické výchovy
Chaloupky, žáci sedmých až devátých ročníků se účastní dvoudenních
pobytů, během nichž zkoumají různé ekosystémy a své poznatky pak
dále po zbytek celého školního roku vyhodnocují a srovnávají s okolím svých domovů. Sedmý ročník mapuje přírodu Lednicko-valtického areálu, osmý ročník přírodu Moravského krasu a devátý ročník se
v Lednicko-valtickém areálu zabývá způsoby soužití člověka s ostatními obratlovci, především vztahem člověka a koně. Svá pozorování
mohou žáci srovnat i meziročně, při opětovném sledování stejných
ekosystémů v následujících letech.

Dívat se a zkoumat
Pro ilustraci můžeme uvést zhodnocení programu žáků osmých
tříd v Moravském krasu. V říjnu jsme strávili dva dny v Josefovském
údolí v ekologickém volnočasovém centru Švýcárna. Počasí nám přálo, a tak jsme mohli provést mapování dřevin i bylin Josefovského
údolí. Při svých výletech jsme našli rovněž řadu pobytových znamení
obratlovců i bezobratlých, podle kterých jsme zjistili i složení místní fauny. K nejzajímavějším úkolům patřil výzkum výskytu netopýrů
a vrápenců v jeskyni Jáchymka a zaznamenávání nočních zvuků lesa.
Před odjezdem jsme samozřejmě navštívili i nedalekou jeskyni Býčí
skála. Při výzkumech jsme nezapomněli ani na rozbor půdy na různých
místech. Získané materiály budeme ve škole dále zpracovávat. Příští
rok provedeme mapování znovu a porovnáme výsledky obou let.
Výstava, komiks i web
V rámci projektu probíhají i celoškolní akce, jako je oslava Dne
Země, tradiční vánoční a velikonoční řemeslné jarmarky a v neposlední řadě celodenní projekty zaměřené na spolupráci a rozvíjení
dobrých vztahů mezi žáky různých ročníků. Výstupy projektu nejsou
jen výsledky přírodovědných pozorování s fotografickou dokumentací,
ale i literární zpracování vlastních zážitků nebo komiksy o průběhu
pobytu. Pro své spolužáky z prvního stupně vytvořili naši žáci i pracovní listy o pozorování ptáků a péči o ně během zimy. Pro prezentaci
výsledků projektu byly vytvořeny speciální webové stránky, na které
se můžete dostat skrze web naší školy www.zsletnipole.cz. Práce žáků
jsou rovněž zveřejňovány v místním tisku a byly prezentovány i v rámci
výstavy Ze života naší školy ve vyškovském informačním centru.

V zápalu stopování se člověk snadno ztratí.
Foto Mgr. Monika Murányi

Ing. Hana Ludvíková
koordinátorka EVVO
ZŠ Vyškov, Letní pole

Vzdělávání na míru pedagogickým sborům i jednotlivým
vzdělávacím oblastem
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Projekty pro školy z evropských fondů
V rámci nového projektu hledá Lipka cesty, jak posílit průřezové pojetí environmentální výchovy. Nabídne například
semináře pedagogickým sborům nebo náměty pro výtvarnou výchovu či další vzdělávací oblasti.
Celkem sedmdesát sedm nejrůznějších akcí nabídne Lipka
jihomoravským pedagogům v rámci nového projektu, podpořeného
Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem České republiky.
Jedná se o velmi různorodé akce – od velkých konferencí přes komplexní semináře a doplňující vzdělávání již „ostřílených“ koordinátorů
Environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) až po terénní
exkurze do zajímavých koutů naší evropské vlasti či tematicky úzce
zaměřené semináře na regionální, výtvarná, zahradní a další témata.
Z pestré nabídky, jež je připravena, zdůrazním dva aspekty projektu.

Pomáháme proto hledat cesty poznání terénu – ať už je tím myšlen
terén přírody nebo život obce. Pořádáme semináře usilující o propojení života školy s regionem, terénní exkurze, při nichž se zabýváme
nejen přírodními zajímavostmi, ale také společensko-kulturními souvislostmi, nabízíme semináře k přírodním zahradám, kde se mohou
děti učit biologii v praxi...
Nabídku akcí projektu Praktická environmentální výchova pro pedagogy sledujte na www.lipka.cz/kamenna.
Mgr. Lenka Kopáčová
Lipka, pracoviště Kamenná

Environmentální výchova nejen pro přírodovědce
Tradiční účastník „lipkového“ semináře je učitel-přírodovědec.
Protože však jsme přesvědčeni, že EVVO má a může skutečně průřezově zasahovat výuku všech předmětů i život školy, chceme k nám
přitáhnout také pedagogy, k jejichž aprobaci se na první pohled příroda nehodí – učitele matematiky, českého jazyka, dějepisu a další.
Připravíme pro ně specificky zaměřené semináře o tom, jak jejich
předmět obohatit o „ekotéma“.
Navíc ze zkušenosti víme, že jeden nadšený koordinátor toho ve
škole mnoho nezmůže, proto budeme šít semináře na míru celým
pedagogickým sborům podle jejich potřeb.
Do terénu, nejen do přírody!
Dnešní děti i dospělí (pedagogy nevyjímaje) často znají svět více
z různých médií než „na vlastní kůži“. Nejde přitom jen o přírodu, ale
také o život obce, města či kraje.

Pedagogové na semináři Environmentální výchova v prvouce
i dějepisu hledají souvislosti mezi historií společnosti,
přírodou a vývojem krajiny. Foto archiv Lipky

Pořiďte si v obci kontejner na elektroodpad
Třídění drobného elektroodpadu bylo donedávna problémem. Od roku 2007 se však daří malé spotřebiče zachytávat
ve sběrném systému v čím dál větším počtu – například díky červeným stacionárním kontejnerům.

Jedním z projektů, které sběr drobného elektroodpadu řeší, jsou
stacionární kontejnery, jež usnadňují lidem odevzdávání vysloužilých
spotřebičů blíže místu jejich bydliště. Bývají více po ruce než sběrné
dvory, prodejny či opravny spotřebičů a na rozdíl od mobilního svozu
jsou k dispozici nepřetržitě.
Do stacionárního kontejneru je možné vyhazovat například klávesnice, kalkulačky, mobilní telefony, discmany, elektrické hračky a
podobně. Rozměr otvoru pro vhození je 30 x 50 centimetrů, což odpovídá standardní velikosti počítače. Do kontejnerů naopak nepatří televizory, počítačové monitory, zářivky a úsporné žárovky. Novinkou jsou
stacionární kontejnery vybavené boxem pro individuální sběr baterií.

Společnost ASEKOL sebrala k 31. 12. 2009 do tohoto typu sběrného prostředku padesát tun drobných elektrozařízení. V letošním roce
plánujeme počet kontejnerů výrazně navýšit, v Jihomoravském kraji
půjde o desítky kusů. Chceme uspokojit všechny žadatele ze strany
měst a obcí, kteří o tento druh sběru již dříve usilovali. Informace pro
další města a obce, jež mají zájem instalovat stacionární kontejnery, naleznete na www.elektrosrot.cz, stejně jako další podrobnosti
o třídění elektroodpadu.
Daniel Hladilín
regionální zástupce pro Jihomoravský kraj
společnost ASEKOL

Červené stacionární kontejnery jsou
většinou umístěny u již zavedených
separačních stání na tříděný odpad.
Foto archiv společnosti ASEKOL
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Se vzrůstajícími objemy prodeje elektroniky se v posledních letech v popelnicích objevovalo čím dál více drobných elektrozařízení.
Na rozdíl od velkých spotřebičů, které se zpravidla na sběrná místa dostávaly už tehdy, končily ty drobnější v popelnicích. Ale i malé
elektrospotřebiče obsahují zdraví škodlivé materiály, a když se vyhodí
spolu s běžným komunálním odpadem do kontejneru, s největší pravděpodobností skončí na řízené skládce. Naopak recyklace zajistí, že
drtivá většina vysloužilého spotřebiče bude opětovně využita – šetří
se tak přírodní zdroje a životní prostředí.

Okénko pro školy
Škola pro udržitelný život sbližuje život školy a obce
Program Škola pro udržitelný život pomáhá žákům i učitelům otevírat školu životu v obci a podílet se aktivně
na utváření životního prostředí v okolí i budování místní komunity.
Představte si žáka, který se zajímá o své nejbližší okolí – ví, kde je
hezky, kde se dá sportovat, kde je možné se setkávat s přáteli, uvědomuje si, kde má kořeny, doceňuje význam lidské spolupráce, navrhuje,
co by bylo ještě možné vylepšit, a pomáhá změny realizovat.
Tento žák chodí do školy, která se zajímá o své okolí, zamýšlí se
nad kvalitou života v obci, spolupracuje s rodiči, zastupitelstvem obce
i s místními sdruženími. Společně přemýšlejí o sociálním, kulturním,
přírodním i ekonomickém potenciálu okolí školy. Naleznou mnoho
věcí, na něž mohou být hrdí, zároveň si všímají příležitostí ke zlepšení
současné situace.
V tomto momentě začíná další podstatný krok. Žáci s učiteli a zájemci hledají nejvhodnější způsoby, jak místní nedostatky řešit a proměnit je v přínosy pro školu i komunitu. Společnými silami se pak
mohou pustit do realizace. Na závěr se pak setkají ještě při hodnocení
celého procesu a oslavě jeho završení.
Zdá se vám to jako utopie? Pak věřte, že takových škol je v České
republice více než sto díky společnému programu Nadace Partnerství
a střediska ekologické výchovy a etiky Rýchory-SEVER Škola pro
udržitelný život.

Okénko pro školy

Čtyři moravské příklady
V Jihomoravském kraji je koordinátorem programu od roku 2008
Lipka – školské zařízení pro environmentální vzdělávání a i zde jsou
již čtyři školy, které se do tohoto nelehkého úkolu pustily. Svoji zahradu upravila a pro místní neziskové organizace a školku otevřela
Základní škola Rosice, která tak vytvořila bezpečný a estetický prostor
například pro tamní mateřský klub. Na svých projektech zatím pracují v Základní škole Ostrovačice, kde se po schůzce žáků a anketě
mezi rodiči žáků i ostatními obyvateli pustili ve spolupráci s obcí do
úprav prostranství před školou, jež bude sloužit jako místo setkávání
obyvatel při společenských příležitostech. Purkyňovo gymnázium ve
Strážnici zajistilo sběrná místa na nebezpečný elektroodpad a tento
krok spojilo s informační kampaní a osvětou pro veřejnost a s exkurzí
pro studenty. Přímo v Brně Waldorfská základní škola vytváří bioklub
pro rodiče a žáky a společnými silami proměňují neudržované okolí
školy v krásnou přírodní a sportovní zahradu.

Jak proměnit zanedbané rumiště v krásnou přírodní zahradu?
Ve Waldorfské základní škole o tom učitelé přemýšlejí
společně se žáky i rodiči. Foto archiv Waldorfské ZŠ

Zástupci školy i rodičů plánují, jak ztvárnit sportovní hřiště.
Foto archiv Waldorfské ZŠ

Metody místně zakotveného učení
Od jara letošního roku se program Škola pro udržitelný život,
v rámci kterého vznikly výše popsané aktivity, ještě více posunuje
k potřebám žáků a učitelů. Je připravován první cyklus vzdělávání pro
pedagogy a výukových programů pro žáky. V rámci dvou seminářů se
účastníci seznámí s metodami místně zakotveného učení (je možné se
setkat i s názvem lokální učení, komunitní učení a podobně), jež vychází z metody Tvorba vize komunity a z programu Místní Agenda 21.
Účastníci kurzu se naučí, jaké metody lze ve škole s žáky i s místními obyvateli využít pro vytvoření konkrétního záměru a pro následnou
realizaci pozitivních změn v místě působnosti školy. Školy tak získají
nástroj, s jehož pomocí mohou prakticky naplňovat školní vzdělávací program. Mimo průřezová témata (Osobnostní a sociální výchova,
Environmentální výchova a u žáků základního vzdělávání také Výchova
demokratického občana) rozvíjí žákovské kompetence (zejména pracovní, komunikativní, sociální a personální, občanské, řešení problémů a podnikavost). Žáci jsou tak vedeni k tomu, aby lépe poznali své
nejbližší okolí, jeho historii i potenciál. Učí se, jak se mohou aktivně zapojit ve vlastním i veřejném zájmu, jak lze zachovávat přírodní
i kulturní bohatství. Tím se seznamují s obecnými zákonitostmi místní
samosprávy a tříbí si hodnoty i vlastní postoje.
Krok k udržitelnosti
Podle již získaných zkušeností lze říci, že školám program přináší
zviditelnění a prestiž, rozvíjí spolupráci se zástupci obce, rodin i s místními organizacemi, a škola se tak stává místem iniciace společensky
žádoucích změn ve svém okolí. U žáků se zlepšuje prospěch a zájem
o dění ve škole. Obci (místní komunitě) účast v programu poskytuje
nové podněty pro rozvoj obce, prohlubuje spolupráci obyvatel a vyrůstá
zde mládež se vztahem k místu svého bydliště.
Ukazuje se, že dlouhodobé praktické programy s hmatatelným
výsledkem mohou být opravdu krokem k trvale udržitelnému životu
obce či komunity.
Více informací o připravovaných seminářích a o programu najdete
na webových stránkách www.skolaprozivot.cz, případně můžete využít
následující kontakty: Marta Popelářová (marta.popelarova@nap.cz),
Vlaďka Cikánková (vladka.cikankova@lipka.cz).
Mgr. Vlaďka Cikánková
Lipka – školské zařízení pro environmentální vzdělávání

Environmentální výchova v praxi jedné malotřídní školy
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Představuje se škola
V základní škole v Oleksovicích víme, že škola je tím pravým místem, kde máme možnost děti učit lásce k lidem,
k přírodě a ke všemu živému, co nás obklopuje.

Škola plní důležitou funkci kulturního a společenského centra obce,
nabízí dětem, rodičům i široké veřejnosti kulturně-společenské akce.
Školní a domácí ekologii se intenzivně věnujeme od roku 2000.
Ochrana životního prostředí a zdravý životní styl jsou přirozenou součástí našeho života. Nabízíme dětem poznání, jak okolí ovlivňuje náš
život a také jak my svým chováním ovlivňujeme prostředí a přírodu
kolem nás.

Třídí celá rodina
Na začátku školního roku zahajujeme výuku ekologické výchovy
tradičním Ekodnem.
Děti se formou hry učí třídit odpad. Seznamují se s tím, co patří do
odpadu mezi papír, plasty, sklo, hliník či biologický odpad. Znají barvy
košů, které jsou umístěny v každé třídě, a barvy sběrných kontejnerů,
jež slouží v celé obci pro tříděný domácí odpad. Vědí, kde jsou umístěny školní a obecní nádoby. Zakládáme hřbitov odpadků, abychom
se na jaře přesvědčili, jak se příroda s naším odpadem vyrovnala.
Děti dostávají pro svou rodinu letáčky s desaterem ekologických
pravidel. Jsme zapojeni do projektu „Recyklohraní“. Ve škole máme
uloženy nádoby na sběr baterií a nefunkčních elektrospotřebičů.
Rodiny nás v této práci podporují – také sbírají hliník, papíry a víčka z plastových lahví. Škola je shromažďuje a za spolupráce obecního
úřadu dvakrát ročně odváží do sběrných surovin. Získané finance se
opět vracejí do školního programu a slouží k nákupu knih, kontejnerů,
ekotašek a k podpoře dalších akcí.
Rodiče nakupují do plátěných ekotašek, které se dají používat
neustále. Nepotřebujeme igelitové tašky, nevzniká tak další zbytečný
odpad. Rodiny se snaží nakupovat velká balení potravin, z kterých
vzniká méně odpadu.
Barevný Týden Země
Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta (EVVO) probíhá
v průběhu školního roku formou projektového vyučování a projektových dnů, které jsou začleněny do celoročního plánu práce školy.
Jedná se například o tato témata: první jarní, letní, podzimní a zimní
den, Den bez aut nebo Dny tradic.
Celá naše škola neslaví jen Den Země, ale v týdnu, do kterého
tento den připadá, probíhá celotýdenní projekt s názvem Týden Země.
Každý den tohoto týdne je něčím zvláštní. Má svou barvu, své vůně,
své chutě, své symboly.
Pondělí je u nás Dnem Slunce. Je krásně žluté. Děti se obléknou do žlutého oblečení a společně si povídáme o Slunci, sluneční
soustavě a jejích planetách, píšeme, kreslíme, malujeme, jdeme na
vycházku a vnímáme teplo a světlo. Zjišťujeme, proč je Slunce pro náš
život tak důležité.
Druhý den v týdnu je Dnem vody. Je nádherně modrý. Září modré
oblečení a doplňky. Vodu pozorujeme, ochutnáváme a ukazujeme si,

v jakých skupenstvích se může vyskytovat. Hledáme informace v knihách a na internetu. Co voda pro nás všechny znamená? Živel, který
nám život dává, ale i bere. Sestavujeme myšlenkovou mapu, jdeme
na vycházku k potoku. Vše prožíváme společně.
Třetí den je Dnem vzduchu, čtvrtý Dnem půdy. V pátek se vydáváme na pomoc naší přírodě. Je to Den rostlin. Pátek má zelenou barvu jako všechny rostliny, květiny, keře, stromy a tráva. Skláníme se
nad ranní voňavou trávou a vše, co ji dusí, musí pryč. Máme s sebou
rukavice a sáčky, jež se postupně naplňují odpadky. Občas nás bolí
záda, ale víme, že každá věc, která do přírody nepatří, ji dusí. Celý den
strávíme v přírodě.

Pátek má zelenou barvu – je to Den rostlin. Celý den strávíme
v přírodě. Foto archiv školy
Výstupem je výstava výrobků naší celotýdenní práce. Vznikají pracovní listy, výkresy se všemi tématy, modely sluneční soustavy, mapa
koloběhu vody a nástěnné tabule.
Celý týden uběhne jako voda. Žáci si vše vyzkoušejí na vlastní kůži
a jsou bohatší o spoustu nových vjemů, zážitků a poznatků. Rozvíjí
se jejich schopnosti a dovednosti.
A jak končíme? Dětskou otázkou: „Paní učitelko, a příští rok to
budeme dělat zase? To bylo fajn, vůbec jsme se neučili.“ Jen učitel ví,
že se děti učily, a dokonce se naučily mnohem víc, než kdyby seděly
v lavici nad knihou a sešitem.

Děti mohou hýbat světem
Ekologická výchova se dá učit nenásilnou formou již u malých dětí,
které dokáží být velice zodpovědné. Děti jsou nejlepšími prostředníky
mezi přírodou a dospělými – ač malé, dokážou hýbat světem a zapálit
pro myšlenku šetrného chování k přírodě nejednoho skeptika. Jsme
si vědomi toho, že výchova a vzdělání jsou úspěšné jen v případě, že
spolu komunikují a spolupracují všichni účastníci: děti, učitelé i rodiče. Právě to se nám v poslední době daří a naše dlouholetá zkušenost
to dokazuje.
Pak mohou být spokojeni všichni, kterým záleží na klidném, vyrovnaném a citově bohatém životě dětí. Tato výchova a vzdělávání má
vliv nejen na budování pozitivního klimatu školy, ale dovolím si tvrdit,
že i na atmosféru v naší společnosti.
Mgr. Renata Hubáčková
ředitelka ZŠ a MŠ Oleksovice

Představuje se škola

Základní škola Oleksovice je malotřídní vesnickou školou s prvním
až čtvrtým ročníkem a s počtem pětadvacet dětí ve věku od šesti
do deseti let. Žáci navštěvují dvě třídy, vždy se dvěma spojenými
ročníky. Nevýhody malotřídní školy a spojených ročníků jsou plně
vyváženy rodinným prostředím, vzájemnou spoluprácí a individuálním
přístupem učitelů, ke kterému je tu prostor.

Chráněná území Jihomoravského kraje
Přírodní památka U Michálka
Místo dalekého rozhledu mezi vinohrady. Ostrůvek stepi v moři zemědělské krajiny. Malebný kopeček se sochou
archanděla Michaela. Nebo též evropsky významná lokalita s kosatcem skalním. Vyberte si. A přijďte se podívat.
Blížíme-li se k obci Bohutice, která leží asi šest kilometrů
jihovýchodně od Moravského Krumlova, zaujme naši pozornost
kopeček se sochou na svém vrcholu. Malebný pohled dotváří množství
vinohradů svažujících se od jeho úpatí k pozemkům již intenzivně
obdělávaným. Příjemný pohled se naskýtá také z okénka vlaku: trať
Hrušovany nad Jevišovkou – Brno se vine v blízkosti tohoto kopce.

Potěchu duši, oku i jazyku
Nevelký pahorek s nadmořskou výškou 278 metrů nad mořem,
označený na mapách názvem Kameniště, je vyhlášen od roku 1996
zvláště chráněným územím v kategorii přírodní památka pod názvem
U Michálka na ploše 0,9954 hektaru. Toto vžité označení dala místu
kamenná socha archanděla Michaela s dřevěnými křídly, jež byla
spolu s kamenným sloupem vztyčena na dominantním místě v druhé
třetině osmnáctého století a která je ztvárněna v životní velikosti
v odění římského vojáka s přilbou a chocholem, jehož pravá noha
deptá démona v podobě draka s napůl lidskými rysy.
Nesporná krajinná harmonie tohoto vyvýšeného místa dalekých
výhledů je umocněna klasicky užívanou a až na výjimky neoplocenou
drobnou držbou pozemků v sousedství kopce. Pozemky jsou užívány
většinou jako vinohrady s ojedinělými ovocnými stromy. Tato viniční
trať, nazvaná jak jinak než U svatého Michala, poskytuje kvalitní vína
převažujících bílých odrůd – Veltlínské zelené, Sauvignon či Műller
Thurgau. V této vinařské obci je můžete ochutnat od drobných vinařů
například při pravidelně pořádaném Bohutickém koštu v měsíci dubnu
nebo v říjnu při Podzimních bohutických slavnostech.
Jedná se každopádně o území se silným nábojem genia loci
a příjemných měřítek lahodících oku vnímavého návštěvníka.

Chráněná území Jihomoravského kraje

Neúrodné půdy znamenají někdy bohatství
Tato přírodní enkláva vzhledem ke svému charakteru poskytuje
významné útočiště mnoha rostlinným a živočišným druhům jako
stepní ostrůvek v „moři“ okolní zemědělsky intenzivně využívané nebo
zalesněné krajiny. Vegetace stepních trávníků a acidofilních porostů
je vázána na mělké a živinami chudé půdy vyvinuté zvětráváním na
geologickém podkladu, který tvoří biotitické granodiority brněnského

Řízená pastva v přírodní památce U Michálka, léto 2009.
Foto Pavel Štefka
masivu s žílami granodioritového porfyritu či s žilkami aplitů. Skalní
podloží místy vystupuje až na povrch nebo je odkryto v několika
místech v zářezech opuštěných lomů.
Květena zdejšího území čítá řadu vzácných druhů suchomilných
a teplomilných rostlin, z bylin například kosatec skalní písečný,
kavyl vláskovitý, pryskyřník ilyrský, křivatce (český, drobný, rolní,
žlutý, nejmenší), modřenec hroznatý, kozinec vičencovitý či ostřici
úzkolistou, z cennějších dřevin pak například růži bedrníkolistou či
třešeň křovitou. Z běžných dřevin se zde vyskytují růže šípková či hloh,
nebezpečím pro tuto lokalitu je pak možné pronikání nepůvodního
a invazního trnovníku akátu z okolních ploch.
Zvířena této lokality je z velké části vázána na xerotermní rostlinstvo,
z motýlů je to například otakárek ovocný, žluťásek jižní, modrásek
jetelový a vikvicový, píďalka vlnočárník šerokřídlý nebo pouzdrovníček,
z ptáků byl zaznamenán strnad luční, na křovinaté porosty jsou vázány
pěnice vlašská, pěnice hnědokřídlá či ťuhýk obecný.
Pro své přírodní hodnoty bylo toto území vyhlášeno nejen
přírodní památkou, ale také zařazeno jako evropsky významná lokalita
do soustavy Natura 2000 pro ochranu kosatce skalního písečného.

Co můžeš udělat dnes...
Již od roku 1994 se na tomto území provádějí práce s cílem udržet
a zlepšit dochovaný stav přírodních složek, zejména je důsledně
odstraňován nepůvodní trnovník akát a jsou redukovány dřeviny pro
udržení optimálního poměru mezi bylinným a keřovým patrem. Dále
se likvidují pomístní skládky odpadů spojené s odkryvem původních
skalních útvarů či lůmků a v roce 2009 byla zahájena řízená extenzivní
pastva ovcí a koz. Všechny práce jsou v posledních letech prováděny
ve vzájemné součinnosti Odboru životního prostředí Krajského úřadu
Jihomoravského kraje a obce Bohutice, jejíž zájem a činnost v ochraně
a udržení přírodních hodnot tohoto území jsou příkladné.

Kosatec skalní písečný (Iris humilis subsp. arenaria).
Foto Mgr. Petr Slavík

RNDr. Milan Tomaštík
Oddělení ochrany přírody a krajiny
Odbor životního prostředí KrÚ JMK
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Již devatenáct poraden v jihomoravské Síti
environmentálního poradenství
Síť environmentálního poradenství funguje na jižní Moravě již
od roku 2005 a sdružuje v současnosti devatenáct subjektů včetně
Jihomoravského kraje. Koordinátorem sítě je od konce roku 2008
Rezekvítek, občanské sdružení sídlící v Brně.
Financování sítě je v současnosti zajištěno ze Státního fondu životního prostředí, z Ministerstva životního prostředí a z Jihomoravského
kraje – díky tomu jsou služby poraden pro klienty zdarma.
Síť poraden je rozprostřena po celém území kraje, tím jsou všem
občanům přístupné aktuální informace o stavu životního prostředí v regionálním, národním, evropském i globálním měřítku, informace o právních normách v oblasti životního prostředí, jakož i informace o aktuálních
environmentálních problémech a možnostech jejich řešení.

Jaké typy poraden najdete a kde?
V souvislosti se zvyšováním kvality poradenských služeb a lepší
přehledností došlo k rozdělení poraden do několika úrovní:
A: Velké ekoporadny
Velké ekoporadny zaměstnávají několik ekoporadců a zpravidla mají
pro veřejnost otevřeno většinu dní pracovního týdne. Kromě běžného
poradenství a zprostředkování informací, realizovaného v objemu
několika tisíc zodpovězených dotazů za rok, se zabývají řadou kauz
a procesů týkajících se životního prostředí a aktivně do nich vstupují.
V síti jsou tyto velké poradny:
Ekologický institut Veronica (www.veronica.cz), Panská 9, Brno
Ekologický právní servis (www.eps.cz), Dvořákova 13, Brno
B: Malé ekoporadny
Malé ekoporadny realizují běžné poradenství, zprostředkování
informací a další služby srovnatelné s poradnami velkými. Objem
jejich poradenství je ovšem menší, v řádech několika stovek až tisíce
zodpovězených dotazů za rok. Často také nemají otevřeno každý den
v týdnu. Tvoří základ poradenství v nebrněnských regionech našeho
kraje nebo se specializují na specifická témata.
V síti jsou tyto malé poradny:
Lipka – školské zařízení pro environmentální vzdělávání
(www.lipka.cz)
• pracoviště Jezírko, Soběšice 97
• pracoviště Kamenná, Kamenná 20, Brno
• pracoviště Lipová, Lipová 20, Brno
• pracoviště Rozmarýnek, Rozmarýnová 6, Brno-Jundrov
• pracoviště Rychta, Krásensko 76
Barvínek (www.barvinek.net), Podomí 89
Za sebevědomé Tišnovsko, o. s. (www.ekoporadna.tisnovsko.eu),
nám. 28. října 28, Tišnov
Vzdělávací a informační středisko Bílé Karpaty, o. p. s.
(www.bilekarpaty.cz/vis), Bartolomějské náměstí 47,
Veselí nad Moravou
EkoCentrum Brno (www.ecb.cz), Ponávka 2, Brno
Děti Země – klub za udržitelnou dopravu (www.detizeme),
Cejl 48/50, Brno
Nesehnutí (www.ekobrana.cz), třída Kpt. Jaroše 18, Brno

C: Ekoinfocentra
Ekoinfocentra jsou poradenská kontaktní místa a jejich cílem je
především zprostředkování poradenství a informací. Poradenská
činnost není zpravidla vázána na otevírací dobu (nemívají zřízenou
poradnu jako takovou), ale poradenské služby poskytují v souvislosti
se svou ostatní činností. Jejich úkolem je zajistit plošnou dostupnost
poradenských míst.
V síti jsou tato ekoinfocentra:
Jihomoravský kraj (www.kr-jihomoravsky.cz)
Rezekvítek (www.rezekvitek.cz), Kamenná 6, Brno
CEV Pálava (www.cev.palava.cz), Náměstí 32, Mikulov
Živé pomezí Krumlovsko – Jevišovicko, o. s. (www.zivepomezi.
cz), Palackého 57, Moravský Krumlov
Hnutí DUHA (www.hnutiduha.cz), Údolní 33, Brno
Hnutí Brontosaurus (www.brontosaurus.cz), Hvězdová 10, Brno
Kyjovské Slovácko v pohybu (www.kyjovske-slovacko.com),
Masarykovo nám. 11, Kyjov
Národní park Podyjí (www.nppodyji.cz), Na Vyhlídce 5, Znojmo
SVČ Hodonín, Centrum ekologické výchovy Dúbrava
(www.ekocentrum-dubrava.estranky.cz), Červené domky 4a,
Hodonín
MAS Moravský Kras (www.mas-moravsky-kras.cz), Sloup 221
Vše najdete na www.ekoradce.cz
Podrobnosti o všech poradnách, kontakty na ně a spoustu již zodpovězených dotazů a zajímavých článků najdete na společném portálu
Sítě ekoporaden v Jihomoravském kraji – www.ekoradce.cz. Zveme
vás všechny k jeho návštěvě. Kromě ekoporadenství zde naleznete
i nabídku aktuálních akcí pro veřejnost, pořádaných partnerskými
organizacemi, a chcete-li dostávat pravidelné aktuální informace
o akcích a aktualitách na webu, můžete přímo na portálu jednoduše
zaregistrovat svůj e-mail k odběru novinek.
Ing. Petr Laštůvka
ředitel Rezekvítku
www.rezekvitek.cz

Veronica na Dni Země na Špilberku. Spolu s Ekologickým
právním servisem jsou dvěma největšími a nejaktivnějšími
jihomoravskými ekoporadnami. Foto Ing. Petr Laštůvka

Venkovská pospolitost na Drahanské vrchovině
O venkově se dodnes traduje, že zde lidé mají k sobě blíž než
ve městě. Často se mluví o venkovské pospolitosti, komunitě
a sousedství jako o typických atributech venkovského
života. Do jaké míry se však takové představy v současnosti
zakládají na pravdě a nakolik jsou už jen prázdnou frází?
Odpověď na tuto otázku hledali studenti Fakulty sociálních
studií v rámci předmětu Sociologie venkova a krajiny.
Pomocí metod vizuální sociologie se snažili analyzovat realitu
v obcích mikroregionu Drahanská vrchovina. Výsledky jejich
práce vydalo občanské sdružení Drnka v publikaci s názvem
Pospolitosti nikdy dosti (2010).
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Místo / autoři fotografií:
1. Nemojany / Ricková – Veverková | 2.–3. Nové Sady / Kala – Konečná | 4. Pístovice / Krejčová – Kubík | 5. Luleč / Marvanová – Michoin | 6. Podomí / Jestřábek – Kulhánková | 7. Studnice / Geryková – Pelikán

