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Přátelé mne požádali o zamyšle-
ní, proč jsou Bílé Karpaty biosférickou 
rezervací (BR). Mne, rodilého Pražáka 
a pražského patriota! A tak se bojím, 
že to nebudu umět… Ale to raději ještě 
zmíním nakonec. 

Asi je dobré nejprve vysvětlit, co 
je biosférická rezervace a jak se liší 
od územní ochrany přírody a krajiny podle 
zákona. Tedy: Národní park může být 
vyhlášen v území, kde žijí lidé, ale i tam, 
kde je liduprázdno. Podmínkou je jen 
velmi dobře zachovaná původní příroda, 
nejlépe divočina, i její ekosystémy a pro-
cesy, které se v ní odehrávají. Chráněná 
krajinná oblast se jmenuje krajinná pro-
to, že už tam vznikla krajina – a ta je vždy 
spojená s lidmi, kteří přírodu ctí, ale už ji 
k uspokojení svých potřeb přetvářejí. Je 
tam tedy zachovaná příroda a žijí v ní zpra-
vidla i lidé. A biosférická rezervace musí 
mít krásnou přírodu, v níž jsou lidé pod-
mínkou: program UNESCO se jmenuje 
Člověk a biosféra. 

Na počátku historie ochrany přírody 
stáli dva muži: John Muir, ve Skotsku naro-
zený americký přírodovědec a spisovatel 
(1838–1914), a americký lesník a politik 
Gifford Pinchot (1865–1946). Ten první 
chtěl ve Spojených státech chránit divo-
činu, naprosto do ní nezasahovat a vstu-
povat jen s pokorou a v malém počtu lidí; 
ten druhý přemýšlel o tom, jak v přírodě žít 
a uspokojovat své potřeby, aniž bychom ji 
poškodili.  

První přístup (angl. protection) pod-
poruje samovolný vývoj, bezzásahový 
režim a přírodní procesy. Setkáme se 
s ním v 1. zónách národních par-
ků nebo v národních přírodních 
rezervacích. Ten druhý (angl. 
conservation) chrání spíš eko-
systémy nebo stanoviš-
tě, ale umožňuje přírodu 
i přetvářet, např. kácet 
lesy ve prospěch pastvin 
a luk nebo stavět rybníky, 
a hlavně mu jde o šetrné 
a rozumné využívání obno-
vitelných přírodních zdrojů 
ve prospěch člověka. Čas-
to tím i prospěje rozmanitosti přírody: or-
chideje by bez staletého spásání a kosení 
na svazích Bílých Karpat nerostly. 

Biosférické rezervace byly a jsou 
nejdůležitější součástí programu Člověk 
a biosféra (Man and the Biosphere Pro-
gramme – MaB), který 16. Generální 
konference UNESCO na podzim 1970 
vyhlásila jako trvalý mezivládní program. 
Od počátku mají biosférické rezervace 

vlastně těžší úkol než „jen“ chránit. Příro-
du musí chránit, ale současně mají zajistit, 
aby se v nich dobře žilo.

A to je nejdůležitější rozdíl mezi bio-
sférickými rezervacemi a národními parky 
nebo chráněnými krajinnými oblastmi. Ty 
druhé chrání přírodu spoustou neviditel-
né, ale nesmírně nutné a užitečné práce. 
Když v nich žijeme, musíme si chtě ne-
chtě dát líbit jistá omezení, když si jdeme 
pro potvrzení na úřad. Ty první se s námi, 
s občany jakéhokoli věku, vzdělání, za-
městnání nebo pohlaví, od počátku baví: 
co potřebujeme k dobrému životu a jak 
to udělat, aby příroda netrpěla. Říká se 
tomu ošklivě participativní management, 
ale když se to daří, je to moc pěkné – pro 
všechny. 

Počet biosférických rezervací na svě-
tě neustále roste, dnes tvoří jejich světo-
vou síť 669 BR ve 120 zemích, z toho 16 
přeshraničních. Důležité však je, že pro-

gram MaB má i strategii 
odchodu: od jejího ne-
dávného vyhlášení ze sítě 
odešlo 18 BR sedmi zemí 

jen ze dvou důvodů: buď 
nepracovaly dobře, nebo 
měly sice nádhernou přírodu, 

ale chyběl v ní – člověk. Prostě 
to bereme opravdu vážně! 

Letos na jaře se na 4. světovém 
kongresu biosférických rezervací v Limě 
biosférické rezervace definitivně přihlásily 
ke strategii udržitelného rozvoje a úkol si 
tak ještě trochu ztížily. Nejde už jen o to, 
aby se v BR dobře žilo, ale o to, aby se 
tam lidé mohli i skutečně rozvíjet: vzdělá-
vat se, být zdraví a zdatnější, žít život bo-
hatý na zážitky s přírodou i s lidmi a sdílet 
je v dobrém lidském společenství. BR se 
tak mají stát jakýmisi laboratořemi udržitel-
ného rozvoje. A to nejen uvnitř, ale podle 

Limského akčního plánu mají dokonce 
ukazovat i zemím, v nichž vznikly, a celé-
mu světu, že to jde. Barvitý život se dá žít 
v souladu se zákony přírody. 

Biosférické rezervace jsou tedy usku-
tečňováním myšlenek trvalé udržitelnosti. 
Slouží vědě a výzkumu. Jsou ochrannou 
a zároveň tvořivou praxí, jež bude usilovat 
o rozvoj lidského společenství a území, 
ale zároveň musí aktivně respektovat limi-
ty, jež sama příroda klade. Cílem je stav 
trvalé pohody a štěstí člověka, ale s vě-
domím, že přírodě nelze nařizovat – ale 
s krajinou lze smlouvat, lze ji přetvářet 
a pozorovat. Jak nám odpoví, když jí část 
vykácíme, část zoráme, protkáme ji cesta-
mi a zbudujeme si v ní sídla? 

A proto vím – i nevím, proč jsou Bílé 
Karpaty biosférickou rezervací… Odpusť-
te, byla by přece ode mne troufalost po-
pisovat vám, kteří tu žijete, přírodu a kra-
jinu Bílých Karpat a její lidi, vás samotné, 
zvlášť když vám redaktoři tohoto časopisu 
připravují několik skvělých čísel o Bílých 
Karpatech a jejich rezervaci ročně. Já vím 
jen to, že krajina Bílých Karpat je po sta-
letí s láskou opatrována lidmi, je rozmani-
tá a nádherná. A vím, že v jejích údolích 
i na svazích žijí lidé, kteří dovedou tvrdě 
pracovat a pořádně slavit; proto se dokáží 
i dobře domluvit, a pak jít a udělat to. Ať 
vám to vydrží! 

Váš
Ivan Rynda 

Praha 
 

PhDr. Ivan Rynda (*1953) je vedoucí 
Katedry sociální a kulturní ekologie 
na Fakultě humanitních studií Univerzi-
ty Karlovy v Praze a předseda Českého 
národního komitétu programu UNESCO 
Člověk a biosféra. 

ÚVODNÍK

Bošáčky (Foto Ondřej Konvička)

biosférickou
rezervací

Proč jsou Bílé Karpaty 
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V květnu tohoto roku vybral PRO-
-BIO Svaz ekologických zemědělců 
nejlepší členskou farmou za rok 2016 
Ekofarmu Javorník CZ s. r. o. ve Štít-
né nad Vláří. Rada svazu vidí ve vel-
kém podniku Javorník CZ důkaz, že 
ekologické zemědělství je „řešením 
i pro podniky o rozloze stovek hektarů 
a s několika desítkami zaměstnanců“. 
Velkou zásluhu na tomto uznání má ře-
ditel společnosti Ing. Josef Tománek 
(*1948), který štítenský zemědělský 
podnik (v různých proměnách) již vede 
téměř 30 let.

Jak jste se dostal do vedení zdejšího 
zemědělského družstva?

Hned po základní škole jsem byl nu-
cený jít do zemědělství, byť jsem chtěl být 
stavař. Měli jsme v rodině na hospodaření 
20 hektarů pozemků. Tak po absolvování 
středního odborného učiliště v Luhačo-
vicích jsem prošel střední zemědělskou 
a technickou školu ve Vizovicích a v roce 
1973 jsem dokončil brněnskou Vysokou 
školu zemědělskou – zaměření fytotechni-
ka (rostlinná výroba). Od roku 1974 pracu-
ji tady ve Štítné, zpočátku jako agronom, 
od roku 1987 jako předseda družstva.

Pak samozřejmě došlo k transforma-
ci, vznikl Javorník CZ (v roce 1996) a stal 
jsem se ředitelem. A tím jsem až doposud.

Jak se vlastně stalo, že jste se dal 
na cestu ekologického zemědělství?

Byla to citová záležitost, vnitřně jsem 
k tomu dospěl, a proto od vzniku podniku 
Javorník CZ je to můj záměr. Jsem prostě 

přesvědčen, že je to tak lepší. Jde mně 
o zdraví člověka, a také je důležité chránit 
tu přírodu, která nám ty výrobky dává.

Kde jste bral inspiraci? Měl jste nějaké 
vzory, třeba v zahraničí?

Poznával jsem ekologicky hospoda-
řící farmy v Rakousku a Německu, kam 
jsem se dostal prostřednictvím známých. 
Je dobré se podívat, jak to dělá druhý. 
Také mně pomohla setkání s Milanem Dr-
gáčem [poradce v ekologickém zeměděl-
ství a jeden ze zakladatelů ekologického 
zemědělství v ČR].

Které první kroky jste musel udělat 
ve směru k ekologickému hospodaře-
ní?

Ty první byly spojené s privatizací – 
zaplatit nájmy, podíly těch lidí, kteří tady 
pracovali. Pak druhým krokem byla re-
konstrukce objektů živočišné výroby. Třetí 
cesta se týkala pořízení vhodné mecha-
nizace a poslední cesta je to zpracování, 
což je fáze, ve které se vlastně nacházíme 
teď. Záměrem je, abychom to, co vyrábí-
me, alespoň zčásti zpracovali.

Díky čemu se vám podařilo Javorník 
CZ dostat na dnešní úroveň?

Toto určitě není jen má zásluha, je to 
zásluha i těch, kteří tady v roce 1996 za-
čínali. Člověk sám může mít nějakou vizi, 
krásné myšlenky, ale ty musí pak prosazo-
vat, někdy tvrdě prosazovat. Takže za to, 
co jsme tady vybudovali a jak to funguje, 
patří dík hlavně vedoucím středisek a je-

jich pracovníkům, což jsou vlastně malí 
ředitelé – se svým rajonem, výrobou, roz-
počtem, i se svými problémy. Těm jsem 
předal svou vizi a přesvědčil je, že ta vize 
je správná.

Někdy se vykládá, že ekologický země-
dělec je ten, který stříká v noci. Můžete 
uvést pár příkladů, v čem se biofarma 
konkrétně liší od konvenční farmy?

Celé to stojí na propojení stáje s pů-
dou. Co vyrobím, co mi dá živočišná vý-
roba, to zase dám do půdy, a obráceně: 
co vyrobím na té půdě, jde zase do stáje. 
Nějaké vnější nákupy tady neexistují, tak-
že všechno musíme v rámci toho kolobě-
hu zajistit.

Konkrétně to znamená, že zde nena-
jdete sklady hnojiv a herbicidů nebo jiných 
pesticidů. V oblasti rostlinné výroby dbá-
me na vyvážený osevní postup, kde uplat-
ňujeme jetel, vojtěšku a luskoviny.

Dobytek krmíme senáží, a to dvěma 
druhy: to nejlepší (vojtěšku, jetel, lusko-
obilní směsky) dáváme dojnicím, to horší 
(například pozdní seče z trvalých travních 
porostů) dostává masný skot a býci. Takže 
tady vidíte hromady označených balíků, 
senážní jámy, na druhé straně hnojiště 
plné chlévské mrvy jako hlavní zdroj hno-
jení.

V chovu skotu se lišíme od jiných 
farem tím, že dobytek má volné ustájení 
a v blízkosti farmy mohou každý den cho-
dit na pastvu. Máme červené straky, je-
jichž užitkovost se pohybuje kolem 6000 
litrů ročně. Naším záměrem je, aby byl 
chov zdravý, a proto nepoužíváme externí 
doplňky. Vycházíme z toho, co si vyrobí-
me: seno, senáž a jadrné krmivo – oves, 
ječmen, tritikále a pelušku. Dokupujeme 
jen minerály a ekologickou kukuřici. Pro-
dukce mléka je u nás rentabilní.

Ekologický sedlák roku 2016

NÁŠ ROZHOVOR

Fo
to

 Ja
n 

W
. J

on
ge

pi
er

Štítná nad Vláří (Foto Sylva Horáková)



Bílé - Biele Karpaty  2 / 2016

3

Kontroluje někdo, jestli skutečně 
všechno děláte v režimu BIO?

Kontroly chodí ze všech stran, potra-
vinářská inspekce, veterinární inspekce, 
kontrola ekologického zemědělství, ÚK-
ZUZ [Ústřední kontrolní a zkušební ústav 
zemědělský], …

Veterináři kontrolovali nedávno 
všechno možné v biomlékárně – sledovali 
provoz, vzali vzorky, kontrolovali doklady 
a tak dále. A byli velmi spokojení s tím, jak 
mlékárna funguje.

Když nepoužíváte chemikálie, tak jak 
se vypořádáte se škůdci?

V prvé řadě je samozřejmě důležitý 
výběr vhodných plodin, odrůd, a také kva-
lita osiva. Co se týká plevelů, tak v ekolo-
gickém zemědělství, zvláště u nás, tvoří 
velký problém šťovíky. Tam přijde na řadě 
základní agrotechnika, to znamená pod-
mítka, předseťová příprava, hluboká orba, 
meziplodiny a vyvážený osevní postup. 
A během vegetační sezóny, když se šťovík 
někde vyskytuje, pak bohužel musí lidé 
chodit s motykou nebo rýčem.

Jak jdou vaše výrobky na odbyt?

Tuto větev teprve rozjíždíme a pořád 
hledáme, oslovujeme odběratele – firmy, 
školy, nemocnice. Problém je, že biový-
robky jsou trochu dražší, takže se hlavně 
prodávají jednak mladým lidem, jednak 
lidem, kteří jsou na tom finančně lépe. 
A vesnice jsou malé, tak se prodej dobře 
rozvíjí ve velkých městech, v Brně nebo 
v Praze, v prodejnách zdravé výživy. Náš 
pracovník tam náš sortiment rozváží jed-
nou týdně. Místní si mohou naše potravi-
ny koupit každý den přímo v naší faremní 
prodejně.

Za uplynulá dvě de-
setiletí jste také pod-
statně změnil krajinu 
kolem Štítné. S ja-
kým záměrem jste 
to dělal? Souvisí to 
s ekologickým hos-
podařením?

Nemusí. To může 
dělat každý. Ale když 
jako hospodař vidím 
ten svažitý terén, tak 
je jasné, že jeho ná-
chylnost k erozi je 
obrovská, zejména 
teď s těmi přívalovými 
dešti. Proto jsme třeba 
území 55 ha rozdělili na pět honů tak, že 
jsme vysazovali sady a stromořadí (z pře-
vážně ovocných stromů). Střídají se tam 
i jařiny, oziminy, jetel. To je ovšem špatné 
z hlediska mechanizace práce, ale krajina 
to vyžadovala a také bychom nechtěli, aby 
živiny, které jsme tam vložili, odtekly pryč.

Jak moc vás trápí současné sucho – 
i když letos je poněkud příznivější než 
loni?

Sucho je především problém trvalých 
travních porostů, když se druhé seče ne-
sklidí. Ale pokud se týká orné půdy, tak 
na Valašsku se vždycky říká, že suchý rok 
je úrodný na obilniny. Ale abychom měli 
dostatek krmiva, musíme si v době dostat-
ku vytvářet rezervy.

Máte vedle své práce ještě nějaké ko-
níčky nebo záliby?

Určitě, bez toho by to nešlo. Řeším 
hodně věcí, nejen zemědělské, ale i ob-
chodování s dřevěnými okny, kanalizace, 
vodovody a jiné.

Moje doména byla 
vždycky sport. Hrál jsem 
fotbal závodně, i nyní je 
pro mě důležitý pohyb 
(tenis, kolo). Ale jsem 
rád v kruhu rodiny. Bylo 
nás osm sourozenců, 
z nich jsem nejmladší, 
a máme tři děti a sedm 
vnoučat. Rodina je pro 
mě na prvním místě, po-
tom přijde práce a pak 
zábava – tak by to mělo 
být.

Co ještě chcete rea-
lizovat, než půjdete 
do důchodu?

V důchodě už jsem, 
ale než podnik opustím, 

rád bych dokončil potravinářské provozy. 
Pekárnu už máme, ale chtěl bych realizo-
vat bourárnu masa a vůbec využit hovězí. 
Také by bylo dobré mít sušárnu ovoce 
a nějakou provozovnu, kde bychom vařili 
povidla i jinak zpracovali švestky ze sadů.

Další věc, kterou je potřeba rozvíjet, 
je odbyt pro naše výrobky. Nechci vozit 
maso do Itálie nebo kam, tak mám tako-
vou představu, že konečný zákazník by 
naše potraviny nakonec měl dostat přímo 
do domu. Hlavně pro lidi, kteří jsou zane-
prázdnění a nemají čas nakupovat, tak aby 
to bylo výhodné pro obě strany.

Závěrem, je ekozemědělství dobrý 
byznys?

Je to hlavně dobrý pocit – že doká-
žete v prvovýrobě produkovat kvalitu a do-
kážete to i zpracovat a nabídnout lidem. 
Filosofií naší ekofarmy je zdravá krajina, 
zdravá krmiva, kvalitní vlastní produkty 
a potraviny a v neposlední řadě zaměstná-
vání lidí na venkově.

Jan W. Jongepier

NÁŠ ROZHOVOR

Ekofarma Javorník CZ, Štítná nad Vláří
www.ekofarmajavornik.cz

• 90 zaměstnanců
• ekologické hospodaření od r. 1998
• výměra 1753 ha: 414 ha orná půda, 1293 

trvalé travní porosty, 34 ha ovocné 
sady, 12 ha jiné trvalé kultury

• 200 ks dojnic plemene České strakaté
• 240 ks krav plemene Masný simentál 

a jeho kříženců
• chov včel
• produkce sena, obilnin (např. pšenice 

špaldy), švestek, jablek aj.
• od r. 2015 výroba bioproduktů (masa, 

mléčných výrobků, pečivo)
• farmářská prodejna
• pálenice pro pěstitele ovoce od sezony 

2014

Ve farmářské pekárně (Foto Jan W. Jongepier)

Ve farmářské prodejně (Foto Sylva Horáková)
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Již přes 36 let spojuje lidi s pří-
rodou. I letos Mirek Janík (68) – mezi 
svými příznivci lépe známý jako Budulí-
nek – a jeho KOSENKA organizují a ve-
dou Tradiční kosení bělokarpatských 
luk.

Nejen přes ochranářské tábory, ale 
také při řadě dalších aktivit ZO ČSOP KO-
SENKA (Karpatské ochranářské sdružení 
ekologů, nepolitiků, křesťanů a altruistů) 
Mirek vlastně provozuje praktickou ekolo-
gickou výchovu, jak má být. V terénu snad 
již tisícům lidí otevřel oči a seznámil je 
se základními přírodními jevy. Vysvětluje, 
nebo spíše nechá někým vysvětlit, proč 
se louky kosí, co je to eroze, nebo jaký 
význam má i sebemenší studánka.

Studánka

„Tak si to změřme“. Dvoulitrová PET 
láhev se naplní během minuty. „A kolika 
lidem bychom touto (pitnou!) vodu zahnali 
žízeň?“ Odhady účastníků terénní exkurze 
jsou však daleko od reality. Pramínek vy-
padá tak slabý. Potom spočítají, že při prů-
měrné spotřebě 2 litry na osobu za den 
tato studánka může zásobovat asi 1500 
lidí. Všichni žasnou nad tím, kde se tolik 
vody v zemi uchová a jak ji příroda umí 
čistit…

Ale věci se začínají měnit, něco se 
v přírodě děje. Jak mi při osobním setkání 
v Přírodní rezervaci Bílé potoky Mirek sdě-
lil, vydatnost pramenů v posledních něko-
lika letech všude na Valašskokloboucku 
silně klesá, někde až na třetinu. A pro lidi 

na venkově mimo vodovody začíná být pit-
ná voda problémem.

Moderní generace

Další velký problém, který Mirek Ja-
ník vidí v současnosti, je odtržení člově-
ka od přírody. „Jsme tak zaměstnáni těmi 
úžasnými výdobytky technologické civili-
zace!“ Všímá si, jak se děti na výukových 
programech pohybují po terénu, jak kle-
sá jejich schopnost vylézt na strom nebo 
v šikmém terénu posbírat dříví. Dnešní 
děti jsou méně obratné, méně pohotové, 
méně schopné řešit praktické problémy 
života.

Na druhé straně potěší, že si brigád-
níci dokážou ztracené schopnosti obnovit. 
Nebo to, že někteří z nich oceňují právě 
to, že KOSENKA nemodernizuje tradice 
a snaží se přírodě co nejméně ublížit. Žád-
ná pevná terénní základna pro brigádníky, 
ale tee-pee, vojenský stan, polní kuchyně, 
latrína a po skončení tábora vracení pro-
storu přírodě.

Otázkou však je, jestli pro děti do bu-
doucna není důležitější osvojit si moder-
ní technologie, než naučit se kosit trávu. 
„Není to pro každého,“ míní Janík. „Ale 
v různých podobách už to řekly stovky 
špičkových vědců, hlubinných ekologů, 
nositelů Nobelových cen: velkou chybou 
je, že jsme ztratili schopnost komuniko-
vat s přírodou na stejné úrovni. Přestali 
jsme řeči přírody rozumět. A věda se tím 
nezabývá, neučí nás, jak ‚myslet srdcem‘. 
Bude to však potřeba k tomu, abychom 
vyřešili celosvětové problémy.“

Tradiční kosení

Zpět na Valašskokloboucko. Proč 
jsou tábory na kosení luk pořád tak oblí-
bené? Janíkova motivace je jasná – dělá 
to z lásky k přírodě a k lidem, ale i pro 
sebe. Těší ho pestrost přírody i lidí. Někte-
ří přijíždějí proto, aby pomohli přírodě. Ale 
další na Tradiční kosení bělokarpatských 
luk chodí i kvůli sobě, jdou si sem vyčistit 
hlavu. Zahodí mobily a týden nebo dva se 
řídí přírodou, vstávají se sluncem, pracují 
podle možností, jak počasí dovolí, nebo 
co vyžaduje seno. To je v podstatě kouzlo 
těchto akcí.

A ještě jedná otázka na zodpovězení: 
jak se vysvětluje nováčkům, že mají kose-
ním vlastně ničit kus přírody, když tu pří-
rodu tak milují? Mirek Janík za ty roky už 
ví, jak na to. „První den vysvětluji, že jsme 
si ty louky vypůjčili od lesa. A kdybychom 
se o ně nestarali, tak si je ten les vezme 
zpátky. Stalo se však, že někteří namítli, 
že by tak pracovali proti přírodě, proti řádu 
lesa, a odjeli.“

Časem Mirek i pro tyto ortodoxní 
ochranáře našel přesvědčivé odůvodně-
ní, proč každý rok rostlinám osekat hlavu. 
Argumentuje tím, že bělokarpatské louky 
jsou posledním útočištěm, jakousi bota-
nickou a zoologickou zahradou pro neles-
ní organismy, které by v současné inten-
zivně obhospodařované krajině neměly 
šanci přežít. Navíc údržbou luk i sadů se 
tvoří přechody, takzvané ekotony, kde se 
mohou lesní druhy schovat před velkým 
stínem a luční druhy před pokosem. A tak 
si Mirek Janík myslí, že se kosením i se-
bemenší květnaté louky trochu vyrovnáme 
s tím, že jsme se stali zemědělci a způso-
bili jsme tak zatím největší proměnu plane-
ty v dějinách.“

Jan W. Jongepier

Ekovychovatel i srdcem
UČÍME SE OD MALA
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Tradiční kosení bělokarpatských luk 2016 (Foto Petr Kucka)
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Obec Hostětín se svými modelo-
vými ekologickými projekty zde už asi 
není třeba představit. Kořenová čis-
tírna odpadních vod, obecní výtopna 
na dřevní štěpku, moštárna či přírodní 
zahrada dodnes inspirují nejen staros-
ty, ale i učitele a jejich žáky.  

Ekopobyty 

Školy do pasivního domu Centra Ve-
ronica přijíždějí stále častěji, aby absolvo-
valy několikahodinové i pobytové výukové 
programy. Žáci si projdou všechny projek-
ty a sami se vžijí do role starostů či zastu-
pitelů obce.

Na ekopobytu si žáci, po osahání 
krajiny nohama i rukama, na vlastních 
divadelních scénkách oživí příběhy bělo-
karpatské krajiny a jejich obyvatel. Záro-
veň jim převlečení do kostýmů (a odložení 
virtuálních světů) pomůže odložit naučené 
role a vidět sebe, spolužáky a třeba i okol-
ní svět jinýma očima. Ubytování je certifi-
kované jako ekologicky šetrná služba a při 
vaření se částečně používají biosuroviny. 
Pro krátké výlety ve volném čase jsme při-
pravili dva questy a samoobslužnou pro-
cházku na téma Jabloně. 

Žijeme v dobe rýchleho pokroku, 
nových výdobytkov techniky, množ-
stva tovaru na pultoch stále pribúdaj-
úcich obchodných reťazcov. Zdá sa, 
že stačí mať plnú peňaženku a domov 
odchádzame spokojní. Ale ani to nie je 
vždy pravda. Z našich pultov sa vytrá-
cajú slovenské výrobky, často chýba 
originalita, nehovoriac o kvalite.

Staroturanci – šikovní obchodníci 

V poslednou období je opäť vyhľadá-
vaná ručná práca, vážime si ľudí, ktorým 
spod rúk vychádzajú jedinečné výrobky, 
typické i pre generáciu našich prarodičov. 
Staroturanci boli vždy zruční a navyše ši-
kovní obchodníci. Ak nazrieme do histó-
rie, Stará Turá bola známa podomovým 
obchodom, hauzíreri putovali so svojím 
tovarom – dreveným riadom, výšivkami, 
galantériou – až do vzdialenej Budapeš-
ti, Viedne či kúpeľných miest západných 
Čiech. Privilégiom kráľa Mateja Korvína 
z roku 1467 boli Staroturanci oslobodení 
od platenia mýta a tridsiatku, čo im umož-
ňovalo obchodovať po celom Uhorsku. 

Tři domovy 

Stále více si uvědomujeme, jak je 
vše propojené a jak důležitá je rovnováha 
ve všech oblastech. Proto nyní nabízíme 
jako novinku třídenní pobyt pro dospívající 
(zatím pro žáky odpovídající 7.–9. třídám 
ZŠ), kde se environmentální téma prolíná 
s osobním rozvojem. Program je nazván 
Tři domovy a probíhá ve spolupráci s lek-

V roku 1945 bol podomový obchod zaká-
zaný a predaj sa sústredil na trhy a jarmo-
ky. Konanie jarmoku bolo vždy významnou 
udalosťou.

Kopaničársky jarmek 

Dom kultúry Javorina v Starej Turej 
sa rozhodol nadviazať na tradície našich 
predkov, vytvoriť priestor na prezentá-
ciu remeselníkov a poskytnúť možnosť 
nákupu zaujímavého tovaru. Tak vznikol 
Kopaničársky jarmek. V piatok 21. októ-
bra 2016 sa uskutočni už jeho 6. ročník 
s heslom „Zachovaj a uč“. Cieľom jarmo-
ku je zachovávať zvyky a mladú generáciu 
učiť starým technikám výroby. 

Náš kultúrny stánok opäť zaplnia re-
meselníci z blízkeho i vzdialenejšieho oko-
lia, ktorí budú nielen predávať svoje výrob-
ky, ale aj predvádzať ich výrobu. Vôňa 
medoviny, či medovníkov sa bude miešať 
s vôňou kapusty a domácich špecialít. Lo-
kše, báleše, fánky, langoše – už len pri 
tých názvoch sa človeku zbiehajú slinky. 

Jarmek v kroji 

Veľkej obľube sa teší malá školička 
tanca, v ktorej sa deťúrence učia prvým 

tory osobního rozvoje Čeňkem Roseckým 
(www.tvorivaskola.cz) a Kateřinou Juřen-
čákovou (www.iham.cz/nabizime/semi-
nare-pro-skoly/).  

Tři domovy představují tři oblasti: já 
a moje tělo, moje rodina a lidská společ-
nost, moje krajina a planeta Země. Žáci 
si projdou různými formami témata sebe-
úcty, úcty k vlastnímu tělu, téma zdravé 
sexuality, vztahu k lidem v rodině i mimo 
ni a vztahu k planetě Zemi. Touto cestou 
škola naplní průřezové téma Environmen-
tální výchova, ale i téměř všechny oblasti 
Osobnostní a sociální výchovy.   

Více informací o programech najdete 
na www.hostetin.veronica/skoly. 

Kateřina Kohoutová 
Hostětín 

(Redakčně zkráceno) 
 

Mgr. Kateřina Kohoutová (*1973), absol-
ventka fyzické geografie Přírodovědec-
ké fakulty Masarykovy univerzity, od r. 
2005 žije na Žítkové. Působí jako lektor 
ekologické výchovy, t. č. v Centru Vero-
nica v Hostětíně.  

tanečným krokom. Aby atmosféra bola 
opravdivá, tancujú v krojoch. V tento deň 
návštevníci majú možnosť si obliecť staro-
turiansky kroj a odfotografovať sa v izbič-
ke tradičného bývania, ktorá pripomína 
časy našich babičiek.

Atmosféra rušného jarmoku, tóny ľu-
dovej hudby, stretnutia starých známych, 
vône tradičných domácich jedál, je to, 
na čo sa hostia Kopaničárskeho jarmoku 
môžu tešiť i tento rok.

Eva Adámková
Stará Turá

 
Bc. Eva Adámková (*1966) je riaditeľkou 
Domu kultúry Javorina v Starej Turej. 

Tři domovy aneb ekopobyt v Hostětíně 

Zachovaj a uč  

UČÍME SE OD MALA / AKCE V BÍLÝCH KARPATECH

Jarmočníci pred DK Javorina (Foto Eva Adámková)
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Člověk, jako součást přírody, od-
jakživa ovlivňuje ekosystémy na Zemi. 
Zdá se, že čím je v technologiích vy-
spělejší, tím více se jeho vliv projevuje. 
Samozřejmě nyní hlavně negativně.

Od vzniku zemědělství se tisíce let 
vyvíjela i flóra a fauna vázaná na zeměděl-
skou půdu. Je to krásně vidět u divokých 
druhů rostlin i zvířat v místech, která člo-
věk přetvořil ke své potřebě. Na šetrně 
udržovaných loukách se často vyskytu-
jí orchideje a další rostliny, které by bez 
péče hospodáře zanikly spolu s loukou. 
Tu by si vzal za pár desetiletí les, který tam 
původně rostl.

Ovocné stromy

Velkou biologickou rozmanitost na-
jdeme i mezi kulturními rostlinami, které 
do této lidmi přeměněné či vytvořené kraji-
ny patří. Jsou podobně cenným kulturním 
dědictvím jako historické stavby, obrazy, 
kroje, písně a další hmotné i nehmotné 
věci našeho regionu či civilizace. Spous-
ta z nich vznikla v daném kraji (krajové 
odrůdy) či doprovází člověka zemědělce 
stovky ba i tisíce let (staré odrůdy). Může 
to být obilí, jako je pšenice jednozrnka, 
dvouzrnka či špalda, které znali už Keltové 
a nyní je spotřebitelé znovu objevují.

Patří sem i ovocné stromy, které člo-
věk využívá a kultivuje také stovky až tisíce 
let. Kulturní dědictví v ovocných odrůdách 
Bílých Karpat je dnes už celorepublikový 
pojem. Máme to štěstí, že žijeme v regio-
nu, jehož vývoj a historická paměť nebyly 

násilně přerušeny jako třeba v Sudetech. 
A tak se nám uchovala kultura i v ovoc-
nářství, i když se něco ztratilo násilnou 
kolektivizací v období komunistické tota-
lity. Nicméně spousta odrůd přežila díky 
zapáleným pěstitelům a milovníkům jejich 
chutí a vlastností. A také díky tomu, že 
ovocný strom žije desítky a někdy i stovky 
let. V neposlední řadě je třeba se zmínit 
o aktivitách lidí v Bílých Karpatech, kte-
ří se od začátku 90. let 20. století snaží 
ovocné odrůdy poznávat, mapovat, chrá-
nit a znovu vracet k pěstitelům.

Ovocná školka

Byla to doba, kdy jsem se díky svému 
zájmu o tradiční kulturní plodiny o těchto 
aktivitách dozvěděl i osobně. A tak jsem 
se asi před 18 lety rozhodl, že se naučím 
‚školkařit‘. Tedy, že zkusím rozmnožovat 
zajímavé ovocné druhy a odrůdy, abych si 
je mohl vysadit, a také aby byly dál zacho-
vány a nezmizely z našeho světa. Nic moc 
jsem o tom nevěděl, a tak mě metoda “po-
kus – omyl“ dost vyučila. Došlo to až tak 
daleko, že se dnes tímto koníčkem živím.

Je to mimo jiné proto, že mezi lidmi 
v našem regionu zájem o vysazování sta-
rých a krajových odrůd stále roste. Mají 
historickou zkušenost a často ví nebo sly-
šeli, kterým odrůdám se tu daří a k čemu 
se dají nejlépe využít.

Návrat tradičních odrůd

Tak se například ´Durancie´ dostala 
na Horňácku mezi nejoblíbenější modré 

peckoviny a ´Majdalenka´ (na Bojkovsku 
zvaná ´Jačmenka´) mezi nejoblíbenější 
odrůdy hrušek. Na Bojkovsku je to u hruš-
ní pak třeba ´Praskule´ (na Kopanicích 
zvaná ´Dule´). Jabloň ´Jadernička mo-
ravská´ je stále nejoblíbenější ze starých 
odrůd na Valašsku, na Kopanicích, ale 
i jinde na Moravě.

Pěstitelé se často vracejí ke starým 
a krajovým odrůdám, protože si z dětství 
pamatují jejich chuť či dobré skladovací 
i jiné vlastnosti. Ve vysokých polohách 
a na extrémních stanovištích jsou to často 
jedny z mála odrůd, které se zde dají pěs-
tovat. Je výborné, že se jablka ´Strýmky´ 
dají krechtovat a vydrží pod stromem bez 
většího poškození, pokud jsou pokryta 
sněhem. Někteří zemědělci a myslivci už 
pochopili, že právě takovéto odrůdy mo-

Tradiční odrůdy se vracejí

OVOCE NAŠICH DĚDŮ

Na Strážnicku probíhá od roku 
2000 program Oskeruše – strom Slo-
vácka s cílem prosadit jeřáb oskeruše 
do povědomí Slovácka jako význam-
ný ovocný strom. Projekt upozorňuje 
i na mizející dědictví tradičního ovoce, 
kam patří například mišpule, moruše 
nebo dřín. 

V rámci programu bylo otevřeno Mu-
zeum oskeruší, vybudována naučná stez-
ka, ošetřeny staré ovocné stromů a jsou 
pěstovány sazenice a vysazovány stromy 
do krajiny. Každoročně se ve Tvarožné 
Lhotě koná Slavnost oskoruší na jaře 
a Oskorušobraní v září. Většina oskeruší 

na Slovácku byla zmapována, evidována 
a ty nejohroženější byly ošetřeny.  

Program koordinuje občanské sdru-
žení INEX a obec Tvarožná Lhota, která 
za něj v roce 2012 dostala Cenou české 
krajiny. Tím se program stal českým kan-
didátem do evropské soutěže Cena Rady 
Evropy za krajinu (Landscape Award of 
the Council of Europe).  

Vloni Komise ministrů 
Rady Evropy pak z celkové-
ho počtu 27 projektů z celé 
Evropy vybrala náš projekt, 
kterému bylo uděleno Zvlášt-
ní uznání. Došlo k tomu až 
letos v červnu v Budapešti. 
Cenu provází kamenná des-
ka. Získali jsme i mnoho dob-
rých přátel, z nichž jsme ně-
které nadchli pro oskeruše.  

Více informací o oskeruších na www.
tvarozna-lhota.cz/oskoruse-oskorusove-
-muzeum-a-slavnost-oskorusi/ms-1031/
p1=1031.

Vít Hrdoušek 
Tvarožná Lhota 

 
Mgr. Vít Hrdoušek (*1972) je manažer 
Místní akční skupiny Strážnicko. 

Evropské uznání
pro oskeruše
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Krvavka z Lopeníku (Foto Radim Pešek)
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OVOCIE NAŠICH DEDOV

Jablka na každém kroku a ve 
všech podobách nabídla každoroční 
Jablečná slavnost v Hostětíně, letos už 
po patnácté: čerstvě vylisovaný mošt, 
sušená jablíčka z tradiční sušírny, pe-
čená jablka v jablečných moučnících  
i čerstvě utržená jablka ze stromu. 
A k tomu ještě ovocnářská poradna, 
ochutnávka ovoce a prodej sazenic 
starých odrůd ovoce.

Slavnosti se v neděli 25. září zúčast-
nilo asi 2800 lidí z celé země i ze Slo-
venska. Přišli si kupovat místní výrobky 
na „biojarmarku“ či trhu regionálních pro-
duktů a řemeslných výrobků, seznamovali 
se s držiteli regionální značky Tradice Bí-
lých Karpat, dívali se na ruční moštování či 
stará řemesla nebo si prohlíželi moštárnu, 
přírodní zahradu či výstava starých a kra-
jových odrůd ovoce.

O hladu či žízni nemoh-
la být řeč, protože návštěv-
níci si mohli vybrat z dobrot 
jako čerstvý mošt, konopná 
a mátová sodovka, hos-
tětínský radler, vegetarián-
ské pokrmy, jehněčí steaky 
a klobásky, bioguláš nebo 
domácí kyselica. A to vše 
za doprovodu cimbálové 
muziky a dalších tří kapel.

Akci pořádá Ekologický 
institut Veronica ve spolu-
práci s Tradicemi Bílých Kar-
pat, z. s., Moštárnou Hos-
tětín s. r. o. a Obcí Hostětín. 
Slavnost by se neobešla bez 
pomoci více než stovky dob-
rovolníků.

Hana Machů

Jablečná slavnost

hou pomoct s doplněním jídelníčku domá-
cích zvířat i divoké zvěře na lukách, past-
vinách či krajích lesů. I to mluví pro jejich 
vrácení do krajiny.

Jednotlivci i spolky či organizace 
a obce vysazují dnes různé staré a krajové 
odrůdy často jen proto, aby byly zachová-
ny pro další generace. To je velmi ušlech-
tilé a chvályhodné. Ideální ale je, když 
ovoce takovýchto odrůd pak ještě najde 
využití, ať už čerstvé, nebo zpracované. 
Tak se kruh uzavírá a pěstování má stejný 
smysl, jak v dobách našich předků.

Pálenky

Stromy různých odrůd lidé čas-
to vysazují kvůli chuti čerstvých plodů, 
na uskladnění, moštování. Řekl bych, že 
méně už se suší, povidluje a zavařuje, 
ale děje se tak. Co však převažuje a má 
zřejmě i vzrůstající tendenci, je výsadba 
stromů pro potřeby výroby destilátů. Ač 
metla lidstva, alkohol a jeho výroba také 
patří k naší kultuře, obliba hruškovic, sli-
vovic a dalších ovocných pálenek často 
pomáhá k zachování mnoha mizejících 
ovocných odrůd a tím i krajinného rázu 
našeho regionu. Samozřejmě pokud je to 
ovocnářství s polokmeny a vysokokmeny, 
které jediné se dají bez plotů udržet v kra-
jině.

I někteří pěstitelé s malými zahrádka-
mi mají chuť vyzkoušet si zpětně některou 
starou odrůdu. Nicméně nedostatek mís-
ta jim nedovolí vysázet jabloň na semenné 
podnoži s osmi až dvanáctimetrovou ko-
runou, která vydrží i pro vnuky. Jsou tak 
někdy rádi i za zákrskový stromek, který 

naroste často jen do 3 m a má větší plo-
dy méně intenzivní chuti než plody ze 
vzrostlého stromu. A tak mizející odrůdy 
dál mohou žít svým životem (i když zakrslé 
a na kratší dobu). Je však nutné počítat 
s větší péčí než v případě jejich provedení 
na semenných podnožích.

Unikáty

Je dobré znát svou krajinu, tradice 
a dědictví. Proto je potěšitelné, že po-
mologové (odborníci na ovocné rostliny) 
při mapovacím projektu Českého svazu 
ochránců přírody Bílé Karpaty ještě ne-
dávno objevili takové skvosty, jako jsou 
´Zelená slíva´ z Velké nad Veličkou, 
hrušeň ´Krvavka z Lopeníka´ či ´Krvav-
ka z Vlčí´ z Vyškovce, nebo že máme 
v našem regionu hrušku s pruhovanými 

plody ´Oharkula´, nalezenou ve Velké 
nad Veličkou. Může tak být zařazena jako 
jedinečná odrůda mezi jinými evropskými 
pruhovanými hruškami, jako je švýcarská 
´Schweizer Hose´ nebo ukrajinská ´Pi-
sanka´.

Tyto a mnohé další ovocné odrů-
dy jsou pěstovány dále, pro náš region 
v Ovocné školce Bojkovice (www.sta-
reodrudy.org), kde si je zájemci mohou 
objednat pro svůj sad nebo zahradu, 
na přímou konzumaci jejich plodů, na po-
vidla, na kvas nebo jen na krásu.

Radim Pešek

Radim Pešek (*1976) je ovocný školkař 
a ekologický sadař v Bojkovicích. Je 
držitelem regionální známky Tradice Bí-
lých Karpat.
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I v dnešní moderní době se mnozí 
lidé obracejí k tradicím, ve své činnosti 
využívají tradiční postupy i přírodní ma-
teriály a systematicky pečují o krajinu. 
Spolek Tradice Bílých Karpat (TBK) byl 
založen právě k využívání přírodního 
a kulturního dědictví regionu vedoucí 
k trvale udržitelnému rozvoji.

Ovocnářství 

Od svého vzniku v roce 
1998 se TBK snaží rozvíjet 
ovocnářství, aby se neztratil 
jedinečný genofond krajo-
vých odrůd ovocných dřevin. 
Ovocnářství, tradiční způsob 
obživy v kraji, se prolíná řadou 
oblastí moderního podnikání, 
které navazuje na um našich 
předků. Jmenujme třeba Moštárnu Hos-
tětín s. r. o., která již od roku 2000 vyrábí 
ovocné šťávy v biokvalitě, ale i menší zpra-
covatele ovoce, pojízdné moštárny aj.  

Dalším postupem zpracování ovoce 
je sušení. Jako fénix z popela vyrůstají 
nyní v kraji tradiční, dřevem vytápěné rou-
bené sušírny ovoce. Původně (do polo-
viny minulého století) byly běžné v každé 
obci, poté byly téměř zapomenuty a zrui-
novány, nyní znovu rostou do své dřevěné 
krásy a ukazují, že tradiční technologie se 
uplatní i v dnešní době. Ovoce se dnes 

suší třeba v Hostětíně, ve Vlachovicích, 
v Jestřabí i v dalších obcích kraje.  

Ovocná vína, jablečný ocet, ale i kla-
sické pálení, tedy to, co bylo běžné v mi-
nulosti, je využíváno i dnes.  

Řemesla 

Zemědělsky hospodařit v Bílých Kar-
patech nikdy nebylo jednoduché. S potě-

šením sledujeme, že se v kra-
jině rozšiřují sady a zvětšuje 
se plochy obhospodařované 
v režimu ekologického země-
dělství. Tradiční řemesla, vy-
užívající zdejší krajinu, již ne-
jsou každodenní nezbytností, 
přesunula se více do roviny 
umění. Díky nadšeným šikov-
ným lidem se tak daří v re-

gionu udržovat a rozvíjet košíkářství, ko-
vářství, bednářství, řezbářství, zpracování 
ovčí vlny, ale i včelaření, bylinkářství… 

Všechny tyto oblasti lidské činnosti 
mají společné to, že potřebují naši podpo-
ru, propagaci i odbyt, jelikož cena kvalitní 
poctivé práce často nedokáže konkurovat 
levné práci ze zemí třetího světa. Jednou 
z cest, jak místní výrobky a služby pod-
pořit a zvýšit jejich prodej, je regionální 
značení. Proto zástupci všech zmíněných 
druhů hospodaření a řemesel mají regio-
nální značku Tradice Bílých Karpat.  

Značka TBK 

Regionální značka Tradice Bílých 
Karpat zviditelňuje místní produkty, jestli 
se jedná o ovocnářství, zemědělství, ře-
mesla, lidovou tvořivost, výrobou potravin 
nebo i služby v cestovním ruchu či kulturní 
produkcí. Značka je udělována všem, kdo 
ve své profesionální či amatérské činnosti 
zachovávají tradice, vyrábí tradiční techno-
logií s podílem ruční práce, využívají míst-
ních surovin. Jejich výrobky a služby musí 
být kvalitní a šetrné k životnímu prostředí. 
O značku si musí zájemci požádat a splnit 
kritéria pro její udělení.  

Další aktivity TBK 

Činnost spolku Tradice Bílých Karpat 
je však daleko pestřejší. Letos zorganizo-
val dvě exkurze k regionálním pěstitelům 
a zpracovatelům potravin. Ve dnech 15. 
října a 20. listopadu proběhnou kurzy va-
ření ze sezónních regionálních potravin, 
kdy se účastníci naučí zpracovávat nejen 
červenou řepu, dýni, kořenovou zeleninu, 
ale také třeba jehněčí maso – vše od míst-
ních dodavatelů.  

TBK připravuje také online katalog 
regionálních producentů Zlínského kraje. 
Bude sloužit pro „nákupy z blízka“ veřej-
nosti a organizátorům farmářských trhů, 
slavností, ale třeba i restauracím, hotelům 
či obcím, které budou chtít zajistit na své 
akce občerstvení z regionu. Držitelé znač-
ky TBK jsou představováni na vybraných 
jarmarcích a slavnostech. Největší pře-
hlídka držitelů této značky probíhá na Jab-
lečné slavnosti v Hostětíně, kterou TBK 
spoluorganizuje.  

TBK se věnuje i osvětě a práci s mlá-
deží. Připravuje badatelskou vycházku 
do bělokarpatské krajiny v okolí Hostětína 
a vyhlásila studentskou soutěž videoklipů 
propagujících biopotraviny a regionální 
potraviny (www.natoc-bio.cz).

Hana Machů 
 

Mgr. Hana Machů (*1973) je vedoucí 
propagace a projektová manažerka 
Centra Veronica, Hostětín. 

Tradice Bílých Karpat 
stále žijí 

Vyrábíte tradiční produkty či poskytujete 
služby v regionu Bílých Karpat?

Jste na to hrdí? Chcete zvýšit prestiž 
svých výrobků a služeb – ať jste zavedení 
podnikatelé, nebo soukromé osoby, které 
májí řemeslo jako koníček? 

Staňte se držitelem regionální značky 
Tradice Bílých Karpat. Přečtěte si podrob-
nosti na www.tradicebk.cz a kontaktujte nás. 
Budeme rádi, pokud řadu držitelů značky 
rozšíříte.  

Archiv Centra Veronica Hostětín
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Koloběh lidského života
na Moravských Kopanicích

Malebná krajina Moravských Ko-
panic v současné době vábí krásou 
přírody a vzpomínkou na žítkovské 
bohyně řadu turistů. V minulosti však 
život zde nebyl žádný med. Poněkud 
drsnější přírodní podmínky a těžká 
práce při obdělávání půdy se promíta-
ly i do rodinného života.

Charakter lidí byl ovlivněn vzdálenos-
tí mezi jednotlivými obydlími i vzdáleností 
od většího sídelního centra, kterým bylo 
pro obyvatele Kopanic městečko Bojkovi-
ce. Tam se chodilo k lékaři, k okresnímu 
soudu i za výdělkem.

Narození dítěte

V Kopaničářích se vlivem odlehlosti 
oblasti vyvinula zvláštní tvrdost, spojená 
se schopností spoléhat se sami na sebe. 
To platilo také u těhotných žen, jež mnoh-
dy zvládaly porody samy doma. Porodní 
bába přijížděla v první polovině 20. století 
na pomoc rodičkám z Bojkovic na kole. 
V zimě se musela doslova prodírat množ-
stvím sněhu, aby se k nastávající mamince 
dostala včas. K složitějším případům byla 
volána sanitka, která však nebyla určená 
k provozu po úzkých cestičkách. Porodní 
asistentka rodičku proto musela dopravit 
k sanitce na tom, co se ve stavení zrovna 
nacházelo, např. na trakaři. Sanitka pak 
maminku dopravila do nemocnice.

Většina dětí se ale v té době narodi-
la doma. Miminko se hned po narození 
vykoupalo v neckách, obléklo do košilky 

z hrubého plátna a na hlavu dostalo čepič-
ku, pak se zavinulo do peřinky.

Křest se často odehrával v den po-
rodu kvůli velké úmrtnosti novorozenců. 
U křtu hráli důležitou úlohu kmotři, na Ko-
panicích označovaní jako „krstná matka“ 
a „krstný otec“. Křestních obřadů se mat-
ka neúčastnila, v kostele se mohla s dítě-

tem veřejně objevit poprvé až po úvodu 
po skončení šestinedělí.

Kopaničářské děti byly kojeny dlou-
ho, mnohdy až do věku tří let. Na rozdíl 
od současného papeže Františka, jenž 
podporuje, aby matky utišily při mši své 
plačící ratolesti kojením, se starohrozen-
kovský farář Josef Hofer cítil velmi pohor-
šen, když si dvouleté dítě v kostele řeklo: 
„Mamko, plekac!“ a matka mu dala napít.

O svatbách a předmanželském soužití

Se vstupem do manželství se na Mo-
ravských Kopanicích nenadělalo příliš 
mnoho „cavyků“, stejně jako s narozením 
dítěte či se smrtí. Vše bylo chápáno jako 
přirozená součást lidského života v sou-
činnosti s přírodou a jejími pravidelnými 
cykly.

Děvčata a chlapci se zamilovali 
a svatba se slavila stejně jako kdekoliv 
jinde. V mnoha případech při sjednávání 
sňatků hráli významnou úlohu také rodi-
če, kteří se snažili svému potomkovi do-
hodnout výhodnou (myšleno ekonomicky) 
partii.

Při seznamování a vzájemném po-
znávání mládeže zde však existovaly také 
dva extrémy. Jedním bylo, že mladí lidé 
si někdy párkrát povyprávěli, zalíbili se 
sobě, a tak si řekli, že se vezmou. Tako-
vý způsob rychlého vstupu do manželství 
popisuje ve svých Povídkách z Kopanic 
farář Josef Hofer následujícím způsobem: 
„Jan potká Doru v pondělí a ve středu si 
jdou do kostela pro ohlášky.“ Pravidlem 
bylo, že snoubenci museli svůj úmysl vzít 
se ohlásit na faře, třikrát se pak v kostele 
oznamovalo, kdo si koho hodlá brát, aby 
někdo mohl případně upozornit na pře-
kážky manželství. A až poté se mohla ko-
nat svatba.

Takovou překážkou mohl být druhý 
extrém vzájemného předmanželského 
seznamování, a to když jeden z milenců 
přišel ke druhému „na výminku“. Obecně 
je to v povědomí chápáno jako výminka 
bydlení starých hospodářů, kteří předali 
chalupu a pole dětem a odešli z aktivního 
života. Jako výminka se na Kopanicích 
však označovalo soužití snoubenců v jed-
né domácnosti, jehož cílem bylo otestovat 
si, zda mladý muž a mladá žena se k sobě 
budou hodit.

Často se stávalo, že mladí lidé se 
po čase stráveném na výmince rozešli 

Z KRONIKY

Svatební hosté (Archiv Muzea Bojkovska)

Ženich s nevěstou 
(Archiv Muzea Bojkovska)
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a pak zkoušeli bydlet s jiným partnerem. 
Někteří Kopaničáři takto zkoušeli bydlet 
postupně v krátkém časovém úseku s ně-
kolika mladými dívkami, případně i vdova-
mi. Danou problematiku sbližování velmi 
poutavě vykresluje Josef Hofer ve svých 
Kopaničářských povídkách následující-

mi slovy: „Tož bych teda k tobe, myslím, 
mohol priisc aj na výminku.“ „Keď chceš, 
móžeš.“ „A kedy bych mal priisc?“ „Esli 
chceš, móžeš priisc treba už aj dnes 
na noc.“ „Dobrá, nepovjem mamce ništ 
a prijdzem. Tak němóžem ostac. Roky 
ucekajú, kopanka se svobodnú se mi ni-
kdze nešikuje. Abych si čo kúpil, němám 
zač, tož to oprubujem treba s tebú.“

Mnohokráte se stalo, že z takového 
blízkého poznávání mezi mladými došlo 
k početí dítěte. Pokud mládenec uznal, že 
se k sobě s dívkou hodí a vzal si ji, bylo vše 
v pořádku. Svobodné matky byly na Ko-
panicích označovány jako „prespanky“. 
Ty byly však společností přijímány daleko 
lépe než děvče, o kterém se říkalo, že je 
„stará dzievka“ nebo že jí „rosce pod lel-
com kurdzej“.

Na poslední cestě

Jak už bylo poznamenáno, v povaze 
Kopaničářů není ukazovat na veřejnosti 
své city, což se projevovalo i v případě 
úmrtí příbuzného. Platilo zde rčení: „Pán 
Bůh dal, Pán Bůh vzal.“

Vzhledem k velké chudobě, která se 
projevovala nedostatkem potravin a chatr-
ným oblečením zejména v zimě, umíralo 
velké množství dětí. Milan Hon se ve své 
diplomové práci věnoval osobnosti učitele 
na Kopanicích a všímal si také úmrtnosti 
školní mládeže. Popisuje mj. případ děv-

čátka Klotildy, které v čase mrazíků páslo 
dobytek bosky a chatrně oblečené. Na-
chladilo se a bez lékařské pomoci zemře-
lo.

Pokud z chalupy někdo odešel 
na věčnost, bývalo zvykem, že na znamení 
smutku si ženy přivázaly zástěru rubem na-
horu. Pozůstalí mrtvého nejprve vysvlékli, 
umyli a oblékli do konopného plátna, pak 
ho přikryli ubrusem a umístili v „pitvoru“ 
na lavici. K hlavě se postavila petrolejka. 
Lidé z okolí pak k zemřelému postupně 
přicházeli, aby se s ním rozloučili.

Obvykle se v domu smutku objevil 
i zpěvák mrtvých. Byl to muž z Kopanic, 
který se loučil zpěvem s nebožtíkem. 
Objevil se sám z ničeho nic, nikdo ho 
nezval a zůstal u nebožtíka až do pohřbu. 
Před samotným pohřbem měl za úkol 
jménem zemřelého pokárat pozůstalou 
rodinu. Po pohřebních obřadech v koste-
le a na hřbitově se smuteční hosté sešli 
v hospodě, kde bylo nutné „zalét mrtvému 
oči“.

Eva Hamrlíková
Bojkovice

Mgr. Eva Hamrlíková (*1984) vystudo-
vala učitelství pro střední školy, obor 
čeština a dějepis na Slezské univerzi-
tě v Opavě. V současné době pracuje 
v Muzeu Bojkovska jako dokumentátor-
ka a muzejní pedagožka.

Při procházkách v blízkosti býva-
lé zemské hranice můžeme narazit 
na pravidelné vyvýšeniny obklopené 
příkopem. Pravděpodobně se jedná 
o zbytky protitureckých opevnění – 
šancí, stavěných na obranu Moravy 
proti nájezdům z Uher.

V 16. století se stalo aktuálním ohro-
žení země ze strany Turků, kteří postoupili 
až na jižní Slovensko. Po vzniku habsbur-
ského soustátí a desetiletí míru pozbyla 
zemská hranice na Moravě, Olšavě 
a v Bílých Karpatech vo-
jenského významu. 
Opevnění se 
neobnovovala, 
hrady se pře-
měňovaly v po-
hodlné zámky.

Opevnění

Jednou z reakcí na turecké nebezpe-
čí bylo budování obrany přímo na přecho-
dech přes hory (pasech). Zprvu spočívalo 
v budování záseků, od poloviny 17. století 
pak sypaných zemních opevnění. Jednalo 
se obvykle o přehrazení údolí příkopem 
s valem zpevněným redutami – baštami 
s půdorysem čtverce o délce strany 20–
30 m, které mělo sloužit k zastavení men-
ších skupin nájezdníků v případě drobné 
války.

Výstavba šancí byla dokončena 
nejpozději počátkem 18. století, kdy 
pominulo nebezpečí útoků z Uher. Prav-
děpodobně sloužily a byly upravovány 
i v prusko-rakouských válkách, snad i na-
poleonských a podle nalezených 
nábojnic se zde bojovalo i v 2.
světové válce. Jejich roz-
sah můžeme sledo-
vat na mapových 
listech I. a II. 
vojenského ma-
pování z druhé 
poloviny 

18. století, kde 
je zakreslen jejich průběh 

nebo pojmenování (alte Schanze, 
alte Verschanzung, auf der Schanz, 

Šance
opevnění na uherské hranici

Kopaničářská matka s dětmi 
(Archiv Muzea Bojkovska)
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Na Šanci, Šan-
ce). Tyto mapy zobrazují 
reálně, leč subjektivně pozdně ba-
rokní krajinu, protože byly kresleny jednot-
livými důstojníky pouze na základě jejich 
pozorování v terénu. Některé z šancí jsou 
i na Müllerových mapách.

Okolí Velké

Celý rozsah opevnění Velického (Vr-
boveckého) sedla můžeme sledovat již 
jen na listech VM. Příkop a val s několika 
trojúhelníkovými bastiony přehrazoval celé 
údolí v délce asi 600 m a na obou koncích 
byl zakončen čtvercovými baštami. Ta 
na úzkém výběžku z vrcholu Machová nad 
osadou Šance nad bývalým pionýrským 
táborem se dochovala dodnes. Z tohoto 
strategicky výhodného místa chráněné-
ho ze tří stran strmými svahy se přehlédlo 
celé údolí téměř až k Vrbovcům. Ostatní 
součásti zmizely pod zástavbou obce 
nebo železniční trati, popř. byly překryty 
stavbou mlýna na místě druhé pevnůstky.

Další opevnění se nachází ve výšce 
téměř 800 m n. m. nedaleko Nové Lhoty 
přímo na červené turistické značce pod 
kopcem Čupec. Reduta je nárožím orien-
tovaná k příchozímu ze slovenské strany 
a má zřetelný vstup na opačné straně. Ze 
sousedních rohů vybíhá příkop přehrazu-
jící vrcholovou schůdnou část hřebene. 
Toto opevnění střežilo cestu stoupající 
po hřebeni z Topolecké, která zde pře-
kračovala hranici. Její novodobou obdo-
bou je nedokončená silnice do Staré Turé 
ve svahu o 100 m níže.

Okolí Starého Hrozenkova

Velmi důležitý přechod přes Hro-
zenkovský průsmyk byl zajištěn příko-
pem s valem zpevněným 8 čtvercovými 
baštami, který přehrazoval svah Bedové 
asi 100 m od dnešní státní hranice. Linii 
příkopu můžeme dnes sledovat v horní 
části, kde jedna reduta je přímo vedle in-
formační tabule naučného chodníku Oko-
lo Hrozenka. Druhá je asi o 100 m níže, 
další budou pravděpodobně ještě níže, 
od návštěvy ale odradí velmi hustý porost. 
Druhá strana údolí zajištěna nebyla, pů-
vodně cesta stoupala po hřebeni Bedové-
ho na Žitkovou.

Nejlépe zachovanými šancemi je lo-
kalita Bašta nad obcí Šanov v bukovém 
lese v trati Na koncích ve svahu pod kótou 

6 5 5  m 
n. m. Jed-

ná se opět 
o pravidelný objekt 

po celém obvodu ob-
klopený zřetelným valem 

a příkopem. Procházela tudy 
cesta z Horné Súče do údolí Olšavy, kte-
rá nedaleko odtud pramení. Stávala zde 
i celnice, po níž – asi 50 m výše – zůstal 
sloup, dnes již bez uherského a morav-
ského znaku.

Zaniklé šance

Mnohé šance zanikly v důsledku ze-
mědělské činnosti, nebo byly pohlceny 
zástavbou. Jejich existenci dokládají už 
jen názvy obcí nebo lesních tratí (Šance, 
Stráž, Hrádek,…). Ve Strání je jejich při-

pomínkou stejnojmenná osada na sloven-
ské straně hranice. Šance se táhly zřejmě 
po pravé straně potoka Klanečnice těsně 
u hranice v místě, kde potok přechází 
z levé na pravou stranu údolí. Je to pro 
obranu mimořádně výhodné místo, strmé 
svahy tu zužují údolí jen na 200 m. Dnes tu 
stojí čistička odpadních vod.

Zajištěno bylo i sousední údolí k Bře-
zové. Na mapách I. VM je vidět linii sbíha-
jící z Nové hory podél hranice a vystupují-
cí do svahu Lopeníku přímo přes dnešní 
slovenskou osadu Šiance. Podobná linie 
je zakreslena ze sousedního údolí pod 
Lopenickým sedlem k vrcholu Kykula. 
Ve Vlárském průsmyku se nacházelo 
opevnění přímo na hranici nebo v její těs-
né blízkosti, ale jeho případné zbytky byly 
pohlceny tělesem železnice.

Život na šancích

Jak šance vypadaly? Koruna valu 
nesla palisádu ze zašpičatělých kmenů, 
popř. šancovní koše (proutěné koše na-

plněné hlínou). Vniknutí do příkopu zabra-
ňovaly šikmo zaražené zašpičatělé kůly, 
uvnitř stála roubená budova pro ubytování 
posádky a uložení zásob a výzbroje.

Šance bránily polovojenské oddí-
ly složené z místních obyvatel. Dělo se 
tak kvůli jejich znalosti prostředí a nedo-
statku peněz na vydržování stálého voj-
ska. Vznikl tu tedy podobný systém jako 
na vojenské hranici na uhersko-tureckém 
pomezí. Vrchnost ovšem neměla zájem 
na vyzbrojování poddaných (v paměti byla 
valašská rebelie), vázl výcvik, zásobování 
a vyplácení žoldu. Především uherští vlast-
níci panství se výstavbě opevnění bránili. 
Obránci pak často šance opouštěli a hra-
nice nebyly bráněny vůbec, nebo pokud 
došlo k přímému boji, podlehli.

Situaci, jaká panovala, vykresluje 
bitva v Hrozenkovském průsmyku v roce 
1663. Při prvním nájezdu hranice bráně-
na nebyla, při druhém bylo 200 obránců 
překvapeno nočním útokem Turků a Ta-
tarů a do jednoho zde po statečném boji 

padli. Jejich velitelé z řad šlechty se svými 
lidmi zavčas uprchli.

Personální stránka strážců hranice 
se vyjasnila po ustavení sboru Portášů 
(císaři věrných katolických Valachů). Ti 
kromě střežení hranic a potírání paše-
ráctví a zbojnictví vykonávali také funkce 
pořádkové policie. Významnou úlohu se-
hráli při obraně hranic v období kuruckých 
nájezdů na přelomu 17. a 18. století, kdy 
šance bránilo i císařské vojsko. Jejich vý-
zbroj sestávala z ručnice, obušku a prova-
zu na spoutání provinilců. Stejnokroj sta-
noven nebyl. Portášské stanice byly mimo 
území Valašska třeba ve Velké, Březové 
nebo Lopeníku.

Tomáš Janoška
Velká nad Veličkou

Mgr. Tomáš Janoška (*1961) se zajímá 
o málo známá, turistickým průmyslem 
dosud neobjevená místa a památky. Pu-
blikuje o svých postřezích a znalostech 
ve Zpravodaji Velká nad Veličkou.

Pozůstatky šance nad Šanovem (Foto Tomáš Janoška)
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Krajina v podhůří Bílých Karpat 
vypadala ve 12. století zcela jinak než 
dnes. Po devíti stech letech vývoje žije-
me v prostředí kultivovaného a (zatím) 
klidného pohraničí. Obklopují nás širé 
lány scelených polí a blíže k hranicím 
s dnešním Slovenskem louky, které se 
místy podobají spíše pěstěnému ang-
lickému parku než zemědělské kraji-
ně.

Za dob Přemyslovců však jihovýchod-
ní hranice Moravy s Uhrami byla divokým 
nárazníkovým pásmem porostlým převáž-
ně hvozdy lesů. Panovníci obou států se 
zde často střetávali a většinou s nepříliš 
dobrými úmysly. Kraj mezi řekami Váhem, 
Olšavou a Moravou byl zván Lucká provin-
cie a až do roku 1116 byl místem mocen-
ských svárů a hraniční přetlačované. Snad 
jen lapkové a vyděděnci se zde usazovali, 
aby unikli dosahu tehdejšího „práva“.

Bitva

Změna tohoto neutěšeného stavu, 
kdy si uherští i čeští panovníci nárokovali 
strategické pohraniční území při levé stra-
ně řeky Olšavy, nastala po bitvě, která se 
odehrála na „poli“ jménem Lucsko. Tehdy 
se na plánovaném „mírovém střetnutí“ prá-
vě v krajině Luckého pole setkala vojska 
českého knížete Vladislava I. a uherského 
krále Štěpána II. Za nejasných okolností 
nakonec došlo ke střetu vladařů i jejich 
poddaných s výsledkem, který z histo-
rické perspektivy potěšil panovníky zemí 
Koruny české. Po vítězné bitvě, kterou 

popisuje několik písmáků včetně kroniká-
ře Kosmase, se totiž hranice mezi Uhrami 
a Moravou ustálila na hřebenu Bílých Kar-
pat. Levý břeh řeky Olšavy tak už navždy 
zůstal pod správou českého státu. Bitva 
na Luckém poli se tímto stala důležitým 
historickým okamžikem, jehož důsledky 
jsou platné do dnešní doby.

Pátrání

Přesná lokalizace vojenského střetu 
není po devíti stech letech možná. Napo-
vědět se nám snažili a snaží různí badatelé 
či písmáci, ale zcela věrohodné indicie ve-
doucí k lokalizaci Luckého pole neexistují. 
Ostatně provincie Lucko byla tak rozsáhlá 
a řeka Olšava tak dlouhá, že najít místo, 
kde 13. května 1116 došlo ke krvavé bi-
tvě, je spíše námětem pro spekulace než 
pro osvětovou debatu.

Dopátrat se pravdy snažil historik 
Metoděj Zemek, který v 70. letech minu-
lého století vydal vědeckou práci, ve které 
Lucké pole lokalizoval do prostoru mezi 
obcemi Dolní Němčí, Slavkov a Nivnice. 
Vycházel z vlastního terénního výzkumu 
a pomístních názvů některých blízkých 
lokalit, např. Lusko, Tábořisko či Podbo-
jisko. Nejen odborná, ale i širší veřejnost 
tuto historickou domněnku tehdy přijala 
a Lucké pole bylo dokonce zaneseno 
do turistických map. Skutečné pravdy 
o bitevním poli se pravděpodobně nedo-
bereme, ovšem fakt, že před devíti sty 
lety se mezi Olšavou a hřebenem Bílých 
Karpat odehrál důležitý mezinárodní střet, 
je nezpochybnitelný. Proto si tuto událost 
obyvatelé některých obcí bělokarpatské-
ho podhůří letos připomínají.

Připomínkové akce

V Dolním Němčí proběhla na jaře 
vlastivědná přednáška, u kapličky pod 
Babí horou mezi Hlukem a Boršicemi zase 
bohoslužba věnovaná obětem pohranič-
ních střetů. Na podzim (27. října) se chys-
tá beseda historiků s občany na Hlucké 
tvrzi. Před dokončením je turistická trasa, 
která za pomocí questu neboli šifrovačky 
propojí celkem čtyři obce. Jejím tematic-
kým středem bude místo s nově vztyče-
ným památníkem u Dolního Němčí. Právě 
tam byl už na jaře vysazen dub, který bude 
brzy stínit opracovaný pískovcový kámen 
s vytesaným nápisem „Lucké pole“ a le-
topočty 1116–2016, Ne snad proto, aby-
chom po devíti stech letech určili skuteč-
né místo dávného pohraničního střetu, ale 
především proto, abychom si připomenuli 
událost, jejíž výročí si zaslouží trvalejší 
pozornost než jen zpravodajskou zmínku 
v regionálním tisku.

Seriál šesti článků nazvaný Pátrání 
po bitvě na Luckém poli, který vycházel 
na přelomu července a srpna ve Slovác-
kých novinách, však za připomenutí jako 
čtenářský tip stojí. I díky němu se čtenáři 
dozvědí, že procházení historií je dobro-
družné a plné různých překvapení. Doha-
dy opředené Campo Lucsko nevyjímaje.

Až tedy pojedete po cyklotrase 
od řeky Moravy k úpatí Javořiny či opač-
ným směrem, jistě se symbolickému pa-
mátnému místu nevyhnete. Najdete ho 
na východním okraji Dolního Němčí při kří-
žení cyklostezek ze směru od Hluku k Niv-
nici a Slavkovu. Vzpomínkové setkání k vý-
ročí bitvy na Luckém poli se slavnostním 
odhalením památného kamene je naplá-
nováno na sváteční odpoledne 28. října.

Petr Slinták

Z KRONIKY

Kde hledat Lucké pole?

Návrh památného kamene k bitvě 
na Luckém poli (Kresba Evžen Skula)

Bitva na Luckém poli 1116 v kresbě z 19. století
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Když do ulic vyjdou čerti 
a za nimi podivné Luce

NĚCO Z KULTURY

Navštívíte-li Závrší kolem svátku 
svatého Mikuláše, budete mít mož-
nost spatřit v ulicích tradiční průvody 
čertovských masek a jejich spojenců. 
Tento prastarý zvyk je v Návojné, Ne-
dašově i Nedašově Lhotě stále udr-
žován a nejen děti se těší na to, až se 
za šera mezi domy rozřinčí zvonce, 
které upozorňují, že pekelníci jsou 
blízko. 

Závršský čert je zpravidla obut do vy-
sokých bot, oblečen je do gatí patřících 
k místnímu kroji a do ovčího kožichu ob-
ráceného naruby. Na hlavě má nasazenu 
„larvu“, tak se tu říká masce, která bývá 
ušita rovněž z ovčí kůže (v minulosti i krá-
ličí) a je opatřena otvory pro oči a ústa. 
Novější larvy mají i dlouhý látkový jazyk. 
Je-li larva vysoká, vycpává se a její cípy 
pak tvoří cosi jako rohy. Zcela výjimečně 
lze dnes potkat i čerta s larvou, jejíž ob-
ličejová část je dřevěná. Dříve se právě 
takové larvy dělávaly. 

Kravské a jiné zvonce má čert buď 
na širokém opasku, nebo na řetězu, který 
má omotán kolem sebe. Počet zvonců se 
liší, ale u starších chlapců jich lze napočí-
tat i více než deset. V rukou čert zpravidla 
nese jalovcovou větev, kterou vyplácí ne-
zdárníky, a pytel, do něhož bere ty největší 
hříšníky na cestu do pekla. Mimo jalovec 
nosili čerti i starou březovou metlu, nebo 
ještě dříve tyč s ježovinou, která byla urče-

na k trestání svobodných dívek. Charakte-
ristickým znakem nedašovských čertů je 
slaměná suknice, kterou jsou opásaní. 

Mikulášský týden 

V první prosincový den do ulic vy-
cházejí čerti malí. Do masek se oblečou 
chlapci kolem dvanácti let, někdy o málo 
starší a běhají ulicemi, kde vyhledávají své 
vrstevníky, „co za nima létajů“. Děti na tyto 
čerty pokřikují, všemožně je dráždí a po-
tom s křikem mizí do temných koutů, aby 
se pekelníkům schovaly. V půli mikuláš-
ského týdne se objevují čerti starší. Ti už 
budí respekt nejenom svojí výškou, ale též 
případným řevem. I tehdy se odvážnější 
děti pokoušejí o provokaci, ale utéct star-
ším chlapcům už není tak jednoduché. 
Na potulku „za čertama“ se tu a tam ně-
kteří vydají i do sousední vesnice, ale musí 
se mít, jako přespolní, opravdu na pozoru. 

V předvečer svátku svatého Mikulá-
še se mezi pekelníky objeví právě tento 
světec. V biskupském oděvu, s dlouhým 
bílým vousem a s berlou v ruce. Čerti, teď 
už většinou mládenci, světce poslouchají 
a on stojí v čele této skupiny. Tu doplňují 
andělé a případně i další postavy. Dříve to 
bývala Smrtka a Žid. 

Mikuláš navštěvuje rodiny s malými 
dětmi. Ty Mikuláši předvedou modlitbičku 
či nějakou říkanku, a pokud rodiče potvrdí, 
že přes rok poslouchaly, jsou obdarovány 

ze světcova košíku. V současnosti patří 
mezi odměny nejčastěji sladkosti a něco 
z čerstvého ovoce, v minulosti to bývalo 
ovoce sušené (jablka, hrušky či švestky) 
a potom doma pečené figurky různých 
podob (čerti, pletence, věnce a další). 

Luce 

Jen co utichne pekelné řinčení a sva-
tý Mikuláš odvede čerty ze Závrší pryč, 
objeví se v ulicích další podivná stvoření. 
Jsou to Luce a vycházejí při svátku svaté 
Lucie, tedy 13. prosince. Tyto postavy 
jsou oděny v dlouhou bílou plachtu a v ní 
mají vyříznuty pouze otvory pro oči. V ru-
kou mají peroutku z husího křídla. Zazvoní 
u domu, a když jim je otevřeno, beze slov, 
pouze za tichého syčení vejdou dovnitř 
a stavení symbolicky ometou. Za to jim 
hospodář musí dát odměnu. V Nedašově 
dříve postava Luce nesla panenku (sym-
bol dítěte) a tiše ptala „na kašičku“. Jiné 
Luce pak v okolí nosily v hrotku vápno, 
jímž měly líčit stěny a dveře.  Původně jako 
Luce chodívaly nejchudší ženy ze vsi, byla 
to určitá forma almužny. Dnes jsou to pře-
vážně děti či někdo z dospělých v rámci 
sousedství. 

 
Obě zmíněné tradice mají hluboké 

kořeny. Lze uvažovat o důvodech jejich 
obřadnosti, ovšem interpretace se mnoh-
dy různí. Nicméně dnes, kdy je dávno 
setřen jejich původní smysl, plní funkci 
udržovaného zvyku, sociální provázanos-
ti a generačního pouta s minulostí. Beze 
všech pochyb k Závrší (a nejen k němu) 
patří a dotváří ráz místní kultury. 

 
Aleš Naňák 

Čerti na Závrší (Foto Aleš Naňák)
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V letošním roce si všichni přízniv-
ci Horňácké cimbálové muziky Mar-
tina Hrbáče připomínají padesát let 
od jejího vzniku. Muzika prošla za tuto 
dobu mnoha obměnami, ale v jejím 
čele stále stojí její zakladatel, umělec-
ký vedoucí, primáš a sólový zpěvák, 
Ing. Martin Hrbáč.

Narodil se 10. ledna 1939 v Hrubé 
Vrbce jako nejmladší z šesti dětí. O legen-
dárním hrubovrbeckém primášovi Jožkovi 
Kubíkovi (1907–1978) bylo napsáno, že 
„K huslám tíhéł čím začał chodit“. V pod-
statě totéž platí o Martinu Hrbáčovi, který 
začal na housle hrát již od čtyř let. Nejpr-
ve se učil napodobováním toho, co slyšel 
a viděl, a teprve od třinácti letech se začal 
soukromě hudebně vzdělávat. 

Muzikantské začátky

Jeho prvními muzikantskými vzory 
byli již zmiňovaný Jožka Kubík a další vr-
becký primáš Jan Ňorek (1893–1980). 
Již v dětství společně s několika kamarády 
vytvořili malou hudeckou muziku, které se 
po příchodu na měšťanskou školu do Vel-
ké nad Veličkou ujala paní učitelka Darina 
Severová (rozená Klusáková) a učitel Leoš 
Zeman, syn velického sběratele lidových 
písní Martina Zemana (1854–1919). 

S velickou školní muzikou vystupo-
vali na různých oslavách a také na stráž-
nických slavnostech. Zde Martin Hrbáč 
získal druhé místo v celostátní soutěži ta-
nečníků verbuňku. Že byl kromě nespor-
ného hudebního a pěveckého nadání vždy 
rovněž výborným tanečníkem, je dobře 
známo. A navíc na rozdíl od mnoha muzi-
kantů tancoval rád. Ve školní muzice hrá-
val i na strážnickém gymnáziu. Po maturitě 
byl krátce zaměstnán ve velické Kordárně 
a ve Fatře v Napajedlích, kde rovněž pri-
mášoval muziku. 

Od roku 1958 stu-
doval na Vysokém učení 
technickém v Brně, obor 
strojní, a po ukončení stu-
dia nastoupil do 1. Brněn-
ské strojírny. Kromě víken-
dového hraní v Kubíkově 
muzice hrál v době studia 
a zaměstnání v Brně záslu-
hou bratří Holých, rovněž 
hrubovrbeckých rodáků, 
v muzice Medika, později 
Brněnské cimbálové mu-
zice Antonína Jančíka. Ne 
však jako primáš, ale jako 
houslový kontráš a basis-
ta. Po půlroční vojenské 

službě nastoupil do tehdejších Jihomo-
ravských trubkáren a tažíren ve Veselí nad 
Moravou (pozdější Železárny). Zde založil 
vlastní cimbálovou muziku, vytvořenou 
zpočátku pro podnikovou reprezentaci. 

Muzika

Její základ tvořili muzikanti pocháze-
jící z Horňácka, žijící a pracující ve Vese-
lí a v okolí. Postupně procházela muzika 
různými obměnami a starší muzikanti byli 
nahrazování mladšími. Velkým přínosem 
byl příchod velického primáše Jaromíra 
Miškeříka (1946–1993), který se připojil 
i s několika dalšími muzikanty ze své pů-
vodní muziky v roce 1982. Stal se zde 
rovnocenným primášským partnerem 
a společně s Martinem Hrbáčem vytvořili 
vynikající primášskou dvojici, vzájemně se 
doplňující a navazující na tradici horňác-
kých hudců.

S muzikou spolupracovala řada vy-
nikajících zpěváků, například František 
Okénka, Luboš Holý, Dušan Holý, bratři 
Jan, František a Jiří Prachařovi, Jaroslav 
Hrbáč, Jiří Mička, Martin Zálešák, Anna 
Kománková, členové 
mužského sboru z Hor-
ňácka a další. V letech 
1967–1971 muzika 
doprovázela národo-
pisný soubor Brozané 
z Uherského Brodu, 
od roku 1979 do 1989 
soubor Velička z Velké 
nad Veličkou. Taneční-
ky z Veličky příležitost-
ně doprovází muzikanti 
Hrbáčovy muziky do-
dnes. 

Činnost muziky 
zahrnuje řadu vystou-
pení při různých pří-
ležitostech, soutěže, 

přehlídky, festivaly ve Velké nad Veličkou, 
Strážnici, na Myjavě a další. Mnohokrát 
vycestovala do zahraničí, a to samostatně 
nebo s tanečním souborem. Hudební pro-
jev muziky je zachycen na mnoha zvuko-
vých nosičích, rozhlasových i televizních 
nahrávkách a v národopisných dokumen-
tech.

Další aktivity

Primáš Martin Hrbáč byl kromě půso-
bení ve vlastní muzice jako zpěvák i muzi-
kant častým hostem muzik jiných, napří-
klad Brněnského rozhlasového orchestru 
lidových nástrojů a vynikající ostravské 
cimbálové muziky Technik. Pozornosti po-
sluchačů jistě neušla ani spolupráce s po-
pulární skupinou Čechomor. 

Činnost Martina Hrbáče a jeho muzi-
ky byla několikrát oceněna na úrovni měs-
ta Veselí nad Moravou, Jihomoravského 
kraje i Ministerstva kultury. Řadu dalších 
ocenění získali muzikanti na přehlídkách, 
soutěžích a festivalech u nás i v zahrani-
čí. Kromě úprav písní pro potřeby vlastní 
muziky dojíždí Martin Hrbáč mnoho let 
do Velké nad Veličkou jako aktivní člen 
programové rady Horňáckých slavností, 
kde je také autorem několika programů. 

Před několika lety obdivuhodně pře-
konal Martin Hrbáč závažné zdravotní pro-
blémy a je stále významným pokračovate-
lem hudebních tradic rodného Horňácka. 
Po svém velkém muzikantském vzoru, 
primáši Joženovi Kubíkovi z Hrubé Vrbky, 
právem zdědil přezdívku „Majstr“.

Vít Trachtulec
Veselí nad Moravou

PhDr. Vít Trachtulec (*1958) je od roku 
1987 zaměstnán v Masarykově muzeu 
Hodonín jako etnograf na pobočce 
ve Veselí nad Moravou. Od poloviny 
sedm desátých let do roku 1993 byl 
houslový kontráš a cimbalista muziky.

PORTRÉT

Primáš Martin Hrbáč

Martin Hrbáč (Archiv Víta Trachtulce)

Martin Hrbáč a Dušan Holý (Archiv Víta Trachtulce)
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Biosférické rezervace mají plnit tři hlavní úkoly. Mají chránit přírodní 
a kulturní různorodost, přispívat k udržitelnému rozvoji a podporovat 
vědu, výzkum a vzdělávání. Jejich plnění je založené na široké spo-
lupráci státní správy se samosprávami, vědci a především s místním 
obyvatelstvem.

Biosférická rezervace Bílé Karpaty

Exkurze pro veřejnost na Horňáckém kosení 
(Foto Jan W. Jongepier)

Vědci z Botanického ústavu AV ČR 
v Třeboni při sběru dat na Čertoryjích 
(Foto Ivana Jongepierová)

Každoroční setkání Správy CHKO se starosty 
(Archiv VIS Bílé Karpaty)

Biosférická rezervace (BR) je území vyhlášené v rámci mezinárodní-
ho programu UNESCO Člověk a biosféra, které představuje krajinu, 
ve které hraje důležitou roli člověk. Dnes existuje 669 BR ve 120 ze-
mích světa. Statut BR má v České republice další tři chráněné krajinné 
oblasti (Křivoklát, Pálava, Třeboňsko) a dva národní parky (Krkonoše, 
Šumava).

Biosférická rezerva-
ce je rozdělená do tří 
zón. Jádrová zóna je 
nejcennější část úze-
mí z hlediska přírody. 
Nárazníková zóna ob-
klopuje nebo spojuje 
jádrové zóny, lidské 
aktivity by zde nemě-
ly poškozovat přírodu 
a krajinu. V přechodo-
vé zóně se prosazuje 
udržitelné hospoda-
ření.
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Chráněná krajinná oblast
a Biosférická rezervace
Bílé Karpaty
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1. Vzdělávací a informační středisko Bílé Karpaty, o.p.s., Veselí nad Moravou: http://vis.bilekarpaty.cz/
1. ZO ČSOP Bílé Karpaty, Veselí nad Moravou: www.bilekarpaty.cz/csop/ 
2. INEX - Sdružení dobrovolných aktivit, Regionální pobočka Bílé Karpaty, Tvarožná Lhota
3. ZO ČSOP Suchov 
4. Ekocentrum Karpaty, Nová Lhota: www.ekocentrumkarpaty.eu/
5. ZO ČSOP Pantoflíček, Slavkov: www.obecslavkov.cz/spolky-sdruzeni/-csop-pantoflicek/
6. ZO ČSOP Jalovec, Horní Němčí 
7. ZO ČSOP Jadernička, Lopeník
8. ZO ČSOP Moravské Kopanice, Vyškovec: www.moravskekopanice.cz/
9. Informační středisko pro rozvoj Moravských Kopanic, o.p.s., 

Starý Hrozenkov: www.iskopanice.cz/
10. Základní článek Hnutí Brontosaurus, Mařatice: www.brontosaurus.uh.cz/
11. Centrum Veronica, Hostětín: http://hostetin.veronica.cz/
11. Tradice Bílých Karpat, z. s., Hostětín: www.tradicebk.cz
12. ZO ČSOP Slavičín 
13. ZO ČSOP KOSENKA, Valašské Klobouky: www.kosenka.cz/

Nevládní ochranářské organizace působící v Bílých Karpatech

K srpnovým Ozvěnám Horňácka ve Velké n. Vel. 
patří i biodožínky s biojarmarkem, na jejichž or-
ganizaci se podílí Informační středisko pro rozvoj 
Moravských Kopanic. (Archiv VIS Bílé Karpaty)

Mikulášský jarmek ve Valašských Klobou-
kách. (Foto Libor Ambrozek)

Jedním z výukových programů Vzdělávací-
ho a informačního střediska Bílé Karpaty 
je „Tajemství louky“. (Archiv VIS Bílé Kar-
paty)

Od r. 2001 vždy v březnu organizuje ZO ČSOP 
Bílé Karpaty Jarní řez, na kterém pomologové 
seznamují zájemce s ošetřováním ovocných 
stromů. (Foto Ivana Jongepierová)

Od r. 1980 pořádá ZO ČSOP KOSENKA ve Va-
lašských Kloboukách „Tradiční kosení bělokar-
patských luk“. (Foto Petr Kucka)
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PORTRÉT

Vašek Mlýnek byl jedním z našich 
nejtalentovanějších lidových vypravě-
čů. Narodil se 27. září 1926 v Kuželo-
vě.

Již jeho prarodiče, muzikant Tomeš 
z Hrubé Vrbky a kuželovský dědeček Mlý-
nek, byli známí místní humoristé. Na jeho 
výchově se podílela především maminka 
Anna, jelikož otec Martin odjel za prací 
do Ameriky, kde také dlouhé roky působil. 
Proto Václavův talent, jak hudební, tak ma-
lířský, nemohl být na školách z finančních 
důvodů rozvíjen.  

Malíř a vyprávěč 

Po povinné školní docházce se vyučil 
malířem ornamentů v Hroznové Lhotě a až 
do roku 1952 se živil malováním ornamen-
tů na kolébky, truhly i talíře, přičemž s ma-
minkou soukromě hospodařil a přivydělá-
val si také jako písmomalíř. Při tom všem 
se dovedl naučit hrát na klarinet a ‚upíchl‘ 
se nejprve v kuželovské dechovce, poz-
ději přešel k cimbálové muzice Joženy 
Kubíka. Vašek s Joženovou muzikou hrá-
val a také se jako mladý pětadvacetiletý 
muž učil vypravěčskému umění od valaš-
ských lidových vypravěčů, ke kterým pa-
třil kupř. Jan Mrenka z Malenovic, Lojzek 
Cepek a hlavně Gusta Imrýšek. Za pár let 

je král lidových vypravěčů svým projevem 
v mnohém zdaleka předčil. 

Vašek Mlýnek z Kuželova se široké 
veřejnosti představoval od roku 1950. 
Poprvé to bylo ve Zlíně (Podvesná), kde 
prodělal křest, když bez přípravy vystou-
pil za nepřítomné vypravěče. A ejhle! 
Za rok se stává vítězem v soutěži vypra-
věčů na strážnických slavnostech. První 
cenu získává v roce 1953 na soutěži li-
dových vypravěčů brněnského rozhlasu. 
To už se o Vaška Mlýnka začíná zajímat 
nejen muzika Slávka Volavého, Brněnská 
cimbálová muzika, ale i věhlasný BROLN 
a také mnohé estrádní agentury, v jejichž 
organizovaných pořadech vystupoval. 
Mimo to býval král lidového humoru čas-
tým účastníkem folkloristických slavností 
ve Strážnici a ve Velké. Známé a dlouho-
dobé bylo jeho účinkování s Jožkou Se-
verinem, dobře si rozuměl i s Vladimírem 
Menšíkem. 

Řečnické dovednosti 

Přestože byl zaměstnán u Okres-
ního stavebního podniku ve Veselí nad 
Moravou (1952–1964) a pak od roku 
1965 ve velické Kordárně, vždy si našel 
čas, aby svým vypravěčským uměním tě-
šil své posluchače. Vašek jim s úsměvem 
jemu tak vlastním předkládal množství 
nevyčerpatelných příhod, většinou sku-
tečných, odpozorovaných ze života a pak 
dobře okrášlených či humorně uprave-
ných. K tomu musíme přidat jeho úžasnou 
schopnost improvizovat přímo na jevišti 
dle reakcí diváků. Nejmarkantněji to do-
kazuje v příhodě Sakvalenská kvočna, 
kdy v závěru přidává nové a nové vtipné 
průpovídky doplňované výstižnými gesty, 
pohybem těla a hlavně 
imitačními dovednostmi, 
musíme konstatovat, že to 
byl král vypravěčů. 

Ve vypravování pří-
běhů velmi rád využíval 
trefná, ironická přirovnání, 
kupř. očiskama to rengé-
novala jak dyž autoge-
nem pálí – hubu měla jak 
sušenú trnku – oči jim lé-
taly jak vosy na jarmaku 
kolem tureckého medu – 
létal sem na tom brúšku 
jak sýkorka na makovici. 
Pro vyjádření a co nej-
přesnější přiblížení dějové 

situace používal množství výrazových ná-
řečních sloves, substantiv i adjektiv, která 
dnes už málokdy slyšíme: súkaly do nás 
takové dva kahany černého kafého – jak 
dyž lépne – vylupél sem im poklonu – 
cupél sem z nich na zem – tak sa zglon-
dal – pudélko sa mu zatráslo. Naopak 
trefnými citoslovci nahrazoval slovesa 
a tím vždy opepřil svá vypravování, třeba: 
stará pukala, puk, puk – húk to na zem 
– míg ho mezi lopatky – fík s ňú do kúta. 

Mlýnkovo vypravěčské umění posilo-
vala zvláštní slovní spojení typu: plakali si 
do huby – oheň zmrzél – vlupél sem do-
zadku – krútil sem biskupem. Slovní záso-
ba krále vypravěčů byla tedy neuvěřitelně 
bohatá a pestrá. 

Záznamy 

Nešťastná autonehoda u Jihlavy 
(† 31. 8. 1978) přetrhla proud Mlýnkovo 
vypravěčského umění. Ještěže je jeho 
humorný projev alespoň částečně zachy-
cen na profilové diskografii Vašek Mlýnek 
z Kuželova a na gramofonových nahráv-
kách Pod sluncem jižní Moravy a Lidová 
hudba a vyprávění z Horňácka. Václava 
Mlýnka můžeme vidět i slyšet např. i ve fil-
mech Přerušená píseň, Pět mužů a jed-
no srdce, Ať žije svatba a Čí sú hody. 
Jeho osobnost připomíná kupř. i busta 
u větrného mlýna v jeho rodném Kuželo-
vě. 

Nezapomenutelný Vašek Mlýnek 
z Kuželova rozdával za svého života radost 
mnohým obyvatelům kraje z obou stran 
Javořiny a za to mu patří naše poděkování. 

Antonín Mička  
Kozojídky   

 
PhDr. Antonín Mička (*1945) je peda-
gog, regionální spisovatel, folklorista 
a zpěvák. Napsal mimo jiné knihy Pě-
šinkami Horňácka a Z dějin horňáckého 
školství a jeho osobností. Od roku 1978 
do 2011 byl ředitelem základní škole 
v Louce.

Vašek Mlýnek 
král lidových vypravěčů 

Vašek Mlýnek z Kuželova (Z publikace 
Z dějin horňáckého školství a jeho osobností)

Vašek Mlýnek mezi svými posluchači 
(Archiv rodiny Mlýnkových)
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TURISTA DOPORUČUJE

V severovýchodní části Bílých Kar-
pat se nachází Holý vrch, který mně ni-
jak nevyčnívá nad okolní krajinu, byť je 
se svými 830 m téměř nejvyšší v okolí. 
Je to táhlý hřbet, který je postupně za-
lesňovaný. Dříve byly na něm a v okolí 
rozesety samoty a salaše, louky, sady. 
Nyní to jsou pouze chaty využívané 
k rekreaci.  

Trasa 

K návštěvě Holého vrchu doporučuji 
následující trasu. Začátek cesty je v obci 
Návojná, na Kopanicách – neoficiální 

název ulice, kde se nachází domeček, 
který postavil můj dědeček v roce 1933. 
Na památku tohoto letopočtu, který měl 
dvě trojky a připomínal věk Ježíše, kdy byl 
ukřižován, pověsil do jeho čela kříž. Kříž 
tam visí dodnes a přečkal i čtyřicetiletou 
totalitní dobu vlády komunistů.  

První zajímavostí na naší třiapůlkilo-
metrové cestě s převýšením 500 metrů je 
borovice černá, která má dlouhé a husté 
jehličí. Kde se tu vzala, když široko daleko 
jsou jen pole, louky a sady? Borovici jsem 
tady zasadil v den svých osmnáctých na-
rozenin, v roce 1982. První stromek jsem 
zasadil už o rok dříve, ale ten se neujal 
a uschl. Tento obstál, roste a tvoří přiro-
zený stín studnám, které mají zajímavou 
historii. 

Studny 

Když se v šedesátých letech minu-
lého století stavěly na Kopanicích nové 
domy, musel si každý zajistit svoji vlastní 
studnu. A tak někteří studny kopali, jiní 
razili či vrtali. Tady se daly dohromady tři 
sousedící rodiny a kopaly studnu společ-
nou. Díky kopcovitému terénu využívají sa-
mospádu. První studna se jim během vý-
kopu sesypala. Druhá existuje doposud, 
ale pro tři rodiny svou vydatností nestačí. 
Tak kopaly studnu třetí. V té bylo vody do-
statek až do chvíle, kdy ‚jezeďáci‘ v okolí 
provedli rozsáhlé meliorační práce. Ne-
zbylo, než zkusit vyhloubit studnu novou, 
větší a hlubší. Už ne ručně, ale pomocí 
bagru vedle té stávající. Jak to dopadlo, si 
můžete přečíst jinde na této straně. 

Jezeďáci  

Dál v cestě na Holý vrch jdeme 
do mírného kopce po nekonečné planině. 
Dříve to tu vypadalo jinak. Byly zde políč-
ka, remízky, ovocné stromy a hráze. Pak 
přišla násilná kolektivizace zemědělství 
a začátkem sedmdesátých let minulého 
století přijely buldozery a začaly rozorávat 
meze, vytrhávat stromy a vše srovnaly se 
zemí. Vznikl obrovský lán bez jakékoliv ve-
getace, zcela vystavený na pospas větrné 
a vodní erozi. Ta byla krutá zvláště v le-
tech, kdy na pole vyseli kukuřici.  

Vzpomínám na sychravé mlhavé 
podzimní ráno, kdy jsme šli s kamarády 
do školy a spřádali plány, jak to řádění je-
zeďákům překazíme, ale v okamžiku, kdy 
se na poli objevil buldozer Staliněc a začal 
před sebou hrnout obrovské množství ze-
miny, kamení, kořenů a všeho ostatního, 
jsme kapitulovali a smutně s řadou dospě-
lých přihlíželi jeho bezohlednému ničení 
práce našich předků.  

Nejzoufalejší bylo, když na pole vyjely 
traktory a prováděli postřiky pesticidy. Bez 
ohledu na povětrnostní podmínky a směr 
větru. Výsledkem bylo, že ovocné stromy 
na našich zahradách byly ze strany pole 
zcela spálené, listí suché. Na naše pro-
testy nebraly ohledy a odpovědí nám byla 
otázka: „Chcete chleba? Tak držte hubu 
a buďte rádi, že máte co jest!“ 

Pachulová 

Po vedení vysokého napětí z Brumo-
va do Nedašova se dostaneme k trian-
gulačnímu bodu, který Skalní Orli nazvali 
Hora vyhaslého ohně. Zde si udělejte 
první zastávku a užívejte si krásného výhle-
du na Cigán, Kaňůr, Kobylinec, Královec, 
brumovský hrad a před námi Pachulovou.  

Na Holý vrch

Pohled na Kaňůr a Kobylinec, leden 2012 (Foto Vojtěch Káňa)

Vojtěch Káňa ml. sadí borovicu, 
listopad 1982 (Foto Vojtěch Káňa st.)

Borovice v Návojné, březen 2011
(Foto Vojtěch Káňa)
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14. listopad 1991, čtvrtek. O půl jedné 
dojél mladý Hauerland z Brumova s Po-
clainem a začál nám kopat studňu. Při po-
hledu zdola napravo od stávající. A začalo 
pršat a pršalo až do večera, kdy jsme skon-
čili. Šlo mu to celkem dobře. Asi 4 metry býl 
slín, pak vrstva modrého kameňa. Po něm 
tékla slabě voda a pak až do 8 m kačeni-
nec. Modrá hlina, sypká a uplně suchá. 
Voda nikde a tak jsme byli bezradní. Došél 
tam strýc Franta a začál tam organizovat 
a vytrhl nás z euforie zklamání. Poslál mňa 
a Laďu pro strýca „Vojákoj“, aby nám šél 
s průtkama určit, kde tam vlastně přesně 
voda je. „Rodoví stařešinové“ sa totiž držali 
řeči průtkařa před 22 rokama, který řekl, že 
voda je tam všadě. Stejně je to zajímavé, 
že stará studňa 1 m vedle a voda nic. On 
nám řekl, že sme měli kopat z druhé strany, 
že tam ide židlo. Tak sme to zbalili, ohradi-
li, pojedli a rozešli sa a eště sme zaplatili 
1000 Kčs za výkop. 

15. listopadu 1991, pátek. Ráno sem 
sa šél podívat na studňu a tá sa celá sesy-
pala. Zostalo jí asi 3 m a kolem silné „ka-
verny“.      

7. prosinca 1991, sobota. Mrzne sla-
bě, ale sněží. Ráno v osm dojél Hauerland 
s Poclainem a začál nám hloubit znova 
studňu. Z druhé strany té staré, jak nám ur-
číl strýc „Vojákoj“. Šlo to špatně, samý ka-
meň. V sedmi metroch toho chtěl nechat, 
ale přemluvili sme ho a po chvíli sa dole 
pod kameněm provalila voda. Prameň silný 
jak vodovodní kohůtek. Položili sme honem 
skruže a vyhrábl nám propojku mezi starů 
a novů a zaházál nám to. Po třetí hodině jél 
dom.

Jak se blížíme k Pachulové, začíná 
první výrazné stoupání. Po jejím zdolání 
budeme mít asi polovinu cesty za sebou. 
Dříve tady byly louky ohraničené lískový-
mi hrázemi. Nyní louky postupně 
zarůstají náletem, nebo jsou cíleně 
zalesňované. Na fotce z roku 1967 
vidíme, jak to tu dříve vypadalo. 
Vpravo jsou pro tehdejší dobu cha-
rakteristické siluety stromů. Tento 
tvar stromů vznikal díky pravidelné-
mu osekávání větví tzv. na letinu. 
Větvě i s listím se v létě osekaly, 
doma usušily a v zimě se s nimi 
krmil dobytek. Jednalo se hlavně 
o duby, jasany, … 

Za kopcem byla dříve políčka 
a „věčně“ doutnající ohně, kde lidé 
pálili zbytky kůží z Důbravy, lidské 
vlasy a podobné věci, aby odehna-
li divoká prasata, aby jim nedělala 
škodu na těžce vydřené úrodě. 
Proč tak vysoko a tak daleko od do-
mova? Protože ostatní pole zabralo 

družstvo, nebo státní statek a lidem dali 
záhumenky až v těchto končinách. Byly 
to tzv. „kotrňácké pole“, protože je lidé 
dostávali přidělené přes Svaz chovatelů 
drobného zvířectva (kotrna = králík). 

HB 

Míjíme dva vysílače. Cesta se stáčí 
doleva do bukové hory a jdeme z kopce. 
Je to jen krátký úsek, malé sedlo, před zá-
věrečným strmým výstupem. V těch mís-
tech se těžil les a na mýtině jsme v roce 
1983 objevili pískovcový kámen s leto-
počtem 1862 a písmeny HB. Tyto kame-
ny se v okolí Brumova vyskytují poměrně 
často, zvláště v provedení bez letopočtu. 
Co tato písmena znamenají, se mi nepo-
dařilo zjistit. Někdo si myslí, že znamenají 
„hrabství Brumov“, jiní se kloní k názoru, 
že se jedná o poslední majitele brumov-
ského panství Harbachovi, což je ale ne-
pravděpodobné, protože ti v roce 1862 
ještě brumovské panství nevlastnili. Takže 
záhada zůstává neobjasněna.                                                                           

Vpravo se nám díky těžbě stale-
tých smrků dnes otvírají krásné výhledy 
na Kaňůr a Kobylinec. Poslední metry 
a jsme na kótě 830 metrů, v cíli naší ces-
ty. Odměnou nám jsou krásné výhledy 
na Závrší, Vršatec se svým nejvyšším vr-
cholem Chmelovou, na Brumov, Štítnou 
a další vrcholky Bílých Karpat. Někteří 
lidé dokonce tvrdí, že je z Holého vrchu 
za dobré viditelnosti dokonce vidět kopuli 
Svatého Hostýna, jadernou elektrárnu Ja-
slovské Bohunice, Radhošť a Lysou horu.  

 
Mezi lidmi jsou úvahy, že by se tu po-

stavila rozhledna a díky častému větru by 
to bylo i vhodné místo pro výstavbu větrné 
elektrárny. Nic z toho se zatím nerealizo-
valo, a tak tu máme kus krásné přírody 
s minimálním turistickým ruchem.  

V mládí jsme tu v okolí hledali maso-
žravou rostlinu rosnatku okrouhlolistou, 

která tu údajně roste, ale bez úspěchu. 
Na jednu stranu tu přírodu hodně po-
škodily prováděné meliorace, likvidace 
původní roztroušené vegetace, ovocných 
stromů, samot a salaší, na druhé straně 
se tu mnohé louky zalesnily, zvětšila se 
vhodná stanoviště pro lesní zvěř a změnila 
se tvář zdejšího kopce. Možná, že za pár 
let už nebude ani jasné, proč se Holý vrch 
jmenuje Holý. 

 
Vojtěch Káňa 

Brumov-Bylnice 
 

Ing. Vojtěch Káňa (*1964) prožil mládí 
na Závrší v Návojné. Živí se celý život 
strojařinou. Zajímá se o historii, zvláště 
rodného kraje. Kronikaří, píše a toulá se 
po rodném kraji a okolí.

TURISTA ODPORÚČA

Hraniční kámen nad Pachulovů, 
duben 1983 (Foto Vojtěch Káňa)

Pod Pachulovů, květen 1967 (Foto Vojtěch Káňa st.)
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V úvodu je dobré připomenout, 
na základě čeho je čáp černý (Ciconia 
nigra), slovensky bocian čierny, ev-
ropsky významným druhem. 

Dva významné dokumenty Evrop-
ské unie, kterými jsou Směrnice o ptá-
cích (1979) a Směrnice o stanovištích 
(1992), řeší ochranu ohrožených dru-
hů živočichů. Podle obou směrnic se 
vyhlašují zvláštní území ochrany (ptačí 
oblasti, resp. evropsky významné loka-
lity) a všechna tato území dohromady 
tvoří soustavu Natura 2000. 

Protože čáp černý je uvedený 
ve směrnici o ptácích, může pro něj být 
vyhlášena ptačí oblast s režimem hospo-
daření, který mu vyhovuje a měl by pod-
porovat další růst jeho populace. Nejbližší 
jsou Ptačí oblast Beskydy a Ptačí oblast 
Horní Vsacko, ta bezprostředně navazuje 
na Chráněnou krajinnou oblast Bílé Kar-
paty na české straně a CHKO Biele Kar-
paty na straně slovenské. 

V obou CHKO se od 90. let minulého 
století populace čápa černého postupně 

zvyšuje. Literatura uvádí početnost čápa 
černého na území České republiky ca 
400 párů a na Slovensku na ca 400–600 
hnízdních párů. V současné době patří 
podle české legislativy čáp černý stále 
mezi silně ohrožené druhy. 

Čáp černý je méně nápadný než pří-
buzný čáp bílý a mnohdy o jeho přítom-
nosti v těsném sousedství lidé celá léta 
ani nevědí. Žije totiž skrytě v komplexech 
listnatých a smíšených lesů, kde vysoko 
v korunách buků nebo modřínů má hníz-
da, která si staví sám nebo využívá hnízda 
po dravcích (zejména jestřábech či ká-
ních). Je schopen hnízdit i na skalách. 

Potravu hledá zejména v lesních po-
tocích a tůňkách, popř. na loukách a po-
lích v blízkosti lesů. Oproti svému bílému 
příbuznému je mno-
hem více rybožravý, 
proto dělá mnohým 
rybářům starosti. 
Ovšem na druhou 
stranu je schopen 
také významně re-
dukovat hlodavce 
poškozující země-
dělskou úrodu. 

K hnízdění si 
obvykle vybírá staré 
až přestárlé porosty, 
kde je k hnízdění dostatek klidu. 
V hnízdě jsou obvykle 2–5 mláďat. Jsou 
charakteristická svým žlutě zbarveným zo-
bákem, který se v dospělosti zbarví výraz-
ně červeně. Stejně jako čáp bílý je i čáp 
černý tažný, přezimuje ve střední nebo 
východní části rovníkové Afriky. Do zimo-
višť se evropští ptáci dostávají dvěma ces-

Evropsky chráněné druhy (13)

Čáp černý

tami, a to buď přes Gibraltar, nebo přes 
Turecko a Izrael. Jedinci z Bílých Karpat 
využívají převážné druhou zmíněnou mig-
rační trasu. 

Čáp černý je indikátorem přirozenos-
ti prostředí, protože se vyskytuje pouze 
tam, kde je dostatek hnízdních možností 
s dostačujícími zdroji potravy. Na obou 
stranách bělokarpatského pohoří čáp čer-
ný hnízdí. V současné době je na české 
straně asi 10 prokazatelně nebo pravdě-
podobně hnízdících párů. Na slovenské 
straně je to asi 6 hnízdních lokalit (viz map-
ka).  

 

Doufáme, že si vzrůstající tendenci 
udrží. Čáp černý je totiž jeden z nejma-
jestátnějších a nejkrásnějších ptáků naší 
krajiny. 

 
Martin Tomešek 
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Mládě čápa černého těsně před 
opuštěním hnízda (Foto Bohumil Jagoš)
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Biosférickou rezervací jsou vyhla-
šována území, ve kterých se podaři-
lo najít vztah mezi činností člověka 
a jeho působením v přírodě tak, že 
vzniklo vzájemně vyvážené prostředí, 
které obohacuje obě zúčastněné stra-
ny. 

Dvacet let od vyhlášení Biosférické 
rezervace Bílé Karpaty je vhodná doba 
k malému ohlédnutí. Bílé Karpaty byly 
po staletí kultivovány člověkem a dnes 
představují mimořádnou oblast s cennými 
přírodními hodnotami, které by bez při-
spění člověka nemohly vzniknout. Proto 
je k tomuto území neodmyslitelně přiřazen 
obraz rozlehlých luk s rozptýlenými solité-
ry stromů a bohatým výskytem rostlin. Jak 
to však bylo a je s lesy, které tvoří celou 
polovinu tohoto území? 

Počátky kulturní krajiny 

První osídlení nejnižších poloh Bílých 
Karpat je doloženo již na počátku neolitu. 
V té době bylo toto území převážně lesna-
té. Jednalo se o pravěkou krajinu, kterou 
člověk zatím významně nepřetvářel, ale 
pouze využíval její zdroje k přežití. Počá-
tek kulturní krajiny je dán teprve změnou 
v získávání obživy, vznikem lidských sídel, 
odlesňováním ploch a pastvou hospo-
dářských zvířat. Právě pastvou hospo-
dářských zvířat, žďářením, vypalováním 
a využíváním lesů k získávání dřeva zača-
lo období lidského ovlivňování doposud 
nedotčených lesních partií. Již v době 
bronzové vznikla často i rozsáhlá hradiska 
na vrcholech kopců zejména v blízkosti vý-
znamných stezek a průsmyků. Po rozpadu 
Velkomoravské říše se Bílé Karpaty stávají 
hraničním hvozdem na pomezí Králov-
ství uherského a Markrabství moravské-
ho, který tvoří nárazníkovou zónu, a jsou 
jakýmsi územím nikoho. Tedy územím 
opuštěným a z velké části ještě pokrytým 
nedotčenými lesními porosty. Tento stav 
se má však „již brzy“ změnit středověkou 
kolonizací. 

Středověká kolonizace 

Snahy o kolonizaci tohoto území za-
čínají v průběhu 13. století. V průběhu 
14. století byla vytyčena moravsko-uher-
ská hranice, tak jak ji známe dnes. V této 
době se zde vzmáhají střediska větších 
panství a jsou zakládány nové vsi. V 16. 
století dochází k první vlně valašské ko-

lonizace, která ovlivnila zejména severní 
a střední část Bílých Karpat. Noví obyva-
telé využívali lesy k těžbě dřeva, k pastvě 
dobytka a k získávání nové zemědělské 
půdy. Lesní porosty v okolí obydlených 
míst byly stále více proklesťovány. Postup-
ně byly porosty tvořeny spíše mezernatý-
mi křovinami než vzrostlým lesem. Obno-
vou lesních porostů se nikdo nezabýval. 
Vzrostlé stromy byly získávány z ubývající 
plochy přístupných nedotčených lesů. 

Novověk 

Konec 17. a především 18. století 
znamenalo zvrat ve využívání krajiny v nej-
vyšších a v nejodlehlejších částech po-
hoří. Rozvoj mlýnů, pil, pivovarů, lihovarů 
a později i skláren vedl k intenzivní explo-
ataci lesů. Kolonizace nejvyšších poloh 
pohoří rovněž radikálně ovlivnila vzhled 
krajiny. Dosud ještě místy neprostupný 
hvozd byl parcelován a jednotlivé pozem-
ky byly přidělovány kolonistům, kteří při-
cházeli z Polska a z východních Karpat 
na Ukrajině a v Rumunsku. Kolonisté les 
nejen klučili, ale rovněž ho využívali k pas-
tvě dobytka či k hrabání steliva. V lesích 
se rozmáhal pařezinový způsob hospoda-
ření, kdy nový les vznikal převážně z pa-
řezových výmladků. Těžba se na daných 
plochách brzy opakovala a vyššího věku 
se dožívaly jen jednotlivé výstavky dřevin. 
Nedotčené nepřístupné části lesa byly 
roztříštěny na malé plochy. 

V tomto období dochází k plošné-
mu zkulturnění lesa, které představovalo 
především jeho silné prosvětlení, nízké 
zastoupení silných stromů, všude přítom-
nou pastvu dobytka a intenzivní hrabání 
listí na stelivo. V tomto období vrcholí jak 
rozsah odlesněné krajiny, tak proklestění 
lesních porostů. 

Roku 1754 byl vydán lesní řád, který 
měl situaci v lesích postupně stabilizovat. 
Byla zakázána lesní pastva a stanoveny 
pravidla k obnově lesa. Toto opatření mělo 
zajistit dostatečné množství dřeva pro stá-
le se zvyšující potřeby průmyslových od-
větví. Zejména na panských majetcích zís-
kává na významu nový trend ve využívání 
lesů – intenzivní lesní hospodaření. Tato 
změna představovala jak postupný převod 

pařezin na lesy vysokokmenné, tak zave-
dení pasečného způsobu hospodaření, 
tedy holoseče s následným zalesněním 
pasek.  

Nový způsob obnovy lesních porostů 
spolu s narůstající poptávkou po staveb-
ním dříví vytvořil vhodné podmínky k pře-
vratnému směru v lesním hospodaření, 
k výsadbě nových druhů dřevin – jehlična-
nů, zejména smrku, borovice a modřínu, 
v doposud především listnaté oblasti. Vý-
jimkou byla do té doby pouze jedle bělo-
korá, která je přirozenou součástí lesních 
porostů nejsevernější části Bílých Karpat. 
Jehličnaté porosty byly zakládány zejmé-
na v oblasti masivu Lopeníka a území Boj-
kovska a Slavičínska. 

Podíl jehličnanů se v druhé půli 19. 
století významně zvýšil i díky zavedení 
stájového chovu hospodářských zvířat. 
Nepotřebné pastviny byly hromadně za-
lesňovány „moderními“ jehličnany, a to 
zejména smrkem. Z původních převážně 

Vývoj lesů
v proměnách času 

Bučina (Foto Bohumil Jagoš)
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bukových komplexů zůstala bez většího 
narušení dřevinné skladby zachována ob-
last Vlárského průsmyku a masiv Velké Ja-
vořiny. Výhradně s listnáči se hospodařilo 
i v nižších polohách zejména v drobných 
obecních a soukromých lesích, ve kte-
rých se až do poloviny 20. století udrželo 
pařezinové hospodaření. 

Dvacáté století 

Téměř po celé dvacáté století se zdo-
konalovalo lesní hospodaření zavedené 
na konci 19. století.  To platilo zejména 
pro velké lesní majetky a později i pro stát-
ní lesy.  

Objevuje se však i zcela nový pohled 
na les a lesní prostředí. V roce 1909 zří-
dil majitel panství Uherský Ostroh kníže 
Jan II. z Lichtensteina na podnět lesního 
rady Wiehla na vrcholu Velké Javořiny 
první lesní rezervaci na Moravě. Byla to 
první a na dlouhou dobu i poslední snaha 
o ochranu zachovalých zbytků málo do-
tčených lesů. Období socialismu ukončilo 
drobné vlastnictví lesa a zahájilo převod 
z těchto pařezinových lesů na hospodaře-
ní pasečné. 

Tím definitivně skončila několik sto-
letí trvající éra prosvětlených lesů se vše-
mi dnes známými negativními důsledky 
na světlomilné druhy rostlin a živočichů. 
Postupně vznikají rozlehlé stejnověké 
a zapojené lesní porosty, které nemají 
obdobu v žádném historickém období. 
I přes některé snahy o přirozenou obno-
vu listnatých porostů jsou hospodářské 
zásahy v lesích schematizovány a v zájmu 
národního hospodářství je preferována vý-
sadba jehličnanů. Smrk se tak postupně 
stal v Bílých Karpatech po buku druhou 
nejvíce zastoupenou dřevinou. 

Přes všechny tyto hospodářské tren-
dy patřily Bílé Karpaty na konci 20. sto-
letí k území s vysokým podílem listnatých 
porostů. Významným mezníkem bylo 
vyhlášení Chráněné krajinné oblasti Bílé 

Karpaty v roce 1980. Tehdejší Správa 
CHKO sice neměla žádný účinný nástroj 
k usměrňování hospodaření v lesích, ale 
na počátku 90. let, po změně politických 
poměrů, vešel v platnost zákon o ochra-
ně přírody, který umožnil ochraně přírody 
aktivně vstupovat do procesu schvalování 
lesních hospodářský plánů. Nešlo však 
jen o možnosti legislativní. Stejně důležité 
bylo přesvědčit staronové vlastníky lesů 
o ekonomické výhodnosti používání pří-
rodě bližších forem hospodaření. Tento 
proces trvá doposud. 

Současný stav 

V Bílých Karpatech je v současné 
době chráněno 580 ha lesa v podobě ma-
loplošných zvláště chráněných územích. 
Z toho téměř 166 ha zaujímá Národní pří-
rodní rezervace Javorina, jejíž výměra byla 
v roce 2007 téměř zdvojnásobena oproti 
stavu z roku 1909. 

Dnes se přírodě bližší formy hospo-
daření staly běžným standardem v lesním 
hospodářství a jsou využívány zejména 

soukromníky či menšími vlastníky lesa pro 
jejich ekonomickou výhodnost. Neustále 
stoupá jak podíl přirozené listnaté obnovy, 
tak zastoupení listnáčů při zalesňování ho-
lin. Výsadba jehličnanů je částečně mož-
ná jen v porostech, kde byl podíl těchto 
dřevin již zaveden v minulosti. Výsadba 
listnatých dřevin včetně jedle bělokoré je 
motivována rovněž pomocí finanční pod-
pory, kterou poskytuje Správa CHKO 
z Programu péče o krajinu. Jedná se ze-
jména o budování oplocení na ochranu 
nově zakládaných listnatých porostů.  

Zásadní překážkou pro plošné využí-
vání přirozené obnovy porostů či pro šir-
ší uplatňování listnáčů při umělé obnově 
jsou především vysoké stavy spárkaté zvě-
ře, která dokáže nechráněné mladé lesní 
kultury zcela zlikvidovat. Škody působené 
zvěří na lesních porostech představují ce-
lostátní problém, který se nedaří dlouho-
době vyřešit. 

Vedle podpory přírodě bližších forem 
hospodaření hledá Správa CHKO v le-
sích Bílých Karpat i možnosti na zajištění 
lepších podmínek pro chráněné druhy. 
Jedná se např. o zvyšování podílu starých 
stromů v porostech (tzv. výstavky) včetně 
stojícího a ležícího mrtvého dřeva. Na zno-
vuvytvoření vhodných podmínek čeká 
i celý zástup světlomilných druhů rostlin 
a živočichů. 

 
Lesy v Biosférické rezervaci Bílé Kar-

paty dnes patří k nejzachovalejším a nej-
bohatším lesním společenstvům v České 
republice. Byť prošly v minulosti nejedním 
složitým obdobím, stále mají velký přírod-
ní potenciál, na jehož zachování a rozvoji 
hodlá Správa CHKO Bílé Karpaty nadále 
spolupracovat s místními lesními hospo-
dáři. 

 
Bohumil Jagoš

Oplocení proti zvěři (Foto Bohumil Jagoš)

Dva světy (Foto Bohumil Jagoš)
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BÁDÁNÍ

V poslední době přišli botanikové 
na to, že fenomén bělokarpatských 
luk hodně souvisí s jejich historií. Čas-
to jsou ty nejkvětnatější louky spojené 
se starým osídlení a dlouhodobým ne-
přerušeným vývojem. A naopak, když 
člověk v minulosti podmínky na lou-
kách změnil, projevuje se to složením 
rostlin dodnes. 

Jedny z druhově nejbohatších luk se 
nachází v přírodní rezervaci Hutě na Žítko-
vé. Když zde v roce 2008 botanik Karel 
Fajmon zaznamenal až 45 druhů cévna-
tých rostlin na ploše 0.25 m2, byl to druhý 
nejvyšší počet pro takovou plochu na svě-
tě.  

Zajímavé je, že na stejné louce se 
vyskytují rovněž velmi chudé plochy, které 
mají bujnou vegetaci bez vzácných druhů, 
připomínající hnojené louky. Jsou to mís-
ta, kde se pod povrchem nacházejí zbyt-
ky staré sklárny, která stávala na Hutích 
do začátku 18. století. Můžeme předpo-
kládat, že popel, přivážený sklářský kmen 
a kostní moučka, která se do skla přidá-
vala, zde navýšily množství živin v půdě. 
To by znamenalo, že nadbytečné živiny 
a s nimi spojená bujná vegetace zde pře-
trvávají i po ca 300 letech, přestože louky 
byly celou dobu pravidelně koseny a ne-
byly hnojeny. K tomu, abychom tyto před-
poklady potvrdili, jsme sestavili výzkumný 
tým, který kromě nás tvořil archeolog Pe-
ter Milo a botanikové Petra Hájková, Eva 
Hettenbergerová, Zuzana Plesková, Kata-
rína Devánová a Lucia Cachovanová.  

Měření 

Po vytýčení zájmových ploch nejmo-
dernějšími geodetickými přístroji jsme 
nejprve měřili magnetismus půdy. Každý 
zásah do podloží, přírodní i lidský, zane-
chává stopu, kterou je možné citlivými 
senzory zaznamenat a po zpracování 
zobrazit. Tato metoda se také používá na-
příklad při vyhledávání min, nevybuchlých 
bomb a jiných nástrah. Bohužel neumož-
ňuje určit hloubku, v jaké se magnetické 
předměty nacházejí.  

Během jednoho dubnového dne 
v roce 2015 se nám ve složitém terénu 
podařilo proměřit všechny klíčové polohy. 
A první vyhodnocení dat ukázalo, že se 
nám podařilo zachytit sklářské pece, re-
spektive jejich rozbořené zbytky, výsypku, 
stavení, kde majitel, správce či nájemce 
asi žil, zřejmě s rodinou nebo dalšími pra-

covníky. Zároveň jsme zachytili sklárnou 
nedotčenou okolní louku. Moderní ge-
odetické metody nám pak umožnily tato 
místa v terénu s centimetrovou přesností 
opět najít. Botanikové zde v červnu 2015 
zapsali druhové složení rostlin. 

V červenci 2016 jsme se na Hutě 
vrátili, tentokrát s georadarem. Podzemní 
radar je schopen identifikovat struktury 
pod povrchem, a to trojrozměrně. Vyšle 
do země signál a ten se postupně odrá-
ží zpět v místech, kde se půda pod po-
vrchem nějak mění. Lze tak odhalit jinou 
půdní vrstvu, skalní podloží, hladinu pod-
zemní vody nebo, jako v našem případě, 
zbytky pecí, základy zdí nebo původní 
terén pod sklárnou. Měření je stále zpra-
cováváno, ale už dnes víme, že pece se 
nacházely uvnitř pravoúhlých, snad zdě-
ných staveb a celá huť byla obehnána ka-
mennou zdí. 

Vliv sklárny na dnešní vegetaci 

Na zjištěných archeologických ob-
jektech (pece, skrývka, pracovní a obytné 
prostory) jsme nalezli průkazně méně dru-
hů (kolem 30) na ploše 1 m2 než v okolní 
louce (zpravidla 50–60 druhů). Na sklár-
ně chyběly druhy původních bělokarpat-
ských rostlin, naopak převažovaly druhy 
typické pro dnešní zemědělsky využívané 
a hnojené louky.  

Tyto rozdíly nejlépe vysvětlovala kon-
centrace fosforu v půdě a rostlinách. Tato 
živina se do prostoru sklárny dostala ze-
jména s popelem a kostní moučkou a vy-
trvala zde po stovky let. Prostor sklárny byl 
také poněkud sušší a rovněž obsahoval 
víc draslíku, vápníku a těžkých kovů. Tyto 
faktory rozdíl oproti okolní louce ještě pro-
hloubily.  

Po opuštění sklárny prostor obsadily 
rostlinné druhy, které potřebují vetší kon-
centraci živin. Ty se k nám dostaly s mo-
derním intenzívním zemědělstvím, zatímco 

„tradiční“ hospodaření udrželo na okol-
ních loukách původní bělokarpatskou 
floru a vegetaci. Situace na sklárně více-
méně odpovídá loukám a pastvinám, kte-
ré byly v době socialistického zemědělství 
intenzivně hnojeny a někdy i přechodně 
rozorány. 

Pro ochranu bělokarpatských luk 
z toho vyplývají dva závěry. Prvním je, 
že důsledky nadbytečného přísunu ži-
vin (například intenzívním zemědělstvím) 
přetrvávají v Bílých Karpatech minimálně 
desítky až stovky let. Dalším závěrem je, 
že pro úspěšnou obnovu bělokarpatských 
luk bude nutné snížit koncentraci fosforu 
v půdě. 

 
Petr Dresler, Hrušky

Michal Hájek, Hluk 
 

Archeolog Mgr. Petr Dresler, Ph.D. 
(*1978) pracuje na Ústavě archeolo-
gie a muzeologie Filozofické fakulty 
Masarykovy Univerzity v Brně. Botanik 
Doc. Mgr. Michal Hájek, Ph.D. (*1974) 
pracuje na Ústavu botaniky a zoologie 
Masarykovy Univerzity.  

Jak sklárna na Hutích  
ovlivnila dnešní louky

Archeolog Peter Milo s magnetometrem (Foto Eva Hettenbergerová)
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POLE NEORANÉ

Zachování vysoké hodnoty bě-
lokarpatských luk klade nároky jak 
na ty, kteří jsou zodpovědní za jejich 
ochranu, tak i na zemědělce, kteří 
na loukách hospodaří.

V květnu a červnu tohoto roku pro-
bíhal v jižní části Bílých Karpat průzkum 
(v rámci mezinárodního projektu Evropské 
unie s názvem Pegasus), který se zabý-
val vztahem mezi zemědělci, kteří udr-
žují květnaté louky a pastviny, a Správou 
CHKO Bílé Karpaty. Cílem nebylo zjistit, 
kdo má v čem pravdu, ale jaké názory 
ohledně hospodaření na travních poros-
tech na obou stranách panují. 

Péče o louky 

Péče o přírodně cenné travní poros-
ty vyžaduje více než běžné hospodaření 
na loukách, které se sečou či pasou pro 
hospodářský užitek. Zemědělec musí na-
příklad strpět určitá omezení vyplývající 
ze zákona 114/92 Sb. o ochraně příro-
dy a krajiny (např. zákaz hnojení travních 
porostů v 1. zónách), která často vedou 
k nižšímu výnosu. Travní porost někdy 

nemůže sekat v době, kdy má pro krmi-
vo nejlepší zralost. To se stává, když jsou 
termíny seče stanoveny v dotačních pod-
mínkách. Navíc bývá hospodaření „pro 
přírodu“ pracovně náročnější. Zemědělci 

však mohou čerpat dotace ze zdrojů Mini-
sterstva životního prostředí a z Programu 
rozvoje venkova Ministerstva zemědělství. 
Tyto programy se obvykle dobře doplňují, 
tj. část péče je hrazena z jednoho zdroje 
a část z druhého.  

Správa CHKO má však možnost 
zemědělcům, kteří hospodaří na přísně 
chráněných loukách, zamítnout využití ně-
kterých zemědělských dotací a vyžadovat 
náročnější způsob údržby (např. rozdělení 
louky na část, která se kosí dříve, a část, 
která je sečena později). Důvodem je to, 
že se tak lépe vyhoví potřebám přítom-
ných živočichů a/nebo rostlin. Taková 
péče je placena z programů Ministerstva 
životního prostředí. 

Toto znamená, že Správa CHKO 
a zemědělci se navzájem potřebují. Chov 
zvířat na loukách a pastvinách, na nichž se 
hospodaří běžným komerčním způsobem, 
je dnes bez finanční podpory státu dlou-
hodobě ekonomicky ztrátový. Na druhé 
straně nemůže Správa CHKO sama bez 
pomoci zemědělců zajistit údržbu všech 
chráněných luk a pastvin. 

Výsledky průzkumu 

V rámci výzkumu jsme se ptali země-
dělců a zástupců Správy CHKO, do jaké 
míry obě strany plní pravidla spolupráce. 
Velmi důležitým zjištěním bylo, že někteří 
zemědělci neuvádějí otevřeně při vyjed-
návání s ochranáři všechny svoje námit-
ky. Mají obavy, že by tak mohli být třeba 

znevýhodněni při jednáních o finanční 
podpoře. Proto bohužel zůstávají některé 
problémy nevyřešeny. 

Při domluvě o způsobu údržby luk vel-
mi záleží na tom, s kým zemědělci jednají, 
protože různou měrou důvěřují jednot-
livým zaměstnancům Správy. Důvodem 
pro tuto nevyváženost jsou dle zemědělců 
např. časté personální změny na Správě 
(ztráta dlouhodobé místní znalosti) nebo 
nejednotnost v přístupu ochranářů vůči 
zemědělcům. Zemědělci se také často 
setkali s nevýhodnými (či nedostatečně 
vysvětlenými) změnami v podmínkách pro 
poskytování dotací nebo s opožděným 
uzavíráním smluv (což Správa ale nemá 
možnost příliš ovlivnit). 

Důvěra zemědělců by mohla být vyš-
ší, kdyby zástupci Správy CHKO více rozu-
měli tomu, co znamenají jejich požadavky 
pro ekonomiku farem. Někteří zemědělci 
jsou přesvědčeni, že někteří pracovníci 
Správy jejich hospodaření (a nutnost se 
uživit) nevnímají dostatečně vážně. 

Uvítali by více uznání pozitivního vlivu 
jejich práce na kvalitu luk a pastvin. Větši-
na dotazovaných zemědělců nepopisova-
la spolupráci se Správou CHKO jako vy-
sloveně konfliktní, ale se vztahy a kvalitou 
spolupráce byli většinou v době rozhovorů 
nespokojení. 

Také naopak platí, že pracovníci 
Správy zemědělcům důvěřují různou mě-
rou, podle předchozích zkušeností. Práce 
zemědělců si zaměstnanci Správy cení 
a mnozí jsou přesvědčeni, že se spoluprá-
ce s nimi ve srovnání se situací od založe-
ní CHKO Bílé Karpaty zlepšuje. Domnívají 
se však, že by diskuze se zemědělci měly 
být otevřenější. 

 
Dobrou zprávou pro záchranu trav-

ních porostů je skutečnost, že většina 
dotazovaných zemědělců má dlouhodobý 
zájem na udržení hospodářství. Nadále 
se chtějí se Správou CHKO dohodnout 
na péči o travní porosty, která bude pro 
obě strany stejně výhodná. A také si přejí 
zlepšení vztahů se Správou. 

Je zřejmé, že pokud obě strany zlep-
ší vzájemnou důvěru, ochranu bělokarpat-
ských luk bude možné dlouhodobě udržet 
i v případě možných změn (např. v dota-
cích). 

 
Jaroslav Pražan 

Brno 
 

Ing. Jaroslav Pražan (*1959) půso-
bí dlouhodobě v Ústavu zemědělské 
ekonomiky a informací (ÚZEI), kde se 
podílel na budování podpůrných opat-
ření cílených na péči o životní prostředí 
na zemědělské půdě. V současné době 
pracuje na částečný úvazek i ve firmě 
Ekotoxa. 

Jak spolupracují 
zemědělci a ochranáři 

Přední louky u Nové Lhoty (Foto Jitka Říhová)

Setkání zemědělců se Správou CHKO 
(Foto Jitka Říhová)
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Když před stoletím začali bota-
nikové objevovat Bílé Karpaty, zamě-
řovali se především na suché louky, 
kde nacházeli mnohé vzácné rostliny. 
Když procházeli mokřady, nevěnovali 
jim velkou pozornost, protože na nich 
viděli tehdy běžné druhy. Když prame-
ništní mokřady začaly z naší krajiny 
mizet, staly se jejich typické rostliny 
naopak vyhledávané. 

Botanicky a zoologicky nejcennějšími 
mokřady Bílých Karpat jsou luční pěnov-
cová prameniště (viz rámeček). Dnes je 
v naší krajině nacházíme jako velmi rozptý-
lené ostrůvky. I když se jejich velikost čas-
to počítá jen v metrech čtverečních, žijí 
na nich desítky dnes již vzácných druhů 
rostlin a živočichů. K mizejícím mokřad-
ním rostlinám patří i suchopýry, jejichž bílé 
chomáčky prozrazují tyto mokřady zdale-
ka. 

Flyš 

Mokřady, místa s trvale přemokřenou 
půdou, mohou vznikat na svazových lou-
kách tam, kde voda doputuje až k povr-
chu půdy a rozlije se na svahu. Tento jev 
umožňuje karpatské geologické podloží 
– flyš, tvořený z vrstev pískovců a jílovců. 
Pískovec vodu propouští, ale jílovec je ne-
propustný, takže voda se na něm zadržuje 
a stéká po něm. Tak vzniká svahové pra-
meniště. Pramenný vývěr postupně osíd-
lují luční a mokřadní rostliny, kterým vyho-
vují typické místní podmínky, především 
množství vody a její chemické složení. 

Protože v době socialismu byly 
mokřady pro zemědělská družstva bez-
cenné, začaly malé luční mokřady mizet 
pod tíhou meliorací, odvodnění, zalesně-
ní, vyhloubení vodních nádrží nebo i rozo-
rání. Zbývající mokřady se staly součástí 
příliš intenzivních pastvin nebo hnojených 
polí a luk. Zemědělci je přestali kosit 

a z okolí se do nich dostalo velké množství 
živin, což umožnilo růst vysokých „agresív-
ních“ trav a bylin. Na takových mokřadech 
roste jen pár druhů rostlin, nejčastěji rá-
kos (trsť obyčajná), sítina sivá, máta dlou-
holistá, tužebník jilmový (brestový) nebo 
třtina křovištní (smlz kroviskový). Později 
se objevují i dřeviny a mokřad se mění 
ve vrbiny a olšiny, kde se suchopýry a jiné 
vzácné rostliny už nevyskytují.  

Velkou hodnotu malých mokřadů 
zpočátku neviděla ani ochrana přírody. 
Strojní kosení orchidejových luk občas 
vedlo k rozjíždění mokřadů do hlubokých 
kolejí, které svedly vodu pryč. Pastva, kte-
rá měla pomoci některým vzácným rostli-
nám, vedla k rozdupání a pokálení mokřa-
dů. Někdy byly na mokřadech spáleny 
vyklučené keře. 

Život na mokřadech 

Luční pěnovcové mokřady na kar-
patském flyši začaly být ceněny až v po-
sledních desetiletích. V celé zemědělské 
střední Evropě totiž představují poslední 
útočiště mnoha rostlinných a živočišných 
druhů. Jedním ze skvostů je třeba drobný 
plž vrkoč bažinný (pimprlík bruškatý), kte-
rý je chráněný Evropskou unií. 

Národní ochranu má také mnoho 
mokřadních rostlin. Jsou to především or-
chideje, jako jsou převážně bíle kvetoucí 
kruštík bahenní (močiarny) nebo nachově 
kvetoucí druhy pětiprstka (päťprstnica) 
hustokvětá, prstnatec (vstavačovec) má-
jový nebo, vzácněji a hlavně na jihu, prst-
natec pleťový (strmolistý). 

Nejvzácnější mokřadní orchidejí Bí-
lých Karpat je hlízovec Loeselův, který 
roste jen u Březové. Je to malá rostlina 

Luční prameništní mokřady 
perly v krajině 

TAJEMSTVÍ PŘÍRODY

Mokřad v PP Hrnčárky (Foto Petra Hájková)

Pcháč potoční (Foto Petra Hájková) Tolije bahenní (Foto Petra Hájková)
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se zelenožlutými květy, vyskytuje se zde 
spolu se zajímavou populací prstnatců, 
která patrně vznikla dávnějším křížením. 
Tato populace prstnatců byla dokonce 
popsána jako samostatný druh prstnatec 
karpatský.  

Někdy se do mokřadů zatoulá i atrak-
tivní tořič čmelákovitý Holubyho (hmyzov-
ník Holubyho), který znáte z loga CHKO 
Biele Karpaty. Není to ale mokřadní druh, 
protože dokáže růst i v jiných typech ve-
getace. 

Kromě vstavačovitých rostlin mohou 
mokřady v pozdním létě zpestřit i bílé kvě-
ty tolije bahenní (bielokvet močiarny), 
v lyrice známé jako parnasie. Naopak 
už v květnu lze na lučních pěnovcových 
mokřadech čím dál vzácněji spatřit žlutě 

kvetoucí pampelišku bahenní (púpava 
močiarna). Z travin jsou nejnápadnější su-
chopýry (páperníky), jejichž plodenství se 
po odkvětu zbarvují bílým chmýrem. Mezi 
nimi se zpravidla vyskytují i další pozoru-
hodné druhy, které nejsou tak nápadné 
jako orchideje nebo suchopýry, ale vypo-
vídají mnohé o nezvyklých podmínkách 
na pěnovcových mokřadech nebo o his-
torii naší krajiny. Patří k nim třeba skřípin-
ka smáčknutá (stlačená), bařička bahenní 
(močiarna) nebo ostřice Davallova. Důle-
žitou složku ve vegetaci lučních pěnovco-
vých pramenišť tvoří mechy, které je často 
celé pokrývají. 

Péče o mokřady 

Dnes už si uvědomujeme význam ma-
lých bělokarpatských lučních pěnovco-
vých mokřadů a chráníme je. Přesto nám 
stále mizí před očima a zůstaly prakticky 
jen v chráněných územích. Hlavním důvo-
dem je, že jen zde je dodnes prováděna 
seč lehkou mechanizací nebo kosou, kte-
rá jejich vegetaci dlouhodobě udržuje. 

Kromě rezervací přežívaly tyto mokřa-
dy dlouho i v blízkosti usedlostí na Mo-
ravských Kopanicích, kde byly louky ko-
seny, zatímco vzdálenější místa zůstala 
opuštěná a zarostla bujnou vegetací bez 
typických druhů, nebo byla intenzívně pa-
sena. V posledních letech v této oblasti 
vzrůstá stavební činnost a někde i chov 
zvířat, spojený s vyšším přísunem živin 
do mokřadů. Poslední zbytky lučních pě-
novcových mokřadů proto zanikají nebo 
na nich začínají převládat běžné rostliny, 
kterým vyhovuje zvýšený obsah živin. 

Tyto změny pozorujeme i tam, kde 
seč pokračuje, živin nepřibývá a vodní re-
žim zůstává zachován, například v Přírod-
ní rezervaci Hutě u Žitkové. Příčiny zatím 
nejsou jasné, ale možná hraje roli stále 
teplejší a sušší letní období a prodloužení 
vegetační sezóny.  

Pokud typická vegetace lučních pě-
novcových mokřadů se suchopýry, nízký-
mi ostřicemi a mechy jednou zanikne, její 
obnova je prakticky nemožná. Mokřadní 
rostliny jsou přizpůsobené extrémním 
podmínkám, kterými jsou trvalé zamokře-
ní, srážení pěnovce (viz rámeček) a s tím 
spojený nedostatek volného fosforu. Ta-
kové podmínky se v současné krajině, 
která je bohatá na živiny, a při současném 
klimatu těžko obnovují. Vzácné prameništ-
ní rostlinné druhy se navíc špatně šíří. 

 
Současná vegetace lučních pěnov-

cových mokřadů se v Bílých Karpatech 
utvářela po stovky let, v některých oblas-
tech dokonce po tisíce let, a přežila růz-
né dramatické změny v krajině a klimatu. 
Současný přístup člověka ke krajině je ale 
dokázal téměř dokonale zničit během ně-
kolika málo let. 

 
Michal Hájek 

Hluk 
 

Doc. Mgr. Michal Hájek, PhD (*1974) 
pracuje na Ústavu botaniky a zoologie 
Masarykovy Univerzity v Brně, kde vede 
Pracovní skupinu pro výzkum rašelinišť. 
Spolu s dalšími kolegy napsal desítky 
publikací o svahových prameništích Zá-
padních Karpat. 

TAJOMSTVÁ PRÍRODY

Luční pěnovcové mokřady jsou pra-
meniště, která vznikají na vývěrech podzemní 
vody do travních porostů. Na rozdíl od ostat-
ních prameništních mokřadů se vyznačují ne-
lesním charakterem a srážením uhličitanu vá-
penatého, takzvaného pěnovce. Ten se sráží 
z vyvěrající vody bohaté na vápník. Chemicky 
jde o stejný proces, jakým vznikají krápníky 
v jeskyních.  

Podobu pěnovce ovlivňuje chemické 
složení vody, proudění vody i teplotní pod-
mínky. Pěnovec se může vyskytovat jako sou-
vislá krusta na povrchu mokřadu, často po-
rostlá mechem hrubožebrecem proměnlivým 
(kosierik premenlivý), ale také jako mazlavá 
usazenina připomínající hašené vápno nebo 
někdy jen jako jednotlivá zrnka uhličitanu vá-
penatého v půdě. Ve všech těchto případech 
ale vytváří prostředí, na které jsou vázány 
specializované rostliny, houby či živočichové. 

Hlízovec Loeselův (Foto Petra Hájková) Prstnatec májový (Foto Petra Hájková)

skřípinka smáčknutá

bařička bahenní

ostřice Davallova
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Po priaznivom počasí horúceho 
leta a obetavej práci na poli nastal 
čas, keď si po zbere úrody zem ko-
nečne zaslúžene oddýchne. Príroda 
zahrá farbami všetkých odtieňov. 

Na jabloni sa červenajú a zele-
najú jabĺčka kožovky, valienky, matčino, 
na hruške spod lístkov vykúkajú ovsienky 
či šemendie. Fialové slivky bystrušky a du-
ranzie sa usmievajú na gazdinú a deti. Sú 
to plody jesene, ktoré mali nezameniteľné 
miesto v jedálničku našich starých mám. 

Varenie lekváru 

Zo sliviek sa varil lekvár v kotli. Dre-
vený „miešák“ miešal lekvár po dne kotla 
neustále, aby neprihorel. Na miešáku nad 
kotlom bola drevená rúčka, ktorou sa mie-
šalo. Kotol bol zakrytý drevenými doštič-
kami, pretože lekvár veľmi prskal. Doštič-
ky sa odkrývali podľa potreby pri dolievaní 
lizáka, čo boli rozvarené a precedené sliv-
ky ako riedky džem. Dlhým varením sa do-
cielil veľmi hustý lekvár, ktorý sa až krájal. 

Lekvár sa skladoval na povale v ký-
bľoch či hlinených hrncoch. Používal sa 
na varenie, pečenie, do koláčov, na haluš-
ky, na chlieb, na omáčky aj na zatretie ko-
mínových dvierok, aby sa nedymilo na po-
valu či nevyskočila iskierka a nespôsobila 
požiar. Pri varení počas dvoch dní a dvoch 
nocí bola vždy veselá zábava. Mládenci 
a dievčence sa zišli a rozprávali si veselé 
i strašidelné príbehy. 

Sušenie ovocia 

Dôležitým konzervovaním a zachová-
vaním vitamínov na nadchádzajúcu zimu 
bolo i sušenie. Z každého domu sa sušilo 
štyri až päť vriec hrušiek a sliviek, ktoré sa 
urodili na zatrávnených skladoch medzi 
roľami. V dedine bývalo aj päť sušiarní. 
Bola to stavba asi 5 × 4 m veľká, z nepá-
lenej tehly. Na jednej strane pec, do kto-
rej sa vkladali 1 m dlhé drevené sáhovice, 
z druhej strany sa nasúvali lesky uplete-
né z prútia, ktoré boli dlhé 2 m a široké 
80 cm. Na každú lesku sa vysypal zemia-
kový kôš ovocia. V sušiarni bolo 11 lesiek. 
Kúrilo sa nepretržite dňom a nocou.  

Ráno aj večer Kostelníkech babka so 
susedkami prebrali (vytriedili) zasušené 
ovocie. Muselo byť úplne tvrdé, vysuše-
né ako kamienky, aby počas celej zimy 
i leta na povale vydržalo a nesplesnelo. 
Po raňajšom triedení Kostelníkech babka 
poriadila dobytok a hydinu a dala sa variť 
obed na trajfúze (trojnožke) v pitvore (ku-
chyni). Keď uvarila jednoduchší obed, išla 
vyzvoniť „Anjel Pána“ aj predpoludním. 
Keď varila fazuľu, ktorá bola zdĺhavejšia, 
bolo „Anjel Pána“ neskôr, pretože hodiny 
nemali. 

V noci mládenci z vohľadov od die-
vok zavoňali zo sušiarne hrušky – zá-
pečky, neodolali a išli si zajesť také teplé 
a veľmi chutné. Niektorí si v sušiarni ľahli 
pred pec na ploské kamene, kde bolo 
teplučko, a veru pospali aj do rána. Suše-
né ovocie sa skladovalo vo vreciach z ko-

nopného plátna, zavesené na krovoch 
striech. Sušené a potom uvarené slivky 
nahradili kompót. Varili sa z nich omáčky, 
cestenice (perky), koláče a podľa fantázie 
gazdinej sa pridávali aj do fazule či kapus-
ty. Uvarené a pomleté hrušky boli výbor-
nou náplňou do zemiakových hrtániek, 
cesteníc a koláčov. Suché hrušky potl-
čené v mažiari sa používali ako posýpka 
na halušky a iné jedlá z cesta. 

Konope 

Keď jeseň vrcholila a všetci z dediny 
mali slivky či hrušky usušené, prišli na rad 
konope. Konope sa tiež dosúšali v sušiar-
ni. Keď boli vysušené celé steblá konopí, 
slabo zakúrili, doniesli trlice a trepali ko-
nope tak, že tieto steblá lámali na kúsky. 
Na zem padalo pazderie (malé kúsky). Zo 
stredu zostávali celé dlhé vlákna. Tieto 
vlákna ešte aj s kúskami pazderia sa zno-
va dosúšali v sušiarni. Ďalej sa dotrepali 
na trlici a vybúchali všetko tvrdé pazderie 
o trlicu. 

Keď boli vlákna čisté a suché, oče-
sali sa na hochle, zviazali sa do panáči-
kov a do venca. Kúdele boli pripravené 
na pradenie na kolovrate alebo vretienku 
na nite. 

Po ukončení všetkých týchto jesen-
ných prác mala sušiareň čas na odpoči-
nok. Aby sušiareň nebola osamelá, stala 
sa jej obyvateľmi rodinka ježkov, ktorá tu 
prečkala mrazivú a zasneženú zimu. 

 
Mária Šimáková 

Terézia Kebísková 
Horné Srnie 

[Prevzaté z Lipovca – novín obce Horné 
Srnie] 

Čo má spoločné
slivka, hruška a ježko?

Sušenie sliviek v stodole, Maríková, 1959 
(Foto J. Dérer, Archív negatívov Etnologického ústavu SAV v Bratislave)

Varenie slivkového lekváru, 50. roky 
20. storočia  (Foto S. Kovačevičová, 
Archív negatívov Etnologického 
ústavu SAV v Bratislave)
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POHÁDKA

O tom, jak ovečky pomohly Matějovi
Hospodář Matěj měl dobrou sezónu, vše se dařilo, ove-

ček přibývalo a přibývalo také ovčího mléka a sýra. Jednu 
letní sobotu se Matěj vypravil na trh do Štítné a doufal, že 
alespoň něco prodá. Co čert nechtěl (anebo chtěl?), na trhu 
se objevil jakýsi panáček až ze Vsetína a ten během pár mi-
nut a bez smlouvání koupil všechno, co Matěj na trh přivezl. 
Nu – co vám budu povídat, ostatní prodejci Matějovi velice 
záviděli a jemu pýcha zatemnila mysl. Zamířil do blízké hos-
pody, aby dobrý obchod oslavil. Jedna sklenka, pak druhá 
a rychle i třetí a než se Matěj nadál, seděl u karetního stolku 
a hrál ferbla s několika místními. Zprvu se mu dařilo a tak sám 
zvyšoval sázky. Pak začal prohrávat a bohužel, co prohra to 
další sklenka. Brzy prohrál vše, co vydělal, ale jak byl v ráži – 
nechtěl skončit. Tu mu na rameno padla těžká ruka a ozvalo 
se: 

„Poslyš, Matěji, chceš hrát dál? Půjčím ti. Podepiš tady 
ten úpis a dám ti sto zlatých.“ 

To byl Matúš Crha, 
místní handlíř s dobyt-
kem. Muž bohatý, ale zlý, 
mnoho lidí už do neštěstí 
přivedl. Ale to byste Matě-
jovi marně vysvětlovali, byl 
opilý a pyšný, a to je moc 
špatná kombinace. Pode-
psal, vzal peníze a do ho-
diny je zase všechny 
prohrál. To už pomalu 
střízlivěl, a proto mu do-
šlo, co provedl. Šel tedy 
za Crhou, aby se dohodli 
na nějakých splátkách, 
ale nepochodil. 

„Poslyš, ty mudrcu, 
žádné splátky. Buď do ne-
děle přineseš sto zlatých, 
nebo od pondělka je všechen tvůj majetek můj – tady to stojí 
v tom úpise, který jsi mi podepsal. 

„Ale já nevěděl, co je v tom úpise,“ bránil se Matěj, „moc 
prosím, udělej pro mne nějakou výjimku, brzy, opravdu brzy 
začnu ten dluh splácet!“ 

„Nu – opilý jsi byl jako na silvestra, to uznávám. A víš co? 
Protože tě mám rád, udělám výjimku. Poslyš – když bude zí-
tra ráno Holý vršek celý bílý, jak právě na silvestra bývá, celý 
dluh ti odpustím,“ velkopansky pronesl handlíř Crha a potom 
se začal smát, až se za břicho popadal – tak se mu jeho 
krutá odpověď zalíbila.  

Ano, krutá, protože léto bylo v polovině, a kdeže by sníh 
přes noc napadal. 

Nešťastný Matěj se vrátil domů a do večera nevycházel. 
Teprve večer, chvíli předtím než sluníčko zapadlo, vyšel celý 
bledý ven a vystoupal na vrcholek Holého vršku (co se dnes 
říká Na nivách). Tam se posadil do trávy, smutně přehlížel tu 
rozlehlou pastvinu i svoji chalupu s políčkem a pár trnkami, 
co rostly za chalupou. Tak, o to všechno teď přijde. I o své 
ovečky, co se pásly opodál. Matěj svěsil hlavu, hleděl do trá-
vy a hlavou se mu honily opravdu nehezké myšlenky o mar-
nosti a konci života. V tom uslyšel:  

„Matěji, co se ti stalo. Bledý a smutný jsi, a my nevíme 
proč.“ 

Matěj zvedl hlavu a pohlédl do krásných očí ovečky Bět-
ky, co stála před ním. Za Bětkou se tlačily i všechny jeho 
ostatní ovečky a bylo zřejmé, že se o něj velice strachují. 
Matějovi se dojetím hrdlo stáhlo, a tak mu chvíli trvalo, než 
vypověděl o své hlouposti, a o důvodu svého smutku. 

„Ty náš hospodářu,“ vzala si pak slovo Bětka. „Celý život 
se o nás hezky staráš, chráníš nás a jsi na nás velice hod-
ný. Jsi náš stejně, jako my jsme tvoje. A proto ti pomůžeme. 
Určitě něco vymyslíme. Jdi klidně spát, ráno bude moudřejší 
večera.“ 

Ovečky vyprovodily Matěje až k chalupě, a potom svola-
ly válečnou poradu. Za chvíli vymyslely plán a jedna za dru-
hou se rozběhly sehnat co nejvíce ovcí ze širokého okolí. 

Ráno, sotva se sluníčko vykulilo na nebesa, probudilo 
Matěje silné bouchání – to Bětka trkala čelem do dveří. Sot-

va vyšel z chalupy, Bětka 
na něj hned spustila: 

„Utíkej do městečka, 
ať se handlíř Crha na Holý 
vršek podívá,“ a dodala 
„je konec tvému trápení, 
Matěji.“ 

Matěj oběhl chalupu 
a s úžasem se zastavil. 
Holý vršek byl bílý. Kam 
oko dohlédlo, všude le-
žely ovečky, jedna vedle 
druhé, hřbet vedle hřbe-
tu, hlavy a tmavé nožky 
ukryté při zemi. Jakoby 
napadl sníh. Hromada 
sněhu. Závěje sněhu.      

Matěj pochopil a dolů 
do Štítné utíkal, jako by 

mu za patami hořelo. 
„Hej, Crho, Matúšu, vstávej,“ za chvíli křičel před Crho-

vou chalupou. „Vylez ven a na Holý vršek se podívej!“ 
Vrzla vrátka a Crha, celý rozespalý, vyšel ven. 
„Co tady bouříš, Matěji? Vždyť ty…..,“ a v tom pohlédl 

k jihu a celý zkoprněl. „Co to je? Co to má znamenat? To 
jsem nikdy neviděl,“ blekotal.  

Matěj, vědom si svého vítězství, se usmál a povídá: 
„Nu – říkal jsi, že když dnes ráno bude bílý Holý vršek, 

že dluh mi odpustíš. A co vidíš? Celý kopec je bílý.“ 
„To je, ale není to sníh!“ 
„Není, ale to nebyla tvoje podmínka. Řekl jsi jen, že musí 

být bílý, jak na silvestra bývá. O sněhu jsi se ale nezmínil.“ 
To byla pravda a handlíř Crha Matúš to uznal. 
Šťastný Matěj se vrátil za svými chytrými ovečkami 

a od té doby se hospodě a hlavně kartám, těm čertovým ob-
rázkům, vyhýbal.

Pavel Bezděčka
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PRO CHYTRÉ DĚTI

Zimní soutěž o tričko s ovečkou
Zúčastni se soutěže o tričko s mo-

tivem Bílých Karpat a napiš nám správ-
né odpovědi na tyto otázky.

1. K jakému účelu chováme ovce, kro-
mě spásání trávního porostu?
a) pro vlnu, maso a mléko 
b) pro kůži, maso a kosti 
c) pro vlnu a rohy

2. Jak často se ovce stříhají? 
a) jednou až dvakrát ročně 
b) nestříhají se 
c) každý měsíc 

3. Jak se jmenuje přípravek, který se 
používá na zpracování mléka k vý-
robě ovčích sýrů? 
a) syrovinka 
b) syrovice 
c) syřidlo, chlorid vápenatý 

4. Jak se jmenuje příbytek pastevce? 
a) pastouška 
b) budka 
c) domeček 

5. Která dvě plemena ovcí patří mezi 
uznaná národní česká plemena 
(tzv. genové rezervy)? 
a) šumavská ovce a valašská ovce 
b) Kent a Suffolk 
c) česká ovce a moravská ovce 

6. Proč mají ovce v uších 
známky, berani oranžové 
a ovce žluté? 
a) každý chovatel má ze záko-

na povinnost vést evidenci ovcí 
b) ušní známky jsou pro ovečky 

ozdoba 
c) aby chovatel rozeznal berany 

od oveček 

7. Co znamená v chovatelství geno-
vá rezerva? 
a) plemena zvířat, která se k nám do-

vezla z okolních států  
b) plemena zvířat u nás žijících po sta-

letí – dědictví po předcích 
c) plemena zvířat, která vznikla kříže-

ním v současnosti 

8. Jaký je rozdíl mezi ovčáckým a pas-
teveckým psem? 
a) ovčácký pes chrání baču a paste-

vecký chrání ovečky 
b) žádný rozdíl mezi nimi není 
c) ovčácký pes je pomocníkem bači při 

manipulaci se stádem a pastevecký 
chrání ovečky před med-
vědy a vlky

9. Jak se jmenuje britská animova-
ná pohádka o zvídavé a rozpustilé 
ovečce a jejích kamarádech na far-
mě? 
a) Ovečka Shaun 
b) Beránek  
c) Ovčí farma 

10. Co zvěstovali Betlémští pastý-
ři, když uviděli na obloze padající 
hvězdu? 
a) Narození spasitele a syna božího 

Ježíše Krista 
b) Narození Jana Křtitele 
c) Narození krále Herodese

Odpovědi na všech 10 otázek zašlete 
do 15. prosince na email redakce@
bilekarpaty.cz nebo poštou na adresu: ZO 
ČSOP BÍLÉ KARPATY, redakce časopisu 
Bílé – Biele Karpaty, nám. Bartolomějské 
47, 698 01 Veselí nad Moravou. 

V odpovědi napiš i svou velikost trička 
(např. 8 let / 10 let / XS / S / M / L / XL 
/ XXL) a motiv (Bílé Karpaty nebo ovečka). 

Jeden vylosovaný výherce obdrží trič-
ko s motivem Bílých Karpat z nabídky E-
-shopu Bílé Karpaty nebo ručně malované 
tričko s ovečkou a předplatné časopisu 
Bílé – Biele Karpaty na příští rok. 

Správné odpovědi z minulého čísla 
1/2016:
Soutěž: 1.c – 2.a – 3.b – 4.a – 5.b – 6.c 
– 7.c – 8.b – 9.b – 10.a
Osmisměrka: VÁPENKY

Jitka Říhová

Osmisměrka           
Bača na poště: „A na ten balík nalepte nějaký lístek, že ´neklopit´...“  
– „A co v tom máte? Sklo?“  
– „Ne,   _ _ _ _   _ _ _ _ _“    _ _ _ _ _ _ _ 

Vyhledej: 
jehnice, pastevec, beran, spásání, pastouška, ovečka, stádo, mléko, máslo, sýr, 
merino, sudokopytník, přežvýkavec, vlna, valaška, pastvina, žinčina, korbáčky, 
paznechty, stříhat, skopec, bahnit, ocas, lůj, lanolín, kožichy, rohy, bee.

S P O V J O B A K Š A L A V P L E

P A S T E V E C B A H N I T A Ů E

Á S T O H E R K O Ž I CH Y Č Z J B

S T Á N N Č A N L V S A C O N Ž N

Á O D I I K N Í T G R O H Y E I Í

N U O R C A O S T Ř Í H A T H N L

Í Š K E E L A U C E P O K S T Č O

S K É M S P L K O R B Á Č K Y I N

Ý A L Á Á P Ř E Ž V Ý K A V E C A

R Š M K Í N T Y P O K O D U S A L
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Poděkování

Děkujeme všem obcím, firmám, předplatitelům a příznivcům našeho časopisu za projevenou 
přízeň a finanční podporu (řazení dle abecedy):

Mecenáši časopisu Bílé – Biele Karpaty (3000 Kč a více):
Ministerstvo životního prostředí (Praha), Český svaz ochránců přírody (Praha), NET4GAS 
(Praha).

Patroni časopisu Bílé – Biele Karpaty (1000–2999 Kč):
Aleš Cimala (Veletiny), Aleš Máchal (Brno), Josef Chvíla (Pozlovice).

Podporovatelé časopisu Bílé – Biele Karpaty (500–999 Kč):
AMF Reece CR, s.r.o. (Prostějov), Jarmila Říhová (Brno), Ivan Stříteský (Prostějov), Pavel 
Zemčík (Bojkovice).

Přispěvatelé časopisu Bílé – Biele Karpaty (200–499 Kč):
Slovácké muzeum (Uherské Hradiště), Jarmila Barboříková (Štítná nad Vláří), rodina Bindero-
vá (Strážnice), Josef Fanta (Moravský Písek), Kamila Filipová (Praha), Michal Hájek (Hluk), Jan 
Jagoš (Velká nad Veličkou), Aleš Jurčík (Vysoké Mýto), Filip Kostelanský (Brno), Eva Mieslero-
vá (Praha), Josef a Anna Miklášovi (Květná), Josef Navrátilík (Nová Lhota), Eva Němcová (Milo-
tice), Jaromír Neužil (Brno), Eva Oberreiterová (Jevišovice), Jiří Pech (Roupov), Eva Salvetová 
(Bojkovice), Zdeněk Ševčík (Pitín), Ivo Zetík (Větřní).
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