
svědčí (ostatně jako samotné vydání pub-
likace) o současném aktivním životě v osadě
Loutí.

Pavel Pešout
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V úvodu útlé publikace se dočteme:
„Loutí – původně dvorec, dnes menší ves
v obci Rabyně, leží na samém okraji
benešovského okresu, v pahorkatině, ve
vzdálenosti asi 1 km od hráze Slapské
přehrady, v nadmořské výšce necelých
330 m n. m. Údaje o nadmořské výšce
hladiny Vltavy před postavením přehrady
v tzv. Svatojanských proudech (221 m)
a Kordova vrchu v sousedství Loutí (431 m)
či Holého vrchu u nedalekého Vysokého
Újezdu (516 m) dokumentují členitost krajiny,
která ji spolu s častými údolními zářezy
směřujícími k řece Vltavě (Punčochářský luh
či Pexův luh vedoucí od vsi Nedvězí nebo
Hubičkův luh) a s rozsáhlejším zalesněním
vtiskuje neopakovatelný ráz.“

Josef Hauser v knize popisuje historii
osídlení širšího okolí, dějiny osady Loutí
i souvisejících míst. Podrobněji se zabývá
vybranými obdobími, která do historie
osady a jejích obyvatel zasáhla nejvíce, jako
např. období německé okupace, kdy byla
osada Loutí součástí cvičiště německých
vojsk zbraní SS a musela být tedy vy-
stěhována. Autor se také dotýká místního
trampingu a stavby Slapské přehrady a celé
své pojednání končí až v současnosti, které

100x, zvýšené nároky jsou kladeny i na
odbornost jednotlivých pracovníků. 

V roce 2005 bylo Správou CHKO Blaník
vydáno 46 rozhodnutí, 90 stanovisek
a celkem bylo podáno 320 informací
žadatelům (a to včetně ústních informací).
Dobrá spolupráce je s místními obecními
úřady, Městským úřadem ve Vlašimi a ve
Voticích. 

V uplynulém roce byla zvýšená po-
zornost věnována kompletaci podkladů
v rezervačních knihách a převzetí NPR
a NPP od Agentury ochrany přírody a krajiny
České republiky (AOPK ČR) v rozšířeném
území působnosti Správy (celkem se jedna-
lo o 9 lokalit). Většina území byla navštívena
společně s pracovníky AOPK ČR a osobami

Veškerou činnost v roce 2005 vykonáva-
lo na Správě CHKO Blaník v Louňovicích
celkem 7 pracovníků. Novelou zákona
č. 114/1992 Sb. byla Správa CHKO Blaník
pověřena úkoly státní ochrany přírody na
území, které kromě vlastního území CHKO
Blaník (41 km2) zahrnuje i správní jednotky
následujících pověřených obcí: Říčany,
Benešov, Kutná Hora, Sedlčany, Votice,
Vlašim, Světlá nad Sázavou, Tábor, Pacov,
Pelhřimov a Humpolec. V tomto rozšířeném
území působnosti Správa CHKO Blaník
zajiš�uje druhovou ochranu a management
národních přírodních rezervací (NPR) a ná-
rodních přírodních památek (NPP). Prak-
tickým dopadem tohoto opatření je rozšíření
územní působnosti pracoviště přibližně

ČINNOST SPRÁVY CHKO BLANÍK V ROCE 2005

DDRROOBBNNÉÉ  ZZPPRRÁÁVVYY  AA  SSDDĚĚLLEENNÍÍ
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provádějícími management na lokalitách;
v terénu pak byly společně identifikovány
případné problémy lokalit a akutní potřeby
ochranářských zásahů. Celkem bylo
v rozšířeném území působnosti realizováno
10 managementových akcí (geodetické
zaměření lokalit, sečení luk, příprava infor-
mačních tabulí, zpracování plánu péče).
V rámci vlastního území CHKO Blaník bylo
v minulém roce uskutečněno 23 manage-
mentových akcí, zaměřených především na
sečení travních porostů, údržbu památných
stromů, obnovu tůní, obnovu prvků nelesní
zeleně a vysazování buku. Všechny tyto
akce byly řádně zdokumentovány. Databáze
digitálních snímků dokumentujících přírodní
a krajinné prvky a aktivity v oblasti čítá
kolem 3.000 položek 

Byla provedena revize všech dosud vy-
hlášených památných stromů na území
CHKO Blaník (zjištění zdravotního stavu
a přeměření velikosti). Podařilo se navázat
bližší spolupráci s Muzeem Podblanicka
v oblasti ornitologie. Ve spolupráci s AOPK
ČR byla provedena pracovníky Správy
CHKO Blaník revize mapování biotopů pro
soustavu NATURA 2000. Revize byla prove-
dena na 5 mapových listech. V roce 2005
byl připraven plán péče pro PR Podlesí
a pro NPR Studený.  

V minulém roce byly provedeny fauni-
stické průzkumy vodních měkkýšů v řece
Blanici (navrhovaná PP Blanice), kde bylo
prozkoumáno 18 lokalit a potvrzeno
26 druhů. Průzkum sí�okřídlého hmyzu
(Neuroptera) se zaměřením na PR Podlesí,
PR Velký a Malý Blaník byl proveden na
8 lokalitách a bylo potvrzeno celkem
33 druhů. Pokračováno bylo v průzkumech
vážek na vybraných lokalitách. Batracho-
logické průzkumy potvrdily rozmnožující se
populaci blatnice skvrnité (Pelobates fuscus)
v PR Podlesí. Byl zpracován výskyt jed-
notlivých typů entomocenóz na území CHKO
Blaník. Ornitologické průzkumy byly zaměře-
ny na výskyt sov. Mimo jiné byl potvrzen
výskyt kulíška nejmenšího na několika
lokalitách v CHKO Blaník.

V roce 2005 bylo uskutečněno 19 před-
nášek pro veřejnost s účastí 385 osob. Byla

dokončena částečná rekonstrukce naučné
stezky Velký Blaník (výměna úvodního pa-
nelu, instalace nové mapy CHKO) a byla
dokončena druhá naučná stezka (9 za-
stávek v trase Malý Blaník – Podlesí). Dne
25. 9. 2005 byla slavnostně tato nová
naučná stezka otevřena, přičemž toho aktu
se zúčastnilo 50 návštěvníků z řad veřejnos-
ti. Na trase stezky byl pro účastníky
připraven výklad pracovníka Správy CHKO
a další zajímavý program (odchyt a ukázka
kroužkování ptáků, odchyt a určování drob-
ných vodních živočichů, určování stromů
podle listů a dalších znaků apod.). 

Již tradičně pokračovala dobrá spolu-
práce s Podblanickým ekocentrem ČSOP
Vlašim, které je krajským střediskem envi-
ronmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty
a zajiš�uje též pro Správu CHKO Blaník
funkci informačního střediska. V rámci této
spolupráce uspořádala Správa CHKO Bla-
ník pro žáky základních a středních škol
okresu Benešov 15. ročník výtvarné
a 12. ročník literární soutěže ke Dni Země.
Z více než 120 došlých prací byla usku-
tečněna výstava v Domě dětí a mládeže
Benešov s vernisáží dne 22.dubna 2005.

Pro základní i střední školy v regionu má
Správa připraven soubor informací o CHKO
Blaník, který je prezentován formou před-
nášek a jiných aktivit v přednáškovém sále
Správy CHKO Blaník nebo přímo na
školách. Po dohodě se školami pracovníci
Správy zajiš�ují i odborné přednášky na jiná
témata (zoologie, hydrobiologie, ochrana
přírody). Pro základní i střední školy a další
veřejnost zajiš�uje Správa průvodcovskou
službu po CHKO Blaník, která je hojně
využívána zejména v rámci školních výletů
a při pobytu na škole v přírodě v rekreačním
středisku Smrš�ov. Široké veřejnosti byly
určeny přírodovědné vycházky pořádané
např. u příležitosti Evropského dne parků
(29. 5. 2005 Údolím Blanice z Louňovic do
Vlašimi).

Spolupráci s odbornými středními
a vysokými školami se daří rozvíjet v oblasti
stáží a praxí studentů. V roce 2005 vykoná-
vali na Správě CKO Blaník stáže studenti
České zemědělské univerzity v Praze

priloha1.qxd  17.3.2006  15:51  Page VI



V květnu 2005 byla pro veřejnost v pros-
torách Podblanického ekocentra ČSOP
Vlašim a firmy Podblanicko a. s. instalována
výstava „Agroenvironmentální programy ČR“.
V souvislosti s akcemi pořádanými Správou
CHKO Blaník byly odvysílány rozhlasové
upoutávky ve formě rozhovorů s pracovníkem
Správy (Rádio Blaník, ČRo 1). Během
loňského roku byly připraveny a zveřejněny
webové stránky Správy CHKO Blaník 

Další informace o CHKO Blaník jsou pří-
stupné na adrese 

http://www.blanik.ochranaprirody.cz
Lubomír Hanel

Příloha časopisu Pod Blaníkem, roč. X. (XXXII.), čís. 1 VII

a Biologické fakulty Jihočeské univerzity
v Českých Budějovicích. Dobrou spolupráci
má Správa CHKO Blaník s Pedagogickou
fakultou Univerzity Karlovy v Praze – na jaře
loňského roku se uskutečnila tradiční
exkurze pedagogů a studentů po CHKO
Blaník v rámci výuky hydrobiologie (účast
25 osob). V zájmovém území je nyní řešena
jedna diplomová práce zaměřená na fauni-
stický průzkum obojživelníků. V roce 2005
byla navázána spolupráce s hnutím
Brontosaurus, jehož členové se také podíleli
brigádnicky na zajištění managementových
opatření v CHKO Blaník.

Vzdušnou čarou necelé dva kilometry
jihovýchodně od Jílového je kóta 399 m n.
m. Halíře. Pod ní vede červená a zelená
značka ze železniční stanice Jílové do
Hornopožárského lesa. Přímo na značené
cestě je popisované místo. Co se tu na
podzim událo? Podívejte se s námi nejdříve
do kroniky zdejšího okrašlovacího spolku,
která je (většinou pečlivě) vedena od roku
1892! Píše se zde:

„Památná sobotní akce 8. října 2005
proběhla na cestě pod Halíři u křížku.
Dvanáct členů i nečlenů spolku nasázelo
15 vzrostlých lip, řízkovanců památných
stromů z Hojsovy Stráže a Jetenovic
v Pošumaví. První pracovali té soboty od
sedmi hodin, poslední odcházeli ve
14 hodin. Těm, kterým to nestačilo, přišli
ještě v neděli dopoledne. Svítilo k tomu
slunce babího léta, byl požehnaný den (dny).
Úspěšné spolkové megaakci předcházely
ještě desítky hodin práce jednotlivců od
června t. r., kdy jsme dostali z Fondu ŽP
Středočeského kraje oznámení, že náš
grantový projekt (by� s okleštěným
rozpočtem) byl přijat. Shánělo se a upravo-
valo dřevo na podpěry ke stromům, dělala se
lavička na vyhlídku, telefonovalo se na
všechny strany pro laciné stromy, sehnat

bagr, hnůj apod. Poslední telefonáty týden
předem směřovaly již výhradně do dendro-
logické zahrady Výzkumného ústavu Silva
Tarouccy pro krajinu a okrasné zahradnictví
v Průhonicích, aby v den „D“ byly čtyřmetro-
ví řízkovanci památných lip z Pošumaví
připraveny k transportu.1)

Ale všechna ta práce mnoha lidí již není
a nikdy nebude. Zůstal tu kříž, lípy, lavička, to
vše v krásné krajině. Kdo z účastníků si chce
přivlastňovat zásluhy, může. Ponese jejich
sladké břemeno. Jak známo, sladké v ústech
někdy ztrpkne, zhořkne. A tak nenesu nic,
z lavičky pod křížkem zírám do ticha zapada-
jícího slunce. Chvilky života, kdy „já“ není 
(švitoření mysli ustalo), jsou nejvyšší 
odměnou. Jak bylo řečeno před dvěma 
tisíciletími: „Kdo život ztratí pro Mne, nalez-
ne jej.““

Tolik kronika. Ta soudobá (od roku 1999)
je komukoliv k dispozici v jílovském muzeu.
Místo, o kterém byla řeč, je nyní natolik
pěkné a nové, že stojí za návštěvu každému,
kdo má rád Jílovsko. Nové jsou tu nejen lípy
a lavička, ale i stará boží muka. Paradox
musíme vysvětlit. Žulový podstavec (na
kterém býval křížek) jsme před rokem
objevili asi 200 m odtud v akátovém chroští
u trati. Vedla tudy cesta, kterou socialistické

NOVĚ OKRÁŠLENÉ MÍSTO POD HALÍŘI NA JÍLOVSKU 
ANEB TIP NA JARNÍ VÝLET

1) Ve zmíněném VÚ vymyslili zajímavý projekt řízkování památných starých lip. Několikaleté stromky pak ústav
posílá zpátky do české krajiny pomocí bohulibých spolků našeho typu.
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