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ZPRÁVY A SDĚLENÍ

HUSITÉ NA VOTICKU
Málokdo z čtenářů pamatuje bouřlivé okol-

nosti vyhlášení vzniku Církve československé 
v roce 1920. Tehdejší požadavky části české-
ho katolického duchovenstva na demokratizaci 
římskokatolické církve nebyly vyslyšeny, což 
vyústilo ve vznik nové církve (od roku 1971 
používající název Církev československá hu-

sitská – CČSH). Bouřlivé události se nejen 
na Voticku projevily již na sklonku roku 1920, 
většinou s přispěním politických stran a dalších 
uskupení (např. legionáři), přestoupením části 
křesťansky orientovaných obyvatel Českoslo-
venska k nové církvi. Ve Voticích se to neo-
bešlo bez rámusu, vřavy či utrženého rukávu. 
Tyto a další události zachycuje útlá publikace 
„Husité na Voticku“, kterou při příležitosti 600. 
výročí mučednické smrti M. Jana Husa a dvou 
výročí votické náboženské obce CČSH sesta-
vili Václav Šustr a Kamila Magdalena Čadová 
v roce 2015. Kromě vzniku církve publikace 
zachycují průběh stavby Husova sboru ve Vo-
ticích (1925), historii bohatého života votické 
náboženské obce za posledních 95. let, me-
dailony jednotlivých duchovních, varhaníků 
a činovníků náboženské obce ve Voticích. 

Podstatnou část publikace tvoří popis husit-
ské a reformační historie Votic a okolí, kon-
krétně jsou zmíněny Arnoštovice, Bystřice, Ra-
šovice, Blaník, Buchov u Votic, Jankov, Janov 
u Mladé Vožice, Zátiší u Vilic, Lažany, Mezno, 
Miličín, Mladá Vožice, Neustupov, Prášily, Old-
řichovec, Větrov u Votic, Vitanovice, Vrcholtice, 
Záhoří u Miličína či Zvěstov a další události, 
památky a tradice v širším okolí, nezapomí-
ná se ani na významné osobnosti reformace 
ve vztahu k Voticku. Publikaci lze získat v Hu-
sově sboru CČSH ve Voticích.

Jan Urban

ČINNOST SPRÁVY CHKO BLANÍK V ROCE 2015
V roce 2015 měla Správa CHKO Blaník, síd-

lící v Louňovicích pod Blaníkem, čtyři zaměst-
nance. Kromě vlastního území CHKO Blaník 
(41 km2) spadají do kompetence správy ještě 
národní přírodní rezervace Drbákov-Alberto-
vy skály, Voděradské bučiny a Ve Studeném 
a národní přírodní památky Kaňk, Rybníček 
u Hořan, V Jezírkách, Žehuňský rybník, Med-
ník a Hadce u Želivky. V těchto chráněných 
územích Správa CHKO Blaník zajišťuje man-
agementové zásahy a vykonává státní správu 
ochrany přírody.

Státní správa
V roce 2015 bylo Správou CHKO Blaník vy-

dáno 42 stanovisek a 8 rozhodnutí. 
Dobrá spolupráce je s místními obecními 

úřady a Městským úřadem ve Vlašimi a Vo-
ticích. V roce 2015 byly provedeny metodic-
ké kontroly státní správy na Obecním úřadě 
Zvěstov a Obecním úřadě Pravonín, dále pak 
263 kontrol stavu přírodního prostředí v CHKO 
a spravovaných národních přírodních památ-
kách a rezervacích. Byla též uskutečněna kon-
trola aplikace biocidů v lesích CHKO.
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Praktická ochrana přírody
Každoročně Správa CHKO Blaník financuje 

opatření v chráněných územích, která jdou nad 
rámec běžného hospodaření a mají mnohdy 
zásadní význam pro zachování chráněných 
fenoménů. V roce 2015 byl objem prostředků 
z Programu péče o krajinu vložený do krajiny 
Podblanicka 670 tisíc Kč a do ostatních chrá-
něných území, spadajících do kompetence 
Správy CHKO Blaník, téměř 600 tisíc Kč.

Významnou akcí roku 2015 byla opatře-
ní na podporu druhové skladby a prostorové 
struktury lesů v 1. zóně CHKO Blaník – likvi-
dace dožilých oplocenek, prořezávky ve pro-
spěch dřevin původní druhové skladby a oží-
nání mladých sazenic. 

Další významnou akcí byl soubor opatření 
na zachování biotopu a údržbu mokřadních 
luk, jak v maloplošných zvláště chráněných 
územích (PR Podlesí, PP Částrovické rybní-
ky), tak mimo ně. Celkem byly v CHKO Blaník 
sečeny mokřadní louky na více než 26 ha.

Důležitou činností Správy CHKO Blaník je 
budování a údržba návštěvnické infrastruktu-

ry. V roce 2015 byla dokončena rozsáhlá akce 
z předchozího roku – instalace informačních 
tabulí a informačních tabulek na hraničníky 
ke všem chráněným územím v kompetenci 
Správy CHKO Blaník instalací infotabulek 
k NPP V Jezírkách a NPP Žehuňský rybník. 
Každoročně Správa CHKO Blaník přispívá 
na opravy a údržbu naučné stezky „S rytí-
řem na Blaník“, kterou využívají tisíce turistů  
ročně.

Správa CHKO Blaník realizovala v roce 2015 
managementová opatření i ve spádových 
NPR a NPP: podsadby sazenic jedle a buku 
na celkové ploše více než 1 ha a vybudová-
ní dřevěných oplocenek v celkové délce více 
než 1,2 km (NPR Voděradské bučiny), ruční 
skrývku drnu ze dna a břehů malého jámové-
ho lomu jako opatření na podporu populace 
hadcové květeny, zejména kuřičky hadcové 
(NPP Hadce u Želivky), odstraňování nárostů 
řas a lakušníku (NPP Rybníček u Hořan), ko-
sení slatinných luk v okrajových partiích rybní-
ka (NPP Žehuňský rybník) nebo ruční kosení 
(NPP V Jezírkách). V NPP Kaňk je zajišťována 

Vycházka při příležitosti Evropského dne chráněných území (foto: archiv Správy CHKO Blaník).
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pastva stádem ovcí a redukce křovin s velmi 
dobrými výsledky. 

Jako odborný podkladový materiál byl v roce 
2015 zpracován plán péče pro národní přírod-
ní památku V Jezírkách a dále plán péče pro 
přírodní rezervaci Podlesí.

Odborná činnost

Pracovníci Správy CHKO Blaník se v rámci 
svých odborností věnují průzkumům a sledo-
vání stavu chráněných území. V rámci „Monito-
ringu krajinotvorných opatření“ byly sledovány 
lokality Podlesí, Částrovické rybníky, Žďárská 
louka nebo tůně u Lesáků, Křížova a v Ostro-
vě. Výskyt invazních rostlin je sledován v nivě 
řeky Blanice a u Louňovic.

Monitoring obojživelníků a vážek probíhal 
v přírodní rezervaci Podlesí na Malém Býko-
vickém rybníce. Na území CHKO a v okolí byli 
mapováni obojživelníci a plazi, sledován byl 
výskyt páchníka hnědého ve vlašimském zá-

meckém parku a výskyt vážky jasnoskvrnné 
v PR Podlesí. Průběžně je v CHKO sledován 
výskyt vybraných čeledí brouků.

Populace kuřičky hadcové (Minuartia smej-
kalii) byla monitorována v NPP Hadce u Želiv-
ky a v PP Hadce u Hrnčíř. V NPP V Jezírkách 
a v NPP Žehuňský rybník probíhá monitoring 
prstnatce pleťového (Dactylorhiza incarnata) 
a dalších rostlin. V NPP Kaňk byla zpracována 
speciální studie obsahu arsenu a dalších kovů 
v půdě.

V rámci celostátního mapování se i Sprá-
va CHKO Blaník věnovala aktualizaci údajů 
o biotopech ČR – 2015 byl aktualizován jeden 
okrsek.

Práce s veřejností 

Správa CHKO Blaník pořádá pro veřejnost 
a školy exkurze a přednášky. V roce 2015 se 
uskutečnily čtyři exkurze s účastí 100 osob 
a šest přednášek s 265 účastníky.

Několika společnými akcemi pokračovala 
spolupráce s Podblanickým ekocentrem ČSOP 
Vlašim, které je krajským střediskem environ-
mentálního vzdělávání, výchovy a osvěty. 

Velkým přínosem pro návštěvníky CHKO Bla-
ník bylo otevření návštěvnického střediska Dům 
přírody Blaníku v červenci 2015. Dům přírody 
Blaníku je součástí sítě domů přírody ve vy-
braných chráněných krajinných oblastech ČR. 
Podblanické ekocentrum ČSOP Vlašim je jeho 
investorem a provozovatelem a Správa CHKO 
Blaník se podílela na přípravě expoziční části. 

Dále Správa CHKO Blaník spolupracuje 
s Podblanickým ekocentrem ČSOP Vlašim 
na projektu Geoparku Kraj blanických rytířů 
a při udělování regionální značky „KRAJ BLA-
NICKÝCH RYTÍŘŮ regionální produkt®“.

V termínu 25. až 26. září 2015 proběhlo 
ve Vlašimi krajské kolo Ekologické olympiády, 
kterou pro žáky středních škol pořádá Podbla-
nické ekocentrum ČSOP Vlašim ve spolupráci 
se Správou CHKO Blaník.

Správa CHKO Blaník pořádala v roce 2015 
tradiční přednášky a semináře pro školy – již 
tradičně v listopadu dvě přednášky „Ochrana 
přírody na mapách (aneb pohledy shůry i zblíz-
ka na přírodní rezervace)“ při příležitosti mezi-
národního dne GISDAY na Gymnáziu Vlašim. 

Oprava panelu naučné stezky S rytířem 
na Blaník (foto: M. Klaudys).
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Zde se studenti seznamují s moderními přístu-
py k ochraně přírody založenými na geografic-
kých informačních systémech.

Publikační činnost pracovníků 
správy se vztahem k CHKO 
či Podblanicku:
Hanel L. 2015: Další nález šakala na okrese 

Benešov? Pod Blaníkem, 3: 2-3. 
Hanel L. 2015: Druhová pestrost Podblanicka 

láká vědce i výletníky. Zooreport, 4:5.

Hanel L. 2015: The Region Podblanicko At-
tracts Scholars as Well as Sighteers. Zoo-
report Brno, 4: 5

Hanel L. 2015: Další pozorování mývala 
na okrese Benešov. Pod Blaníkem 4: 6-7. 

Hanl L. 2015: Půlstoletí zoologických průzku-
mů Podblanicka ve Sborníku vlastivědných 
prací z Podblanicka, 51/1-2: 69-104.

Lubomír Hanel, 
Martin Klaudys, 

Ivana Křížová

Odlov karase stříbřitého v NPP V Jezírkách (foto: L. Hanel).

NOVÉ REGIONÁLNÍ PRODUKTY KRAJE 
BLANICKÝCH RYTÍŘŮ

V úterý 15. března 2016 se v Kácově se-
šla certifikační komise pro regionální znač-
ku a po posouzení došlých žádostí rozhodla 
o udělení certifikátu Kraj blanických rytířů – 
regionální produkt dvěma novým žadatelům. 
Jedná se o Ing. Pavla Jakubův z Vlašimi, kte-
rý představil kolekci svých šperků z přírodnin. 
Jeho náušnice a přívěšky jsou vyrobené z bu-
kvic, pecek, ořechů a dalších přírodních mate-
riálů. Jsou dobrým suvenýrem z hory Blaník, 
která je typická právě bukovým porostem.

Další certifikovaný výrobek je Mošt organic, 
který vyrábí ZO ČSOP Domašín ve své provo-

zovně v Postupicích. Mošt tu připravují z ovoce 
i zeleniny podle sezónní nabídky bez dalších 
přidávaných látek. Velkou výhodou je balení 
moštu do papírových obalů (tzv. BAG-in-BOX), 
které zajišťují šetrné skladování a jednodu-
chou manipulaci. Boxy jsou navíc vybavené 
vlastní pípou, která brání přístupu vzduchu 
a případnému kažení nápoje.

Na certifikační komisi navazovalo pracovní 
setkání regionálních výrobců v pivovarské re-
stauraci Šalanda. Účastníkům se představily 
možnosti prodeje jejich výrobků, různé formy 
spolupráce a propagace. Setkání probíhalo 




