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vě, Psářích, Třebešicích, Nesvačilech a snad 
i ve Vysokém Újezdě a ve Vranově (zbytky 
polokruhových apsid).

Na druhém obrázku je půdorys kostela sv. 
Václava v Libouni z polovice XII. století. Poz-
dější přílepky (sakristie, předsíň) jsou na půdo-
rysu vynechány. Prostor pro lid má tvar kruhový 
a říkáme mu rotunda. Na východě je opět ap-
sida (A) a na západě čtvercová věž (V), do níž 
vedou zvenčí kamenné schůdky. Tato krásná 
rotunda byla posledně opravována roku 1908; 
při opravě bylo vše románské zničeno (klenba 
stržena, prosekána nová okna a původní ro-
mánská zazděna, malby na zdích – snad go-
tické? – omítnuty a nevkusně přemalovány). 
A i to, co zbylo, stále víc a více chátrá. O ná-
pravu se nikdo nestará. Žalostný pohled na tak 

vzácnou stavitelskou památku! Podobná rotun-
da je v Týnci nad Sázavou. Její věž je zbytek 
bývalého hradu. Tato rotunda i její apsida mají 
původní klenutý kamenný strop. 

Stropy románských kostelů bývaly nejdříve 
rovné, trámové. Později byly klenuty chrámové 
prostory kamennou klenbou. Kamenná klenba 
byla velmi těžká, a proto musely být svislé zdi, 
na kterých spočívala, značně silné (1 až 2 m 
i více) a okénka maličká.

Obdélníková loď byla klenuta klenbou vale-
nou (dutý půlválec), rotunda klenbou tvaru duté 
polokoule (kopule), apsidy se klenuly poloviční 
kopulí (čtvrt duté koule), které se říká koncha.
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ZPRÁVY A SDĚLENÍ

ČINNOST SPRÁVY CHKO BLANÍK V ROCE 2016
Správa CHKO Blaník je oddělením Regio-

nálního pracoviště Střední Čechy AOPK ČR se 
sídlem v Louňovicích pod Blaníkem, má čtyři 
zaměstnance. Kromě vlastního území CHKO 
Blaník (41 km2) spadají do kompetence správy 
ještě národní přírodní rezervace Drbákov – Al-
bertovy skály, Voděradské bučiny a Ve Stude-
ném a národní přírodní památky Kaňk, Ryb-
níček u Hořan, V Jezírkách, Žehuňský rybník, 
Medník a Hadce u Želivky. V těchto chráně-
ných územích Správa CHKO Blaník zajišťuje 
managementové zásahy a vykonává státní 
správu ochrany přírody.

Státní správa

V roce 2016 bylo Správou CHKO Blaník vy-
dáno 55 stanovisek a vyjádření a 10 rozhod-
nutí. Dobrá spolupráce je s místními obecními 
úřady a Městským úřadem ve Vlašimi a Voti-
cích. V roce 2016 byly provedeny metodické 
kontroly státní správy, dále pak 144 kontrol 
stavu přírodního prostředí v CHKO a spravo-
vaných národních přírodních památkách a re-
zervacích. Byly též uskutečněny státní kontroly 
kácení topolů na Blanici, odchytů ptáků v NPP 
Žehuňský rybník a činnosti Stanice pro handi-
capované živočichy při ZO ČSOP Vlašim.

Praktická ochrana přírody

V roce 2016 pracovníci Správy CHKO Blaník 
připravovali návrh plánu péče o CHKO Blaník 
na období 2018 – 2027. K dalším úkolům roku 
2016 patřilo zpracování plánu péče o národní 
přírodní památku Žehuňský rybník s rozlohou 
přes 300 ha.

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 2016 byl objem prostředků 
z Programu péče o krajinu vložený do krajiny 
Podblanicka 1111 tisíc Kč a do ostatních chrá-
něných území, spadajících do kompetence 
Správy CHKO Blaník, 678 tisíc Kč.

Obtížnou akcí roku 2016 bylo opatření 
na zachování památného akátu v Krasovicích 
u Kondrace. Akát byl nejprve podroben tahové 
zkoušce a na základě výsledků pak bylo pro-
vedeno ošetření spojené s odlehčením koru-
ny a instalace vazby jako prevence rozlomení 
stromu. 

Další významnou akcí byla obnova lučních 
tůní na Tříteži u Louňovic pod Blaníkem. Sou-
bor několika tůní v blocích orné půdy je nejen 
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Pastva teplomilných trávníků v NPP Kaňk.

Obnovené tůně na lokalitě Třítež u Louňovic.
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útočištěm obojživelníků, má i funkci protipo-
vodňovou a mikroklimatickou. Celkem byly 
v CHKO Blaník sečeny mokřadní louky na více 
než 26 ha.

Důležitou činností Správy CHKO Blaník je 
budování a údržba návštěvnické infrastruk-
tury. V roce 2016 byly opraveny hraničníky 
v PP Částrovické rybníky. Každoročně Sprá-
va CHKO Blaník přispívá na opravy a údržbu 
naučné stezky „S rytířem na Blaník“, kterou 
využívají tisíce turistů ročně.

Správa CHKO Blaník realizovala v roce 2016 
managementová opatření i ve spádových NPR 
a NPP: V NPR Drbákov-Albertovy skály pro-
běhly podsadby sazenic jedle bělokoré na strá-
ních nad Slapskou přehradou. V NPP Hadce 
u Želivky proběhla ruční i strojní skrývka drnu 
z pokusných ploch, která byla doplněna pro-
světlením lesního porostu. Z dalších činností 

jsou podporovány zásahy k úpravě druhové 
skladby lesa (NPR Voděradské bučiny), od-
straňování nárostů řas a lakušníku (NPP Ryb-
níček u Hořan), kosení slatinných luk v okrajo-
vých partiích rybníka (NPP Žehuňský rybník) 
nebo ruční kosení (NPP V Jezírkách). V NPP 
Kaňk je zajišťována pastva stádem ovcí a re-
dukce křovin s velmi dobrými výsledky.

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 
zámeckém parku a výskyt vážky jasnoskvrnné 
v PR Podlesí. Průběžně je v CHKO sledován 
výskyt vybraných čeledí brouků a dalších sku-
pin hmyzu.

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 Medník byl v roce 2016 
zpracován průzkum ptáků, čmeláků a dalších 
vybraných skupin hmyzu.

V rámci celostátního mapování se i Správa 
CHKO Blaník věnovala aktualizaci údajů o bio-
topech ČR, v roce 2016 byl aktualizován jeden 
okrsek.

Práce s veřejností

Správa CHKO Blaník pořádá pro veřejnost 
a školy exkurze a přednášky. V roce 2016 se 
uskutečnilo šest exkurzí s účastí 152 osob a tři 
přednášky a semináře s 80 účastníky.

Několika společnými akcemi pokračovala 
spolupráce s Podblanickým ekocentrem ČSOP 
Vlašim, které je krajským střediskem environ-

Ošetření památného akátu v Krasovicích 
významně snížilo riziko rozlomení stromu.
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Vycházka pro veřejnost do Křížovského lomu.

Studenti Univerzity Karlovy na exkurzi v Domě přírody Blaníku.
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VLASTIVĚDNÝ KLUB VE VOTICÍCH SLAVÍ 
35. VÝROČNÍ SVÉ ČINNOSTI

Vlastivědný klub, původně Vlastivědný 
kroužek, vznikl dne 26. března 1982. V tento 
den se sešla skupinka nadšenců pro his-
torii, která se nechtěla smířit s tím, jak se 
zachází s památkami, a založila Vlastivědný 
kroužek.

Po diskusi byl přijat tento základní program: 
1. Provádět ochranu a evidenci památek 
ve Voticích a okolí, 2. Sbírat historické před-
měty a písemnosti, 3. Pořádat přednášky a zá-
jezdy s vlastivědnou tématikou, 4. Podílet se 
na záchraně památek, 5. Usilovat o znovuzří-
zení muzea ve Voticích.

Vlastivědný klub se svým programem při-
hlásil k tradici muzejnictví ve Voticích, kde již 
jednou muzeum bylo. Vzniklo v roce 1925 zá-
sluhou učitele a významného historika Čeňka 
Habarta a stavitele Vojtěcha Vrzala. Bylo však 

v roce 1948 neuváženým rozhodnutím nového 
vedení města zrušeno a všechny jeho cenné 
exponáty zmizely neznámo kam. Ztratil se 
i velmi vzácný dřevěný orloj postavený bratry 
Švimberskými z Votic. Ztratila se i sbírka mincí, 
krojů, chladné a palné zbraně a mnoho dalších 
zajímavých exponátů. Stejný osud měla i bo-
hatá klášterní knihovna. Došlo také ke zbou-
rání místní židovské synagogy a devastování 
památek, ze kterých se převážně staly sklady 
pro zemědělské podniky. Zpočátku se Vlasti-
vědný klub ve spolupráci se Sdruženým kul-
turním střediskem zaměřil na pořádání před-
nášek a výstav a natočil také dvě audiovizuální 
pásma o památkách Voticka, které byly použity 
při přednáškách. Dále pořádal každoročně zá-
jezdy po památkách naší vlasti. Ve spolupráci 
s okresní památkovou péčí prováděl soupis 

mentálního vzdělávání, výchovy a osvěty. 
V dubnu proběhl již 25. ročník výtvarné a 22. 
ročník literární soutěže ke Dni Země pro žáky 
základních a středních škol okresu Benešov. 
Do soutěže se zapojilo celkem 22 škol a porota 
vybírala z 526 prací.

Další spolupráce probíhá v rámci návštěv-
nického střediska Dům přírody Blaníku, který 
je součástí sítě domů přírody ve vybraných 
chráněných krajinných oblastech ČR a jehož 
je ČSOP Vlašim provozovatelem. Dům pří-
rody poskytuje zázemí Správě CHKO Blaník 
pro vedení exkurzí. V Domě přírody Blaníku 
se konala nejúspěšnější společná akce v roce 
2016 – Výstava hub blanických lesů, která se 
setkala s velkým zájmem veřejnosti a za tři říj-
nové dny ji navštívilo více než 400 houbařů 
a milovníků hub.

Dále Správa CHKO Blaník spolupracuje 
s ČSOP Vlašim na projektu Geoparku Kraj 
blanických rytířů a při udělování regionální 
značky „KRAJ BLANICKÝCH RYTÍŘŮ regio-
nální produkt®“.

Ve dnech 23. až 24. 9. 2016 proběhlo ve Vla-
šimi krajské kolo Ekologické olympiády, kterou 
pro žáky středních škol pořádá v Podblanic-
kém ekocentru ČSOP Vlašim ve spolupráci se 
Správou CHKO Blaník.

Správa CHKO Blaník pořádala v roce 2016 
tradiční přednášky a semináře pro školy – již 
tradičně v listopadu přednášku „Ochrana pří-
rody na mapách (aneb pohledy shůry i zblízka 
na přírodní rezervace)“ při příležitosti meziná-
rodního dne GISDAY, tentokrát na základní 
škole v Louňovicích pod Blaníkem. 
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