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Příroda je obří zahradnictví

Věděli jste, že:  Přesazování koniklece není moc 
úspěšné proto, že má dlouhý kořen, který se dá 
lehce poškodit? Vysít semena je zaručenější cestou 
k úspěchu.

Do přírody se nechodí jako do oblíbeného zahrad-
nictví s pokoutnou touhou přesadit si na zahrádku 
nějakou planě rostoucí zeleň ani si tu vybrat vánoční 
stromek. Své vášně raději přeneste na poctivé za-
hradničení. Navíc, v národních parcích a národních 
přírodních rezervacích nelze sbírat rostliny (s výjim-
kou sběru lesních plodin) ani odchytávat živočichy, 
jinak vám hrozí pokuta.

Zvířecí mládě potřebuje to, co dítě

Věděli jste, že:  Srnky nechávají svá mláďata prvních 
7–10 dní po porodu o samotě a přicházejí je kojit 

jednou za několik hodin?

Pokud jste potkali v přírodě opuštěné 
mládě, nezachraňujte je hned, ne 

každé z nich potřebuje pomoc. Raději 
volejte: https://www.zvirevnouzi.cz/

DESATERO dobrých nápadů, které 
nejsou, čím se zdají být 

Pes se nejlépe 
vyběhá v lese 

Věděli jste, že: Rozji-
třený kanec na svých podsa-
ditých nožkách běží rychlostí až přes 
50 km/h, takže by na olympiádě hravě 
předběhl i Usaina Bolta (jeho rekordní 
změřená rychlost sprintu je 44,72 km/h)? 
Pes je v průměru o deset kilometrů za 
hodinu pomalejší.

Záchranné stanice hlásí, že hodně přijatých zvířat 
bývá pokousáno od psů. Podle § 63 a 64 zákona 
o myslivosti může orgán státní správy za volné po-
bíhání psů v honitbě uložit pokutu až 30 000 ko-
run fyzické osobě a 40 000 právnické osobě. 
Takže nejlepším přítelem psa v lese je vodítko.

Hřib jako hřib

Věděli jste, že:  Přírodovědec s českými kořeny Julius Vin-
cenc Krombholz v devatenáctém století v pražské královské 
oboře Hvězda objevil a popsal hřib královský?

Dnes hřib královský, ale také hřib Fechtnerův a hřib moravský 
patří do kategorie kriticky ohrožených druhů. Za jejich sběr 
může být uložena sankce až do výše 100 tisíc korun, u práv-
nických osob se částka může vyšplhat až do 2 milionů. Takže 
pokud se vydáváte na v Česku populární houbaření (zejména 
v jižních Čechách – na Třeboňsku, Budějovicku, v okolí Písku 
a Orlíku) a potkáte tuto vzácnost ve světlých listnatých lesích, 
pak si dejte pozor. A vyhněte se královským obloukem.

K
am vede cesta dlážděná dobrými úmysly, 
všichni víme. Přehmaty, jichž se s dobrým 
záměrem dopouštíme, můžou zanechat 
v přírodě smutné stopy. Není to tak, že… 10
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Máte pocit, že:  Vyhazujete-li organické 
zbytky svačiny do trávy u cesty s lehkým 
srdcem, že je vracíte tam, kam stejně patří? 

Jenže ten návrat může být zatraceně poma-
lý. Váš ohryzek od jablka nebo hrušky se rozkládá 
16 dní, slupka od banánu zhruba půl roku, slupka od 
pomeranče dokonce rok. Držte se principu – cho-
vám se ohleduplně nejenom k přírodě, ale i k ostat-
ním: co si do přírody přinesu, to si také odnesu. 
Bioodpadem nakrmte pak doma hnědou popelnici.

Věděli jste, že:  V Krkonoších staví zábrany, do Adršpašských 
skal můžete jen se vstupenkou, vrchol beskydské Kněhy-

ně je veřejnosti uzavřen kvůli rušení vzácných druhů 
ptáků jako tetřeva hlušce? Nejsou to jasné signály? 

Které přírodní krásy projdou regulací jako další? 
Sdílet každým rokem vzpomínky na stejná místa 
v české přírodě s většinou českého národa je pěk-
né, ale za cenu její devastace? Nechoďte s davem, 

hledejte si svá magická místa – a na nich udržujte 
klid a čistotu.

Stavěním věží přírodu 
povznášíte 

Máte pocit, že:  Profesionální snímky z přírody jsou plné působivých záběrů z dronů? Odolejte pokušení pořídit si 
takové ptačí perspektivy z vašich výletů do domácí videotéky. 

Drony totiž velmi ruší právě ptáky, dokonce tak, že mohou opustit hnízdo i s mláďaty. A kromě nich také ostatní turis-
ty či domácí, kteří si chtějí užívat povznášejícího klidu. Za rušení drony v chráněných územích můžete podle zákona 
o ochraně přírody a krajiny vyfasovat pokutu. Například na Šumavě, v národním parku (kde je zcela zakázáno 
s drony létat až do výšky 300 m nad zemí), je jedním z nejoblíbenějších míst pilotů dronů Zhůří u Horské 
Kvildy. Strážcům parku už se jich tam podařilo několik odhalit. Za porušování pravidel jim hrozí na místě až 
desetitisícová pokuta, ve správním řízení až milion korun. 

Zvládnete vše nejlíp 
sami

Nejlepší destinace jsou ty 
notoricky známé
 

Příroda je 
kontejner 
na bioodpad
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Člověk má 
zachraňovat zajíčky7.

6.

Jsme teď více v přírodě, méně v cizině a ve městech, proto 
nás příroda i víc zajímá. Jen v době pandemie koronaviru 
přijali v záchranných stanicích na 274 zajíců. „Zachránci“ zby-
tečně přidělali práci přeplněným zařízením. Taková pomoc 
nebyla potřeba, naopak mohla zajíčky ohrozit.

Věděli jste, že:  Zajíc se může dožít 12 let, ale 
v přírodě jen málokterý přežije třetí rok života? 

Dron korunuje přírodní 
zážitky z dovolené
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Věděli jste, že:  Rašeliniště zaujíma-
jí v České republice plochu jen kolem 
25 000 hektarů? Skoro polovina z nich 
leží v jižních Čechách. Na Šumavě jsou 
rašeliniště považována za jedny z nejlépe 
zachovalých přirozených ekosystémů, 
a zároveň v přírodě slouží k zadržování 
vody v krajině. Vytvářet a udržovat tyto 
unikátní ekosystémy pomáhá právě voda, 
která v nich hraje klíčovou roli. A k návratu 
rašelinišť pomáhají zase dobrovolníci.

Nedejte se mýlit, ochránci přírody vaši 
pomoc potřebují. Pomoc dobrovolnou, ne 
svévolnou. Známe to, neznalost neomlou-
vá. A i v pomáhání přírodě jsou znalosti 
a zkušenosti klíčem. Obraťte se na správy 
národních parků – na Šumavě teď můžete 
zachraňovat rašeliniště (http://life.npsu-
mava.cz/kalendar-akci/), dále na AOPK ČR, 
spoustu neziskových organizací, ekocent-
ra, ČSOP, Sázíme budoucnost ad. 

Máte pocit, že:  S každým výletem do přírody musí po 
vás něco krásného zůstat? Že s každou kamennou mohy-
lou neboli mužíkem je místo vaší tvorby ještě mocnější? 

Nenechte se mýlit. S každým přemístěným kamenem 
u vody ničíte jikry ryb, larvy hmyzu i rostliny důležité pro 
vodní ekosystém. Zatímco vy se oddáváte sochařské váš-
ni, celá tahle vodní havěť to má spočítané. A například na 
hřebenech hor budováním věží narušujete přírodní dílo, 
které pokračuje přes tisíce let.


