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Úvod:
Vážená čtenářko, vážený čtenáři zpravodaje,
v roce 2020 vám všem přeji hodně štěstí, zdraví, pohody a
vyrovnanosti.
Na úseku životního prostředí bych si přál, abychom se nemuseli
potýkat s extrémními výkyvy počasí, které většinou způsobují značné problémy v podobě
vichřic a popadaných stromů, záplav nebo naopak úmorného sucha. Město se sice na tyto
extrémní situace připravuje, aby je dokázalo zvládat, ale vyrovnané počasí je pro nás všechny
přece jen příznivější a hlavně finančně levnější. Velice mě těší, že se velmi podařila národní
vzdělávací konference na téma „Voda a sucho“, o kterou byl mimořádný zájem zejména ze
strany pedagogických pracovníků a především ředitelů škol z různých částí České republiky.
Podařilo se zajistit za přednášející odborníky, kteří se danou problematikou dlouhodobě
zabývají. Je vidět, že téma klimatických změn ve vazbě na problematiku vody je velice
aktuální a zajímá hlavně mladé lidi, což je dobře. Děkuji všem, kteří danou problematiku řeší,
a to jak profesionálně, tak i třeba na svých zahradách tím, že pomáhají udržovat ve městě
příznivé mikroklima.
Přeji všem hodně úspěchů, štěstí a pohody, a pokud má někdo na své zahradě příklady dobré
praxe, velice rádi je otiskneme.

Váš starosta
PaedDr. Luděk Štíbr
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Národní konference ,,Voda – sucho“
Dne 8. 11 2019 se v Domu osvěty v Rakovníku konala Národní konference ,,Voda
Sucho“. Konference byla zaměřena na klimatické změny a s nimi spojené sucho.
Není náhoda, že konference se konala právě v Rakovníku, jelikož Rakovnicko je
regionem, který se dlouhodobě potýká s nedostatkem dešťových srážek a řadí se k nejsušším
oblastem České republiky.
Po úvodním proslovu, který přednesl ředitel Střední průmyslové školy Emila Kolbena
Rakovník RNDr. Jan Jirátko a pan místostarosta Ing. Jan Švácha, řekl na konferenci několik
slov Ing. Jiří Burian, předseda Stálé komise VODA-SUCHO Senátu parlamentu České
republiky. Podle něho je jedním z největších problémů se suchem změť českých zákonů. Sám
byl v minulosti dlouholetým starostou města Sedlčany a problém s vodou na radnici řešili.
Projekt na přivadeč, který přivádí vodu z Želivky, se řešil dlouhých patnáct let, zhruba do
dvou let pak byla stavba hotová.
Se svým příspěvkem ,,Klimatické změny“ vystoupila na konferenci Ing. Anna
Habartová, vedoucí oddělení ekologie krajiny, OŽP MěÚ Rakovník, zmínila zde několik dat a
prognóz o oteplování např., že pokud lidstvo do roku 2050 zásadně neomezí produkci
skleníkových plynů, lze očekávat oteplení o 3-6 ℃. Následovala prezentace s fotografiemi se
situacemi způsobenými suchem na Rakovnicku.
Už nyní je zřejmé, že na Rakovnicku rapidně klesá hladina spodní vody. Mnoha lidem
s vlastním zdrojem vody v menších obcích vyschla studna a žádali svou obec o pomoc.
Vodohospodářské sdružení obcí Rakovnicka (VSOR) rozšiřuje i do těchto obcí vodovodní
řad. Z důvodu klimatických změn však zdroje pitné vody nejsou nekonečné. V budoucnu se
uvažuje o investici 200 milionů korun do propojení vodovodní soustavy VSORu se soustavou
ze severních Čech. Ing. Eva Kršková ze společnosti RAVOS uvedla, že by vznikl převaděč
z Jesenic do Rakovníka o délce 22 km se třemi čerpacími stanicemi.
Krajina je nyní zdecimována nekončícími lány polí, neexistencí mokřadů, remízků, ale
také vybetonovanými koryty potoků a říček ve městech a narovnanými toky. Ing. Tomáš
Steiberger, koordinátor projektu ,,Živá voda pro Rakovnický potok“, upozornil na to, že je
nejen nutné vrátit vodu do krajiny, ale také chápat problematiku jako systém celku a je nutné
si uvědomit souvislosti mezi jednotlivými systémy a snažit se je pochopit. Musíme a je nutné
vrátit vodu do krajiny, ta slouží také jako klimatizační médium, stejně jako zeleň, která je
zároveň domovem tolik potřebného hmyzu. Ne vše dokážeme řešit technikou v podobě
klimatizací. Změna klimatu je obrovská změna pro lidstvo.
Následovala prezentace Ing. arch. Jany Jirátkové, vedoucí oddělení odboru výstavby a
investic Rakovník, která byla zaměřena na téma ,,Hospodaření s vodou ve městech“, kde
mimo jiné uvedla několik příkladů opatření proti suchu ze zahraničí a zmínila činnost Města
Rakovníka v této oblasti. Závěrem promluvila o zakládání zelených střech a vlastních
zkušenostech s nimi, jelikož zelenou střechu sama má.
Další prezentaci přednesl pan Jiří Pšenčný, předseda ZO ČSOP Rakovník. Téma
přednášky bylo ,,Zkušenosti s revitalizacemi říčních systémů“. Jiří Pšenčný ukázal úspěšně
realizované projekty revitalizace vodních toků.
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Doc. Dr. Ing. Petr Salaš ze Zahradnické fakulty Mendelovy univerzity Brno přednesl
přednášku na téma ,,Voda a sucho v podmínkách městské zeleně“, kde zmínil to, jak jsou
stromy v městském prostředí důležité pro ochlazování prostředí v letních měsících a jak
mohou trpět nevhodně zvolenou výsadbou.
Ing. Libor Tomica, odborný pracovník odboru životního prostředí Rakovník přednesl
přednášku na téma ,,Zemědělství, lesní hospodářství a myslivost z hlediska klimatických
změn“, kde uvedl měnící se stavy zvěře v souvislosti s klimatickou změnou.
Následovala přednáška RNDr. Aleny Škoudlínové, vedoucí odboru životního prostředí
Rakovník na téma ,,Zkušenosti z praxe a ekologické výchovy“, ve které upozornila mimo jiné
na důležitost ekologické výchovy a její opomíjení v současné době, na narušování ekologické
rovnováhy a člověkem. Upozornila, že ochrana životního prostředí by měla být součástí
morálního kodexu a zdůraznila důležitost ekologické výchovy.
Konference se zúčastnilo přes 150 lidí. Zájem o životní prostředí a klimatické změny v naší
společnosti stále stoupá a řada lidí má chuť přispět ke zlepšení dnešní situace.

Vybraná doporučení ke zlepšení stavu životního prostředí
Městský úřad Rakovník, odbor životního prostředí by rád přispěl k boji proti klimatickým
změnám, které se rok od roku projevují s větší intenzitou na celém území České republiky
hlavně v podobě extrémního sucha a vysokých teplot, a proto připravil níže uvedená
doporučení.
 Stát by měl mít větší podíl na zajišťování ekologické výchovy. Doporučujeme, aby se
ke stávajícímu systému ještě zajišťovala environmentální výchova a šíření informací o
životním prostředí (zejména ve vazbě na klimatické změny) na obcích s rozšířenou
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působností. Současné šíření informací o životním prostředí je neprovázané a
nekoncepční, často se značným lobbingem určitých zájmových skupin. Stát by měl
zajišťovat provázanost informací a zejména podrobný nadhled a měl by se zaměřit
zejména na informování o možnostech řešení.
Daňově zvýhodnit vlastníky zemědělské půdy a ostatních ploch, kde je významná
zeleň (např. zahrady, sady, remízky, meze, parky, protierozní opatření, významné
krajinné prvky, interakční prvky, přírodě blízké krajiny, lesy – ne monokultury,
územní systém ekologické stability, mokřady atd.), které se významnou měrou podílejí
na tvorbě mikroklimatu a zachování biodiversity, zejména v oblastech ČR, které se
potýkají s klimatickým suchem.
Dotační titul Dešťovka doporučujeme rozšířit i pro uživatele zahrad a rekreačních
objektů, kteří zde nemají trvalý pobyt a kteří se o zahrady starají pouze sezónně (a to
nejenom pro společenské organizace). Dotace na menší nádrže na zachytávání dešťové
vody doporučujeme řešit jako obdobu poskytování kompostérů, tj. o žádost o dotaci
by žádaly přímo obce (města), které by poskytly nádrže obyvatelům formou pronájmu.
Zahrádkaření by mělo být právně zakotveno jako veřejně prospěšná činnost (není tím
myšlena pouze činnost Českého zahrádkářského svazu). Má značný význam na tvorbu
mikroklimatu, na zachování biodiverzity, na produkci biopotravin v daném místě
(odpadne doprava), lidé se učí zvládat mezilidské vztahy a altruismus, vhodně
hospodařit s půdou, kompostovat, přispívá ke zdravému životnímu stylu a vytváření
kladného vztahu k přírodě a životního prostředí.
V současné době je snaha o budování remízů v polích, luk mokřadů kvůli změnám
klimatu, na druhou stranu pokud se najde nesoulad při revizích katastru nemovitostí
v druhu pozemku, musí majitel uvést pozemek, který má vzhled louky s nálety dřevin,
ale je zapsaný v KN v kultuře orná půda, do původního stavu. Pozemek nemá
charakter lesa, tudíž nemůže být druhem lesní pozemek. Pokud pozemek zůstane
druhem orná půda, má majitel povinnost uvést ho do původního stavu, tudíž pozemek
zorá a přijde se tak o cennou lokalitu. Aby byl charakter pozemku zachován beze
změn, musel by majitel převést pozemek na druh ostatní plocha, za což by musel
zaplatit a platil by vyšší daně, tudíž mnohdy dojde ke zničení louky a zorání pozemku.
V současné době nejvíce poškozuje zemědělský půdní fond způsob hospodaření na
něm. Dle platného znění zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního
fondu (dále jen „zákon o ochraně ZPF“) však toto nelze prakticky postihnout, neboť
jednak stále chybí „protierozní vyhláška“, tedy právní předpis určující přípustnou míru
erozního ohrožení zemědělské půdy a naopak existuje výjimka z povinnosti užívat
zemědělskou půdu v souladu s druhem pozemku právě pro hospodaření uživatele
půdního bloku zařazeného do evidence půdy podle zákona o zemědělství, tedy
českého zemědělce. V zásadách ochrany zemědělské půdy uvedených v ust. § 3 odst.
4 zákona o ochraně ZPF je nutné provést změny. Je nutné zrušit výjimku z povinnosti
užívat zemědělskou půdu v souladu s charakteristikou druhu pozemku, neboť právě
zde dochází k nepostižitelnosti zemědělců, kteří tak mohou beztrestně užívat trvalý
travní porost jako ornou půdu. Těchto případů je bezpočet, ať už se jedná o účelové
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předvedení orné půdy na trvalý travní porost pouze z důvodu snížení finanční zátěže
při platbě daně z nemovitosti nebo, v horším případě, skutečné rozorání trvalého
travního porostu. Dále je nutné podpořit zákonem vymahatelnost provedení
společných zařízení podle zákona o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech,
zvláště pak finančně i technicky méně náročných realizací opatření a prvků. Vhodné
by bylo přenést do zákona o ZPF pojem ekologicky významných prvků dle zákona o
zemědělství (krajinotvorný sad, krajinné prvky: mez, terasa, travnatá údolnice, skupina
dřevin, stromořadí, solitérní dřevina, příkop, mokřad), aby tyto mohly být součástí
zemědělské půdy, aniž by se tyto plochy ze ZPF musely vyjímat; případně, aby plochy
vyjmuté ze ZPF pro tyto účely nepodléhaly finančnímu odvodu.
V zákoně 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „zákon o ochraně přírody a krajiny“), chybí předpis pro ukládání sankce za
rozšiřování geograficky nepůvodních druhů a kříženců a nepovoleného zakládání cest.
Pro § 9 odst. 4 zákona o ochraně přírody a krajiny chybí předpis pro poplatek jako
kompenzaci náhradní výsadby dřevin.
Doporučujeme registrování významných krajinných prvků přímo v rámci územních
plánů.
Úprava metodických pokynů pro kácení pod vedením elektrického napětí – firmy
většinou po oznámení kácení vyfrézují celý pás dřevin pod vedením, nehledě na výšku
dřevin, či období hnízdění ptáků, zničí tak důkazy pro případnou kontrolu orgánu
ochrany přírody.
Podpořit zahrádkářské osady v rámci tvorby územního plánu – zvýšit plochy zeleně,
sadů a zahrad.
Lepší dosažitelnost dotačních programů pro obce, zjednodušení podání žádostí.
Adaptační prvky na změnu klimatu u novostaveb – retenční nádrže, solární panely,
zasakovací plochy, zeleň, pasivní domy, jímání dešťové vody by měla být zákonná
podmínka pro povolení nových staveb.
Větší zapojení měst a obcí do osvěty veřejnosti o změnách klimatu – i prostřednictvím
sociálních sítí nebo mobilních aplikací, finanční podpora měst, které se zapojí
Doplnit strategii o plán ekologického vzdělávání zejména na úrovni obcí a měst.
Podpora výsadby stromů kolem silnic a jiných zdrojů emisí.
Větší podpora místní zemědělské produkce – omezení dovozu ze zahraničí, lokální
chovy, regionální potraviny.
Větší soběstačnost místní zemědělské produkce, podpora místních trhů, místních
zemědělských produktů.
Efektivní začlenění problematiky klimatických změn do jednotlivých složkových
zákonů.
Větší propojení a spolupráce různých resortů při řešení problematiky klimatických
změn.
Účinně řešit ochranu kvality zemědělské půdy.
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Věnovat pozornost kontrolám kvality prodávaných kompostů, aby nedocházelo ke
vnášení škodlivých látek do půdy.
Zvýšit procento ploch území, které by měly být určeny pro zachování a zvýšení
ekologické stability krajiny (ÚSES, VKP, krajinné prvky dle zemědělského zákona,
významné stromy, remízy, mokřady atd.)
Snížit daně za pozemky, kde jsou významné prvky, sloužící k zachování a zvýšení
ekologické stability.
Zákonně, jednoznačně řešit problematiku „divokých skládek“. Zajistit efektivní
environmentální výchovu a šíření informací ohledně ekologicky vhodného chování
(včetně ekologické spotřeby).
Ve spolupráci s Ministerstvem zdravotnictví se doporučujeme zabývat problematikou
životního prostředí a zejména klimatických změn ve vazbě na zdravotní stav obyvatel.
Zajistit také větší informovanost lidí v tomto směru.
Jak může životnímu prostředí pomoci každý z nás



















Šířit environmentální informace ve svém i širším okolí, učit příkladem - chovat se
ekologicky a učit své děti chovat se šetrně k přírodě.
Omezit dopravu osobním automobilem a více využívat prostředky hromadné dopravy
nebo chodit pěšky.
Naučit se více využívat přírodní zdroje (přírodní kosmetika, potraviny, léky, …).
Nahradit jednorázové obaly v domácnosti trvalejšími (vícero použití), nosit si vlastní
např. tašky, obaly (omezit vznik odpadů), nakupovat v „bezobalových“ prodejnách.
Používat opakovaně krabice, igelitové sáčky a tašky, dárkové tašky, balící papír.
Používat látkové tašky, které se dají prát. Dají se šít ze zbytků látek nebo z
vyřazených oděvů. Nosit si do obchodu igelitové sáčky z předchozích nákupů pečiva,
zeleniny a ovoce a opakovaně je používat, nebo používat látkové.
Nosit si do obchodu vlastní nádobky, například na odvažovaný salát, pomazánky.
Omezit nakupování v supermarketech, kde je vše stokrát zabaleno, např. salám, maso,
ovoce.
Obnošené šaty a nepotřebné věci nevyhazovat do kontejnerů, hledat jiné využití,
případně nabídnout někomu dalšímu.
Obecně šetřit vodou, potravinami, kupovat jen to, co opravdu potřebujeme.
Opravitelné věci se snažit opravit a zbytečně nevyhazovat a kupovat nové. Než si
koupím jakoukoliv věc, zamyslet se nad tím, jestli ji opravdu potřebuji, a jak dlouho ji
budu používat, než jí vyhodím a vyrobím z ní odpad.
Nepoužívat jednorázové kapesníky, vlhčené ubrousky, kelímky na kávu, nestravovat
se v rychlém občerstvení, kde používají jednorázové obaly a nádobí nebo si nosit
vlastní nádoby na jídlo.
Omezit používání elektroniky v domácnosti a vypínat úplně spotřebiče, nenechávat je
v pohotovostním režimu.
Některý organický odpad z domácnosti (čajové sáčky, zbytky zeleniny, ovoce) lze
zpracovat např. pomocí vermikompostérů - žížalí továrny na humus pro pokojové
rostliny.
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Podporovat místní zemědělce koupí jejich produktů, případně kdo má možnost, tak si
pěstovat vlastní zeleninu, ovoce nebo chovat drobné zvířectvo. Používat regionální
výrobky, které se nemusí z daleka dovážet.
Nakupovat jen tolik potravin, kolik skutečně spotřebujeme, aby zbytky potravin
nekončily v odpadcích.
Omezit spotřebu masa v jídelníčku.
Dívat se na původ a složení výrobků, které kupujeme, zejména zda obsahují palmový
a palmojádrový olej. Nachází se hojně v čokoládě a dalších potravinách nebo v
kosmetice.
Plantáže palmy olejné nahrazují cenné biotopy deštných pralesů, zejména v Indonésii.
Třídit odpad.
Vymývat poloprázdné plastové obaly od saponátu, kosmetiky a potravin, než se
vyhodí do tříděného odpadu.
Čistící prostředky - používat tzv. ekologicky šetrné výrobky (mnohdy odbouratelné do
1 týdne), či ocet místo saponátu.
K pití využívat vodu z kohoutku, perlivá voda se dá vytvořit např. pomocí
sodastreamu a osladit si ji může každý domácím sirupem třeba z šípku, ostružiny,
kopřivy nebo bezu, které jsou dostupné pro všechny.
Větrat krátkodobě otevřením oken do průvanu a ne dlouhodobě větračkami.
Vypouštět vodu s mydlinkami z pračky do kýble (např. ze světlého prádla) a použít ji
k přepírání nebo namáčení dalšího prádla, popřípadě k mytí podlahy.
Při praní co nejvíce naplnit pračku, čím plnější pračka, tím levnější praní - úspora
energie, vody.
Přesně dávkovat prací prášek, používat šetrný k přírodě.
Nepoužívat zbytečně závěsné vůně do toalety, stačí na noc hodit do toalety nakrájenou
citronovou nebo pomerančovou kůru.
Nekupovat levné spotřební věci, módní výstřelky, oblečení, boty, které se hned rozbijí
a nedají se opravovat, koupit si kvalitní, i když dražší věc na více sezon.
Nekupovat zbytečnosti, před nákupem prohlédnout ledničku, promyslet si např., co
chci vařit, zjistit zásoby, a pak jít na nákup se seznamem věcí, které opravdu potřebuji
a nekupovat nic na víc.
Nepřetápět domácnosti, kromě plýtvání energie to škodí i zdraví.
Zbytečně netisknout informace na papír, nebrat si v obchodech, muzeích reklamní
letáky, když se dají najít informace na webu.
Zateplit dům ekologickým způsobem, ne aby všude létal polystyrén.
Zalévat dešťovou vodou.
Založit si na zahrádce pořádný kompost na posečenou trávu, slupky z ovoce a
zeleniny, pro hnojení zahrádky. Nekupovat balená hnojiva v obchodech.
Na zahradách pěstovat větší množství plodonosných dřevin vůči okrasným, plody se
dají dále zpracovávat.
Chytat vodu z mytí zeleniny nebo ovoce bez saponátů, do kýble a pak s ní zalévat
venkovní rostliny a trávník.
Nepěstovat kolem domu za každou cenu anglický trávník, nesekat ho na 1mm
(zplodiny ve vzduchu, spotřeba benzínu, elektřiny), nelikvidovat v něm každý plevel
chemickými prostředky, ale zasít si pestrou travní směs, nechat trávník v létě delší,
lépe odolá letním přísuškům, tím se ušetří voda. Nechávat na zahradě někde stranou
menší neposečené plochy jako úkryt pro hmyz.
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V horkých dnech zalít ve svém okolí nějaký nově vysazený strom a pomoci mu tak
horké dny přežít.
Umisťovat na zahradách pítka pro ptáky a jinou volně žijící zvěř.
Neasfaltovat zbytečně přírodní plochy: na zpevněné plochy použít zatravňovací
dlažbu, do které se dá osít tráva. Zrovna tak neasfaltovat zbytečně každou lesní cestu a
dělat z ní pohodlnou cyklostezku. Stačí nechat prašné cesty a zpevnit je drobným
štěrkem. S asfaltem v lese i na parkovištích ubývá plocha, kam by se mohla při
prudkých deštích vsakovat voda a zvyšuje se teplota ovzduší.
Při oslavách nepoužívat petardy a ohňostroje (plaší domácí zvířata a zvěř) a do
ovzduší se uvolňují nebezpečné látky.
Zemědělství - Dodržovat osevní postupy, aplikovat hlubokou orbu, do půdy
zapracovávat organická hnojiva (chlévský hnůj, kompost, zelené hnojení z
meziplodin), větší lány monokultur rozdělit pomocí polních cest, mezí, remízků a alejí
stromů.
Lesnictví - Pěstovat druhově pestřejší porosty s větším množstvím listnatých druhů,
ponechávat v porostech staré doupné stromy pro ptactvo a jiné živočichy.
Den stromů v Rakovníku

Město Rakovník se již léta zapojuje do oslav Dne stromů. Poprvé byl Den stromů
slaven r. 1872 v Nebrasce na podnět J. S. Mortona, který navrhl vyhlášení Národního dne
stromů s cílem vyzdvihnout důležitost stromů při zvyšování kvality životního prostředí. Při
první slavnosti bylo vysazeno více než milion stromů v Nebrasce. Myšlenka oslav Dne
stromů se rychle rozšířila po celých Spojených státech a později i na další kontinenty. Datum
oslav Dne stromů je různý. Liší se podle klimatických podmínek a toho, kdy je možné stromy
vysazovat.
V Čechách byly Svazem spolků okrašlovacích pořádány Stromové slavnosti poprvé
masově v roce 1906. Stará tradice československá byla v České republice obnovena v roce
2000, kdy bylo datum první oslavy svátku stromů stanoveno na 20. 10. Od té doby se
každoročně v tento den konají výstavy, semináře či koncerty inspirované stromy, také
vycházky za stromy a do lesa. Hlavně se v tento den stromy sází.
V Rakovníku byly v roce 2019 v rámci Dne stromů pořádány tyto akce:
Dne 17. 10. 2019 od 13:00 hodin do 16:30 hodin byla pro veřejnost otevřena Farní
zahrada v Rakovníku, která byla zaregistrována jako významný krajinný prvek a v roce
2008 a počátkem roku 2009 zrekonstruována za finanční podpory Města Rakovníka,
Středočeského kraje a řady dalších sponzorů. Bude zde k vidění výstava fotografií z průběhu
rekonstrukce celé farní zahrady. Farní zahrada se nachází naproti Muzeu T. G. Masaryka u
Pražské brány v Rakovníku.
Dne 25. 10. 2019 od 8:30 hodin pořádal Dům dětí a mládeže v Rakovníku ve
spolupráci se Střední zemědělskou školou (SZeŠ) v Rakovníku v rámci oslav Dne stromů v
Botanické zahradě v Rakovníku Botanickou soutěž pro základní, střední a speciální školy za
finanční podpory Města Rakovníka, tematicky zaměřenou na užitkové i exotické rostliny.
Zároveň v Klubu DDM se konala přednáška Ing. Pazdery.
Dne 20. 10. 2019 od 8:30 hodin pořádal Rakovnický ornitologický spolek Fénix o. s.
za finanční podpory Města Rakovníka ornitologickou vycházku s vyvěšováním ptačích
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budek pro hnízdění drobných druhů zpěvných ptáků. Dále bylo na programu pozorování
ptáků a jejich určování, rady a tipy jak přilákat ptáky do zahrady a na krmítko během zimní
sezóny. Součástí vycházky byla také ukázka jak vyrobit ptačí budku a krmítko pro ptáky. Sraz
byl před budovou U Vrátných (vstup do parku Jamka).

Setkání pana starosty PaedDr. Luďka Štíbra s katolickým farářem, vikářem MUDr. Mag.
theol. Vojtěchem Novákem v registrovaném významném krajinném prvku Farní zahradě
v Rakovníku.

Pan starosta s panem farářem na farní zahradě u altánu, jehož střecha byla opravena z letošní
tříkrálové sbírky.
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Den stromů v Botanické zahradě v Rakovníku
Rakovnické posvícení
Od pátku 30. 8. do neděle 1. 9. 2019 pořádal Klub kaktusářů při I. ZO Českém
zahrádkářském svazu Rakovník v Gymnáziu Zikmunda Wintra Rakovník ,,46. Výstavu
kaktusů a jiných sukulentů“. Expozice byla zaměřena na rody Haworthia a Gasteria. K vidění
bylo přes 1000 rostlin kaktusů a sukulentů. Kaktusy bylo možné na výstavě i zakoupit.
V sobotu 31. 8. a v neděli 1. 9. 2019 pořádala Botanická zahrada Rakovník při Střední
zemědělská škole Rakovník ,,Den otevřených dveří Botanické zahrady“. Společnost pěstitelů
masožravých rostlin a jiných botanických kuriozit – Darwiniana zde uspořádala 15. jubilejní
výstavu masožravých rostlin a afrických fialek nazvanou „Tajemný svět masožravých
rostlin“.
V sobotu 31. 8. 2019 pořádal v Čermákových sadech Dům dětí a mládeže
v Rakovníku za finanční podpory Města Rakovníka Den otevřených dveří. Návštěvníci si
mohli prohlédnout ukázky z činnosti DDM, tvořivou dílničku a chovy zvířat. Zájemci si měli
možnost vybrat některý ze zájmových kroužků.
Spolek EXOTA Rakovník pořádal v Domě dětí a mládeže v Čermákových sadech
v sobotu 31. 8. a v neděli 1. 9. 2019 „Výstavu exotického ptactva“.
Dále v sobotu 31. 8. a v neděli 1. 9. 2019 pořádal Český svaz chovatelů v Rakovníku
v areálu ZO Českého svazu chovatelů ve Vladislavově ulici ,,Okresní výstavu králíků, holubů
a drůbeže s ukázkou exotického ptactva a expozicí morčat“. Návštěvníci výstavy si měli
možnost prohlédnout velké množství ušlechtilých a čistokrevných zvířat. Nad výstavou
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převzal záštitu starosta města Rakovníka PaedDr. Luděk Štíbr. Soutěžilo se o Pohár starosty
Města Rakovníka.
V sobotu 31. 8. 2019 na Husově náměstí v Rakovníku pořádal kroužek mladých
včelařů Prezentaci včelařského kroužku RAKOvčelaříci.

Památná alej u Rakovnického potoka
Koncem května roku 1872 se městem Rakovníkem prohnala ničivá povodeň, která
s sebou odnesla nejméně 5 domů a zaplavila náměstí. Při povodni zahynulo i několik měšťanů
včetně dětí. Tehdejší okresní starosta Trojan rozhodl o úpravě koryta Rakovnického potoka,
aby zamezil další ničivé povodni v budoucnosti. Dle projektu se mělo koryto toku posunout
jižněji od náměstí, počítalo se také s prohloubením dna a zvýšením břehů. Projekt byl ale
příliš drahý a městská rada na jeho realizaci nesehnala potřebné finance. V roce 1872 a 1873
byla provedena tedy jen nejnutnější opatření pro úpravu toku, jako například osázení břehu
vrbami, které zachytávaly naplavené bahno a písek. Koryto potoka jimi později značně
zarostlo a břehy nebyly dost pevné. Konečnou úpravu koryta Rakovnického potoka provedla
firma Ing. Velflíka v roce 1902. Podstatnou změnou se stalo osázení toku lípami, které
přispěly nejenom ke zpevnění břehů, ale současně se obyvatelům naskytla možnost příjemné
procházky stinnou alejí v horkých letních dnech.
V současnosti alej podél Rakovnického potoka čítá 540 stromů a je nejdelší alejí
památných stromů v České republice. Převážnou část aleje tvoří lípy malolisté (Tilia cordata),
dále pak lípy velkolisté (Tilia platyphyllos), jilmy horské (Ulmus glabra), javory mléč (Acer
platanoides) a javory kleny (Acer pseudoplatanus). Jako památná byla alej vyhlášena
Městským úřadem v Rakovníku v roce 2003, neboť je pro město nejen důležitou historickou
památkou, ale i významným přírodním prvkem. Tvoří zelenou páteř města a vytváří
podmínky pro migraci i život celé řady živočichů a rostlin. Dobré životní podmínky pro faunu
a flóru dokládá i výskyt rodinky ledňáčků říčních a čápů černých, kteří se zde v posledních
letech objevují. Svou polohou alej památných stromů také významně ovlivňuje bioklimatické
podmínky v centru města a poskytuje obyvatelům příjemné stinné místo k odpočinku.
Vlivem povětrnostních podmínek a špatného zdravotního stavu několik starých
památných stromů v minulosti zaniklo. Město Rakovník průběžně doplňuje alej výsadbou
nových lip, aby byla zachována pro budoucí generace. K výročí 100 let republiky bylo v roce
2018 vyhlášeno dalších 130 mladých lip v aleji za památné. Alej byla zařazena do soutěže
Alej roku 2019.
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foto: Petr Růžek
Významné a doupné stromy na území Městských lesů Rakovník
V roce 2018 byl realizován projekt mezi městem Rakovník, Městskými lesy Rakovník
s.r.o. a Rakovnickým ornitologickým spolkem Fénix, jehož cílem bylo vyhledání a značení
hnízdních a významných stromů na území města.
Pozornost byla věnována především stromům s dutinami, ale také stromům,
s počínající hnilobou, které slouží dutinově hnízdícím ptákům jako hnízdiště. Dále byly
vyhledávány významné stromy (druhem nebo stářím) a stromy s hnízdy větších a vzácnějších
druhů ptáků. Označené stromy by měly být vyjmuty z těžby a ponechány do úplného
rozpadu. Označené stromy slouží především k hnízdění ptáků, významné stromy pak
především jako významný prvek lesní krajiny okolí Rakovníka.
Stromy se evidovaly zadáním souřadnic, přímo v terénu navíc ještě značením
ihned po jejich objevení plným rovnostranným trojúhelníkem modré barvy (vrcholem
nahoru) o délce strany nejméně 12 cm (větší značky vydrží déle) ve výšce cca 130 cm nad
zemí.
Během projektu v roce 2018 bylo při terénních pracích zaevidováno celkem 47 ks
stromů na území Městských lesů Rakovník s.r.o.
Z tohoto počtu tvořily doupné stromy 39 ks, stromy s hnízdem dravce 1 ks a 10
významných stromů (z nichž 3 byly zároveň doupné).
Druhové složení označených stromů: buk lesní 24 ks, dub letní 7 ks, borovice lesní 6
ks, topol osika 5 ks, lípa srdčitá 2 ks, jedle bělokorá 1 ks, akát 1 ks a bříza 1 ks .
Celkem bylo ve 39 doupných stromech zjištěn následující počet dutin dle velikosti
vletového otvoru:
Puštík – 1
Datel – 13
Žluna – 7
Strakapoud – 54
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Celkem 75 dutin, tzn. 1,9 dutiny na strom.
Stromy s hnízdy – 1x káně lesní nebo včelojed lesní.
Více než 90% dutin tvořily dutiny vytesané šplhavými ptáky, jen malou část tvořily
přirozené dutiny – pukliny, dutiny po vypadlých větvích aj.
Významné stromy – celý seznam v tabulce, např. dub letní 110 cm,, buk lesní průměr
kmene 97, 101 a 120 cm, jedle bělokorá průměr kmene cca 49 cm.
Ptačí druhy zjištěné během terénních prací a významné porosty (červenec- srpen):
V doupných stromech: holub doupňák, datel černý.
Ostatní druhy: brhlík lesní, budníček lesní, budníček menší, červenka obecná, dlask
tlustozobý, drozd zpěvný, drozd brávník, kos černý, střízlík obecný, pěvuška modrá, pěnice
černohlavá, šoupálek dlouhoprstý, strakapoud velký, žluna zelená, datel černý, křivka obecná,
hýl obecný, žluva hajní, linduška lesní, sýkora koňadra, sýkora modřinka, sýkora uhelníček,
sýkora parukářka, mlynařík dlouhoocasý, holub hřivnáč, hrdlička divoká, káně lesní, včelojed
lesní, krkavec velký, sojka obecná, strnad obecný, pěnkava obecná, králíček obecný, králíček
ohnivý.
Nejcennější zjištěné porosty: Celkově bukové porosty nad 80 let, doubravy a listnaté lesy
Projekt byl podpořen grantem Města Rakovníka.

Buk lesní s dutinou datla černého
Za ROS Fénix
Milan Tichai
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Sázíme budoucnost – dotační program na výsadbu stromů
Ministerstvo životního prostředí od 14. října spustilo ve výzvě č. 9/2019 zcela nový
dotační program na podporu komunitní výsadby listnatých stromů. Žádat mohou i fyzické
osoby, ovšem výsadba se může týkat pouze veřejných prostranství měst a obcí, přímo
v zástavbě a nebo jejím okolí (včetně uzavřených vnitrobloků a společných dvorů bytových
domů).
Projekt Sázíme budoucnost, byl spuštěn pod záštitou Nadace Partnerství. Rozdáno
bude celkem 100 miliónů korun, přičemž se může zapojit doslova každý, kdo chce ve svém
městě či obci dýchat čistý vzduch. Cílem projektu je vysadit mimo území lesů 10 milionů
stromů, čili za každého českého občana jeden strom.
Kdo má nárok na dotaci
Nárok na dotaci mají místní organizace, úřady, firmy, školy, komunity, spolky,
skupiny aktivních osob, ale i jednotlivci. Tedy všichni, kromě hnutí a politických stran, které
zajímá budoucnost svých obcí a měst a zeleně v jejich katastru. Jedinou podmínkou získání
dotace je legitimní vztah k místu výsadby. Snadno jej však prokážete trvalým bydlištěm,
nájemní smlouvou, případně vlastnictvím pozemku, právnické osoby musí prokázat své sídlo,
nebo působnost v místě výsadby, případně vlastnictví pozemku.
Na co lze dotaci získat a na co nikoli
Dotační prostředky lze využít na nákup sazenic, substrátu a dalšího materiálu
potřebného k výsadbě včetně prostředků potřebných pro péči o vysazené dřeviny (hnojiva,
pomůcky na ochranu kmenů, ale i již osvědčené zavlažovací vaky). Dokonce lze žádat
i o prostředky na zajištění odborného posudku a publicity.
Z dotace také není možné financovat odměnu za práci související s výsadbou dřevin,
jelikož ministerstvo předpokládá, že na přípravě půdy či výkopech výsadbových jam se budou
lidé podílet dobrovolně.
Podporována není výsadba stromů sloužících k podnikatelským účelům (plantáže
rychle rostoucích dřevin, intenzivní ovocné sady apod.), výsadba na pozemcích plnících
funkci lesa či náhradní výsadba ve smyslu § 9 zákona ČNR č. 114/1992 Sb., o ochraně
přírody a krajiny, v platném znění.
Žádost a celý proces
Žádost o dotaci lze zaslat elektronicky, přičemž projekty budou vyhodnocovány
a schvalovány průběžně. Do tří týdnů by se měl každý žadatel dozvědět, zda je jeho žádost
v pořádku, nebo je třeba odstranit případné nedostatky. Pokud je dotace schválena, sepsána
smlouva a výsadba realizována, dotace bude zaslána do tří týdnů na účet žadatele. Další
podmínkou je, že výsadbu nesmíme provádět bez dohledu odborníka odpovídajícího vzdělání
oboru zahradnictví, zahradnictví a krajinářské tvorby či lesnictví. Obzvláště v zastavěných
oblastech bývají ochranná pásma a také různá technická omezení. Musí být též zpracován
odborný posudek a zajištěn souhlas vlastníka pozemku. Tedy pokud jím nejste vy sami.
Nejsou třeba žádné autorizace či certifikáty. Odborný posudek vlastně bude moci zajistit
téměř každý dodavatel sadby.
Také vhodnost výsadby konkrétních druhů určí příslušný odborník, tedy nejčastěji
přímo prodejce sadby. A pokud získáte dotaci, musíte se o dotované sazenice aktivně starat
po dobu alespoň 3 až 10 let. Péče zahrnuje pravidelnou zálivku, výchovný řez, odstranění
kotvících prvků, hnojení, kypření, odplevelování, ochranu před nemocemi a škůdci a případná
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další opatření, pokud jsou třeba. 10 let od výsadby dotovaných dřevin běží doba udržitelnosti
projektu. Po tuto dobu se tedy dřeviny nesmí kácet, ale ani nesmí uschnout. V takovém
případě musí žadatel zajistit jinou dřevinu ze svých prostředků. Kus za kus. SFŽP bude
vysazené stromky namátkově kontrolovat v období mezi výsadbou a proplácením dotací,
ale i po vyplacení dotací.
Konkrétní výše příspěvků
Minimální výše příspěvku je 20 000 Kč a maximální příspěvek činí 250 000 Kč,
přičemž maximální míra podpory je stanovena na 100 % ze způsobilých výdajů. Ukončení
příjmu žádostí je stanoveno na 31. 8. 2020 nebo do vyčerpání alokace.
Kategorie stromu
Pořízení stromu Pořízení závlahy
Listnatý strom, obvod kmínku v 1 metru: 8-10 cm
1 500 Kč/ks
Listnatý strom, obvod kmínku v 1 metru: 10-12 cm
3 000 Kč/ks
1 000 Kč/ks
Listnatý strom, obvod kmínku v 1 metru: 12 cm a více
4 000 Kč/ks
Maximální výše dílčích podpor na jeden vysazený strom
Smyslem je zapojit aktivně veřejnost
Nejde u nás o jediný dotační program podporující výsadbu zeleně, spravovány jsou
ještě programy Operační program Životního prostředí a Program péče o krajinu. Smyslem
nového dotačního programu je aktivní zapojení veřejnosti, místních organizovaných skupin
a jiných nadšenců. Proto je také dotační program postaven na dobrovolné práci. Schéma
programu je jednoduché a žadatelé mohou mít pokryty veškeré náklady na materiál.
Více informací najdete na www.sazimebudoucnost.cz nebo www.narodniprogramzp.cz
Ptáci mají své domovy v lesoparku Jamka
Rakovnický ornitologický spolek Fénix za podpory Města Rakovníka a z iniciativy
pana Pavla Pidrmana uspořádal dne 20. října 2019 od 8:30 vycházku spojenou s vyvěšením
nových ptačích budek pro drobné doupně hnízdící ptactvo na území lesoparku "Jamka".
Spolek Fénix vyrobil celkem 20 budek tří nejběžnějších typů s vletovými otvory 28, 35 a 50
mm, budky jsou opatřené nátěrem a plechovou ochranou vletového otvoru proti predaci.
Nové budky nabízejí možnost hnízdění především sýkorám, brhlíkům, vrabcům polním,
krutihlavům a špačkům, tito ptáci často nenachází přirozené dutiny, protože se staré stromy a
suché větve často zbytečně odstraňují. Zároveň nové domky nahradí starší zde instalované
budky trojúhelníkového tvaru, které se nedají čistit. Právě pravidelná údržba budek je velmi
důležitá pro úspěšné hnízdění ptáků a dlouhou životnost příbytků.
Věříme, že se akce líbila a obsazené budky budou zpestřovat nejen místním občanům
vycházky lesoparkem.
Při nálezu poškozené nebo spadlé ptačí budky kontaktujte ROS Fénix – 608301387
Za ROS Fénix
Milan Tichai
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Z činnosti Rakovnického ornitologického spolku v roce 2019
Amatérští ornitologové sdružení v místním spolku Fénix se i letos zapojili do mnoha
projektů monitoringu stavu populací volně žijících ptáků a také do akcí na jejich ochranu.
Z tradičních výzkumů se zapojilo nejvíce členů a dobrovolníků do Mezinárodního
sčítání zimujících vodních ptáků na území okresu Rakovník, za podpory AOPK ČR proběhlo
i sčítání hnízdních populací vodních ptáků na Berounce, průzkum avifauny Lánské obory a
otevřené krajiny v CHKO Křivoklátsko.
Pokračuje i monitoring dravců a dalších zvláště chráněných druhů, např. bylo
zkontrolováno přes 260 ptačích budek určených pro lejska bělokrkého a přes stovku ptáků
bylo i okroužkováno.
Z ochranářských projektů pokračovalo značení doupných a významných stromů na
území Lesů ČR a také Městských lesů s.r.o. a LS Lány, tyto stromy jsou po dohodě
s vlastníky lesa ponechány pro hnízdění ptáků až do úplného rozpadu. Takto bylo v roce 2019
označeno přes 300 stromů, většinou buku lesního.
Spolek také vyčistil více než 2500 ks ptačích budek a vyvěsil několik set nových
budek určených pro hnízdění drobných lesních pěvců, převážně sýkor.
Členové také aktivně přikrmují ptactvo během zimního období, celkem se zakoupilo přes
jednu tunu krmiva, které tvoří převážně semena slunečnice, ovesné vločky a jablka. Přes deset
členů se účastnilo celostátního sčítání ptáků na krmítkách, které pořádá Česká společnost
ornitologická.
V průběhu roku ROS Fénix pořádal celkem 5 vycházek pro veřejnost s celkovou
účastí přes 100 osob a proběhlo i několik exkurzí pro členy a příznivce, atraktivní byla
návštěva jezera Milada na severu Čech, nebo pozorování a pomoc při sčítání ptactva
v Makedonii.
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Díky podpoře Města Rakovníka mohl být zakoupen binokulární dalekohled 10x42 a
dále nahrávač a přehrávač hlasů ptáků. Obě zařízení budou využívána při akcích pro
veřejnost, ale také při samotném monitoringu ptáků v terénu.
Děkujeme všem členům, příznivcům a milovníkům ptactva a přírody za přízeň a
pomoc při ochraně a výzkumu opeřenců.
Za ROS Fénix, Milan Tichai

Když se řekne slovo „VČELA“
Když se řekne slovo „VČELA“, drtivá většina dětí (ale i dospělých) si pod tímto
pojmem představuje pouze VČELU MEDONOSTNOU. Všeobecně známou včelu, která „léta
z květu na květ a vyrábí med“. Jenom málokdo již ví, že do čeledi VČELOVITÍ (Apidea)
řadíme minimálně dalších 15.000 druhů hmyzu. Právě celou tuto hmyzí čeleď měla na mysli
uznávaná organizace Earthwatch Institute, která na schůzi Královské geografické společnosti
v Londýně vyhlásila „NEJDŮLEŽITĚJŠÍM ŽIVÝM STVOŘENÍM NA ZEMI“. Když se
nad tím hlouběji zamyslíme, musíme jí dát za pravdu.
Který jiný tvor na naší planetě:





žádnou svojí činností neničí životní prostředí,
nespásá žádné rostliny,
neživí se jinými živými tvory,
poskytuje pro člověka mnoho druhů produktů (med, vosk, propolis, pyl, mateří
kašička, jed),
 zajišťuje rozmnožování většiny kvetoucích rostlin.
Vždyť jenom na opylovatelské činnosti jednoho druhu (včela medonosná) závisí až 70
procent světového zemědělství a právem je označována za čtvrté nejužitečnější „hospodářské
zvíře“. Jenom v Evropské unii včely každoročně vytvářejí ekonomickou hodnotu
v odhadované minimální výši závratných 14,2 miliard eur (355.000.000.000 Kč).
Celostátně působící spolek VČELÍ STRÁŽ, z.s., který má svoji centrálu v Rakovníku,
se snaží zvýšit informovanost o „včelách“ alespoň mezi dětmi a mládeží. Na každoročních
stovkách přednášek, besedách a seminářích, které spolek realizuje na školách po celé ČR,
vysvětluje a přibližuje téma hmyzích opylovatelů desetitisícům mladých lidí. Péči věnuje i
soustavnému vzdělávání vedoucích a instruktorů cca 250 včelařských kroužků, které vyučují
budoucí mladé včelaře. Za tyto svoje aktivity získal spolek VČELÍ STRÁŽ, z.s. v roce 2019
první místo v kategorii VZDĚLÁVÁNÍ v celostátní ekologické soutěži - E.ON Energy
Globe. Vítězný pohár si na slavnostním galavečeru, přenášeném televizí ČT1, převzal
místopředseda spolku VČELÍ STRÁŽ, z.s. a vedoucí rakovnického včelařského kroužku
RAKOvčelaříci pan Jiří Cafourek. Vítězství v této prestižní soutěži zavazuje k pokračování
uvedených aktivit a zároveň je příslibem, že téma „hmyzích opylovatelů“ bude zajímat stále
více a více lidí.
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Vítězný pohár za první místo v kategorii VZDĚLÁVÁNÍ v celostátní ekologické soutěži E.ON Energy Globe.
Květnaté louky v Rakovníku
V poslední době velmi vrostl zájem široké veřejnosti o květnaté louky, které mají
oproti klasickým trávníkům několik výhod.
Květnaté louky se sekají pouze dvakrát až třikrát ročně. Velmi zvyšují diverzitu
živočichů v okolí, které je vyhledávají, množí se v nich a leckde dokáží eliminovat spoustu
škůdců, čehož využívají např. zemědělci v bio produkci.
Zabraňují též velmi efektivně půdní erozi, nedochází tak tedy ke smyvu ornice a odplavování
cenného humusu z půdy.
Květnaté louky se též nehnojí, odpadá tak spoustu nákladů, jak ji udržet v kondici.
Na co je třeba ale dbát, je dokonalá příprava půdy, kdy se vybraný pozemek musí zbavit
vytrvalých plevelů, zkultivovat, srovnat, až potom můžeme travní semeno vyset. Následně
pozemek uválíme.
Po vzejití se provede tzv. odplevelovací seč na delší strniště. Nejvhodnějším nástrojem
je lištová sekačka. Posekaná hmota se musí odvézt.
Nejvhodnějším obdobím pro založení louky je podzim a jaro.
Jedinou nevýhodou květnaté louky jsou dražší vstupní náklady, které se ale podle mě, po čase
vrátí už jen za ušetřené sekání, hnojiva a zálivku.
Naše pokusná louka, která vzniká u Rakovnického potoka, byla založena letos v
červnu, kdy jsme před založením pozemek zkultivovali, vypleli vytrvalé plevele, následně
srovnali a oseli. Vybrali jsme směs určenou pro včely a motýly, která je nejen velmi hezká
svou barevnou kombinací, ale ještě medonosná.
Provedli jsme dvě seče, nyní už je louka připravena na zimu. V tomto týdnu při
kontrole jsem byla velmi mile překvapena, jak se porost zapojil i přesto, že termín výsevu
nebyl úplně šťastný :-)
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Než se takové louky předvedou ve vší parádě, je třeba být trpělivý, dle zvolené směsi
to může trvat i tři roky, myslím ale, že čekání se rozhodně vyplatí.
Velmi se těšíme na další sezónu a doufáme, že se bude líbit i kolemjdoucím a najdou v ní
třeba inspiraci, kterou vnesou do svých zahrad.
Další květnatá louka vzniká u Mercedesu a zjara budu zakládat ještě jednu u Tyršova
koupaliště.
Doufám, že míst, kde budou vznikat tyto pestré oázy, bude ještě přibývat a Rakovník
bude krásně rozkvétat.
Bc. Lenka Šulcová - Zahradnická pohotovost

Okresní ekologická soutěž - podzim
Ve středu 25. září 2019 se v Botanické zahradě SZeŠ konalo podzimní kolo okresní
ekologické soutěže. Tématem letošního ročníku bylo již tradičně ekologické zemědělství,
biopotraviny a zdravý životní styl. Soutěže se zúčastnilo 178 žáků a studentů, kteří si nejprve
vyslechli úvodní slovo organizátora Františka Pazdery. Poté účastníci procházeli ve dvojicích
zahradou a zodpovídali na otázky týkající se již zmíněných témat. Starší žáky a studenty
čekalo i poznávání několika exotických rostlin. V Klubu DDM byl pro účastníky všech
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kategorií připraven také doprovodný program. Mladší děti se zapojily do soutěže s názvem
BIORISKUJ, který si pro ně připravila paní Jiřina Prošková z IS CHKO Křivoklátsko Křivoklát. Starší žáci a studenti si vyslechli přednášku o ekologickém zemědělství a
biopotravinách, které jim svým výkladem přiblížil pan Ing. Pazdera ze SZeŠ Rakovník. Akce
proběhla za finanční podpory Města Rakovníka, úspěšné řešitele tak čekala výhra v podobě
některé z masožravých rostlin a sladká odměna.
Tomáš Doležal - DDM Rakovník
Výsledková listina ekologické soutěže
Dům dětí a mládeže, Rakovník, Nerudova 504 ve spolupráci s BZ SZeŠ Rakovník a IS
SCHKO Křivoklátsko, za finanční podpory Města Rakovníka.
Botanická zahrada Rakovník – 25. září 2019
Téma soutěže: ,,Ekologické zemědělství, biopotraviny a zdravý životní styl“
4. - 5. třídy ZŠ

Jméno a Příjmení

Základní škola

BODY
celkem

Pořadí

Výsledková listina I.kategorie:

1.

Lucie Rezková

Luisa Bendová

ZŠ Nové Strašecí

15

2.

Jan Křižák

Tomáš Hloušek

2. ZŠ Rakovník

13

3.

Leontýna Tothová

Eliška Nosálová

ZŠ Lužná

12+

4.

Daniel Lužný

Martin Laun

ZŠ Lužná

12

5.-8.

Michaela Burstová

Michaela Narovcová

ZŠ Jesenice

11

5.-8.

Sofie Inman

Kryštof Kleindienst

ZŠ Nové Strašecí

11

5.-8.

Michal Čečrdle

Natálie Krejčová

ZŠ Kolešovice

11

5.-8.

Matouš Hanko

Marie Anna Šimková

ZŠ Lužná

11

9.-12.

Václav Hadrbolec

Jakub Čermák

1. ZŠ Rakovník

10

9.-12.

Anna Čermáková

Martina Krebsová

3. ZŠ Rakovník

10

9.-12.

Radim Suk

Tomáš Holý

ZŠ Řevničov

10

9.-12.

Marek Lüftner

Marián Táborský

ZŠ Nové Strašecí

10

13.-14. Emílie Cusasova

Kateřina Trpáková

ZŠ Jesenice

9

13.-14. Denisa Šebová

Matyáš Studnička

ZŠ Řevničov

9

15.-17. Nela Přibylová

Alžběta Benešová

2. ZŠ Rakovník

8

15.-17. Kateřina Váchová

Agáta Grmelová

3. ZŠ Rakovník

8

15.-17. Matouš Hossinger

Patrik Jágl

1. ZŠ Rakovník

8

18.-21. Antonie Nytrová

Josef Ullrich

3. ZŠ Rakovník

7

18.-21. Jan Černohlávek

ZŠ Jesenice

7

18.-21. Kateřina Hurtová

ZŠ Kolešovice

7

18.-21. Anna Dýbová

Adéla Záhoříková

ZŠ Kolešovice

7

22.-23. Aleš Myšička

Antonín Librcajt

2. ZŠ Rakovník

6

22.-23. Jan Jirásek

Petr Špacír

ZŠ Řevničov

6
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1.
2.
3.
4.
5.-6.
5.-6.
7.-10.
7.-10.
7.-10.
7.-10.
11.-15.
11.-15.
11.-15.
11.-15.
11.-15.
16.-21.
16.-21.
16.-21.
16.-21.
16.-21.
16.-21.
22.-23.
22.-23.
24.-27.
24.-27.
24.-27.
24.-27.
28.-32.
28.-32.
28.-32.
28.-32.
28.-32.
33.-34.
33.-34.

Jméno a Příjmení
Karolína B. Cónová
Tedeáš Peroutka
Jan Veselý
Tereza Fejfarová
Matěj Laštůvka
Anna Tvrzová
Denisa Kučerová
Jiří Klementovič
Aneta Matoušková
Elena Lužná
Petr Lukáš
Dominika Borseková
Daniela Zlatohlávková
Simona Laňková
Johana Gellrichová
Karolína Benešová
Liliana Švarcová
Daniel Hanko
Ondřej Šponiar
Daniel Vožeh
Matěj Macek
Barbora Kašparová
Pavla Krejčová
Zuzana Plačková
Angelina Červená
Vojtěch Šturma
Jakub Dvořák
Kristýna Řezáčová
Aneta Votroubková
Tomáš Maxilon
Martin Janota
Markéta Mouchová
Natálie Pšeničková
Eliška Machová

Základní škola

Amélie Maňurová
Ondřej Berti
Václav Muška
Ludmila Kefurtová
Michaela Šuranová
Tereza Lukášová
Iveta Veličková
Jakub Hlaváček
Kateřina Nevímová
Anna Stehlíková
Ondřej Roubík
Petra Kalousová
Patricie Brdíčková
Tereza Jakubská
Jitka Vaněčková
Lukáš Kýna
Julie Spěváčková
Jan Šaroch
Jiří Kohout
Adam Oplt
Sam Cýrus
Natálie Čermáková
Aneta Poštová
Andrea Steinerová
Lucie Mikešová
Věra Marie Rohlová
Jakub Kozler
Natálie Mottlová
Daniel Fišer
Petr Kašpar
Maxim Skřivan
Adina Majdanová
Zuzana Rzatkovská
Jan Trpák

Pořadí

Výsledková listina III. kategorie

1.
2.
3.

16
15++
15+
15
14
14
13
13
13
13
12
12
12
12
12
11
11
11
11
11
11
10
10
9
9
9
9
8
8
8
8
8
5
5

8. - 9. třídy ZŠ

Jméno a Příjmení
Jakub Dvořák
Kristýna Manjančynová
Nicole Jarošová

2. ZŠ Rakovník
GZW Rakovník
ZŠ Lužná
ZŠ Řevničov
ZŠ Kolešovice
GZW Rakovník
ZŠ Nové Strašecí
ZŠ Jesenice
GZW Rakovník
ZŠ Lužná
ZŠ Mutějovice
ZŠ Mutějovice
ZŠ Kounov
3. ZŠ Rakovník
3. ZŠ Rakovník
3. ZŠ Rakovník
ZŠ Čistá
ZŠ Nové Strašecí
ZŠ Lužná
2. ZŠ Rakovník
ZŠ Řevničov
ZŠ Nové Strašecí
ZŠ Kolešovice
1. ZŠ Rakovník
2. ZŠ Rakovník
ZŠ Kounov
ZŠ Kolešovice
ZŠ Jesenice
ZŠ Čistá
ZŠ Čistá
1. ZŠ Rakovník
1. ZŠ Rakovník
ZŠ Řevničov
ZŠ Jesenice

BODY
celkem

6. - 7. třídy ZŠ

Základní škola

Jaroslav Helcl
Adam Bretšnajder
Nela Dyršmídová
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3. ZŠ Rakovník
GZW Rakovník
GZW Rakovník

BODY
celkem

Pořadí

Výsledková listina II. kategorie

23,5
21
20,5

4.
5.-6.
5.-6.
7.
8.
9.
10.-11.
10.-11.
12.
13.
14.-15.
14.-15.
16.-17.
16.-17.
18.
19.
20.-22.
20.-22.
20.-22.
23.
24.-25.
24.-25.
26.-27.
26.-27.
28.

Daniel Haužvic
Berenika Tothová
Monika Kočová
Kateřina Suchopárková
Kamila Břinčilová
Radek Humr
Julie Bradáčová
Natálie Štrougalová
Nikola Osinová
Šárka Bačkovská
Andrea Mihálová
Aneta Mikešová
Barbora Studená
Nikol Náprstková
Jana Trčková
Jonáš Kožíšek
Adam Ratzka
Vendula Breníková
Viktorie Hnídková
Lucie Bláhová
Vít Ševčík
Natálie Trousilová
Zuzana Vopatová
Vlasta Rácová
Samuel Seidl

Jáchym Hanko
Václav Fencl
Kateřina Kočová
Veronika Adltová
Helena Veronika Jarošová
Filip Hejda
Anežka Hejdová
Viola Jirátková
Lucie Rzadkovská
Klárka Bačkovská
Martina Sojáková
Natalie Matesová
Jan Eminger
Aneta Drekslerová
Lukáš Vicjan
Kristýna Nováková
Dominik Fidler
Natálie Zázvorková
Bára Grillová
Anna Doležalová
Radim Soukup
Pavlína Zárybnická
Romana Stárková
Marie Duchková
Dominik Furo

1.
2.
3.
4.
5.

střední školy

Jméno a Příjmení
Pavel Kelich
Karolína Bílková
Dita Pochmanová
Lukáš Cibulský
David Řezáč

19,5
19
19
17
16
15,5
15
15
14,5
14
13,5
13,5
12,5
12,5
12
11,5
11
11
11
10,5
10
10
9
9
7

BODY
celkem

Pořadí

Výsledková listina IV. kategorie

2. ZŠ Rakovník
ZŠ Lužná
ZŠ Lužná
ZŠ Nové Strašecí
ZŠ Kolešovice
3. ZŠ Rakovník
GZW Rakovník
2. ZŠ Rakovník
ZŠ Řevničov
ZŠ Nové Strašecí
ZŠ Čistá
2. ZŠ Rakovník
ZŠ Řevničov
ZŠ Řevničov
ZŠ Kolešovice
ZŠ Čistá
ZŠ Kolešovice
ZŠ Kounov
1. ZŠ Rakovník
1. ZŠ Rakovník
ZŠ Nové Strašecí
GZW Rakovník
ZŠ Čistá
ZŠ Jesenice
1. ZŠ Rakovník

Vojtěch Peterka
Klára Voříšková
Bára Polcarová
Natálie Šípková
Josef Erben

GZW Rakovník
GZW Rakovník
GZW Rakovník
MOA Rakovník
MOA Rakovník

24,5
22
21,5
16
14,5

Soutěže se zúčastnilo celkem 178 žáků a studentů.
Připravil: Ing. František Pazdera, Alena Holá
Hodnocení: Ing. František Pazdera, Tomáš Doležal, Alena Holá
Za sluncem a hvězdami
V pátek 18. října 2019 jsme uspořádali už 4. ročník přírodovědné akce s názvem „Za
Sluncem a hvězdami“. Kolem čtvrté hodiny odpolední jsme se sešli s účastníky v Klubu
DDM v Čermákových sadech, kde si děti odložily svá zavazadla. Akce pak pokračovala
venku orientačním během „Po stopách Sluneční soustavy“. Děti hledaly podle orientační
mapy lampionky, u kterých byla vždy zobrazena jedna planeta Sluneční soustavy. Dohromady
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tak proběhly osm stanovišť a v cíli odevzdaly průkazku označenou cvakačkami. Všichni si
vedli velmi dobře a ti nejlepší byli odměněni pěknými cenami. Po běhu jsme se všichni
přemístili na sál Klubu DDM, kde nám o Vesmíru povídala paní Renata Šilhánková, která se
nebála ani diskuze, do které se několik dětí s chutí zapojilo. Ještě předtím, než se setmělo, se
stihli všichni v klidu navečeřet. Před sedmou hodinou přijel pan Vladislav Slezák
z Hvězdárny Žebrák a připravil velký dalekohled na pozorování planet a hvězd. Přestože bylo
přes den krásně jasno, k večeru se začaly stahovat mraky. Prohlédli jsme si dalekohledem
alespoň planetu Jupiter, která na obloze doslova zářila. Pak jsme se všichni opět přesunuli na
sál Klubu DDM, kde proběhla krásná a poučná prezentace Hvězdárny Žebrák s názvem
„Hvězdárna dětem“. Pan Slezák dětem přiblížil celou Sluneční soustavu včetně všech objektů
a planet. Velký prostor dal i diskuzi, do které se aktivně zapojilo mnoho dětí. Po několika
podnětech, které od dětí pan Slezák dostal, vyhledal a pustil několik zajímavých videí
týkajících se velikosti planet, černé díry, projektu letu na Mars apod. Prezentace byla
doplněna pěknými kresbami a pohádkovými příběhy o hvězdách, které byly dokonce vydány
v knize pod názvem „Pohádky z hvězd“. Všem se povídání pana Slezáka moc líbilo a každý
účastník od něho obdržel hudební CD „Nebeské snění“, které vydala Hvězdárna z Žebráku a
které je potištěné mapou noční oblohy. Venkovní pozorování hvězd se bohužel kvůli mrakům
neuskutečnilo, ale přesto byly děti nadšené z pozorování oblohy alespoň přes aplikaci
Stellarium, která ukazuje noční oblohu v reálném čase a některé objekty v ní jde i přiblížit.
Viděli jsme tak dokonce i rozdíl mezi pozorováním se světelným smogem a bez něho. Po
krátké noční vycházce už si děti šly vyčistit zuby a pak si zalezly do svých spacáků a ještě
chvíli poslouchaly čtení pohádek z knížky „Pohádky z hvězd“.
Tomáš Doležal - DDM Rakovník
Okresní botanická soutěž
V rámci oslav Dne stromů, který každoročně připadá na 20. října, se v pátek 25. října v
Botanické zahradě SZeŠ konalo podzimní kolo okresní botanické soutěže. Letošní ročník byl
tradičně zaměřen na užitkové a exotické rostliny. Soutěžící se nejprve sešli v botanické
zahradě, kde je přivítal starosta města Rakovníka pan Luděk Štíbr. Poté si účastníci vyslechli
úvodní slovo organizátora Františka Pazdery a vedoucí odboru životního prostředí města
Rakovníka paní RNDr. Aleny Škoudlínové. Oba mluvili především o významu stromů (ale i
dalších rostlin) pro náš život. Účastníci poté soutěžili v pěti kategoriích, kdy každý
jednotlivec bojoval sám za sebe. Ten, kdo zrovna nesoutěžil, si mohl v Klubu DDM Rakovník
užít i doprovodný program. Starší žáky a studenty čekala na sále Klubu přednáška pana Ing.
Pazdery s názvem Památné stromy – dřeviny mimořádného významu, mladší děti si mohly
prohlédnout pracovnu chovů a vzít si do ruky nějaké zvíře či se s ním dokonce pomazlit.
Úspěšné řešitele na závěr čekala výhra v podobě některé z exotických rostlin a sladká
odměna.
Tomáš Doležal - DDM Rakovník
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Výsledková listina botanické soutěže
Dům dětí a mládeže, Rakovník, Nerudova 504 ve spolupráci s BZ SZeŠ Rakovník a IS
SCHKO Křivoklátsko, za finanční podpory Města Rakovníka.
Botanická zahrada Rakovník – 25. října 2019
Téma soutěže: ,,Užitkové i exotické rostliny“

1.
2.

Pořadí

Body

II. Jiří Klementovič
II. Tomáš Maxilon

15
14++
14+
14
14
13
13
12
12
12
11
11
11
11
11
10
10
10
10
10
9
9
9
9
8
8
8
8
7
7

Škola
ZŠ Jesenice
ZŠ Čistá

16+
16

1.
2.
3.
4.-5.
4.-5.
6.-7.
6.-7.
8.-10.
8.-10.
8.-10.
11.-15.
11.-15.
11.-15.
11.-15.
11.-15.
16.-20.
16.-20.
16.-20.
16.-20.
16.-20.
21.-24.
21.-24.
21.-24.
21.-24.
25.-28.
25.-28.
25.-28.
25.-28.
29.-30.
29.-30.

Pořadí

Škola
2. ZŠ Rakovník
2. ZŠ Rakovník
ZŠ Krušovice
ZŠ Kolešovice
ZŠ Nové Strašecí
1. ZŠ Rakovník
ZŠ Jesenice
1. ZŠ Rakovník
1. ZŠ Rakovník
ZŠ Lubná
ZŠ Nové Strašecí
ZŠ Nové Strašecí
3. ZŠ Rakovník
ZŠ Kolešovice
2. ZŠ Rakovník
ZŠ Lubná
ZŠ Lubná
ZŠ Lubná
ZŠ Kolešovice
3. ZŠ Rakovník
3. ZŠ Rakovník
ZŠ Lubná
ZŠ Kolešovice
2. ZŠ Rakovník
ZŠ Krušovice
1. ZŠ Rakovník
ZŠ Nové Strašecí
ZŠ Nové Strašecí
3. ZŠ Rakovník
ZŠ Kolešovice

Body

Soutěžící
Jan Křižák
Tomáš Hloušek
Jakub Fischer
Kateřina Hurtová
Jan Vlach
Matouš Hossinger
Michaela Burstová
Jakub Čermák
Václav Hadrbolec
Veronika Tovarová
Lucie Rezková
Kryštof Kleindienst
Agáta Grmelová
Anna Dýbová
Mirek Končický
Zuzana Zbořilová
Sára Krobová
Vítek Prchal
Adéla Záhoříková
Kateřina Váchová
Salma Oubbaih
Magdalena Pazdernatá
Pavel Čečrdle
Natálie Danylyšin
Tomáš Fouček
Patrik Jágl
Anna Krausová
Luisa Bendová
Martina Krebsová
Michal Čečrdle

Kategorie

I.
I.
I.
I.
I.
I.
I.
I.
I.
I.
I.
I.
I.
I.
I.
I.
I.
I.
I.
I.
I.
I.
I.
I.
I.
I.
I.
I.
I.
I.
II.
start.číslo

P.č.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

Kategorie

start.číslo

P.č.

Výsledková listina soutěžní kategorie:
I.
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1.
2.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

III.
III.
III.
III.
III.
III.

15
14
14
14
14
14
14
14
14
13
13
12
12
12
12
11
11
11
11
11
11
10
10
10
10
10
10
10
9
9
9
9
9
8
8
8
7
7
7

3.
4.-11.
4.-11.
4.-11.
4.-11.
4.-11.
4.-11.
4.-11.
4.-11.
12.-17.
12.-17.
12.-17.
12.-17.
12.-17.
12.-17.
18.-23.
18.-23.
18.-23.
18.-23.
18.-23.
18.-23.
24.-30.
24.-30.
24.-30.
24.-30.
24.-30.
24.-30.
24.-30.
31.-35.
31.-35.
31.-35.
31.-35.
31.-35.
36.-38.
36.-38.
36.-38.
39.-41.
39.-41.
39.-41.

Body

ZŠ Čistá
GZW Rakovník
GZW Rakovník
1. ZŠ Rakovník
3. ZŠ Rakovník
3. ZŠ Rakovník
ZŠ Čistá
ZŠ Jesenice
ZŠ Nové Strašecí
GZW Rakovník
ZŠ Kolešovice
GZW Rakovník
ZŠ Lubná
ZŠ Nové Strašecí
ZŠ Nové Strašecí
GZW Rakovník
1. ZŠ Rakovník
3. ZŠ Rakovník
ZŠ Čistá
ZŠ Nové Strašecí
ZŠ Lužná
ZŠ Lubná
ZŠ Lubná
ZŠ Nové Strašecí
3. ZŠ Rakovník
ZŠ Kolešovice
ZŠ Kolešovice
ZŠ Kolešovice
3. ZŠ Rakovník
ZŠ Lubná
ZŠ Jesenice
ZŠ Jesenice
ZŠ Jesenice
ZŠ Kolešovice
1. ZŠ Rakovník
ZŠ Čistá
1. ZŠ Rakovník
ZŠ Jesenice
ZŠ Lubná

Pořadí

Julie Spěváčková
Tadeáš Peroutka
Aneta Matoušková
Markéta Mouchová
Denisa Kalvachová
Jan Fouček
Slavěna Razýmová
Kristýna Řezáčová
Aneta Baslíková
Julie Fischerová
Aneta Poštová
Jan Vospálek
Pavlína Linhartová
Jiří Macháček
Hana Kozlíková
Jakub Kratochvíl
Anna Loskotová
Johana Opelková
Liliana Švarcová
Ríša Zajíček
Jan Veselý
Adriana Fišerová
Patrik Pavlíček
Daniel Hanko
Pavlína Dvořáková
Jakub Kozler
Pavla Krejčová
Bára Repaňová
David Kalvach
Michaela Ihnatová
Jakub Hlaváček
Eliška Hortová
Vláďa Bouda
Jakub Dvořák
Adina Majdanová
Petr Kašpar
Tereza Kosová
Tereza Procházková
Tomáš Diepold

Kategorie

II.
II.
II.
II.
II.
II.
II.
II.
II.
II.
II.
II.
II.
II.
II.
II.
II.
II.
II.
II.
II.
II.
II.
II.
II.
II.
II.
II.
II.
II.
II.
II.
II.
II.
II.
II.
II.
II.
II.
III.
start.číslo

P.č.

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.

Škola
Jakub Dvořák
Nicole Jarošová
Helena Veronika Jarošová

Filip Hejda
Berenika Tothová
Nela Dyršmídová

3. ZŠ Rakovník
GZW Rakovník
ZŠ Kolešovice
3. ZŠ Rakovník
ZŠ Lužná
GZW Rakovník
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19,5
14,5
14+
14
13,5
13,5

1.
2.
3.
4.
5.-6.
5.-6.

16,5
14
13,5
13
8
5,5

Body
Škola
SZeŠ Rakovník
SZeŠ Rakovník
SZeŠ Rakovník
SZeŠ Rakovník
SZeŠ Rakovník
SZeŠ Rakovník

7.
8.
9.
10.-12.
10.-12.
10.-12.
13.-14.
13.-14.
15.-16.
15.-16.
17.-18.
17.-18.
19.
20.
21.-24.
21.-24.
21.-24.
21.-24.
25.-26.
25.-26.
27.-28.
27.-28.
29.-30.
29.-30.
31.
32.-33.
32.-33.
34.

Marie Polcarová
Ondřej Čihák
Vít Viduna
Václav Pillmaier
Ondřej Hrukák
Simona Kubínková

Škola

Adéla Sládková
Ludvík Konya
Tomáš Janošek
Filip Janošek
Eva Honzátková
Michal Krčmář

SŠ, ZŠ a MŠ speciální Rakovník
SŠ, ZŠ a MŠ speciální Rakovník
SŠ, ZŠ a MŠ speciální Rakovník
SŠ, ZŠ a MŠ speciální Rakovník
SŠ, ZŠ a MŠ speciální Rakovník
SŠ, ZŠ a MŠ speciální Rakovník
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1.
2.
3.
4.
5.
6.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

BODY
celkem

V.
V.
V.
V.
V.
V.

12
11
10,5
10
10
10
9,5
9,5
8,5
8,5
8
8
7,5
7
6,5
6,5
6,5
6,5
6
6
5,5
5,5
5
5
4,5
4
4
3,5

POŘADÍ

1.
2.
3.
4.
5.
6.

ZŠ Lužná
ZŠ Nové Strašecí
3. ZŠ Rakovník
ZŠ Čistá
ZŠ Lužná
ZŠ Řevničov
ZŠ Lužná
ZŠ Nové Strašecí
ZŠ Kolešovice
ZŠ Nové Strašecí
ZŠ Nové Strašecí
3. ZŠ Rakovník
ZŠ Kolešovice
ZŠ Kolešovice
ZŠ Čistá
ZŠ Lubná
GZW Rakovník
ZŠ Kolešovice
ZŠ Lubná
GZW Rakovník
3. ZŠ Rakovník
ZŠ Čistá
ZŠ Nové Strašecí
GZW Rakovník
ZŠ Lubná
ZŠ Čistá
ZŠ Řevničov
ZŠ Čistá

Pořadí

Václav Fencl
Veronika Adltová
Denisa Rezková
Kristýna Nováková
Monika Kočová
Lucie Rzatkovská
Karolína Polívková
Klára Bačkovská
Jana Trčková
Šárka Bačkovská
Helena Mikešová
Natálie Štefanová
Julie Dýbová
Adam Ratzka
Andrea Mihálová
Kamila Šneppová
Pavlína Zárybnická
Lukáš Vicjan
Kristýna Šteidlová
Dominik Rom
Lucie Lédlová
Martina Sojáková
Tereza Dolejší
Kristýna Manjančynová
Anna Dudová
Michal Marek
Nikola Osinová
Romana Stárková

Kategorie
Kategorie

IV.
IV.
IV.
IV.
IV.
IV.
V.

P.č.

1.
2.
3.
4.
6.
7.

III.
III.
III.
III.
III.
III.
III.
III.
III.
III.
III.
III.
III.
III.
III.
III.
III.
III.
III.
III.
III.
III.
III.
III.
III.
III.
III.
III.
IV.
start.číslo

P.č.

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.

12+
12
11
10
9
8

Soutěže se zúčastnilo celkem 118 soutěžících.
Výsledkovou listinu zpracovala Alena Holá.
Ježek je vítaný návštěvník zahrady
V České republice se můžeme setkat ve volné přírodě se dvěma druhy ježků, s ježkem
západním a ježkem východním. Tento noční tvor se naučil žít v blízkosti člověka, i když se
bohužel musí mnohdy vypořádat s jeho nástrahami, jako jsou například jedy, dopravní
prostředky, pálení suchého listí a sekačky. Často se stává, že lidé zapálí shrabané listí a větve,
kde už se koncem listopadu schovávají ježci připravení usnout a přečkat zimu
z nashromážděných tukových zásob. Další nebezpečí hrozí ježkům používáním jedů na
hlemýždě a slimáky, nebo od koček a psů. Proto také ježků v přírodě poslední dobou výrazně
ubývá. Například ve Velké Británii, kde klesl počet ježků za posledních dvacet let více než o
šedesát procent, začaly vznikat speciální záchranné stanice pro ježky a existuje zde i Britská
společnost pro ochranu ježků, která zajišťuje osvětu veřejnosti.
Ježek, často vyobrazený se dvěma jablíčky na svém hřbetě, je ve skutečnosti
hmyzožravec. V jeho potravním jídelníčku v přírodě převažují červi, slimáci, brouci, různé
larvy škůdců a nepohrdne ani malým hlodavcem. Z tohoto důvodu je velmi prospěšným
obyvatelem našich zahrad. Ježkům můžeme pomoci tím, že jim připravíme úkryty pro jejich
zimní spánek. Dají se buď zakoupit, nebo velmi jednoduše vyrobit z kopky listí vyztužené
větvemi. Dále pak jim můžeme poskytnout přikrmování například v podobě namočených
granulí. Vyvarovat bychom se měli kravskému mléku, které ježkům může způsobit průjem.
Ježci potřebují naši pomoc hlavně v podzimním období, kdy můžeme narazit na
nedostatečně dorostlá mláďata, která by nepřežila zimní spánek. Jednoduché vodítko k tomu,
jak poznat ježka, který před zimou potřebuje pomoc, souvisí tedy s jeho váhou. Pokud
najdeme ježka, který splňuje tyto podmínky, je dobré ho zanést do nejbližší záchranné
stanice (www.zvirevnouzi.cz/zachranne-stanice/), nebo ho nechat přezimovat u sebe
doma:
Váha ježka
- první polovina října do 200 g
- druhá polovina října do 350 g
- konec listopadu méně než 600 g
Ubytovat ježka můžeme v prostorné bedýnce vystlané slámou, novinami či senem a
vybavíme ji boudičkou, do které se bude moci schovat. Ježek je velmi čistotné zvíře a
boudičku si neznečistí. Jelikož je to zvíře s noční aktivitou, hned poté co se vzbudí, se jde
většinou napít. V doprovodu hlasitého mlaskání vypije najednou poměrně dost vody, tudíž je
nutné ji měnit denně. Dále ježky dokrmujeme moučnými červy, vařenými kuřecími krky a
játry, psími a kočičími konzervami, namočenými psími a kočičími granulemi (ne však
s obsahem rybího masa), vařenou rýží, vařeným kuřecím a hovězím masem (opět
v doprovodu hlasitého mlaskání a olizování).
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Ježka je nutné také ošetřit proti vnějším parazitům. Ne každý antiparazitní přípravek je pro
ježky vhodný, tudíž je nutné, obrátit se v každém případě na veterináře či záchrannou
stanici o radu jaký použít.
V žádném případě by si ježek neměl vytvořit během doby, kdy je v naší péči,
vazbu na člověka ani na psa. Mohlo by se stát, že by se později ve volné přírodě stal
snadnou kořistí predátorů, či by byl považován za nakaženého vzteklinou kvůli ztrátě
plachosti. Ježky po zimě vypustíme do volné přírody někdy od poloviny dubna do května, kdy
teplota již nebude klesat pod 5 oC , a to nejlépe za soumraku na klidné, bezpečné místo, poblíž
toho, kde jsme ježka nalezli.
V přírodě můžeme narazit také na nemocné či slabé zvíře, které potřebuje naši pomoc.
Nemocného ježka poznáme tak, že má denní aktivitu, je malátný a může být napaden parazity.
Dále pak můžeme narazit na opuštěná mláďata, která ve dne pískají a hledají matku. V těchto
případech je nutné ježky dopravit do záchranné stanice, či zavolat o radu, jak postupovat.
S ježkem manipulujeme vždy v rukavicích.
Co říká zákon:
Dle § 5, odst. 1) zákona 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „zákon“) jsou všechny druhy rostlin a živočichů chráněny před zničením,
poškozováním, sběrem či odchytem, který vede nebo by mohl vést k ohrožení těchto druhů na
bytí nebo k jejich degeneraci, k narušení rozmnožovacích schopností druhů, zániku populace
druhů nebo zničení ekosystému, jehož jsou součástí. Při porušení těchto podmínek je orgán
ochrany přírody oprávněn rušivou činnost omezit stanovením závazných podmínek.
Dále dle § 5 odst. 8) zákona každý, kdo se ujal živočicha neschopného v důsledku
zranění, nemoci nebo jiných okolností dočasně nebo trvale přežít ve volné přírodě, zajistí jeho
nezbytné ošetření, nebo ho za tímto účelem předá provozovateli záchranné stanice. Jde-li o
živočicha dočasně neschopného přežít ve volné přírodě, osoba, která se ho ujala, přijme
opatření k zamezení takových tělesných změn nebo změn chování, které by následně
znemožnily jeho návrat do přírody a jeho zapojení do volně žijící populace. Jde-li o zvláště
chráněného živočicha, postupuje se podle § 52 odst. 2 zákona.
Dle § 14 odst. 7) zákona 246/1992 Sb. na ochranu zvířat proti týrání, ve znění
pozdějších předpisů se zakazuje odchyt jedinců druhů původních volně žijících na území
České republiky pro chov ve farmovém chovu, zájmovém chovu nebo chovu, jehož cílem je
domestikace, včetně drezúry.
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Jak správně topit
Lokální topeniště jsou v současné době jeden z největších znečišťovatelů ovzduší a to
hlavně z pohledu emisí tuhých znečišťujících látek a benzo(a)pyrenu. Domácnosti se podílí na
emisích tuhých látek ze 78 % a na emisích benzo(a)pyrenu dokonce z 98 %. Tuto
problematiku řeší zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů, a
to hlavně tak, že zakládá povinnosti právě provozovatelům lokálních topenišť (spalovacích
stacionárních zdrojů o jmenovitém tepelném příkonu do 300 kW, včetně). Pro zajištění co
nejmenší míry znečišťování ovzduší vytápěním je klíčový výběr vhodného zdroje tepla,
případně i paliva. Z hlediska emisí znečišťujících látek jsou problematické především zdroje
na tuhá paliva. K dosažení nízkých emisí je nutné splnění řady podmínek správného vytápění,
přičemž volba dobrého zdroje je jen jednou z nich. V současnosti jsou na trh dodávány kotle
splňující požadavky Ekodesignu, současně jsou kotle zařazovány, dle emisí a účinnosti do tříd
1 – 5. Kotle 1 a 2 třídy bude od roku 2022 zakázáno používat a kotle 3. emisní třídy by již
neměly být uváděny na trh. Splnění vyšších tříd je u některých kotlů s ručním přikládáním
podmíněno instalací akumulační nádoby, díky které nemusí být zdroj provozován při
sníženém výkonu, který zpravidla vede k vyšším emisím. Ke zdroji tepla je nutné zajistit
vhodné palivo, a to pouze takové, které připouští výrobce spalovacího zdroje a se kterým byl
zdroj testován při uvádění na trh. Mezi nejčastější chyby ve výběru paliva patří spalování
hnědého uhlí v litinových kotlích, které byly konstruovány pro černé uhlí nebo jen koks.
Případně nedodržení předepsaného maximálního obsahu vody v palivovém dřevě, nebo
použití uhlí jiné zrnitosti. Pokud došlo k dodání paliva, které nesplňuje kvalitativní parametry,
je nutné se obrátit se stížností na Českou obchodní inspekci (od r. 2018 je limitován i obsah
jemných prachových složek uhlí). Při spalování biomasy je nutné zachovat předepsanou
velikost kusů a vyhnout se spalování např. dřevní štěpky v kotlích na kusové dřevo.
Nejvýznamnějším parametrem kusového dřeva je jeho vlhkost, kde vyšší vlhkost vede nejen k
vyšším emisím, ztrátám tepla (všechnu vodu je nejprve nutné bez užitku odpařit), zanášení
kotle i spalinových cest. Optimální je skladovat dřevo v zastřešeném, ale provětrávaném
dřevníku izolovaném od země, a to alespoň dva roky.
Musíme si dát opravdu dobrý pozor na to, jaké dřevo nebo jaké palivo používáme,
především o jaké vlhkosti. Čím menší je vlhkost paliva, tím lepší je celkově provoz kamen
(krbu nebo kotle), vyšší výhřevnost a dochází i ke kvalitnějšímu spalování. Čím vlhčí palivo
přiložíte, tím více vody se v tu chvíli musí začít ze dřeva odpařovat. Tak dochází k zanášení
spalinové cesty a kamen a ke zvýšené tvorbě dehtu. Pro kvalitní hoření je nutný i dostatečný
přísun kyslíku. Pokud chceme, aby dřevo vydrželo hořet déle, musíme přísun kyslíku
regulovat – tím, ale snižujeme kvalitu hoření a opět zvyšujeme tvorbu sazí.
Pět zásad pro správné spalování:
 Suché palivo
 Stejně velké kusy dřeva – velké rozdíly ve velikosti dřeva v topeništi způsobují
nekvalitní a nerovnoměrné hoření
 Srovnané a ne ledabyle naházené dřevo v topeništi
 Spalovací vzduch – je nutné zajistit dostatečný přívod kyslíku do topeniště. Jen
tak dosáhneme kvalitního spalování, při kterém vzniká oxid uhličitý a nikoliv
jedovatý oxid uhelnatý.
 Kvalitní a udržovaný komín s dostatečným průměrem vložky.
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Živá voda pro Rakovnický potok
Tomáš Steinberger (lokální koordinátor), Jiří Malík
Vážení čtenáři, jak jste se mohli dočíst v minulém vydání zpravodaje (např. č. 1 roč.
2019) v povodí Rakovnického potoka (RakoPoto) působí spolek Živá voda, který se zabývá
komplexní obnovou krajiny s cílem zvýšení zádrže vody a adaptací České republiky (ČR) na
změny klimatu, tak by lépe odolávala výkyvům počasí, tj. periodám intenzivního sucha a
naopak vydatných srážek. Zároveň s předcházejícími účinky jsou tato opatření důležitá i
z hlediska mitigace (zmírnění) klimatické změny, tím že se zvýšením podílu zeleně v krajině
a navrácením života do půd dojde k významnému záchytu CO2 (skleníkový plyn) do této
biomasy. Dalším vítaným průvodním efektem bude, že vznikne pestrá krajina, která bude
přívětivější jak pro rostlinstvo, zvěř, hmyz, ptáky, ryby atd. ale také pro člověka.
V předcházejícím článku jsme se zabývali tzv. Modelem Zdoňov (MZ), tj. souhrnným
metodickým přístupem jak potřebné změny v krajině zanalyzovat, navrhnout a provést. Daná
metodika je a bude použitelná na celém území České republiky, resp. Evropy, pomocí tzv.
replikace (zmnožení) po menších územních celcích, která mají na starosti lokální
koordinátoři.
V tomto článku Vás seznámíme s aktualitami týkající se RakoPoto, MZ, zádrže vody a
obnovy krajiny. Z hlediska propagace se kromě publikační činnosti nyní spolek mj. soustředí
na osvětové přednášky a konzultace po celé ČR. V rámci RakoPoto jsme se účastnili
s přednáškou říjnového setkání starostů Rakovnicka a v listopadu velmi pěkné národní
vzdělávací konference Enersol na téma „Voda a sucho“ konané v Rakovnickém Domě osvěty.
Model Křinice dozrál
Koncem roku 2018 až do srpna 2019 jsme pracovali na mapování povodí obce
Křinice v CHKO Broumovsko pro účely zhotovení studie proveditelnosti podle MZ. Oproti
MZ šlo o významně obtížnější práci, protože území obce Křinice je daleko víc zorněno a bylo
zde provedeno mnohem více tzv. meliorací (systematického odvodnění – navíc se
nedochovala část původní dokumentace).
Předmětné území je proto ohroženo vodní i větrnou erozí daleko více než ve Zdoňově.
Byli jsme tedy nuceni na ochranu krajiny naplánovat výrazně větší počet prvků a jejich typů.
Model Křinice (MK) proto obsahuje také četné protierozní zatravněné pásy, svejly, o mnoho
více polderů včetně speciálních excentricky umístěných polderů, kterým říkáme háčky.
Při porovnání zemědělské aplikace LPIS s erozní realitou vyšlo najevo, že vodní eroze
na pozemcích je nepoměrně vyšší než v této zemědělské aplikaci, což opět potvrzuje náš
přístup → terénní šetření.
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Model Zdoňov (cca 20 km2), tj. model krajiny s převažujícími pastvinami, a nyní
Model Křinice (cca 18 km2), tj. model krajiny s převažující ornou půdou s vysokým podílem
odvodnění melioracemi, jsou dva základní pilotní projekty pro mapování ČR a zhotovení
krajinného plánu ČR. Další pilotní projekty budou následovat, v jednání je např. model
Litoměřice jako zástupce městské aglomerace.
Ocenění E.ON Energy Globe pro Model Zdoňov
MZ byl 12. října na ČT1 oceněn společnostmi E.ON a UP21 v kategorii Nápad za
rok 2019. Děkujeme společnostem za ocenění naší práce a také odborné porotě za výběr
našeho projektu. Děkujeme dále našim spolupracovníkům a podporovatelům, ať finančním či
zajišťujícím propagaci, především Maiwaldově akademii – Klášter Broumov, Protecho
Solutions s.r.o., Lesy ČR a firmě Patagonia - USA.
Děkujeme rovněž všem vlastníkům, kteří doposud vyjádřili souhlas se zvýšením
zádrže vody, navržením nových lesů, krajinné zeleně apod. na jejich pozemcích i městu
Teplice nad Metují za podporu projektu. Cenu E.ON Energy Globe Spolek Živá voda věnoval
symbolicky i obci Zdoňov ku příležitosti letošních oslav 660 let od jejího vzniku.
Model Zdoňov s Modelem Křinice v Senátu
Stálá komise Senátu „Voda – sucho“ uspořádala dne 18. září 2019 kulatý stůl s
názvem „Problematika udržení vody v krajině“. Zasedání se účastnil, kromě dalších
odborníků, i předseda našeho Spolku pan Jiří Malík, který představil oba modely MZ+MK.
Zároveň objasnil možnosti jak pomocí modelů snadno procesem replikace a mapování ČR a
zhotovit Krajinný plán ČR. Přičemž v současné době je připraveno k replikaci 40 lokálních
koordinátorů na desítkách území ČR o celkové rozloze min. 2 400 km2. K představeným
MZ+MK se odvinula poměrně velká a pozitivní diskuze. Paní senátorka Seitlová vyzdvihla
přínos projektu zejména v části práce s veřejností a s jejím zapojením a ocenila rozsah
záměru.
Pan Malík vyzval senátní komisi Voda – sucho, aby se pokusila podpořit současné
aktivity stran změn legislativy ve prospěch zádrže vody v krajině a aby byla legislativně
ošetřena možnost vzniku Krajinného plánu ČR. V obecné diskuzi bylo dále konstatováno mj.
jiné i to, že je nutné krajinné plánování zahrnout především do procesu tvorby územního
plánu (a komplexních pozemkových úprav) podle vzoru jiných zemí, jako např. Holandska.
Jako závěr zasedání se podařilo navrhnout a schválit „Výzvu senátní komise Voda –
sucho“ pro senát, sněmovnu a vládu ČR. Ve výzvě je kladen důraz na požadavky na nutnost
adaptace ČR na klimatické ohrožení pomocí zhotovení Krajinného plánu ČR na základě
know-how MZ, dále na státem garantovanou systémovou integraci krajiny krajinným
plánováním, nutnost změnit grantová schémata a ocenit především mimoprodukční funkci
zemědělské a lesní půdy s cílem motivovat vlastníky a hospodáře k potřebným opatřením, atd.
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Závěr
MZ na rozdíl od jiných přístupů řeší krajinu z principu uceleně - komplexně a definitivně,
tj. jsou navržena veškerá opatření bez ohledu na vlastnické poměry s důrazem na maximální
užitek pro obnovu funkce krajiny. Opatření se týkají nejen úprav vodohospodářských prvků
na tocích, ale i například způsobu hospodaření, jak na zemědělských, tak i lesnických
plochách. Je jasné, že dosáhnout takto navrženého ideálního stavu bude vzhledem k potřebám
vlastníků náročné, a obáváme se i bohužel někdy nedostižné (a to i přes to, že v konečném
důsledku budou z úprav vlastníci profitovat). Samozřejmě, nebude to cesta jednoduchá a
snadná, ale věříme, že je správná.
Uvítáme jakoukoliv formu podpory/zájmu, ať ze strany občanů, tak i vlastníků atd. Pro
připomínky, náměty, konzultaci či navázání spolupráce (ať např. formou dobrovolnické
činnosti či souhlasem s úpravami na pozemcích) nás kontaktujte, prosím, skrze emailovou
adresu
tomas.steinberger@gmail.com.
Více
informací
naleznete
na
http://zivavoda.biz/brozura/.
Závěrečná prosba: Vzhledem k tomu, že dokumentace melioračních staveb – drenážních
potrubí, je často velmi nepřesná, prosíme znalce místních poměrů o zaslání nejlépe GPS
souřadnic vyústění odvodňovacích trub do toků, či o zaslání svého kontaktu na výše
uvedenou emailovou adresu. Kontaktujeme Vás a šetření provedeme osobně společně.
Jak může vlastník zemědělské půdy ovlivnit hospodaření na propachtovaném pozemku
V současné době čeští zemědělci hospodaří podle dotačních podmínek pro
poskytování přímých plateb, jejichž poskytnutí je mimo jiné podmíněno řádným
obhospodařováním zemědělské půdy, dodržováním standardů dobrého zemědělského a
environmentálního stavu a dodržováním povinných požadavků na hospodaření, které jsou
společně známy jako „Kontrola podmíněnosti“. Dodržování uvedených podmínek kontroluje
Státní zemědělský intervenční fond, Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský, Státní
veterinární správa aj. Kromě nejběžnější platby poskytované na plochu zemědělské půdy
(SAPS) je poskytována zemědělcům platba na zemědělské postupy příznivé pro klima a
životní prostředí (ozelenění) sestávající ze tří základních složek: diverzifikace plodin,
zachování výměry TTP a plochy využívané v ekologickém zájmu, a tyto postupy jsou povinni
dodržovat všichni žadatelé o SAPS s hektarovým výměrem orné půdy nad 10 resp. nad 15 ha.
Většina zemědělských výrobků je produkována intenzivním způsobem hospodaření,
zemědělství stojí na dotacích, a ty určují, co a jak mají zemědělci pěstovat a chovat. Nelze se
tedy domnívat, že by nějaký zemědělec, pokud chce vytvořit zisk, hospodařil šetrněji
k životnímu prostředí než kterýkoliv jiný.
Určitou ochranu zemědělské půdě zajišťuje mnoho zákonů, např. zákon o zemědělství,
zákon o hnojivech, zákon o ekologickém zemědělství, zákon o rostlinolékařské péči, zákon o
ochraně zemědělského půdního fondu a mnoho dalších. Všichni jsme ale svědky, jak i přes
nepřeberné množství právních předpisů půda neustále degraduje a životní prostředí ani krajina
nejsou v dobré kondici. Také důsledkem tohoto stavu je neschopnost vyrovnat se s následky
nastupujících klimatických změn. Příkladem špatné legislativy je doposud neexistující
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„protierozní vyhláška“, tedy prováděcí právní předpis stanovující přípustnou míru erozního
ohrožení půdy, přičemž eroze představuje největší hrozbu degradace půdy.
Vodítkem při rozhodování, komu pronajmout svůj pozemek, mohou být informace
uvedené ve veřejném registru půdy LPIS. Zde je možné zjistit, zda subjekt hospodaří na
pozemcích konvenčním (intenzivním) způsobem hospodaření nebo v režimu ekologického
zemědělství, případně, zda má zaregistrované hospodářství, tzn., že se zabývá i živočišnou
výrobou, která produkuje kvalitní organické hnojivo přispívající k přirozenější struktuře půdy
a tím následně napomáhá udržet dlouhodobou úrodnost obhospodařované půdy. Otázkou je,
zda subjekt vyprodukuje úměrné množství hnoje k ploše obdělávané půdy a zda nedoplňuje
případný jeho deficit stejným způsobem jako většina ostatních zemědělců bez živočišné
výroby, což vyplývá z podmínek pro poskytnutí dotací. Přesto, pokud budu mít v daném
místě na výběr, subjekt provozující živočišnou výrobu upřednostním.
Při uzavírání pachtovní smlouvy může pachtovatel v jejím obsahu upřesnit podmínky
využití a tím případně ovlivnit způsob hospodaření na daném zemědělském pozemku.
Samozřejmě smlouva je dvoustranný akt a vždy bude záležet na domluvě a reálnosti splnění
požadovaných podmínek ze strany zemědělce.
Sázení tří skautských buků
Ve středu dne 30. 10. 2019 od 14:00 do 16:00 uspořádal Skautský 13. oddíl Rakovník
ve spolupráci s Městskými lesy Rakovník výsadbu tří dubů v lokalitě nad Olešnou na
Kokrdech. Touto akcí započala delší spolupráce s Městskými lesy, která by měla spočívat
v pomoci s péčí o část lesa – (pravidelné ekobrigády, úklid odpadu i pomoc s výsadbou
stromků).
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Proč je dobré a důležité třídit (kompostovat) bio odpad?
Zbytky z kuchyně tj. slupky od zeleniny, ovoce, zbytky pečiva, sedlina z kávy a tak
dále, to vše je původcem zápachu, který se z popelnic především v letních měsících často line.
Zapomínat bychom neměli ani na larvy a mouchy, které v takovýchto popelnicích doslova
hodují. Máte plechovou popelnici a rezaví vám dno? Tak vězte, že je to kvůli bio odpadu,
který obsahuje až 80 % vody. Navíc je na skládce biologicky rozložitelný odpad původcem
skleníkových plynů a toxických výluhů. To jsou hlavní důvody, proč bio odpad do popelnice
NEPATŘÍ!!! Jak tedy správně nakládat s bio odpadem?
Ideálním řešením, jak se vypořádat s biologicky rozložitelným odpadem ze zahrady, a
především také s kuchyňským bio odpadem, je kompostování. Správné kompostování není
žádná věda. Stačí dodržovat jednoduchá pravidla, aby kompost nevysychal, nebo naopak
nezačal hnít, čas od času prohodit vidlemi, a je to. Díky pestrému složení vám poté vznikne
kvalitní hnojivo do záhonků nebo do květináčů. Správný kompost navíc vůbec nezapáchá!
Co vše mohu kompostovat?

Do kompostérů můžete dát: zbytky jídla, ovoce, zeleniny, pečivo, květiny vč. hlíny,
trávu, listí, papírové kapesníčky a utěrky v menší míře, čajové sáčky, kávové filtry a sedlinu,
trus býložravých zvířat, proložky od vajíček, pečicí papír a další.

Slepice domácí – nejlepší pomocník s bio odpadem!
Kromě kompostování je také skvělý způsob, jak naložit s bio odpadem, domácí chov
slepic. Bohužel úbytek domácích chovů je smutným trendem dnešní doby. Přitom mít doma
pár slepiček, má hned několik benefitů! Slepice se vám s radostí postarají o zbytky z kuchyně
– i o ty živočišné! Díky pestré skladbě bio odpadu z kuchyně navíc mají slepice dostatek
zábavy a laskomin, za což se vám odvděčí kvalitním domácím vejcem. Ten pocit, že
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neplýtváte jídlem (zbytky nejsou odpadem, ale krmivem) a že se v klecovém velkochovu
mačká o něco méně slepiček, fakt stojí za to. Slepičí trus, tzv. „slepičince“, slouží také jako
velmi kvalitní hnojivo, které se dnes dokonce i prodává a ne zrovna levně.

Nakládání se zeminou v souladu se zákonem o odpadech
Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „zákon o odpadech“) se nevztahuje na nakládání s
nekontaminovanou zeminou vytěženou při stavební činnosti a použitou ve svém přirozeném
stavu pro účely stavby v místě vytěžení. Ne vždy však veškerou zeminu lze využít v místě
stavby, zejména při výkopových pracích, při ukládce inženýrských sítí toto nelze zrealizovat.
Ale i v tomto případě můžeme předcházet vzniku opadů a nakládat se zeminou mimo režim
odpadů, a to použitím institutu vedlejšího produktu.
Tento institut lze aplikovat v případě, že zemina je součástí hlavního výrobního
procesu. Tímto procesem mohou být např. výkopové práce při ukládání sítí, zakládání staveb
apod. Jedná se o jakýsi výrobní zbytek, pro který je však zajištěno využití, existuje smluvní
vztah s odběrateli a tento materiál nevyžaduje další způsob zpracování. V případě zemin se
pro zajištění ochrany životního prostředí postupuje dle ustanovení vyhlášky č. 294/2005 Sb., o
podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu a změně
vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, která stanoví podmínky
pro použití zemin na povrchu terénu, resp. udává limitní koncentrace škodlivin a požadavky
na výsledky ekotoxikologických testů.
Nakládání se zeminou se v ideálním případě řeší při přípravě projektové dokumentace
hlavního procesu, tedy stavby. Ne vždy se toto však podaří, s ohledem na délku povolovacího
řízení je nastavení využití výkopové zeminy nemožné. Smysluplné je to před započetím
stavby, tedy v dostatečném předstihu pro zajištění smluvních vztahů pro další využití. Dalším
využitím není myšleno někdy v budoucnu, nelze si představit, že zeminu budu skladovat
po neomezenou dobu a až o ni bude zájem, tak ji použít.
Pokud nezajistíme výše uvedené, pak je třeba na výkopovou zeminu pohlížet jako
na odpad a předávat ji pouze do zařízení s uděleným souhlasem k provozování, popř. ji
využívat v zařízeních, kde je možno nakládat pouze s odpady, které splňují požadavky
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stanovené pro vstupní suroviny. Takovým zařízením mohou být terénní úpravy povolené
stavebním úřadem, kde výkopová zemina v režimu odpadu nahradí požadovaný materiál,
specifikovaný v projektové dokumentaci. Z pohledu zákona se jedná o tzv. 14/2 zařízení (§
14 odst. 2 zákona o odpadech), které nepodléhá udělení souhlasu k provozování, nicméně
musí být ohlášeno zahájení provozu, vč. dalších údajů o umístění, kapacitě, přijímaných
katalogových čísel atd. Pro zařízení není nutné mít zpracován provozní řád, avšak povinnost
vést průběžnou evidenci a podávat hlášení za odpady i zde zůstává.
Pozor na různá zasypávání terénních depresí, terénní úpravy kolem rodinných domů,
popř. využívání tzv. skladů pro uložení vytěžených materiálů, ať už v zájmu právnických
nebo fyzických osob, popř. obcí. Před navezením výkopové zeminy na konkrétní pozemek, je
nezbytné prověřit, zda stavební činnost probíhá v souladu se stavebním zákonem, a zda je
manipulace se zeminou povolena. Takovou listinou může být např. stavební povolení,
rozhodnutí o změně využití území.
Pro zjištění koncentrace škodlivin, resp. toxických látek, je nezbytné mít provedeny rozbory
dle tabulky 10. 1 a 10. 2. přílohy č. 10 vyhlášky č. 294/2005 Sb.
V případě, že zemina nesplňuje podmínky vedlejšího produktu a nemám možnost
využít zeminu ve 14/2 zařízení, pak je už jediným správným řešením předat odpad
do zařízení, které je provozováno na základě povolení krajského úřadu, tzv. 14/1 (§ 14 odst. 1
zákona o odpadech). I z tohoto zařízení však může být, v jistých případech zemina dále
použita mimo režim odpadů, jedná se o tzv. neodpad. Součástí provozního řádu musí být
tento přechod zohledněn a i zde platí, pro přechod z odpadu na neodpad, jisté podmínky.
Upravený odpad, v našem případě zemina, musí být běžně využívána ke konkrétnímu účelu,
splňuje technické parametry (např. podmínky dané v projektové dokumentaci) a rozbory jsou
v souladu s limity danými v tabulce 10. 1 a 10. 2 přílohy č. 10 vyhlášky č. 294/2005 Sb.
Kam s použitým potravinářským olejem v Rakovníku?
Po městě Rakovníku byly již v průběhu roku 2019 rozmístěny kontejnery na sběr
použitého potravinářského oleje a tuku. Umístění kontejnerů pro sběr jedlých olejů a tuků je
reakcí na požadavky ministerstva, jelikož třídění zmíněné suroviny je od roku 2020 pro obce
povinné (novela vyhlášky č. 210/2018 Sb., kterou se mění vyhláška č. 321/2014 Sb., o
rozsahu a způsobu zajištění odděleného soustřeďování složek komunálních odpadů). Od 1. 1.
2020 je obec nově povinna zajistit celoročně místa pro oddělené soustřeďování jedlých olejů a
tuků. Jedlé oleje a tuky nesmí být soustřeďovány společně s jinými biologicky rozložitelnými
odpady. Nové kontejnery červené barvy byly pro občany rozmístěny ve vytipovaných
lokalitách - v ulici Spalova, v ulici Vinohradská, v ulici V Jamce (spodní a vrchní část),
v ulici Pod Václavem, v ulici Pod Nemocnicí, na sídlišti V Lukách, v ulici Čsl. Legií, v ulici
Otýlie Beníškové, v ulici Průběžná, v ulici Fibichova, v ulici S. K. Neumanna, v ulici
Kuštova, v ulici Keramiků a na sídlišti Šamotka. Kontejnery nejsou určené, aby se do nich
použitý kuchyňský olej vléval. Občané do nich musí olej umisťovat vždy v pevně uzavřených
nádobách (například v PET lahvích). Svoz kontejnerů, je prozatím jednou měsíčně. Po
vyhodnocení zkušebního provozu mohou nastat další změny ve formě častějšího svozu,
rozšíření počtu kontejnerů a dalších specifických požadavků.
Občané města Rakovníka mohou i nadále použité jedlé oleje a tuky předávat do
sběrného dvora města na adrese Dukelských hrdinů 2330 ve stanovenou provozní dobu.
Občané, kteří vylévají použitý jedlý olej do domácího odpadu, si neuvědomují, že tuk
a olej může časem ucpat kanalizační přípojku. Obnovení její průchodnosti není nejlevnější
záležitostí – běžně se pohybuje od tří do pěti tisíc korun a hradí ji majitel přípojky. Kromě
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toho oleje a tuky způsobují v kanalizační soustavě i další technické problémy a proces čistění
odpadních vod a odkanalizování se prodražuje.

IS CHKO Křivoklátsko – Křivoklát
Obecně prospěšná společnost Křivoklátsko a její IS CHKO Křivoklátsko – Křivoklát
připravilo na školní rok 2019/2020 bohatou nabídku výukových vzdělávacích programů pro
MŠ, ZŠ, SŠ, VOŠ, VŠ, odbornou i širokou veřejnost /www.is-krivoklat.cz/.
Novinkami jsou nové programy, s kterými můžeme přijet i k vám do školy, družiny i na OÚ.
„Půda nad zlato“ – seznámení s významem půdy a životem v ní.
„Klima není prima“ – jak je to s globálním oteplováním a co je to uhlíková stopa?
„Environmentální provoz domácností a institucí“ – Chránit přírodu lze i ve škole či
v kanceláři.
Do poloviny listopadu bylo uskutečněno 63 výukových programů, seminářů, exkurzí
k významným dnům a 3 výstavy. Oproti minulým letům k nám zavítali kromě dětí z celé
republiky (Kuřim, Beroun, Teplice, Libčice, Nižbor, Hořovice, Příbram, Praha, Litvínov,
Kladno, Č. Budějovice, Tlustice,…) na výukové programy i žáci z Rakovnicka ZŠ Panoší
Újezd, Olešná, MŠ Křivoklát a Rakovník. S programy můžeme dojet i do Vaší školy. Této
nabídky využije ZŠ Kněževes.
Spolupracujeme s DDM Rakovník, kdy pro účastníky soutěží na Botanické zahradě
realizujeme doprovodné programy Riskuj.
Spolupracujeme na destinaci Křivoklátsko - Berounsko.
Finančně nás podporují firmy Heineken ČR a Schenker ČR, pro které pořádáme
Dobrovolnické dny a exkurze.
Jiřina Prošková, ředitelka o.p.s. Křivoklátsko
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ZŠ Olešná – „Křivoklátský skřítek“
Den stromů na Křivoklátsku
IS CHKO Křivoklátsko ve spolupráci se Správou CHKO Křivoklátsko a za finančního
přispění společnosti Heineken uspořádali 9. listopadu 2019 ke Dni Stromů Vycházku do
revíru Alžběta a na Požáry.
Procházku Alžbětinským revírem si nenechalo ujít 47 návštěvníků, které nezaskočil
ani občasný déšť. Na 7 km trase bylo 8 plánovaných zastavení (U svatého Jána, Černý lesoddělení 107, Sněžná jáma, Smrky v Anglickém parku, Památný strom – dub v Anglickém
parku, U partyzána – pomník Arnošta Mikše, Požárský buk a Farma Požáry.)
Hlavním tématem byly stromy ale také historie území, stromů, lesních porostů, krajiny
a lidí se zasvěceným výkladem pana Ing. Pavla Mouchy ze Správy CHKO Křivoklátsko.
A že se exkurze líbila, dokládá vzkaz od účastnice exkurze pí. Jany Srbecké „Děkujeme za
zajímavou exkurzi po Křivoklátsku. Ani déšť nedokázal pokazit pohodu. Bylo s Vámi a
panem Ing. Mouchou a jeho Jonatánem moc hezky. Máme komentované procházky rádi –
považujeme si jich.“
Děkuji Ing. Pavlu Mouchovi za jeho renomovaný výklad a všem účastníkům Dne
Stromů, kteří se nenechali odradit špatným počasím. Těším se na viděnou v roce 2020.
Jiřina Prošková,
Ředitelka o.p.s. Křivoklátsko
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Požárský buk
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