
Setkání ZO a příznivců ČSOP 7., 8. a 9. září 2018. I. 

Jsou akce, na které se člen ZO a příznivci ČSOP těší. Alespoň jednou do roka máme možnost se setkat 

s ostatními lidmi stejného smyšlení a zaměření činnosti. Na krátký víkend, ale s pěkně uspořádanými 

okruhy přednášek a výletů do míst v okolí konání. Letos se tak stalo v krajině Českého ráje. Konkrétně 

Sedmihorkách. Program setkání je možno nalézt zde. 

Cesta byla dlouhá, a tak jsme si na dojezd do místního kempu vyhradili s manželkou Alenkou celé 

dopoledne. Stačila by drobná kolize na komunikaci a možnost poslechnout si zajímavé přednášky 

začínající v páteční pozdní odpoledne by se zhroutila jako domeček z karet. 

Tentokrát jsme však dorazili včas. Dokonce dvě hodinky před zamýšleným začátkem ubytování. Český 

ráj je od Strakonic přeci jen vzdálený a navíc, první co člověka znalého trochu geologie napadne, je 

rozmanitost zdejšího podloží. A když horniny a nerosty, tak „profláknutý“ Kozákov. Již jsme tam 

s manželkou kdysi byli. Jenže ve spěchu a 

se zájezdem. Spíše než na horniny a 

nerosty jsme tehdy dávali pozor na to, aby 

nějaký účastník někam nespadl nebo na 

něj něco nespadalo.  

Malé muzeum jsme našli snadno. Pod 

vrchem Kozákov ve stavení pod svahem 

žije pan Votrubec, který je provozuje, a 

který za mírný poplatek muzeem provede, 

případně zapůjčí kladívko. Potom se 

můžete vydat do nedalekého Votrubcova 

lomu. Pro mnohé je táhlem do této 

lokality výskyt polodrahokamů. Pro mě to 

je to výskyt vyvřelého melafyru. Tato 

hornina složená převážně z živce, pyroxenu, křemíku a kalcitu v sobě obsahuje krásné zelené pecky 

potažené zeleným chloritem a v našem rodném kraji ji nenajdete. Jednotlivé zelené pecičky se 

povalují v prachu cesty vedoucí k lomu a občas zasvítí do paprsků sluníčka jako baziliščí očička. To 

samotné, sebrat si trochu toho zeleného, je už lákadlem. A výskyt chalcedonů, jaspisů, ametystů, 

drúz křemene, to je jakoby jen přívažkem k tomu, co je zde možno nalézt. Pokud tedy ještě připojíte 

nádherný výhled do krajiny a neztratíte něco času při pohledu na pískovcové věže rozkládající se před 

vámi na jihu. 

Když se zrovna neponoříte celou myslí do vlastního klepání kladívka, zda nějaký ten zajímavý kamínek 

zrovna nečeká na vás, můžete objevit ztichlého skokana hnědého, sledovat na obloze kroužení kání 

lesních nebo stát se pozorností krkavců velkých. Zajímavé je také prohlížet proudy dávno stékajících 

hornin ve stěnách lomu, kudy se asi tak tekuté magma dralo ven na povrch. Nebo také, kterak 

stékající voda po stěnách lomu nebo puklinami barví místy horninu bílým povlakem a zřejmě přispívá 

k rozrušování skály a padání kamení. Člověku všímavému a myslícímu se promítne, jak se asi může 

zasakovat voda v nepropustném chodníku, silnici, náměstí aj., a hlavně až kam je voda schopna 

zatéci, když k tomu má příležitost. Zde se otvírá otázka, proč vzniká suchá krajina a proč třeba chybí 

spodní voda v našich studních. Ale to už je téma na jiný článek, pokud o něj vůbec někdo stojí. 

A když něco najdete, dole ve statku pod lomem vám p. Votrubec na vlastní pile kámen rozřízne a 

hned víte, jak jste zbohatli. Ale spíše jsme s manželkou obdivovali zručnost p. Votrubce, jak řeže 

opatrně kámen a vykouzlí z něj hru barev, která byla skryta v kusu kamene. Když odcházíte, možná si 

všimnete vzrostlé jabloně u vstupu na dvůr. Její spadaná jablka jsou nejen pěkná, ale také chutná. 

 

Kozákov – Votrubcův lom 
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Cestou dolů k Sedmihorkám v obci Lestkov můžete narazit na vzrostlé hrušně s chutnými plody nebo 

kousek dále ve Volavci na zemědělskou farmu, která vyrábí vlastní mléčné výrobky. Ještě níže, před 

Svatoňovicemi, uvidíte zajímavou sochu Piety nebo spatříte u silnice kovového draka. A pak přes trať, 

kde u místního občerstvovacího zařízení sedí železný cyklista na kole, dorazíte k rybníku Bažatník. A 

tam jsme strávili náš ochranářský víkend.  

Po chvilce věnované ubytování v čisté a příjemně zařízené chatce jsme vyrazili na cyklus přednášek, 

které zorganizovala ZO ČSOP Semihorky, ZO ČSOP Bukovina ve spolupráci s centrem ČSOP a vládními 

institucemi ochrany přírody. Ty se nejdříve dotkly představení přírodních chráněných území, dále krás 

České ráje se skvělými fotografiemi, které pořídila paní Pavla Bičíková nebo seznámení se zvířátky na 

malé zvířecí farmě a konec byl věnován tématu, co nového se událo ve výzkumu sopek v Českém ráji. 

Po cyklu přednášek následovalo oficiální zahájení předsedou ČSOP, RNDr. Liborem Ambrozkem a 

dalšími celebritami a program se mohl rozběhnout naplno. Začalo se po večeři drobným 

popěvováním u táboráku, kdy se o hudební doprovod postarali místní členové ZO. A že se jim povedl, 

netřeba příliš zmiňovat. Osobně jsme s manželkou ocenili zejména důrazné pojetí písně „Komáři se 

ženili“ nebo „Jožin z bažin“, ale došlo i na jiné tábornické šlágry, a pak se šlo dobře spát pod jasnými, 

česko-rájskými hvězdami. 

Setkání ZO a příznivců ČSOP 7., 8. a 9. září 2018. II. 

Probuzení v kempu Sedmihorky, spojené byť jen s drobnou vycházkou do ztemnělého kempu na 

toaletu, může být okořeněno houkáním sovy, odkudsi 

ze skalních věží, které nebyly vidět. Hvězdné nebe se 

snažilo a souhvězdí Orionu prozrazovalo nakoukanou 

hodinu úsvitu. Když přišel, skromně se vkrádaje do 

temné chatky, nedalo mně to. Vzpomněl jsem si na 

kolegu Petra Stýbla, jak jsme spolu s ostatními chodívali 

při předchozích setkání ch vždy v sobotu ráno za 

zpěvem ptactva. Vykutal jsem se z teplého pelechu a 

vyrazil s fotoaparátem na lov. Stálo to za to. První, koho 

jsem uslyšel, byl drozd kvíčala, po něm drozd zpěvný, 

pak přišel konipas horský, kos černý, budníček větší a 

budníček menší. U rybníku Bažantníku kromě kachen 

divokých byla volavka popelavá a ozval se i ledňáček 

říční. Nebe bylo prostorem pro káně lesní, ale také 

krkavce velkého. V aleji na hrázi jsem potkal 

strakapouda velkého. Krátce jsem zaslechl nějakého 

rákosníka a chřástala polního. Jenže ráno nebylo 

věnováno jen ptákům. Líně povalující se mlha sváděla 

k fotografování. Mnoho snímků bylo věnováno klidné 

vodní hladině s opuštěným bílým prknem, plovoucím, 

kam se mu zlíbí. A potom také vrch Kozákov a rozlehlá 

louka se stromy a okapkovanými pavučinami 

zapózovaly pro něco snímků. Vrcholem bylo vynoření 

obrovské koule za stromovou alejí, ze které se po několika minutách vyklubal horkovzdušný balón 

vybízející k letu s vyhlídkami. Jak jinak. A za ním se objevil druhý, pestřejší. 

Po snídani, která probíhala v samotném již probuzeném kempu, jsme měli možnost se vydat na 

některý z výletů. Těžko si vybrat z poutavého. Nakonec, abychom nebyli nohama pořád v polo-

drahém kamení, vydali jsme se na vycházku botanickou.  

 

Sedmihorky – ráno s balónem 



Nástup byl na malém nádražíčku v Karlovicích-Sedmihorkách. Drobné potěšení si mohl člověk 

způsobiti pohledem do kamenického areálu přes silnici, kde se složeny vyskytovaly bloky pískovce a 

jiných hornin a sem tam opatrně vykoukla nějaká ta soška či umělecká věc. To vše hlídal pískovcový 

orel na stožáru. Inu pískovec a kladívko, jaká chuť si tesnout! U nádražíčka se nemuselo postávat. 

Krátký rozbor měkkýší fauny mně přidal záznam páskovky keřové do mých zápisků. Stejně tak jako 

nález vrásenky okrouhlé. Stačilo jen trochu rýpnutí u paty zanedbané zídky. 

Vláček nás pohodlně naložil pod dohledem statného strojvůdce. Však nás bylo možná přes 60, kdo 

jsme se vydali za kytičkami a v další skupině za drahokamínky. Na nádražíčku v Borku pod Troskami 

nás čekal náš druhý průvodce. Prohlédl si nás a řekl, že nás i přes naši „sucho-odolnou“ obuv zavede 

do mokřin a rašeliniště. Tak se také mělo 

stát. Delší zastavení bylo na břehu rybníka 

Hrudka, kde jsme byli seznámeni s tím, co 

nás čeká. Jak je to vlastně s místními 

rybníky a jaké rostliny uvidíme. Za krátkou 

dobu stání jsem zde nalezl skokana 

skřehotavého. A nebyl sám, třebaže 

rybníky zde byly hodně eutrofizované. 

Nález obojživelníka doplnila ulita plovatky 

bahenní. Všiml jsem si také trusu na břehu 

rybníku a tipnul si na vodního hlodavce. 

Což se později potvrdilo. Následovalo 

krátké zastavení u netýkavky žláznaté, 

povídání o křídlatce a o likvidaci těchto 

invazních rostlin. Další postup směřoval do 

slibovaných mokřadů. Zde v podmáčeném pásmu pobřežních rostlin nám náš průvodce ukázal 

vzácnou kapraď hřebenitou. Zoolog mohl být potěšen výskytem rosničky zelené, která nyní pózuje 

jako správně vychovaná žába ochranářskému spolku na mnoha fotografiích. Pod nohama jsme 

nevědomky mohli najít svinutce zploštělého nebo drobné lasturky hrachovek. Na nedaleké louce 

jsem pak pozoroval babočku admirála a žluťáska čičorečkového. Kousek v malém hájku byly v lagunce 

potůčku uchatky toulavé. Ale to již byla skupina uprostřed rašeliniště, kde roste vyjma jiných 

vzácných rostlin rosnatka okrouhlolistá 

nebo vachta trojlistá. Zde jsem se setkal 

s pestrobarevnou a téměř ohroženou 

sarančí mokřadní. Moc hojná zde nebyla, 

ale potěšila. 

Zastavení pod lesem v podmáčeném úpatí 

vrchu nabídlo pryskyřník velký a také např. 

lasturky červenoseznamové okružanky 

mokřadní nebo velmi drobné síměnky 

nejmenší. 

Kousek dál, při úpatí skal a břehu rybníka 

Vidláku nám průvodci ukázali žebrovici 

různolistou. Skály byly směrem ke stezce 

okrášleny voštinovým zvětráváním. Stačilo jen pár kroků a Vidlák nabídl jiné podívání. Na kmeni 

svaleném do vody v klidu ležela tmavě hnědá nutrie a pranic si nedělala z procházejících turistů. 

Krátké zastavení u občerstvení a dále po červené okolo studánek. Krátké bylo i zastavení na 
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podmáčené louce, kde nám naši průvodci ukázali bílé, žilnaté kvítky tolije bahenní nebo drobnokvětý 

vítod. Někteří z nás mohli zahlédnout drobnou ještěrku živorodou. Následovala odbočka 

k zatopenému háji s výskytem plavuně pučivé. A potom jsme šli dlouhou, slunečnou cestou po břehu 

Věžického rybníku. Kolik snímků zde padlo. Někteří z nás se zastavili, aby se do objektivů dostal i 

obrázek romantických skal s labutí velkou. 

Přelom naší cesty nastal u Informačního střediska pod vrchem Na Koutech. Návrat vedl zčásti stejnou 

cestou zpět, ale později s odbočkou vedoucí po Zlaté stezce Českého ráje k Hrubé Skále. Mohli jsme 

pozorovat zajímavé pískovcové homole a mít čas na výměnu názorů a zkušeností. 

U zámku Hrubá Skála jsme si prohlídli místní kostel sv. Josefa, který nás trochu ochladil a jakoby 

upravil na jiné putování. Naše kroky dále vedly k 

nedalekému pískovcovému Adamovu loži. Bohužel je 

časem a lidmi vytvarované pouze pro milovníky 

nezvyklých spacích kroucenin a poloh. Naším hlavním 

cílem bylo nedaleké arboretrum. Je sice malé, ale pěkné. 

Nabídlo např. liliovník tulipánokvětý, jedlovec kanadský, 

statné jedince douglasky tisolisté nebo jedle obrovské. 

Seznam zdejších, pěstovaných stromů najdete zde. 

Sympatické informační středisko, zasazené v centru 

arboretra, potěší naučnými tabulemi, literaturou nebo 

drobnými upomínkovými předměty. Je zde také příjemné 

místo na zastavení s vyhlídkou do okolní krajiny. Stačí jen 

obejít pískovcovou skálu.  

Z arboretra jsme se vrátili k Hrubé Skále a prošli Myší 

dírou na silničku, která nás okolo zajímavých 

pískovcových věží s horolezci svedla k Lázním 

Sedmihorky. Cesta dolů je doprovázena informačními 

tabulemi a také s občasnými výhledy na vrch Kozákov. 

Lázně byly opuštěné, kašnička s vývodem pro pramenitou 

vodu byla bohužel suchá. 

Na silnici po hrázi rybníka Bažantníku jsme uviděli vracející se balón z ranního svítání a potkali našeho 

kolegu Milana V. ze ZO Divoky, který se vydal na podvečerní ornitologickou ukázku. Jak jsem se 

dozvěděl později, potvrdil mé slyšení chřástala. 

Večerní program jsme si mohli užít v duchu pravého hudebního šramlu, živé kapely zpívající rozverné 

odrhovačky. S manželkou jsme se odebrali opět k táboráku a poslechli si kousek z opětovného 

vystoupení členů místní ZO. A tak pod hvězdami Českého ráje skončil další den setkání.  

 

Setkání ZO a příznivců ČSOP 7., 8. a 9. září 2018. III. 

Nedělní ráno bylo krátké. Byl čas balení, naplnění prázdných žaludků a vydání se, pro mnohé z nás, na 

poslední exkurzi po krásách Českého ráje, Příhrazských skalách. Sraz se konal v obci Dneboh. Zde na 

malém parkovišti ční uprostřed torzo, údajně původní části domu. Ale to jsme se dozvěděli až později 

od našeho průvodce. Do skal jsme vyrazili po 10. hodině převážně borovým lesem. Borovice zde byly 

prohnuté v jednom směru, jako by tančily. Bylo to po sesuvu půdy, kdy byla zničena část vesnice 

Dneboh v roce 1926. Více je možno si přečíst na stránkách obce zde. Stromy, které sesuv přežily, 

 

Hrubá Skála - arboretrum 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Arboretrum_Bukovina
http://www.dneboh.cz/


napřímily skloněné kmeny, aby jejich koruny rostly opět pěkně svisle. Vstup do Drábských světniček 

vedl přírodní branou ve tvaru velkého trojúhelníku mezi pískovcovými bloky. A potom již stoupání na 

uzavřenou plošinu mezi skály. Zde si mohl každý vybrat, kam půjde. Osobně jsem zprvu zvolil cestu 

vedoucí kamsi do útrob a později na kraj skalních věží. Naskytla se tak možnost chvilku si užít skály 

bez přílišného seskupení lidí různého charakteru. Stejně jako na minulém setkání ČSOP na Šumavě 

jsem se podivoval lehkovážnosti některých návštěvníků, kteří se do skal vydali v neodpovídající obuvi. 

Inu, proti gustu žádný dišputát. Jen místní záchranáři to mají asi těžké. Stejně tak jsem byl rád, že 

solitérní borovice rostoucí na skalních jehlách nejsou snadno přístupné a je možno se na ně opravdu 

jen dívat. 

Návrat do Drábských vesniček byl návratem do lidského davu.  Kromě pohledů do nádherné krajiny 

bylo možno obdivovat zručnost našich předků. Stesané 

pískovcové bloky, účelové komůrky a plošinky. Krása 

přírody se projevovala také stromky prapodivně vrostlými 

do skály. Lidumil zde mohl na nejvyšší plošince pozorovat 

romantické scény pózujících žen, à la Titanic. Pro každého 

něco. 

Náš průvodce se snažil. Vedl nás cestami méně 

frekventovanými a zajímavě vyprávěl o místní krajině. 

Vyústění ze skal nastalo po zhlédnutí dosud známého 

nejhlubšího propadání v Českém ráji (21 m) u občerstvení 

nedaleko vrchu Mužský. O neplánovanou atrakci se 

postaral sokolník, který zde předváděl různé druhy dravých 

ptáků a také krkavce velkého. Pro jiné z nás zde druhý 

průvodce nalezl v prachu cesty velkou housenku drvopleně 

hrušňového. 

Naším cílem však byl vrchol Mužského. Dosáhli jsme jej 

vlastními silami, proti proudu přijíždějících vozidel, skrze 

ovocný sad se skvělými hrušněmi. Památník vztyčený na 

vrchu Mužský upomíná na pruskou válku. Samotný Mužský 

nám poskytl nádherné pohledy do krajiny. Pozornější z nás 

si všimli poletujících otakárků fenyklových, kteří, když se vyskytli osamoceně, byli proháněni okáči 

zedními. Všiml jsem si také několika soumračníků, ale byli ohřátí a rychlí. Takže neurčeni. Z pestrých 

květin jsem zaznamenal v rychlosti hadinec obecný. 

Sestup z Mužského byl odměnou, protože jsme nahlédli do kusového rozpadání čedičové stěny 

s několika dutinami. Šťastlivci zde mohli zahlédnout také skokana hnědého nebo ještěrku obecnou. 

Cesta dále pokračovala skrze ovocný sad, kamsi do lůna skalních bloků. Minuli jsme opuštěnou 

studánku a stanuli u ruiny stavení nad Dnebohem. Opuštěné pískovcové kvádry a stále stojící vstupní 

brána navozovaly dojem opuštěného hradu. Průvodce nám zde řekl o smutné novodobé historii 

zdejšího místa a bylo trochu času podívat se k patám zdí. Překvapil mně nález měkkýše skalnice 

kýlnaté, která zde využívala jako zdroj vápna ke stavbě ulity zvětralé omítky ze zdí. Z ptactva jsem 

zaslechl datla černého. Zde jsme se také promísili s jinými návštěvníky Českého ráje. Ale to už naše 

cesta vedla zpět k parkovišti v obci. Krátké loučení a nastal odjezd. Často se zvoláním tak „Na 

shledanou příště!“ 

Co napsat závěrem? Velké poděkování všem, kteří toto setkání připravovali nebo se na něm nějakým 

způsobem podíleli. Těmito akcemi je dána příležitost setkat se s lidmi podobného ražení se vztahem 
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k přírodě, ekologii a citlivému myšlení. Bohužel s drobných postřehů nabývám dojmu, že nás ubývá. 

Ubývá lidí, kteří jsou ochotni přiložit ve volném čase, mnohdy neplaceně, ruku k dílu, riskovat 

podivné společenské vyčlenění ve svém bydlišti a označení nálepkou ekoteroristů od jiného druhu 

lidí, kteří si často myslí, že ochrana přírody a ekologie stojí a padá pouze na třídění odpadků nebo 

účasti na dobrovolnických akcích, kde je vše podáno někým na připraveném, snad plastovém 

podnosu. Opravdu tomu tak není a je potřeba našich nástupců, pokud možno mladých, rekrutujících 

se z běžných lidí, kteří mají určitě také málo času, rodiny, zaměstnání i nemoci, stejně jako my. Kteří 

jsou schopni překročit pomyslný stín onoho, že to nějak dopadne, někdo něco vymyslí, někdo něco 

udělá a od čeho, že máme ty a ty instituce. Jak jednoduché! 

Poznámka: 

Uvedený zápis je jen záznamem aktivit, kterých jsme se s manželkou účastnili. Ve skutečnosti byl 

program daleko bohatší a bylo obtížné si z přepestrých akcí vybrat.  


