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ĎĎÁBLÍKÁBLÍK
10. říjen 2008 ELEKTRONICKÝ MĚSÍČNÍK PRO ČLENY A PŘÁTELE SDRUŽENÍ CALLA

     Milí čtenáři, 
 

 Ďáblík za vámi dnes přichází s melancholickou písní na rtech. Jistě ji znáte: kdysi dávno Beatles zpívali  
When I´m Sixty-Four – no a dnes to platí o našem Callím zpravodaji. A tak kdyby mohl, snad by se vás  
zeptal, zda ho stále potřebujete a zda ho nenecháte strádat (Will you still need me, will you still feed me,  
when I´m sixty-four?), a jen doufá, že mu někdo odpoví: „Oh yeah, I wanna hold your hand...“ :-)  
   Začínáme s Temelínem: v článku od Edvarda Sequense se dozvíte, že salámová metoda má v JETE tuhý 
kořínek. Hana Gabrielová přichází s příjemnou informací, že Kotel není jen název někdejšího odpudivého 
manipulativního televizního pořadu, ale především jméno sympatické obce, která se brání proti plánům na  
uranovou  těžbu.  Rádi  uveřejňujeme  text  Jakuba  Kašpara,  tiskového  mluvčího  MŽP,  o  průzkumu,  který  
potvrdil,  že  s názory  jihočeské  veřejnosti  na  ochranu  přírody  to  vůbec  není  špatné.  Vladimír  Molek  
připomíná letošní Den zvířat i s jeho docela dlouhou historií. Eda Sequens a Pavla Matějková napsali také  
článek o stanovisku Cally k záměrům vládní politiky územního rozvoje v jihočeském regionu. Jiří Řehounek 
uzavírá čtvrtým dílem svůj seriál o biologické obnově pískoven. Od Pavly Matějkové se dozvíte o průběžné  
pozici Římovské lípy v anketě Strom roku i o přírodních lokalitách, které čeká stavební ruch. Romana Panská  
a Jirka Řehounek se vracejí k zářijové premiéře nového typu akcí, které Calla zamýšlí pro členy i veřejnost:  
k přírodovědné  vycházce,  tentokrát  kolem  Vrbenských  rybníků.  A  čeká  vás  i  návod,  jak  pomoci  těm 
nejmenším.  
  Ve  srovnání  s předchozími  měsíci  zhoustla  nabídka  akcí:  upozorňujeme  na  změnu  zahájení  Zelených  
čtvrtků: počínaje říjnem začínáme až v 18 hodin.        

Tomáš Malina          

     
Oznámení ČEZu na „Nový jaderný zdroj v lokalitě Temelín“ je pro kočku

     Společnost  ČEZ v polovině července spustila  proces posuzování  vlivů na životní  prostředí  projektu 
„Nového jaderného zdroje v lokalitě Temelín včetně vyvedení  výkonu do rozvodny Kočín“, tedy dalších 
dvou  bloků  v JE  Temelín.   Psali  jsme  o  tom v srpnovém Ďáblíku.  Termín  k podání  připomínek  k tzv. 
oznámení záměru již vypršel. 
     Za  zcela  zásadní  problém považujeme,  že  oznámení  záměru  nového jaderného  zdroje  (dále  NJZ) 
nepokrývá svým obsahem všechny se záměrem přímo související stavební objekty a provozní soubory, bez 
nichž  jej  nebude  možno  provozovat,  ale  které  současně  mají  či  mohou  mít  významné  vlivy na  životní 
prostředí.  Jde především o dvojité  elektroenergetické vedení 400 kV Kočín – Mírovka (Českomoravská 
vysočina), které je zcela nezbytné pro vyvedení plánovaného výkonu do přenosové elektroenergetické sítě a 
které může mít i dopad do několika Evropsky významných lokalit soustavy NATURA 2000. Pokud však 
bude chtít ČEZ realizovat NJZ o výkonu vyšším než 2000 MW (a v oznámení tyto varianty popsány jsou), 
muselo by dojít podle zpracovaných analýz k dalšímu výraznému posilování přenosové soustavy v širším 
okolí JETE.  
     Dalšími přímo souvisejícími, ale v oznámení ani nezmíněnými stavbami bude rozšíření dopravních tras 
pro dopravu nadrozměrných a těžkých komponent (zvažovány jsou větší reaktory, než byly dopravovány do 
JETE). Významným objektem, který není v předloženém oznámení rovněž hodnocen, je sklad vyhořelého 
jaderného  paliva,  ačkoliv  se  záměrem  NJZ  bezprostředně  souvisí.  I  ČEZ  s touto  stavbou  počítá,  nyní 
vyprojektovaný sklad (probíhá územní řízení) je rozšiřitelný o další budovu. A konečně při rozšíření JETE o 
NJZ se počítá s výstavbou horkovodního přivaděče pro potřeby vytápění města České Budějovice s možným 
využitím též v Hluboké nad Vltavou.

- 1 -



     Bez komplexního vyhodnocení vlivů na životní prostředí všech těchto navzájem souvisejících staveb, 
z nichž některé  by i  tak musely projít  samostatným procesem hodnocení  podle zákona  č.  100/2001 Sb., 
nemůže být veden proces EIA na Nový jaderný zdroj. 

Legenda: ▬ Stávající areál ETE; ▬  Plocha pro výstavbu NJZ; ▬ Plochy zařízení staveniště NJZ

     
     Dalším krokem hodnocení vlivů na životní 
prostředí  bude  zpracování  a  předložení 
dokumentace   investorem.  Chceme,  aby 
obsahovala konkrétní technický a technologický 
popis  uvažovaných  typů  reaktorů  a  jejich 
dopadů na  životní  prostředí.  V dokumnetaci  je 
uvažováno  o  čtyřech  různých  (proto)typech. 
Vždy  po  dvou  reaktorech,  takže  uvažovaný 
výkon NJZ kolísá od 2000 MW do 3400 MW. 
Jedná se o výrazně rozdílné konstrukce reaktorů, 
s čímž  souvisí  zásadně  rozdílné  dopady  na 
životní  prostředí.  Tyto  dopady musí  být  zcela 
konkrétně popsány a vyhodnoceny. 
   Teprve  posouzení  těchto  různých  typů 
naplňuje  dikci  zákona  žádající  posouzení 
variant.  Nikoliv  nesmyslné  konstrukce,  které 
investor předložil  nyní  a v nichž vůči  variantě 
s NJZ stojí varianty zkonstruované vždy jen na 

jediném palivu či zdroji, ať jde o uhlí, plyn a ropu nebo slunce, biomasu, vítr, vodu a geotermální energii. Je-
li opomenut mix zdrojů, zcela logicky pak autor dochází k závěru, že ostatní jím předložené varianty je nutno 
odmítnout. 
     Chceme také, aby dokumentace vyhodnotila způsoby nakládání s odpady, zejména vysoceradioaktivními 
včetně vyhořelého jaderného paliva. Musí být známo, jak bude s tímto odpadem naloženo nejen teoreticky, 
ale  i  prakticky.  V podmínkách  České  republiky  to  znamená  mít  nalezeno  místo  pro  hlubinné  úložiště 
vysoceradioaktivních  odpadů.  Nelze  stavět  další  reaktory,  produkovat  tisíce  tun  vyhořelého  paliva  a 
důvěřovat ujištěním, že řešení bude nalezeno za x let. Ujištěním, která se měla již naplnit a nestalo se tak. 
Podobně  je  nezbytné  představit  koncepci  bezpečného  ukončení  provozu  NJZ  s  vyhodnocením zejména 
radiačních vlivů a ostatní dopadů zvoleného způsobu na životní prostředí.
     Dokumentace musí doložit schopnost NJZ odolat vnějšímu ohrožení, zejména pádu letadla, a příslušná 
environmentální rizika. Pokud je nám známo, z předložených typů reaktorů pouze EPR představuje projekt 
odolný vůči pádu těžkého (dopravního) letadla.  U reaktorů VVER je uvažován pouze pád vojenského letadla 
a u AP1000 je odolnost postavena na pravděpodobnostním hodnocení. 
     Vůbec zatím nejsou zhodnoceny požadavky na množství stavebních materiálů na stavbu NJZ, u nichž se 
dá  předpokládat  značný  objem.  Z jakých  ložisek  budou  čerpány  štěrkopísky,  kamenivo  aj.,  jak  budou 
dopravovány, co emise a hluk na obyvatele dotčených sídel?  
     Připomínek je více, toto jsou jen ty hlavní. Uvidíme, co ČEZ ukáže dál, když už tu Pandořinu skříňku 
svítící novými reaktory otevřel. Pokud však bude předkládat podobně nedostatečné podklady, jen těžko bude 
moci nadávat na zdlouhavý povolovací proces kvůli špatným zákonům a překážejícím aktivistům.

Edvard Sequens

Odpůrci těžby uranu se shodli, že voda je cennější než uran

     Pod tisíciletou lípou v obci Kotel u Osečné na Liberecku  se 20. září sešly téměř dvě stovky lidí, aby 
v rámci mezinárodní akce Uranium Action Day vyjádřili svůj odpor proti plánované těžbě uranu ve zdejším 
kraji. Podobné aktivity se konaly v dalších šesti zemích Evropy, a dále v Rusku a v Austrálii - na místech, 
kde jsou místní komunity ohroženy těžbou uranu. 
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     Shromáždění  v Kotli  bylo  obohaceno  mj.  i  divadelním 
představením  místních  ochotníků  a  dětí:  parodovali  snahy 
zahraničních  spekulantů   těžit  v Čechách  uran.  Na  akci  dále 
vystoupili  již  tradičně  členové  o.s.  Naše  Podještědí,  zástupci 
samosprávy a akci přijel podpořit i dr. Gavin Mudd, australský 
odborník na těžbu uranu a její dopady na životní prostředí. Ve 
svém prohlášení  zdůraznil  že: „Těžba uranu je byznys,  jehož 
jediným cílem je vydělat peníze. Voda je naopak pro všechny 
lidi a její hodnota bude čím dál cennější.“
     Uran  se  v oblasti  Stráže  pod  Ralskem  začal  těžit  už 
v šedesátých  letech  minulého  století,  a  to  tím  nejhorším 
známým způsobem – takzvaným kyselým loužením. Během let bylo pod zem napumpováno tolik kyseliny 
sírové, že by to naplnilo jednu Slapskou přehradu. To způsobilo nejen masivní kontaminaci podzemí, ale i 
ohrožení zásob pitné vody pro celý kraj.  Proto zde byla těžba uranu v minulosti zastavena.
     Problém kontaminace po těžbě uranu ve Stráži pod Ralskem je tak rozsáhlý, že sanace za desítky miliard 
státních peněz  bude muset probíhat ještě desítky let. Přesto si dnes těžaři troufají navrhovat znovuobnovení 
těžby uranu dokonce ještě  ve  více  zabydlených  oblastech směrem k Liberci.  Takovým místem je  právě 
nedávno vyhlášené chráněné ložiskové území Osečná – Kotel. 
     Hlavnímu  organizátoru  akce  Josefu  Jadrnému  přijde  absurdní,  že  těžaři  plánují  obnovit  těžbu  jen 
5 kilometrů od místa, kde jsou zdroje pitné vody, které dnes zásobují mj. blízký Liberec, město s více než 
100 tisíci obyvateli. 

Hana Gabrielová
Více informací:                                                                                                                          
www.nasepodjestedi.cz, www.calla.cz/uran.

Průzkum: Jihočeši dávají na Šumavě přednost ochraně přírody

     Naprostá většina Jihočechů je ráda, že na Šumavě existuje národní park, a má za to, že ochrana přírody v 
kraji má mít přednost před nejrůznějšími rozvojovými projekty. Vyplývá to ze sociologického průzkumu, 
který v Jihočeském kraji provedla pro MŽP společnost STEM [Průzkum probíhal v prvních třech zářijových 
týdnech na reprezentativním vzorku 504 obyvatel Jihočeského kraje starších 18 let. Respondenti byli vybráni 
kvótním výběrem.]. Rozdíly mezi názory různých skupin jihočeské populace na NP Šumava nejsou velké. 
     „Jednoznačná podpora lidí žijících v jižních Čechách existenci národního parku je povzbuzující. Z výroků 
některých regionálních politiků by se mohlo zdát, že nebýt národního parku, žili by lidé v kraji spokojeněji. 
Průzkum ale potvrzuje pravý opak – lidé jsou velmi rádi,  že národní park mají,  a 
zároveň jsou i  spokojení  s  managementem národního parku,  který provádí  správa 
parku  a  ministerstvo  životního  prostředí“  říká  ministr  životního  prostředí  Martin 
Bursík. „Je to pro nás samozřejmě velká pocta i závazek,“ dodává ministr. „Nicméně 
výsledky  jenom  potvrzují  reakce,  které  na  naši  práci  průběžně  dostáváme  od 
Jihočechů i návštěvníků parku.“
     Prvním zjištěním průzkumu je, že drtivá většina obyvatel Jihočeského kraje (85 
%)  hodnotí  celkově  existenci  Národního  parku  Šumava  pozitivně.  Naprosto 
přesvědčivá podpora  existence národního parku je  mezi  ženami  (89 %),  mladými 
lidmi do 29 let (87 %) a vysokoškoláky (94 %). Podpora se příliš neliší ani podle 
politických preferencí – park hodnotí kladně 89 % příznivců ČSSD, 87 % příznivců 
ODS, 85 % příznivců SZ a 68 % voličů KSČM.
     Významná většina  (77 %) Jihočechů se  přiklání  také k názoru,  že  NP Šumava  je pro místní  obce 
ekonomickým přínosem díky přílivu turistů, jen zhruba čtvrtina lidí (23 %) vidí v NP spíše zátěž bránící 
volnému podnikání. S tím, že je pro ekonomiku šumavských obcí park přínosem, souhlasí většina Jihočechů 
bez  ohledu  na  dosažené  vzdělání  i  politické  preference.  Kladný  názor  na  dopad  národního  parku  pro 
ekonomiku převládá (59 %) dokonce i  mezi  těmi 15 % dotazovaných, kteří  negativně hodnotí samotnou 
existenci  parku.  Skoro tři  čtvrtiny Jihočechů dávají  přednost  ochraně přírody před prosazováním dalších 
rozvojových projektů na úkor přírody. 
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     V otázce, jak postupovat v lesích na území NP, které jsou zasaženy kůrovcem, mezi jihočeskou populaci 
mírně převažují zastánci současného managementu, kdy se ve vrcholových partiích hor nezasahuje kácením 
(54 % : 46 %). Převaha zastánců kácení postižených porostů, a to i na území NP, je pouze mezi lidmi s 
nižším vzděláním (55 % lidí se základním vzděláním a 51 % s výučním listem) a mezi stoupenci KSČM (60 
%). Naopak současný způsob managementu horských smrčin má výraznou podporu u vysokoškoláků (67 %), 
ale i lidí s maturitou (61 %). Pokud jde o politické preference, největší podporu má přístup správců parku i 
příznivců SZ (64 %), ale podpora převažuje také u voličů ODS a ČSSD (shodně 54 %).
     Podle mínění tří čtvrtin jihočeských občanů (73 %) odvádějí MŽP a Správa NP na Šumavě dobrou práci. 
Nejpozitivněji hodnotí práci MŽP a Správy NP Šumava obyvatelé malých obcí (81 %) a středně velkých 
měst (80 % pozitivních hodnocení).
     Celkově lze konstatovat,  že obyvatelé Jihočeského kraje staví ochranu životního prostředí vysoko v 
žebříčku svých priorit. Drtivá většina považuje NP Šumava za významný přínos pro svůj kraj. Národní park 
je  podle  většiny  Jihočechů  ekonomickým  přínosem,  protože  do  kraje  přivádí  turisty  z  celé  země  i  ze 
zahraničí.  Průzkum  jednoznačně  ukázal  ochotu  Jihočechů  do  značné  míry  pro  zachování  nepoškozené 
přírody obětovat i část ekonomického rozvoje území, pokud by měl být právě na úkor přírody. 

Jakub Kašpar, tiskový mluvčí MŽP
Kompletní zpráva z průzkumu ke stažení: 
http://www.mzp.cz/AIS/web-
news.nsf/16dc9bc1c6335b55c125  6e85003d97e4/0c289a81977ec2acc12574d70024c42a/  
$FILE/0809stem_sumava.pdf

Rozvojové projekty, anebo ochrana přírody?

     Vzhledem  k tomu,  že  výše 
představený  průzkum  STEM  se 
věnoval  též  preferencím  Jihočechů 
mezi  ochranou  přírody  a 
rozvojovými  záměry  a  tisková 
zpráva  MŽP  tyto  výsledky 
zhodnotila  jen  jednou  větou, 
podíváme se na ně podrobněji nyní. 
Otázka zněla:  „V Jihočeském kraji 
se  občas  vedou  spory  o  tom,  zda 
v určitých  místech  dát  přednost 
ochraně  přírody,  či  různým 
rozvojovým  projektům.  K jakým 
řešením  jste  Vy  osobně  více 
nakloněn(a)?“  73  %  si  vybralo 
odpověď:  „Dávat  přednost  ochraně 
přírody, i kdyby to znamenalo nové 
projekty  omezit  nebo  přemístit“  a 
jen  27  % druhou  variantu:  „Dávat 
přednost novým projektům, i kdyby to znamenalo omezení ochrany přírody“. 
     Ochrana přírody má  převahu ve všech skupinách obyvatel,  dokonce i  mezi  lidmi,  kteří  v existenci 
národního parku spatřují ekonomickou brzdu pro některé obce (59 % oproti 41 %). U mužů je počet těch, co 
upřednostňují nové projekty na úkor přírody, mírně vyšší (31 %) než u žen (23 %).  Varujícím může být, že u 
nejmladší skupiny 18-29 let upřednostňuje přírodu jen 65 % a rozvojové projekty 35 % dotázaných. Takřka 
stejný poměr je u vyučených, pokud se podíváme na volbu podle vzdělání respondentů. Na druhém pólu lidé 
s vysokoškolským  vzděláním  volí  přírodu  v 85  %  a  projekty  jen  v 15  %.  Zajímavé  je  srovnání  podle 
stoupenců politických stran. Přestože je to zejména politici ODS, kdo nejsilněji prosazují rozvojové projekty 
jako jsou lyžařské areály v Boleticích nebo na Smrčině apod., jejich voliči si to nemyslí. Jen 31 % by tyto 
záměry upřednostnilo před ochranou přírody, 69 % je pro přírodu. A tak zůstává otázka kdo tu vlastně ve 
skutečnosti zastupuje zájmy veřejnosti.

Edvard Sequens
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Nech brouka žít
     K napsání tohoto příspěvku mne nepřivedla ochrana přírody, přestože o její živou část tu samozřejmě 
půjde. Láska, cit a porozumění  se stávají stále vzácnějšími pojmy mezi lidmi, natož pak ve vztahu člověka, 
pána  to  tvorstva,  ke  zvířatům.  Pravda,  máme  zákon  na  ochranu  proti  týrání,  pozastavujeme  se  nad 
velkochovy a v lepších případech, nezasaženi jejich ekonomickými aspekty, proti nim brojíme. Ale dokážeme 
si vlastně uvědomit, co pro nás všechna zvířata – bez zoologického rozčlenění – znamenají? Jsme ještě vůbec 
ochotni přistoupit na soužití člověka se zvířetem? 

     Inspirací k tomuto zamyšlení může být nejen senzační a hrdinské 
přišpendlení živé můry na nástěnku premiantem třetí třídy základní školy 
nebo tvrdý výcvik psa bojového plemene úspěšným podnikatelem, stejně 
jako  laskavý  rozhovor  důchodce  se  svým   jezevčíkem  a  pohlazení 
předoucí kočky na parapetu okna. Příležitost nám dává mimo jiné 4. říjen 
vyhlášený  Mezinárodním  dnem  zvířat.  A  proč  zrovna  tento  den? 
Vyhlášen  byl  proto,  abychom se  alespoň  jeden  den  v roce  zastavili  a 
zamysleli  nad  tím,  co  pro  nás  zvířata  znamenají.  Je  dokázáno,  že 
například domácí  zvířata  nám pomáhají  při  nejrůznějších nemocech a 
mají na nás příznivý terapeutický účinek. Učí nás odpovědnosti, lásce, 

pomáhají zvyšovat naši fyzickou i psychickou odolnost. Kontakt se zvířaty má léčebné a uklidňující účinky. 
Mnohdy se ani neuvědomujeme, co všechno díky domácím zvířatům získáme, a spíše podléháme tlaku na 
preventivní odstranění všeho živého ze svého okolí v souboji s alergeny. Faktem je, že některé volně žijící 
druhy vymírají a ohrožena jsou i některá plemena  dříve běžných domácích zvířat.  
     A i to je vlastně důvod k daleko většímu zdůraznění  tohoto svátku, který byl  poprvé vyhlášen  ve 
Florencii v roce 1931 k uctění památky patrona všech zvířat – Sv. Františka z Assisi, jenž proslul láskou 
k veškerému božímu stvoření, tedy i ke zvířatům, a zemřel právě 4. října. Tak tedy všechno nejlepší k svátku 
Micko, Mourku, Punťo, Lízo i Vy všichni živáčkové.

Vladimír Molek

Čas pro připomínky k vládní Politice územního rozvoje vypršel
     Až do 25. září 2008 mohly obce, jednotlivci i občanská sdružení zasílat své připomínky k návrhu Politiky 
územního  rozvoje  České  republiky.  Ten  najdete  na  stránce  Ministerstva  pro  místní  rozvoj: 
http://www.mmr.cz/politika-uzemniho-rozvoje-cr-2008.  Další  alternativní  informace  zpracovávané 
Ekologickým právním servisem najdete na webu:  http://pur.eps.cz . Politika územního rozvoje je základní 
nástroj územního plánování, zjednodušeně se jedná o „celorepublikový územní plán“. Návrh Ministerstva 
pro místní rozvoj ale obsahuje řadu kontroverzních záměrů s dopadem na rozvoj jihočeských obcí. Záměry, 
pokud by byly schváleny vládou, by do svých územních plánů musely poté převzít jak kraj, tak dotčené obce. 
     Také Calla zpracovala a zaslala své připomínky. Odmítli jsme, aby do dokumentu byly již nyní zařazeny 
všechny lokality, v nichž stát vyhledává hlubinné úložiště vyhořelého jaderného paliva (v Jihočeském kraji se 
týká  okolí  Lodhéřova  a  lokality  Božejovice-Vlksice).  Teprve  k roku 2015 mají  být  vybrané  dvě  finální 
vhodné lokality pro úložiště z dnešních šesti. Do té doby by tato faktická stavební uzávěra zcela zbytečně 
blokovala  rozvoj  dotčených  obci.  Ministerský  návrh  také 
zcela obchází vládní prohlášení o respektování souhlasu obcí 
při  vyhledávání  úložiště  vyhořelého  jaderného  paliva. 
Přestože  si  to  obce  nepřejí,  mají  být  tímto  způsobem 
omezeny  ve  svém rozvoji  a  přinuceny  zanést  úložiště  do 
svých územních plánů.
     Z podobných důvodů jsme odmítli  snahu ministerstva 
zařadit  do  územních  plánů  přehrady  plánované 
socialistickým Směrným vodohospodářským plánem z roku 
1988.  Těch  je  více  než  dvě  stě  na  území  celé  ČR, 
v Jihočeském  kraji  by  to  znamenalo  chránit  území  pro 
budoucí  výstavbu  23  přehrad,  včetně  spoutání  Vltavy  od 
Lipna  až  do  Českých  Budějovic.  Teprve  po  zpracování 
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aktualizovaných plánů povodí bude se zohledněním přírodních, historických a urbanistických hodnot možné 
chránit některá vybraná místa.
     Na  území  Šumavy sice  souhlasíme  s  využitím rekreačního  potenciálu oblasti,  avšak  s důrazem na 
upřednostňování šetrných forem cestovního ruchu (tzv. měkké turistiky) a s ohledem na ochranu přírody a 
krajiny.  Záměr  na intenzivní rekreační využívání by hodnotné území  Šumavy mohl nenávratně poškodit. 
Politika  územního  rozvoje  například  navrhuje  intenzivní  využití  rekreačního  potenciálu  Šumavy  kvůli 
odlehčení  stávajících rekreačních center,  ovšem vliv,  jaký  bude  mít  navýšení  cestovního  ruchu a  s  ním 
spojené výstavby na zdejší přírodu a krajinu vůbec nezmiňuje.
     V dokumentu naší pozornosti neušly ani další problematické záměry, jako je rozšíření JE Temelín, nové 
trasy  pro  přenosové  elektroenergetické  sítě,  koridory  dálnic  a  rychlostních  silnic,  mezinárodní  letiště 
v Českých Budějovicích, splavnění Vltavy, umisťování překladišť kamionové dopravy atd. 

Edvard Sequens ve spolupráci s Pavlou Matějkovou

Biologická obnova štěrkopískoven IV
Příklady táhnou

     Verba docent – exempla trahunt, praví známý latinský citát. Pokud chceme prosadit častější využívání 
biologické obnovy pískoven, je vždycky dobré ukázat na konkrétních lokalitách, že takový postup funguje. O 
některých  příkladech  využití  přírodě  blízkých forem obnovy v jižních  Čechách  jsme  už  v Ďáblíku  psali 
vícekrát.  Např. o udržování  hnízdních stěn pro břehule, které zajišťuje Calla,  jindřichohradecké sdružení 
Hamerský potok, Správa CHKO Třeboňsko i některé těžební firmy. Bližší informace 
o této problematice naleznou zájemci v brožuře „Břehule říční – praktické a právní 
aspekty ochrany v podmínkách ČR“, která je sice téměř rozebrána, ale chystáme její 
druhé, doplněné vydání.
     Asi největší podíl biologické obnovy při rekultivacích štěrkopískoven si můžete 
v současné  době  prohlédnout  na  Třeboňsku.  Správa  CHKO  Třeboňsko  se  snaží 
(omezována  mantinely  platné  právní  úpravy)  prosadit  alespoň  částečné  využití 
ekologické sukcese ve velkých dobývacích prostorech. Tak např. v DP Cep I vzniklo 
na  vytěžené  ploše  nové  rozlehlé  biocentrum.  Svahy  v DP  Cep  II  byly  sice 
rekultivovány  podle  mnoho  let  starého  rozhodnutí  lesnicky  (na  borovou 
monokulturu), ale pobřeží rozsáhlého jezera je v šířce až padesáti metrů ponecháno 
přirozenému vývoji.  Navíc zde došlo k rozčlenění pobřežní  linie na řadu ostrůvků, poloostrovů, zálivů a 
různě hlubokých tůněk, což přispívá ke zvýšení biologické rozmanitosti a dodává jezeru přirozenější vzhled.
     Spontánní  sukcese se  v jižních Čechách uplatňuje také na řadě malých  pískovniček.  Ideální  případ 
nastane, pokud se těžař dohodne s ochránci přírody na vhodném postupu těžby. Příkladem takové dohody 
může být třeba pískovna u Cepu, která patří Lesům ČR a kde je postup těžby plánován ve spolupráci se 
Správou CHKO Třeboňsko.  Spontánní  sukcese se  uplatňuje i  při  obnově těžebny štěrkopísku v Plavsku. 
Podobný  projekt  má  být  realizován  po  ukončení  právě  obnovované  těžebny v Nakolicích,  kde  existuje 
potenciál šíření organismů ze starší části pískovny a kde již letos hnízdí břehule v nově upravené stěně.
     Také velké vodní plochy mohou přispět k ochraně přírody. Příkladem budiž ochrana rybáků obecných 
v pískovnách na střední Moravě. Těžaři zde společně s ornitology instalují plovoucí ostrůvky, kde mohou tito 
chránění a ohrožení ptáci nerušeně hnízdit.

     Doslova perlou mezi českými pískovnami je Přírodní památka 
Pískovna u Dračice nedaleko Františkova na Třeboňsku. Rozlohou 
nevelká  těžebna  měla  být  zasypána  a  technicky  rekultivována, 
čemuž se naštěstí  podařilo zabránit.  V současné době zde můžete 
obdivovat  mozaiku  různě  hlubokých  tůní,  písčin  a  skalních 
výchozů,  které  těžba  písku  obnažila.  Dalším  popisem  a  výčtem 
vzácných  a  chráněných  druhů  nebudu  ctěné  čtenáře  zdržovat. 
Pískovnu u Dračice totiž musíte vidět!

Jiří Řehounek

1. obr. Pískovna Cep; 2. obr.: pískovna Dračice.
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Čiru
     Tak.  Olympiádu  máme  šťastně  za  sebou.  Zahraniční  demonstranti  už  jsou  z vězení  venku,  Ujguři 
podnikali atentáty jenom v Ujgursku, politici si přivezli nové zážitky (a opravdu připomněli čínskému vedení 
lidská práva, čestné slovo), poražení vysvětlují na třetí straně sportovní přílohy, proč nevyhráli a vítězové se 
spolu s maskoty her kření na stranách titulních, odkud vypudili i ruské tanky osvobozující Gruzii. Ach ano – 
maskoti. Jeden mě obzvláště zaujal.
     Antilopa Yingying má být symbolem rychlosti, maskotem 
atletiky  a  má  připomenout  i  Tibet.  Podle  čínské  oficiální 
propagandy prudce se rozvíjející autonomní oblast, kde mohou 
Tibeťané bez obav žít v duchu své tisícileté kultury a jásat nad 
všečínskými  olympijskými  úspěchy,  zatímco  čínské  investice 
jim  přinášejí  snad  ještě  větší  blaženost,  než  kdy  dokázal 
buddhismus.
     Jak je to doopravdy s Tibetem, to si může v naší části světa 
každý zjistit. Názory se sice různí, ale informací o dění v této 
vysokohorské zemi se dá najít přehršel. Méně už se ví, jak je to 
s onou antilopou, která se bez vlastního přičinění stala olympijským maskotem. Pokud správně odhaduji, 
jedná  se  o  antilopu  tibetskou  neboli  čiru  (Pantholops  hodgsonii),  vysokohorský  druh  v současné  době 
zařazený do kategorie ohrožených druhů podle klasifikace IUCN. Zajímavé je, že ještě před čínskou okupací 
Tibetu  byla  čiru  jedním  z nejpočetnějších  zvířat  na  Tibetské  plošině.  Části  jejího  těla  jsou  mimo  jiné 
využívány v tradiční čínské medicíně.
     Osudy Tibeťanů a čiru jsou tedy podivuhodně podobné. Ironií osudu se právě těžce zkoušeným Tibetem a 
ohroženým druhem antilopy Čína chlubí světu. Inu, respekt k lidským právům a ochraně přírody na čínský 
způsob.                                                                                                                                          

   Jiří Řehounek

PS: Pokud jsem se spletl a předobrazem Yingying byla gazela tibetská neboli goa (Procapra picticaudata), 
pak můj komentář platí pouze částečně. Tento druh antilopy na tom dnes není tak špatně jako čiru.

Ŕímovská lípa zatím druhá
     Lípa Jana Gurreho z Římova,  kandidát  na Strom 
roku  zatím  zaujímá  v anketě  druhou  pozici.  Nejvíce 
hlasů zatím získal  Dub z Branického Mezivrší,  o třetí 
místo  se  dělí  Schillerův  dub  ze  Stráže  nad  Nisou  a 
Žižkův buk z Malčína.  Pro nejsympatičtější  strom lze 
hlasovat  až  do  10.  října  třemi  způsoby:  zasláním 
dárcovské SMS ve tvaru „DMS STROM1–12“ (podle 
čísla  finalisty)  na  telefonní  číslo  87 777,  pomocí 
hromadných  hlasovacích  archů,  které  lze  objednat  na 
internetových stránkách programu Strom života Nadace 
Partnerství,  nebo  prostřednictvím  hlasovacích  kuponů 
otištěných ve vybraných médiích. 
     Hlavním překvapením letošního hlasování je vysoký 

počet dárcovských sms. Právě hlasování prostřednictvím DMS výrazně navýšilo příspěvek do veřejné sbírky  
určený na výsadbu stromů,“ uvedla Pavlína Binková. Jen během srpna činil výtěžek 145 tisíc korun, které 
budou rozděleny mezi žadatele o grant Nadace Partnerství již během tohoto podzimu. V loňském roce se do 
ankety zapojilo 60 588 hlasujících a veřejná sbírka se rozrostla o 220 tisíc korun. Již nyní lze odhadovat, že 
tato částka bude letos překonána. 
     Celostátní anketu o nejsympatičtější strom letos vyhlásila Nadace Partnerství již po sedmé. „Záměrně se o  
anketě snažíme nemluvit jako o ,soutěži krásy'. Jejím cílem totiž není najít strom nejhezčí, nejmohutnější či  
nejstarší, ale spíše upozornit na vztah člověka a jeho okolí a motivovat lidi k další péči o prostředí, ve kterém 
žijí,“ upřesnila koordinátorka ankety Pavlína Binková.      

                                                       Pavla Matějková
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Jak jsme nepotkali Sherlocka Holmese
   V dubnu jsme psali o případu statného zdravého dubu v Radosticích, který 
naším přičiněním aspiroval na vyhlášení za památný strom, zatímco majitelé 
usilovali  o  jeho  pokácení   zdůvodňujíce,  že  stíní  na  přilehlou  louku  a  že 
potřebují postavit nové oplocení. A pak to někdo ukončil tak, že objel kmen 
kolem dokola do hloubky motorovou pilou, takže strom odsoudil  k záhubě. 
Případ řešila Policie z obvodního oddělení v Lišově a v uplynulých dnech nám 
doručila  usnesení,  kterým  se  případ  podezření  ze  spáchání  trestného  činu 
odkládá,  neboť  pachatel  nebyl  zjištěn.   Tím  pádem  ani  Česká  inspekce 
životního prostředí, která věc šetří též, nemůže jinak, než  případ uzavřít jako 
nevyřešený.
   Pomiňme nyní, zda Policie skutečně zkusila všechny možnosti k vypátrání 
pachatele.  K výraznému podivení však je,  že zatímco trestní oznámení bylo 
podáno  ve  věci  úmyslného  poškození  složky  životního  prostředí  podle 
ustanovení § 181a trestního zákona (č. 140/1961 Sb.), tak nyní se v usnesení 
Policie  již  hovoří  o  trestném činu  podle  §  257/1  trestního  zákona,  to  jest 

poškozování cizí věci. Čili prý jde o poškození majetku – tedy stromu vlastníka, kdy z žadatelů o pokácení 
stromu jsou rázem poškození. Dle znaleckého posudku, který si Policie nechala vyhotovit, tak utrpěli škodu 
ve výši 19 tisíc Kč. Jak, když je to hodnota dřeva, ke které se naopak pokácením stromu dostanou, to je 
obtížné pochopit. Na naše dřívější doporučení existuje i posudek výše ekologické újmy od Agentury ochrany 
přírody a krajiny, který ji vyčíslil na 55.165,- Kč. Ale nic víc. Je evidentní a do budoucna varující, že Policie 
si s trestným činem poškozování složky životního prostředí neumí poradit.

Edvard Sequens

Vycházka na Vrbenské rybníky, aneb Rodinná nostalgie
     
     V sobotu 13. září uspořádal Jirka Řehounek „pokusnou“ 
vycházku do okolí Českých Budějovic. Napadlo ho totiž, že 
v řadě menších měst jižních Čech jsou podobné vycházky 
pořádány daleko častěji a lidé o ně mají zájem. Proč to tedy 
nezkusit i v Českých Budějovicích? A protože má – pokud 
jde  o zajímavá  místa  našeho města  včetně jeho blízkého 
okolí  –  Budějovice  dost  prošlé,  tak  by  se  chtěl  s  námi 
„Budějčáky“ a milovníky našeho starobylého města o tato 
místa  podělit.  Tím,  že  se  město  stále  rozšiřuje  do  volné 
krajiny,  ubývá  volného  prostoru  pro  mnohé  živočichy  a 
rostliny a ti jsou nuceni se přizpůsobovat životu s námi v 
zastavěném městě. Aby nešlo o snahu jednostrannou, bude 
dobré (podle mého názoru) těm vnímavějším ukázat přímo 
v terénu, s kým že máme tu čest dělit se o území města. Stále jsme velcí materialisté, a teprve když vidíme 
konkrétní rostlinu či ptáka, savce nebo broučka, až pak jsme ochotni něco udělat pro jeho lepší přežití, byť by 
to byla maličkost.  
     Na vycházku jsem pozvala i sestru s našimi rodiči, neb jsme po Vrbenských rybnících, coby školačky 
často  chodily  na  nedělní  odpolední  procházky.  Je  jasné,  že  se  k  nám pomaloučku  polehoučku  vplížila 
nostalgie a vzpomínky na časy, kdy ještě nestály na levém břehu Vltavy supermarkety, sídliště Máj, částečně 
i  Vltava,  kdy  se  zde  proháněli  srny  s  kolouchy,  zajíci,  bažanti,  čejky...  Na  časy,  kdy  toto  území  byla 
„divočina“ plná života a klidu. Během cesty jsme se laškovně dohadovali  nad vzpomínkami, čas jako by se 
vrátil o téměř 30 let. Zároveň jsme pozorně poslouchali Jirku a měli oči na stopkách, bylo se na co dívat. 
Pohodu tak trošku již podzimního dne dokreslilo sluníčko a já jsem si cestou domů v duchu myslela, zda 
ještě potřebujeme postavit další supermarkety, nákupní a sportovní centra. Proč raději nevyrazit do klidu a 
„divočiny“, aby naše děti měly vztah k tomuto starobylému městu a jeho okolí. Nejen já, ale i má rozvětvená 
rodina, která ve městě žije již téměř 40 let, se těšíme na další vycházku. 

Romana Panská 
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První (a snad ne poslední) přírodovědná  vycházka Cally
     Jak už bylo psáno výše, v září proběhla „pilotní“ přírodovědná vycházka do českobudějovického okolí. 
Chtěli jsme zjistit, jestli by o podobné akce byl vůbec zájem. Protože zájemci dorazili i přes téměř nulovou 
propagaci a pozdní oznámení termínu, neměla by to být vycházky poslední.
     Na Vrbenských rybnících to žije opravdu po celý rok, takže na výběru místa a času nebylo tentokrát co 
zkazit. Protože počasí nám tak úplně nepřálo, museli jsme se omezit spíše na pozorování ptáků. Na motýly, 
brouky a další hmyz bylo totiž dost chladno. Přesto jsme zaznamenali několik zajímavých ptačích druhů. 
Třeba bylo možné pozorovat hned tři druhy volavek (popelavou, bílou a stříbřitou) nebo jejich příbuzného 
kvakoše nočního, kvůli jehož výskytu je navržena Ptačí oblast Českobudějovické rybníky k ochraně v rámci 
soustavy Natura 2000. Z vzácnějších kachen jsme viděli zrzohlávku rudozobou, čírku modrou nebo velké 
hejno lžičáků pestrých.
     Louka rozkvetlých ocúnů nám připomněla blížící se podzim. Přes zimu nás proto nechte promyslet, kam 
bychom se mohli vydat příští rok. Možností a plánů je spousta a určitě přivítáme i tipy od čtenářů Ďáblíku, 
kam by se chtěli příští rok vydat. Pokusíme se sehnat také odborné lektory a pořádat vycházky zaměřené na 
některé skupiny živočichů nebo rostlin. Příští rok proto sledujte Ďáblík a web Cally a dozvíte se víc.

Jiří Řehounek
 

Kasárna ve Čtyřech Dvorech a Vávrovské rybníky podlehnou územní změně
     Do 2.  10.  2008 mohly občané uplatňovat  své připomínky k návrhu zadání  změny územního plánu 
v lokalitě „U Vávrovských rybníků“. Změna se týká revitalizace areálu vojenských kasáren a navazujícího 
území. Je pravdou, že zpustošený areál potřebuje zásadní transformaci, ovšem na druhé straně je otázkou, jak 
bude provedena změna v navazujícím, dosud nezastavitelném území v severozápadní části řešeného území. 
Podmínkou, která jasně vymezí možnosti umisťování staveb je především regulační plán pro dané území. 
S tím se v zadání nepočítá, Calla tento nedostatek připomínkuje. 
     Znění návrhu zadání na: http://www.c-budejovice.cz/CZ/01/Board/20080829-006.htm   

Pavla Matějková
                                

Obalovna v Chotýčanech nebude?
     Územní rozhodnutí o umístěny stavby obalovny živičných 
směsí na hranici pozemků obcí Dobřejovice a Chotýčany bylo 
dne  1.  9.  2008  zrušeno  Krajským úřadem Jihočeského  kraje, 
který  vyhověl  návrhu  obyvatel  Chotýčan  na  zahájení 
přezkumného řízení ve věci a jelikož bylo zjištěno, že stavební 
úřad v Budějovicích nepostupoval v souladu se zákonem, nýbrž 
došlo  k mnoha  procesním  chybám,  krajský  úřad  rozhodnutí 
zrušil a věc vrátil stavebnímu úřadu k novému projednání. 
 

Pavla Matějková

Analýza ukazuje možnosti ekologické obnovy těžbou narušených území
     Calla  nechala  v první  polovině tohoto roku zpracovat  „Komentovaný návrh změn české legislativy 
v oblasti  obnovy těžbou narušených území“.  Tato analýza z pera  právníka Ondřeje  Tošnera  se  podrobně 
zabývá  možnostmi  právního  zakotvení  přírodě  blízkých  způsobů  obnovy  jako  rovnocenné  alternativy 
technických rekultivací.  Analýza  je  ke  stažení  na  webu  http://calla.cz/piskovny/legislativa.php (společně 
s dalšími dokumenty k tématu), nebo ji můžete získat u autora tohoto článku.

Jiří Řehounek
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Poslední sbohem
     Tomáš Malina psal v zářijovém úvodníku Ďáblíka o tom, jak se nám město i krajina kolem nás mění před 
očima takovým tempem, že se často ani nestihneme rozloučit s podobou, která nás provázela roky.  Proto 
abyste  to  v jednom  pro  Budějovičáky  známém  a  využívaném  místě  nepromeškali,  dávám  raději  avízo 
předem. Jde o Lannovu třídu (známou jako Lannovku) konkrétně její část u Prioru mezi Jeronýmovou a 
Štítného.  Stejně  jako  její  úsek  směrem  k Sadům,  ji  postihne  rekonstrukce.  Město  totiž  obdrželo  dotaci 
z evropských peněz 18,5 milionu korun, k nimž přidá svých 15,5 milionu (také přemýšlíte, proč jsou veřejné 
zakázky tak ukrutně drahé?). Povolení jsou vydána a tak začít tzv. přípravnými pracemi se má již letos na 
podzim. Hotovo by pak mělo být v červnu příštího roku.
     Chodíte-li tudy pravidelně, třeba od vlaku, mějte oči otevřené, nechodíte-li, nasměrujte sem své kroky a 
všímejte si dnešní podoby, zeleně, hustých keřů, hejna vrabců,… Už to neuvidíte. Že mezi přípravné práce 
má  patřit  vyklučení  zeleně,  na  to  bych  si  klidně i  vsadil.  Neříkám,  že  je  to  dnes  estetický zážitek,  ale 
budoucnost, alespoň z mého pohledu, nevypadá moc lákavě. Podobně nepřívětivě studený a v létě rozpálený 
betonový kus ulice, jaký dnes tvoří  první  zrekonstruovaná část.  Jak ta má jen daleko od slibované třídy 
evropského střihu! Tak se rozlučme a uložme si do paměti dnešní podobu pro budoucí srovnání. V červnu 
uvidíme.

Edvard Sequens

  
Obr.: Západní část Lannovky dříve                                     a nyní.                

Máte brouky v hlavě nebo noční můry? Udělejte pro ně něco!
     V únoru letošního roku jsem do úvodníku napsal o faráři Sebastianu Kneippovi (1821 – 1897), známém 
zastánci  přírodní  medicíny.  Když  jsem letos  v létě  z mapy vyčetl,  že  u  rakouské obce Illmau,  nedaleko 
Starého Města pod Landštejnem, existuje Kneippanlage (Kneippovy brodivé lázně), věděl jsem hned, že bez 
jejich vyzkoušení nebude můj dovolenkový program úplný. Vyrazil jsem českobudějovickým cyklobusem 
(kéž by všechny jihočeské cykloprojekty byly tak bezkonfliktní a uživatelsky přívětivé, jako je hvězdicová 
síť prázdninových cyklobusových linek!) a pak pokračoval natřásaje se na bicyklu po lesních cestách až ke 

kýženému cíli. 
     U jižního kraje lesa, mimo dohled z vesnice, ale zato na místě závětrném 
a sluncem vyhřátém, našel jsem to nejpovedenější knajpovadlo, jaké si lze 
představit.  Samozřejmě  lavička  a  stolek,  kamenné  schůdky  do  nevelké 
nádrže  napájené  svižným  potůčkem,  na  mírně  svažitém  dně  oblázky  a 
uprostřed květinový ostrůvek s obezděnými a madlem opatřenými břehy. No 
prostě nádhera. 
     Když jsem se dostatečně vybrodil, pokračoval jsem v prohlídce okolí. 
Hned  vedle  břehu  jsem  objevil  záhon  s pestrým  společenstvím  bylinek. 
V jednu  chvíli  se  mě  zmocnilo  škodolibé  potěšení,  že  dokonce  i  v eko-
Rakousku se najdou nevychovanci, kteří do trávy odhazují papírky.  Když 
jsem se  ovšem  podíval  zblízka,  zjistil  jsem,  že  jsou  to  štítky  se  jmény 
vysázených rostlin: bylo tu leccos, od mateřídoušky až po dobromysl.  
    Vedle jsem spatřil pečlivě urovnanou, úzkými prkénky zakrytou štíhlou 
hromadu nařezaného dříví s kamením a úlomky cihel. To mě potěšilo: nikdy
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bych do Rakušanů neřekl, že si tu takhle volně připraví materiál na táborák. Mrkl jsme se blíž a zjistil, že 
jsem se pořádně seknul už podruhé: stál jsem totiž před Insekt hotelem. Nechyběl na něm lístek se stručnými 
informacemi: lesní včely, různé druhy vos, jistě i motýli, a dokonce škvoři uvítají takové útočiště po celý rok 
a zejména pak v zimě. Postavit tohle zařízení může být drobnou, ale užitečnou splátkou za to, že člověk svou 
činností připravuje hmyz o útočiště přirozená. Zbytek jistě dopoví fotografie; pokud zrovna takhle na podzim 
přemýšlíte, co pro přírodu ještě udělat, můžete ji chápat jako návod.

      Tomáš Malina  

Poznali jsme svého politika?
   Calla  spolu  s  dalšími  jihočeskými  environmetálními 
organizacemi  zorganizovala  předvolební  fórum kandidátů  pod 
názvem "Poznej svého politika". Konalo se 23. září v Českých 
Budějovicích.  Zúčastnění  (z  hlavních  politických  subjektů 
odmítlo  účast  pouze  KDU-ČSL)  se  vyjadřovali  k  otázkám 
energetiky,  ochrany  přírody  a  EVVO,  které  jim  připravili 
pořádající  a  dále  na  otázky  z  publika.  Celý  zápis  pošleme 
zájemcům na vyžádání. 
    Hnutí DUHA a Calla navíc oslovily politické strany a senátní 
kandidáty v regionech, kde hrozí hlubinné úložiště vyhořelého 
paliva. Odpovědi najdete zde: www.calla.cz/anketa2008   .  

Edvard Sequens

 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - PRÁVĚ VYŠLO - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Město krásné, město mé
     Dovolte nám, milé čtenářky a milí  čtenáři, podělit se s vámi o drobné 
postřehy z „mého“ a možná i z „vašeho“ města. Města, které založil Přemysl 
Otakar II. roku 1265 (jak mi napovídá dcerka Radanka, s níž společně píšeme 
toto malé zamyšlení). Kolegyňce z Cally, Pavle Matějkové, vyšel na městě 
České Budějovice projekt na realizaci a vydání  zábavně naučné brožury o 
městě České Budějovice. Je určena pro děti mezi 1. – 3. třídou základních 
škol. Má naše děti přivést trochu k zamyšlení, trochu k objevování i trochu k 
hraní. 
     Děti se v této brožuře dozví, kam vyrazit na vycházku s rodiči a kamarády 
a přitom zůstat blízko bydliště. Dozví se, že Stromovka či Vrbenské rybníky 
poskytnou  dobrý  terén  nejen  na  jízdu  na  kole,  na  bruslých,  na  hry,ale  i 
cvičení  či  meditaci.  Nabídne  zamyšlení  nad  tím,  jak  by mohli  děti  trávit 
volný čas, zda vůbec mají představu, kde hledat ve městě zeleň a stromy a 
jaké stromy zde rostou. Že ne všechny jsou původem ze střední Evropy, ale 
některé stromy pocházejí z  exotických krajin, že na stromech, které se snaží 
o zpříjemnění našeho života, hlavně na jaře a v létě, kdy poskytují stín, jsou závislí ptáci, jenž si v jejich 
korunách staví hnízda.  U nás nejoblíbenější částí knihy jsou stránky zaměřené na třídění odpadu. S našimi 
dětmi si hrajeme slovní hru „Kam dát jaký odpad“ a dle návodu se děcka samy snaží domácí odpad i třídit. 
„Byť jsem si ji pročetla od začátku do konce a od konce k začátku, tak se mi moc líbí, je fajn a znovu se k ní 
vracím,“ vzkazuje Radanka. 

Romana a Radanka Panská

Brožura o ochraně břehulí se dočkala druhého vydání
     Úspěšná a zcela rozebraná brožura „Břehule říční – praktické a právní aspekty v podmínkách ČR“ se 
dočkala druhého vydání. Od prvního se liší větším množstvím obrazových informací a má také o čtyři strany 
více textu. Autorem brožury je Petr Heneberg, přední český odborník na problematiku ochrany břehulí a 
dlouholetý  spolupracovník  Cally,  právní  kapitolu  připojil  Michal  Bernard.  Zájemci  si  brožuru  mohou 
vyzvednout v kanceláři Cally nebo napsat na e-mail RehounekJ@seznam.cz. 
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Pozvánky na akci

Bezstarostná jízda

Děti Země Vás zvou k návštěvě internetové výstavy Bezstarostná 
jízda, která se zabývá automobilovou, veřejnou, cyklistickou i 

leteckou dopravou: http://www.detizeme.cz/jizda

***
Ekofilm: poslední víkend

Ještě máte poslední příležitost navštívit projekce a výstavy v rámci Ekofilmu 2008. Podrobnosti na:
http://www.ekofilm.cz/

Promítá se v Českém Krumlově na Prelatuře (Horní 155), v kině J+K (Špičák 134), Městské divadlo (Horní 
Brána 2) a v kinematovlaku (Nádraží Boršov nad Vltavou, sobota 11. 10.)       

***
Říjnové akce Blatského muzea v Soběslavi (cyklus Přírodou krok za krokem)

sobota 11. 10. - Vzácné houby Kladrubské hory u Chýnova
Exkurze  do  Přírodní  rezervace  Kladrubská  hora,  která  je  postupně  objevována  jako  další 
mykologický klenot Táborska. Vede Pavel Špinar (mykolog, správce NPP Luční, Tábor).
Sraz: Pořín, zastávka ČD, 8:45 (po příjezdu vlaku z Tábora směr Horní Cerekev – odjezd z Tábora 
v 8:15)

pondělí 13. 10. - Dotěženo… A co teď?
Přednáška a beseda s powerpointovou prezentací o obnově těžených rašelinišť, různých způsobech 
těžby rašeliny, fauně a flóře rašeliniště před těžbou a po těžbě. Pořádá Blatské muzeum společně 
s Callou. Přednášejí Mgr. Petra Konvalinková (Daphne ČR & PřF JU České Budějovice) a RNDr. 
Jiří Řehounek (Calla).
Začátek: Blatské muzeum Soběslav, 18:00

sobota 18. 10. - Geologické zajímavosti Tábora a jeho podzemí
Celodenní vycházka po městě a jeho okolí, při níž budeme pozorovat geologicky zajímavé objekty v 
dlažbách  Starého  města  i  v  podzemních  chodbách  a  navštívíme  také  Granátovou  skálu  a 
Geologickou expozici pod Klokoty. Vede RNDr. Petr Rajlich, CSc. (geolog Jihočeského muzea v 
Českých Budějovicích).
sraz: Tábor, Žižkovo náměstí – u kašny, 9:00 hod

***
Příroda bulharských hor aneb Pirin a Rila očima biologa

Přednáška s dataprojektorem
14. 10. 2008, 19:00, aula SOŠ pro ochranu životního prostředí, Veselí nad Lužnicí

Pirin: výstup na Vichren - trek přes pohoří - Roženský klášter – zemní pyramidy v Melniku
Rila: Rilský klášter - výstup na Musalu
Veselé historky o Bulharsku a Bulharech

V rámci cyklu „Cesty za poznáním“ přednáší Jiří Řehounek.
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Zelený čtvrtek:

„Stále ohrožené Boletice“
s doc. RNDr. Vítem Grulichem, CSc.

z Přírodovědné fakulty Masarykovy university v Brně

O lyžařském areálu na Špičáku, o zmenšení vojenského újezdu 
a o tom, proč je dobré těmto záměrům zabránit.

Čtvrtek 16. října 2008 od 18 hod v galerii Měsíc ve dne, Nová ul.3, České Budějovice.

Vstupné dobrovolné.
Více informací:
Calla –  Sdružení pro záchranu prostředí, Fráni Šrámka 35, České Budějovice
tel.: 387 310 166, calla@calla.cz, http://www.calla.cz 
Rosa – společnost pro ekologické informace a aktivity, Senovážné nám. 9, 
České Budějovice, tel.: 387 432 030, rosa@rosacb.cz, http://www.rosacb.cz 

Akce je podpořena grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci 
Finančního mechanismu EHP a Norského finančního mechanismu 

prostřednictvím 
Nadace rozvoje občanské společnosti, Ministerstvem životního prostředí a  

z prostředků Magistrátu města České Budějovice.

Příště: 16. 11. 2008 v 18.00 hod. – Stromy a hmyz

***
Workshop "Bioplynové stanice a životní prostředí“

    I v Jihočeském kraji  konečně začala vznikat řada nových projektů 
bioplynových stanic. Ty mají přínosy nejen pro venkov a zemědělství. 
Při  špatné  praxi  mohou  mít  ale  také  negativní  dopady  na  životní 
prostředí.  Cílem workshopu  "Bioplynové  stanice  a  životní  prostředí", 
který pořádáme 29. října v Č. Budějovicích je oddělit předsudky od faktů 
a  definovat  takové  podmínky,  které  zabezpečí  rozvoj  využití  energie 
bioplynu s minimalizací  dopadů na životní  prostředí. Workshop je jen 
pro zvané, abychom udrželi vyváženost pohledů diskutujících, ale pokud 
máte vážný zájem o účast, ozvěte se na edvard.sequens(zavinac)calla.cz. 

Pozvánka ke stažení zde (pdf, 353 kB). 

***

OBČANSKÉ SDRUŽENÍ ZACHOVALÝ KRAJ NADĚJKOV

Vás zve na POVÍDÁNÍ O KRYMU 

s Jindrou Částkem

V kinobaru u kostela v Nadějkově 

V SOBOTU 1. LISTOPADU od 17 hodin
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Ekologická poradna sdružení Calla – poradenství  pro Vás
   Mimo  běžná  témata  ekologické  poradny  u  nás  můžete  hledat  pomoc  v  oblastech,  na  které  se 
specializujeme:
Procesně-právní  poradenství  -  metodická  i  právní  pomoc  občanům,  obcím a  občanským aktivitám při 
rozhodování  o  stavbách  a  činnostech  ovlivňujících  životní  prostředí,  zapojování  veřejnosti  do  procesů 
posuzování  vlivů  staveb  na  životní  prostředí,  využívání  zákonů  o  poskytování  informací,  zakládání 
občanských sdružení,  organizování  občanských aktivit,  zprostředkování posudků.  Za tuto oblast  poradny  
odpovídá Pavla Matějková, dosažitelná na telefonu 387 311 381, e-mail:pavla.matejkova@calla.cz.
Ochrana přírody a krajiny - odborná pomoc v oblasti biologie a ochrany přírody, chráněná území a péče o 
ně, územní a druhová ochrana přírody (se zaměřením na entomologii a botaniku), ekopedagogické využití 
chráněných  území.  Za  tuto  oblast  poradenství  je  zodpovědný  Jiří  Řehounek,  volejte  ho  na  telefon  387  
311 381 nebo pište na e-mail: rehounekj@seznam.cz  .
Obnova  těžbou  narušených  území  -  přirozená  obnova  těžbou  narušených  území  (především  ve 
štěrkopískovnách),  poradenství  při  tvorbě  rekultivačních  plánů  využívajících  přirozenou obnovu,  využití 
těžbou narušených území v druhové ochraně a ekologické výchově a ekologie obnovy (restoration ecology). 
V této oblasti Vám poradí Jiří Řehounek, kterého najdete na telefonu: 387 311 381, ale spíše na e-mailu:  
rehounekj@seznam.cz.
Trvale udržitelná energetika - poradenství občanům, obcím i občanským sdružením v oboru obnovitelných 
zdrojů energie, jejich možnostech, dostupnosti, podporách pro realizaci, legislativě apod. Právní a všestranná 
informační pomoc obcím, u nichž by mohlo být vybudováno konečné úložiště vysoce radioaktivních odpadů, 
archiv informací k jaderné energetice. Pro odpovědí z oblasti energetiky se obracejte na Edvarda Sequense  
na telefon: 387 310 166, e-mail: edvard.sequens@calla.cz.
Alternativy pro zemědělství  -  informace  o pěstování  technických plodin v zemědělství  a  jejich dalším 
využití.  Konzultace  pro  zemědělské  podniky  v  oblasti  energetické  soběstačnosti:  pěstování  energetické 
biomasy,  využití  biopaliv.  Archiv  videí,  fotografií,  publikací  a  informačních  materiálů  o  pěstování, 
zpracování  a využití  konopí  setého.  Poradnu v oblasti  zemědělství  u nás vede Hana Gabrielová,  kterou  
kontaktujte pomocí telefonu: 387 310 166 nebo  e-mailu: hana.gabrielova@calla.cz.

Poradenské hodiny pro veřejnost v kanceláři sdružení  - Fráni Šrámka 35, České Budějovice:
Pondělí - 10 až 13 hodin (především energetika) 
Středa - 13 až 15 hodin (především procesně-právní poradenství)

 15 až 17 hodin (především alternativy pro zemědělství) 
Čtvrtek - 14 až 17 hodin (především ochrana přírody a krajiny a ekologická obnova po těžbě 
surovin) 

Osobní návštěva mimo poradenské hodiny je možná po předchozí domluvě. Využijte  poradenství pomocí  e-
mailu: poradna@calla.cz. Písemné spojení: Calla, P.O. BOX 223, 370 04  České Budějovice.

Zpravodaj Ďáblík vydává:

    Calla - Sdružení pro záchranu prostředí

Naše adresa: P. O. BOX 223 370 04  České Budějovice Sídlo: Fráni Šrámka 35, České Budějovice
Telefon a fax:  387 310 166 Telefon:  387 311 381

E-mail:  calla@calla.cz Internet:  http://www.calla.cz/
Naše konto:  3202800 – 544 / 0600 GE Money Bank, pob. České Budějovice   
IČO:  62536761

Starší čísla občasníku Ďáblík najdete na stránkách sdružení Calla.
Uzávěrka dalšího čísla je 31. října 2008.
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Nechcete-li dostávat tento zpravodaj, napište nám a my Vás okamžitě vyřadíme z adresáře.  
   Chcete-li se přihlásit k jeho pravidelnému odběru, pište na calla@calla.cz    

Vydávání zpravodaje Ďáblík je podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci Finančního mechanismu 
EHP a Norského finančního mechanismu prostřednictvím Nadace rozvoje občanské společnosti.
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