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BALÓNOVÝ HOTEL
A PIVOVAR RADEŠÍN

PIVO

Z VLASTNÍHO PIVOVARU

BALÓNOVÝ HOTEL A PIVOVAR RADEŠÍN 

ZÁBAVA, 
POZNÁNÍ,
A NOVÍ 
KAMARÁDI
NA TEBE ČEKAJÍ NEJEN
V NOVÉM 3D FILMU!

ZOOPARK VYŠKOV

LIBEREC

PRAHA
PLZEŇ

OSTRAVA

VYŠKOV

BRATISLAVA

KOŠICE

WWW. DINOPARK.EU

5x v ČR   |   2x v SR   |   1x v ES

Podívej se!

NOVÝ3D FILM

Robotické i statické modely dinosaurů v životních velikostech 
Naučná expozice Cesta do minulosti Země se skutečnými vykopávkami 
Dětské paleontologické hřiště ukrývající zkamenělého tvora 
Unikátní obchod se suvenýry DinoShop 

...a mnoho dalšího pro malé i velké návštěvníky

Z BABIČČINA DVOREČKU 
DO VŠECH KOUTŮ SVĚTA
SETKÁNÍ S DOMESTIKOVANÝMI ZVÍŘATY 

EVROPY, ASIE, AFRIKY A JIŽNÍ AMERIKY

WWW.ZOO-VYSKOV.CZ

Tipy na výlety
STRANA 9

Červen s bující vegetací
a dlouhými večery nás láká 
k toulkám přírodou. My, 
Žďáráci, nemusíme daleko, 
abychom se ocitli rovnou v  
přírodní památce Louky u Čer-
ného lesa.

 Lenka Kopčáková
 
Mnozí již tuší, že zveme na naučnou 

stezku  pod Zelenou horou. Je  nená-
ročnou trasou po dřevěné lávce, kudy 
pohodlně projedou i maminky s kočár-
ky. Naší průvodkyní je Dagmar Papáč-
ková ze Sdružení Krajina, a my se na 
červnovou přírodu díváme jejíma oči-
ma. 

Jak vysvětluje, Louky u Černého lesa 
představují komplex vlhkých až zraše-
liněných luk v údolní nivě Stržského 
potoka. Asi nejlepší pohled je z vyhlíd-
kového mola, odkud uvidíme řadu 
vzácných druhů rostlin, např. vachtu 
trojlistou, divokou orchidej prstnatec 
májový, kozlík dvoudomý, suchopýr 
úzkolistý či drobnou tolii bahenní. 

„Mimo to se zde nachází kriticky 
ohrožené druhy mechů, a zároveň celo-
evropsky chráněný mech srpnatka fer-
mežová, díky kterému je lokalita zařa-
zena do soustavy NATURA  2000 jako 
Evropsky významná lokalita,“ vysvětluje 
naše průvodkyně. Žije zde také celá řa-

da ohrožených druhů, z obojživelníků 
např. rosnička obecná a čolek horský. 
Za potravou sem zalétává ledňáček říč-
ní a čáp bílý.

„Naučná stezka zatáčí doleva a vede 
kolem Konventského rybníka. Když však 
budeme pokračovat mimo naučnou stez-
ku dále, po zpevněné lesní cestě proti prou-
du Stržského potoka, ocitneme se náhle v 
naprosté divočině,“ říká Dagmar Papáč-
ková. 

I zde se nacházejí zachovalá mok-
řadní společenstva, s řadou vzácných 
a ohrožených druhů. Právě o tuto část 
lokality se již několik let stará Sdružení 
Krajina. Při našem výletě přírodní 
památkou můžeme narazit na partu 
úderných chlapíků, kteří pomocí seka-
ček a křovinořezů bojují s narostlou 
vegetací. 

Pravidelné kosení podmáčených 
luk je totiž důležité pro udržení jejich 
dobrého stavu a přežití vzácných dru-
hů rostlin a živočichů. Jinak by louky 
zarostly běžnými travinami a náletový-
mi dřevinami. „Seč zde probíhá jednou 
ročně, a střídáním jejích termínů se docí-
lí maximální různorodosti v druhovém 
složení rostlin a živočichů,“ vysvětluje 
Papáčková. Neméně důležitý je výřez 
náletových dřevin, hlavně vrbových 
keřů, které zde začaly růst po upuštění 
od tradičního hospodaření v 50. letech 
20. století.

Vzácné rostliny i živočichové, jen se dívat…
V okolí Žďáru stojí za návštěvu i loka-

lita Staviště, o kterou se krajináři od 
roku 2008 starají. Podmáčené louky v 
údolní nivě  Staviště jsou přístupné po 
dřevěné lávce přes potok. Jak Dagmar 
Papáčková říká, kromě vzácných druhů 
rostlin, typických pro mokřadní loka-
lity, zde můžete pozorovat i různé dru-
hy žab a čolků, pro které byly vytvořeny 
dvě tůně.  V této lokalitě však krajináři 
bojují s invazí netýkavky žláznaté, která 
se nekompromisně šíří podél Stavištní-

ho potoka. „Každý rok se snažíme tyto 
rostliny před vysemeněním vytrhat, aby se 
nám nerozšířily do louky a neohrozily růst 
vzácných druhů,“ uvádí.

K návštěvě doporučuje i podmáčené 
louky v přírodní rezervaci Pod Kamen-
ným vrchem, nedaleko Polničky. „Zde 
se vyskytuje silně ohrožená masožravá ros-
natka okrouhlolistá. Je to drobná, snadno 
přehlédnutelná rostlina, šikovný pozoro-
vatel ji však jistě najde,“ dodává Dagmar 
Papáčková ze Sdružení Krajina.


