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Když se chceme rychle dostat 
ze Žďáru do té nefalšované 
přírody, kde voní les, modrají 
se borůvky, a voňavé trávnice 
zbarví dětem pusy do červena, 
vydejme se k Velkému Dářku.
� Lenka Kopčáková

Oblast vzdálená od Žďáru asi 11 
km má jednu velkou přednost, totiž 
Moře Vysočiny, jak se přezdívá 
rybníku Velké Dářko. Díky svému 
rašelinnému dnu skýtá Dářko čis-
té koupání, i když jinde už rybníky 
hlásí zamoření obávanou sinicí. Má 
i svoji písečnou pláž, odkud je nád-
herný pohled na západ slunce… 

Příroda tu připomíná severskou 
tajgu, a je přímo v centru Žďár-
ských vrchů. Najdeme tu dvě 
národní přírodní rezervace: Vel-
ké Dářko a Radostínské rašeliniš-
tě, které jsou domovem vzácných 
a ohrožených druhů rostlin, např. 
rosnatky okrouhlolisté a klikvy 
bahenní…

Ze vzácných živočichů můžeme 
zahlédnout vážku čárkovanou, čol-
ka horského a bekasinu otavní. 

Název tento pták získal asi kvůli 
hlasu, podobnému bečení kozy… 

Rašeliniště a jeho
vzácné druhy

Do zajímavých zákoutí nás zavede 
12kilometrová naučná stezka. 

Kdysi se tu rozprostíral hlubo-
ký prales, s pohorskými loukami a 
nebezpečnými bažinami, kde nezna-
lý člověk neměl šanci… Až se stav-
bou Velkého Dářska, jak se původ-
ně rybníku říkalo, došlo koncem 15. 
století k většímu odvodnění rašeli-
nišť. Ale i dnes je třeba být obezřetný 
a pohybovat se jen po vyznačených 
stezkách. Turisticky nejsou náročné. 

Rybník nechal kolem roku 1482 
vybudovat Viktorín z Kunštátu, syn 
českého krále Jiříka z Poděbrad. 
V Dářsku se pod správou žďárské-
ho kláštera chovaly ryby, a rybník 
sloužil hlavně k dodávkám vody 
železným hamrům a hutím v nedale-
ké Polničce.

Jen pro zajímavost - ve stejné době 
nechal Viktorín, coby pán na Pol-
né, vybudovat i tamní rybník Peklo. 
Ale Velké Dářko na Žďársku bylo a 

je bezkonkurenčně největším rybní-
kem v kraji. 

Proto také přirovnání k moři… 
O své rozloze 206 ha je ale rybní-
kem poměrně mělkým. V nejvyš-
ších hloubkách dosahuje čtyř metrů. 
Rekreanti si na Dářku cení jeho čisté 
vody ke koupání, projížděk na lodič-
kách, a jako doma jsou tu i jachtaři. 

Možná vás cestou autem zaujala na 
straně Dářka u obce Karlov zvlášt-
ní chátrající brána. Je to vstup do 
bývalé jelení obory Kinských. Brána 
v novoromantickém stylu je z polo-
viny 19. století a zdobí ji sochy sv. 
Huberta a jelena. Právě u ní začíná 
trasa jedné naučné stezky.

Možná tušíte, že v nedalekých 
Škrdlovicích začala za 2. sv. války 
slavná sklářská tradice. První huť tu 
založil Emanuel Beránek. Právě jemu 
vděčíme za tradici žhavého řemes-
la v kraji. Řemeslo se v jeho pokole-
ní dědí. Ale jak už to bývá, sklárny se 
rodí a zanikají…Asi před deseti lety 
slavná Beránkova huť vyhasla, ale 
zase několik dalších vzniklo. Každo-
pádně tato oblast, kde se v létě po 
louce procházejí čápi, je jako stvoře-
ná k rekreaci.

Na prahu „severské tajgy“
i Moře Vysočiny si užijeme relax

Tipy na léto
STRANA 15

Pojďme za 
tajemnem mokřadů 

Jako každoročně, i letos se můžeme 
vydat se Sdružením Krajina na bota-
nicko-zoologickou vycházku do pod-
máčených luk. 

Koná se v sobotu 9. června, od 9.30 
hodin, na Blatinách u Sněžného, a těšit 
se můžeme na jednu z nejkrásnějších 
luk Žďárska.

„Opět uvidíme spoustu zajímavých a 
často vzácných druhů rostlin, žab, čol-
ků, či různých vodních brouků. Slíbit 
můžeme i divokou orchidej - prstna-
tec májový,“ říká za pořadatele Dag-
mar Papáčková. Sraz je v 9.00 v sídle 
Sdružení Krajina v Počítkách, nebo 
o půl hodiny déle před hostincem na 
Blatinách (GPS: N 49°39.40207‘, E 
16°5.64302‘). 

Sdružení Krajina také letos obno-
ví jeden bezpečný domov pro žáby a 
čolky. Školním dětem se stane Přírod-
ní učebnou Hliníky. „V rámci projek-
tu odstraníme nežádoucí náletové dřevi-
ny a obnovíme či vytvoříme  osm nových 
tůní“, uvádí  Papáčková. Hliníky jsou 
součástí přírodní rezervace Meandry 
Svratky u Milov. Původně se tu těžil jíl 
na cihly, čímž vznikla soustava tůní. Ty 
spolu s vlhkomilnou vegetací vytváře-
ly domov obojživelníkům a vodním 
organismům. 

Po ukončení těžby však krajina divo-
ce zarostla, a lidé dokonce začali tůně 
zavážet odpadem.  -lko-

Z BABIČČINA DVOREČKU 
DO VŠECH KOUTŮ SVĚTA
SETKÁNÍ S DOMESTIKOVANÝMI ZVÍŘATY 
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ZOOPARK VYŠKOV

Dinosauří rodinky letos poprvé našim návštěvníkům představují své potomky. Přijďte si i vy 
udělat selfíčko s dinosauří drobotinou, obdivujte tři mladé Tyrannosaury při jejich hrách, 
roztomilé Apatosaury, právě narozené Stegosaury a mnoho dalších. V DinoParku Vyškov 
rozhodně nepřehlédnete třicet  metrů velkého Argentinosaura, největší robotický 

model, které u nás můžete od letošního roku vidět. To a mnohem více na vás čeká...


