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Po zhruba 190 letech se vráti-
ly na zelenohorský kopec ovce. 
Ty se v okolí poutního kostela 
sv. Jana Nepomuckého napo-
sledy pásly v roce 1831. Jejich 
současným úkolem je zlepšit 
zdejší degradované porosty.

� Lenka Kopčáková

Důvodem dosavadních neúspěš-
ných pokusů o kvetoucí louky v oko-
lí ambitů je zdejší chudá půda coby 
zůstatek po nejméně století existen-
ce lesa na Zelené hoře. 

Les byl po roce 2007 vykácen, ale 
na velké části kopce se stále množí 
náletové dřeviny, divoké ostružiny, 
a hlavně se tu rozmnožila invaziv-
ní travina s názvem třtina křovištní. 
Zejména na severozápadním kopci 
je velmi patrná eroze půdy. 

Městská krajinářka a architek-
tka Lucie Radilová se spojila se 
Sdružením Krajina a Ateliérem kra-
jinářské architektury Zdenka Sen-
dlera a Václava Babky. Ve spolupráci 
s experty z Ústavu botaniky a zoo-
logie Masarykovy univerzity v Brně 
zpracovali detailní analýzu a způsob 
péče o porosty.

Společný projekt s názvem Revita-
lizace trávo-bylinných společenstev 
na Zelené hoře získal půlmiliónovou 
dotaci z krajského Fondu Vysočiny. 

Vedle pastevectví a hledání opti-
málního režimu kosení budou na 
podzim plochy s největší pokryv-
ností třtiny křovištní osety semenem 
poloparazitického kokrhele luštince. 
Ten je znám jako škůdce v obilných 
lánech, ale v tomto případě bude 
pomocníkem. Jak je i vyzkoušeno 
jinde, na třtině křovištní parazituje a 
úspěšně ji likviduje. 

Jak městská krajinářka vysvětlu-
je z odborného pohledu, zdejší les 
byl v horizontu ekologie odstra-
něn vlastně nedávno. „Stále bojuje a 
je velmi silný. Běžnou zahradnickou 
údržbou, která nebyla zcela inteziv-
ní, se nám přeměna na louku mnoho 
nedaří,“ připustila Radilová během 
oficiálního zahájení pastvy. Koncept 
poutního kostela sv. Jana Nepomuc-
kého je podle ní cenným odkazem. 
„Chceme, aby Zelená hora byla trav-
natá a zelená, jak by si asi představo-
val Santini,“ dodává městská kraji-
nářka.

Pod kopcem se totiž v pátek 22. 
května sešli zástupci města, pracov-
níci Sdružení Krajina i Národního 
památkového ústavu. Všichni při-
hlíželi, jak se po úbočí blíží ovčák 
s pětadvacetihlavým stádem. To 

neúnavně obíhal pes a ovce směro-
val dle pokynů svého pána. 

Majitelem stáda je Milan Daďou-
rek, člen Sdružení Krajina. Tato 
organizace má na Žďársku s pas-
tevectvím dobré zkušenosti. Díky 
ovečkám se již vylepšily travní 
porosty i na nepřístupných či pod-
máčených loukách. 

Zde byla ovcím vymezena plocha 
na strmém svahu mezi poutním kos-
telem a Konventním rybníkem. Jak 
Daďourek vysvětluje, ovce třtinu 
křovištní s oblibou vypásají a také 
stále zaštipují zmlazující se dřevi-
ny. To povede nakonec k potlačení 
nechtěných porostů. Klasický tráv-
ní drn pak zapustí a zhoustne. Stá-
do ovcí bude na pastvě pod Zelenou 
horou do konce léta. 

Starosta Martin Mrkos (za Žďár–

ŽM) oficiálně pastvu zahájil a dodal, 
že městské projekty nemusí být jen 
o cihlách a asfaltu. Autorům nová-
torského projektu poděkoval za 
krásný počin. „Takto významné mís-
to s geniem loci obohatíme o atraktiv-
ní a příjemný prvek. Stádo pasoucích 
se oveček podtrhne historizující ráz 
místa. Dle zpráv historiků muzea se 
zde ovce naposledy pásly v roce 1831,“ 
uvedl pro zajímavost. 

Šéf radnice také připomenul, že 
město před časem uzavřelo memo-
randum o spolupráci s CHKO 
Žďárské vrchy a Sdružením Kraji-
na. „Společné projekty se týkají zlep-
šení krajiny, retence vody, zvýšení bio-
diversity a agendy vedoucí ke zlepšení 
životního prostředí,“ vyjmenovává. 
Na konci léta odborníci vyhodnotí 
úspěšnost pasení na Zelené hoře. 

Projektu velmi fandí místosta-
rostka Ludmila Řezníčková (ANO 
2011). Jak říká, město se již delší 
dobu všemožně snažilo proměnit 
kopec v kvetoucí louku, ale v les-
ní půdě neustále prorůstají křoviny. 
„Dokonce jsme zkoušeli pokládat sítě 
a do nich zasévat semena bylin. Ale 
vše bylo marné,“ konstatuje. Na úči-
nek stáda oveček tak všichni čekají 
s nadějí. 

„Ohradníky pastvy jsou pohybli-
vé a ovce můžeme kolem Zelené hory 
postupně nasazovat. Doufejme, že 
se louka obnoví a my se za čas bude-
me těšit z lučních květů i zde,“ očeká-
vá Ludmila Řezníčková. Jak dodá-
vá, také vybrané loučky po městě se 
začínají dosévat semeny lučních kvě-
tů. Na Zelené hoře i ve městě jsou 
okolí cest a provozně exponovaná 
místa nadále sečena na nízký trávník 
a kvetoucí louky ponechány k dozrá-
ní semen.

OVEČKY na zelenohorském kopci mají úkol. Zlikvidovat invazní třtinu křovištní 
a prorůstající dřeviny.  Foto: Lenka Kopčáková

Zelenohorský kopec obývá stádo ovcí

Ovečky na Zelené hoře budou až 
do konce léta. Mají odvádět práci 
„živých sekaček“.

Jak vysvětluje majitel stáda Milan 
Daďourek, jde o samé beránky. To 
kvůli pietě v nedaleké smuteční 
síni, protože beránci jsou prý vel-
mi tiší. Hlasové projevy u ovcí jsou 
vázané jen na to, když matka hledá 
jehně. 

„Myslím, že návrat zvířat do kraji-
ny lidé ocení. Poutní místo na Zelené 
hoře tak získalo vitální náboj. Vždyť 
do dnešního dne používáme mnohá 
biblická podobenství, která pocháze-
jí z ovčáckého řemesla,“ připomíná 
novodobý pastevec. 

Jak potvrdili i historici, ovce na 
Zelené hoře dříve byly. „Naši předci 
se určitě netrmáceli s kosou po tako-
výchto svazích. V našem kraji býva-
ly ovce chované víc, než si lidé myslí. 
Např. na obecní pečeti Počítek z roku 
1667 je zobrazen beran ve skoku,“ 
říká Daďourek pro zajímavost.

Byť jinde je moderní pást poní-
ky, zde by si kůň mohl zlámat nohy. 
Zda ovce ze zdejších prudkých sva-
hů nespadnou, se zpočátku obávali 
i někteří Žďáráci. 

Ale dle ovčáka mohou být klid-

ní. „Jak se hned po prvním dni uká-
zalo, vyplocený prostor není mimo 
svahovou dostupnost pětadvaceti-
hlavého stáda. Beránci se byli hned 
všude podívat, což je zjevné z poby-
tových stop,“ říká chovatel. Ovce 
prý z počátku preferují nejchutněj-
ší porosty, a až je zhruba po týdnu 
vypasou, pustí se i do méně atrak-
tivních druhů.

Vidíme tu ovce starého anglické-
ho plemena Romney, které je vel-

mi odolné a samostatné, takže zcela 
zapadne do krajiny. 

Ovečky však nejsou hladivé. Jde 
o polodivoké plemeno, což je daň 
za to, že dobře zvládá náročné pod-

mínky. Chovatel doufá, že pejskaři 
na procházkách nedopustí proná-
sledování ovcí psy. 

Tyto ovce výhradně konzumu-
jí trávu. „Trávící soustava plemene 
Romney se přizpůsobila méně kvalit-
ní pastvě a nedokáže se vyrovnat s ně-
čím bohatším. Takže, prosím, nekrmte 
ovečky. Tvrdé pečivo, jablka či mrkev 
by je mohly až zabít,“ obrací se cho-
vatel na návštěvníky Zelené hory. 

Absolvent přírodovědecké fakul-
ty již desátým rokem žije ovčáckým 
životem v Počítkách u Žďáru. Jeho 
cílem je ochrana životního prostře-
dí a zachování tradiční venkovské 
krajiny. Spolupracuje se Sdružením 
Krajina. 

Jeho pomocníkem je šikovná Bor-
der kolie. Diváci při zahájení past-
vy obdivovali souhru se psem, který 
bleskově reagoval na povely v ang-
ličtině. „Nojo, je to taková psí ,ing-
liš´, směje se ovčák a vysvětluje, že 
v komunitě cvičitelů pasteveckých 
psů se používají ustálené příkazy 
pocházející z angličtiny. Vzájemný 
respekt mezi psem a ovcemi fun-
guje. Pes ví, že pracuje se zvířetem, 
které je podstatně těžší než on sám.
 -lko- 

INVAZNÍ třtina křovištní na Zelené 
hoře. Foto: Lenka Kopčáková

Pastevec: Beránci jsou tišší jak ovečky

MILAN DAĎOUREK


