
Využijme obří potenciál Vrchbělé chytře a 

zároveň s ohledem na přírodu! 



 

Krajinářský i 

houbařský klenot 

Máchova kraje…  



…hnízdiště 

několika 

párů 

vzácného a 

tajemného 

lelka lesního 

dříve 

zvaného 

„kozodoj“.  



Nejbohatší česká lokalita celoevropsky 

chráněného, v ČR kriticky ohroženého 

modráska černoskvrnného. 



Nejbohatší 

středočeská 

lokalita orchideje 

vstavače kukačky - 

jedna z posledních 

lokalit v severních 

a středních 

Čechách 



Ale i místo 

zajímavých, kriticky 

ohrožených  

pidikapradinek 

vratiček, léčivé 

prhy arniky nebo 

převzácné 

skalničky kociánku 

dvoudomého.  



Stane se Vrchbělá zároveň i jedním z první 

Motýlích království v ČR? 

Komentované vycházky do  

přírody stejně jako na Šumavě? 



 



…nebo v BVVP  

Milovice – Mladá… 



…za atraktivními 

velkými 

kopytníky jako je 

divoký kůň, zubr 

nebo pratur? 



 

Před příchodem člověka formovali přírodu 

(nejen)Vrchbělé velcí býložravci do podoby 

jakési středoevropské savany… 



 

…spolu s občasnými požáry.  



 

Jenže člověk pratury, zubry,  divoké koně a oheň v 

přírodě vyhubil. Ve vojenském prostoru Ralsko ale 

tuto úlohu začala nahrazovat armáda a právě proto 

zde zatím pořád žije a roste to co už jinde vyhynulo.  
 

kopyta turů a koní = pásy tanků 

přirozené požáry = oheň od explozí munice 

napajedla býložravců = vyjeté koleje od 

vojenských náklaďáků… 

spásání vegetace = rozježdění a vypálení 

 

 

 



Proto občasné pojezdy 

pásové techniky 

nemusí být přírodě na 

škodu, ale přesně 

naopak… 



 

Východní Čechy 

 

Evropsky 

významná lokalita a 

přírodní památka 

Na Plachtě v Hradci 

Králové 



Jižní Morava 

 

Vojenské cvičiště Pánov na 

Hodonínsku, nebo Načeratický 

kopec na Znojemsku - jako 

přes kopírák… 



Čehož lze za 

určitých 

okolností využít 

k pořádní 

občasných, 

zajímavých akcí 

pro veřejnost… 



 …ale i k tomu že je 

možné začít za nemalé 

peníze plochu 

pronajímat filmařům. 

Nejen k natáčení 

válečných filmů – tak 

jako např. v Milovicích.  



 
Kde už to takto 

např. už dávno 

výborně funguje? 



PTAČÍ PARK JOSEFOVSKÉ LOUKY a 

navazující vojenský prostor 



Vítání ptačího zpěvu 

Akce pro veřejnost ve dne… 



 

…i v noci! 



 



Desítky školních exkurzí… 



…letní a příměstské tábory… 



 

…filmaři, novináři, autobusové zájezdy i jednotliví návštěvníci. 



 

Milovice – 

romantika divokých 

koní je velmi 

populární 



 

BVVP Milovice – Mladá 

 

Zážitkové programy 



…i v noci! 

5 tisíc 

návštěvníků 

na jednu akci! 



 

Vojenský prostor 

v CHKO Záhorie 

na západním 

Slovensku: 

 

14 tisíc 

návštěvníků z 

celého světa na 

jednu akci! 



 

Pístovské mokřady na Jihlavsku – bývalý 

vojenský prostor Rančířov – Pístov. 

Ochrana obojživelníků a listonohů (kteří také 

žijí na Vrchbělé) pomocí offroadových aut! 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



Tak ještě rekapitulace - možné varianty 

využití, o kterých by si měli místní 

rozhodnout sami. 
 

 

 

 

 

 
 

Klasické způsoby péče o přírodu nejlépe v kombinaci s péčí ze 

strany divokých koní a zubrů je z hlediska zachování zdejší 

unikání přírody zcela dostačující. V případě, že by město Bělá 

chtělo využít území ke komerčním aktivitám, doporučujeme se 

orientovat zejména následujícím směrem:  



Varianty vhodné pro člověka i přírodu: 

a) stávající stav, tedy údržba s využitím lehké a 

místy i těžké mechanizace (případně i koz, 

ovcí, oslů, koní, lam,…). Péče je hrazená ze 

zemědělských nebo ochranářských dotací. 

  

b)  údržba s využitím 

divokých koní, 

případně i zubrů + 

průvodcovské služby 

a akce pro veřejnost. 



 

c) pronájem filmařům či fandům vojenské 

techniky, traktoriády, gladiátorská utkání, terénní 

sportovní akce, offroady,… – většinou mimo 

dobu hnízdění a za jasných pravidel tak, aby 

nedošlo k poškození zdejší unikátní přírody. 

 

Z hlediska finančních příjmů pro město Bělá, 

zatraktivnění a většího využití sportovně  

– zábavného areálu Vrchbělá i z hlediska 

ochrany přírody vychází nejlépe kombinace 

všeho výše uvedeného. 

 



Varianty, které zdejší unikátní přírodu nevratně 

poškodí a kterým se bude snažit zabránit 

zejména státní ochrana přírody: 

a) samovolné zarůstání 

b) záměrné zalesnění 

c) přeměna na kukuřičná pole nebo  

topolové plantáže 

d) zástavba domy, sklady, výrobními 

areály, fotovoltaika… 

e) vybagrování a zatopení vodou  

– např. ve snaze zde zbudovat  

jezera na chov ryb 

f) golfový areál (golfový trávník sečený mnohokrát 

ročně je biologická poušť) 

 

 

 



 

  Děkujeme za 
pozornost! 

Pokud Vás ještě zajímá, kdo se již řadu let aktivně stará o 

přírodu Vrchbělé, pokračujte prosím dál  v prohlížení této 

prezentace.  

Malé dary, velké dary na podporu péče i záchrany 

Vrchbělé uvítáme na účtu veřejné sbírky Ekologické 

servisní organizace č. 2001032353/2010, variabilní 

symbol 103, do poznámky případně ještě prosím 

uveďte "Vrchbělá".  



Český svaz ochránců přírody  

Skupina JARO 



“Velké Jaroměřsko“ 

 
Od roku 2000 sledujeme na Velkém Jaroměřsku přes 1700 lokalit vážek, motýlů, obojživelníků, 

plazů, ptáků a rostlin, sesbírali jsme 65 tisíc faunistických a floristických údajů. 
 
 



☺ Postavili jsme z ruiny vojenského vepřína prozatím jedinou fungující záchrannou 
stanici v Královéhradeckém kraji (kromě stanice provozované správou KRNAP pro 
území parku která je naší přidruženou stanicí), kde je ročně přijato přes 600 volně 
žijících živočichů, z nichž se více jak polovinu daří po vyléčení vypustit zpět do 
volné přírody. 



 



Objekt vojenského vepřína 

1998 



Objekt vojenského vepřína 

2006 







 

☺ Opravili jsme 14 funkčních čapích hnízd (mnohdy včetně rekonstrukce komína), 
nainstalovali 13 nových umělých čapích hnízdních podložek. 

 

 



 

☺ Vysadili stovky stromů a keřů do volné krajiny i ve městech, o více jak 
400 volně rostoucích ovocných dřevinách starých krajových odrůd 
vedeme podrobnou evidenci. 

 



 

☺ Přes rizikové úseky silnic jsme přenosili nejméně 30 000 kusů 
obojživelníků… 



 

…ale hlavně vyhloubili nejméně 35 jezírek a tůní pro žáby i další vodní živočichy. 



 

☺ Vystavěli nejméně 150 m suchých skládaných zídek pro ještěrky, 
zbudovali desítky líhnišť a zimovišť pro plazy. 

 



 

 

☺ Likvidovali mnohá ohniska invazivních druhů. 



 

 

☺ Zorganizovali vícero netradičních akcí  pro veřejnost zaměřených na 
poznávání přírody a jejích obyvatel  v noci. 



 

 

Založili ekocentrum, připravili stovky akcí pro veřejnost, včetně místních, 
regionálních i celostátních kol ekologických soutěží, instalovali výstavy, 
infopanely, realizovali přednášky, naučné exkurze, úzce spolupracujeme se 
sdělovacími prostředky. 

 



 

☺ Bráníme přírodu ve správních řízeních, čímž jsme mj. i zamezili zničení v 
celé ČR unikátně dochovaného toku řeky Dědiny, který byl málem zničen  
výstavbou plánované přehrady.  



☺ Vyvěsili jsme více jak 2000 ptačích budek pro drobné pěvce, poštolky, 
sokoly, sovy pálené, puštíky, sýčky, sýce rousné, kulíšky nejmenší, holuby 
doupňáky, kavky a skorce vodní 

 

☺ Nainstalovali nejméně 60 umělých hnízd a hnízdních podložek pro dravce 
a sovy. 

 

 



 

☺ Zbudovali jsme přes deset 
velkých hmyzích hotelů… 



 

 

      …a následně založili e-shop a 
začali vyrábět a prodávat ptačí 
hostince, krmítka i budky a 
pelíšky pro savce, ptáky i 
bezobratlé… 



 

      …takže dnes máme nejen bohatou 
nabídku       všech možných druhů a typů 
budek… 



 

 

      …ale i několik set výrobků na 
podporu biodiverzity 
skladem. 



A protože průměrný Čech nebyl nikdy tolik zodpovědný 

za likvidaci tropických lesů jako je tomu dnes… 



 

…přivedli jsme k životu Koalici nevládních organizací, 

odborníků, učitelů, lékařů i veterinářů, jejichž cílem je 

omezení absurdně vyhnané spotřeby palmového oleje a tím i 

zastavení negativního vlivu jeho produkce na přírodu. 





Naši stěžejní aktivitou ale i nadále 

zůstala praktická péče o přírodu. 



 

 

☺ Založili jsme a spravujeme první „nevládní rezervaci“ pro plazy v ČR – 
Ještěrčí ráj. 



 

 

☺ Dlouhodobě pečujeme o přírodní rezervaci Na Plachtě v Hradci Králové, která je 
proslulá po celé ČR… 



 

 

  …mj. i jako nejbohatší lokalita vážek v naší zemi, i jedna z nejbohatších v celé střední Evropě. 



 

 

Specializujeme se však na údržbu i dalších bývalých vojenských cvičišť… 



 

 

…včetně vojenských prostorů jako je např. BVVP Ralsko, nebo BVVP Milovice – Mladá. 



 

 

K tomu ale navíc aktivně pečujeme o desítky voňavých teplomilných “motýlích“ strání … 



 

…i spousty orchidejových a mokřadních bledulových luk s masožravou rosnatkou … 



 

 

       …spolu s několika mimořádně hodnotnými panonskými stepními lokalitami, včetně 
proslulé Pouzdřanské a Popické stráně, Kamenného vrchu u Kurdějova, nebo 
stepních enkláv na Čejčsku a Na Adamcích… 



 

 

…sopkami Českého středohoří, kde se nám snad podařilo zachránit vymírajícího motýla 

okáče skalního na jeho poslední lokalitě v ČR a jedné z posledních lokalit ve střední 

Evropě... 

 

 



 

 

…stejně jako některé skalní stepi na Pálavě či v Českém krasu… 



 

 

       …alpínské hole Hrubého Jeseníku včetně Petrových kamenů a Velké kotliny… 



 

 

      …ale i opuštěné pískovny a kamenolomy v Podkrkonoší 
s královstvím přesliček, plavuní i plavuněk… 



 

 

…či třeba extenzivní rybníky s koncerty žab, svatebními tanci čolků a vzdušnými reji 
vážek... 



 

…a dokonce jak bývalá, tak i stále aktivní odkaliště a popílkoviště! 



 

 A když se náhodou ještě nudíme tak jedeme pomáhat kolegům na Slovensko zachraňovat 
jasoně… 



 

 

…i nejcennější vápencová bradla v Bielych Karpatech… 



 

 

…spolu s “echt“ teplomilnými lokalitami v Pováží… 



 

      …a Povážském Inovci.  

 

       



V roce 2017 jsme se prosekali  

až na stepi Rakouska!  

To, co slyšíme opravdu neradi, je, když nám lidé neustále opakují, že “něco nejde“ 

a naše cíle jsou zcela nereálné. Proto dnes pomáháme s ochranou už více jak 200 

lokalit rozesetých různě po naší vlasti, ale i na Slovensku, Polsku a v Rakousku a 

připravujeme záchranu řady dalších. 

 



Foto: příznivkyně akční ochranářské skupiny JARO Kateřina 

Hejzlarová 

Srdečně děkujeme všem našim nejhlavnějším podporovatelům na této 

stránce, ale i drobným dárcům a firemním dobrovolníkům, bez kterých si 

naši práci už vůbec nedokážeme představit! 

Naše úspěchy jsou totiž zásluhou každého kdo nám pomáhá.  

Milpex 



 

 

Pomáhat s ochranou přírody u nás i v zahraničí 

může opravdu každý!  
 

Hledáme dobrovolníky (případně i schopné brigádníky),  

ale i firemní dobrovolníky (nabídka Teambuildingu), kteří by nám pomohli  

při praktické práci v terénu.  

 

Naše pobočky (i Jaroměřskou centrálu) je možné podpořit i finančně, 

záchrannou stanici i odesláním dárcovské SMS ve tvaru: DMS 

ZVIREVNOUZI JAROMER, na číslo 87777 (jednotná cena DMS ze všech 

sítí je 30 Kč, příjemce Vaši pomocí obdrží 27 Kč nebo třeba nákupem na 

www.PomahamPrirode.cz   

 

Děkujeme za Vaši jakoukoli podporu! 

http://www.jarojaromer.cz/osobni-pomoci/
http://www.jarojaromer.cz/nabidka-pro-firemni-dobrovolniky/
http://www.jarojaromer.cz/nabidka-pro-firemni-dobrovolniky/
http://www.pomahamprirode.cz/

