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Návrat divokých koní do východních Čech 
Přebujelá byrokracie žere přírodu jako mor! Jeden 
jediný byrokrat pozastavil návrat divokých koní do 
východních Čech. Naštěstí se však nakonec podařilo a 
koně se navrátí do východních Čech již tuto sobotu, 
tedy 20. 1. 2017! Je obecně známo, že přirozená pastva 
„původních“ býložravců je ten nejekologičtější a 
nejšetrnější způsob údržby (nejen) cenných přírodních 
lokalit. Aktivně jsme připravovali ohrady a jsme 
připraveni uvítat divoké koně v PP Na Plachtě a 
v Ptačím parku Josefovské louky. Více informací o 
celém projektu zde, pozvánka na vypuštění koní 

s bohatým doprovodným programem Na Plachtě v Hradci Králové zde.   

 

 
Mise Apollo 11 úspěšně splněna 
Přes 50 ochranářů ze Slovenska, České republiky, 
Polska, Turecka, Španělska a Portugalska z 
jedenácti ochranářských organizací společné 
před pár týdny pomáhalo chránit úchvatnou 
přírodu Bielych Karpat, včetně kriticky 
ohrožených motýlů. A u toho vysvětlovali 
zdánlivé zcela protichůdné způsoby ochrany 
přírody. Přímo z úst předního 
primatologa Stanislava Lhoty z Koalice proti 
palmovému oleji, který na vlastní oči spatřil 
neblahé důsledky spotřeby palmového oleje na 
přírodu tropů, jsme se řešili, jak můžeme 
orangutanům, tygrům i nosorožcům pomáhat i 
my ve střední Evropě. Paradoxní je že to, co na jedné straně planety přírodu ničí, na druhém konci 
naopak pomáhá. Roman Kalous a Kamil Maralík z ČSOP Arion Olomouc nám proto vysvětlovali, proč 
je narozdíl od tropů středevropskou přírodu možné chránit jak s využitím kopyt zubrů, praturů, 
divokých koní, tak i ohně nebo dokonce tanků. Symbolicky jsme spálili rohovinu a slonovinu - poprvé 
na Slovensku. Důvody proč je správné rohovinu a slonovinu likvidovat. K tomu jsme se dozvěděli 
spoustu zajímavých informací o životě a ochraně jasoňů i dalších druhů, poznali krásný kout 
Slovenska a zažili spoustu dalších bezva věcí. Více informací a fotografií v článku.  

 
 

 

http://www.jarojaromer.cz/navrat-divokych-koni-aktualne-zastaven/
http://www.stoppalmovemuoleji.cz/kone.php
http://www.stoppalmovemuoleji.cz/docs/letak_kone2018.pdf
http://www.stoppalmovemuoleji.cz/
http://www.stoppalmovemuoleji.cz/
http://www.csoparion.cz/
http://www.jarojaromer.cz/paleni-rohoviny/
http://www.jarojaromer.cz/mise-apollo-11-tv-reportaz/


Ekologická kauza, která hýbe veřejností – Vrchbělá 
Biologicky unikátní Vrchbělá v CHKO Kokořínská – Máchův kraj na Českolipsku byla ohrožena 
záměrem na její likvidaci zástavbou golfovým hřištěm. Podívejte se na naší prezentaci a nebo na další 
informace v pořadu Nedej se – Na zelené louce.  
 

 
Bude mít smutný příběh jedné cenné přírodní rezervace přece jen šťastnější konec?  
Komplex nejzachovalejších slatinných luk v severovýchodních 
Čechách, tedy botanicky proslulá přírodní rezervace Zbytka, byla 
v minulosti ostudně poškozena necitlivými zásahy. O přeměně 
někdejších orchidejových luk na kukuřičné pole, které bylo 
vytvořeno přesně v místech, na kterých před barbarskou likvidací 
rostly vzácné tučnice a dnes v celých východních Čechách 
vymizelá kohátka kalíškatá, je možné se dočíst mj. např. v bohatou 
fotodokumentací doplněném článku. V roce 2007 začal letitý boj, 
kdy se ochránci přírody snažili omezit přílišné odběry vody a tím 
zachránit alespoň poslední zbytky zdejších unikátních slatin na 
Zbytkách. Mnoho let se botanickému výzkumu této rezervace 
věnoval RNDr. Aleš Hájek. S revitalizací bohužel neuspěl, kvůli 
problematickým vlastnickým vztahům. Nyní se však naskytla 
jedinečná příležitost, jak tento záměr zrealizovat v původním 
rozsahu a to odkoupit toto území za velmi příznivou cenu 12 
Kč/m. Více informací si můžete přečíst v našem článku. Aktuálně se připravují výkupní smlouvy, neboť 
se podařilo vybrat 230 000,-. Na Zbytkách však nekončíme, zkusíme pokračovat výkupem dalších 
částí. Děkujeme Všem štědrým dárcům! Více informací zde.  
 

Hráz proti hrázi – přehrada v Pěčíně  
V souvislosti se strategií boje proti suchu Ministerstvo zemědělství oprášilo projekt přehrady na řece 
Zdobnici v Chráněné krajinné oblasti Orlické hory. Přehrada Pěčín se plánovala už v osmdesátých 
letech, kdy měla řešit plánovanou rostoucí spotřebu pitné vody průmyslu i obyvatel východních 
Čech. Stavba přehrady v hlubokém a lidskou rukou téměř nedotčeném kaňonu s hrází vysokou 80 
metrů a dlouhou 332 metrů by výrazně změnila tvář krajiny a zničila evropsky významné biotopy. 
Plánovaný projekt za 8 až 11 miliard má řadu odpůrců nejen z řad místních obyvatel, ekologů, ale i 
hydrologů. Ti tvrdí, že ve východních Čechách je vody dostatek: na severu na Náchodsku jsou bohaté 
zdroje podzemní vody a na jihu na Chrudimsku velké přehradní nádrže, jejichž kapacita dnes není 
plně využita. Navíc podle průzkumů se ve východních Čechách nalézají velké zdroje podzemní vody, 
Poličská a Vysokomýtská synklinála. Jedná se o velké podzemní pánve, které nejsou zatím prakticky 
využívány a mohly by s velkou rezervou pokrýt kapacitu zvažované přehrady Pěčín. 
Více v pořadu Nedej se!  
 

Průmyslová zóna vytvoří v krajině pokličku. Východní Čechy může připravit o pitnou vodu 
Rozšiřování automobilky Škoda Auto ve východočeských Kvasinách o nové haly subdodavatelů může 
ohrozit zásobování regionu pitnou vodou. Změnit projekt za téměř dvě desítky miliard nebude 
snadné. Více ve videu zde. 
 

Kohátka kalíškatá 

http://www.jarojaromer.cz/wp-content/uploads/2017/11/Vrchb%C4%9Bl%C3%A1-po-oprav%C4%9B.pdf
http://www.ceskatelevize.cz/porady/10782831463-nedej-se-plus/217562248410035-na-zelene-louce/
http://bohemiaorientalis.cz/zbytka/
http://www.jarojaromer.cz/bude-mit-smutny-pribeh-jedne-cenne-prirodni-rezervace-prece-jen-stastnejsi-konec/
http://www.jarojaromer.cz/lokalita-zbytka-vykoupena/
http://www.ceskatelevize.cz/porady/10782831463-nedej-se-plus/217562248410037-orlicke-hory-hraz-proti-hrazi/
https://www.seznamzpravy.cz/clanek/rostouci-prumyslova-zona-vytvori-v-krajine-poklicku-vychodni-cechy-muze-pripravit-o-pitnou-vodu-40562?dop-ab-variant=&seq-no=1&source=hp


Novinky ze Záchranné stanice  
I přes podzim a zimu neleníme a na záchranné stanici stále budujeme něco nového. Vybudovali jsme 
nové zimoviště pro ježky a v těchto dnech dokončujeme dvě nové voliéry před vchodem stanice.  
Během dozoru při kácení stromů ve Střelecké ulici v Hradci Králové jsme zachránili kolonii netopýrů 
rezavých. Dostala se k nám také křivka, která je po nárazu s poraněnou hlavou. Pravděpodobně na 
jaře bude vypuštěna zpět do přírody. Mezi další zajímavé pacienty patří rehek domácí, dva včelojedi a 
tři sluky lesní, které byly také po nárazu. Jedna z nich již byla úspěšně navrácena do přírody. Dále pak 
motáka lužního, který je zatím stále v léčení, netopýra černého a severního – oba byli vypuštěni.  
 

   
Nové ježčí zimoviště 

 
Včelojed 

Benefiční koncert  
V pátek 8.12. proběhl benefiční koncert pro naši 
záchrannou stanici, kde jsme obdrželi 
krásných 10.000,- pro naše zvířecí pacienty. Tímto 
bychom chtěli poděkovat hlavně Olče Kaláškové, 
Masarykově ZŠ v Klášterci nad Orlicí, ZUŠ Petra 
Ebena v Žamberku, DPS Orlička, Vlaštovičkám a 
Všem dalším skvělým hudebníkům, organizátorům i 
návštěvníkům! Více fotografií zde.  

 
 

http://www.jarojaromer.cz/koncert-vanoce-pro-zviratka/


Vánoce pro zvířátka  
O týden později v sobotu 16. 12. jsme pořádali tradiční Vánoce pro zvířátka, kde proběhla prohlídka 
záchranné stanice s vynikajícím řečníkem Davidem Čípem. Následovalo dokumentární divadlo o 
záchraně okáče skalního a několik přednášek o divokých koních, přírodě tropické Ameriky od 
manželů Mikátových, ale i o Turecké přírodě. Představili jsme také naše letošní aktivity. Některé 
fotografie zde. 

Děkujeme všem za účast i hojné dary pro zvířátka.  
 

 
 

 

Na co se můžete těšit 
V únoru nás čeká celostátní setkání skupiny JARO v Milovicích, kde proběhne mimo jiné brigáda a 
exkurze mezi zubry, divoké koně a pratury! Datum včas upřesníme na našem webu.  
 
Počátkem dubna se můžete těšit na výstavu orchidejí v Pardubickém muzeu, kde budeme mít také 
přednášku.  
 
14. 4. bude tradiční Den Země v PP Na Plachtě.  
 
Upřesnění termínů i času včas zveřejníme na našem webu. 
 

Děkujeme, že jste dočetli až sem a že 

jste i nadále s námi! Velmi si toho 

vážíme. Zároveň bychom Vám všem 

chtěli popřát krásný, úspěšný i klidný 

rok 2018 a přírodě, ať to s námi ještě 

chvíli vydrží, na mírnění škod 

intenzivně pracujeme.   
 
 
 

http://jarojaromer.rajce.idnes.cz/Vanoce_pro_zviratka_2017
http://www.jarojaromer.cz/events/


 
 


