
AKTIVNĚ 
PRO DIVOČINU





Představte si tu romantiku, kdy se už několik dní nut-
kavě neohlížíte po mobilu, protože jednoduše nemáte signál. Spíte zcela 
dobrovolně pod širákem, ať už v lese, nebo na louce. A kdy naposledy 
jste se koupali a čistili si zuby v potoce s vodou o teplotě pouhé 4 °C? 

Týdny pro divočinu. Pro dnes už stovky lidí je to synonymum pobytu 
v přírodě, aktivního odpočinku a pomoci divočině, lesu a krajině. S jejich 
pořádáním začalo Hnutí DUHA už v roce 1998 a při přípravě prvního 
ročníku se inspirovalo ve Švýcarsku, kde podobné pracovně-vzdělávací 
pobyty v terénu pořádají už desítky let. Jejich smyslem je hlavně pomoc 
českým lesům, aby dokázaly zadržovat povodně, pomáhaly v dobách 
sucha, poskytovaly útočiště vzácným živočichům a rostlinám a lidé tam 
rádi chodili na své výlety.

Týdenních turnusů už Hnutí DUHA od roku 1998 uspořádalo vysoko 
přes 100 a celkem se jich zúčastnilo na 1 700 dobrovolníků. Společně pro 
naši krajinu odpracovali přes 60 tisíc hodin tvrdé, a přesto dobrovolné 
práce. K místům, která mohli navštívit a pomáhat tam přírodě, patří Be-
skydy, Bílé Karpaty, Českomoravské mezihoří, Jeseníky, Jizerské hory, 
Moravský kras, Podyjí, Strakonicko, Šumava a další. Účastníci všech vě-
kových kategorií i profesí vysazovali buky, javory, jedle a jeřáby, chránili 
stromky proti přemnoženým býložravcům, sbírali semena nebo zahazo-
vali a přehrazovali erozní rýhy v rašeliništích. Vyznačovali také doupné 
stromy, vysazovali biokoridory, počítali semenáčky z přirozené obnovy, 
obnovovali studánky, udržovali turistické trasy a mnoho dalšího. 

Dobrovolníci Týdnů pro divočinu jsou největším bohatstvím akcí, kte-
ré Hnutí DUHA se svými partnery v přírodě pořádá. Jsou určeny všem, 
kteří chtějí pomáhat, navazovat přátelství, provětrat si plíce i hlavu, 
něco se o lese i krajině dozvědět a prožít týden v krásném prostředí při 
smysluplné práci. Týdny pro divočinu jsou zkrátka spojením příjemného 
s užitečným. 

Divočina je hluboce ceněna z kulturních, duchovních, morálních 
i estetických důvodů. Chráněná území a lokality, o něž správci a vlast-
níci šetrně pečují, jsou hlavními místy, která zajišťují ochranu našeho 
evropského přírodního dědictví. Jsou zdrojem stále cennější biologické 
a ekologické informace jak pro vědce, tak i pro veřejnost. Nabízejí široké 
možnosti vzdělávání a silných emocionálních zážitků. V přírodě pone-
chané samovolnému vývoji se můžeme mnoho naučit. Například jaké 
rostliny rostou na suchých, nebo naopak mokrých stanovištích, jací ži-
vočichové jsou na ně vázáni, jak je ovlivňují přírodní procesy, co se sta-
ne, když v lese spadne strom, kde se rozmnožují žáby, jak vypadají nory 
a proč je důležité přírodě nechat na některých místech volnou ruku.





Národní park Šumava:         
rašeliniště

Náš největší národní park o rozloze 68 064 hektarů, který najdeme 
na Šumavě, vznikl v roce 1991. Jeho nejvyšším bodem je hora Plechý 
s nadmořskou výškou 1 378 metrů a území parku klesá až na 600 met-
rů n. m. Na té části Šumavy, kde není národní park, je už od roku 1963 
chráněná krajinná oblast, která je i jakýmsi ochranným pásmem nej-
cennějšího území parku. Šumavu vymodeloval ledovec, který tu zane-
chal příkré skalní stěny ledovcových karů, ale také tři ledovcová jezera 
– Plešné, Prášilské a jezero Laka.

Šumavu pokrývá jeden z největších souvislých lesních komplexů 
v Evropě, proto bývá často nazývána zeleným srdcem Evropy. Co tak 
cenného lesy ukrývají? Především rozsáhlé unikátní biotopy rašelini-
šť, smrkových i bukových pralesů, horských luk, řek a ledovcových je-
zer. Najdeme tady také velké množství ohrožených a vzácných druhů 
živočichů a rostlin. Mezi významné živočišné druhy řadíme například 
rysa, losa, tetřeva hlušce, datlíka tříprstého, sýce rousného nebo kosa 
horského.

Velmi cenné jsou na Šumavě i konkrétní biotopy, tedy místa s typic-
kými vlastnostmi, jež umožňují růst a život jistým druhům živých or-
ganismů. Například rašeliniště je typ mokřadního ekosystému, v němž 
dochází ke hromadění zejména odumřelých rašeliníků (mrtvé organic-
ké hmoty), které se bez přístupu vzduchu mění v rašelinu neboli humo-
lit. Na Šumavě jsou rašeliniště považována za jedny z nejlépe zacho-
valých přirozených ekosystémů. V přírodě slouží k zadržování vody 
v krajině. V minulosti však řadu takových cenných míst lidé poškodili, 
když se je snažili například vysušit, vytěžit z nich rašelinu, stavěli přes 
ně silnice nebo přílišně hnojili okolní zemědělské pozemky, ze kterých 
dotekly nežádoucí látky až do rašeliniště. Proto je teď nutné o tyto bio-
topy ve vyšší míře pečovat, aby nedocházelo k jejich zániku.



Ani po sedmadvaceti letech se totiž rašeliniště nebyla schopna 
vypořádat se zásahy, které v nich lidé v osmdesátých letech udělali. 
Přehrazení či zasypání odvodňovacích kanálů pomůže zvýšit a stabi-
lizovat hladinu podzemní vody, což je základní předpoklad pro obnovu 
rašelinotvorných procesů. V okolí močálu žijí i vzácné druhy živočichů, 
jako je tetřev hlušec nebo rejsek horský. Práce dobrovolníků pomá-
há zastavit silnou erozi i nepřirozené vyplavování a odnosy rašeliny 
do povodí Vltavy a přispívá i ke zlepšení kvality vody v potocích a ře-
kách v okolí. Dobrovolníci Týdnů pro divočinu pomáhají především při 
zasypávání kanálů zeminou a vnášení rašelinotvorné vegetace do opě-
tovně zamokřených míst.



počet dobro-
volníků

počet vytvořených hrází 
v rašeliništích (ks)

1710

520





Králický Sněžník: přirozený 
vysokohorský les

Národní přírodní rezervace (NPR) Králický Sněžník vznikla v roce 
1990 a zahrnuje území o rozloze zhruba 1 695 hektarů. Nachází se 
v nadmořské výšce 820–1 424 metrů a pokrývá stejnojmenné pohoří 
na území Pardubického a Olomouckého kraje. Část pohoří zasahuje 
i do sousedního Polska. 

Rezervace chrání především komplex přirozených a přírodě blíz-
kých ekosystémů, skupin vzácných organismů a geologicko-geomor-
fologických fenoménů, jako jsou například původní horské smrčiny, 
rašeliniště, arkto-alpínské trávníky, kamenné sutě, lavinová dráha 
a zvláště chráněné druhy živočichů a rostlin. 

Málokdo ví, že Králický Sněžník je třetím nejvyšším pohořím České 
republiky. Často se považuje za součást Orlických hor nebo Jeseníků, 
ale z geomorfologického hlediska se jedná o samostatné pohoří. Nej-
vyšším vrcholem je stejnojmenná hora Králický Sněžník (1 424 m n. m.). 
A pohoří svému jménu skutečně dostává – na jeho vrcholech zůstává 
sněhová pokrývka až osm měsíců v roce. 

Vrchol hory pokrývá bezlesí se subalpínskou vegetací, tedy zejmé-
na trávníky a vřesoviště. Poblíž horní hranice lesa je rozšířena tzv. 
brusnicovitá vegetace s velkým podílem brusnice borůvky a kolem 
řeky Moravy se nachází subalpínská kapradinová niva. Převládajícím 
typem porostu na Králickém Sněžníku jsou přirozené horské smrčiny, 
které rostou zhruba od 1 000 m n. m. až po horní hranici lesa. Místy se 
objevuje jeřáb ptačí, v bylinném patře borůvka, z trav například třtina 
chloupkatá, ale i další druhy. Pralesovité smrčiny jsou tu rozvolněné 
s mnoha světlinami, což umožňuje rozvoj bylinného patra. Najdeme tu 
i souše a padlé kmeny, které zajišťují přirozenou obnovu ekosystému. 

Kromě běžných druhů zvířat, jako je jelen lesní, srnec obecný, divo-
ké prase, zajíc, liška obecná nebo jezevec lesní, tu žije i nepůvodní druh 



kamzíka horského, který se na Králický Sněžník dostal z Jeseníků, kde 
byl uměle vysazen. Zajímavější druhy najdeme mezi ptáky, například 
tetřívka obecného, jeřábka lesního, datlíka tříprstého, čápa černého, 
chřástala polního, sýce rousného, jestřába nebo krkavce velkého a dal-
ší. Můžeme tady narazit také na zmiji obecnou a mloka skvrnitého 
i na vzácnější druhy motýlů a několik druhů netopýrů.

Naším cílem je návrat přírodě blízkého lesa na Králický Sněžník, 
který bude schopen samostatné obnovy bez zásahů člověka. Dobro-
volníci ve spolupráci se Správou CHKO Jeseníky a lesníky se snaží 
především o zvyšování druhové rozmanitosti a podporu přirozených 
spontánních projevů a dynamiky lesa. Základem je přirozená skladba 
druhů původních stromů, a proto se pozornost věnuje smrku ztepilému, 
buku lesnímu, jedli bělokoré či jeřábu ptačímu. Přirozená obnova lesa 
je však velmi pomalý proces, jehož součástí jsou i časté polomy na expo-
novaných svazích. O to důležitější je péče o semenáčky. Aby je nespásla 
lesní zvěř, dobrovolníci každoročně natírají mladé stromky a opravují 
pobořené oplocenky. I díky jejich práci dochází k obnově přirozeného 
vysokohorského lesa.



počet odpraco-
vaných hodin

počet vysazených 
stromků (ks

61 560

21 2650



ŠUMAVA
24

JIZERKY
14
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NICKO 3

KDE VŠUDE BYLY OD ROKU 1998 
DO ROKU 2015 TÝDNY PRO LES 
A KRAJINU A KOLIKRÁT
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CELKEM PROBĚHLO ZA TUTO 
DOBU 116 TURNUSŮ TÝDNŮ 

PRO LES A KRAJINU





Bílé Karpaty: orchideje 
a prastaré karpatské lesy

Chráněná krajinná oblast Bílé Karpaty je už od roku 1980 roz-
prostřena na území okresů Hodonín, Uherské Hradiště, Vsetín a Zlín 
ve stejnojmenném pohoří. Jeho rozloha je asi 747 km² a rozkládá se 
ve výšce 175–970 m n. m. (nejvyšším bodem je Velká Javořina). Od roku 
1996 jsou navíc Bílé Karpaty zařazeny mezi evropské biosférické rezer-
vace v rámci programu UNESCO. Díky hospodaření lidí zde vznikla uni-
kátní kulturní krajina s tisíci hektary květnatých luk s roztroušenými 
dřevinami a bohatým zastoupením kriticky ohrožených druhů rostlin. 

Bílé Karpaty jsou geomorfologicky součástí vlastního karpatské-
ho horského systému. Na typickém krajinném rázu střední a severní 
části Bílých Karpat se podílí poměrně řídké osídlení. Současná podo-
ba střední části pohoří vznikla až velmi pozdní valašskou kolonizací 
v 17.–18. století. Mezi roztroušenou zástavbou, zalesněnými a bezlesý-
mi plochami s mozaikou sušších míst, mokřadů, drobných lesíků, křo-
vin a nevelkých políček oplývá toto území nejvyšší druhovou pestrostí 
a nejvyšší kvantitou vstavačovitých rostlin (orchidejí) ve střední Evro-
pě. V celé chráněné oblasti můžeme napočítat až 16 tisíc druhů hmyzu. 

Ščúrnica
Místem, kam do Bílých Karpat jezdí pomáhat dobrovolníci Týdnů 

pro divočinu, je Ščúrnica. Pod trochu tajemným názvem se ukrývá pří-
rodě blízký les, ve kterém nalezneme všechny stadia lesa – od semenáč-
ků až po rozpadající se kmeny. V pralese převažuje jedle bělokorá, ně-
které stromy jsou až 120 let staré. Občas můžeme narazit také na smrk, 
buk, břízu bradavičnatou, habr a javor klen. Jde o původní selský les, 
v němž se hospodařilo výběrovým způsobem: stromy se vyřezávaly po-
stupně podle potřeby, a les tak nebyl nikdy úplně vykácen. Když v roce 
2003 hrozilo jeho vykácení, rozhodl se Český svaz ochránců přírody 
Kosenka les zachránit a prostřednictvím akce „Místo pro přírodu“ jej 



koupil. Se sousední luční rezervací Ploštiny, která je přirozeně udržo-
vaná pastvou, vytváří Ščúrnica mozaiku typických bělokarpatských 
horských společenstev s citlivým využitím krajiny. 

Ve ščúrnických lesích můžeme najít zajímavé druhy rostlin, napří-
klad bělozářku větevnatou, kalinu obecnou, jilm habrolistý nebo dva 
druhy lesních orchidejí – kruštík širolistý a vemeník dvoulistý. Les je 
domovem i pro holuba doupňáka, krutihlava obecného, strakapouda 
bělohřbetého, sedmihláska hajního nebo čápa černého. Najdeme tady 
třeba i rejska horského a v severovýchodní části žije také rys ostrovid 
a medvěd hnědý. Perlou místních lesů je pak modranka karpatská, plž 
žijící jen v Karpatech nebo obojživelník mlok skvrnitý. 

Největším nepřítelem přirozené obnovy lesa je na Ščúrnici lesní 
zvěř, a proto se dobrovolníci soustředí hlavně na ochranu semenáčků 
jedlí a dalších dřevin proti okusu. Efektivní je stavba oplocenek kolem 
mladých stromků a likvidace náletových dřevin. Cílem dobrovolnic-
kých snah je vytvořit území ponechané samovolnému vývoji, kde se 
bude moci příroda vyvíjet svobodně bez přímého vlivu člověka. K tomu 
patří i přeměna malé části smrkové monokultury ve vykoupeném lese 
na přírodě blízký les, který bude druhově a věkově rozmanitější než 
běžný hospodářský les a budou se v něm nacházet vzácné druhy rost-
lin i živočichů.



rozloha porostů 
ošetřených proti 
okusu zvěří (ha)

počet vyznačených 
doupných stromů v le-

sích (ks)

29,75 ha

410 ks





Českomoravské mezihoří: 
Svitavsko

Jednou z možností, jak mít zdravé lesy, je pečovat o ně podle pravi-
del zdravého lesního hospodaření s názvem Forest Stewardship Coun-
cil, zkráceně FSC. Přísná pravidla jsou zárukou pestřejší palety míst-
ních druhů dřevin, a dokonce několika ostrůvků lesa, v němž se vůbec 
nekácí a probíhají zde samovolné procesy.

Zdravé různověké lesy s přirozeným druhovým složením, bez holo-
sečí, chemických postřiků, přemnožené zvěře a s podílem odumřelého 
dřeva mají velkou schopnost zadržovat vodu v krajině a plnit i další 
funkce. Pro zachování koloběhu živin a energie, a zejména pro ucho-
vání druhové rozmanitosti lesů je velmi důležité nechat alespoň část 
stromů zestárnout a zetlít. Ve starých nebo rozkládajících se stromech 
nejen hnízdí ptáci, ale žije zde velké množství druhů lesního hmyzu, 
hub a dalších organismů, které jsou důležité pro zachování života les-
ních ekosystémů. 

Ukázkou takové péče jsou i lesy na Svitavsku, kde se podle pravidel 
určených certifikátem FSC hospodaří. Jasné označení, že dřevo pochá-
zí z lesů, v nichž správci a majitelé hospodaří šetrně, přírodě blízkým 
způsobem, je navíc v současnosti vyhledávanou značkou. I proto sdru-
žení vlastníků lesů na Svitavsku spojilo síly a ruku v ruce s přírodou 
o les pečují. 

Na území celé České republiky jde bohužel stále spíše o výjimku. 
Lesy u nás rostou na více než dvou a půl milionech hektarů půdy, a byť 
se jejich rozloha mírně zvyšuje, smrku je v nich stále neúměrně mno-
ho. V přirozených podmínkách by však u nás tvořily smrčiny pouze 
11 % lesů. 89 % by měly tvořit hlavně duby, buky a jedle, které do naší 
krajiny přirozeně patří. Přesto je listnatých dřevin jen 26 %. Smrky se 
dlouhodobě vysazují hlavně proto, že rychleji rostou a jejich dřevo se 
snadněji zpracovává. Krátkodobé ekonomické výhody se však mění 



ve velký problém. Zejména v nížinách a pahorkatinách budou smrkové 
monokultury spolu s oteplováním klimatu víc a víc chřadnout.

Přizpůsobení lesů měnícímu se klimatu pomůže i přechod od holo-
sečného kácení k průběžné, výběrové těžbě po jednotlivých stromech. 
Holoseče jsou u nás povoleny až do velikosti jednoho hektaru. Vznik-
lá holina způsobuje lesní půdě, rostlinám i živočichům šok a zname-
ná okamžitou ztrátu životodárného prostředí. Vinou rychlého odtoku 
vody se zvyšuje riziko povodní a odplavují se cenné živiny. Je nezbytné 
ponechat více lesů přirozenému vývoji kvůli studiu přirozených reakcí 
lesa na změny klimatu a volbě správných a ekonomicky udržitelných 
přístupů k péči o hospodářské lesy.

Ovšem přeměna lesa je na desítky let. Je tedy nutné začít co nejdří-
ve. Dobrovolníci Týdnů pro divočinu proto v lesích na Svitavsku pomá-
hali označovat takové stromy, které se nebudou v budoucnosti kácet 
a ponechají se, aby zestárly a zetlely. Ochraňovali také mladé jedličky 
před okusem zvěří nebo budovali vodní nádržky pro obojživelníky. 

Kromě lesů na Svitavsku mají v České republice certifikát FSC ješ-
tě Lesy hlavního města Prahy, Správa Krkonošského národního parku 
nebo Školní lesní podnik Masarykův les brněnské Mendelovy univerzity.

Se značkou FSC se nejčastěji potkáte na dřevěných výrobcích, jako 
je nábytek, náčiní do kuchyně, na hračkách nebo na papíře. Společnost 
IKEA se dokonce rozhodla, že od roku 2020 bude své dřevěné výrobky 
vyrábět pouze ze dřeva s certifikátem FSC.



2 378 bochníků chleba

155 kg krupičné kaše

158 km turistických tras vyčištěných od odpadků



„Nabídka Týdnů pro les mě poprvé oslovila v roce 2011, 
kdy jsem se rozhodl zkusit něco jiného než skautské tábory. 
Jako patnáctiletý jsem se zúčastnil svého prvního Týdne pro 
divočinu uprostřed Šumavy, kde jsme pod dohledem odborní-
ků přehrazovali staré meliorační strouhy, které odvádí vodu 
z rašelinišť, čímž je oslabují. Mám dobrý pocit ze smysluplné 
práce na čerstvém vzduchu, kterou na Týdnech pro divočinu 
vykonáváme. Člověk si oddychne od zaběhnutého stereoty-
pu všedního dne a udělá něco pro přírodu, ve které žijeme, 
ale i něco pro sebe. Objevuji nová místa, vracím se na stará, 
poznávám kamarády. Vážím si organizace Hnutí DUHA za re-
alizaci Týdnů pro divočinu. Těším se na setkání s novými zá-
jemci v létě na některém z turnusů.“

Lukáš Vaníček, 
pravidelný účastník Týdnů pro divočinu

A PROČ JSTE 
NA TÝDEN 
PRO DIVOČINU 
PŘIJELI VY?
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Financováno z programu Evropské unie Erasmus+.
Za obsah publikace odpovídá výlučně autor. Publikace nereprezentuje názo-
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Přidejte se – zažijte divočinu na vlastní kůži nebo se staňte jejím patronem!
www.ceskadivocina.cz

Česká divočina je projekt Hnutí DUHA.

Další úspěch může být náš společný
V naší práci dosahujeme úspěchů i díky pomoci lidí, jako jste vy. Zkuste to 
ještě dnes zde: darce.hnutiduha.cz. Děkujeme!

Hnutí DUHA prosazuje zdravé prostředí pro život, pestrou přírodu a chyt-
rou ekonomiku. Dokážeme rozhýbat politiky a úřady, jednáme s firmami 
a pomáháme domácnostem.



Přidejte se – zažijte divočinu na vlastní kůži 
nebo se staňte jejím patronem!

www.ceskadivocina.cz


