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Zubři a koně na Travinách u Benátek nad Jizerou 

V lokalitě zvané Traviny nedaleko Benátek nad Jizerou před dvěma lety vznikla unikátní rezervace, 
oplocená cca 100 hektarová plocha, na které žijí velcí kopytníci.  

Nedávno jsem se zúčastnil přednášky ředitele Správy městských lesů, která zde koná ošetřovatelský 
dohled. Přednáška se konala cca po roce od první přednášky, na které pan ředitel Karel Bendl 
seznámil přítomné s projektem, který zajišťuje společnost Česká krajina a podílí se na ní řada 
výzkumných pracovišť z univerzit a Akademie věd. Minule také vysvětlil významnou roli města 
Benátek nad Jizerou, které projekt podpořilo a de facto zachránilo a praktickou činnost Správy 
městských lesů, která zde provádí ošetřovatelský dohled. 

Podobně jako loni za Karlem Bendlem běžely fotografie z této unikátní rezervace. Letos byla 
přednáška doplněna o vyprávění filmaře z Milovic, pana Jaroslava Kolčavy spolu se zhlédnutím jeho 
tří filmů, dvou týkajících se života velkých kopytníků v krajině u Benátek nad Jizerou a přiblížení 
zámeckého parku v Lysé nad Labem. 

Přednáška byla zajímavá především tím, že konstatovala, jak se projektu daří, zvířata se rozmnožují a 
pomáhají svým spásáním trav a okusováním keřů udržovat charakter lesostepi, který má na svědomí 
využívání území jako vojenský prostor po dobu téměř 90 let. Tím se vytváří dokonalý ekosystém, kde 
se dobře daří vzácným rostlinám, na ně navázaným bezobratlým živočichům a dále i další zvěři, 
ptákům, obojživelníkům a plazům. 

Území téměř nedotčené lidskou činností, sice oplocené, ale s průlezy pro zvěř, se tak stalo ostrůvkem 
paní přírody, která zde moudře vládne a pro přírodovědce doslova unikátní přirozenou laboratoří, 
kde mohou zkoumat vzájemné vazby všech účastníků tohoto přirozeného dění. 

Co mne ještě dále zaujalo (a zahřálo u srdce) je možnost dalšího rozšíření rezervace, na kterou přes 
potíže s nájmem pozemků a z toho plynoucí vleklé soudní tahanice, kraj kývl. Rozšíření rezervace je 
nutné, neboť se daří všem druhům velkých kopytníků se řádně rozmnožovat a ohrada by jim byla za 
chvíli malá (což byl problém hlavně v Milovicích). 

Tento ekologický projekt propaguje Benátky a láká k nám návštěvníky. Nicméně není zamýšlen jako 
turistická atrakce, navíc území je autem nedostupné a to je asi jeho největší ochrana, neboť tak uvítá 
především zájemce, kteří mají rádi přírodu a do ní chodí pěšky nebo si zajedou na kole. Časem by tam 
měla vyrůst pozorovatelna se zázemím pro vědce i ošetřovatele. 

Je to jeden ze smysluplných projektů ochrany přírody a krajiny a jsem jako občan Benátek hrdý na to, 
že je právě u nás a na lidi, co se o něj starají. Těm děkuji a tomu Spolku rodáků a přátel města děkuji 
za to, že dokázal tak příjemné podvečerní (dvě hodiny trvající) setkání zorganizovat. 

http://jtichy.blog.idnes.cz/
http://tichaci-cz.webnode.cz/


PS: původně psáno pro Zpravodaj Benátecka a upraveno pro blog, a abyste nebyli ochuzeni o 
fotografie, tak odkaz na fotky Franty Stýbla (taky z Benátek) 

https://www.zonerama.com/ppna/Album/1537883 

 

Když se ruce noří do hlíny… 

... má se říkat zem, nebo půda, ale hlína je jednoznačná. Ikdyž také ne, co třeba keramická hlína, 
která se přetváří rukou umělce?  

Tak tu a ani tu hrnčířskou na mysli nemám, byť modelování této hlíny obdivuji, hlavně to, co dokáže 
vyrůst pod šikovnýma rukama. Sám nořím své ruce do té hlíny, kam když zasadíte semínko, pak vám 
tam něco vyroste. 

Nedávno jsem se nořil, ryl rycími vidlemi, hlínu obracel, vytahoval nepatřičné rostlinky, kořínky a 
mnul si tu hlínu v prstech a čichal k ní. Voněla jarem a byla krásně vláčná, taková čerstvá. Jakoby byla 
připravená k přijetí semínek a vzklíčení nového života. 

Přitom na první pohled a na povrchu ta hlína tak nevypadala, působila takovým hrubým, suchým, 
dalo by se říci nepříliš vábným dojmem. Ale zdání klame. Stačí obrátit a načechrat vidlemi a hned je 
tu jiná kvalita. 

Tak snad nám ta půda zahradní zase poslouží. Zaseli jsme semínka a teď je na té hlíně, aby jim 
vdechla život a my pak, co jsme zaseli, snad i sklidíme. 

Už je tu skutečné jaro, přilétli i špačci. Začíná to kvést, pučet. To jsou pro mne opravdu dobré zprávy, 
které člověka potěší. 

Ty ostatní zprávy jsou spíš k pláči, k vzteku či smíchu. Máme tady správnou českou bramboračku, 
klasickou tragikomedii. A to k nám nejspíš patří, takže (z velkého nadhledu) je vlastně vše v pořádku. 
Jestli je někomu z toho špatně, je to hlavně jeho problém. 

Měl by si umět udělat dobře. Nemusí nořit ruce do hlíny, ale může se zastavit, zamyslet a třeba na 
něco přijde. Na něco, co by ho potěšilo, jen tak. 

Taková obyčejná maličkost jako hlína, nebo špaček, nebo sluníčko a téměř jasná obloha.  

 

Sasankový háj 

Proměna kopřivového ráje v sasankový háj je realitou. Otázkou je, zda to není jen dočasné. V každém 
případě se sasanky objevily tam, kde jsme stačili kopřivy vytrhat.  

Nicméně sasanky odkvetou a kopřivy vyrostou. Ale už jich nebude tolik. Na zatravněném pozemku 
nevidím jen trávu, která chce posekat. Je to především kvetoucí horská louka. Takže taková 
„pastvina“ pro motýlky, čmeláky, včely a brouky. Prostřený stůl tu najdou i ptáci. 

Je skvělé po posilování svalů s vidlemi si sednout, dát si kávu a jen tak pozorovat život. Život 
odehrávající se v prostoru, který jsem si sice koupil, a tak ho vlastním, ale dělím se o něj s přírodou. 

A tak jsem v sasankovém háji narazil na lasičku. Chvilinku jsme na sebe hleděli, ale pak mi několika 
ladnými skoky zmizela z dohledu. Ani nevím, zda jsem měl tu čest s hranostajem či kolčavou. 

Když jsem chtěl udělat venkovní bivak želvám (želvárium), musel jsem vytáhnout „konstrukci“ 
(ohrádku), která zimu přežívala pod větvemi, abych ji postavil na připravený „podstavec“. Jenže na 
větvích jsme objevili hnízdo s dvěma vejci a chtě nechtě jsme ho museli přemístit. 

Vrátí se ptáci ke svým vajíčkům nebo si na nich smlsne lasička? Uvidíme při příští návštěvě.  

https://www.zonerama.com/ppna/Album/1537883


sasankový háj (J.Tichý) 

podhorská louka (J.Tichý) 



kdo tu přebývá? (J.Tichý) 

želvárium (J.Tichý) 



Příroda je mocná čarodějka 

Když chodíte ven do přírody, nebo pravidelně někam jezdíte po 2 až 3 týdnech, zjistíte, jak se stejné 
místo proměňuje. Jak tam kouzlí příroda.  

To, co minule kvetlo a tvořilo doslova koberec, už tam není a tráva, přesněji podhorská louka, hraje 
jinými barvami a dost vyrostla. Dokonce není ani znát, že jsem část minule sekal. Tedy trochu je, ten 
porost je nižší než ten minule nesekaný. Nedá se nic dělat, posekáme jednu část znovu a tu druhou 
letos poprvé. Toho více vzrostlého posekáme větší část, ale kousek (významně menší část) necháme 
včelkám, čmelákům a motýlkům. 

Na tu posečenou plochu se slétají ptáci, kosi, špačci, drozdové a takový větší a víc barevný drozd 
kvíčala. Tak ho po práci při kafíčku pozorujeme, jak tahá z hlíny žížalu a chvilku s ní zápasí, aby ji 
nakonec sezobl. Také jsme už něco zasadili, něco už na podzim, něco při naší minulé návštěvě. Tak 
koukáme, co přežilo a co ne. Na minule zasazených afrikánech, co prý mají odpuzovat i krtka, si 
někdo pochutnal. Nějaký krtkův kamarád, či dokonce on sám? 

Připravili jsme proměnu bývalé části kopřivové stráně ve skalku. Fólie položena, zatížena kameny a 
ještě vrstvou hlíny. Zbývají rostliny a kůra. Postupně tu skalku zbudujeme a doufáme, že to místní 
příroda vezme na vědomí a smíří se s tím. Nakonec z toho budou mít prospěch i ti místní drobní 
živočichové. 

Nechceme s přírodou bojovat, ale nějak se s ní dohodnout. Mít kousek prostoru pro naše tvůrčí 
zahradničení a ponechat ji část (zpočátku mnohem větší), kde bude ona sama tvořit. Stejně je to tak 
velký prostor, že ho při současné četnosti návštěv nestíháme přetvářet. Ale postupně to dáme. 

Chce to asi tomu nechat víc času, vždyť trpělivost i růže přináší. Tak snad něco z našeho snažení 
přežije. Tož uvidíme, jak se zase „přírodní ráj“ promění, až se tam objevíme. 

 

Euroloučka stokrát jinak 

Pamatujete na socialistický slogan „kuře 100 krát jinak“? Tato asociace mne napadla při procházce 
revitalizovanou nivou Jizery. To tam ještě pěkně rostlo.  

Dnes už je to jinak zase jinak, je posečeno. Protože nejsem šilbot (šílený botanik), tak neumím 
botanicky vše přesně pojmenovat, nicméně jetel, kopretinu a žlutý kosatec poznám. Rozkvetlá louka 
je nádherná bez ohledu na to, zda tam kvetou luční kvítka vysazená díky dotaci EU, či si je tam 
„vysadila“ sama Matka příroda. 

Nejsem ani šilfot (šílený fotograf), tak nafotit vše v té nejlepší kvalitě (ke všemu na mobil chytřejší 
autora) a ještě dát včas na blog, opravdu nestíhám. Můžeme se tak pokochat pohledem, co tu před 
pár dny byl, ale teď už není. 

 



celkový pohled (J.Tichý) 

o něco blíž (J.Tichý) 

 

 

Ó vy lípy ... 

Příroda posiluje, všechno kvete. Tak jako letos, jsem kvést lípy ještě neviděl. Člověk tak poznal lípu z 
dálky a uvědomil si, kolik jich denně potkává.  

A tak jsem sbíral lipový květ, nad hlavou mi bzučely včely. V hlavě mi okamžitě naběhl nápěv z písně 
Přemysla ze Smetanovy opery Libuše, kde zpívá „ó vy lípy, ...“ Tak jsem si ho vypůjčil do názvu 
fotoblogu. 



Před nějakým časem u nás vzbudila nevoli důkladná prořízka starých lip u zámku. Po letech nutno 
konstatovat, že se omlazení povedlo a lípy zůstaly ozdobou zámeckého parku. 

Český národní strom – lípa, obalená květy tak, že je to vidět na dálku. Pro mě nádherný pohled. 
Alergici to nejspíš vidí jinak a říkají si už aby to skončilo. Já vím, že to skončí, resp. některé lípy už s 
kvetením skončily. 

Netušil jsem, že těch lip v dolní části města máme tolik. Musely takhle hojně rozkvést, abych si toho 
všiml. Nebo jsem si začal všímat těch prostých obyčejných věcí, jako jsou stromy až teď. Dřív pro mne 
byly lípy neviditelné. 

Co lípa to originál, však se podívejte. 

 



 



 



 



Staří známí stále s námi 

Je příjemné potkat se se starými známými a nemusí to být lidé. A tak jsme potkávali naši sousedku 
srnku, zašla na krátkou návštěvu i k nám, a čáp černý se před námi vznesl z potoka, zamával křídly a 
odletěl. 

Tak jsme je viděli a víme, že tu jsou s námi. Bylo krásně, slunečno, teplo. A měli jsme dovolenou. To 
horko nepřeje ani dlouhým výletům, ani práci. Čas se dá vyšetřit dopoledne a navečer. Využili jsme 
ho jak k práci, tak ke dvěma výletům do okolí. 

K prvnímu výletu jsme využili vlak, dojeli jsme na nádraží do Rokytnice n. Jiz., a tam se dá dojet jen 
jedním spojem o víkendech, který záhy jede zpět do Jilemnice a Martinic. Ostatní vlaky končí v 
Jablonečku, tedy Jablonci n. Jiz. Tak jsme i plánovali, že se okruhem dostaneme do Jablonečku a pak 
vlakem na chatu. Uvítalo nás docela velké, avšak nesmírně zanedbané a „mrtvé“ nádraží, které je i od 
„Dolní Rokytnice“ docela daleko. Prošli jsme se lesem do chatové osady nad Rokytnicí (nádherné 
výhledy) a pak ještě kousek a přes vrchol Stráže do Jablonečku. Cesta liduprázdná. Pak výborné jídlo v 
restauraci. Čekání na vlak jsme si krátili hrou člověče nezlob se, která tam je připravená z barevných 
kamínků, stolek s figurkami i kostkami. Nádhera. 

Další výlet jsme absolvovali do „profláknutého“ místa a také to na cestě bylo vidět, šli jsme proslulou 
Riegrovu stezku. Popojeli jsme do Semil, odtud vlakem do Železňáku, pěšky kus po asfaltu do 
Podspálova a zde jsme se napojili na krásný kaňon Jizery a došli až zpět k autu před nádražím v 
Semilech. 

Jinak jsme většinu horkých odpolední trávili ve vodě nejbližšího koupaliště. Takže se to dalo krásně 
přežít. Ale faktem je, že vody je málo, zalévání skromné a bizarní na tom všem je, že na dovolené si 
přejete déšť. 

 

Kde jsou Děti Země nebo Hnutí Duha? 

Téměř vždy, když se někde plánuje postavit dálnice či obchvat města objeví se ekologičtí aktivisté, 
kteří dokáží stavbu blokovat i několik let. Legislativa je na ně krátká (příp. jim i pomáhá). 

Často se také dozvíme, který vzácný živočich či rostlina zrovna zde žije. Ochranu přírody považuji za 
důležitou, zábor zemědělské půdy se mi také nelíbí, ale v tomto případě je třeba vážit na miskách 
vah. Pokud je díky neexistenci dálnice či obchvatu nedýchatelný vzduch v obcích kudy vedou silnice 1. 
třídy, je tu enormní zátěž kamionové dopravy, praskají domy, pak dávám jednoznačně přednost 
lidem, kteří tu bydlí a nekonečně dlouho čekají na zlepšení situace. Na to, kdy se konečně ta dálnice 
postaví. Samozřejmě je nutné stavět i s ohledem na vzácné živočichy a rostliny, respektovat 
biokoridory, stavět ekodukty, apod. 

Tak člověk jezdí po té naší krásné zemi a zjišťuje, že u dálnic ani není čím se kochat, buď vám v tom 
brání betonové protihlukové stěny, nebo se nabízí pohled na „krabice“. A je jich čím dál víc. Kde jsou 
ti protestující ekologové, když se zabere pole či kus lesa pro další sklad, nákupní centrum nebo 
montovnu autodílů? 

Např. nedaleko nás (u Brodců) nedávno postavili obří krabici (pro Škodovku). Žádné protesty jsem 
nezaznamenal. Jak to, že na to nepřišli upozornit Děti Země či Hnutí Duha nebo někdo jiný? Nikdo 
nevyvolal mediální humbuk, který bychom zaznamenali. Nemají tyto ekologické organizace dvojí 
metr? Či je snad sponzorují stavitelé nebo uživatelé „krabic“? Připadá mi to jako „výběrová ekologie“. 
Někomu „zavařit“ můžeme, jiného necháme v klidu stavět. Není to náhodou pokrytectví? 

A kdyby se místo protestů kvůli dálnicím před lety důsledně protestovalo proti „krabicím“, možná se 
už žádné dálnice stavět nemusely, protože kam by ty kamiony jezdily, že. 



Jistě, ty „krabice“ zajišťují zaměstnanost, ale když se to přežene, je to už trochu (dost?) 
kontraproduktivní. Těžko se shánějí zaměstnanci. Na práci pak vláda láká cizince, musí jim zajistit 
ubytování, zdravotní a sociální péči. Tam, kde jich je moc, už jsou z toho i sociální konflikty. 

Ekoaktivisté si jako rukojmí vezmou třeba rosničku zelenou a nedovolí ji zničit biotop dálnicí. 
Výborně, zdejší rosnička je zachráněna. Co na to ale říká její příbuzná, která žije zrovna tam, kde se 
někdo rozhodl postavit „krabici“? Ochrání ji někdo? 

PS: jako „svéráz“ jsem se rozhodl vyhnout 21. srpnu 1968. Ostatně byly mi čtyři a z celé té doby si 
pamatuju jen tátovo vyprávění o tom, jak se vraceli autobusem ze skautského tábora, zastavili je 
vojáci a táta jako vedoucí přikázal dětem schovat hodinky. Pak to nějaké dítě vyprávělo doma a jeho 
matka (soudružka) tátu udala a jeho pak vyhodili z práce. Naštěstí mu po pár měsících kamarád 
nabídl jinou, lepší, která ho i více naplňovala. 

 

Změna klimatu viděná na trávě a na stromech 

Letos bylo horké a suché léto, dříve nebývalé. Téměř bez deště, a když už, tak obvykle prudký liják a 
lokální průšvih ve formě bleskové povodně. Vyschlá koryta, uschlá tráva a usychající stromy. 

K tomu ubývající voda ve studních. Příroda nás nutí zamyslet se nad svým chováním, a hlavně ho 
změnit. Je to velká výzva. V podstatě pro každého z nás. Jaký přístup máme např. k dešťové vodě? 
Sbíráme ji do sudů a nádrží? A jak ji využíváme? Pro zálivku, splachování? Nebo vůbec ne? 

Jak pečujeme o krajinu a zeleň? Před svým domem, na zahradách, chatách a chalupách? Pěstujeme 
trávník pravidelným sekáním sekačkou, nebo ho necháváme chvilku růst, či aspoň část máme jako 
loučku pro květiny, co přilákají hmyz? 

Máme kompost, kde nám zraje humus, který pak přidáme do půdy, kde pěstujeme zeleninu, bylinky, 
či květiny? Nebo to pokropíme chemií, tj. umělými hnojivy a pesticidy? A posečenou trávu a shrabané 
listí uložíme do kontejneru na bioodpad? Svým chováním každý tak přírodě můžeme pomoct, nebo ji 
uškodit. 

Proměnili jsme krajinu. Zmeliorovali, zabetonovali, zhutnili půdu, nesečeme píci jako vojtěšku, 
pěstujeme rostliny podporující erozi, zničili remízky, narovnali potoky, vysušili mokřady... Ale už to 
naštěstí i napravujeme. Revitalizujeme krajinu, napouštíme jezera, obnovujeme mokřady, 
vysazujeme smíšené lesy. 

Příroda nám letos vrátila to, co na ní pácháme a sama se snaží přežít. Snad nikdy (co pamatuji) 
nekvetlo tolik stromů najednou. Tráva byla suchá hlavně tam, kde si nemohla od žhavého slunce a 
vysokých teplot oddechnout, kde nebyl stín, kde je narušeno mikroklima, malý koloběh vody. 

Před panelovým domem uschla škumpa, na druhé straně, kde je stín, škumpy rostly v pohodě dál. 
Nové výsadbě stromů se nedařilo. Nebyla totiž vysazena zdravým selským rozumem, nýbrž 
„byrokraticky“, výsadba byla součástí projektu revitalizace, a pokud by nebyla provedena, hrozily by 
firmě pokuty za jeho nedodržení, a tak firma raději výsadbu alibisticky provedla. 

Mohl jsem srovnávat. V podhůří nám pršelo častěji než doma, máme tam „prales“, louky, potok a to 
vytváří přirozené mikroklima, každé ráno rosa, na každém místečku přes den aspoň kousek stínu. A 
tak se tráva zelenala. Nádhera proti té vyprahlé trávě a zemi doma a na zahradě. Tady jsme se snažili 
zalévat a půdu provzdušňovat motykou či rycími vidlemi po sklizni. Jakmile trochu rozumně zapršelo, 
příroda nasadila k obnově. Takže i ta polopoušť se aspoň trochu zazelenala. 

V okolí máme bývalý vojenský prostor a dnes tam jsou stepi udržované velkými kopytníky a ti působí i 
na zlepšování místního klimatu. Zde tak vyprahlo nebylo, ikdyž v těch vedrech se zubři i koně drželi 
více v lesíku než na stepní pastvině. Dokonce vědci tvrdí, že zabraňují požárům, neb mizí stará tráva a 
postupně i keře (hloh a další). 



Jo, tohle je na rozdíl od těch betonů, asfaltů a plechových krabic krása. Kdy už s tím skončíme a 
přestaneme takovou výstavbu podporovat? 

Díky za každý strom, který zůstal zelený a za každý, který se následující jaro dokáže obnovit. Snad jich 
bude velká většina. 

 

Programová nabídka přírody 

Sledovat dění v přírodě je krásné v každé době. Jeli jsme zazimovat, shrabat listí, vylít sudy. Nepršelo, 
druhý den vykouklo i sluníčko. 

Tak nakládám shrabané listí, většina už popadala, ale z mohutného vysokého dubu se ještě snáší žluté 
lístky, topoly a olše už jsou holé, jen habry se shazováním listů nespěchají, javorové listy už stačily na 
zemi zhnědnout. Některé rostlinky uschly, jiné ještě kvetou, nebo už zase kvetou (třeba petrklíče). 

Tak to byl popis kulis, v nichž se odehrávají příběhy živočichů. Především ptáků kolem mne poletovalo 
hodně, hojné holuby a kosy předčilo hejno vrabců, také sýkorky se předvedly, nejen obvyklé koňadry 
a modřinky, ale ukázaly se i sýkorky babky, dokonce jsem zahlédl malého střízlíka a vysoko nad 
hlavou i volavku. 

Ale asi největším zážitkem byly dvě honící se veverky. Snad boj o teritorium? Nádherná a velmi akční 
podívaná, jak se po stromech, jejich kmenech a větvích prohání zrzka, pronásledovaná černou 
veverkou. Nakonec mi zmizely z dohledu, a pak i z doslechu (docela byly slyšet). Později jsem zahlédl 
už jen černou, že by vyhnala vetřelce? Nebo se vetřelec usadil v její dutině stromu a z černé se stal 
bezdomovec? Kdo ví? Samozřejmě jsem ani neodhadl, zda to byli oba veverčáci, nebo samička utíkala 
před rozvášněným samečkem. Honička byla docela zběsilá, takže vyfotit se nedalo nic. 

Příběhy zvířátek si mohu jen domýšlet. Hlavní je, že jsem se na chvíli stal vděčným divákem filmu, 
jehož scénáristkou byla sama příroda. Člověk program filmu nestačí sledovat, sotva postřehne část 
děje. Srnky jsme také viděli, ale jen se mihly, to minule jsme je mohli i vyfotit. 

Jen ty vlaky jezdí na čas (aspoň tentokrát se jim to dařilo), ozvou se dopředu, a tak se fotograf může 
připravit a vlak zvěčnit. Vlak obklopený přírodou. Svým způsobem vlak do té přírody krásně zapadá. 
Vždyť i dnes vozí trampy, turisty, zkrátka lidi, co přírodu milují. 

Jo, v televizním programu si přečtete, co nabízejí a podle toho se rozhodnete na co se chcete koukat. 
V přírodě běží nějaký program neustále, záleží jen na vás, co vás zaujme, jakému ději věnujete 
pozornost. Jsou děje poměrně statické (stromy, rostliny) a děje dynamické (zvířata). 

Některé ty statické, nebo řekněme méně dynamické děje jsem zachytil na mobil. 

 



 

 

 


