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ČLENSKÁ ZÁKLADNA

V roce 2021 měla ZO ČSOP Podorlicko 30 dospělých členů a 15 dětí. Výbor orga-
nizace pracoval ve složení: Hana Grundová předsedkyně, Marie Zajíčková hospo-
dářka, Vít Bednář místopředseda, Jiří Grund správce ekocentra, Alena Šplíchalová
vedoucí MOP, Martin Mička, Jolana Zelená, Jana Poláková členové výboru, Pavel
Sedláček revizor.

EKOCENTRUM PODORLICKO

ZO ČSOP Podorlicko v průběhu roku 2021 zajišt’ovala v ekocentru Podorlicko
celoroční provoz pro veřejnost i pro školy, zajišt’ovala údržbu vnitřních prostor
ekocentra a údržbu předzahrádky, kam se přenesla část vzdělávacích aktivit. Čin-
nost pro veřejnost i školy byla omezena bezpečnostními protiepidemickými opatře-
ními. Přesto členové ZO ČSOP Podorlicko připravili v ekocentru pro veřejnost pět
výstav. Pro školy byly připraveny výukové programy k výstavám a pět soutěží,
z toho tři distanční. Cílem projektu bylo povzbudit zájem dospívající mládeže a
středoškoláků o šetrný a zodpovědný vztah k přírodě. Prakticky se jednalo o mož-
nost účasti v soutěžích, na výstavách, které na sebe v průběhu roku navazovaly
a umožnily tak účastníkům širší vzdělávání. V roce 2021 jsme realizovali, i přes
omezené možnosti setkávání, dvě výstavy a na ně navazující soutěže pro mládež
uvnitř ekocentra (Kaktusy, Houby). Zde měli soutěžící písemné zadání a mohli kon-
zultovat řešení s odborníkem mykologem a kaktusářem. Další soutěže proběhly
distančně. Soutěžící měli zadání v terénu a odpovědi odesílali pomocí google for-
muláře. Takto v předzahrádce ekocentra proběhla výstava a soutěž Vážky. V parku
Československých legií jsme připravili distančně soutěž ke Dni Země. Dvoukolová
soutěž Chráněná území Pardubického kraje měla část počítačovou a na ní nava-
zovala terénní část s hledáním památných stromů. Celkem soutěžemi a výstavami
prošlo 526 žáků.

Jedna místnost ekocentra byla využívána jako klubovna oddílu Mladých
ochránců přírody „Orlíci“. Klubovna byla vybavena knihovnou, židlemi a stolem.
Oddíl MOP zde měl i zázemí pro týdenní letní kemp. Kuchyňka byla opravena a
byla vyměněna stará lednička za novou nízkoenergetickou. Díky nářadí a zázemí v
budově ekocentra mohly být členy ZO ČSOP zajišt’ovány opravy naučných stezek,
údržby orchidejových lokalit. Pro nářadí byl členem ZO ČSOP vyroben kovový
stojan. Pro snížení nákladů na elektřinu a zlepšení světelných podmínek jsme vy-
měnili staré zářivky za úsporné ledkové. Ekocentrum bylo vybaveno o sadu košů
na třídění odpadů. Pro potřeby přednášek a propagace činnosti byla zakoupena
tiskárna a opraven notebook. Činnost ekocentra Podorlicko byla prezentována v
soutěžním videu ke Dni Země a na krajské konferenci EVVO v Pardubicích. Ke
vzdělávání byly využity také dvě vývěsní skříňky.
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Akce a provoz ekocentra byly podpořeny z dotačního programu „Vzdělávání,
výchova a osvěta v oblasti životního prostředí v Pardubickém kraji v roce 2021“ a
z dotace Města Česká Třebová.

Hana Grundová

SPOLKOVÁ ČINNOST

V průběhu roku 2021 uspořádala ZO ČSOP Podorlicko pro své členy tři akce.
Byly to botanická exkurze, ornitologická exkurze a česko-italský mykologický ve-
čer. Spolupracujeme s mykologickou skupinou v Agrate Brianza. Členové organi-
zace se také scházeli při práci v terénu na údržbě naučných stezek a orchidejových
lokalit. Instalovali jsme pamětní desku k Stromu svobody v parku Českosloven-
ských legií. Při ZO ČSOP pracuje oddíl Mladých ochránců přírody „Orlíci“. Ve-
doucí oddílu absolvovala školení hlavních vedoucích tábora. Zkušenosti pak vy-
užila při pořádání týdenního letního kempu. Hospodářka ZO ČSOP absolvovala
odborné školení k účetnictví a předsedkyně se účastnila setkání ekocenter kraje.
Činnost pro veřejnost byla hodně omezena protiepidemickými opatřeními. Přesto
členové ZO ČSOP Podorlicko připravili pro veřejnost třináct akcí. Činnost byla
podpořena individuální dotací Města Česká Třebová.

Hana Grundová

BOTANICKÁ EXKURZE

Naše organizace 19. 5. 2021 uskutečnila botanickou exkurzi za orchidejemi u
Střemošic a Chocně. Navštíveny byly 3 lokality: PP Kusá hora u Střemošic, která je
velmi bohatá na vstavače nachové a jiné druhy, PR Vstavačová louka se sporadickým
výskytem vstavače kukačky a PR Peliny v Chocni, kde na opukových skalách kvetla
tařice skalní. . . I když nás ten den honil déšt’, tak jsme si všichni exkurzi krásně užili!

Jana Poláková
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ČINNOST ODDÍLU MOP ORLÍCI

Stejně jako v roce 2020 byla i v roce 2021 naše oddílová činnost určitým způso-
bem zasažena, ale jsme už za tu dobu docela dobrá parta, takže až na 2 výjimky
v prosinci jsme se scházeli pravidelně. K 31.prosinci 2021 máme registrovaných 15
dětí ve věku 7-11 let. Pro školní rok 21-22 se nejvíce dětem hodily schůzky středeční,
od 15:30 do 18 h. V únoru a březnu, když bylo zakázáno jakékoliv, tedy i venkovní
scházení, jsem pro děti alespoň vyráběla různé šifry, rébusy a tajenky, protože ne-
chodily ani do škol a školek. Kromě toho našly ve schránkách i výzvu pro tatínky,
aby se zúčastnili výroby a rozvěšení budek pro zpěvné ptactvo. Rodiny Mopíků
tak chodily, každá samostatně, pozorovat probouzející se jaro a ptáčky a pak jsme
po skupinkách vyvěsili hotové budky, kterých bylo celkem nejméně 20. Více o bud-
kách v dalším článku. Ostatní schůzky před prázdninami byly většinou venkovní,
jezdili jsme pozorovat migraci a vajíčka obojživelníků u rybníku v Přívratu nebo
Rybníku, děti pomáhaly chystat např. distanční Den Země v parku Čs. Legií, nebo
jsme se účastnili červnové akce Léto na stezce. Děti se také účastnily akce Pytlomat
(Uklid’me Česko) anebo také společného pletení pomlázek, aby se nezapomínalo
na tradice. Přestože jsme se začali scházet v nelehké době plné opatření a strachu
z nákazy, nedali jsme se odradit od uspořádání tábora, pro rok 2021 alespoň pří-
městského „Letního kempu“. Proběhl za účasti většiny dětí z oddílu a jeho průběh
bude popsán v samostatném článku Výroční zprávy. Od půlky září jsme se scházeli
pravidelně každou středu a zde bych vyzdvihla velmi aktivní zapojení dětí do pří-
pravy 18. výstavy hub v Ekocentru, kdy byla původně naplánována společná vý-
prava oddílu s košíky do lesa, ale protože v lese nerostlo opravdu nic, co by se dalo
vystavit, napadlo mě s dětmi podle obrázků vyrobit několik exemplářů z hmoty,
která děti bavila a výsledek byl báječný. Také jsme se s dětmi aktivně podíleli na
podzimní akci Rodina na stezce, kde jsme opět odprezentovali vystoupení k Roku
vážek. Děti si na louce u totemu v kostýmech krásných barevných vážek vyzkou-
šely čtení textu o ochraně tohoto hmyzu do mikrofonu pro široké publikum pod
širým nebem. I tato akce byla hodnocena jako zdařilá. Pro rok 2022 máme spoustu
plánů, přání a nápadů a věříme, že se nám podaří aspoň některé uskutečnit.

Alena Šplíchalová

JAK JSME ZA LOCKDOWNU BUDKY VĚŠELI

Během zimy 20/21 a tehdejšího nouzového stavu, kdy bylo vyloučeno se schá-
zet s dalšími lidmi, vyvstala potřeba nachystat pár nových příbytků pro hnízdění
ptactva, které přišlo o mnoho stromů ve svahu nad garážemi v Benátkách. Kácení
v lednu ještě nebylo u konce a my už měli dohodnutou výrobu budek. Vše bylo
domluveno s tatínky dětí oddílu MOP a také jedním studentem odborné školy,
který nemohl kvůli opatřením na praxi truhláře,. Podařilo se jich vyrobit nejméně
20. Vyráběli: Jirka Fabián, Milda Hájek, Jirka Grund a další. Materiál – smrková

4



prkna nám věnovala firma Zdeněk Krása a finančním darem akci podpořila fi.
IMS-Drašnar, s.r.o. Později 1.3.21 přišel tzv. tvrdý lockdown, byly zavřené školy, ob-
chody, restaurace a nesměl se opustit okres. O to víc nám náruč otevírala předjarní
příroda a bylo tím pádem i více času pro její pozorování a zamyšlení se nad tím,
co jí dlužíme. Děti z oddílu potom bud’ se svými rodiči nebo s vedoucími budky
vyvěšovali a všichni jsme se těšili na jaro. Pardubický kraj mezitím vyhlásil soutěž
o nejlepší video ke Dni Země, a tak jsme se domluvili a během asi 3 dnů vyrobili
veselé video o dvou sýkorkách a lidech, kteří jim pomohli udělat nové bydlení. Vi-
deo sice nevyhrálo, ale pobavilo své diváky vtipným scénářem a hravostí, což v té
době těšilo dvojnásob. Potřebovali jsme humor a optimismus.

Alena Šplíchalová

KŘÍDLA A ROK VÁŽEK NA NAUČNÉ STEZCE

Když ČSOP vyhlásil rok 2021 Rokem vážek, zrodila se myšlenka zapojit i děti z
oddílu. Jak lépe vyjádřit podporu ohroženému druhu v propagaci jeho ochrany než
tím, že se do nich aspoň na chvíli vžijeme? Vzešla z toho výroba křídel a „batůžků“
napodobujících těla a protáhlé zadečky jako řád hmyzu Vážky. Tito nádherní tvo-
rové byli v minulosti nazývány mj. „létajícími drahokamy“ a děti se na dvou od-
dílových schůzkách zabývaly malováním vážek podle dokumentu o jejich životě a
pak i plastickým obrázkům z nažek javoru. Mezitím už maminky dívek z oddílu
začaly shromažd’ovat punčochové kalhoty v různých barevných tónech, byla jich
nakonec plná bedna. Pak posloužily i obnošené rifle nebo jiné dekorační látky a
drát, který se dobře ohýbá. Děti i takto viděly, že mnoho nepotřebných věcí mů-
žeme ještě dál využít. Recyklace a přemýšlení nad zbytečnými odpady se tak opa-
kuje při každé příležitosti. První prototyp kostýmu se vyzkoušel na jedné oddílové
schůzce již v květnu a děti se předbíhaly v tom, kdo si zkusí „zalítat“. Když jim u
toho člověk vyprávěl nebo četl o životě vážek a potřebách zachování mokřadů, ani
nedutaly a opravdu pozorně naslouchaly. Vžily se do toho tak, že kromě oddílové
vedoucí Aleny šila další oddílová křídla i Lucka, maminka jedné dívky z oddílu.
Výsledek jsme předvedli společně na „módní přehlídce“ během Léta na stezce i
Rodiny na stezce, na obou akcích byla instalována i putovní výstava o životě vá-
žek. Návštěvníci tak nemohli stanoviště minout bez povšimnutí a mohli se také do
kostýmu obléci a vyfotit.

Alena Šplíchalová

LETNÍ KEMP

Pro činnost většiny oddílů mladých ochránců přírody je určitým vyvrcholením
letní tábor nebo soustředění. Při plánování tábora na jaře 2021 bylo nejisté, zda
se budou moct kvůli pandemii pořádat pobytové, případně jak přísná pravidla se
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budou muset dodržet, a tak jsme naplánovali tábor příměstský. Byl podpořen do-
tací od MŠMT přes ÚVR ČSOP a nazván Letní kemp. Proběhl v prvním srpnovém
týdnu a zúčastnilo se jej 17 dětí z České Třebové a okolních obcí. Rodiče tak měli pro
děti zajištěný celodenní pestrý program včetně stravy a pitného režimu. Navíc jsme
ve 4 vedoucích přichystali všestranně zaměřené hravě poutavé opakování znalostí
ze školní výuky, která však po dlouhém uzavření škol byla určitým způsobem za-
meškána. Děti luštily kvízy, zpívaly, četly, psaly, malovaly, počítaly. Opakovali jsme
i zásady správného stolování a společenského chování. Ekocentrum Podorlicko v
České Třebové skýtá ideální zázemí pro pořádání takového tábora, což mohou po-
tvrdit i účastníci příměstského tábora Veselá věda, který si tyto prostory pronajímá
již několik let. Z programu Letního kempu v ZO ČSOP Podorlicko uvádím fotky z
celodenního výletu linkovým autobusem na hrad Potštejn, kde jsme mj. poznávali
okolí hradu, a to včetně lekce akvarelové malby na téma barvy řeky Orlice.

Alena Šplíchalová

MYKOLOGICKÁ VÝSTAVA 8.-10. ŘÍJNA 2021
V pořadí již 18. výstava hub proběhla v ekocentru Podorlicko ve dnech 8.-10.

října. Poslední léta (a píšu to už poněkolikáté) je příprava výstavy hub velice ná-
ročná. Řešili a přežili jsme s pořadateli sucho, coronavirus a letos extrémní nedo-
statek živých plodnic hub. I když celý rok bylo dostatek srážek a očekával se velmi
bohatý výskyt hub v podzimních měsících, v době výstavy nerostlo prakticky nic.
Mnohé mykologické kluby výstavu zrušily, my jsme se rozhodli, že se s nepříz-
nivou situací popereme a výstavu připravíme. Podařilo se nám nakonec nasbírat
téměř 200 druhů. Rád bych touto cestou poděkoval Pavlovi Brůžkovi, který přivezl
velké množství hub a pomohl s přípravou výstavy. Díky patří i manželům Pravco-
vým a všem, kteří výstavu připravovali.

Podařilo se shromáždit pěknou kolekci hub rodu voskovka (Hygrocybe), a
velmi bohatě byla zastoupena sekce dřevokazných druhů tzv. choroše. Po dlouhé
době byl na výstavě k vidění hřib satan Rubroboletus satanas f. satanas (Lenz) Kuan
Zhao &; Zhu L. Yang. Výstava byla obohacena o houby, které si lze vypěstovat doma
a to jak ke kuchyňskému zpracování, tak k léčebným účelům, kde nejvíce pozor-
nosti přitahovala především překrásná plodnice lesklokorky lesklé Ganoderma lu-
cidum (Curtis) P. Karst.

Na výstavě nechyběla část s odbornou literaturou anebo venkovní vyúková plo-
cha pro nejmenší zájemce. Těším se na shledanou u již 19. výstavy, která se bude
konat 7.- 9. 10. 2022.

Martin Mička
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KAMPANĚ

Ve spolupráci se skauty jsme připravili Distanční Den Země a Den skautingu v
parku Československých legií. O akci byl velký zájem. V parku jsme také zabeto-
novali pamětní desku k lípě - Stromu svobody, který jsme tam sázeli v roce 2018.

Pro krajskou oslavu Dne Země jsme natočili propagační video s tématikou ohro-
žených hnízdišt’ ptáků. Vyrobili a vyvěsili jsme ve spolupráci s MOPíky patnáct
budek. Na jaře jsme zorganizovali pod taktovkou manželů Suchých a Aleny Šplí-
chalové. akci Uklid’me Českou Třebovou – Uklid’me svět. Použili jsme k výdeji dvě
místa s pytlomatem. Zájem veřejnosti byl velký a uklízelo se na mnoha místech v
České Třebové a okolí. Skvělá byla spolupráce s firmou EKOBi a s mediálním pra-
covníkem Městského úřadu v České Třebové, který se zasadil o propagaci.

Hana Grundová

TERÉNNÍ PRÁCE

Členové ZO ČSOP Podorlicko se starají o dvě orchidejové lokality. Zajišt’ují zde
sečením a odstraňováním náletových dřevin podmínky pro růst lučních vstavačo-
vitých rostlin.

Sečením je udržováno také stanovitě xerofytní louka na smyslově naučné stezce.
Po celou vegetační sezónu jsme zajišt’ovali monitoring orchidejových lokalit na

Českotřebovsku. Práce navazuje na starší evidenci lokalit z 90. let 20. století, jejíž
údaje byly Janou Polákovou zpracovány pro program Biodiverzita, od r. 2015 pro-
bíhá nová evidence dat pro Městský úřad v České Třebové. Je sledováno 30 lokalit
z okolí České Třebové (Česká Třebová, Kozlov, Opatov, Přívrat, Rybník, Semanín,
Skuhrov a Třebovice). U každé lokality je uvedena historie pozorování, přesná po-
loha na mapě (GPS souřadnice, nadmořská výška, rozloha), číslo parcely s vlast-
níkem, charakteristika lokality, návrh na management, četnost sledovaných druhů,
srovnávací grafy a tabulky, fotografická dokumentace lokality a druhové složení
lokality.

ORCHIDEJE

V roce 2021 naše organizace sledovala 30 lokalit s 11 druhy orchidejí, z nichž
se podařilo potvrdit 9 druhů. Průzkum lokalit probíhal našimi členy od května
po červenec 2021. Zaměřili jsme se na okolí České Třebové, Kozlova, Semanína,
Rybníka, Přívratu a Třebovic. Navázali jsme tak na pravidelná sledování od r. 1998.
Výsledkem práce bylo zpracování zprávy o orchidejích pro MěÚ v České Třebové.

Letošní rok byl pro monitorování orchidejí velmi dobrý.
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Nejběžnější orchidejí Českotřebovska je bradáček vejčitý, který má svůj nejbohatší
výskyt u kaple Panny Marie Pomocné Na Horách u České Třebové v počtu 300 ks
(r. 2021).

Nejbohatší lokalitou prstnatce májového je slatinná louka u chatové oblasti Na
drahách v Přívratě s počtem 2300 ks (r. 2021). 2. velká lokalita prstnatce májového se
nalézá na Střelnici v Semaníně s počtem 1200 ks (r. 2021).

Největší lokalita vemeníku zelenavého je starý ovocný sad nad silnicí v Semaníně
a to v počtu 1200 ks (r. 2021). V posledních letech zde počet díky dobrému manage-
mentu výrazně stoupl.

Nejvzácnější orchidejí je rudohlávek kukačka na zahradě v chatové oblasti Srnov
v Rybníku s počtem 5 ks (r. 2021).

Další druhy jako vemeník dvoulistý, vstavač mužský, okrotice bílá, kruštík bahenní a
kruštík širolistý si na svých lokalitách udržují stabilní populace.

Další část naší práce je věnována údržbě několika luk. Sekání zde proběhlo v
období srpna–září 2021.

Staráme se o:

a) loučku v Dolech v chatové oblasti Srnov s výskytem bradáčku vejčitého
(r. 2021 - 7 ks), která se kosí za účelem obnovení lokality, kde se v minulosti
nalézal i rudohlávek kukačka

b) louku nad jaseninou na začátku obce Skuhrov s výskytem vstavače mužského
(r. 2021- 147 ks)

c) louku pod silnicí před začátkem obce Skuhrov s výskytem vstavače mužského
(r. 2021- 140 ks, jde zde o velký nárůst semenáčků) a vemeníku dvoulistého

Jana Poláková
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KONTAKTY PRO ROK 2021
Kontaktní adresa: ZO ČSOP Podorlicko

Podbranská 959
560 02 Česká Třebová

Sídlo ekocentra Podorlicko: ZO ČSOP Podorlicko
Podbranská 959
560 02 Česká Třebová

Adresa předsedkyně: PaedDr. Hana Grundová
Jiráskova 896
560 02 Česká Třebová

Webové stránky: www.csop-podorlicko.org

Facebook: www.facebook.com/podorlicko

Obsazení funkcí v roce 2020:
předsedkyně H. Grundová
místopředseda, správce webu V. Bednář
členka výboru, hospodářka M. Zajíčková
člen výboru, správce ekocentra J. Grund
členka výboru J. Poláková
členka výboru J. Zelená
členka výboru, vedoucí oddílu MOP A. Šplíchalová
člen výboru M. Mička
revizor P. Sedláček

9



ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2021
Konečný zůstatek pokladny k 31.12.2021 115,00 Kč
Konečný zůstatek BÚ k 31.12.2021 u ČS Česká Třebová 224 220,17 Kč

Celkem příjmy 292 665,34 Kč
Celkem výdaje -294 126,25 Kč
Rozdíl -1 460,91 Kč

Rozpis příjmů:
Dotace na projekty od Pardubického kraje 54 800,00 Kč
Dotace Města Česká Třebová na projekty a ekocentrum 67 000,00 Kč
Příspěvek od obcí Rybník a Semanín na stezky 15 000,00 Kč
Příspěvek NET4GAS - reklamní cedule 5 000,00 Kč
Příspěvek LČR - propagace spolupráce s LČR 1 500,00 Kč
Členské příspěvky 7 400,00 Kč
Členské příspěvky MOP 2 200,00 Kč
Příspěvky na činnost MOP 5 000,00 Kč
Příspěvky na MOP od UVR ČSOP 755,00 Kč
Dotace na Letní kemp od UVR ČSOP – MOP 45 000,00 Kč
Ostatní příjmy 88 990,34 Kč
Celkem 292 665,34 Kč

Rozpis výdajů:
Projekt Stezky 39 844,80 Kč
Projekt Výstavy a soutěže 28 245,32 Kč
Provoz ekocentra 126 865,00 Kč
Činnost ZO ČSOP 18 561,88 Kč
Členské příspěvky 7 400,00 Kč
Členské příspěvky MOP 2 200,00 Kč
Činnost MOP 7 976,00 Kč
Výdaje na Letní kemp 45 000,00 Kč
Ostatní výdaje na činnost 18 033,25 Kč
Celkem 294 126,25 Kč
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PODĚKOVÁNÍ

• Agentura ochrany přírody a krajiny

• Českotřebovský zpravodaj

• Český rozhlas Pardubice

• EKO Bi s.r.o. Česká Třebová

• Junák - český skaut, středisko Javor Česká Třebová, z. s.

• Klub českých turistů Česká Třebová

• Klub Pathfinder

• Kulturní centrum Česká Třebová

• Lesy České republiky, s.p.

• Obec Přívrat

• Obec Rybník

• Obec Řetová

• Obec Semanín

• OIK TV Česká Třebová

• Město Česká Třebová

• Městské muzeum a galerie Svitavy

• Mykologický klub Choceň

• NET4GAS, s.r.o.

• Nadace Partnerství

• Pro Semanín o.s.

• Pardubický kraj

• Tlapnet s.r.o

• ZO ČSOP Jaro Jaroměř

• ZO ČSOP Rybák Svitavy

• ZO ČSOP Zlatá Studánka
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