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Historie Huslíku 

Když se téměř před 40 lety poblíž malé vesnice u Poděbrad, zranila poštolka, nemohla 
ani tušit, jak velký impuls dodá malému klukovi, který díky ní pozná, že ve svém životě bude 
pomoc živočichům na prvním místě. Bylo to právě v době, kdy se o stav naší přírody a krajiny 
nikdo příliš nezajímal a informací bylo opravdu málo. A tak se začal psát příběh vzniku jedné 
z prvních záchranných stanic v České republice. Poštolka, která měla zraněné křídlo, se i přes 
drobné peripetie uzdravila a vrátila zpět do přírody. Hluboký zážitek podnítil touhu založit 
organizaci, která bude mít za cíl pomáhat nejen zraněným živočichům, ale také celé naší 
přírodě. 

 

Od té doby uplynula spousta času a vše prošlo velkým vývojem. Od několika desítek 
přijatých živočichů za rok jsme se dostali až na téměř  2 000. Místo jedné malé místnosti se 
podařilo vybudovat areál, který poskytuje optimální zázemí pro péči o živočichy a zároveň 
slouží k environmentální výchově. Naše aktivity se rozrostly k péči o krajinu, kdy se šetrně 
staráme o 12 ha pozemků v blízkém okolí. 

 

 

 

Obr.1: Celý areál 
záchranné stanice 

tvořila zahrada 
rodinného domu 

Luboše Vaňka. 
Ordinační a 

karanténní místnosti 
byly umístěny v garáži. 

Velkou část zahrady 
pokrývaly voliéry pro 

živočichy. 
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Zjistili jsme, že nám není jedno, kde žijeme a že pro naši přírodu chceme udělat vše, co 
je v našich silách. Z tohoto důvodu jsme se rozhodli, že vybudujeme místo, které bude dávat 
smysl. Místo, kde budeme moci léčit zvířata a vracet je zpět do přírody, vzdělávat děti a šířit 
pozitivní přístupy k ochraně přírody. V roce 2005 se po několika letech objevila možnost koupit 
bývalou Klicperovu hájenku, která v dobách největší slávy patřila rodu Hohenlohe. A tak jsme 
se ocitli na Huslíku, kde si od té doby plníme své sny. Cesta to nikdy nebyla úplně jednoduchá, 
ale těší nás, že se vždy všechno v dobré obrátí. Vážíme si toho, že na poli ochrany přírody 
můžeme působit již přes 30 let, což by nebylo možné bez podpory různých institucí a veřejnosti. 
Děkujeme. 

 

Obr.2: Klicperova hájenka v roce 1956. Za věnování malby děkujeme Monice a Josefu 
Šimkovým. V současné době k nám jezdí na návštěvu potomci posledního hajného Klicpery. 
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Obr.3: Původní Klicperova hájenka v době odkupu. Hájovna byla zpustlá a bohužel se dala 
zrekonstruovat jen částečně. Při novém architektonickém návrhu se podařilo zachovat styl 
staveb. 

 

Obr. 4: Současný areál záchranné stanice na Huslíku. Na místě bývalé hájenky stojí areál 
Záchranné stanice a Ekocentra Huslík. 
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Naše poslání 
“Jsme tu pro naši přírodu…” 

“Posláním organizace ZO ČSOP Polabí je ochrana a obnova životního prostředí a 
environmentální výchova vedoucí k udržitelnému životu. Záchranná stanice na Huslíku, 
Ekocentrum Huslík a Pozemkový spolek Huslík naplňují jednotlivé činnosti organizace.”  

Naše vize 
“Naší společnou vizí je prostředí, ve kterém žijí lidé v souladu s přírodou volně žijícími 
živočichy a trvale udržitelným životem.”  

Naše hodnoty 
Spolupráce, Respekt, Odhodlanost, Obětavost, Otevřenost, Citlivost, Dobré vztahy, 
Přátelskost, Rodinná atmosféra, Vstřícnost, Soulad s přírodou, Odpovědné jednání 

Náš tým 
Luboš Vaněk – předseda ZO ČSOP Polabí, vedoucí záchranné stanice a pozemkového spolku, 
ošetřovatel zvířat 

Ing. Marta Bryndová, Ph.D. – hospodář ZO ČSOP Polabí, vedoucí ekocentra, lektorka 
výukových programů, ošetřovatelka zvířat (specializace mláďata) 

Mgr. Jakub Vaněk – místopředseda ZO ČSOP Polabí, metodik a lektor výukových programů, 
ekocentrum 

Ing. Lucie Chválovská – lektorka výukových programů a workshopů (specializace 
hospodářská zvířata, včely, výroba sýrů), ošetřovatelka zvířat (specializace hospodářská 
zvířata) 

Marie Kotyzová – ošetřovatelka zvířat 

Bc. Matej Oreský - ošetřovatel zvířat, terénní pracovník (výjezdy, management přírodního 
areálu), lektor výukových programů 

Pavla Pistorová – zástupce vedoucího záchranné stanice, ošetřovatelka zvířat 

Ilona Růžičková - vedoucí návštěvnického centra včetně knihovny, lektorka workshopů, 
ošetřovatelka zvířat 

Bc. Tomáš Vlasák – ošetřovatel zvířat, terénní pracovník (výjezdy, monitoring chráněných 
živočichů), lektor výukových programů 
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Projekty v roce 2020 
 
Středočeský kraj: 
• Zajištění činnosti EVVO 2020 - Individuání účelová dotace – chod ekoporadny, 

knihovny, výukových programů, akcí pro veřejnost, Středočeského ekofestivalu, 
celková částka 990 000,- Kč zdroj: Středočeský kraj 

• EVVO v ekocentru Huslík v roce 2019/2020 
      dofinancování projektu, ekofestival, nákup vybavení pro rozšíření nabídky EVVO. 
       celková částka: 800 000,- Kč zdroj: Středočeský kraj 
• Péče o živočichy v rozsahu působnosti Středočeského kraje 600 000 Kč 
• Tvorba naučných stezek na Huslíku celková částka 365 000,- Kč zdroj: Středočeský 

kraj 
 
SFŽP: 

• EVP na Huslíku (pro roky 2020-2022) - podpora realizace výukových programů 
na Huslíku – celková částka 250 000,- 

 
Tento projekt je financován Státním fondem životního prostředí České republiky na základě 

rozhodnutí ministra životního prostředí. 

 
www.sfzp.cz a www.mzp.cz. 

 
MŽP, ČSOP: 

• Program péče o krajinu – příjem a péče handicapovaných volně žijících živočichů, 
veterinární péče, vypuštění, osvěta  536591 Kč 

 
 

Propagace a prezentace 2020 
 
Webové stránky:  

• www.zachranazivocichu.cz  
• www.ekocentrumhuslik.cz 

 
Facebook: 

• https://www.facebook.com/ZachrannaStaniceHuslik/ 6 856 sledujících  
• https://www.facebook.com/www.ekocentrumhuslik.cz/ 1 204 sledujících 

 
Instagram: 

• https://www.instagram.com/ekocentrumhuslik/ 130 sledujících 
 
Youtube: 

• https://www.youtube.com/user/Zachrannastanice 
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Prezentace v médiích 2020 
 
Činnost ZO ČSOP Polabí byla několikrát v průběhu roku 2020 prezentována v mediích 
(Celkový počet zpráv článků se pohybuje okolo 150):  

Televize a rozhlas – Česká televize (např. pořad Chcete mě, Občanské noviny, 
zpravodajství, Hobby naší doby), zpravodajství TV Prima a regionální vysílání TV 
Prima, Nova (zpravodajství), Barrandov TV, Český rozhlas  
Noviny + internetové servery -  Nymburský deník, Kolínský deník, Kolínský Pres, 
Poděbradské noviny, Sedmička, Blesk, Dnes 

 
Cyklus Život ve stínu člověka  

- Dva díly natočené ve spolupráci s Prima mazlíčkem a Gabrielou Zvonkovou 
 
https://www.primamazlicek.cz/sloupy-smrti-elektricky-proud-zabije-az-100-tisic-ptaku-
rocne-umiraji-dlouho-a-v-bolestech-1449 
 
https://www.primamazlicek.cz/vsechna-zvirata-trpi-stejne-kde-je-hranice-mezi-pravem-na-
zivot-domaciho-a-volne-zijiciho-zvirete-1432 
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Poslání záchranné stanice na Huslíku 
 
“Posláním záchranné stanice na Huslíku je zabezpečovat vedoucí postavení při rehabilitaci 
volně žijících živočichů v severovýchodní části Středočeského kraje (Nymburk, Kolín, Český 
Brod, Lysá nad Labem, Brandýs nad Labem, Mladá Boleslav, Mnichovo Hradiště)  a části 
Královéhradeckého kraje (Jičín), podporovat dobré životní podmínky a druhovou rozmanitost 
živočichů  v krajině a lidských sídlech” 
   
Vize záchranné stanice na Huslíku 
 
“Být důležitým prvkem při zlepšování životních podmínek živočichů v městské divočině a volné 
přírodě.” 
Záchranná stanice pro zraněné a handicapované živočichy 

Stanice pro handicapované živočichy při základní organizaci Českého svazu ochránců 
přírody Polabí vznikla v roce 1984. Je jednou ze zakládajících stanic Národní sítě stanic ČR a 
garantuje péči o volně žijící živočichy v působnosti měst Kolín, Jičín, Poděbrady, Nymburk, 
Český Brod, Lysá nad Labem, Brandýs nad Labem, Mladá Boleslav a Mnichovo Hradiště. 
Vedoucím stanice je pan Luboš Vaněk. Řízení a koordinaci projektů včetně ekovýchovných 
aktivit má na starosti Ing. Marta Bryndová, Ph.D. Péči o živočichy od konce roku 2014 zajišťuje 
Marie Kotyzová, od druhé poloviny roku 2015 také Pavla Pistorová, od roku 2019 je novou 
posilou Ilona Růžičková, od začátku roku 2018 přibyl Bc. Matej Oreský a na konci roku Ing. 
Lucie Chválovská. 

Stanice je v současné době umístěna v nových prostorách v lokalitě Huslík, kde je 
veškeré zázemí pro péči o živočichy, včetně ordinace, pooperačních místností, přípravny 
krmení, skladu krmení, karanténní místnosti, kafilérní místnosti, léčebných a expozičních voliér 
a rozlétávací voliéry. Stanice disponuje technickým vybavením pro odchyt a převoz zvířat. Ve 
venkovních prostorách je umístěno 25 voliér, výběh pro srnčí zvěř a venkovní výběh pro vydry 
s jezírkem. 

Pro zkvalitnění péče o živočichy a pro zjednodušení předaní živočichů občany má 
stanice zřízenu síť odběrných míst. Pobočky stanice a odběrná místa jsou v Brandýse nad 
Labem u pana Michala Hradského, v DDM Mladá Boleslav a v Kojících u manželů 
Soukupových.  

Stálou veterinární péči stanici zabezpečují MVDr. Jan Bartoněk a MVDr. Vladimír 
Šoltys. Při složitějších léčebných zákrocích spolupracuje stanice s Veterinárními klinikami 
v Jičíně, Českém Brodě a MVDr. Martinem Ptáčkem. 

 
Kontakty a sídlo záchranné stanice: 

Záchranná stanice pro zraněné živočichy 
Na Zálesí 1473 

290 01 Poděbrady 
 

Vedoucí stanice: Luboš Vaněk 
tel.: 603 864 822 

email:vanek.l@seznam.cz 
web: www.zachranazivocichu.cz 

Facebook: ZachrannaStaniceHuslik 
IČO:70843473 

č.ú.: 20183-487798359/0800 
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Odběrná místa: 
• Michal Hradský, Průhon 1290, Brandýs nad Labem - Stará Boleslav, tel. 605 946 483 
• Pinky Záchranná stanice pro veverky, manželé Soukupovi, Kojice, tel. 606 070 632 
• Zahrada DDM Mladá Boleslav, Jaselská ulice 1119, tel. 326 329 113 

 
Díky ověřenému a funkčnímu systému jsou pracovníci stanice schopni rychle a kvalitně 

ošetřit zraněné živočichy v celé oblasti své působnosti. 
Zaměstnanci stanice prošli školením na kurzu o odborné způsobilosti osoby pověřené 

za péči o handicapovaná zvířata a na kurzu odborné způsobilosti pro odchyt toulavých a 
opuštěných zvířat. 
Péče o zraněné nebo jinak handicapované živočichy v roce 2020 

 
Celkem bylo přijato 2229 živočichů (o 410 živočichů více! než v roce 2019). Největší 

procento zahrnula mláďata, celkem 897 jedinců, což odpovídá 40,2 %, 747 zvířat bylo zraněno 
(33,5 %), 338 

 
bylo vysíleno (15,2 %), 121 muselo být odchyceno (5,4 %), 62 živočichů prodělalo 

infekci, transfer byl proveden u 15 jedinců, a 27 bylo otráveno, 18 se dostalo z jiných důvodů, 
2 zvířata byla deponována a 2 zabavena. Nejčastěji přijímaným druhem byl ježek západní (348), 
poštolka obecná (147), ježek východní (108), vrabec domácí (105), veverka obecná (92), kos 
černý (87), hrdlička zahradní (81), holub hřivnáč (78), káně lesní (70), zajíc polní (69), rorýs 
obecný (62), jiřička obecná (54) a strakapoud velký (50). Z celkového počtu 2 229 bylo 1399 
vypuštěno (62,8 %), 563 uhynulo nebo muselo být utraceno (25,3 %), 239 zůstává v držení a v 
procesu léčení, 28 bylo předáno novému majiteli nebo instituci.  

 
 
 
 
Graf 2: Hlavní důvody příjmu živočichů a jejich zastoupení v grafu v roce 2020 
 

 
 

 
 
 

Důvody příjmu živočichů za rok 2020
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V letošním roce, stejně jako v minulých letech, převládá jako hlavní důvod příjmu 

živočichů do stanice nález mláďat (38,3 %) nebo zraněných jedinců (34,6 %).  
Procentuální hodnoty nejčastějších důvodů v porovnání s loňským rokem klesají u 

mláďat (v roce 2018 – 39,5 %), a stoupají u zranění (v roce 2018 – 31,5 %). Procento odchytu 
se snížilo o 7,6 %, vysílení se zvýšilo o 4,5 % a infekce se zvýšila o 1,6.  Do těchto skupin lze 
samozřejmě zařadit i mláďata, která však v konečném hledisku nejsou v těchto hodnotách 
rozpoznatelná, v podrobném přehledu lze tyto údaje zjistit. V kategorii vysílení i v letošním 
roce zaujímají největší část hlavně ježci západní, ale i východní z podzimních měsíců, kteří byli 
v mnoha případech ve velice špatném kondičním stavu a také netopýři rezaví nalezení během 
celého roku.  
 
Graf 3: Hlavní důvody vyřazení živočichů a jejich procentuelní zastoupení v roce 2020 
 

 
 
 
 
 
Záchranné přenosy 

Záchranné přenosy – transfery jsou tradiční činností stanice pro handicapované 
živočichy. Většinou se jedná o případy, kdy jsou jedinci přenášeni z míst, kde jim hrozí 
nebezpečí, nebo v případech, kdy se dostávají do konfliktu s lidmi. Bývají jimi obojživelníci, 
na které působí migrační bariéry – například náspy silnic a železnic, nebo pasti, jakými jsou 
jímky, či šachty. Některé transfery jsou nutné v případech odbahnění tůní nebo při zateplování 
budov. 
 
Průzkumy výskytu chráněných živočichů 
  

Pracovníci ZO ČSOP Polabí provádějí každý rok monitoringy chráněných druhů 
živočichů na místech, kde budou provedeny revitalizace či stavební práce. V roce 2020 bylo 

Důvody vyřazení živočichů za rok 2020
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provedeno více než 65 průzkumů výskytu a hnízdění chráněných druhů živočichů před 
plánovanými úpravami v různých lokalitách. Dále byl zajištěn monitoring chráněných druhů 
obratlovců (především netopýrů a rorýsů) na několika budovách, kde bude probíhat 
rekonstrukce a zateplování, a také před kácením dřevin. Pro zjištění výskytu netopýrů 
využíváme echolokátor Magenta 5 a endoskopickou kameru. 

 
 
 

 

 
 
Obr. 5: Další činností záchranné stanice a ekocentra je podpora hnízdních možností, 
vyvěšování budek pro různé druhy ptáků, instalace hnízdních podložek a monitoring hnízd 
motáka lužního a motáka pochopa ve spolupráci s ornitologem Dušanem Rakem. 
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Obr.6:. Vypouštění uzdraveného sýčka obecného v přirozeném prostředí. Jedním z cílů 
záchranné stanice je i program na odchov a vypouštění těchto vzácných sov. 
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Poslání ekocentra Huslík 

“Posláním ekocentra Huslík je vzdělávat k trvale udržitelnému životu 
prostřednictvím rozvíjení vztahu k přírodě, poznávání přírody, porozumění 
ekologickým dějům a schopností potřebných pro řešení environmentálních 
problémů.“  

Naším mottem je: „UČME se přírodou, ŽIJME s přírodou, PEČUJME o 
přírodu.” 

Vize ekocentra Huslík 

“Chceme být ekocentrem, které maximálně využívá unikátní prostředí na rozmezí 
lužního lesa, mokřadní louky a přírodního areálu pro environmentální vzdělávání 
a tvůrčím způsobem vyvíjí a realizuje nové programy pro děti, laickou i odbornou 
veřejnost.“ 

Ekocentrum Huslík v roce 2019 
 

 

V průběhu roku 2020 se proměnil způsob fungování ekocentra a stalo se několik 
zásadních věcí. Ekocentrum bylo velkou část roku kvůli šíření COVID -19 
zavřené a tudíž téměř nemohlo fungovat, tak jak je zvyklé. Přesto jsme v 
mezidobí, kdy jsme byli otevření stihli následující  

- Realizovat 23 programů pro 563 dětí z MŠ, ZŠ a SŠ 
- Vyzkoušeli jsme si novinku a to 3 denní adaptační kurz pro ZŠ Archa. 
- Vytvořili jsme koncept prázdninových mini-akcí a celkem jich 38 realizovali 
pro 673 lidí.  

- Uspořádali jsme 8 osvětových akcí pro 324 lidí. 
- Areál na Huslíku navštívilo více jak 10 000 lidí. 
- Uspořádali jsme příměstské tábory pro celkem 84 dětí. 
- Otevřeli jsme Přírodovědný kroužek, který bohužel měl jen pár lekcí. 

 

 

 

 



Výroční zpráva 2020 
 ZO ČSOP Polabí 

16 
 

 

Co všechno se v ekocentru změnilo: 

- Vedoucí ekocentra Marta Bryndová se rozhodla soustředit na Záchrannou 
stanici a předala pozici Jakubu Vaňkovi. 

- Uspořádali jsme Středočeský ekofestival s názvem Udržto s přírodou v online 
podobě. Festival oslovil 100 000 lidí. 

- Mohli jsme se zaměřit na vnitřní procesy ekocentra a prošli jsme 2 
certifikačními audity. Oběma úspěšně! - Jsme certifikovaným poskytovatelem 
EVVO. 

- Máme certifikovanou Přírodní zahradu v našem Přírodním areálu.  

 
 
Výukové programy 

V roce 2020 byla činnost ekocentra kvůli šíření COVID-19 značne omezena. 
Svou činnost jsme mohli vykonávat pouze v krátkém období od června do září. 
Nemohli jsme realizovat svou činnost a odvedli jsme pouze 23 EVP 
(environmentálních výukových programů) pro 563 dětí.  
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Prázdninové miniakce  
 
Naší hlavní sezónou se stalo léto. Uspořádali jsme 38 miniakcí na Huslíku.  
V rámci těchto akcí cílených na širokou veřejnost jsme vzdělávali o tématech 
spojených s činností naší organizace. Mezi jednotlivá témata patřily například 
tyto: S ježky v zahradě, Bádáme na Huslíku, Vypouštění uzdravených živočichů 
ze Záchranné stanice, Hmyz a jeho důležitost v ekosystému, Spárkatá zvěř, 
Netopýři, Ochrana ptáků, Co dělat když najdu živočicha? a mnohé další. Akce 
se staly vyhledávanou událostí a navštívilo je více jak 650 lidí. 
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Osvětové akce 
  

Uspořádali jsme 8 osvětových akcí. Jednalo se o akce Jablkobraní, Medobraní, 
Fotografický workshop s panem Krásenským, Akci pro děti Žabí kvákání, 
Začínáme s domácí výrobou sýrů, dvě akce zaměřené na muzikoterapii. Celkově 
se akcí účastnilo 324 lidí.  
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Příměstské tábory 

V roce 2020 jsme uspořádali 4 běhy příměstských táborů. Pro velký zájem jsme 
letos v jednom z termínů spustili dva běhy tábora, neboť jsme nechtěli odmítat 
velký počet účastníků. Celkem se táborů účastnilo 84 dětí.  

Prázdniny na Huslíku (20.-24.7. 2020) (1.stupeň – od dokončené 1. třídy) 

Výzva přijata! (10.-14.8. 2020) – (2.stupeň – od dokončené 6. třídy) 

Mise: Budoucnost (24.-28.8. 2020) (1.stupeň – od dokončené 1. třídy) rozdělen 
na 2 běhy. 
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Online festival – Udržto s přírodou 

Středočeský ekofestival se v roce 2020 odehrál pouze v online podobě. 
Festival se zaměřil na 4 hlavní témata:  

děti v přírodě 
udržitelná domácnost 

živá zahrada 
živá krajina 

Součástí výstupů webu jsou animace, zpřístupněné filmy, doprovodné 
vzdělávací materiály, přednášky, informační texty, zpracované 

infografiky a spoustu dalšího. Naleznete na webu: 
www.udrztosprirodou.cz 

Festival oslovil více jak 100 000 lidí.  
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Certifikace 

V roce 2020 jsme se zaměřili především na interní procesy v organizaci. 
Vyústěním a zkouškou našeho snažení byl certifikační audit organizace 
Pavučina, zaměřující se na kvalitu poskytovaných služeb v oblasti EVVO. 
Tímto auditem jsme prošli bez jediné připomínky a jsme certifikovaným 
poskytovatelem environmentální výchovy.  

 

 

 

 

 

 

 

Druhou certifikací byla certifikace naší Přírodní zahrady. V rámci Přírodního 
areálu na Huslíku jsme v roce 2019 začali realizovat Přírodní zahradu s 
ukázkovými prvky. Tuto zahradu jsme v roce 2020 úspěšně certifikovali. 
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Kontakty a sídlo ekocentra: 
Ekocentrum Huslík 

Na Zálesí 1473 
290 01 Poděbrady 

 
Vedoucí ekocentra: Mgr. Jakub Vaněk 

tel.: 739 005 700 
email: info@ekocentrumhuslik.cz 
web: www.ekocentrumhuslik.cz 

Facebook: https://www.facebook.com/www.ekocentrumhuslik.cz/ 
 

IČO:70843473 
č.ú.: 487798359/0800 
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Poslání pozemkového spolku Huslík 

“Posláním pozemkového spolku je péče o přírodně cenné lokality v místě působnosti naší 
organizace, vytváření přírodě blízkých prostředí zahrnující přírodní areál pod Huslíkem.”  

Vize pozemkového spolku 

„Životní prostředí s přírodě blízkými prvky sloužícími k podpoře biodiverzity a rozmanitému 
výskytu organismů.” 

 
 
 

 
Obr. 12: Na Huslíku postupně vzniká přírodní areál, který má za cíl spojit několik oblastí, 
zdravý přístup ke krajině, zvyšování biodiverzity, zadržování vody v krajině a v neposlední 
řadě i rekreační a vzdělávací funkci. 
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Obr. 13: Vrbový altán a malá tůň bude sloužit  především k badatelským činnostem v rámci 
výukových programů. 

 

 
Obr. 14: V roce 2020 bylo vysázeno 70 stromů starých ovocných odrůd stromů a stejné 
množství keřů. V přírodním areálu jsou i výběhy s hospodářskými zvířaty, které podporují 
zdejší biodiverzitu. 
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Přírodní zahrada na Huslíku 

  

Přírodní zahrada slouží pro aktivity ekocentra Huslík v rámci EVVO (EVP, komunitní akce, 
vzdělávací semináře, …) a zároveň pro návštěvníky areálu. Volně přístupná zahrada plnií 

několik funkcí 1) venkovní učebna 2) rekreační – pro trávení volného času návštěvníků areálu 
na Huslíku 3) ukázková Živá zahrada 4) Zázemí pro komunitní akce. Přírodní zahrada je 
navázaná na různá prostředí v okolí (retenční tůně, genofondový sad, Přírodní památku 

Choťánecké louky, zemědělské výběhy s extenzivním hospodářstvím atd.).  

Přírodní zahrada na sebe váže konkrétní prvky:  

• Bylinková zahrádka 
• Pozorovací kompost 

• Přírodní jezírko (vybudovaná přírodní tůňka vhodná pro hmyz, obojživelníky – 
vytvořena bez folie)  

• Hmyzí hotel (tvořený převážně dřevem, orientovaný jihovýchodně, nedaleko zahrádky 
a jezírka)  

• Pozorovací přírodní úl (tvořen z klády, zastřešen, umístěn v okolí květnaté louky)  
• Vrbový tunel s igloo (místo pro hru, tvořen vrbovými pruty, podmulčován velkou 

vrstvou slámy)  
• Divadlo s lavicemi do kruhu (místo pro dramatickou tvorbu, vytvořeno ze dřeva, pro 

snadnější údržbu prostor podsypán dřevěnou štěpkou)  
• Vrbový altán (venkovní učebna s posezením, průměr 6m, podmulčováno slámou)  

• Výsadba stromů (vysokokmené tvary starých odrůd ovocných stromů)  
• Polní cesta (pravidelně sekaná polní cesta)  

  

Tento projekt je financován Státním fondem životního prostředí České republiky na základě 
rozhodnutí ministra životního prostředí. 

 

www.sfzp.cz a www.mzp.cz. 
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