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Odbor životního prostředí v  Kraslicích uspořádal 7. září 
2010 seminář pod názvem Přírodní park Leopoldovy Ham-
ry a  ochrana přírody. Jednalo se o  jubilejní, pátý seminář 
k  ochraně přírody a  krajiny kraslické části Krušných hor. 
Předešlé ročníky se konaly v  letech 2005 (Ochrana příro-
dy a  krajiny se zaměřením na  Kraslicko), 2006 (Průzkum 
a  ochrana rolavských rašelinišť), 2008 (Ochrana přírody 
a  krajiny západní části Krušných hor se zvláštním zaměře-
ním na Komáří vrch) a 2009 (Kraslicko a ochrana přírody). 
Semináře jsou určené především pro úředníky a odborníky 
mající na starost ochranu přírody v Karlovarském kraji, dále 
pro starosty místních obcí a velké vlastníky pozemků ve vol-
né krajině. Zváni jsou také studenti některých středních škol 
a  pedagogové vyučující biologii a  dále všichni milovníci 
místní přírody, kteří o účast projeví zájem.

Město Kraslice pořádalo 
již pátý seminář k ochraně přírody

Jiří Hejkal, Městský úřad Kraslice

V rezervaci V rašelinách. Foto: Světlana Kuncová.

Jiří Brabec a Martin Chochel debatují během 
semináře. Foto: Světlana Kuncová.
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Město Kraslice pořádalo již pátý seminář k ochraně přírody

Smyslem prvních akcí bylo upozornit na  jedinečnou 
přírodu Kraslicka a získat odborníky pro aktivní činnost 
ve správním obvodu města Kraslic jako obce s rozšířenou 
působností. Hybnou silou pořádání dalších ročníků byly 
i kladné ohlasy některých účastníků. Místem srazu příz-
nivců kraslických seminářů se stal dům kultury.

Program posledního semináře byl rozdělen na dopoled-
ní blok osmi přednášek a odpolední exkurzi. Rozmanité 
přednášky zahrnovaly živou i  neživou přírodu i  její sa-
motnou ochranu. Prvním přednášejícím byl již tradičně 
geolog a  znalec regionu Petr Rojík. Na  jeho příspěvek 
o  geologickém podkladu přírodního parku Leopoldovy 
Hamry plynule navázali Petr Uhlík (přírodní zajímavos-
ti), Alexandra Masopustová (botanické průzkumy) a Jan 
Matějů (zajímavé druhy obratlovců). Ochranou přírody 
se zabývaly přednášky Martina Chochela (managemen-
tová opatření v přírodní památce Vysoký kámen), Roma-
na Rozínka (kompenzační opatření v  ochraně přírody) 
a  autora tohoto článku (ochrana přírody na  Kraslicku 
mezi dvěma semináři). Vzhledem ke  skutečnosti, že 
přírodní parky jsou zřizovány k ochraně krajinného rázu, 
byl jeden příspěvek věnován i zemědělské problematice: 
o hodnotných loukách v Horním Vogtlandu a Krušnohoří 
přednášeli němečtí kolegové Christoph Mann a  René 
Schubert.

Trasa odpolední exkurze vedla kolem dvou zvláště chrá-
něných území ležících v  přírodním parku Leopoldovy 
Hamry: Přírodní památky Studenec a Přírodní rezervace 

V  rašelinách. Zatímco dopolední přednáškový blok byl 
časově velmi nabitý, odpolední asi desetikilometrovou 
exkurzi mohli účastníci využít k  odborným rozpravám 
nebo seznamování a volným rozhovorům.

Na semináři byly prezentovány nové fl oristické a fauni-
stické poznatky. K  nejzajímavějším patří první nálezy 
kruštíku bahenního (Epipactis palustris) a ostřice Dava-
llovy (Carex davalliana) na  Kraslicku, výskyt perleťovce 
severního (Boloria aquilonaris) v  přírodním parku Leo-
poldovy Hamry, nová lokalita čolka hranatého (Lissotri-
ton helveticus) v osadě Čiré a potvrzení výskytu netopýra 
velkého (Myotis myotis) na Kraslicku.

Přírodní památka Studenec. Foto: Světlana Kuncová.
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