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Jižní Čechy

DOBRÁ S každou ránou těžké pali-
ce se země doslova otřese. Skupin-
ky mladých dobrovolníků už od
rána pod ostrými slunečními pa-
prsky zatloukají do měkké rašeliny
asi metrové kolíky, které slouží
jako základ drobných hrázek. Na
nivních lukách pod šumavskou osa-
dou Dobrá na Prachaticku se tento
týden střídá asi 60 mladých lidí
z celé Evropy, kteří se snaží pomoci
s obnovou původních mokřadů
v národním parku Šumava.
Namístě je mezi pracovníky slyšet

hlavně angličtina a denně zvládnou
postavit osmmalých hrází. „Naši ko-
legové nejprve musejí vykopat těž-
kou a vlhkou zeminu, aby mohli
prkenný základ správně usadit.
Hrázka se do země zatlouká poměr-
ně dobře, může se dostat klidně až
metr a půl hluboko. Problémem
jsou ale kořeny, musíme je buď pře-
sekat nebo vytáhnout,“ popisuje po-
stup ekolog Jiří Beneš z Hnutí Duha,
které se na obnově mokřadů podílí.
Pak už jen stačí hrázku zahrnout

co největší vrstvou zeminy, aby se
zvýšila její nepropustnost. Díky

tomu se voda v krajině udrží, což
pomůže obnově rašelinišť. Ta
v Dobré a jejím okolí zanikala hlav-
ně kvůli masivnímu odvodňování
melioracemi v 70. a 80. letech mi-
nulého století, kdy se voda z čet-
ných potoků sváděla pod zem do
betonových kanálů. Pracovníci šu-
mavského parku celé potrubí na
jaře letošního roku odstranili.
„Síť odvodňovacích kanálů tu by-

la docela hustá, celá lokalita má 85
hektarů. To vše jsme rušili i proto,
že se tu vyskytuje jeřáb popelavý
nebo tetřívek obecný závislý na
mokřadních biotopech, které dává-
me zpět do původního stavu. Pomá-
há to i populaci hmyzu a dalším ži-
vočichům vázaným na vodu. Záro-
veň zadržíme vodu v krajině a tím
se ochlazuje a zavlažuje okolní pro-
středí,“ vysvětluje smysl výstavby

koordinátor projektu Life for Mires
Lukáš Linhart ze správy parku.

Postaví 200 hrázek
Od nedaleké silnice vedoucí z Dob-
ré k Černému Kříž se trousí dobro-
volníci s dřevěnými latěmi na rame-
nou. Do večera se musejí podle plá-
nů dostat až ke korytu Teplé Vltavy.
„Jen v lokalitách pod osadou by
měli postavit dohromady okolo 200

hrázek. Podílejí se také na mulčová-
ní luk, kterémá vrátit do lokality da-
leko více druhů travin a rostlin,“ při-
bližuje terénní pracovnice projektu
Life for Mires Eliška Václavíková.
Téměř všichni mladí nadšenci se

k obnově mokřadů dostali díky pro-
jektu neziskové organizace Na mys-
li spolupracující s Hnutím Duha, jež
organizuje pomoc jako součást Týd-
nů pro krajinu. „Obnova rašelinišť
je jeden z jejich klasických týdnů
a účastní se jich i našimladí ambasa-
doři. Když jsme se o programu do-
zvěděli, s nimi i se Správou NP Šu-
mava jsme začali hledat možnosti
užší spolupráce,“ vysvětluje ředitel-
ka Na mysli Viktorie Tenzerová.
Podle ní se zájemci podílejí zejmé-

na na přípravě hlavních nebo do-
končovacích prací, což je i případ
staveb v Dobré. „Většinou nám na-
bízí práce, které máme šanci zvlád-
nout a jsou pro mladé dobrovolní-
ky zároveň poučné. Máme tu od
nich také skvělé zázemí a pořádají
pro nás i odborné přednášky,“ do-
plňuje Tenzerová.
Pro Správu NP Šumava je pomoc

dobrovolníků důležitá také tím, že
vykrývají termíny, kdy v místě ne-

může pracovat firma s těžší techni-
kou. Práce přerušilo rovněž vyvádě-
ní mláďat tetřívka obecného, kvůli
tomu nebylo možné letos v mokřa-
dech ještě jakkoli zasahovat. „Po jar-
ním tání jsme tu měli drobné škody
a ukázalo se, že je třeba některé hrá-
ze ještě dodělat. Teď máme čas až
do listopadu, abychom společně prá-
ce dokončili,“ říká Linhart.
Loukymezi Dobrou a Teplou Vlta-

vou jsou však jen jednou ze 43 loka-
lit, na něž se zaměstnanci NP Šuma-
va zaměřují. „Ročně pracujeme asi
na patnácti lokalitách a momentál-
ně běží šest dalších revitalizací. Nej-
více práce se tady pod Dobrou udě-
lalo už loni a dnes tu s dobrovolní-
ky dolaďujeme poslední detaily
tak, aby obnova mokřadu dopadla
podle představ,“ doplňuje Linhart.
Life for Mires je šest a půl roku tr-

vající projekt Správy NP Šumava,
který končí v roce 2024. O mokřa-
dy se v něm stará společně s Příro-
dovědeckou fakultou Jihočeské uni-
verzity. Správa také spolupracuje
s bavorskou ochranářskou organi-
zací Bund Schutznatur. Partnerem
projektu je Bavorský les, který se
podílí zejména na monitoringu.

Nadšenci obnovují mokřady

Michal Bělský
redaktor MF DNES

Počasí v kraji více informací
pocasi.idnes.cz

Autor a jeho práce Jedno z děl Miroslav Párala zdobí například rohKájovské a Kostelní ulice v ČeskémKrumlově, kde je umístěna bronzová plastika prs-
tů. Na náplavce u Vltavy je jeho lavička v podobě nohou. Foto: LuborMrázek a 2x Archivměsta Český Krumlov

Zatloukání kolíků Součástí mezinárodní skupiny dobrovolníků je i Peter z Bulharska. Na snímku pomáhá při stavě-
ní hrázek, které pak zadržují vodu. 2x foto: Petr Lundák,MAFRA

Špinavá prácePřed zatloukáním dřevěných základů je třeba v rašelině vy-
kopat půlmetru hluboký příkop. Práci nejčastěji brzdí staré kořeny stromů.

ČESKÝ KRUMLOV Sochař, malíř
a fotograf Miroslav Páral zemřel ve
středu ve věku 67 let. Jeho díla jsou
spjatá s městem Český Krumlov,
kde měl svůj ateliér a v jehož uli-
cích si turisté mohou prohlédnout
některá z nich.
Páral se narodil 9. června 1955

v Praze a absolvoval výtvarný obor
na Střední průmyslové škole kera-
mické v Bechyni, se kterou spolu-
pracoval i po dokončení studia
a kde na něho stále vzpomínají.

„Byl opravdu silná osobnost, pra-
coval primárně s keramikou, ale do-
kázal jít proti smyslu té hmoty a vy-
těžit z toho nové estetické kvality.
Je inspirací pro školu i žáky,“ po-
znamenal Otakar Novák, ředitel
Střední uměleckoprůmyslové ško-
ly Bechyně.
V roce 1991 Páral založil Agenturu

českého keramického designu
a o dva roky později byl oceněn kul-
turní cenou města Český Krumlov.
V roce 1996 se stal předsedoumezi-

národního keramického sdružení
Manifest keramické tvorby. A v ro-
ce 2002 obdržel Cenu města Český
Krumlov.
Kromě výtvarné činnosti organi-

zoval také výstavy na krumlovském
zámku a pořádal sympozia ve svém
ateliéru, při nichž usiloval o propo-
jování různých druhů výtvarné prá-
ce a o mezioborové přesahy.
Své zázemí a velký ateliér měl Pá-

ral v českokrumlovské Příkré ulici,
v posledních letech ale začal čím

dál více času trávit v nedalekém Ká-
jově, kde si na ateliér přestavěl sta-
rý dům poblíž vlakového nádraží.
K němu následně ještě dostavěl
kontejnerovou budovu připomína-
jící kufr.
„Jsem rozpínavý. Dělám sochy,

které zabírají moc prostoru, shro-
mažďuji je, nerad je prodávám a žiji
s nimi. Tenhle prostor si stavím pro-
to, abych měl kam sochy uložit,“
uvedl tenkrát pro MF DNES Páral.
— Tomáš Souček

Pro posílení našeho úspěšného týmu hledáme:
kolegu / kolegyni na pozici

Sales Manager České Budějovice
Vaším hlavním úkolem bude:
komunikace se stávajícími klienty
aktivní vyhledávání nových obchodních příležitostí
a rozšiřovat stávající portfolio,
současně poskytování mediálního poradenství

Místo výkonu práce: Boženy Němcové, České Budějovice

Očekáváme:
máte obchodní talent a zkušenosti v oboru
spolehlivost, tvůrčí myšlení a flexibilita
jste týmový hráč
cítíte touhu se nadále vzdělávat a stát se tím nejlepším z nás
PC berete jako nedílnou součást Vašeho života

Nabízíme: samostatnou a různorodou práci na
zaměstnanecký poměr, moderní pracovní prostředí
s výbornou dopravní dostupností, přátelský kolektiv,
fixní základní mzdu + pohyblivou složkou + provize
vč. kvartálních a ročních bonusů, propracovaný adaptační
proces, možnost karierního růstu, příležitost se podílet
na klíčových kampaních v regionu, 5 týdnů dovolené,
stravovací příspěvek, mobilní telefon, notebook a další.

Kontaktní osoba: Romana Lišková
+420 773 793 065
Romana.Liskova@mafra.cz

Pokud Vás naše nabídka oslovila, zašlete nám svůj strukturovaný životopis
s průvodním dopisem na uvedenou emailovou adresu.

MAFRA, a. s., personální útvar, Karla Engliše 519/11, 15000Praha 5 - Smíchov.
Název pozice, o kterou se ucházíte, uveďte prosím do předmětu e-mailu
Barbora.Vavrinova@mafra.cz.
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V 67 letech zemřel sochař Miroslav Páral

Téměř šedesát
dobrovolníků
z organizace Na
mysli pomáhá
stavěním hrází
se záchranou
vysoušených
šumavských
rašelinišť.


