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Obůrka v Konopišti

Novou naučnou atrakci má už nyní zámec...vše uvnitř
ký park

V NÁKLADU 550 000 VÝTISKŮ
VE STŘEDNÍCH ČECHÁCH A V PRAZE

Pozor! Jede to jinam!
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Páteřní tramvajové
linky budou mít
v pracovních dnech
intervaly 4 minuty.
Ve večerních
hodinách a o víkendu
pak na nich budou
jezdit soupravy
každých 7 až 10
minut.
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Změny v MHD
platné od začátku
školního roku mají
ročně ušetřit
406 milionů korun.
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Součástí změn
je vznik sítě 38
metropolitních
autobusových
linek, takzvaných
metrobusů
s kratšími intervaly
a kloubovými vozy.
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Zrušeny budou tři
tramvajové linky:
15, 19 (nahrazeny
linkami 12 a 16) a 21
(nahrazena linkou 3).
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Pražskou
integrovanou
dopravu používají
každý den dva
miliony lidí.

e
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Od 1. září se v Praze zavádí nový
systém páteřních tramvajových
linek a metrobusů. V souvislosti
s tím se změní velká část jízdních
řádů a vedení řady linek. Cestující
čeká omezení tramvajové dopravy
v severovýchodní části města
a naopak posílení tramvajové
dopravy v centrální oblasti
metropole, kde byly některé úseky
metra nebo tramvají na hranici
kapacity.

Změny se týkají
rovněž příměstských
linek. Na některých
z nich se zřizují
nové zastávky, nebo
upravují intervaly.
V jednotlivých
případech jsou
trasy odkloněny,
či ukončeny v jiné
zastávce.
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METROBUSY
Jsou metropolitní autobusové linky
(doposud páteřní linky)
JAK JE POZNÁME?
• zajišťují významná spojení, jsou v provozu
celodenně a celotýdenně
• mají přímé vedení trasy s minimem různých
zajížděk
• mají krátké intervaly (ve špičce zpravidla
6 – 8 minut nebo i kratší)
• jsou často provozovány v kloubových
vozech, na zastávce má jejich číslo
fialovou barvu a zvýrazněno je rámečkem

PÁTEŘNÍ TRAMVAJOVÉ LINKY
Hlavní výhodou nových páteřních tramvajových linek (3, 9, 11, 17 a 22) je,
že jezdí ve špičce v intervalu 4 minut a 7 – 10 minut večer a o víkendu.
Tyto páteřní linky doplňují linky v takzvaných páteřních svazcích. Páteřní
svazek tvoří vždy dvě linky, které jedou centrem města po společné trase
a teprve za centrem se rozdělí.
Nově nabídnou tramvaje větší kapacitu v těchto úsecích:
• Lazarská – Masarykovo nádraží – Florenc – Palmovka
• Anděl – Kotlářka
• I. P. Pavlova – Muzeum – Olšanské hřbitovy
• Hlavní nádraží – Olšanské náměstí,
• Otakarova – Albertov – Karlovo náměstí
• Spořilov – Náměstí Bratří Synků

KDE HLEDAT INFORMACE
O ZMĚNÁCH?
• Informační centra
Dopravního podniku a ROPID
• Informační linka
Dopravního podniku
296 191 817
Funguje každý den (7. 00 – 21. 00)
Provoz posílí
3. 9. – 4. 9. 2012 (5. 00 – 23. 00)
a 5. 9. – 7. 9.2012 (7. 00 – 22. 00)
• Zastávky MHD
Na zastávkách, kde dochází
k největším změnám, budou
plánky linkového vedení v dané
oblasti. U zastávek, kde budou
některé linky zrušeny, najdou
cestující informace o náhradním
spojení.
• Informátoři v terénu
V místech největších změn
budou v pondělí 3. 9. 2012
k dispozici cestujícím informátoři,
kteří budou mít pro cestující
připraveny všechny potřebné
informace a materiály.

INFOGRAFIKA: DRAGŽ | ZDROJ: ROPID, DENÍK, ČTK
Většina linek změní trasu, řada zcela zanikne. Někde přibude přestupů na páteřní autobusy a tramvaje. Chcete-li se snadno zorientovat, nalistujte strany 13 a 14.

Distribuce:
Lenka Srbová,
724 166 913
lenka.srbová@denik.cz
Inzerce:
Dana Jendelová,
317 723 831,
606 631 081
dana.jendelova@denik.cz
Alena Křížová,
317 725 145
alena.krizova@denik.cz
Toto vydání je
samostatně neprodejné
Toto extra číslo vyšlo
31. srpna 2012

Ekovláček patří k Benešovu stejně jako Konopiště, zatím ale nemá jméno
ZDENĚK KELLNER

Benešov – První dva měsíce
provozu ekovláčku, nové
atrakce Benešova, se povedly.
Vnímá to tak vedení města a
podle zájmu o tuto přidanou
hodnotu občanské vybavenosti i široká veřejnost. Celkově už vláčkem cestovalo kolem sedmi tisíc lidí.
Zájemců o svezení je tolik, že
se na vláček na Masarykově
náměstí čekají fronty. Ti na
dalších zastávkách už nemají
šanci nastoupit.
„Chtěl jsem se svézt s
vnoučkem do Konopiště, ale
kvůli frontě jsem to vzdal,“
přiznal starosta Benešova Ja-

roslav Hlavnička.
Poptávkou po cestování za
dvacetikorunu, je překvapen,
ale také potěšen místostarosta
Benešova, Tomáš Podhola.
„Než vláček vyjel, měl jsem
obavy, jestli se to bude Benešákům líbit, jestli to nebude
něco, co vlastně ani nechtěli,“
zamyslel se.
To však byly jeho myšlenky
před výjezdem ekovláčku. V
době, kdy už se měl benešovský Šinkansen prohánět ulicemi, zkraje turistické sezony, měl však Podhola jiné starosti. Tížilo ho vědomí, kdy
vůbec ekovláček do Benešova
dorazí. Dodání zpozdil nejprve italský výrobce agregátu,

pak i tuzemský zhotovitel celé
soupravy. Nakonec ekovláček
poprvé vyrazil poslední školní den. Už druhý den na něj ale
cestující čekali marně.
„Plnící jednotka plynu, která stojí v našich technických
službách, přisávala vzduch.
Motor na takovou směs nedokázal pracovat,“ připomněl
ještě Podhola.
Ekovláček s městem dotovanou cenou dvacet korun nyní využívají častěji místní,
méně už přespolní či dokonce
cizinci. Třetinu cestujících
tvoří ti, co platí celé jízdné,
další část pak děti a zájemci s
průkazy ZTP.
„Jezdím často do Miličína a

v tamním obchodě jsem vyslechl rozhovor dvou zákaznic
o tom, že jejich rodiny si zajedou do Benešova na ekovláček,“ potvrdil Podhola.
Na poslední provozní měsíc
prvního roku ekovláčku, září,
počítá Benešov s předem objednanými jízdami školáků. V
té době by už měly být vagony
vybavené ozvučením. Z reproduktorů se cestující dozví
zajímavosti o právě projížděných částech města. Letos pojede ekovláček naposledy v
neděli 30. září.
Možná jedinou vadu nového dopravního prostředku zatím vedení města nedokázalo
odstranit. Stále se mu říká

BEZEJMENNÝ je zatím ekovláček. Kdo a jak ho pojmenuje? Foto:Deník/zkl
ekovláček. Proč by ale nemohl ulice Benešova brázdit
například Ekovláček Mojmír,

jako odkaz na prvního polistopadového starostu?
Co vy na to? Napište nám!
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Stará myslivna a její jedinečná nabídka se
zase rozšířila. Oč? O obůrku s daňky a muflony
ZDENĚK KELLNER

Benešov – V Konopišti vznikla další ojedinělá turistická
atrakce – obůrka pro lesní
zvěř.
Atrakce je umístěná v zámeckém parku přímo mezi
Konopištěm a budovou stylové lovecké restaurace Stará
myslivna. Obůrka vznikla jako společný projekt státního
podniku Lesy ČR a společnosti IGC – International Gurman Club s.r.o., která je provozovatelem restaurace Stará
myslivna Konopiště.
Co vedlo iniciátory k tomuto projektu a nakolik byla složitá jeho realizace, jsme se zeptali jeho hlavních protagonistů ředitele LČR – lesního
závodu Konopiště Miroslava
Jankovského, a zástupců společnosti IGC Miroslava Sýkory a Bohumila Bochňáka.
Jak vznikl tento úžasný nápad?
Bohumil Bochňák: Byl jsem v
naší restauraci několikrát
svědkem, kdy maminka ukazovala svým dětem na preparát kuny se slovy: „ … to je veverka, Pepíčku, víš …“ V dnešní době není mnoho možností
ukázat naší mladé generaci
jak vypadá lesní zvěř.
Na Staré myslivně i na zámku Konopiště, je veliké množství preparátů a trofejí, ale někomu takovéto představení
zvířat může připadat nevkusné, proto jsme přišli s myšlenkou představení laické, tedy
nemyslivecké veřejnosti zvěře i živé. Hlubší myšlenkou tohoto projektu bylo však vytvoření obory, jako symbolického propojení živé zvěře s
historií zámku Konopiště, posledním majitelem zámku F. F.
d´ Este, jeho životní zálibou a
také zvěřinové nabídky restaurace Stará myslivna.
Dále jsme uvažovali o vytvoření osvětového místa popularizující myslivost a lesní
zvěř. Pokusit se posunout vnímání mladé generace v této
oblasti a představit jí význam,
historii a ojedinělé postavení
české myslivosti v dějinách
světového lovectví.
Kdy se do tohoto projektu zapojily i LČR Konopiště?
Miroslav Jankovský: Náš závod
se do tohoto projektu zapojil
hned od začátku. Ani to jinak
nešlo, protože pozemek je ve
správě LČR. Obůrka je na pozemku, který je vyhovující pro
chov lesní zvěře. Má svažitý
terén, je hojně zalesněn a vytváří tak přirozené prostředí
pro její život. Náklady na neustálé čištění a údržbu tohoto
pozemku by byly poměrně vysoké. Naproti tomu právě tento nálet a zdejší porost je při-

rozenou a vhodnou potravou
pro zvěř, která jej bude neustále spásat a dojde tak nejenom k vyčištění tohoto pozemku, ale i k jeho udržování.
Navíc se obůrka stane součástí stávající naučné stezky v
Konopišti, která bude informovat návštěvníky o zvěři v
obůrce, jejím významu ve
zdejší myslivosti a historických souvislostech jejího chovu i lovu v Konopišti.

ním volnu vrtali díry do země,
usazovali palisády, natahovali pletivo a prováděli další
úkony vedoucí ke vzniku
obůrky. To, co jsme si ale představovali jednoduše a rychle,
nám nakonec zabralo nejvíce
času. Byl to odchyt a umístění
zvěře do obůrky, které měl na
starost kolega Mirek.

Jaká zvěř zde je, nebo bude
umístěna?

Miroslav Sýkora: No ano, jednoduché to opravdu nebylo,
zvěř jsme měli dojednanou ze
dvou polokrotkých chovů. Do
prvního jsme si zajeli hned v
květnu pro daňka a danělu.
Zde u krmeliště je veterinář
uspal hned napoprvé, střelou
z foukačky během deseti minut, ale muflona z druhého
chovu, no to už chtělo „fištróna“. Dvakrát se mu ho podařilo trefit nepřesně, jednou na
nízký běh a podruhé do hustého rouna na krku. Uspávací
preparát se nedostal do krevního oběhu zvířete, zato však
se mu podařilo celou tlupu
zvěře notně poděsit a při příštích několika návštěvách, jak
zpozorovali “nebezpečného“
veterináře drželi si ho v bezpečné vzdálenosti. To však
ještě nebyl konec.
Po delším čase poklidu, který jsme muflonům nechali, se
při dalším pokusu vystresovaný kamarád veterinář, před
našimi kritickými zraky, místo do muflona trefil do vedle
stojící daněly. To ovšem nezaregistroval a spokojen nám
oznámil úspěšný zásah.
Jaké bylo naše překvapení,
když jsme všichni vstoupili do
obůrky pro domněle uspaného berana a po několika stech
metrech narazili na poklidně
spící danělku. Ten den nám
Svatý Hubert však přeci dopřál úspěch, poplašení mufloni to vzali úprkem omylem kolem veterináře, který se tentokrát nezmýlil a za půl hodinky již dřímající muflon putoval do krásného nového
bydlení na Konopišti.

Miroslav Sýkora: Výběr zvěře
do obůrky vychází nejenom z
biologického, nekonfliktního
soužití jednotlivých druhů
zvěře, ale i soužití zvěře a
okolní přírody, aby nedocházelo k devastaci lesa. Dále pak
i z divácké atraktivity těchto
zvířat. Zvěř do této obůrky je
vybrána z krotkých chovů,
kde je zvyklá na přítomnost lidí. Do obůrky byly zvoleny tři
druhy – daněk skvrnitý, jelen
sika Dybowského a muflon.
V současné době se zde nachází čtyřletý daněk Bohouš,
tříletá daněla Barunka, dvouletá daněla Alice a šmolka
Bětuška, dále pak Muflon Mirek a muflonka Jaruška. Letos na podzim přibude jelen
Dybowského Jirka a laň Dybowského Olga.
Jak složité bylo zrealizovat Váš
záměr?
Bohumil Bochňák: Musím říci,
že vybudování této obůrky nebylo zcela jednoduchou záležitostí. Schválení tohoto projektu podléhalo vyjádření a
souhlasu mnoha státních úřadů například Krajské veterinární správy, odboru životního prostředí Krajského úřadu, několika odborů městského úřadu v Benešově, správy
státního zámku Konopiště a
dalších institucí a inspektorátů. To nejdůležitější rozhodnutí bylo však na Národním památkovém ústavu, který tento projekt podpořil s velkým pochopením jako první.
Zde bych rád zmínil jméno
paní Ing. Boženy Pacákové,
která i přes naše velké obavy,
dokonale pochopila klady tohoto projektu a její odborné
připomínky byly naopak velikým přínosem pro tento projekt a také přispěly k jeho
úspěšné realizaci. Chci však
podotknout, že všechny zmíněné instituce jednaly velice
vstřícně, rychle a s velkým pochopením pro tento záměr.
Druhou věcí je samotná fyzická realizace obůrky. Na jejím
vzniku se podílel snad každý,
kdo tomuto záměru fandil.
Nejvíce však samotní zaměstnanci restaurace Stará
myslivna, kteří ve svém osob-

Řekněte něco bližšího k naplňování obůrky zvěří.

šířenější mezi chovateli divoké zvěře v celé Evropě a ve Velké Británii a Francii je také
používáno na obory v zámeckých parcích. Za plotové kůly
byly zvoleny palisády ze smrkového dřeva se středovým
průměrem 15 – 18 cm opracované na loupacím stroji, který
kopíruje tvar kmene, takže kůl
má nepatrný rozdíl mezi čelem a čepem a dokonale tak zapadá do přírodního prostředí
Konopiště.
Miroslav Sýkora: Já jen doplním, že součástí projektu je i
vybudování krmného zařízení pro zvěř, které bude umístěno letos na podzim do mírnějšího svahu naproti budově
Staré myslivny v dohledné
vzdálenosti tak, aby návštěvníci a turisté mohli zvěř u krmelce pozorovat přímo z letní
zahrádky restaurace, případně i z jejích oken. Krmelec bude větší, s horním zásobníkem

sena kvůli jednodušší obslužnosti, přičemž seník může
sloužit současně jako ochrana
zvěře při nepříznivém počasí.
Dbali jsme na to, aby vzhled
byl podle vzorů starých historických krmelců, které se používaly i v době F. Ferdinanda, a v této podobě jsou dochovány například v historických oborách a bývalých panstvích v jižních Čechách.
Vzhledem k absenci vodního zdroje na pozemku, bude
zásobování vody zajištěno z
budovy Staré myslivny formou denně naplňovaného napajedla. Napajedlo je historickým artefaktem dochovaném v západních Čechách a
přemístěném na Konopiště.
Jedná se o klasický kamenný
žlab, vytesaný do žulového kamene o rozměrech 250 x 100 cm
o váze cca 0,5 tuny.
Jaký si myslíte, že bude mít
další přínos tento projekt pro

naši lokalitu?
Bohumil Bochňák: Tato nová
atrakce povede jednoznačně i
k většímu zájmu turistů a ke
zvýšení turistického ruchu v
Konopišti jak ze strany tuzemského, tak i zahraničního
turismu. Pro naprostou většinu zahraničních turistů bude setkání s živou lesní zvěří
absolutně ojedinělým zážitkem. Navíc její přítomnost
pomůže návštěvníkům zámku hlouběji pochopit velikou
zálibu F. F. d´ Este v myslivosti a také skutečnost, že
zvěř pouze nelovil, ale i zakládal ve svém panství další
obory a chovy lesní zvěře.
Toto propojení má svojí logiku i v návaznosti na Starou
myslivnu a její vazbu k české
myslivosti. Umístění a zřízení obůrky mezi zámkem Konopiště a Starou myslivnou
má v jistém pohledu i hluboký symbolický význam.

ATRAKCE. Obyvatelé obůrky jsou příjemným zpestřením nejen dospělých návštěvníků areálu Konopiště, ale
zejména pro děti jsou v lese jinak téměř neviditelní tvorové doslova magnetem, na nějž si musí sáhnout.

Jaké jsou technické údaje obůrky?
Miroslav Jankovský: Pozemek
pro obůrku je o celkové ploše
cca jednoho hektaru. Obůrka
byla povolena příslušnými orgány dle zákona o myslivosti a
zákona na ochranu zvířat.
Stavba oplocení byla konzultována s odborníky a bylo
zvoleno profesionální oplocení pro obory anglického výrobce pletiva, které je používáno na stavbu obor, obůrek,
ale i pro farmové chovy daňků, jelenů, muflonů atd. Vyrobeno je ze zinkovaného drátu 2,5 mm o výšce 200 cm. Tento typ oplocení je také nejroz-

INZERCE

ZAKLADATELÉ obůrky u konopišťské stylové restaurace Stará myslivna Miroslav Jankovský, Miroslav
Sýkora a Bohumil Bochňák (zleva). Foto:Alice Bochňáková (2x)

Obyvatelé obůrky u restaurace Stará myslivna

zprava: Roman Tichovský, Daniel Štěpánek,
Michal Klein, Ladislav Jenšík

www.odsbenesov.cz
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Benešovsko
představuje své kandidáty
do krajských voleb

Daněk skvrnitý je menší velikosti než jelení zvěř. Liší
se od jelení zvěře rozvětveným lopatovitým parožím,
zabarvením a delším ocasem. Dalším charakteristickým znakem jsou bílé skvrny na těle. Barva srsti je
rozdílná podle ročního období. V zimním je šedohnědá
s méně výrazným skvrněním a letní červenohnědá s
výraznými skvrnami. Je to nenáročná a velmi oblíbená
zvěř. Působí navíc nejmenší škody na lesních porostech. Daněk byl pro svůj exotický vzhled vysazován v
českých oborách již od konce 17. století, ale větší oblibě se těšil až ve století 18. a 19. Daňčí zvěř není tak
plachá jako zvěř jelení, takže se s daňčími oborami, a
samozřejmě i s daňčí zvěří samotnou, častěji potkáme
v samotné blízkosti šlechtických sídel.
Jelen sika Dybowského není náš původní druh jele-

na. Pochází ze severního Mandžuska. U nás se začalo s
vysazováním tohoto druhu do volné přírody na přelomu 20. století společně s jelenem sikou japonským,
přičemž docházelo i k jejich vzájemnému křížení. Jelen
sika Dybowského má dnes největší početní zastoupení
především v některých českých oborách, které se jeho
chovu věnují.
Muflon a jeho chov má v ČR dlouholetou tradici a naše populace se považují za jedny z nejkvalitnějších.
Jako lovné zvíře byl muflon v roce 1878 vysazen v ČR,
dodnes chován převážně v oborách. U nás v Čechách
jej začali chovat na panstvích opočenském, hlubockém, konopišťském, žinkovském aj. V kontextu nároků
na životní prostředí, je muflon velmi skromným druhem, s obzvláště silnou vazbou na svá stanoviště.

