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Čest jeho památce!

6 / NÁRODNÍ PARK
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Samička sokola stěhovavého, 
zachycená na snímku, je z 
Jeseníků.
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OBEC HŘENSKO

Poutní slavnost Sv. Jana Nepomuckého 
ve Hřensku

neděle 15. května 2022 od 10:30

2 / SLOVO 
STAROSTY
TURIsTIckÁ sezóNA 
ByLA zAhÁJeNA
První lodička v Edmundově 
soutězce vyjela již 2. dubna

POZVÁNKA

Pochod jarním Hřenskem
V sobotu 26. března pořádalo 

SDH Hřensko 43. ročník „Pochod 
jarním Hřenskem“. 

Pochod účastníci hodnotili jako 
velmi zdařilý i díky posunutému 
termínu konání. Tradičně nechy-
bělo výborné občerstvení u polní 
kuchyně. Letos vyšlo i pěkné počasí.  
Zúčastnili se i kolegové z Ottendor-
fu, se kterými jsme se viděli „díky“ 
COVIDu po velmi dlouhé době.  
Celkem bylo cca 200 účastníků po-
chodu. Všichni dorazili do cíle v po-
řádku a bez úrazu.

 V průběhu pochodu byl však vy-
hlášen hasičům poplach na trans-
port pacienta cestou z Pravčické 
brány. Jednalo se o úraz dolní kon-
četiny. Hasiči pacienta transportova-
li na čtyřkolce do hasičského vozidla 
a tímto pak k sanitce, kde byl předán 
ZZS. Hasiči se urychleně vrátili na 
své pozice při pořádání pochodu. 
Turista nebyl účastníkem pochodu.

Pořádajícím patří velké díky.



Vážení spoluobčané,
očekávání se proměnilo v realitu. 

V minulých číslech našeho zpra-
vodaje jsem se vždy, byť okrajově, 
zmiňoval o tom, že činíme veškerá 
opatření, abychom letošní turis-
tickou sezonu ve Hřensku zahájili 
včas a bez jakýchkoliv komplikací. 
Nyní mohu s určitostí říci, že se 
tak stalo. Právě ke dni 2. dubna t. 
r. v 9 hodin z dolního přístaviště 
Edmundovy soutěsky vyjela lodič-
ka, která svezla první, již čekající 
a nedočkavé turisty. Protože v 15. 
týdnu t. r. jsme byli seznámeni s 
prognózou teplého jarního počas-
tí, rozhodli jsme se již ve zmíně-
ném týdnu Edmundovu soutěsku 
provozovat každodenně, a nikoliv 
až od 15. dubna t. r. Jistě naším 
společným přáním je, aby nás po 
dobu sedmi měsíců provázelo tep-
lé počasí, které by mohlo do na-
šeho regionu přilákat velký počet 
návštěvníků. Obecní pokladna si 
vyšší příjmy, než které jsme zazna-
menali za poslední dvě léta, nega-
tivně poznamenaná Covidem-19, 
nepochybně zaslouží.

Pouze pro orientaci vám chci 

sdělit, že i v letošní sezonně pro-
voz Divoké soutěsky budě opět 
jednosměrný, za cenu jedné jíz-
dy, a to z důvodů přetrvávajícího 
nezpřístupnění turistické cesty 
od Hotelu Mezní Louka přes Sol-
grund k hornímu nástupišti této 
soutěsky. Od Správy Národního 
parku České Švýcarsko jsme však 
dostali příslib, že v letošním roce 
jde o poslední turistické omezení 
tohoto jinak velmi atraktivního 
úseku, jenž před třemi lety byl celý 
zrekonstruován a nyní není vyu-
žíván.

Rovněž v minulém čísle našeho 
zpravodaje jsem vás informoval 
o tom, že se blíží zahájení první 
etapy rekonstrukce naší bývalé 
školy na skutečně důstojné zázemí 
pro společenské a sportovní akce. 
Dne 23. března 2022 jsem s vítě-
zem výběrového řízení Děčínským 
stavebním podnikem s.r.o. pode-
psal smlouvu o dílo za cenu 1 724 
529,21 Kč včetně DPH, s termí-
nem jejího ukončení do 15. červ-
na 2022. Příslušné staveniště bylo 
zhotoviteli předáno, když naším 
přáním je, aby stanovený termín 

dokončení prací byl ve stanovené 
době dodržen.

Na základě rozhodnutí Státního 
fondu životního prostředí České 
republiky ze dne 2. března 2022 
byla naší obci poskytnuta finanční 
dotace ve výši 2 206 920,61 Kč na 
obnovu hřenských lávek č. 2, 4 a 
5. Jde o jejich zbývající počet, kte-
ré budou zrekonstruovány, čímž 
bude završena naše snaha zajistit 
bezpečné užívání všech pěti lávek 
ve Hřensku. Náš vlastní finanční 
podíl na této akci činí pouze nece-
lých 390 000 Kč, což je vynikající 
výsledek našeho snažení.

Dne 6. dubna t. r. Krajský úřad 
Ústeckého kraje, Odbor kontroly, 
zkontroloval hospodaření obce 
za r. 2021 s tím, že nebyla zjiště-
na jediná chyba, příp. nedostatky 
dle § 10 odst. 3 písm. a) zák. č. 
420/2004 Sb., což dokladuje zod-
povědný přístup zastupitelstva k 
našemu finančnímu hospodaření. 
Za to patří velký dík účetní Ing. 
Štěpánce Kubátové, vedoucí úřa-
du Dianě Vojtíškové a pokladní 
Martině Dvořákové.

Chci vám současně sdělit, že dne 

4. dubna t. r. jsem na obecním 
úřadu přijal bývalé dlouholeté 
pracovníky Františka Halbicha 
a Luboše Chmelíka, kteří funkci 
převozníka na obou soutěskách 
vykonávali více jak 30 let. Za tuto 
činnost a věrnost Hřensku jsem 
jim poděkoval, popřál stálé zdraví 
a štěstí a při této příležitosti jim 
předal hodnotné dárkové koše.

A nyní zcela na závěr. Všechny 
z naší obce zasáhla velmi smutná 
zpráva. Dne 10. března t. r náh-
le ve věku 58 let zemřel Martin 
Dařbuján. Děkuji všem, kteří jste 
se s ním do folknářské obřadní 
síně přišli rozloučit a v tichosti na 
něj zavzpomínat. Víc jak dvacet 
let jsem jej znal jako obětavého a 
pro Hřensko zaníceného člověka, 
který jak na postu místostarosty 
obce, tak řadového zastupitele pro 
Hřensko vykonal mnoho dobrého. 
Byl to člověk, který pokud nemohl 
vyhovět, tak rozhodně nikomu ne-
ublížil. Martine, budeš nám chy-
bět. Čest Tvojí památce.

Ať jste zdraví, máte se rádi a jste 
spokojeni. 

JUDr. Zdeněk Pánek, starosta
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Starosta obce poděkoval bývalým převozníkům Luboši Chmelíkovi a Františku Halbi-
chovi za jejich dlouholetou spolehlivou činnost.

Starosta obce blahopřál panu Ottovi Hlaváčkovi k významnému životnímu jubileu.



N���zenin� � dubnu
n���zenin� �����í:

miroslav smoliga, Josef Černý, Richard herain, helena havláková, diana Vojtíšková, 
Jan pecka, Jiří Češpiva, Van minh Nguyen, Jan Černoch, Věra zárubová, 

Jaroslav heneberk, Antonín Šalman

��é jubi�eum �����í: O����encům 
přejeme pe�né zd���í 

� �e�e�ý ži���.
Emilie Vrzalová

M a r t i n 
Dařbuján se na-
rodil 10. 9. 1963 
v Děčíně. Celý 
svůj život prožil 
ve Hřensku a byl 
jeho patriotem.

Od mládí sbíral historické pohled-
nice Hřenska a okolí a veškeré infor-
mace o minulosti této obce. Vyučil 
se sládkem v pivovaru Plzeň, poté 
zámečníkem a kuchařem-číšníkem. 
Od roku 1989 aktivně podnikal v 
obchodu se sklem a v pohostinství.

Nemůžeme však ani opomenout 
jeho letité působení na Obecním 
úřadě Hřensko v pozici místosta-
rosty. Byl nesmírně pracovitý, em-
patický, kamarádský a oddaný. 

Nikdy neodmítl poskytnout po-
třebnou pomoc.

Jeho náhlý a nečekaný odchod 
zasáhl téměř každého. Navždy 
nás opustil dne 13.3.2022 ve věku 
pouhých 58 let.

S úctou a láskou v srdci, krásnou 
vzpomínkou na něj nikdy nezapo-
meneme. 

Manželka Ivana a snad i pár 
přátel.

Ráda bych touto cestou podě-
kovala za projevenou soustrast a 
zároveň našim hasičům za rychlý, 
zcela profesionální zásah a v ne-
poslední řadě citlivý přístup.

      S díky Ivana Dařbujanová

R�z��učení

Poslední rozloučení proběhlo 23.3.2022 na Folknářích.

Turistická cesta z Mezní Louky k Malé Pravčické bráně 
se vrací do původní trasy

Červeně značená turistická trasa 
z Mezní Louky přes Větrovec smě-
rem k Malé Pravčické bráně se po-
čátkem letošní turistické sezóny 
vrátí do svého původního vedení. 

Turistické značení zde muse-
lo být dočasně odstraněno loni 
poté, co se začaly ve velké míře 
rozpadat smrkové souše po ků-
rovcovém žíru. Místo bylo dosud 

možné obejít po souběžné zeleně 
značené turistické trase. 

Vzhledem k velmi rychlému 
rozpadu souší bylo letos na jaře 
možné provést prořezávku zapa-

dané pěšiny, po odstranění rela-
tivně malého množství zbýva-
jících souší bude trasa moct být 
navrácena do své původní, kratší 
varianty.



Překročení povoleného záboru 

Dne 5.března hlídka OP Hřen-
sko zkontrolovala časově omezený 
zábor veřejného prostranství ko-
munikace vnitřního Hřenska kon-
tejnerem na odpad a konstatovala, 
že zábor byl časově překročen, a 
proto kontaktovala žadatele záboru 
o kontaktování obce Hřensko s tím, 
že se zábor prodlužuje a žadatel byl 
vyzván k doplacení částky za zábor 
komunikace.

Snaha o záchranu života 
Dne 10. března hlídka OP Hřen-

sko řídila dopravu v okolí Obecní-
ho úřadu Hřensko, když na mostě 
přistál vrtulník za účelem záchrany 
lidského života. Akce se též zú-
častnila jednotka místních hasičů 
Hřensko a rychlá záchranná služba 
z Děčína.

Kontrola stánkového prodeje         
Dne 13. března hlídka OP Hřen-

sko provedla důkladnou kontrolu 
stánkového prodeje, zaměřenou ze-
jména na správné rozmístění zboží 
a pořádek v bezprostředním okolí 

stánků. V místě vnitřního Hřenska, 
naproti prodejny Pegas, hlídka zjis-
tila značný nepořádek na schodech 
vedoucích na lávku Pegas v podobě 
kartonů a dalšího drobného odpa-
du. Pod lávkou Pegas byly nalezeny 
pytle s odpadem. Vietnamským 
prodejcům, bezprostředně prodá-
vajícím vedle, hlídka OP učinila vý-
zvu k úklidu. Výzvě bylo uposlech-
nuto a odpad byl uklizen.

Kontrola stavu reklamních 
ploch v obci 

Dne 13. března provedla hlídka 
OP Hřensko kontrolu reklamních 
ploch v obci a zjistila, že jejich část 
je uvolněná a plandá ve větru, čímž 
kazí vzhled obce. Hlídka OP pro-
vedla z místa fotodokumentaci a 
sepsala ÚZ k oznámení na obec 
Hřensko ke zjednání nápravy věci.

Výjezd SDH 
Dne 14. března byl místním roz-

hlasem vyhlášen výjezd požární 
techniky za účelem likvidace hoří-
cího travnatého porostu v lese u Ja-
nova. Hlídka OP Hřensko uzavřela 
provoz na nezbytně nutnou dobu z 

důvodu bezpečného průjezdu těžké 
hasičské techniky v prostoru zatá-
ček ve směru Hřensko-Janov.

Prodej nevhodného zboží
Dne 14. března hlídka OP Hřen-

sko zjistila, že někteří vietnamští 
prodejci prodávali ve stáncích na 
tržnici zboží s nevhodnou ruskou 
tématikou. Hlídka OP Hřensko 
pomocí vypracovaného letáku ve 
vietnamštině upozornila prodejce 
na nevhodnost prodávaného zboží 
a vydala příkaz na jeho okamžité 
stažení z prodeje. Výzvě hlídky bylo 
uposlechnuto.

Pes bez majitele 
Dne 20. března hlídka OP Hřen-

sko zjistila, že po obci Hřensko běhá 
velký bílý pes bez majitele. Díky 
místní znalosti hlídka OP Hřensko 
zjistila, že pes je místního občana. 
Tento byl vyrozuměn a psa si pře-
vzal.

Odcizení motocyklu 
Vytěžením občanského aktivu 

bylo zjištěno, že dne 27.3. došlo v 
obci okolo 19. hodiny k odcizení 

motocyklu turisty SRN. Vzhledem 
k tomu, že byla krádež zazname-
nána na bezpečnostní kameru, tak 
policie ČR po pachateli usilovně 
pátrá.

Neustálé upozorňování pracov-
níků provádějící stavební úpravy 
v obci Hřensko 

V souvislosti s nekončící stavební 
činností v obci Hřensko a kácení 
náletových dřevin okolo komu-
nikace v obci hlídka OP neustále 
upozorňuje dotčené pracovníky na 
nutnost označení úseků výstraž-
ným trojúhelníkem jako rizikové 
místo se zvýšenou opatrností při 
jeho projíždění.

Stálá činnost 
Řešení přestupků v dopravě, kon-

trola dodržování zásad stánkového 
prodeje, stálá kontrola blízkého 
okolí kostela, trvalá kontrola míst, 
kde dochází k zakládání černých 
skládek, žádosti občanů o pomoc, 
upozorňování občanů na zjištěné 
nedostatky a činění opatření k jejich 
odstranění.

Sepsal: str. Šárovec Vlastimil

Z bloku Obecní policie Hřensko období březen 2022



Usnesení č. 262/3/2022:  Zastu-
pitelstvo Obce Hřensko určuje ově-
řovateli zápisu pana Bc. Roberta 
Mareše a pana Miroslava Smoligu 
a zapisovatelkou paní Štěpánku 
Kubátovou.

Výsledek hlasování:
Pro: 6 - JUDr. Zdeněk Pánek, 

Bc. Robert Mareš, Miroslav Smo-
liga, Roman Pluháček, Alena Pačá-
ková, Stanislav Křížek

Proti: 0  
Zdrželi se: 0

Usnesení č. 263/3/2022: Zastu-
pitelstvo Obce Hřensko schvaluje 
program zasedání zastupitelstva 
dle vyvěšené pozvánky, ze které-
ho se vyřazuje bod č. 7 Schválení 
vítěze výběrového řízení na akci 
„Obnova lávky č. 2, 4 a 5 v centru 
obce“ a schválení smlouvy o dílo a 
současně se program jednání rozši-
řuje o bod č. 9 „Dar Ukrajině“.

1. Zahájení
2. Určení ověřovatelů zápisu a 

zapisovatele
3. Schválení programu jednání
4. Schválení zápisu z jednání za-

stupitelstva
5. Rozpočtové opatření č. 1/2022
6. Aktualizace vymezení zastavě-

ného území Hřensko
7. Schválení vítěze výběrového 

řízení na akci „Usměrňování 
návštěvníků v NP České Švý-
carsko – Edmundova soutěska 
(zábradlí II. Etapa)“ a schvále-
ní smlouvy o dílo

8. Schválení vítěze výběrového 
řízení na akci „Rekonstrukce 
I. NP objektu č. p. 97“ a schvá-
lení smlouvy o dílo

9. Dar Ukrajině
10. Dar – Janovský trhák
11. Smlouvy
12. Záměry
13. Různé
14. Závěr
15. Diskuze s občany

Výsledek hlasování:
Pro: 6 - JUDr. Zdeněk Pánek, 

Bc. Robert Mareš, Miroslav Smo-
liga, Roman Pluháček, Alena Pačá-
ková, Stanislav Křížek 

Proti: 0  
Zdrželi se: 0

Usnesení č. 264/3/2022: Zastu-
pitelstvo Obce Hřensko schvaluje 

Rozpočtovou změnu č. 1/2022, jež 
tvoří nedílnou součást zápisu ze 
zasedání zastupitelstva Obce Hřen-
sko.

Výsledek hlasování:
Pro: 6 - JUDr. Zdeněk Pánek, 

Bc. Robert Mareš, Miroslav Smo-
liga, Roman Pluháček, Alena Pačá-
ková, Stanislav Křížek

Proti: 0  
Zdrželi se: 0

Usnesení č. 265/3/2022: Zastu-
pitelstvo Obce Hřensko schvaluje 
Aktualizaci vymezení zastavěného 
území Hřensko v rozsahu uvede-
ném v zápise z jednání k aktualizaci 
vymezení zastavěného území a k 
pořízení územního plánu ze dne

26. ledna 2022, jež tvoří jako pří-
loha nedílnou součást zápisu ze za-
sedání zastupitelstva. 

Výsledek hlasování:
Pro: 6 - JUDr. Zdeněk Pánek, 

Bc. Robert Mareš, Miroslav Smo-
liga, Roman Pluháček, Alena Pačá-
ková, Stanislav Křížek

Proti: 0  
Zdrželi se: 0

Usnesení č. 266/3/2022: Zastu-
pitelstvo obce Hřensko schvaluje v 
rámci výběrového řízení s názvem 
„Usměrňování návštěvníků v NP 
České Švýcarsko – Edmundova 
soutěska (zábradlí II. Etapa)“ na-
bídku společnosti WOOD s. r. o., 
se sídlem Všemily 2, 405 02 Děčín, 
IČO: 09253947 jako nejvýhod-
nější nabídku a schvaluje uzavře-
ní smlouvy o dílo s tímto vybra-
ným zhotovitelem za cenu díla 1 
142.019,34 Kč vč. DPH a pověřuje 
starostu Obce Hřensko uzavřením 
smlouvy o dílo.

Výsledek hlasování:
Pro: 6 - JUDr. Zdeněk Pánek, 

Bc. Robert Mareš, Miroslav Smo-
liga, Roman Pluháček, Alena Pačá-
ková, Stanislav Křížek 

Proti: 0  
Zdrželi se: 0

Usnesení č. 267/3/2022: Zastu-
pitelstvo Obce Hřensko schvaluje v 
rámci výběrového řízení s názvem 
„Rekonstrukce I. NP objektu č. p. 
97“ nabídku společnosti Děčínský 
stavební podnik s. r. o., se sídlem 
Folknářská 1248/21, 405 02 Děčín 
2 jako nejvýhodnější nabídku a 

schvaluje uzavření smlouvy o dílo 
s tímto vybraným zhotovitelem za 
cenu díla 1 724. 529,21 Kč vč. DPH 
a pověřuje starostu obce Hřensko 
uzavřením smlouvy o dílo.

Výsledek hlasování:
Pro: 6 - JUDr. Zdeněk Pánek, 

Bc. Robert Mareš, Miroslav Smo-
liga, Roman Pluháček, Alena Pačá-
ková, Stanislav Křížek

Proti: 0  
Zdrželi se: 0

Usnesení č. 268/3/2022: Zastupi-
telstvo Obce Hřensko schvaluje po-
skytnutí finančního daru na zmír-
nění dopadu válečného konfliktu 
na Ukrajině ve výši 100 000,- Kč 
prostřednictvím organizace Člověk 
v tísni.

Výsledek hlasování:
Pro: 6 - JUDr. Zdeněk Pánek, 

Bc. Robert Mareš, Miroslav Smo-
liga, Roman Pluháček, Alena Pačá-
ková, Stanislav Křížek

Proti: 0  
Zdrželi se: 0

Usnesení č. 269/3/2022: Zastu-
pitelstvo obce Hřensko schvaluje 
poskytnutí daru ve výši 30 000,- Kč 
Obci Janov na organizaci cyklistic-
kého závodu Janovský trhák 2022.

Výsledek hlasování:
Pro: 6 - JUDr. Zdeněk Pánek, 

Bc. Robert Mareš, Miroslav Smo-
liga, Roman Pluháček, Alena Pačá-
ková, Stanislav Křížek

Proti: 0  
Zdrželi se: 0

Usnesení č. 270/3/2022: Zastu-
pitelstvo Obce Hřensko schvaluje 
Smlouvu o zřízení věcného břeme-
ne – služebnosti č. IV-12-4017330/
VB/01, jež je nedílnou součástí 
zápisu ze zasedání zastupitelstva, 
kterou obec zatěžuje pozemek p. č. 
348/59, k. ú. Hřensko věcným bře-
menem dle ust. § 25 odst. 4 energe-
tického zákona ve prospěch společ-
nosti ČEZ Distribuce, a.s. za úplatu 
1 000 Kč bez DPH a pověřuje sta-
rostu obce uzavřením smlouvy. 

Výsledek hlasování:
Pro: 6 - JUDr. Zdeněk Pánek, 

Bc. Robert Mareš, Miroslav Smo-
liga, Roman Pluháček, Alena Pačá-
ková, Stanislav Křížek

Proti: 0  
Zdrželi se: 0

Usnesení č. 271/3/2022: Zastu-
pitelstvo Obce Hřensko schvaluje 
záměr prodat pozemek p. č. 223/5, 
k. ú. Mezná u Hřenska, o výmě-
ře 135 m2 oddělený z původního 
pozemku p. č. 223/4, k. ú. Mezná 
u Hřenska, dle přiloženého geome-
trického plánu Ing. Pavly Zítové č. 
312-201/2021.

Výsledek hlasování:
Pro: 6 - JUDr. Zdeněk Pánek, 

Bc. Robert Mareš, Miroslav Smo-
liga, Roman Pluháček, Alena Pačá-
ková, Stanislav Křížek

Proti: 0  
Zdrželi se: 0

Usnesení č. 272/3/2022: Zastu-
pitelstvo Obce Hřensko schvaluje 
záměr prodat pozemek p. č. 1/6, k. 
ú. Mezná u Hřenska, o výměře 33 
m2.

Výsledek hlasování:
Pro: 6 - JUDr. Zdeněk Pánek, 

Bc. Robert Mareš, Miroslav Smo-
liga, Roman Pluháček, Alena Pačá-
ková, Stanislav Křížek

Proti: 0  
Zdrželi se: 0

Usnesení č. 273/3/2022: Zastupi-
telstvo Obce Hřensko schvaluje na-
výšení ceny stravenek pro zaměst-
nance Obce Hřensko z 130,- Kč/ks 
na 150,- Kč/ks denně.

Výsledek hlasování:
Pro: 6 - JUDr. Zdeněk Pánek, 

Bc. Robert Mareš, Miroslav Smo-
liga, Roman Pluháček, Alena Pačá-
ková, Stanislav Křížek

Proti: 0  
Zdrželi se: 0

JUDr. Zdeněk Pánek, starosta
Bc. Robert Mareš, místostarosta

Usnesení z 24. zasedání Zastupitelstva obce Hřensko, 
konaného dne 7. března 2022 od 17 hodin v zasedací místnosti OÚ ve Hřensku
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Návštěvníkům jsou k dispozici i další obchůzné trasy

V únoru letošního roku správa 
parku provedla také bezpečnost-
ní zásah podél turistické trasy od 
Mezního můstku na Meznou. 

Ve směru od Hájenek k Mezní-

mu můstku stráž přírody zřídila 
obchůznou trasu, která umožní 
návštěvníkům obejít smrkové sou-
še, které se nacházely na trase pů-
vodní. Prodloužení trasy z důvodu 

jejího náhradního vedení je zane-
dbatelné. Rychle si mezi návštěv-
níky svou oblibu našla i náhradní 
modře značená trasa směrem na 
Vysokou Lípu. Návrat k jejímu pů-

vodnímu vedení bohužel prozatím 
ještě možný není. Rozpad souší na 
cestě směrem k Soergrundu ještě 
nepokročil natolik, aby cesta mohla 
být vyhodnocena jako bezpečná.

Rozpad souší podél červeně značené turistické trasy z Mezní Louky k Malé Pravčické bráně pokročil natolik, že se sem letos již může vrátit turistické značení.              Foto: Tomáš Salov

V kaňonu Labe opět hnízdí sokoli. Samička je z Jeseníků.
Kaňon Labe je unikátním 

přírodním prostorem a sou-
časně domovem mnoha citli-
vých druhů zvířat. 

Každoročně jsme zde mimo 
jiné svědky hnízdění sokolů 
stěhovavých. Jejich hnízdiště 
požívají vysoké ochrany, aby 
nedocházelo k rušení těchto 
plachých ptáků například ho-
rolezeckou činností či návštěv-
níky kochajícími se výhledy z 
míst v blízkosti sokolí snůšky. 
Plochy, ve kterých k vyrušení 
hnízdících ptáků může dojít, 
jsou pravidelně vyznačovány 
informačními tabulemi a často 
i vymezovacími páskami.

Pokud se hnízdění dobře vy-
víjí, ornitologové dorůstající 
mláďata z dostupnějších hnízd 
kroužkují. Tento monitoring 
přináší mnoho poznatků o so-
kolím životě, které jsou násled-
ně dobře uplatnitelné i při jejich 
další ochraně. Díky zdařilému 

odečtu kroužku u samičky z 
Labského údolí teď již napří-

klad víme, že pochází z hnízda v 
Jeseníkách, kde se v současnosti 

také nachází těžiště české sokolí 
populace.   

Samička sokola stěhovavého s kořistí, Národní přírodní rezervace Kaňon Labe.                      Foto: Václav Sojka 


