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Krásná Kněhyně a pohled do údolí kněhyňského potoka. Místo, kde 

pravidelně nacházím stopy rysa, které míří do nejstrmějšího břehu 

potoka. Při svých zimních toulkách Beskydami sem často zavítám. 

Sednu si do sněhu a dlouze koukám na tu nádheru, až dokud není úpl-

ná tma anebo nejsem na kost promrzlý. Seděl jsem naproti Kněhyni 

i tehdy v lednu roku 2006. Hlavou se mi honily neurčité myšlenky 

a představy o tom, jaké by to bylo tady žít. Když však člověk někde 

žije, nestačí mu jen dlouze se koukat. Člověk potřebuje dělat něco, 

co mu připadá smysluplné…
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U nás na Horní Bečvě jsem s kamarády už pár let organizoval tábory 

pro nejmenší děti a pro skoro středoškoláky. Zjistil jsem, že taková 

činnost je silně návyková. O to víc, když ji člověk dělá v Beskydech. 

Chtěl jsem tedy pokračovat. Ale jak? Jakousi náhodou jsem se dostal 

na organizátorský kurz Akce Příroda. Bylo to mé první setkání s myš-

lenkou Hnutí Brontosaurus. Nadchnul jsem se. Akce příroda znamená 

víkendové akce pro veřejnost, které stojí na třech základních pilířích: 

Smysluplná práce pro přírodu, kvalitní zážitkový program a vzdělává-

ní v oblasti životního prostředí. Proč se do něčeho takového nepustit? 

Na fotce je Halali v tričku Akce Příroda, brontosauří košíkářský mistr.
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Následovalo hledání a poznávání. Domlouvání se Správou CHKO 

Beskydy, která mi doporučila pracovat na území přírodní památky 

Kudlačena, což v té době byla dlouho nekosená a náletovými dřevina-

mi zarostlá rašelinná louka. Seznámil jsem se s Modrým Kamenem, 

což je základní článek Hnutí Brontosaurus, který mi dal možnost jako 

neznámému organizátorovi realizovat mé plány na Kudlačeně. Násle-

dovalo chystání první víkendovky, která se uskutečnila v dubnu 2006. 

Kudlačena byla tehdy vrbovým pralesem a práce byla velmi těžká 

a zdála se být nekonečnou.
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Po první víkendovce následovaly dvě další na podzim roku 2006, kte-

ré byly plné náročné práce na louce. Takto to vypadalo v dubnu 2007, 

tedy rok od začátku brontosauří činnosti na Kudlačeně. Fotografi e 

z velikonoční víkendovky, kde jsme se snažili účastníkům nabíd-

nout také několik tradičních řemesel. Každý si odvezl vlastnoručně 

upletenou ošatku z proutí nebo odrátovanou láhev. Začala tak tradice 

beskydských řemeslných akcí plných práce, tvořivosti a zážitků.
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Nyní jsme na zcela jiném místě. Několik kopců od Horní Bečvy leží 

osada Muchovice. Nachází se na úpatí Lysé hory, těsně pod pralesními 

rezervacemi Mazák a Mazácký grůnik. Hospodaří zde Šárka a Leoš Koš-

ťálovi. Chovají huculy, ovce a kozy. Zabývají se ekologickým pěstová-

ním stromů, které dříve vysazovali do beskydských rezervací. To hlavní, 

co však Šárka s Leošem dělají, je ochrana přírody a krajiny přímou 

účastí ve správních řízeních. Mají za sebou nespočet kauz, z nichž nejak-

tuálnější je např. řešení problémů souvisejících s výstavbou automobilky 

HUYNDAI. Práce na jejich farmě je tolik, že jsme se rozhodli v Mucho-

vicích pravidelně pořádat víkendovky. Připojili se však také další Bron-

tosauři. Áďa Kulštrunková ze Slunovratu organizovala v Muchovicích už 

tři víkendovky. Přijeďte se někdy podívat.
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Kudlačena je vzácná rašelinná louka, která jako jedna z mála byla ušetře-

na odvodnění a intenzivní pastvě jalovic v 70. letech. Najdete zde mečíky, 

různé prstnatce (lidově kukačky, jak říkali naši dědové), dále pak vzácnou 

vachtu trojlistou, kruštík bahenní či hořec tolitovitý. Krom rostlin je však 

Kudlačena domovem několika druhů vzácných vážek, které obývají tůňky 

nacházející se na památce. Celkově je to nádherné místo, které však bylo 

potřeba začít pravidelně kosit, tak jak tomu bylo dříve. Napsal jsem tedy 

projekt Zapojení veřejnosti do obnovy a údržby PP Kudlačena, který pod-

pořila Nadace Partnerství. Díky tomu jsme mohli uskutečnit letošní kosení 

a naše aktivity na Horní Bečvě se tak začaly rozvíjet. 
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V červenci jsme uspořádali pracovně řemeslný tábor Beskydské 

řemeslné senobraní, kterého se zúčastnilo přes dvacet dobrovolníků 

z celé republiky. Volné chvilky jsme vyplnili výukou košíkářství, 

fi lcování ovčí vlny, předení na kolovrátku, drátenictví, vázání knih 

a řezbářství. Po dobu deseti dní jsme tedy zakusili život trochu posta-

ru, totiž u sena a řemesel. Po senobraní jsem na louce potkal několik 

staříčků či stařenek z okolních chalup, kteří se přišli podívat na pod-

máčenou Kudlačenu, která zase vypadala jako za jejich mládí.
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Dětské tábory jsou vlastně to úplně první, co jsme začali před osmi 

lety na Horní Bečvě dělat. Nyní v tom pokračujeme. Každoročně 

organizujeme ekovýchovný tábor pro děti ze Základní školy T. G. 

Masaryka ve Fulneku. Žijeme i s dětmi týden ve stanech na louce 

a provádíme všechno možné od bojových her v hustém lese, přes 

orientační závod, výlety po beskydských kopcích až po výrobu pta-

čích budek a spoustu dalších aktivit. Beskydské prostředí je ideálním 

prázdninovým místem pro městské děti, které jsou sice intenzivním 

táborem unavené, ale ještě první školní den jsou myšlenkami na 

Horní Bečvě.  
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Takto vypadá jedna z typických prací na Kudlačeně. Klestí z vrb, osik 

a bříz, kterými zarůstaly vzácné části louky, je potřeba shromáždit 

a postupně spálit. Vrba je houževnatá dřevina, proto se kluci snaží 

vytáhnout i některé pahýly kořenů, které by příští rok při kosení překá-

žely. Jen pro zajímavost, tato fotka je pořízena na stejném místě jako 

ta z měsíce března. Je to rozdíl, když je louka zase loukou. Výsledky 

naší práce se dostavily ihned po prvních zásazích, když na místě, kde 

byl hustý vrbový nálet, začaly okamžitě znovu růst mečíky. Na louce se 

uskutečnilo celkem pět víkendových akcí a jedno letní kosení. Celkem 

tedy Kudlačenu pracovně navštívily téměř dvě stovky dobrovolníků. 
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Přírodní památka Kudlačena pěkně z nadhledu. Takto vypadá krásný 

a barevný podzim v Beskydech. Těsně za hranicí přírodní památ-

ky stojí 200 let stará roubenka, kde bydlí Standa Ondruch se svou 

Pavlou. Od samotného začátku naší činnosti jsou nám velikou oporou 

a pomocnou rukou při práci na louce. U kachlových kamen jejich 

roubenky je dobře i když je člověk ztrhaný a promoklý skrz naskrz. 

Standa i Pavla se rozhodli na Kudlačeně žít trvale. Jsou pracovití 

a skromní, což je v horách nutné. Ale jak sami říkají, nic jim nechybí, 

protože na takovém místě se pěkně žije. 
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Pohled do jedné z tůněk, kterých je na Kudlačeně asi deset. Tůňky 

jsou významné z hlediska biodiverzity a také vodního režimu, neboť 

jsou, podobně jako celý okolní mokřad, velkou zásobárnou vody. 

Při troše trpělivosti nalezneme v tůňkách a jejich okolí různé druhy 

vážek, kuňku žlutobřichou, mloka skvrnitého, čolka a další živočichy. 

Na podzim zhnědnou listy skřipiny na okrajích tůňky a její obyvatelé 

se začnou připravovat na dlouhou beskydskou zimu.
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Už jste někdy zažili žně v prosinci? To asi málokdo. Na Horní Bečvě 

však o loňském silvestrovském večeru mohli lyžaři u Sachovy stu-

dánky vidět naši partu ženců, vidláků a hraběnek, která se rozhodla 

sklidit tamní sjezdovku. Takto nějak naše parta organizátorů táborů 

a akcí společně tráví na Horní Bečvě posledních pár dní každého 

roku. Stalo se to již tradicí. Hrajeme si, odpočíváme, přespáváme pod 

Kněhyní, když při tradičním putování hledáme rysí stopy. Díky této 

partě kamarádů se všechno to, co děláme na Horní Bečvě a v Mucho-

vicích, mohlo uskutečnit.   



Obnova PP Kudlačena aneb jak zanikající louka 
ke štěstí přišla a jak to bylo všechno pěkně od začátku…
Bylo to někdy v lednu roku 2006, kdy jsem se intenzivně začal zabývat 

myšlenkou jakéhosi smysluplného konání v blízkosti horské osady Na 

Radlickém na Horní Bečvě. Na tomto místě totiž stojí stará roubená 

chalupa, odkud pochází má rodina. Nyní je chalupa nevyužívaná, což 

mě vedlo k úvahám tento stav změnit. První vlaštovkou byl zmatený 

a naivní email, který jsem zaslal na adresu Správy CHKO Beskydy 

s tím, že bych rád našel místo v blízkosti Horní Bečvy, kde bych mohl 

„něco“ dělat. Reakce pracovníka Správy Jiřího Lehkého byla taková, 

že práce je vždy mnoho, ale nejvíce by jí mohlo být přímo na Horní 

Bečvě, kde se nachází přírodní památka Kudlačena. Následně jsem 

začal zjišťovat o této lokalitě co nejvíce informací.

Krátce o lokalitě

PP Kudlačena je velmi významná rašelinná horská louka, která je v po-

vodí Bečvy ojedinělá. Na lokalitě lze pozorovat několik vzácných dru-

hů rostlin, z nichž jmenujme např. mečík střechovitý, vachtu trojlistou, 

prstnatec májový, prstnatec Fuchsův, kruštík bahenní či hořec tolitovi-

tý. Louka byla v minulosti tradičně ručně kosena obyvateli chalup v její 

blízkosti a seno následně využíváno pro krmení a podestýlku dobytka. 

Tradiční hospodaření však postupně po 2. světové válce upadalo. 

V 70. letech se Kudlačena setkala s pokusem o odvodnění a intenzivní 

pastvu jalovic. Toto úsilí naštěstí rychle ztroskotalo na místy intenziv-

ně podmáčeném terénu, kde podle slov pamětníků zemědělci museli 

zapadlé krávy vytahovat z bahna traktorem. Následně byla louka 

vyhlášena jako přírodní památka na popud prof. Dudy, který v té době 

na lokalitě prováděl důkladné mapování. Do roku 2001 byla pak louka 

občasně kosena členy ZO ČSOP Orchidea. Dále však proběhlo jen 

kosení části louky v roce 2004 a poté byla louka pro nedostatek fi nancí 

a zejména díky chybějícímu plánu péče ponechána ladem. Toto mělo 

samozřejmě za následek degradaci travního ekosystému a mohutné za-

růstání náletovými dřevinami na celém území památky. Po dlouhé zimě 

na přelomu let 2005 a 2006 navíc popadaly vzrostlé břízy a osiky do 

nejvzácnějších částí. Kudlačena tedy začala připomínat vrbový prales 

a z biologického, estetického i krajinářského hlediska byla v úpadku. 

Další příběh Kudlačeny

Inu začal tedy takový zvláštní příběh o vzácné podmáčené louce, 

beskydských chalupách, návratu k tradicím a nadšených lidech. Velkým 

milníkem bylo setkání s projektem Akce Příroda, který je realizován už 

od roku 1974  Hnutím Brontosaurus. Byl to prakticky můj první kon-

takt s Hnutím Brontosaurus a nutno říci, že v našem příběhu sehrál ve-

levýznamnou roli. Projekt Akce Příroda totiž spojuje setkání a zábavu 

nadšenců a dobrovolníků, smysluplnou práci pro přírodu a neformální 

vzdělávání v oblasti ochrany životního prostředí. Tyto tzv. tři pilíře 

Akce Příroda pro mě představovaly jakési zhmotnění mých naivních 

plánů a představ o oné smysluplné činnosti na chalupě Na Radlickém. 

Začal jsem tedy postupně „něco“ dělat. Vstoupil jsem do Základního 

článku Hnutí Brontosaurus Modrý Kámen, kde jsem pro své plány 

nalezl pochopení a prostor pro realizaci. Na konci dubna 2006 jsem 

zrealizoval první akci Hnutí Brontosaurus v chalupě Na Radlickém. 

Jedenáct účastníků přitom začalo s vyřezáváním náletu a odklízením 

spadaných stromů z louky. Tehdy se to zdálo být jako zcela nekonečná 

práce. Velkou pomocí však byla spolupráce s obyvatelem roubenky 

těsně sousedící s památkou, Standou Ondruchem, který s naší aktivitou 

sympatizoval a poskytnul nám nezbytné nářadí a také zázemí po dobu 

práce ve své chalupě. 

  

Jistý zlom začal na podzim roku 2006, kdy proběhly další dvě víken-

dové brigády. Na každou přijelo přes dvacet účastníků z celé republiky. 

Podařilo se tehdy dokončit odstraňování náletových dřevin, spálení 

obrovského množství větví. Louka tedy na zimu „prokoukla“ a podle 

slov místních obyvatel začala zase vypadat jako louka. Pro mě jako 

organizátora celé této činnosti se objevilo hned několik neuvěřitelných 

věcí. Jednak jsem viděl, jak práce dobrovolníků může být účelná a 

efektivní, a také byl vidět obrovský a stále vzrůstající zájem veřejnosti 

o víkendové akce. Účastníci odjížděli z Horní Bečvy vždy jakýmsi 

způsobem nadšeni, což mě vcelku hnalo do další činnosti. 

Začal jsem tehdy přemýšlet, co s Kudlačenou dál. Odpověď byla jedno-

značná. Louka nutně potřebovala alespoň částečný návrat k tradičnímu 

způsobu hospodaření, tedy citlivé letní kosení organizované nejméně 

ve dvou fázích pro zajištění vysemenění orchidejí a mečíků prováděné 

samozřejmě ručně bez jakékoliv mechanizace, jejíž vjezd není díky 

podmáčenému terénu možný. Po dohodě s botanikem ze Správy CHKO 

Petrem Chytilem jsme byli pověřeni letním kosením. 

Zároveň jsem byl v té době okouzlen tradičními lidovými řemesly, 

takže jsem se rozhodl, že kromě práce na louce budu účastníkům nabí-

zet kurzy drátenictví, zpracování ovčí vlny a košíkářství. Na jaře roku 

2007 jsem tedy zorganizoval víkendovku s názvem Příběh vrbového 

proutku, kde účastníci vyřezáváním vrbových výmladků připravovali 

louku pro letní kosení a také si každý odvezl ošatku z proutí či odráto-

vané nádobí. 

Mé další úsilí se soustředilo k přípravám letního kosení, které mělo být 

hlavní náplní pracovně řemeslného tábora, nabízejícího lidem sice těž-

kou, ale romantickou práci se sušením a hrabáním sena na louce, a ve 

zbytku času pletení košíků, vázání knih, fi lcování ovčí vlny, drátenictví, 

řezbářství a také několik přednášek a zážitkových her. 

Veškerá činnost na Kudlačeně však vyžadovala mnoho investic do ná-

řadí, organizace a propagace akcí, což přestalo být fi nančně udržitelné. 

Východiskem se stal grantový program Strom života – Pro přírodu, 

který vyhlásila Nadace Partnerství. Do tohoto programu jsem napsal 

projekt s názvem Zapojení veřejnosti do obnovy a údržby PP Kudla-

čena. Grant byl od Nadace Partnerství poskytnut, takže nic nebránilo 

tomu, pustit se do práce. 

Na letní tábor přijelo bezmála dvacet účastníků, díky nimž se podařilo 

louku pokosit, usušit a částečně spálit a zkompostovat seno. Zajímavé 

chvíle jsem prožil v červencových vedrech na louce, kam každý den 

přicházeli na kus řeči staříčkové či stařenky z okolních chalup, kteří 

mi zjevovali jejich vzpomínky na dětství, kdy chodili do mokřadů pro 

léčivou vachtu, a také koukat se na krásné „kukačky“, jak se na Horní 

Bečvě říká prstnatcům. Měl jsem tehdy a stále mám velkou radost 

z toho, co se nyní na Kudlačeně děje. Projekt pokračoval na konci září 

brigádou, při níž kromě práce na Kudlačeně účastníci pletli košíky 

z vrbového proutí. 

Když se tak ohlédnu zpět, tak jsem vcelku vděčný za onen bláznivý 

nápad začít na Horní Bečvě „něco“ dělat. Na tomto místě patří však 

můj obrovský dík za to, že jsem díky činnosti na  Kudlačeně potkal 

několik desítek lidí, kteří nadšeně pomáhají obnovit beskydské přírodní 

bohatsví a nejen to. Učí ostatní starým řemeslům, pomáhají s dětským 

ekovýchovným táborem, a to vše činí s úsměvem a lehkostí, která prý 

vždy byla a je příznačná pro každou činnost dobrovolníků. Nechť je 

příběh louky na Kudlačeně inspirací pro ty, kteří by také rádi „něco“ 

dělali… 

Jan Křivonožka
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