
Základní článek Hnutí 
Brontosaurus Kolovrátek

Naše činnost - ohlédnutí se zpět a vize 
do budoucna



Pár slov úvodem
• počátek činnosti v roce 2006 

• od počátku roku 2008 
samostatný základní článek Hnutí 
Brontosaurus 

• hlavní náplní kosení PP 
Kudlačena, příležitostně drobné 
práce v PP Poskla a PR Smrk  

• pod záštitou Akce Příroda 
(program HB zaměřený na 
dobrovolnou péči o přírodu)

• kurzy tradičních řemesel 

• ekovýchovné akce (mapování 
orchidejí, ekologie lesa)



PP Kudlačena
• rašelinná louka („sihla“) 3 km 
východně od obce Horní Bečva 
(okr. Vsetín)
• kdysi využívána místními 
hospodáři (kosení, pastva), 
dnes potřeba zajistit pravidelný 
ochranářský management k 
udržení druhové rozmanitosti, 
zejména ohrožených druhů 
rostlin a živočichů
• naše činnost na lokalitě od 
dubna 2006



Kosení

• dvakrát ročně
• fázová seč 

• zapojení 
veřejnosti do péče 
o lokalitu



• odstraňování 
náletových 
dřevin



• ruční kosení                         
     – kosami a křovinořezem



• sklízení 
sena – 
hrabání, 
sušení, 
kompos-
tování, 
pálení



• péče o tůňky 
na Kudlačeně 
– domov 
mnoha rostlin 
i živočichů



 ohlédnutí zpět





Plány do budoucna:

• pokračování v 
každoroční péči o louku 
se zapojením veřejnosti
• publikační činnost



Starý ovocný sad na Poskle a PP Poskla
• starý sad s ovocnými stromy a PP Poskla nedaleko  Hutiska-
Solance (okr. Vsetín)
• pomoc místním obyvatelům s pracemi v sadu, příležitostné 
zapojení se do péče o přírodní památku (mozaika nelesních 
stanovišť)
• oživení přírodě blízkého tradičního hospodaření 
• zapojení veřejnosti



• péče o dřeviny v sadu
• odklízení suchých větví a mrtvých 
stromů
• výsadba nových stromků



• odstraňování náletových dřevin na PP Poskla



Cíle do budoucna:
• prohloubení spolupráce s místními obyvateli a veřejností 
při společné snaze zachovat, obnovovat a pečovat o sad 
jako důležitý krajinný prvek 



PR Smrk • podvrcholové a vrcholové partie 
masivu Smrk (1276 m n. m.), 10 
km jižně od Frýdlantu n. Ostravicí 
(okr. Frýdek-Místek)
• odstraňování rozlehlých porostů 
nepůvodní borovice kleče (Pinus 
mugo) a smrku pichlavého (Picea 
pungens), které byly ve 
vrcholových partiích Smrku 
nevhodně vysazeny v 70. letech a 
dnes výrazně omezují výskyt 
původních rostlin (např. jeřábů), 
na kterých je závislá spousta 
živočichů, jako jsou lesní kurové 
(tetřev, jeřábek)



• postupné 
odstraňování 
nepůvodních 
porostů v těžko 
přístupném 
terénu
• co 
nejšetrnější 
přístup k okolní 
přírodě 



Vize do budoucna:

• zintenzivnění 
práce
• zapojení 
dobrovolníků z řad 
veřejnosti
• osvěta v 
problematice 
nepůvodních druhů 
v naší přírodě



Dětské ekovýchovné tábory
• dlouhá tradice v našem působení
• dostatek zkušeností, odborný pedagogický přístup
• krásné prostředí Beskyd, zázemí dřevěnice na Horní Bečvě
• zážitkový program s ekologickou a environmentální tématikou
• spokojení dětští absolventi táborů



• výtvarně-tvořivé 
workshopy vedené 
zkušenými lektory



• ekologická 
výchova – 
poznávací 
tematické výlety 
…



... aktivity … 



… hry …



… přímo 
uprostřed 
valašské 
přírody



Plány do budoucna:

• pokračovat v pořádání dětských táborů



Kurzy tradičních 
řemesel

• ustupující i téměř 
zapomenutá lidová 
řemesla
• pořádání workshopů
• odměna 
dobrovolníkům za 
práci na louce, v sadu 
nebo v kleči, součást 
pracovních akcí pro 
veřejnost
• zkušení lektoři (naši 
i externí)



Drátenictví





Košíkářství







Síťování



Práce s vlnou – 

čištění a kramplování, 
předení, filcování, 
tkaní









Zápjestková 
technika



Práce s textilem



Keramika





• další informace na webu: 

     http://kolovratek.brontosaurus.cz

• portfolio výrobků Honzy Křivonožky:      
        
https://picasaweb.google.com/1143209026
04154771756/PortfolioVyrobku#

• portfolio výrobků Jirky Bobra 
Procházky:

              
https://picasaweb.google.com/baevear/ 
PortfolioVyrobku#

• všechny fotografie v prezentaci 
pocházejí z archivu Kolovrátku

               



… děkuji za pozornost
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