
O savcích v současnosti vychází bezpočet
popularizačních knih, v naprosté většině
případů jde ale o tituly, které na tuto atrak-
tivní skupinu obratlovců nahlížejí z glo-
bálního hlediska. Řada takových publikací
navíc bývá výsledkem překladu původně
zahraničního díla, což kromě kolísající
jazykové úrovně obvykle přináší problém
s popisem druhů nebo fenoménů z per-
spektivy jiné než české, potažmo středo -
evropské. V českém kontextu jsou popu-
larizačně zpracované regionální fauny
savců vzácností. Příkladem takového díla
je první svazek z edice Průvodce přírodou
Táborska – Savci Táborska, který v loň-
ském roce vydalo Husitské muzeum v Tá -
boře. Formátem menší kniha obsahuje
zdařilé fotografie všech představovaných
druhů a typických prostředí jimi obýva-
ných. Snímky biotopů mají atmosféru, byly
pořízeny v regionu a jsou lokalizovány.
Posledně zmíněný fakt jistě potěší zejmé-
na místní obyvatele, k návštěvě Táborska
by však mohl podnítit i čtenáře z jiných
koutů České republiky. Texty jsou psány

výstižně a kromě nejdůležitějších údajů
obsahují i řadu zajímavostí. Zárukou kva-
lity je už samotný autorský tým, tvořený
dvěma zkušenými muzejními zoology –
Milošem Anděrou, dlouholetým pracovní-
kem Národního muzea v Praze, a Petrem
Zbytovským, který od r. 1971 působí jako
kurátor zoologických sbírek Blatského mu -
zea v Soběslavi. Oba se faunistice věnují
dlouhodobě a systematicky, a proto jistě
nikoho nepřekvapí, že druhové kapitoly
doplňují názorné a aktuální síťové mapy
rozšíření.

Čtenářům se tím do rukou dostává kva-
litní a atraktivní publikace, která nepo-
chybně podnítí zájem přírodovědců i širo-
ké veřejnosti o savce v regionu. Autoři
ostatně v knize k dalšímu sběru faunistic-
kých dat a hlášení pozorování vybízejí.
Vydavateli i autorům přejeme, aby se Sav-
ci Táborska stali vyhledávaným svazkem
nově založené knižní série Průvodců pří-
rodou Táborska, a doufáme, že podobně
vydařených regionálních zpracování sav-
čích faun bude do budoucna přibývat.

Husitské muzeum v Táboře, 2021, 
192 str. Cena 220 Kč.
Kniha je v prodeji na pokladnách
a v knihovně Blatského muzea 
v Soběslavi, v muzejním obchodě 
Husitského muzea v Táboře 
i ve vybraných knihkupectvích; 
bližší informace najdete 
na www.blatskemuzeum.cz.
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Miloš Anděra, Petr Zbytovský: Savci Táborska –
záslužný počin k poznání místní fauny

Cena AOPK ČR se udělovala počtvrté, tra-
dičně na konferenci Vybrané problémy
naší přírody a krajiny. V kategorii Počin ji
získal Pivovar Radegast za reklamní spot
s motivem pastevce a vlka a za podporu
projektů, které se zaměřují na zadržování
vody v krajině a péči o beskydské louky.
V kategorii Osobnost si cenu odnesl za
celoživotní práci prof. Karel Šťastný.

„Radegast nás oslovil tím, že hrdina
jejich kampaně se v těžké situaci rozhodl
správně. To v kontextu tuzemské, mnohdy
vyhrocené debaty o návratu vlků do naší

krajiny, není samozřejmost. Naopak je to
velmi potřebný postoj. Snažíme se vysvět-
lovat, že tyto přísně chráněné šelmy do
naší přírody patří, chovatelé dostávají fi -
nance na zabezpečení stád i kompenzace
za případné škody. Vlci pomáhají regulovat
přemnožená prasata divoká, srnce a jeleny,
kteří brání přirozené obnově lesů a půso-
bí velké škody i zemědělcům,“ vysvětlil
ředitel AOPK ČR František Pelc.

Karel Šťastný je čtenářům Živy dobře
známý jako autor článků i dlouholetý člen
redakční rady. Celý život studuje rozšíření
ptáků a jejich početnost v naší republice.
Zavedl exaktní metody výzkumu ptačích
populací a společenstev a významně tak při-
spěl k ochraně ptactva. Vydal stovky článků
a 50 knih. Dlouhá léta působil jako jednatel
a předseda České společnosti ornitologické
a v r. 1990 spoluzakládal Lesnickou a dře-
vařskou fakultu České zemědělské univer-
zity v Praze. Nyní působí na Fakultě život-
ního prostředí ČZU. Výčet jeho přínosů pro
ochranu přírody tím však zdaleka nekončí.

Ceny Agentury jsou udělovány na zákla-
dě doporučení Rady AOPK ČR. V r. 2018
získalo ocenění Arcibiskupství pražské za
šetrné lesní hospodaření na Rožmitálsku
a manželé Zuzana a Leo Burešovi za celo-
životní přínos pro ochranu a výzkum příro-
dy v Jeseníkách, v r. 2019 firma ZEMSPOL
za šetrné zemědělské hospodaření v Morav-
ském krasu a Petr Moucha za celoživotní
práci zejména pro ochranu lesů, za r. 2020
Povodí Moravy za některé revitalizační a re -
naturační projekty Moravy a Dyje, v katego-
rii Osobnost byly oceněny dvě výjimečné
ženy – Jarmila Kubíková a Dana Bartošová.

Více na www.ochranaprirody.cz
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1    Cenu AOPK ČR v kategorii Osobnost
předali Karlu Šťastnému (vlevo) ředitel
Agentury František Pelc a předseda Rady
AOPK ČR Vladimír Bejček. Foto P. Zmek
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