
Letný tábor  ochrancov  prírody v Malých Karpatoch  a na Záhorí  

2014 

 

Termín: 11. – 26. júl 2014 

Miesto: Ekodomček v Kuchyni pod Modranskou skalou (ubytovanie),  

CHKO Malé Karpaty, Záhorská nížina (CHKO Záhorie) 

 

Organizátori: BROZ, KOS – Karpatský ochranársky spolok 

Odborný garant tábora: RNDr. Jaromír Šíbl, PhD. 

 

PROGRAM : 

 

11.7.piatok 

ÚEV – PR Jasenácke (mokraď) - kontrola obvodového značenia hraníc PR, obnova vodného režimu 

mokrade v povodí Lakšárskeho potoka (lokalita Hottonia palustris, liahnisko obojživelníkov) 

Vedúci / sprievodca 

Jaromír Šíbl 

Luboš Homola 

Mgr. Martin Mráz, ŠOP SR 

 

12.7.sobota 

ÚEV – PR Mešterova lúka, Orlovské vŕšky - najkrajšie lokality mokradí Záhoria, kontrola 

obvodového značenia hraníc PR Orlovské vŕšky 

- večer kultúrny program (Ice-breaking + welcome party)  

Vedúci / sprievodca 

Jaromír Šíbl 

Mgr. Martin Mráz, ŠOP SR 

 

13.7.nedeľa 

ÚEV Biele Hory: Sološnica – NPR Roštún, PR Klokoč, NPR Pohanská - výstup na vrcholy Veľká 

Vápenná, Klokoč), kontrola a obnova obvodového značenia hraníc NPR Roštún a PR Klokoč, 

odstraňovanie ohnísk na hrebeni Malých Karpát. Biotopy európskeho významu : Lipovo-javorové 

sutinové lesy, Vápnomilné bukové lesy, ukážka zachovalých častí spoločenstiev Malých Karpát, 

ojedinelého hrebeňového komplexu hôľneho charakteru s druhovo bohatou faunou a flórou. 

Vedúci / sprievodca 

Viktor Prachár 



 

14.7.pondelok  

ÚEV - NPR Červený rybník – obnova vodného režimu v rezervácii + kopanie liahnísk pre 

obojživelníky (1. etapa)  

Vedúci / sprievodca 

Jaromír Šíbl 

Luboš Homola 

Mgr. Martin Mráz, ŠOP SR 

 

15.7. utorok  

NPR Záruby, PP Čertov žľab– odstraňovanie ohnísk v hrebeňových častiach NPR, obnova a oprava 

obvod. Značenia NPR a PP (Veterlin, Čelo, Čertov žľab). Výstup na najvyšší vrch Malých Karpát -

Záruby 767 m.n.m. Zachovalé lesné komplexy pralesového charakteru na vápencovom podloží, 

charakteristické skalnými sutinami, ktoré sú ovplyvnené drsnými poveternostnými podmienkami . 

Vedúci / sprievodca 

Viktor Prachár 

Luboš Homola 

 

16.7. streda  

ÚEV - PR Zelienka, Vanišovec - najkrajšie lokality mokradí Záhoria, kontrola obvodového značenia 

hraníc PR Vanišovec. 

Možnosť prespať na okraji mokrade na mieste silno pripomínajúcom sibírsku tajgu (nočné 

pozorovanie bobrov).  

Vedúci / sprievodca 

Jaromír Šíbl 

Mgr. Martin Mráz, ŠOP SR 

Viktor Prachár 

 

17.7. štvrtok  

Plavecký kras – NPR Kršlenica, PP Jaskyňa Deravá skala, PR Čierna skala, Monrepos, Amon, 

Báborská , Plavecký hrad ( NPR Pohanská) – oprava panelov náučného chodníka, kontrola 

obvodového značenia NPR Kršlenica a NPR Pohanská. 

Vedúci / sprievodca 

Viktor Prachár 

 

18.7. piatok  

ÚEV - NPR Červený rybník – obnova vodného režimu v rezervácii + kopanie liahnísk pre 

obojživelníky (2. etapa)  

Vedúci / sprievodca 

Jaromír Šíbl 

Mgr. Martin Mráz, ŠOP SR 

 

 



19.7. sobota 

ÚEV - CHA Bežnisko vo vojenskom výcvikovom priestore Záhorie (aktívna raketová a 

delostrelecká strelnica) – kontrola (eliminácia) výskytu invázneho druhu Phytolaca americana, 

ukážky manažmentu pieskových dún – prioritný biotop európskeho významu (monitoring výskytu 

sysľov, vzácne motýle, nosorožteky, jašterice zelené, dudky),  

- večer kultúrny program (Mid-term + Cross-cultural party). 

Vedúci / sprievodca 

Jaromír Šíbl, Luboš Homola, Viktor Prachár 

 

 

20.7. nedeľa 

ÚEV Biele Hory: Kuchyňa - PR Vysoká – výstup na vrchol a kontrola obvodového značenia hraníc 

PR, Zámok, Bučková, Taricové skaly, Peterklin , Hubalová, Rohožník (alt. Kuchyňa)  

Vedúci / sprievodca 

Viktor Prachár  

 

21.7. pondelok 

ÚEV - NPR Červený rybník, Borský Sv. Jur – obnova vodného režimu + liahnísk pre obojživelníky 

(3. etapa) 

Vedúci / sprievodca 

Jaromír Šíbl 

Mgr. Martin Mráz, ŠOP SR 

 

22.7. utorok  

ÚEV Biele Hory a Buková: Plavecký Peter – PR Kamenec vyhlásená na ochranu prirodzených 

lesných spoločenstiev Malých Karpát so zriedkavými a chránenými druhmi rastlín a živočíchov, 

(kontrola obvodového značenia hraníc PR), PR Buková – lúčne spoločenstvá – Buková – kúpanie v 

priehrade – Breziny – Ostrý Kameň (zrúcanina hradu) – NPR Záruby – Plavecký Mikuláš. 

Vedúci / sprievodca 

Viktor Prachár 

Luboš Homola 

 

23.7. streda  

Kuchyňa a okolie – obnova lúčnych a pasienkových biotopov na lokalite sysľa pasienkového 

(kosenie, hrabanie) .  

Vedúci / sprievodca 

Viktor Prachár 

Jaromír Šíbl 

 

24.7. štvrtok 

Vybrané lokality mokradí Záhoria (spresníme neskôr podľa požiadavky ŠOP SR) – exkurzia + 

obnova vodného režimu + monitoring bocianov. 

Vedúci / sprievodca 



Jaromír Šíbl 

Viktor Prachár 

 

25.7. piatok  

ÚEV Kuchynská hornatina – okolie Perneka, ochranné lesy a staré banské diela  

- príprava a rúbanie dreva 

- večer kultúrny program (Farewell-party)  

Vedúci / sprievodca 

Viktor Prachár 

Jaromír Šíbl 

Luboš Homola 

 

26.7. sobota 

 Program podľa želania účastníkov – napr. príprava a rúbanie dreva, kosenie lúk, okopávanie 

záhradky, upratovanie, omietanie hlinou, zbieranie byliniek, kúpanie v priehrade ...  

Ukončenie tábora, odchod účastníkov :)  

 

 

Počas celého tábora:  

 

- Monitoring hniezdenia bocianov čiernych a bielych na Záhorí 

 

- Monitoring výskytu vzácnych druhov – lelky , dudky , chrapkáč poľný ... 

 

- Monitoring rakov v potokoch Malých Karpát, inštalácia hniezdnych podložiek pre trasochvosty 

horské na vybraných tokoch v Chránenom vtáčom území Malé Karpaty. 

 

- Ekodomček v Kuchyni - príprava a rúbanie palivového dreva s využitím tradičných nástrojov 

(bruchatka), kosenie a hrabanie lúk s výskytom vzácnych druhov (sága stepná, modráčik 

čiernoškvrnný, syseľ), omietanie hlinou..., starostlivosť o domáce zvieratá - sliepky, králiky, koza 

(pasenie, dojenie), kúpanie v priehrade, spevokol. 

 

- Sološnica - pomoc pri výstavbe novej terénnej stanice KOS – karpatského ochranárskeho spolku 

(kopanie a betónovanie základov) 

 

- Pre vážnych záujemcov (treba sa prihlásiť vopred) ponúkame nácvik techník prežitia v drsnej 

prírode + základov psychosomatickej odolnosti. 

 

 

Organizačné pokyny pre účastníkov: 

 

Záujemcovia sa môžu zúčastniť celého tábora, alebo len vybraných dní. 



Svoju účasť na tábore vopred oznámte - potvrďte hlavnému organizátorovi tábora: 

 

Viktor Prachár - 0910 632 092, viktor.prachar@gmail.com 

alebo  

Mgr. Luboš Homola – 0949 719 115 

 

 

Čo si zobrať:  

Spacák, karimatku, hudobné nástroje, pracovný odev, rukavice. 

Na domčeku sú postele – matrace pre cca 20 ľudí + na lúke sa dá stanovať alebo spať pod 

širákom, suchá latrína, výdatný prameň kvalitnej pitnej vody (krasová vyvieračka), elektrina, el. 

kanvica, chladnička, el. šporák, kozub, pec, ohnisko, umývanie a kúpanie v potoku alebo v priehrade 

Stravovanie – prineste si čo vám chutí, niečo môžeme pripraviť aj spoločne, krčmy aj obchody sú 

v blízkom i vzdialenejšom okolí, možnosť dopĺňať zásoby. 

 

 

Účastnícky poplatok: 0 € !  

Bližšie  info : 

https://www.facebook.com/events/820883157922098/?fref=ts 

http://www.broz.sk/natura2000ba 

 

https://www.facebook.com/events/820883157922098/?fref=ts
http://www.broz.sk/natura2000ba

