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1. Název projektu: Přírodovědný program pro rodiny v CHKO Litovelské Pomoraví 
 
2. Cíle projektu byly splněny. 
S ohledem na hygienickou situaci v České republice byla původně plánovaná akce přeložena 
z 23.5.2020 na 12.9.2020. Oslavy proběhly v Informačním středisku CHKO Litovelské 
Pomoraví Šargoun u Litovle. Přírodovědný program byl součástí oslav 30. let založení CHKO 
Litovelské Pomoraví. Kulturní program akce byl financován v rámci projektu „Den CHKO 
Litovelské Pomoraví – oslava výročí jejího vzniku“.  
 
V rámci akce byly prezentovány přírodovědné hodnoty CHKO Litovelské Pomoraví a 
historicko-kulturní dědictví regionu Haná. Pozvánka na akci je uvedena v příloze 1.  
 
Celkem se akce zúčastnilo přes 400 účastníků, zejména rodin s dětmi. 
 
Obsah oslav založení CHKO Litovelské Pomoraví: 
 
A/ Prezentace tradičních řemesel – včelařství, pletení z vrbové proutí, bylinkářství. 
 
B/ Prezentace kulturního dědictví – vystoupení dětského krojovaného souboru Hanačka 
z Litovle. Na závěr vystoupila hudební skupina Stracené ráj, která své písničky zpívá 
hanáckým dialektem.  
 
C/ Prezentace přírodního dědictví lužní krajiny v CHKO Litovelské Pomoraví – 
zážitková stanoviště pro rodiny s dětmi zaměřená na přírodovědné hodnoty CHKO Litovelské 
Pomoraví. V rámci stezky za podkladem, kterou připravili strážci CHKO, se účastníci prošli 
okolní krajinou lužních lesů.  

Součástí programu byla promítání filmů o problematice ochrany vodních ekosystémů, 
které byly součástí festivalu EKOFILM. 
 
D/ Výstava výtvarných prací žáků MŠ a ZŠ z obcí a regionu v okolí CHKO Litovelské 
Pomoraví: V rámci programu proběhla výstava vybraných výtvarných prací s tématem 
„CHKO Litovelské Pomoraví – krajina plná života“. Výherci obdrželi z rukou ředitele AOPK 
ČR, pracoviště Olomoucko věcné ceny.  
 
V příloze 2 této zprávy jsou uvedeny fotografie z konání akce. 
 
3. Propagace akce  
Propagace probíhala na webových stránkách, ale byly i vyvěšovány pozvánky na vymezených 
místech v Olomouci a v obcích na území a v okolí CHKO Litovelské Pomoraví. Pozvánky 
byly mimo jiné umístěny na webových stránkách spolku Viadua (http://www.viadua.cz), na 
stránkách AOPK ČR – regionální pracoviště Olomoucko a organizace Sluňákov o.p.s., dále v 
informačních centrech v Olomouci, Litovli, Uničově a v Mohelnici.   

V rámci Olomouckých listů byl publikován článek o oslavách CHKO Litovelské 
Pomoraví a AOPK ČR vydala tiskovou zprávu, která je přílohou této závěrečné zprávy. 
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4. Přínos projektu a dopad řešení.  
Projekt byl zaměřený na zvýšení informovanosti veřejnosti o cenných fenoménech Chráněné 
krajinné oblasti Litovelské Pomoraví, kterou každoročně navštíví tisíce obyvatel z regionu a 
okolí. Je oblíbeným cílem cyklistů i pěších návštěvníků.  
 Při pobytu ve venkovním prostředí měli účastníci přímý kontakt s přírodou, byli 
seznámeni s obyvateli lužního lesa i zahrady v okolí Šargounu. Dále si užili kulturní 
vystoupení věnovaná regionu Hané.   
 Na konání akce spolupracovali odborní pracovníci AOPK ČR a dobrovolníci spolku 
Viadua.  
 
PŘÍLOHA 1:  
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PŘÍLOHA 2: Tisková zpráva AOPK ČR 
 
V Informačním středisku Šargoun se slavily 30. narozeniny CHKO Litovelské Pomoraví 
Jedna z nejmladších chráněných krajinných oblastí Litovelské Pomoraví slavila v sobotu 12. 
září své 30. narozeniny. A oslava to byla vydařená! Na akci, kterou pořádala Agentura 
ochrany přírody a krajiny společně se spolkem Viadua, přišlo přes 400 gratulantů. 
Pro návštěvníky bylo připraveno celkem devět stanovišť, kde se mohly zábavnou formou 
seznámit s přírodou Litovelského Pomoraví. Děti se pomocí hravého pexesa naučily poznávat 
plody dřevin rostoucí v okolí, mohly si vyrobit magnetku či placku s motivem rostliny a 
živočicha, seznámily se s živými rybami. Paní košíkářka předvedla pletení z proutí, mnozí 
návštěvníci se pokusili uplést i vlastní košík či jiný výrobek. Domů si odnesly vlastnoručně 
potištěnou tašku či bylinnou bombu do vany. Také se seznámily s tradičním řemeslem – 
košíkářstvím, pletení košíku si i vyzkoušely.  Nakonec se děti s rodiči vydaly po objevné 
stezce strážců přírody za pokladem. Součástí programu byly i Ozvěny ekofilmu s promítáním 
filmů o přírodě či přednáška o včelách. 
Vyvrcholením oslav bylo vyhlášení výsledků výtvarné soutěže „CHKO Litovelské Pomoraví 
– krajina plná života.“ Padesát vybraných obrázků bylo na zahradě Informačního centra 
Šargoun vystavěno.  
„Byli jsme mile překvapeni kolik výtvarných děl bylo do soutěže přihlášeno! Celkově jsme 
napočítali bezmála 300 obrázků,“ podotkl ředitel AOPK ČR regionálního pracoviště 
Olomoucko Michal Servus.  
Oslavu zpestřilo vystoupení Dětského folklórního souboru Hanáčci z Litovle. Na konci 
slunného dne zahrála legendární hanácká kapela Stracené ráj. Třicáté výročí založení CHKO 
jsme tedy oslavili nejenom povídáním o přírodě Litovelského Pomoraví a ochraně přírody 
obecně, ale také zpěvem a tancem.  
Akce se uskutečnila za finanční podpory Olomouckého kraje a firmy Brazzale Moravia, 
mediálním partnerem bylo Rádio Haná a Olomoucká drbna. Hodnotnými cenami přispěla i 
Pevnost poznání Olomouc. 
Třicáté výročí založení CHKO Litovelské Pomoraví slavíme již od začátku roku. Sobotní 
oslava byla jednou z mnoha akcí pro širokou veřejnost. Na jaře jsme připravili podobně 
zdařilý program pro děti v Botanické zahradě Univerzity Palackého v Olomouci. Velmi 
populární byla výstava fotografií z Pomoraví na plotě botanické zahrady. První zářijovou 
sobotu jsme v rámci Litovelských slavností uspořádali přírodovědnou stezku pro děti v okolí 
Olomouckého rybníka v Litovli. O víkendu šedesátka dobrovolníků čistila řeku Moravu. 
A v oslavách chceme do konce roku pokračovat. Již tuto sobotu proběhne v Domě přírody 
Litovelského Pomoraví na Sluňákově akce nazvaná „Den přírody Litovelského Pomoraví“. V 
rámci Ekologických dnů Olomouc plánujeme pro registrované návštěvníky exkurze 
nejhezčími kouty Pomoraví. Na dvou místech v CHKO vysadíme během podzimu po třicítce 
stromů. Vyvrcholením oslav by měla být konference pro odbornou veřejnost, kterou 
pořádáme ve spolupráci s Katedrou ekologie a životního prostředí Univerzity Palackého. 
Slavnosti 30. výročí chceme ukončit ekovýchovným programem v Pevnosti Poznání v 
Olomouci.  
Naše krásná a unikátní chráněná krajinná oblast si bohaté oslavy zaslouží! 
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PŘÍLOHA 3: Fotografická dokumentace akce 
 

 
Ukázka pletení z vrbového proutí, které si účastníci sami vyzkoušeli. 
 

 
Poznáš stopy živočichů, kteří se v CHKO Litovelské Pomoraví vyskytují, i těch, které můžeš 
potkat v jiných typech lesa, které se vyskytují např. v CHKO Beskydy? 
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Zázemím akce bylo informační středisko CHKO Litovelské Pomoraví Šargoun u Litovle. 
 

 
V rámci akce proběhla výstava oceněných výtvarných prací soutěže „CHKO LP – Krajina 
plná života“ a výherci obdrželi věcné ceny.  
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Využití bylinek pro tisk na plátěné tašky. 
 

 
Výtvarné hrátky s přírodninami – malování na říční oblázky, pletení z pedigu. 
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Stanoviště o rybách – ukázka živých ryb vyskytujících se v CHKO Litovelské Pomoraví. 
 

 
Bylinkové stanoviště  
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Koncert skupiny Stracené ráj 
 

 
Výroba placek s rostlinami a živočichy, kteří se v CHKO LP vyskytují. 
 
 
 
 


