
Rok 2021 je „ROKEM VÁŽEK“  
+ MINI JEZÍRKO a SBÍRKA 

 
Český svaz ochránců přírody vyhlásil rok 2021 Rokem vážek. 

 

     
 
Cílem je upozornit na tyto pozoruhodné druhy hmyzu a také na prostředí, ve kterém žijí a na způsoby 
jejich ochrany. Zachovalé vodní plochy a mokřady, pro které jsou vážky symbolem, jsou 
nepostradatelnými biotopy v naší krajině... 
 
ČSOP by rád, aby si lidé začali mokřadů více vážit, napomáhali jejich obnově a bránili jejich zániku. 
Nejen jako míst, ke kterým obracíme své zraky coby k přirozené „klimatizaci“ v dobách letních veder, 
ale i míst plných života, plných nejrůznějších – mnohdy i velmi vzácných – rostlin a živočichů. Právě 
vážky, tyto létající drahokamy, jsou toho symbolem. 
 
Ochranář Jan Stýblo upozorňuje na jednoznačný úbytek vodních ploch v krajině: „Tam jsou ta čísla 
dobře zjistitelná. A logicky z toho plyne, že když ubývají vodní biotopy, tak samozřejmě musí ubývat i 
vážek – co se týče množství jedinců i druhů. Nejsou na tom dobře.“ Populaci v přirozeném prostředí 
lze posílit obnovou nebo budováním tůněk, rybníčků a dalších vodních ploch, třeba i na zahradě u 
domu. „Stačí maličké jezírko na dešťovou vodu a vážky stoprocentně přiletí samy.“  Vážka je 
predátor, který se coby dospělec živí létajícím hmyzem: „Mít vážky na zahradě znamená, že vám 
budou lovit komáry a veškerý obtížný hmyz.“ 
 
A proto jsme se rozhodli, takový prostor z naší školní zahrady využít a použít pro maličké jezírko na 
dešťovou vodu, abychom vážky, ale nejen ty, ale i ostatní živočichy, do naší zahrady „přilákali“.  

Tím si v přírodní části naší zahrady vytvoříme další biotyp. 

 



A kdy se do vytvoření mini jezírka pustíme? 
 

Vzhledem k epidemické situaci ještě hromadné akce s rodiči pořádat nemůžeme, tak se do budování 
pustíme vlastními, školkovými, silami – tedy pod vedením našich pánů školníků...  
 
Jezírko bude umístěno tak, aby se v něm zbytečně voda nepřehřívala – tedy u vzrostlých stromů 
v jihozápadním koutu zahrady. Bezpečnost tohoto jezírka, které bude oválného tvaru s rozměry 2,5 
na 1,5 m a hloubka uprostřed bude do 40cm, bude zajištěna žárově pozinkovanou kovovou/ 
nerezovou sítí umístěnou pod hladinou jezírka. V jezírku, na hladině a břehu budou vodní rostliny      
(i se samočistící funkcí). Dno, břehy a okolí jezírka budou oblázky, valouny, „placáky“ a traviny. 
Ilustrační fotografie: 
 

        
 
 

 

Proto Vás tímto žádáme o přiložení ruky k dílu! 
A to právě vyhlášenou „Sbírkou valounů, oblázků nebo pěkných „placáků“,  

a to všech možných velikostí. 
 

 

    
 



     
 
 

 
 
 

 
 


