
 

Česká televize – Tiskové oddělení   Kavčí hory, 140 70 Praha 4   T: +420 261 133 312    F: +420 261 218 599 E: pressct@ceskatelevize.cz   www.ceskatelevize.cz/press   RSS: www.ceskatelevize.cz/rss/tiskove-zpravy 

Tiskové materiály 

  Klenoty naší krajiny 
 
 
 
 
Na obrazovku ČT2 se ve čtvrtek 4. května ve 21:30 hod. vrátí cestopis Klenoty naší krajiny, 
který se věnuje výjimečným lokalitám v chráněných krajinných oblastech na našem území. 
Divákům třetí série představí dalších osm zajímavých míst herec Miroslav Vladyka.    
 
 
Chráněných krajinných oblastí je na českém území celkem šestadvacet a velmi často se jedná o 
velké územní celky. Zahrnují všechny podoby české krajiny, od nížin, přes lužní lesy až po skalní 
města či vysoká pohoří. Tyto lokality zaujímají celkem 11 000 km², což je čtrnáct procent rozlohy 
naší země. Autoři cyklu Klenoty naší krajiny postupně představili všechny z nich. „Smyslem projektu 
bylo sestavit audiovizuální mapu české krajiny, tedy českých chráněných krajinných oblastí. A do této 
mapy zasadit příběhy, osudy a tradice s krajinou a přírodou spojené. Máme pocit, že se nám to 
povedlo, a máme z toho radost,“ říká dramaturg Josef Albrecht. Třetí série putování začne ve 
Slavkovském lese a diváci postupně uvidí Poodří, Český kras, Šumavu, Brdy, Lužické hory, Český les 
a Blaník.  
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Miroslav Vladyka: Všude se dá krásně cestovat, 
koukat, odpočívat,  radovat se, nebo si krásně 
smutnit 
 

Klenoty naší krajiny představují naše CHKO. Jaký je Váš vztah k České republice? 
Já mám tu naší zemičku strašně rád! Už od malička. A vůbec mě to nepřechází.  Naopak, líbí se mi tu a užívám si to tady víc a víc a nehodlám to měnit! 
Když jedete na dovolenou, hledáte spíš přírodu a samotu nebo civilizaci? 
Já ve městě žiju, tak kdykoli mám volno, koukám vystřelit někam do přírody. I kdyby to bylo na pár hodin, stojí mi to za to. A lidí si ve městě  užiju dost, tak jsem klidně i sám a je mi taky báječně. 

Nyní Česká televize uvede nové díly Klenotů naší krajiny, takže jste procestoval už opravdu hodně chráněných krajinných oblastí. Vyberete tu, která Vás nejvíce očarovala? 
To teda nevyberu! Protože všude je něco výjimečného, co jinde není, ale všude se dá krásně cestovat, koukat, odpočívat,  radovat se, nebo si krásně smutnit. 
Vyrážíte do oblastí, kde točíte, někdy i soukromě? 
Já většinou jedu o pár dní dřív, trochu si to místo prošmejdím na kole a pěšky, pak točím, a když to jde, ještě zůstanu a projdu si zajímavá, pro mě nová místa. Buď na radu, nebo dokonce s lidmi, se kterými se během natáčení seznámím. 
Jak natáčení ovlivňuje počasí? 
Na natáčení je krátký, omezený čas. Někdy se stane, že přijdeme na místo, které se točilo včera, bylo pošmourno a dnes je krásně, tudíž se to k sobě moc nehodí. Jindy je to zase naopak. Ale nejhorší je, když 



 

Česká televize – Tiskové oddělení   Kavčí hory, 140 70 Praha 4   T: +420 261 133 312    F: +420 261 218 599 E: pressct@ceskatelevize.cz   www.ceskatelevize.cz/press   RSS: www.ceskatelevize.cz/rss/tiskove-zpravy 

Tiskové materiály 

prší.  Kamera, kterou máme, nesnese vlhko a vypíná se.  Ale natočit to musíme, tak se holt poručí větru, dešti. Ještě, že to už dlouho umíme.  
Veřejnost Vás zná hlavně jako herce, ale v „Klenotech“ moderujete. Jak si užíváte moderování?  

Mě to baví moc. Projedu si spoustu krásných míst, dozvím se hodně nových věcí  a seznámím se se zajímavými lidmi. A protože některé situace nejdou moc připravit a nazkoušet, tak jsou to taková malá improvizovaná  představení. Takže si vlastně krásně zahraju. 
Máte nějakou zpětnou reakci od diváků Klenotů naší krajiny? 
Někdy  mě někdo zastaví  a řekne mi, že se kouká a že se mu náš pořad  líbí. A stává se mi to docela často, což mě moc těší a doufám, že se „Klenoty“ budou líbit dál a že i mě pochválí hodně lidí.    
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Anotace dílů 
 

1. díl – Slavkovský les  
Chráněnou krajinnou oblast 
Slavkovský les je možné přirovnat 
k hornatému ostrovu zeleně, klidu 
a dosud málo narušené přírody v 
trojúhelníku Karlových Varů, 
Mariánských Lázní a 
Františkových Lázní. Slavkovský 
les se svými rozsáhlými lesy, 
rašeliništi a mokřady vytváří 
ohromný přírodní vodní rezervoár, 
který je mimořádně důležitý 
právě pro lázně. Slavkovský les je 
unikátní, co se výletů týče. Diváci 

zjistí, že na své si zde přijdou sportovní nadšenci, lidé toužící po odpočinku i milovníci historie. 
Nachází se zde mnoho léčivých a rozmanitých pramenů, což není možné najít v žádné jiné CHKO. 
Mezi nejznámější památky patří klášter premonstrátů Teplá, hrad Loket nebo hrad a zámek Bečov 
nad Teplou se slavným relikviářem svatého Maura. Hojně navštěvovanými jsou lázeňská města 
Mariánské Lázně a Karlovy Vary a zámek Kynžvart s nádherným parkem. V mokřadech roste mnoho 
vzácných rostlin a jsou domovem řady chráněných živočichů, například jednoho z nejvzácnějších 
denních motýlů Evropy - hnědáska chrastavcového, který se dnes v Česku vyskytuje pouze v 
Karlovarském kraji. 
 

2. díl -  Poodří 
Chráněná krajinná oblast Poodří má ve znaku siluetu letícího dravce, křídla rozepjatá nad modrou 
klikatou stuhou. Moták pochop poletuje nad řekou Odrou vlnící se loukami a lužními lesy. Obrysy 
dravého ptáka a klikaté meandry řeky jsou symbolem oblasti v srdci Moravské brány, jejíž severní 
cíp vstupuje až na území města Ostravy. Rovina na horním toku jedné z nejznámějších evropských 
řek je proto krajem úrodných polí, kvetoucích luk, rybníků a lužních lesů. Je také krajem rybářů, 
plným ptactva a vzácných rostlin s modrými konturami Beskyd na dohled. 
 

3. díl – Český kras 
Chráněná krajinná oblast Český kras byla vyhlášena v roce 1972 a chrání nejcennější části 
barrandienské pánve. Nachází se mezi Prahou (Radotínem) a Berounem. Jde o území tvořené 
převážně prvohorními usazeninami (vápenci, břidlicemi) silurského a devonského stáří s četnými 
krasovými jevy včetně jeskyní patřících k největším v Čechách. Koněpruské jeskyně jsou nejdelším 
jeskynním systémem v Čechách. První metry prozkoumali dělníci kamenolomu po odstřelu horniny 
na Zlatém koni 14. září 1950. Tři 
dny poté už geologové objevili v 
propasti malé jezírko a otisky 
lidských nohou ve škorních. Také 
pro francouzského paleontologa 
Joachima Barranda byl Český kras 
polem neoraným, tedy spíše 
mořem neoraným. Na mořském 
dně se usazovaly sedimenty od 
ordoviku do středního devonu v 
prvohorách. Pozoruhodnými místy 
jsou například lom Amerika a 
kaňon řeky Berounky. 
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4. díl – Šumava 
Každé hory mají svá tajemství, svoje kouzlo. Šumava patří mezi ty nejmagičtější.  Nachází se zde 
Lipno, zlatonosné řeky Vltava či Otava a horské bystřiny, slatě, bažiny a jezera. Chráněná krajinná 
oblast Šumava vznikla v šedesátých letech minulého století a je třetí největší chráněnkou na českém 
území. Byla mnohem větší, ale poté, kdy z části jejího území vznikl národní park, tak na chráněnou 
krajinnou oblast zbylo jen necelých sto tisíc hektarů. Dělí na tři části, každá z nich je úplně jiná a 
něčím výjimečná. Západní část je nejhornatější. K nejznámějším patří vrcholy Pancíř a Špičák, které 
jsou významnými turistickými a lyžařský středisky. Střední část se pyšní pralesem Boubínem. A pro 
jižní část je příznačné hlavně Lipno, největší vodní plocha v České republice.  Důležité je vědět, že 
šumavskou krajinu modelovali lidé.   

 
5. díl – Brdy 

Brdy jsou nejmladší českou chráněnou 
krajinnou oblastí. První návštěvníky 
přivítala v lednu 2016. Čeští trampové 
ji, podobně jako Posázaví, po generace 
považují za zemi zaslíbenou. Vojenský 
prostor tak trochu nahrál přírodě, 
protože sem nemohli lidé. Stále je to 
divočina. Krajina je velmi neuhlazená. 
Hrad Valdek nebo Padrťské rybníky jsou 
zapadlé v necivilizovaném prostředí.  
 

6. díl – Lužické hory 
Může se zdát, že Lužické hory nejsou 

ani horami. Nadmořská výška zde klame. Lužické hory jsou pestrou krajinou s prudkými srázy a 
hlubokými dolinami zaříznutými mezi kopci. Z lesů na svazích i vrcholech vystupují mohutné skalní 
útvary a rozsáhlá kamenná pole připomínající úbočí velehor. Na úpatí hory Vysoká diváci uvidí Sloní 
skály známé také pod jménem Bílé kameny. Jsou zvláštní ukázkou mohutných zvětralých pískovců, 
které kaolín obarvil do běla. Vysoké jsou kolem dvaceti metrů a třemi svislými puklinami jsou Bílé 
kameny rozděleny do několika bloků tvořících malé skalní město. Štáb s kamerou neminul ani 
kamenné varhany známé jako Zlatý vrch, které jsou národní přírodní rezervací. 
 

7. díl – Český les 
Chráněná krajinná oblast Český les vznikla v roce 2005 na území 
téměř pěti set kilometrů čtverečních. Podle členitosti reliéfu se 
pohoří rozpadá na Čerchovský, Přimdský a Dyleňský les. Na 
jihovýchodě odděluje Český les od Šumavy vrchovina zvaná 
Všerubská. Šumavě se tato krajina svým rázem velmi podobá, 
ovšem její vrcholy a hřebeny jsou o dvě až tři stovky metrů nižší. 
Dvě třetiny území Českého lesa leží v Německu a to mělo vždy 
zásadní význam. Po odsunu sudetských Němců s koncem druhé 
světové války se pohoří stalo jedním z nejméně osídlených území 
České republiky. V době železné opony bylo navíc téměř 
nepřístupné a díky tomu se tu zachovaly vzácné ostrůvky 
neporušené přírody. Jedním z klenotů krajiny Českého lesa je 
přírodní rezervace Pleš na východním úbočí Velkého Zvonu.  V 
severní části, nedaleko Tachova, vytvořila příroda místa zase se 
zcela jinou atmosférou a rázem. Připomínají tundru. Během roku 
zde vydatně prší. Jenže houževnaté podloží tohoto území 
nepropouští vodu do podzemí, voda proto v krajině zůstává a 
vytváří rozsáhlé močály. Dvě národní přírodní rezervace, které 
tuto vzácnou krajinu chrání, leží jen nedaleko od sebe a jmenují 
se Podkovák a Farské močály. 
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8. díl – Blaník 

Jižně od Prahy se rozkládá nejmenší chráněná krajinná oblast naší republiky - Blaník. Ve vrcholových 
partiích Velkého a Malého Blaníku se zachovaly původní bučiny se smíšenými suťovými lesy, dnes 
chráněny jako přírodní rezervace. Oblast si uchovala kolorit typické české krajiny na rozhraní 
středních Čech a Českomoravské vrchoviny. Jsou tady k vidění lidové chalupy, statky i vesnické 
zámečky. Dominantami jsou sakrální stavby – kostely a kapličky. Volná krajina je protkána sítí 
polních cest, alejí a rozcestí s křížky. Blaník je populární jako významná česká hora opředená 
starobylými pověstmi o blanických rytířích. Blanická pověst spolu s přírodními a kulturními hodnotami 
krajiny jsou atraktivními lákadly pro turisty. 
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průvodce pořadu: Miroslav Vladyka 
režie: Adéla Sirotková, Petra Všelichová 
kamera: Jan Kníže, Patrik Hoznauer, Jiří Berka 
dramaturgie: Josef Albrecht 
kreativní producentka: Lenka Poláková  
 
  

     Kontakt pro média Daniel Maršalík Tel.: (+420) 261 137 521  Mob.: (+420) 606 464 922 
daniel.marsalik@ceskatelevize.cz  fotografie ftp://ceskatelevize.cz/ pavel.kral@ceskatelevize.cz   
 


