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Vážení spoluobčané, 

končí léto a s ním spojené období prázdnin a dovolených. Doufám, že jste si všichni užili letní 
měsíce v příjemném duchu a načerpali síly do další práce a do nového školního roku.  

Na začátku září jsme v základní škole přivítali deset nových prvňáčků. Chtěla bych popřát 
nejen jim, ale všem dětem v naší škole, jejich rodičům a našemu pedagogickému sboru, aby 
letošní školní rok byl úspěšný, klidný a méně komplikovaný než ten předchozí, poznamenaný 
epidemií koronaviru. 

V letních měsících probíhaly práce na rekonstrukci chodníku a veřejného osvětlení 
v kilometrovém úseku od železniční stanice směrem do centra obce. Chtěli bychom se touto 
cestou omluvit občanům, které postihly výpadky veřejného osvětlení či místního rozhlasu 
v úseku, kde probíhají stavební práce. Zároveň děkujeme občanům za součinnost při 
provádění těchto prací, za trpělivost a shovívavost při překonávání určitých omezení, které 
stavba občas vyžaduje. Jedná se o největší investiční akci v letošním roce a věřím, 
že odměnou za občasnou nepohodu během stavebních prací budou nám všem nové 
chodníky. Ty budou vybudované tak, aby poskytovaly bezbariérový přístup, a zároveň se 
jejich výstavbou zvýšila bezpečnost chodců a uživatelů veřejné dopravy v daném úseku. 

 

 (pokračovaní na str. 2) 
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Nový vzhled získala v červenci díky opravám vnějšího pláště a nátěru fasády budova v areálu 
přírodního kulturního střediska (PKS) a budova obchodu se smíšeným zbožím. Na zdech 
obchodu vznikl prostor nejen pro novou úřední desku, kde jsou zveřejňovány povinné 
informace související s činností obecního úřadu a obce, ale i pro vitríny umožňující 
poskytnout občanům informace o činnosti pohořských spolků, o aktivitách základní 
a mateřské školy či o kulturních akcích. Zejména děti se zde pak v rámci osvěty mohou díky 
ekologicko-naučné tabuli seznámit s nutností třídění a správné likvidace odpadů.  

 

Právě v třídění odpadů patří naše obec mezi „Skokany roku“. Tento titul v kategorii od 301 
do 2000 obyvatel získala za rok 2020 v rámci projektu „Čistá obec, čisté město, čistý kraj“, 
pořádaného Královéhradeckým krajem a společností EKO-KOM. Od kraje obec získala 
i finanční odměnu ve výši 10 tisíc korun. Věříme, že třídění v naší obci se bude nadále 
zlepšovat, a to díky možnosti využívat náš sběrný dvůr, svoz plastů z domácností nebo 
kontejnery na tříděný odpad. Správné třídění odpadů není jen pomoc životnímu prostředí, 
ale čím méně odpadu bude končit v popelnicích, tím méně peněz zaplatíme všichni 
na poplatcích za jeho svoz a skládkování. 
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Naše obec žila během léta také kulturním životem. V areálu PKS se konaly již tradiční 
Pohořské hudební večery, které pořádala obec ve spolupráci s kulturní komisí.  

A oslavili jsme také jedno velké výročí. V sobotu 26. června se uskutečnila kulturní akce při 
příležitosti 660 let od první písemné zmínky o naší obci. Ta pochází z roku 1361, tedy 
z období vlády Karla IV., kdy obec patřila šlechtickému rodu pánů z Dobrušky a byla součástí 
opočenského panství.  

O vísce nazývané tehdy „Pohoř“ se hovořilo jako o vísce zapadlé v zeleni stromů, které 
lemovaly vsí protékající klikatý potůček Zlatý Crk, vytékající z jezírka u Pulického dvora. 
V průběhu těch dlouhých 
660 let zde v Pohoří žilo 
mnoho generací, které obec 
a krajinu okolo postupně 
rozvíjely až do podoby, jak ji 
známe dnes. Věřím, že dnes je 
Pohoří příjemným místem 
k životu a že přáním nás všech 
je, aby tomu tak bylo i nadále.   

Jsme proto rádi, že se občané 
zapojují do aktivit a sami 
přispívají k tomu, aby Pohoří 
bylo hezké pro nás pro 
všechny. Vloni to bylo 
například společné sázení 
stromů na návsi.  

Nyní se příjemným oživením 
centra obce v blízkosti staré 
školy stal vyřezávaný klátový 
úl, který je řezbářským dílem 
pana Miloše Balcara. Tento 
špalkový včelí úl nám 
připomíná lidové tradice, 
řemesla i utlumené včelařství. 
Panu Balcarovi za něj 
děkujeme. 

Stejně tak jsme rádi, že naše obec může každým rokem přivítat další nové občánky,  
kteří tvoří další generace Pohořáků. Tentokrát se tradiční Vítání občánků 
konalo 22. června a zúčastnilo se ho šest dětí v doprovodu jejich rodičů.  

Na závěr mi dovolte popřát vám všem při příležitosti letošního výročí naší 
obce, aby se vám v Pohoří nadále žilo dobře a abyste zde byli šťastní 
a spokojení. 

Helena Suchánková, starostka obce 

https://cs.wikipedia.org/wiki/1361
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  ZPRÁVIČKY Z NAŠÍ ŠKOLKY 
 

Prázdniny jsou za námi a kalendář se překlopil do měsíce září. Nejprve ale zavzpomínáme, jak 
proběhl konec školního roku. V červnu děti na školní zahradě oslavily Den dětí různými 
soutěžemi a na závěr děti dostaly odměny, spolu s dětmi jsme vyhodnotily projekt TJ Sokol 
„Svět nekončí za vrátky, cvičíme se zvířátky“ a společně se vyfotily. 

 

Z pátku na sobotu jsme s dětmi přenocovaly ve školce a všechny děti to zvládly bez 
problému. Na děti čekala pohádková stezka po vesnici, při které plnily různé úkoly, opékání 
párků na hřišti, noční stezka odvahy a pyžamová diskotéka. Večer všechny děti usnuly 
únavou, ráno si ve školce ještě pohrály a ani se jim domů nechtělo.  
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V červnu se nám podařilo také dokončit plavecký kurz, který byl kvůli koronaviru přesunut z 
původně plánovaného podzimu. Rozloučili jsme se také s 9 předškoláky, kteří v září usednou 
do školních lavic. 

 

Při oslavách 660 let od založení obce si mohli lidé prohlédnout prostory mateřské školy s 
nově vybudovanou třídou. Velký počet návštěvníků nás mile překvapil a prostředí MŠ všichni 
hodnotili kladně.  

Než se naše školka zavřela  
před plánovaným uzavřením 
o prázdninách, navštívilo nás ještě 
divadlo Jójo s Námořnickou 
pohádkou.  

Během uzavření školky došlo díky 
pomoci OÚ Pohoří a místních 
dobrovolných hasičů k výměně písku 
v pískovišti na školní zahradě, za což 
jim moc děkujeme. Děti nový písek 
uvítaly s nadšením a pustily se do 
staveb hradů, silnic a báboviček.  

V červenci a srpnu byla na zahradě 
školky připravena další naučná 
stezka s plněním letních naučných 
úkolů.  
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Ještě před prázdninami jsme pojmenovaly třídy – malá třída Sovičky a velká třída Lištičky. K 
té příležitosti si pořídily paní učitelky i třídní trička.  

 

Malou třídu Soviček bude v novém školním roce navštěvovat 8 dětí – 5 holčiček a 3 chlapci. 
Učitelkami v této třídě budou Eliška Chmelíková a Tereza Mervartová.Velkou třídu Lištiček 
bude navštěvovat 26 dětí – 13 holčiček a 13 chlapců. Učitelkami v této třídě budou Marcela 
Michlová a Alena Sobotková, pomáhat jim bude školní asistentka Tereza Mervartová. 

V novém školním roce máme naplánováno spoustu akcí, například plavecký kurz v Novém 
Městě nad Metují, divadelní představení, návštěvy solné jeskyně, opět kroužek angličtiny 
pod vedením Atlanty a další zajímavé aktivity.  Na závěr tohoto příspěvku bych chtěla vám 
všem popřát klidný start do nového školního roku, prvňáčkům hodně sil a chuti do učení, 
spoustu pěkných zážitků a rodičům pak hodně trpělivosti. 

ředitelka MŠ Marcela Michlová 
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  CYKLOVÝLET: SRPNOVÝCH 50 KILOMETRŮ 
 

Každý rok v polovině srpna pořádá Klub českých turistů Pohoří pro své členy a příznivce výlet 
na kolech. Letos na 14. srpna naplánovali trasu dlouhou 49 kilometrů s hlavní zastávkou 
v nově otevřené hospodě v Křivicích. 

Vyrazili jsme tradičně v devět 
hodin od místního obchodu na 
jihozápad od Pohoří. Peloton 
čítal 11 cyklistů, z toho byli 
pouze dva na elektrokolech. Za 
Opočnem směrem na 
Byzhradec již nebyl skoro žádný 
provoz, takže jsme mezi sebou 
mohli i trochu konverzovat a 
držet se pohromadě. Skupina se 
jen občas rozdělila na dvě části 
při stoupáních. V tom případě 
se vpředu drželi pánové, kteří 
mezi s sebou občas soupeřili, 
kdo bude první na kopci. Kousek za nimi se vytvořila menší skupinka, převážně cyklistek, 
které se nehnaly za body do pomyslné soutěže o puntíkatý trikot pro nejlepšího vrchaře. 

První zastávku jsme si udělali zhruba po 10 kilometrech v Houdkovicích u zastřešeného 
parketu. Bohužel nebyl otevřen stánek, tak jsme se museli občerstvit z vlastních zdrojů. Ujeli 
jsme dalších deset kilometrů a čekala nás zastávka u čerpací stanice v Ličně, taky zavřené. 
Naštěstí zde byl automat na občerstvení, takže si někteří z nás koupili kávu nebo limonádu. 
Po těchto dvou neúspěších jsme se už všichni těšili na hlavní občerstvovací stanici v Křivicích.  

Projeli jsme Hoděčín, po nejprudším stoupání na trase jsme minuli Rašovice. Když se nám na 
cyklopočítači, který měřil ujetou vzdálenost, objevila číslovka 30, už jsme stáli před hospodou 
v Křivicích. V nově otevřené a stále ještě rekonstruované hospodě jsme zahnali žízeň i hlad, 
protože měli speciální akci s gyrosem. 

Po obědové pauze v krásné hospůdce jsme se stočili směrem k domovu. Na hlavní cestě 
z Křivic do Bolehoště jsme se drželi za sebou, takže jsme z kol utvořili docela dlouhého hada. 
Mnohým z nás po obědě asi ještě úplně neslehlo, protože těchto pár kilometrů nikdo moc 
nemluvil. V Očelicích po poradě s pelotonem vedoucí výpravy Aleš Mervart rozhodl, že si 
trasu trochu prodloužíme o poslední zastávku na občerstvení na hřišti v Českém Meziříčí. 
Odtud jsme se už po menších skupinkách trousili do Pohoří, protože někteří z nás zůstali na 
hřišti a sledovali fotbalové utkání. Když jsme dorazili do Pohoří na místo startu, zjistili jsme, 
že jsme si původně plánovanou trasu prodloužili o 3 kilometry. Nikomu to však nevadilo, 
protože každý si cyklovýlet moc užil a už se těšíme na další v příštím roce. 

Viktor Mervart 
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  SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ POHOŘÍ 
 

V uplynulém čtvrt roce pro nás byly největší akcí Oslavy 660 let obce 
Pohoří.  

V rámci oslav jsme uspořádali v hasičárně den otevřených dveří, 
kde bylo možné si prohlédnout prostory hasičárny, hasičskou 
kroniku, fotky a zároveň návštěvníci mohli vidět veškerou hasičskou 
techniku včetně nového hasičského automobilu.  

Pro děti bylo připraveno shazování plechovek vodou, vědomostní testík a různé výtvarné 
činnosti. 

 

Během prázdnin jsme vypomohli v mateřské školce s výměnou písku v pískovišti. V září jsme 
se podíleli na obecní akci Loučení s prázdninami, která se uskutečnila 5. září v pohořském 
kulturním areálu.  

Dále bychom rádi v průběhu září znovu obnovili kroužek malých hasičů, který se bude konat 
pravidelně jednou týdně ve středu odpoledne. Na závěr bychom rádi občany upozornili, že se 
blíží topná sezóna a je povinností každého si jednou ročně nechat od odborníků zkontrolovat 
spalinové cesty, čímž chráníte před požárem sebe i své okolí.  

Za SDH Pohoří Petra Vošlajerová 
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  STROMOVÁ ZELEŇ NA OBECNÍCH POZEMCÍCH V POHOŘÍ  
 

Dobrou zprávou je, že v nedávné minulosti a v současnosti se v obci věnuje zvýšená 
pozornost stromové vegetaci. Jedná se nejen o pěstební údržbu starších stromů podle 
komunikací v obci, ale i o postupnou výsadbu stromů nových. To bylo ve větším rozsahu 
započato při rekonstrukci našeho přírodního areálu a v okolí nového Obecního úřadu, 
v loňském roce v okolí Základní školy. Do výsadby nových stromů se zapojili i sportovci kolem 
jejich areálu hřiště. Je potěšující, že prakticky všechny tyto stromy se i v suchém období 
minulých let ujaly a začínají dobře přirůstat. Je to mimo jiné i díky pravidelnému zavlažování 
po výsadbě, kterou obec zajišťovala. 

Péči vyžaduje i starší stromová vegetace. V minulém roce byl např. realizován zdravotní a 
tvarový ořez javorů a odstranění nevhodných a netvárných smrků v podrostu břízy v objektu 
školky. Zde je nutné stromy vnímat jako účelovou zeleň, kde je třeba razantně řešit případné 
nebezpečí pádu suchých větví z korun stromů. Pokud se v současné době v objektu školky 
podíváte na vzrostlé listnaté stromy, je zřejmé, že jim prořez korun a odstranění 
podrůstajících smrků výrazně prospěl. 

Všimli jste si v letošním roce „omlazení“ našeho památného dubu u Obecního úřadu?  

Pamětníci si možná vzpomenou, že tento 
strom byl před lety poškozen přímým 
zásahem blesku, který na jeho kmeni 
zanechal hlubokou rýhu. V jeho koruně 
následně vniklo poškození, které by 
v budoucnosti mohlo být při silném větru 
příčinou rozštěpení koruny. Navíc na řadě 
koncových větví se objevil parazitující 
Ochmet evropský.  Profesionálním 
arboristickým zásahem byly odstraněny 
napadené větve, čímž byla zároveň koruna 
dubu odlehčena. Navíc bylo v koruně dubu 
instalováno tzv. dynamické zpevnění lany, 
které by mělo v budoucnosti zamezit 
rozlomení koruny stromu při silném větru. 

Jak dál s výsadbou velkých stromů?  Ve 
svém článku v minulém roce jsem se 
zmiňoval, že podél komunikací a na dalších 
pozemcích obce bylo v minulosti vysázeno 
relativně dost stromů, především lip. 
Protože k jejich ořezu a tvarování u 
komunikací se v řadě případů přistoupilo až zhruba před dvaceti lety, bylo nutné ořezat i 
silné větve, což už není ideální. Navíc pěstební údržba těchto stromů je náročná. Proto 
považuji za účelné, aby se v příštích letech tyto klasické velké stromy, vytvářející krásné 
rozložité koruny, vysazovaly jen na prostranstvích, kde je dostatek místa a nebude potřeba 
do korun stromu zasahovat. 
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Pro účelové výsadby (podél komunikací, ve stísněných prostorech apod.) jsou v současnosti 
již běžně používané roubované kultivary dřevin. Ty mají řadu výhod, protože nejen tvoří 
estetickou stromovou kulisu, ale podstatně jednodušeji se dají udržovat v potřebném tvaru a 
velikosti. Koruna se totiž větví pouze v místě roubu, takže strom dál tvoří jen drobnější větve, 
které v porovnání se stromy vyrostlými ze semen i pomaleji přirůstají.  Koruna stromu – 
pokud je to vůbec potřeba – se dá v potřebném tvaru a velikosti sestřihávat. Jinak a pomaleji 
se u těchto kultivarů rozrůstají i kořeny. Stromky jsou totiž pěstovány v balu, kde se u 
listnáčů omezuje růst dominantního kůlového kořene. Kořenový systém se tak již od základu 
rozrůstá větším počtem jemnějších kořenů, které se poměrně rychle orientují na růst 
směrem dolů. Pokud je to potřeba (např. v blízkosti inženýrských sítí nebo těsně u hranic 
cizího pozemku), lze kořeny jednoduše nasměrovat k růstu dolů pomocí neprorůstových 
překážek. Na kulovitou formu kultivarů lípy se můžete podívat např. v Puličkách u 
kamenného kříže. Ani 10 roků po výsadbě zde není nutné koruny lip tvarovat a vytváří 
důstojnou kulisu sakrální památce. 

 

Výsadba velkých stromů na hranicích pozemků může být problematická. Proto bylo v roce 
2014 do občanského zákoníku (§ 1017) přijato ustanovení určující podmínky výsadby dřevin 
na hranicích pozemků, které má následující znění: „Má-li vlastník pozemků rozumný důvod, 
může požadovat, aby se soused zdržel sázení stromů v těsné blízkosti společné hranice 
pozemků, a vysadil-li je nebo nechal-li je vzrůst, aby je odstranil. Nestanoví-li jiný právní 
předpis nebo neplyne-li z místních zvyklostí něco jiného, platí pro stromy dorůstající obvykle 
výšky přesahující 3 m jako přípustná vzdálenost od společné hranice pozemků 3 m a pro 
ostatní stromy 1,5 m. Toto ustanovení se nepoužije, je-li na sousedním pozemku les nebo 
sad, tvoří-li stromy rozhradu (stromy určují hranice pozemku) nebo jedná-li se o strom zvlášť 
chráněný podle jiného právního předpisu.“ 
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Nutno podotknout, že výše uvedené ustanovení je možné využít jen s ohledem na „rozumné 
důvody“ (např. nadměrné zastínění sousedního pozemku, hrozící vyčerpání podzemní vláhy 
apod.). Např. opad listí nebo plodů jako důvod rozhodně neobstojí. S odkazem na tento 
paragraf občanského zákoníku se nelze domáhat odstranění vzrostlých stromů vysázených 
před rokem 2014, kdy vešlo toto ustanovení v platnost. 

Možná Vás napadne, proč konkrétní ustanovení k výsadbě stromů u hranice pozemků 
občanský zákoník definuje volněji a podmiňuje „rozumnými důvody“.  Byl to tehdy 
požadavek Svazu měst a obcí, protože striktní omezení výsadby stromů u hranic pozemků 
bez dalších podmínek by v řadě případů v městech a obcích znemožnilo potřebnou výsadbu 
stromů ve stísněných prostorech podél chodníků a komunikací. A právě současná možnost 
použití kultivarů dřevin s pomalým a omezeným růstem korun, které je možné podle potřeby 
upravovat a koncentrovanými kořenovými soustavami vytváří realitu, kdy obvykle nevznikají 
„rozumné důvody“ pro použití výše uvedeného ustanovení občanského zákoníku. 
K rozptýlení obav vlastníků sousedních pozemků je často potřeba i odborné vysvětlení, že 
skutečně vážné problémy s ohrožením jejich pozemků ani v budoucnosti nenastanou. Takto 
v řadě případů už obcím v rámci poradní činnosti vypomáhalo i Opočenské pracoviště 
pěstebního výzkumu VÚLHM (Výzkumný Ústav Lesního Hospodářství a Myslivosti). 

Ukázkou nové výsadby kultivarů lip v roce 2021 v náhradě po skácených dospělých stromech 
můžeme vidět ve středu obce u zastávce autobusů „Pohoří, MŠ“.   

 

I tato výsadba nových lip byla úspěšná, esteticky upraví okolí zastávky a doplní stromovou 
zeleň, které je v ulici k Dobrušce velmi málo. 

Přeji naší obci, aby nové výsadby stromové zeleně a péče o ni takto účelně pokračovaly i 
v dalších letech. 

doc. Ing. Antonín Jurásek, CSc. 
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  OSLAVY 660 LET OBCE ODSTARTOVALY HUDEBNÍ VEČERY 

 
Sobota 26. června, o pouťovém víkendu, se nesla ve znamení oslav 
660 let od první písemné zmínky o obci Pohoří. Dopoledne jsme si 
v rámci Dne otevřených dveří mohli prohlédnout nově vybavené 
interiéry a zrekonstruovanou školní družinu v budově základní 
školy nebo prostory v mateřské škole, kde byla zařízena nová třída. 

Návštěvníci oslav si také mohli 
po celý den prohlédnout 
zázemí pohořských hasičů a svést se jejich novým 
vozidlem. Členové SDH Pohoří měli připravené i úkoly 
pro děti a občerstvení, takže se zde dalo vyčkat až do 
večerního programu v Přírodním kulturním areálu. 

V šest hodin na podiu vystoupil hlavní tahák večera Jiří 
Helekal, známý zpěvák a herec z divadla Semafor 
a z muzikálové scény. Roztancoval nejen dospělé, ale 
i děti. Po koncertu Jiří Helekal obdržel z rukou starostky 
obce Heleny Suchánkové Pamětní list obce Pohoří a na 
podiu ho vystřídaly kapely z nedalekého okolí. Nejdříve 
pop-rocková skupina Přikázanej směr z Dobrušky a poté 
Antitalent, punkeři z Bystrého. Po celý večer byl zaplněn 
taneční parket a mnoho dalších posluchačů se 
rozprostřelo ve zbytku areálu. 

Celý červenec a srpen navazovaly na tuto akci koncerty 
v rámci Pohořských hudebních večerů a rockových 
zábav. Letos na našem letním parketu vystoupili hradečtí 
rockeři z kapely Vendetta, skupina Dynamic,  

Staněk Music Band z Nového Města nad Metují a letní hudební sezónu v Pohoří tradičně 
zakončila kapela Trop z Olešnice. Děkujeme všem, kdo drželi přízeň těmto akcím a pravidelně 
je navštěvovali. Doufáme, že podobně velké účasti se budeme moci těšit i v příštím roce. Již 
na programu Pohořských hudebních večerů a rockových zábav pro následující rok 
pracujeme.  

předseda Kulturní komise obce Pohoří Viktor Mervart 
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  DUDEK CHOCHOLATÝ – VZÁCNÝ PTÁK V POHOŘÍ,  
       KTERÝ SE V ČR VYSKYTUJE JEN OJEDINĚLE 
 

Obec Pohoří se po mnoho let chlubila čápy, kteří zde hnízdili. Posledních několik let se sem, 
bohužel, čápi nevrací a hnízdo zůstává opuštěné. Letos jsme však zažili překvapení. Čápi se 
zde opět neuhnízdili, ale tuto ztrátu nám vynahradil jiný ptáček, a to dudek chocholatý. 
Myslím, že dokud se zde dudek neobjevil, jen málokdo tohoto ptáka znal jinak než z rčení 
„Spí jako dudek“. Pohořský dudek ospale rozhodně nevypadal a ani se nechoval jako vzácný 
druh. Klidně se producíroval okolo hospody a sbíral drobky a broučky všem kolemjdoucím na 
očích, jako by sem odjakživa patřil a lidí se téměř nebál. Zalétal do zahrad, kde se živil 
hmyzem. 

Dudek se tu objevil již v dubnu roku 2007, ale nemám žádné zprávy o tom, že by zahnízdil. 
Viděla jsem ho tenkrát jen jednou, a to na cestě podél trati k lukám. Letos zde dudek naštěstí 
nebyl sám, měl partnerku a spolu úspěšně vyvedli mladé. Když mladí vylétli z hnízda, nebáli 
se a společně poskakovali po silnici okolo křižovatky u hospody. Bylo zde riziko, že skončí pod 
koly aut. Děkujeme vám všem, kdo jste se snažili dudky ochránit nejen při hnízdění, i všem 
kdo jste vyháněli mladé ze silnice a upozorňovali projíždějící. Někteří z vás jste tak dudky 
mohli vidět i zblízka. Těm, kteří neměli to štěstí, přiblíží dudka aspoň fotografie ornitoložky 
paní Holečkové a kdo má přístup na internet, může si pustit video od pana Vaňáta na 
obecních stránkách na tomto odkazu: https://obecpohori.cz/fotografie-dudka/ . Oběma 
děkujeme za zaslání. 

Tolik o dudkovi v Pohoří a teď něco o tomto druhu obecně. 

Dudek chocholatý (Upupa epops) je pták z řádu zoborožců. Od května roku 2008 je národním 
ptákem státu Izrael. Dudek chocholatý už je jediným žijícím ptákem skupiny dudkovitých. 
Dříve na ostrově Svatá Helena žil také dudek velký, ale ten již v 16. století vyhynul. 

Rozlišuje se 9 poddruhů. Severozápadní Afriku, Evropu a západní Sibiř obývá dudek 
chocholatý evropský (U. E. epops), území dále na východ dudek chocholatý asijský (U. e. 
saturata) a oblast od Suezu k jihu dudek chocholatý egyptský (U. e. major). Dalších 6 
poddruhů žije v Africe jižně od Sahary a v jižní Asii. 

V České republice hnízdil dříve pravidelně a místy zcela běžně, v letech 1950–1960 však 
téměř vymizel. V současné době hnízdí jen ojediněle a nepravidelně, hlavně v nížinách a 
pahorkatinách, častěji pouze na jižní Moravě na Hodonínsku, Břeclavsku a Znojemsku. 
Celková početnost byla v letech 1985–1989 odhadnuta na 60–120 párů, podobně v letech 
2001–2003 (70–140 párů). V Červeném seznamu ohrožených druhů spadá do kategorie EN – 
ohrožený druh. 

Na hnízdiště přilétá převážně v první polovině dubna, odlétá hlavně v srpnu a září. Hnízdí 
jednou do roka, od konce dubna do konce června. Hnízdí jednotlivě a teritoriálně. K hnízdění 
potřebuje prostorné stromové dutiny, ale zahnízdí i v dutinách lidských staveb, hromadách 
kamení i zemních norách. Hnízdo bývá někdy bez vystýlky, jindy dudek na dno 
přináší stonky a stébla rostlin a kousky kůry. Ročně mívá jednu snůšku po 5–7 bílých nebo 

https://obecpohori.cz/fotografie-dudka/
https://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%98%C3%A1d_(biologie)
https://cs.wikipedia.org/wiki/Zoboro%C5%BEci
https://cs.wikipedia.org/wiki/2008
https://cs.wikipedia.org/wiki/Izrael
https://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Cesko
https://cs.wikipedia.org/wiki/Duben
https://cs.wikipedia.org/wiki/Srpen
https://cs.wikipedia.org/wiki/Z%C3%A1%C5%99%C3%AD
https://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Cerven
https://cs.wikipedia.org/wiki/Pta%C4%8D%C3%AD_hn%C3%ADzdo
https://cs.wikipedia.org/wiki/Stonek
https://cs.wikipedia.org/wiki/St%C3%A9blo
https://cs.wikipedia.org/wiki/Borka
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nažloutlých vejcích o rozměrech 26,0 × 17,9 mm. Na vejcích sedí jen samice, kterou samec 
po celou dobu krmí. Mláďátka se líhnou po 16 dnech a jsou do prvních 10 dní jejich života 
krmeni pouze matkou. Později se podílejí oba rodiče. Mláďata opouštějí hnízdo po 26 dnech 
a ještě několik dnů jsou krmena rodiči mimo hnízdo.  

Pohlavně dospívají ve stáří 1 roku. Mláďata na hnízdě po určitou dobu vylučují z kostrční 
žlázy páchnoucí sekret, a pokud jsou ohrožena, vystřikují směrem k otvoru hnízdní dutiny 
trus. Proto býval dudek v českém dialektu nazýván „smraďoch“. 

Ornitologové dudka chocholatého monitorují, a pokud by někdo jeho výskyt zachytil, 
například na své zahradě, měl by se neprodleně obrátit na nejbližší ornitologickou skupinu ve 
svém okolí a přispět tak k jeho záchraně. (Pozn. red.: O dudcích v Pohoří již ornitologové 
vědí.) 

 

Jsme rádi, že se v Pohoří podařilo rozmnožení ohroženého druhu. Dudek není jediný méně 
známý pták v naší obci, ale je zřejmě nejvzácnější a rozhodně nejatraktivnější. Dále se zde 
objevují např. mlynařík dlouhoocasý, budníček, náš nejmenší ptáček králíček obecný, pěnice 
černohlavá a další. To jsou ptáčci malí a poměrně plaší, je proto obtížnější je pozorovat. Větší 
a barevnější ptáci jsou např. žluna zelená a žluva hajní. Žluvu častěji jen uslyšíte, má silný 
flétnový hlas, je slyšet na dálku, ale dobře se skrývá, jen málokdo ji uvidí. 

Uvítáme vaše postřehy a příspěvky o tom, jak se přírodě v naší obci daří. Pište, foťte a 
posílejte na adresu balcarova@obecpohori.cz. 

Kristina Balcarová 

Zdroje: Wikipedie.cz, Nasregion.cz 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Vejce
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  PŘIPRAVOVANÉ KULTURNÍ AKCE – PODZIM 2021 
 

datum název akce místo pořadatelé 

25.9. Turistický výlet: Bludov - rozhledna Brusná - 
rozhledna Háj - Šumperk (muzeum 
čarodějnictví) 

12 km KČT Pohoří 

2.10. Štace Miloně Čepelky - premiéra dokumentu 
a beseda s Miloněm Čepelkou a režisérem 

pohostinství Obec Pohoří 

8.-9.10. Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu 
ČR 

OÚ   

16.10. Turistický výlet: Rychnov u Jablonce - Rádlo - 
Vratislavice n/N (muzeum F. Porsche) 

12 km KČT Pohoří 

22.10. Divadlo: Sborovna pohostinství Obec Pohoří 

13.11. Turistický výlet: Poslední puchýř - Brno ? km KČT Pohoří 

26.11. Adventní zpívání před kostelem a rozsvícení 
vánočního stromu 

kostel, náves ZŠ, MŠ, Obec 
Pohoří 

5.12. Mikulášská nadílka obec KPP Pohoří 

11.12. Turistický výlet: Hradec Králové 7 km KČT Pohoří 

 
*Kalendář akcí se vzhledem k epidemiologické situaci může změnit. 

 

Listy obce Pohoří: Čtvrtletník vydávaný Obecním úřadem Pohoří jako periodický tisk územního 
samosprávného celku. Vychází nákladem 300 ks. Sídlo vydavatele: obec Pohoří (okres Rychnov nad 
Kněžnou). Tyto listy jsou označeny jako vydání číslo 3 / 2021 a vychází dne 9. 9. 2021. 
Evidenční číslo tisku: MK ČR E 24114 
Vydavatel: Obec Pohoří, Pohoří 117, 518 01 Dobruška, IČO: 00275263 
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