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Obecné informace o projektu 

● Vybraná lokalita: chata na Radějově 

● Toto místo mám velmi rád, neboť jsem tam dříve velmi často jezdil společně 

s babičkou a dědou. V současné době se tam vzhledem k nedostatku času 

dostanu pouze párkrát do roka, práce na tomto projektu mě však donutila 

chatu opět navštěvovat častěji. 

 

● S pozorováním chaty a blízkého okolí jsem začal na jaře 2015 a skončil v 

zimě téhož roku. Po tuto dobu jsem z místa pořídil i mnoho fotografií, 

přičemž ty nejlepší se pochopitelně objeví na následujících snímcích. 

 



Foto pořízeno 28. září 2015. 
  



Lokalizace 

● Chata se nachází v rozsáhlé chatové oblasti Radějov (celkem cca. 450 chat), 

což je obec v okrese Hodonín v Jihomoravském kraji, 5 km jihovýchodně od 

Strážnice. Žije zde asi 800 obyvatel.  

● Konkrétní rekreačním oblast, kde můžeme určenou chatu najít, se nazývá 

Žadovský járek. V této reakreační oblasti se kromě chat nachází rovněž 

fotbalové hřiště, na němž hraje místní klub TJ Sokol Radějov, a přilehlý bufet 

s venkovním posezením. 

 



● Celá zmiňovaná oblast se nachází v CHKO Bílé Karpaty –  biosférické rezervace 

UNESCO (od 1996), známé svou bohatou a zajímavou faunou i flórou. 

● Chráněná krajinná oblast byla zřízena v roce 1980 a rozkládá se na 715 km². 

● Flóra: Lesy (při sledované oblasti) jsou tvořeny z velké části listnatými stromy, 

především duby a habry. Zajímavostí pak je, že se jedná o území s nejvyšší 

pestrostí a početností orchidejí ve střední Evropě. 

● Fauna: Můžeme zde narazit na několik kriticky ohrožených druhů (např. 

kudlanka nábožná, pestrokřídlec podražcový). V Radějovské oboře se nachází 

velká populace daňků. (Do obory jsme, než došlo ke změně majitele, často 

chodili na houby – zejména pak na pravé hřiby.) 

Lokalizace 

http://hodoninsky.denik.cz/zlociny-a-soudy/obora-v-radejove-lide-do-ni-mohou-vstoupit-i-v-dobe-lovu-rozhodl-soud-20160326.html


obec Radějov 

chatová oblast 

naše chata 



Lokalizace 

● Chata se nachází v rekreační oblasti Žadovský járek, v této oblasti patří k 

nejvýše položeným chatám a v bezprostřední blízkosti se nachází vstup do lesa. 

● GPS: 48°50'44.8"N 17°21'35.5"E 

 



Úhel pozorování 



Příčný řez, geologická stavba 

● Délka příčného řezu pozorovaného místa je 25 metrů.  

● Chata se nachází ve svahu. Nadmořská výška u příjezdové cesty, tedy u počátku 

sledovaného prostoru, je 344 m. n. m.; u vstupu do lesa, kde naopak sledovaná 

oblast končí, to činí 352 m. n. m. 

 

Geologická stavba: 

● Eratém: kenozoikum, mezozoikum 

● Útvar: křída, paleogén 

● Oddělení: křída svrchní, paleocén, eocén  

● Horniny: pískovec, jílovec,  

● Typ hornin: sediment zpevněný  

● Soustava: Karpaty 

 



Přírodní podmínky 

● Podnebí: listnaté lesy mírného pásma 

● Průměrná roční teplota: 7,5 °C 

● Počet dnů s průměrnou teplotou nad 10 °C: 140 – 160 za rok 

● Průměrný roční úhrn srážek: 350 mm 

● Průměrný sluneční svit v hodinách za rok: 1868 h 

● Průměrná roční rychlost větru: 3-4 m/s 

 



Průměrná teplota v jednotlivých měsících 

Průměrná teplota v jednotlivých 

měsících roku 2015.  

Teploty jsou uvedeny ve °C. 

  



Jaro – pohled z balkónu  

Foto pořízeno 24. dubna 2015. 

Teplota ten den byla 19 °C 
  



Jaro – pohled na rozkvetlé sedmikrásky  

Foto pořízeno 24. dubna 2015. 

Teplota ten den byla 19 °C 
  



Ze života na chatě… 

● Na pozemku chaty se nenachází studna, proto při umývání, sprchování, 

splachování apod. spoléháme na dešťovou vodu. Ta se shromažďuje ve dvou 

nádržích (každá o objemu 1,5 kubíku), v jedné výše položené a v druhé nižší. 

Pokud je tedy horní nádrž plná, voda přeteče do spodní. Využíváme vždy vodu 

z horní nádrže, pokud zde vodu dosahuje minima, přečerpá se voda ze spodní.  

● V období od října do března se na chatu prakticky vůbec nejezdí, proto jsou 

vždy na jaře obě nádrže zaplněné. Hlavní sezóna nastává pochopitelně o 

letních prázdninách, kdy sem kromě babičky s dědou jezdí i ostatní rodinní 

příslušníci včetně jejich přátel. Ačkoliv letos bylo léto velmi suché, spodní 

nádrž byla vždy plná. Důležité je zmínit, že se s vodou snažíme zbytečně 

neplýtvat. 

● Ke konzumaci využíváme vodu, pro níž chodíme do společné studánky, která 

se nachází v lese asi 300 metrů od chaty. Voda by měla být nezávadná, avšak 

vždy ji před pitím raději převařujeme.  

 

 



Ze života na chatě… 

● Velmi rádi chodíme do lesa sbírat houby. Oproti minulým letům však byla 

letošní houbařská sezóna velmi chudá, důvodem bylo velké sucho. Přesto se 

našly dny, kdy jsme se z lesa nevraceli s prázdným košíkem. 

● 20. srpna 2015 jsme přinesli 31 hřibů hnědých (suchohřiby), jichž se v lese 

obecně vyskytuje nejvíce, k nim 2 kozáky habrové, 5 bedel jedlých a 4 

klouzky obecné. Ten den dosahovala teplota vzduchu 25 °C. 

 



Ze života na chatě… 

● Největší nepřítelem naší babičky, která si zakládá na pořádku (v tomto případě 

precizním upravení všech záhonků, zastřihnutí živého plotu, pohrabání 

spadeného listí apod.), jsou na chatě jednoznačně krtci. Nejhorší situace bývá  

z jara, neboť přes zimu je v okolí chaty klid. Naopak v hlavní sezóně, kdy zde 

bývá rušno, se krtince vyskytují jen ojediněle. Viz následující graf. 

 



Podzimní pohled 

Foto pořízeno 28. září 2015. 
  



Ptactvo 

● Nejčastějším návštěvníkem chaty je drozd zpěvný, jehož po trávě uvidíte poskakovat 

každou chvíli. Dále se v těchto oblastech často vyskytují sojky, zaslechnout můžete 

kukačky a dalekohledem z balkónu někdy pozorujeme káně lesní. 

Drozd zpěvný 



Zdroje informací 

● http://www.edb.cz/ 

● http://www.radejov.cz/ 

● http://www.naturfoto.cz/ 

● http://www.geology.cz/ 

● http://www.in-pocasi.cz/ 

● http://portal.chmi.cz/ 

● http://www.moravskysvatyjan.sk/ 
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