
16

Zpráva o Ondřejově smrti obletěla doslova celý svět. Na spontánně založené webové stránky se zdrcující infor-
mací o nečekaném úmrtí (2. 7. 2022) čtyřiapadesáti letého předního plzeňského lékaře, patologa, biologa
a ekologa profesora MUDr. Ondřeje Hese, Ph.D. vkládali a vkládají své kondolence, nekrology, vzpomínky,
texty a fotografie přední světové lékařské kapacity, ale i Ondřejovi kolegové, kamarádi, studenti a příznivci
z celé planety. Kanada, USA, Čína, Japonsko, Indie, Velká Británie, Francie, Itálie, Španělsko, Polsko,
Rumunsko, Gruzie, Egypt, Jihoafrická republika, desítky lidí z nejrůznějších kontinen tů a koutů světa.

Ipřesto, že se Ondřej se svými volno časo -
vými aktivitami a láskou k přírodě, ekolo-
gii a zdravému životnímu stylu nikte rak

veřejně nechlubil a hlavně nikomu své my-
šlenky nevnucoval, po jeho smrti se k jeho
odkazu začalo hlásit čím dál více lidí.

Výstavu „Ondřejovy mokřady 2022“ v zoo
Plzeň zhlédlo během měsíce srpna několik
stovek lidí, návštěvnost webových stránek
a sociálních sítí k danému tématu stoupla
na trojnásobek. Zasadit strom za Ondru při-
šlo přes 250 lidí. Další a další lidé se nám
nabízejí na práci i podporu projektů mokřa-
dů, tůní a praktické ochrany přírody. 

Je až neuvěřitelné, kolik lidí dokázal
Ondra Hes propojit a nadchnout svým
přístu pem k životu a ochraně přírody.
A právě z toho by měl určitě tu největší 
radost, byla to jeho cesta, o jejíž správnosti
byl hluboce přesvědčen a vždy byl ochoten
jít příkladem. 

Proto bychom vám rádi dnes spolu s na-
dačním fondem Eden (v roce 2021 ho Ondřej
Hes založil spolu se svým kolegou a kama-
rádem prof. Michalem Michalem) představili
jeden z jeho posledních a největších projek-
tů ochrany přírody a mokřadů. „Soukromá
přírodní rezervace“ Kateřinský potok vznikla
hlavně díky Ondrovi a chceme ji i v rámci
činnosti a poslání NF Eden nadále rozvíjet
a rozšiřovat tak, jak si Ondra přál.

Kateřinský potok je nejen rezervoárem
čisté vody, ale i oázou života a domovem
divokých zvířat. Zatím necelých 15 hektarů
pozemků po levém i pravém břehu části
Kateřinského potoka v katastru obce
Hošťka a Žebráky dnes patří z větší část NF
Eden a DES OP Záchranné stanici živočichů
Plzeň. 

Na této lokalitě už 20 let pracuje bobr
evropský, který vrátil původně člověkem
zničené údolní nivě potoka svou přiroze-Ondřej Hes s mládětem výra

Výstava „Ondřejovy mokřady“ v ZOO Plzeň

Přírodní rezervace Kateřinský potok
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nou funkci, vzhled a ráz. Fungující sousta-
vou jednotlivých hrází, tůní a kaskád zde
bobr zadržuje tisíce kubíků vody, která by
jinak uměle vydlážděným a zahloubeným
korytem z kraje bez užitku odtekla. Voda se
tak vsakuje do půdy, posiluje spodní pra-
meny, čistí se přes kořeny vegetace a rost-
lin, napájí vyprahlou okolní krajinu a fun-
guje jako obří klimatizace, zejména v tro-
pických a suchých měsících, jaké jsme v le-
tošním létě i u nás prožili. Přesněji, zatím-
co my jsme se většinou pekli a sušili v roz-
pálených městech, v lepším případě hledali
osvěžení u sotva tekoucích potoků a řek či
u rybníků a přehrad s výrazným podstavem
vodní hladiny, na Kateřinském potoce jako
by žádná voda nechyběla. Přitom se jedná
o úplně stejně povrchově napájený a větši-
nou z povrchových zdrojů vody tekoucí po-
tok, jako většina letos úplně vyschlých vo-
dotečí. Kateřinský potok má totiž štěstí, že
v těch několika dnech s dešti, kdy bylo re-

lativně více vody, měl na svém toku toho
nejlepšího vodohospodáře s několika de-
sítkami bobřích hrází, které vodu zachytily!
A v tom je to kouzlo a podstata funkční
české krajiny, kterou bychom měli prefero-
vat na každé ploše, kde to lze. Pojďme se
poučit z moudrosti přírody! Bobří hráze vy-
tvořily soustavu několika tůní, které vyu-
žívají zejména volně žijící druhy zvířat jak
ke koupání, tak ke hledání potravy. 

Na záběrech z úmyslně rozmístěných fo-
topastí můžete vidět na našich stránkách
(www.desop.cz) jak krátká videa, tak i foto-
grafie koupající se laně jelena evropského,
pijící spárkatou zvěř u napajedla či potravu
hledajícího čápa černého, volavku popela-
vou i bílou a koupající se rodinku jeřábů
popelavých s mládětem. Nechybí ani doku-
mentační fotografie na lokalitě se vyskytu-
jících šelem a běžných i vzácných druhů
volně ži jících zvířat, 190 videí místních
vážek a zachycení samotného vodo hos po -
dáře, bobra evropského. 

O tom, že to funguje, se můžete přesvěd -
čit i sami, a když už budete na místě, tak
určitě nezapomeňte vzpomenout na profe-

sora Ondru Hese a jeho odkaz, díky které-
mu jsme toto místo získali a můžeme dnes
obdivovat. Ondro, děkujeme!

� Karel Makoň
DES OP Plzeň

Ondřej s mládětem jeřába popelavého

Koupající se laň jelena evropského

Jeden ze záběrů fotopasti zachytil čápa černého


