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V čase, kdy budete mít v rukou první letošní číslo Niky už budou rozdány
karty v politické herně. Omlouvám se těm, kteří očekávali, že kus politiky
najdou i na našich stránkách. Politika je sice podle Aristotela umné a dovedné
spravování věcí obce - tedy správa věcí veřejných, leč dovolte, abychom právě
tuto záležitost i nadále přenechávali spíše stránkám deníků….
V tomto i následujících číslech Niky se pokusíme rozbalit základní pojmy
související se životním prostředí a uceleněji (jak to rozsah časopisu dovolí)
nastínit nejpalčivější, a zároveň nejzákladnější problémy, které mají co do
činění s ochranou přírody. Dnes je to ovzduší, příště na nás čeká země.
Snad o žádné jiné problematice související s ochranou životního prostředí
nebylo napsáno tolik, jako o čistotě ovzduší. Oslovený kolektiv odborníků
se pokusil dané téma (které se táhne jako nitka celým číslem) zpracovat
čtivě a především srozumitelně pro čtenáře Niky, u kterých si dovolujeme
odhadovat…věk: 10 až 100 let, s alespoň minimálním zájmem o životní
prostředí.
Kromě ustálených rubrik, které se během 26 let staly v Nice trvalkami
(Dobré zvěsti, Okénko pro děti se Šupíkem, Ekologické organizace hlásí),
přináší novější Nika zajímavosti z celého světa. Po přečtení prvního letošního
čísla díky Janě Kocourkové z mykologického oddělení Národního muzea už
budeme vědět, proč jsou nejlepšími indikátory čistoty ovzduší lišejníky.
V reportáži Jiřího Červinky se vydáme do jihoamerické Paraquaye, a přitom
nohama zůstaneme v jednom pražském bytě. Na jihoamerickém kontinentě
zůstaneme i v „novodobé“ rubrice NEJ…, napoprvé bude řeč o rostlině Puya
raimondii, na kterou ve svém článku zaostřil Oldřich Vacek. Zpět do Prahy
dojedeme kolmo a spolu s Jiřím Juříkem se „naučíme“ jezdit po Praze.
Z reportáže Pavla Peciny a Daniela Hrčky se dozvíme, co osudově spojuje dva
na první pohled neslučitelné: dub-sojka. Naučno - populárně jsou zpracovány
údaje o pralesu na Doutnáči od Pavla Špryňara a Vladimíra Švihly ze Správy
CHKO Český les. A článek Pavla Peciny zase zprostředkuje návštěvu úžasného,
státem chráněného prostoru v hlavním městě, Prokopského údolí. Co vlastně
v Praze dýcháme, se nám pokusí ozřejmit Jana Prošková a Jan Sládeček,
pracovníci Českého hydrometeorologického ústavu.
Zkuste nahlédnout….
Marcela Uhlíková
strana 3

Ovzduší v Praze
Mgr. Jana Prošková
RNDr. Jan Sládeček
(Český hydrometeorologický ústav)

Vstup do EU znamenal pro
Českou republiku přijetí nové
legislativy na ochranu lidského
zdraví a na ochranu vegetace
v souladu s rámcovou direktivou
96/62/EC a s dceřinými direktivami.

Tyto předpisy byly do našeho právního
systému transponovány zákonem
č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší
a o změně některých dalších zákonů,
ve znění pozdějších předpisů,
a nařízením vlády č. 350/2002 Sb.,
kterým se stanoví imisní limity
a podmínky a způsob sledování,
posuzování, hodnocení a řízení kvality ovzduší, ve znění pozdějších
předpisů. Vzhledem k tomu, že
celková koncepce imisních limitů
v EU je mnohem propracovanější
a limity jsou stanoveny pro větší
počet znečišťujících látek než
v minulosti platné imisní limity v ČR,
přijetí nových limitů bylo z hlediska
ochrany lidského zdraví a z hlediska ochrany ekosystémů značným
přínosem.
Měření v Praze
V roce 1992 byla v Praze zprovozněna
inovovaná síť automatizovaného
imisního monitoringu (AIM) ČHMÚ.
V rámci této inovace bylo na území
města rozmístěno 12 automatizovaných monitorovacích stanic
(AMS), které představovaly významný krok k dobrému zajištění měření
kvality venkovního ovzduší v hlavním
městě. Vedle těchto AMS byly nadále
převážně hygienickou službou provozovány i manuální stanice.
Standardně sledovanými znečišťujícími látkami se staly oxid
siřičitý,
suspendované
částice,
oxidy
dusíku
(oxid
dusičitý
a oxid dusnatý), později přibyl na
některých AMS i přízemní ozón
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a oxid uhelnatý. S ohledem na legislativní změny bylo třeba do určité
míry přebudovat měřící síť v Praze, co
se týče umístění stanic i sledovaných
látek. V roce 2002 byl v souladu se
směrnicemi EU dokončen projekt
Státní imisní sítě. V této souvislosti
byly po dohodě s Magistrátem
hl. m. Prahy některé AMS přemístěny
do
jiných
lokalit,
jiné AMS byly postupně nově
zavedeny za společným účelem
sledování
a hodnocení ovzduší
s ohledem na vliv na zdravotní stav
obyvatelstva. V současné době
provozuje ČHMÚ v Praze 15 AMS.
Největší problémy kvality ovzduší
Jednoznačně nejvýznamnějším zdrojem emisí v Praze je a v budoucnosti
i zůstane doprava. Za nejzávažnější
znečišťující látky v Praze, stejně jako
v jiných částech naší republiky, lze
považovat přízemní ozon, suspendované částice a benzo(a)pyren. Po
zavedení dopravně orientované stanice v Legerově ulici se prokázalo, že
problémem zůstávají i nadlimitní
koncentrace oxidu dusičitého.
Účinkem
slunečního
záření
komplikovanou soustavou chemických
reakcí
zejména
mezi
oxidy dusíku, těkavými organickými látkami (zejména uhlovodíky)
a dalšími složkami atmosféry vzniká
v přízemních vrstvách atmosféry přízemní ozon. Přízemní
ozon není významně primárně
emitován z antropogenních zdrojů
znečišťování
ovzduší.
Cílový
imisní limit (definovaný jako
maximální denní osmihodinový
klouzavý průměr, který nesmí
překročit hodnotu 120 µg/m³ více
jak v 25 dnech za kalendářní rok
v průměru za 3 roky) je v Praze, stejně
jako v celé republice, významně

překračován. Nicméně s ohledem na
skutečnost, že ozon je v důsledku
vyšších koncentrací oxidů dusíku
rychleji odbouráván, situace v Praze
nepatří k nejhorším v porovnání se
zbytkem ČR. Vzhledem k tomu, že
v roce 2004 byl cílový imisní limit
v průměru za 3 roky překračován
na 99,3 % území ČR (obdobně
je překračován i jinde v Evropě),
a vzhledem k charakteru procesu
vzniku ozonu je třeba snižovat
prekurzory ozonu v rámci celé Evropy,
neboť snížení emisí prekurzorů ozonu
na malém území nepřinese žádané
snížení koncentrací ozonu.
Od zavedení stanic AIM se měřil
do roku 1995 celkový prašný
aerosol bez rozlišení frakcí. Od
roku 1996 se začala na těchto stanicích měřit frakce částic aerosolu
o velikosti do 10 µm (PM10)
tzv. suspendovené částice frakce
PM10, která představují ze zdravotního hlediska větší riziko.
Znečištění ovzduší suspendovanými
částicemi vykazovalo po roce 1990
v Praze podobně klesající tendenci jako v případě oxidu siřičitého
(nicméně poněkud méně strmou).
Tento trend pokračoval i v případě
frakce PM10 po roce 1996.
Zpočátku nového tisíciletí byl původní
klesající trend ve znečištění ovzduší
touto látkou zastaven a od roku
2002 lze naopak sledovat v Praze
i v jiných městech vzrůstající tendenci ve znečištění ovzduší suspendovanými částicemi PM10.
V roce 2003 bylo znečištění ovzduší
PM10 zatím nejvyšší v novém tisíciletí, které bylo způsobeno výrazně
suchým rokem s velmi malým
množstvím srážek. V tomto roce bylo
zaznamenáno překračování imisních
limitů na všech AMS v Praze.
V lednu 2006 došlo za nepříznivých
meteorologických a rozptylových
podmínek k výraznému překračování
24 hodinové koncentrace PM10 na
všech AMS v Praze. Ve špičkách
dosahovaly tyto koncentrace hodnot přes 200 µg/m³ (imisní limit
pro koncentrace v průměru za 24
hodin je 50 µg/m³). Dne 30.1.2006
byla vydána v ČHMÚ výstraha
na zvýšené koncentrace prachu
v ovzduší, která byla zrušena až po
zlepšení povětrnostních podmínek
začátkem února (viz graf č. 1 a graf
č. 2). Znečištění ovzduší PM10
zůstává v současnosti dle požadavků
a termínů legislativy jedním z hlavních
problémů zajištění kvality ovzduší
v Praze i v celé České republice.
Jednou
z
toxikologicky
nejzávažnějších znečišťujících látek
je benzo(a)pyren. U benzo(a)pyrenu
stejně jako u některých dalších

polyaromatických uhlovodíků (PAH)
jsou prokázány karcinogenní účinky
na lidský organismus. Významně
je emitován (stejně jako další PAH)
z nedokonalého spalovaní fosilních
paliv jak ze stacionárních zdrojů
(především z domácích topenišť),
tak i z mobilních zdrojů (zejména
ze vznětových motorů spalujících
naftu). V předchozích letech roční
průměr benzo(a)pyrenu opakovaně
překročil v Praze imisní limit (1 µg/
m³). Vzhledem k jeho vlivu na zdraví
to představuje závažný problém.
Od roku 2002 se v souladu s nařízením vlády vyhodnocují s ohledem
jeho vlivu na zdravotní stav obyvatelstva koncentrace oxidu dusičitého
(NO2).
V devadesátých letech bylo možné
sledovat v Praze mírně vzrůstající
trend
ve
znečištění
ovzduší
oxidy dusíku. Tento jev byl převážně
způsoben
stoupajícím
podílem
automobilové dopravy. V roce 1998
byl uvedený trend zastaven a ve
znečištění ovzduší touto látkou
převažovala spíše stagnace. Hodnocení znečištění ovzduší oxidy dusíku
se do roku 2001 opíralo o imisní limity uvedené v Opatření FVŽP
k zákonu č. 309/1991 Sb. Tyto
imisní limity byly nejvíce překračovány
v hlavním městě Praze zejména na
stanicích zatížených dopravou.
V novém tisíciletí lze v Praze sledovat mírně vzrůstající trend
ve znečištění ovzduší oxidem
dusičitým. Tento nepříznivý trend
je ovlivněn stále větším počtem
aut projíždějících hlavním městem.
K překročení ročního imisního limitu
této látky dochází právě na dopravně
exponovaných stanicích.
K překračování hodinového imisního limitu oxidu dusičitého 200
µg.m-3 docházelo v Praze velmi
zřídka, změna nastala až se zavedením AMS Praha 2 – Legerova
v průběhu roku 2003. Tato speciální
AMS slouží jako dopravní „hot spot“
(stanice s velkým zatížením) ke sledování znečištění ovzduší z dopravy.
Výsledné nadlimitní koncentrace
oxidu dusičitého dokládají velký
problém hlavního města Prahy
s dopravou vedenou středem města.
Dne 29.1.2006 došlo za nepříznivých
meteorologických a rozptylových
podmínek k překročení hodinového
limitu oxidu dusičitého (200 µg/
m³) na AMS Legerova (206 µg/m³)
a Vysočany (210 µg/m³).
Další sledované látky
Mezi další látky, které je nutno pečlivě
sledovat patří koncentrace benzenu
a oxidu uhelnatého. Koncentrace
těchto znečišťujících látek se pohybují (nebo se v nedávné minulosti pohybovaly) v blízkosti imisních limitů.

Koncentrace benzenu během posledních let nepřekročily imisní
limit, nicméně jeho koncentrace
se na stanicích silně zatížených
dopravou
přibližují
imisnímu
limitu. Jeho hlavním zdrojem do
ovzduší jsou emise z automobilové
dopravy. Význam sledování koncentrací této látky je značný s ohledem
na skutečnost, že benzen je pro lidský
organismus karcinogenní.
Imisní limit pro oxid uhelnatý byl
v minulosti překračován, jednalo se výhradně o stanice ZÚ, na
stanicích ČHMÚ limit v posledních letech překročen nebyl.
V roce 2004 již imisní limit překročen
nebyl na žádné stanici. Vzniká
nedokonalým spalováním, hlavními
zdroji je převážně doprava a dále
stacionární zdroje zejména domácí
topeniště.
Jako bezproblémové jsou v současnosti hodnoceny koncentrace
oxidu siřičitého, koncentrace olova
a koncentrace niklu, kadmia
a arsenu.
Po roce 1990 bylo možné v Praze
sledovat
klesající
trend
ve
znečištění ovzduší oxidem siřičitým,
který byl nejstrmější právě v hlavním
městě. Na tomto příznivém vývoji
se nejvíce podílela pokračující
plynofikace. Od roku 1994 nebyly na
stanicích v Praze překračovány roční
imisní limity. Výrazný klesající trend
ve znečištění ovzduší touto látkou
trval do roku 1999.
Od roku 2000 v Praze dochází
k mírnému snižování znečiš-tění oxidem siřičitým.
V současné době se pohybují
koncentrace
této
látky
výrazně
pod
stanovenými
imisními limity. Nejvyšší roční
koncentrace
oxidu
siřičitého
dosahují
na
AMS
v
posledních letech hodnot kolem 10 µg/
m³ (imisní limit je 50 µg/m³).
V průběhu ledna 2006 nedošlo
v Praze, ani za nepříznivých meteorologických a rozptylových podmínek,
k překročení hodinového limitu této
látky 350 µg/m³.
Maximální
koncentrace
oxidu
siřičitého byly výrazně podlimitní.
Nejvyšší koncentrace byly naměřeny
na AMS Veleslavín v Praze 6 (99 µg/
m³), Mlynářka v Praze 5 (94 µg/m³)
a Měcholupy v Praze 10 (94 µg/m³).
Emise olova po zákazu používání
olovnatého
benzínu
významně poklesly a v současnosti
imisní koncentrace leží hluboko pod
imisním limitem.
Ani koncentrace niklu, kadmia a arsenu, které jsou sledovány v prašném
aerosolu, nepřekročily v Praze v
posledních letech stanovené imisní
limity.
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Rozhovor
Co dýcháme v Praze ...
hůře jsou na tom Řím a Athény
Na otázky Marcely Uhlíkové odpovídá I n g . J o s e f J a n o t a
vedoucí oddělení ochrany ovzduší
hl. m. Prahy
Dříve byly stanovovány hygienické limity pro obsah škodlivin v
ovzduší. Jejich vyhlašování mělo
ujistit veřejnost, že hodnoty pod tímto
limitem nemají vliv na zdraví lidí.
Jaká je situace dnes?
V současné době je ochrana venkovního ovzduší zcela vyjmuta
z působnosti resortu zdravotnictví
resp. hygienické služby, jak tomu
bylo dříve a je zajišťována v resortu
životního prostředí. I nadále však
existují limity, stanovující přípustnou
míru znečištění ovzduší. Nenazývají
se však hygienické limity, nýbrž imisní limity. Jejich smysl je však tentýž,
jedná se o koncentrace znečišťujících látek v ovzduší, které by neměly
způsobovat zdravotní obtíže nejen
osobám zdravým, ale ani osobám
oslabeným, jako jsou malé děti,
těhotné ženy , senioři či nemocní
s chorobami dýchacího ústrojí.
Hodnoty imisních limitů jsou stanoveny nařízením vlády č. 350/2002 Sb.,
které bylo novelizováno nařízeními
vlády č. 60/2004 Sb. a č. 429/2005
Sb. Imisní limity jsou s postupujícím
časem u většiny látek zpřísňovány.
Od roku 2002 jsou požadavky na
kvalitu ovzduší v ČR harmonizovány
s obdobnými předpisy v rámci EU.
Oproti předchozí právní úpravě byl
nařízením vlády č. 350/2002 Sb.
rozšířen rozsah látek, pro které jsou
limity stanoveny a dřívější limity ve
většině případů zpřísněny.
Jakým způsobem může vlastně
veřejnost
získat
informace vyplývající ze zákona o ochraně
ovzduší od úřadů či znečišťovatele?
Povinnost zpřístupnit veřejnosti
informace o znečišťování ovzduší
je ukotvena přímo v zákoně
č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší,
a to jak pro provozovatele zvláště
velkých, velkých a středních zdrojů
znečišťování ovzduší tak pro správní
úřady. Kromě toho je pro správní
úřady stanovena povinnost poskytování informací veřejnosti i v
zákonech č. 106/1999, o svobodném
přístupu k informacím a č. 123/1998,
o právu na informace o životním
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prostředí. Veřejnost se tedy může
jak na úřady tak na znečišťovatele
obracet s dotazy, které by měly být
zodpovězeny. U znečišťovatelů je
tato povinnost omezena, pokud
by se jednalo o informace důvěrné
z hlediska obchodních zájmů daného
subjektu. Úřady mohou poskytovat
pouze ty informace, které shromažďují
na základě jim zákonem stanovených
kompetencí.
Podle poznatků Světové zdravotnické
organizace (WHO) je v současné
Evropě znečišťování ovzduší zásadním problémem. Má prokazatelně vliv
zejména na zvýšení rizika ohrožení
srdečními a respiračními chorobami,
zkracuje délku života.
Dá se z tohoto pohledu nějak konkretizovat stav v Praze?
Tato problematika je předmětem
trvalého
lékařského
výzkumu
a nelze ji zatím považovat za plně
objasněnou. Při těchto studiích nelze
dost dobře oddělit vlivy znečištění
ovzduší od ostatních vlivů životního
prostředí a od vlivu životního stylu.
Má se za to, že kvalita ovzduší se
podílí na zvýšení rizik onemocnění
specifickými oběhovými, respiračními
a onkologickými chorobami asi ze
20-25 procent. Dalšími významnými
rizikovými faktory jsou kvalita stravy
a tekutin, styl života a vliv kouření
včetně pasivního.
Kvalita ovzduší v Praze se dá srovnat
s dalšími evropskými velkými městy,
které jsou rovněž zatíženy dopravou
a koncentrací dalších antropogenních
aktivit. Pokud porovnáme evropské
metropole, lze Prahu přirovnat např.
k Paříži, Berlínu, Amsterdamu apod.,
hůře jsou na tom v kvalitě ovzduší
např. Řím, Athény. Lze jednoznačně
konstatovat, že v porovnání se situací např. před dvaceti lety se kvalita
ovzduší v absolutních číslech výrazně
zlepšila. Druhá věc je to, že se mezi
tím zpřísnily požadavky na kvalitu
ovzduší, takže je stále co zlepšovat.
Zdravotní vlivy se však odvíjejí od
přítomnosti škodlivých látek a jejich
koncentrací a zde došlo k pozitivní-

mu posunu. To se částečně odráží
i v prodloužení délky života ve
srovnání s dřívější dobou.
Magistrát hl. města Prahy před
časem zahájil přípravu tzv. Integrovaného krajského programu ke zlepšení kvality ovzduší
a Integrovaného krajského programu snižování znečištění ovzduší
v Praze.
Můžete uvést co je jejich náplní
a v jakém stádiu se oba programy
nacházejí?
Obsah
obou
programů
je
jednoznačně stanoven v přílohách
k zákonu č. 86/2002 Sb., o ochraně
ovzduší, a Praha tuto náplň
respektuje. Za nejdůležitější součást
programů však považujeme ukotvení
souboru konkrétních nápravných
opatření, která jsou zaměřena na
zlepšování konkrétních kvalitativních parametrů v konkrétních
místech i ve městě jako celku. Při
přípravě programů bylo navrženo
celkem 25 takovýchto opatření,
která jsou v současné době dále
rozpracována a podrobena costbenefit analýze. K jejich vyhodnocení
a výběru nejvhodnějších z nich pro
realizaci je zřízena specializovaná
komise Rady města. V průběhu
prvního pololetí letošního roku by
pak měly být programy projednány
v Radě a přijaty formou jejího
nařízení. To umožní následně
přistoupit k jejich realizaci.
Jaký bude jejich přínos pro běžného
obyvatele hlavního města?
Jak již bylo řečeno, opatření v rámci
programů jsou cílena na zlepšení
kvalitativních parametrů ovzduší.
vzhledem k tomu, že hlavním zdrojem znečišťování ovzduší v Praze
je automobilová doprava, bylo
16 z navržených 25 opatření
zaměřeno do oblasti dopravy.
Problematickými znečišťujícími látkami v Praze jsou zejména prachové
částice frakce PM10 s oxid dusičitý.
Právě na ně jsou v převážné míře ona
opatření cílena. Přínosem pro obyvatele Prahy by tedy mělo být pos-

tupné další zlepšování kvalitativních
ukazatelů ovzduší s cílem plnění imisních limitů na celém území města.
Nicméně je třeba mít na paměti, že
to co se běžně označuje jako žádoucí
rozvoj města, tzn. nová výstavba,
koncentrace nových aktivit do města
a posilování turistického ruchu,
zároveň přináší do města nové zátěže,
zejména dopravní, které na ovzduší
nemají právě pozitivní dopad. Je to
tedy běh na dlouhou trať a nelze vše
vyřešit v nějaké krátké době.
Nejrozšířenější škodlivinou v ovzduší
v Praze je oxid siřičitý a oxidy dusíku,
kterými nás „zásobuje“ především
kritický stav v dopravě. Jak a jestli
vůbec spolupracujete s Dopravním
podnikem hl. města Prahy a Technickou správou komunikací hl. města
Prahy na vyřešení tohoto stavu?
Oxid
siřičitý
není
rozhodně
nejrozšířenější škodlivinou, tento
problém byl v ČR i v Praze vyřešen
již před několika lety. Hlavními
škodlivinami jsou, jak bylo již
uvedeno, prachové částice frakce
PM10 s oxid dusičitý. Některá z výše
uvedených opatření jsou zaměřena
také na činnosti, které zajišťují
Dopravní podnik a TSK. Jedná
se zejména o technická opatření
na autobusech MHD, zvyšování
atraktivity MMHD
pro cestující,
zlepšování úklidu města apod.
Ve spolupráci s DP byl realizován
projekt použití emulzní nafty v autobusech MHD s dobrým výsledkem, zejména ve snižování emisí
prachových částic. Ve fázi přípravy
je rozšíření využití tohoto paliva
pro pohon autobusů MHD. Dalším
kvalitativním posunem v rámci
ekologizace pražské MHD by mělo
být využití palivových článků.
To je považováno za perspektivní
druh pohonu a tato technologie je
v současné době intenzivně vyvíjena
předními automobilkami. V rámci
navržených opatření je i příprava
na aplikaci tohoto druhu pohonu
v Praze.
Z pohledu znečišťování ovzduší
zplodinami hoření byla jistě situace
v průmyslových částech Prahy v 80.
létech horší. Je to dnes, kdy došlo
k poklesu počtu průmyslových
závodů na území města skutečně
lepší?
V průběhu posledních patnácti let
prošla kvalita ovzduší v Praze určitým
vývojem. Celkově lze konstatovat,
že se jedná o vývoj pozitivní, pokud
budeme srovnávat hodnoty tehdejší
s hodnotami dnešními. Nicméně
pokud budeme zkoumat jednotlivé znečišťující látky, je patrné,
že vývoj u nich byl velmi diferencovaný. Velmi podstatné zlepšení
nastalo
zejména
u
oxidu
siřičitého, který byl v 80. letech

minulého století hlavním problémem při smogových situacích
a příčinou odumírání jehličnanů
v horských oblastech. Koncentrace
oxidu siřičitého poklesly v průběhu
90. let na zlomek původních hodnot
a dnes jsou v Praze a v celé ČR
hluboko pod platnými imisními
limity. Je to výsledek velmi
důsledného procesu odsiřování
zejména velkých energetických
zdrojů, u nichž byly emise SO2
sníženy o více než 90 % oproti
výchozímu stavu.
Dalšího velmi podstatného zlepšení
bylo dosaženo u olova a to důsledkem omezení a posléze zastavení
výroby a distribuce olovnatého
benzinu pro pohon automobilů.
Rovněž zde poklesly koncentrace
v ovzduší o desítky procent.
U ostatních látek k tak pronikavému zlepšení nedošlo. Koncentrace
prašného aerosolu poklesly jen asi
o 10 procent. V průběhu hodnocených let sice byly sníženy emise
prachu z primárních zdrojů velmi
podstatně, avšak zejména vlivem
dopravy dochází k opětovnému
zviřování usazených částic, které se
znovu dostávají do ovzduší a zvyšují
tak měřené koncentrace. Obsah
prachových částic je dnes hlavním
problémem ochrany ovzduší a to
zejména proto, že v posledních letech
byly podstatně zpřísněny požadavky
na jejich obsah v ovzduší.
Další problematickou látkou je oxid
dusičitý. Jeho koncentrace pravidelně
klesaly po celá 90. léta až do roku
2000. Od té doby došlo ke stagnaci
resp. dokonce k mírnému nárůstu.
Pozitivní vývoj byl zaznamenán
v roce 2004, kdy došlo opět k poklesu koncentrací. Teprve až bude
vyhodnocen rok 2005 bude možno
usuzovat, zda se v roce 2004
nejednalo jen o nahodilý výkyv
nebo zda se trend podařilo obrátit
pozitivním směrem. Uvedený vývoj
u této znečišťující látky je ovlivňován
zejména automobilovým provozem
a jeho podstatným nárůstem
v průběhu 90. let. Na druhou stranu
dochází průběžně ke zlepšování
emisních parametrů nově vyráběných
vozidel a k modernizaci vozového
parku obměnou opotřebovaných
automobilů za nové.
Existuje vůbec místo v Praze, kam
byste mi s ohledem na znalost
problematiky okolo čistoty ovzduší
doporučil se přestěhovat?
Obecně lze říci, že kvalita ovzduší
v Praze se zlepšuje s narůstající
vzdáleností od středu města.
Také v okolí dopravně zatížených
komunikací není kvalita ovzduší
vhodná. V současné době je asi na
80 procentech rozlohy města
překročen alespoň jeden limitní ukazatel kvality ovzduší. Nicméně ve

zbývajících 20 procentech rozlohy je
ovzduší vyhovující všem požadavkům. Na základě výsledků měření
kvality ovzduší v malých sídlech,
které byly zveřejněny v nedávné
době, se dokonce dá říci, že kvalita ovzduší v Praze předčí některé
venkovské obce a to zejména
v zimním období. Leckdo to zná
i na vlastní kůži, pokud jezdí
v zimě po republice. Pokud není
v obci zavedena plynofikace
a převažujícím druhem paliva je
uhlí, dochází, zejména při inverzních
stavech, v takových obcích k vysokým koncentracím některých
organických látek, zejména ze
skupiny polyaromatických uhlovodíků. To bylo v Praze do značné
míry odstraněno masivní plynofikací
v 90. letech, která byla podporována
dotační politikou města.
Praha má dokonce jednu přednost
z hlediska kvality ovzduší. V celé
ČR a ve velké části Evropy jsou
překročeny ukazatele obsahu ozonu
v ovzduší jako jedné z limitovaných
znečišťujících látek. Tento problém
se však týká zejména venkovských
oblastí a vyšších nadmořských
výšek. Praha však tímto problémem
prakticky netrpí nebo jen v malé
míře. Doporučit by tedy bylo možno
zejména okrajové části města
v dostatečné vzdálenosti od
dopravních tahů.
Myslíte, že existuje (byť čistě teoretická) šance, že se z Prahy stane
(ne přímo „mávnutím“ proutku) čisté
město, kde stojí zato žít?
Zda stojí za to v Praze žít , je do
značné míry otázka životních
priorit. Pro toho, kdo má na prvním
místě svého žebříčku hodnot kvalitu
ovzduší, asi Praha není nejvhodnějším
místem. Obyvatelé Prahy zde však
většinou žijí i z jiných pohnutek a to
mnohdy takových, že sami svojí
činností a chováním ke znečištění
ovzduší přispívají. Potom mohou
převažovat priority ekonomické,
kulturní, kariérní a jiné. Pro
takové občany, pokud zrovna
nebydlí těsně u komunikace typu
magistrála, Žitná, Veletržní ulice
či jim podobné je podle mého
názoru Praha městem, kde je kvalita
života vysoká a to i s přihlédnutím
k aspektům ochrany ovzduší. Nelze
zároveň chtít využívat nejrůznější
přednosti, které poskytuje metropole
se svými stovkami nejrůznějších
aktivit
a
zároveň
požadovat
kvalitu ovzduší jako v místech, kde
jsou
vlivy
lidských
činností
minimální.. Je to trochu něco
za něco. Praha však v péči o kvalitu
ovzduší činí aktivní kroky a věřím,
že se i nadále bude situace, byť
pozvolna, zlepšovat.

Kvalita ovzduší v Praze
se dá srovnat s dalšími
evropskými velkými
městy např.
s Paříží, Berlínem,
Amsterdamem
a podobně.
Lze jednoznačně
konstatovat, že
v porovnání se situací
např. před dvaceti lety
se kvalita ovzduší
výrazně zlepšila.

Lišejníky
RNDr. Jana Kocourková, CSc.
Národní muzeum, Mykologické oddělení
Pro porozumění změn v kvalitě ovzduší jsou lišejníky pravděpodobně nejvhodnějšími
indikátory. Abychom mohli hodnotit, je třeba o nich nejdříve něco vědět.
O lišejnících je známo, že jsou
komplexní organismy. Obecně jsou
definované
jako
morfologickofyziologická jednotka, ve které je
obligátně vázán určitý druh houby
(mykobionta) s určitým druhem řasy
nebo sinice (fotobionta). Ovšem
lišejník je ve skutečnosti celý
miniaturní, velmi složitý ekosystém,
ve kterém je zastoupeno několik
druhů hub, několik řas, sinic
(cyanobakterie) a bakterií. Ve
většině
případů
dochází
k přímému kontaktu mezi buňkami
řasy a houby. Celý organismus je tedy
autotrofní, řasa provádí fotosyntézu.
Soužití je výhodné pro všechny složky
a umožňuje kolonizaci nejrůznějších
substrátů v nejrůznějších klimatických podmínkách, i osídlení velmi
extrémních lokalit.
Lišejníky jsou organismy schopné
osidlovat nově vzniklé biotopy,
jsou pravidelně přítomny ve všech
iniciálních stádiích sukcese na souši.
Pro další směr vývoje sukcese jsou
nepostradatelnými indikátory. Jsou
velice citlivými bioindikátory reagujícími na veškeré změny v prostředí.
Indikují obsahové látky v substrátu
i v ovzduší. Jsou citlivější než většina
jiných organismů, právě proto, že
jednotlivé složky těsného vztahu
se musí přizpůsobit sobě navzájem
a ještě vnějšímu prostředí. Komplexní organismus se přizpůsobuje
prostředí mnohem hůře než jedinec. Narušením jedné složky
vztahu logicky dochází k porušení
stability celého organismu - ekosystému. Lišejník v důsledku negativních
změn odumírá, neboť se nestačí
přizpůsobit. V důsledku globálních změn v prostředí řada druhů
lišejníků za posledních 60 let
úplně vymizelaz mnoha oblastí nebo
z České republiky.

Nejcitlivější ze tří hlavních typů
stélek rozlišovaných podle morfologie (keříčkovité, lupenité,
korovité)
jsou
keříčkovité
lišejníky. Mají největší povrch
a lišejník čerpá živiny celým povrchem těla (stélky). Houba, která
tvoří korovou vrstvu na povrchu
lišejníku čerpá vodu z vertikálních
a horizontálních srážek a přijímá
v ní rozpuštěné anorganické látky.
Ty se hromadí ve stélce lišejníku
a postupně se kumulují do vysokých
koncentrací. Lišejník je nedokáže
metabolicky odbourat. Mohou to být
např. kovy, síra, dusík. K největším
změnám v biodiverzitě dochází
u epifytických lišejníků. Srážková
voda s rozpuštěnými či obsaženými
anorganickými látkami z imisí spadá
na listy, stéká po větvičkách a siných
větvích až na kmen. Koncentrace
narůstají do míry, která je pro mnohé
druhy lišejníků neúnosná.
Během posledních 60 let došlo
k viditelným změnám v biodiverzitě
a kvantitě výskytu jednotlivých
druhů lišejníků, neboť došlo nejdříve
k výraznému okyselení ovzduší a půd
oxidy síry a následně, po odsíření
a detoxikaci (1992), v posledních
více než deseti letech, dochází k postupné nitrifikaci ovzduší a substrátů
se stoupajícím obsahem NH3
a oxidů dusíku z výfukových plynů
a ze změny způsobu zemědělského
hospodaření. Stoupá pH povrchu
substrátu, zmírňuje se jeho acidita,
ale nyní je prostředí pro změnu
„přehnojeno“ dusíkem.
Ve 30. letech 20. století bylo pozorováno první odumírání keříčkovitých
lišejníků. V 60. letech byl dopad
neustálého spadu kyselých dešťů
již tak výrazný, že mnohé lišejníky
odumřely, výrazně se snížila jejich
biodiverzita. Na borce stromů se

výrazně snížila pokryvnost stélek
lišejníků
konkurenčně
silných
v dobách „čistého ovzduší“. Uvolnila
se nika. A vyskytlo se pár druhů, které
na tuto změnu reagovaly pozitivně.
Jsou to Lecanora conizaeoides a Scoliciosporum chlorococcum. Poprvé
byl lišejník Lecanora conizaeoides
pozorován v 60. letech 20. století.
Se změnami kvality ovzduší jsme
zjistili, že různé druhy lišejníků
jsou různě konkurenčně silné
v narušeném prostředí. Tedy
přesněji, každý druh lišejníku
snese jinou maximální krátkodobou
koncentraci oxidů síry. Na základě
těchto poznatků bylo možné vytvořit
stupnici koncentrací oxidů síry
a skupin druhů lišejníků, které jsou
schopné při určité hladině koncentrací existovat. V Praze jsme byli do
nedávna vděční i za výskyt terčovky
bublinaté (Hypogymnia physodes)
nebo terčovky brázdité (Parmelia sulcata), které mají vysokou únosnost
zátěže prostředí.
Lichenolog se tedy projde krajinou
a ví, kolik mg SO2/ m3 je v ovzduší.
Nejcitlivější jsou provazovky (Usnea),
plicník (Lobaria) a rožďovky (Ramalina), nejméně citlivé k vysokým
koncentracím SO2 a kovům jsou dva
výše zmíněné druhy. Musíme ale
také znát přibližné pH substrátů.
Různé druhy stromů mají různé pH
borky. Například jasan a klen se
subneutrofilní borkou hostí jiné
druhy lišejníků než bříza a smrk
s acidofilní borkou. Při porovnávání
biodiverzity
substrátu
musíme
proto zohledňovat tuto skutečnost.

Subneutrofilní borka stejně jako
vápenec mají určitou pufrační
kapacitu substrátu, proto na těchto
substrátech mohou v okyseleném
prostředí déle přežívat druhy, které
by na kyselém substrátu dávno
odumřely.
Avšak i při výrazném posunu
v detoxikaci a odsíření oblasti
se lišejníky vrátí do prostředí
až za poměrně dlouhou dobu.
Ano, lišejníky se začaly postupně
„vracet“. Novodobě jsou ovšem opět
ohrožovány, a to nadměrnými koncentracemi oxidů dusíku. Některým,
tj. nitrofilním druhům lišejníků jako
terčník zední (Xanthoria parietina)
i dalším druhům tohoto rodu
a rovněž jiným zástupcům terčníků
Physcia tato skutečnost vyhovuje.
Mnohé druhy přežívaly ve zbytcích
v určitých refugiích a “čekaly na lepší
podmínky”. V současnosti tedy v naší
republice opětně stoupá biodiversita, především epifytických lišejníků.
Lišejníky v Praze
Dlouhodobý pětiletý periodický
výzkum lišejníků na 5 širších lokalitách v Praze (oblast Zbraslavi od
Krňáku po Radotín a Modřany,
Divoká Šárka, Prokopské údolí,
oblast od Tróji po Jabloňku a Havránku
a údolí Pitkovického potoka u Křeslic
a Uhříněveská obora) jednoznačně
prokazuje na znovu se objevování
původně rozšířených druhů, které
zde následně po několik desetiletí
chyběly, neboť odumřely.
Poprvé se mi podařilo zaznamenat
v Praze návrat lišejníků v jiho-

západní až jižní části území
Prahy, kolem Radotína, Zbraslavi,
Komořan a Modřan, v roce 2003,
tedy
11
let
po
výrazném
zamezení vypouštění toxických
emisí do ovzduší. Podél břehů
Berounky a Vltavy se objevily
nové mladé stélky Xanthoria
parietina, Physcia tenella, Physcia
adscendens, Amandinea punctata,
Phaeophyscia orbicularis a kromě
tisíců mladých stélek Hypogymnia physodes jsem nalezla i malé
stélky Parmelia sulcata. Od tohoto
roku výrazně narůstá biodiverzita
epifytických druhů. Nejvýraznější
je ovšem na forofytech se subneutrofilní borkou, o to překvapivější a nápadný je však
explozivní nárůst lišejníků na
trnkách, které mají borku výrazně
kyselejší. Zvláště v okolí vodních toků, tedy lokalit s vysokou
vzdušnou vlhkostí, ač na xerothermních
zdánlivě
vyprahlých
stanovištích, se již můžeme setkat
s hustým porostem lišejníků na
jejich větvích. Vyskytuje se již
i Pseudevernia furfuracea, Evernia
prunastri, Melanelia subaurifera,
Lecanora symmicta i další druhy.
Rovněž pozoruhodné je, že začínají
mizet acidofilní druhy. Na některých
lokalitách je již obtížné najít misničku
Lecanora conizaeoides. Opět se
asi stane vzácnou. Např. v Bavorsku, kde došlo k ozdravení ovzduší
o 20 let dříve, nyní zvažují zařazení
tohoto lišejníku na červený seznam
v kategorii ohrožených „Endangered“ až kriticky ohrožených druhů
(Critically Endangered) díky globálnímu úbytku druhu.
Ovšemže oželíme výskyt tohoto
druhu, když efekt vyčištění ovzduší
přinese
ozdravení
prostředí,
znovu-nabytí ztracené rovnováhy
v prostředí a opětovné vytvoření
přirozeného prostředí ruku v ruce s
pokračujícím aktivním a pozitivním
přístupem člověka k porozumění
přírodě.
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Anketa
Sledujete čistotu ovzduší v místě svého bydliště?
Zajímá vás čistota vzduchu, který dýcháte?
Především mezi novináři zjišťovala Marcela Uhlíková

Ano, čtu noviny a když teď bylo nedýchatelno kvůli smogu, čekala jsem,
až ve zprávách konečně zahlásí, že inverze končí.
Lenka Petrášová
(Mf Dnes)
Samozřejmě stav ovzduší sleduji.
V pražské příloze jsme o této
problematice psali dlouhé články, já
asi týdenní témata. Čistotu vzduchu,
který dýcháme, sledujeme pořád
Petra Benešová
(Mf Dnes)
Čistotu ovzduší v Praze musím sledovat
– ať už chci nebo nechci, jelikož si občas
při ranním pohledu z okna nejsem
jista, zda netrpím „sněžnou slepotou“
a nebudu se muset do práce prosekávat
v hustém povětří sekyrou. Ne, vážně,
čistota – či spíš nečistota mně zajímá
a sleduji poměrně často emisní
hodnoty ovzduší.
Iva Blechová
(Fajn rádio)
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Čistotu ovzduší sleduji, většinou na
telefonní informační lince nebo na
internetových stránkách ČHMÚ. Zajímá mě zejména lokalita, kde bydlíme,
tzn. Kobylisy. Bydlíme v plně
plynofikované vilové čtvrti a poslední
dobou se zde ovzduší zhoršilo, což je
dáno především tím, že hodně domů
přešlo na vytápění tuhými palivy a tu
a a tam topí i odpadky.
Renáta VARGOVÁ
(Trend Marketing - Vydavatelství
ECONOMIA, a.s.)
Nesleduji ani tak čistotu ovzduší
(nemám na to žádné monitorovací zařízení a jen tak “od
oka” se to moc zjistit nedá), jako
spíš celkovou čistotu v okolí. Takže:
s potěšením kvituji, že máme na každém
rohu - cca ve vzdálenostech 50 až 100
metrů od sebe - kontejnery na tříděný
odpad, který se dokonce opravdu
vyváží
zvlášť.
A
nejen
to,
řada lidí je dokonce i pilně
využívá. Méně potěšitelné je, že řada
pejskařů se stále ještě nenaučila

využívat papírové sáčky a koše na psí
toto... - exkrementy, takže např. trávník
před naším domem neustále vypadá
jako veřejný psí záchodek, ačkoliv jeden
takový koš je necelých třicet metrů
vzdálený. Tragická je ovšem situace
v našich lesoparcích - ty si stále někdo
plete se skládkou odpadků, procházka
jimi připomíná místy procházku po
smetišti.
Zdeňka Martincová
(Ringier – ABC)
Ovzduší v místě mého bydliště
sleduji
podle
nosu.
Protože
bydlím v Křižovnické ulici na půl
cesty mezi Karlovým mostem
a Rudolfinem, tak to tím nosem jde
celkem snadno.
Na druhou část otázky odpovídám
ano, zajímá.
Michal Rubeš
Čistotu v Praze celkově sleduji, zajímá
mě, pravidelně sleduji zpravodajství.
(Rozčilují mě bezohlední řidiči, kteří
ač jsou vyzýváni, aby v kritických

situacích zanechali své miláčky doma, dostali “dárek” v podobě obchodu Ani ne, kdysi na Žižkově mě to zajínedbají). Řídím se i pokyny odborníků, TESCO (zatím jsem jej nemu- malo, ale zjistil jsem, že monitorovací
kdy například je vhodné větrat, kdy sela
navštívit),
tak
jsem stanice (MS) jsou umístěny v místech,
zase ne. Zajímám se také ovzduší na se
předem
dost
zajímala kde je na rozdíl od “normálního
venkově,
kde
mám
chalupu o to, co to s okolím udělá. Jenže... běžného” provozu čisto - viz MS v Rie(Brdy).
Ačkoli
je
obec
již Po nahlédnutí do přípravných grových sadech, nebo na Lyčkově nám
několik
let
plynofikovaná, studií mne vskutku ohromil jakýsi v Karlíně.
v poslední době se čistota odborník výpočty, že vlastně když Kdyby se čistota ovzduší měřila
zhoršuje,
neboť
místní
lidé bude v těchto letech jezdit víc aut, v místech, kde se skutečně
z důvodu zdražení plynu se
pohybují lidé - např. přechod
vracejí k uhlí a vůbec pálí
Magistrály na Pavláku - asi by se
Čistotu ovzduší v Praze musím sledovat
kdeco.
musely změnit normy anebo by
– ať už chci nebo nechci, jelikož si občas při
Iva Klinderová
byl vydán zákaz vycházení.
ranním pohledu z okna nejsem jista, zda
(Haló noviny)
Hynek Bulíř
netrpím „sněžnou slepotou“ a nebudu se muset
(Český rozhlas-online)
do práce prosekávat v hustém povětří sekyrou.
Čistotu
ovzduší
sleduji
„novinářským okem“ spíše
Já osobně (zvláště po ránu)
celorepublikově, bez úzké vazjsem rád, že vidím. Kdo
by na své bydliště. To, co dýcháme, tak se vlastně nic neděje, neboť ale vnímá velmi dobře čistotu
mě samozřejmě zajímá, a je to ne- budou přísnější limity na emise vzduchu, je můj pes, spíše psice
jen zájem osobní, ale obecnější: a budeme vlastně dýchat (tedy Nelly. Jsou dny, kdy zvedne ve
i kdybych sám žil v čistém podle výpočtů) čistší vzduch. Dost dveřích čenich a vrátí se zpátky
prostředí,
nemůže
mi
být mi to tenkrát vyrazilo dech a měla (přičemž procházky pochopitelně
lhostejné, co dýchají o kus dál.
jsem pocit velké bezmoci. Nicméně miluje). Zjistil jsem, že to je vždycky
Pavel Ryjáček stále se domnívám, že takovýto druh ve dnech, kdy jsou nějaké horší
(Deníky Bohemia a Moravia obchodů do tohoto místa nepatří rozptylové podmínky.
- centrální redakce) (do vzdálenosti 1-2 autobusových Sám to moc nesleduji (při mé
zastávek je řada dalších obchodů, profesi stejně nemůžu reguloO stav ovzduší se soustavně neza- ale ty holt patří jiným řetězcům) vat pohyb venku, natož zůstat
jímám, ale pochopitelně si všimnu, a zbytečně to zatěžuje (doprava zboží, doma), ale vím, jak se mi zlepší nákdyž je ovzduší špatné. Nejčastěji doprava zákazníků) ovzduší i tak už lada, žaludeční spalování a chuť
si všímám projíždějících aut při příliš
frekventovanou
dopravu. k životu, když jen v létě přijedu na
čekání na tramvaj. Často mě Negativně se v naší oblasti podepi- víkend na Slapy. A co potom v mých
zplodiny jedoucího auta “praští suje konečná příměstských autobusů milovaných horách! (Jenomže tam
přes nos”. Když jede šňůra aut u stanice metra Skalka, ale to by se je vzduch zase tak strašně čistý, že si
v řadě, je to ještě horší... v duchu si snad mělo řešit prodloužením metra honem zapaluju cigaretu.)
zanadávám, ale to je bohužel vše, a tedy i posunutím...
Tomáš Vladislav Novák
co s tím můžu dělat. Rozčilují mě Skoro víc mne začíná děsit znečištění,
(magazín Cestopisy,
hlavně auta, ve kterých sedí jen řidič které s sebou přináší zvýšené
Parlamentní listy)
a zbytek je nevyužitý - lidi z čtyřiceti množství lidí mířících pěšky do Tesca
takových aut by se pohodlně vešli do od metra. Odpadky (zvlášť o víkendu Čistota ovzduší mě vždycky zajíjednoho autobusu nebo (ještě lépe) do “lahůdka”), nedopalky (teď už ne tolik mala. Bydlím v dolních Holešovicích
tramvaje.
na zastávce, ale vedle ní), devastace u Libeňského mostu a z vlastní,
Na víkendy jezdím na venkov mimo všech přilehlých zatravněných pros- letité zkušenosti můžu říci, že teď se
Prahu, ale čistého vduchu si bohužel tor, laviček. Je pravda, že když jsem nám tu žije blaze, až na ta auta, ale
teď v zimě užiju jen při procházkách nahlížela do studií ke stavbě obchodu, s minulostí se to nedá srovnat. Asi
do lesa. V naší obci není jiná možnost tyto dopady mne tam nenapadlo před třemi lety ukončilo provoz ČKD
vytápění než uhlím/dřevem, takže zkoumat. Dívala jsem se spíš na příjezd a ostatní staré továrny ve Vysočanech.
zahrada bývá zamořena kouřem, aut, nebezpečí vykácení zeleně. Ale je Vzhledem k tomu, že máme okna na
v době inverze nemá smysl otevírat mi jasné, že tohle už je nad rámec toho, východ, hned jsme tuto změnu zjistili.
okno. Osobně topím dřevem a ne- co jste potřebovala vědět.
Konečně jsme mohli otevřít okna i když
házím do kamen domácí odpad,
Radka Páleníková bylo pod mrakem, nebo zataženo,
což se bohužel o všech sousedech
(Dětská tisková agentura) večer před spaním si vyvětrat
říci nedá - přestože jsou na návsi
a ráno se nadýchnout vzduchu, který
kontejnery pro tříděný odpad.
Musím říct, že mě čistota ovzduší nebyl plný strašného smradu. Zmizel
V létě je situace na venkově lepší určitě zajímá. Přiznám se ale, že i prach, kterým bylo ovzduší
- s výjimkou dní, kdy zemědělci hnojí to podrobně rozhodně nesledu- nasyceno vinou skládky odpadu
pole přilehlá k obci. Na jaře je také ju. Není na to čas a také možná a
sypkých
materiálů
na
obtížná situace pro alergiky (já mezi - nemá cenu se rozčilovat, protože Rohanském ostrově. Povodně totiž
ně naštěstí nepatřím), protože ves v Praze je to s čistotou vzduchu ostrov vyčistily a na místě skládky je
často “obklíčí” lány řepky olejky, která stále strašné. Do práce takjé chodit dnes vybudované golfové hřiště, tak
pronikavě voní a na okenní parapet se musím, takže mě to ani v zásadě místo prachu máme výhled na krásnou
usazuje vrstva pylu.
ovlivnit nemůže. Možná bych už travičku. S nově postavenou výškovou
Eva Vlčková o tom víc uvažovala, pokud by byla budovou Lighthouse se změnil i prostor
(Lidové noviny) velká inverze a já bych byla třeba v blízkosti řeky Vltavy. Místo skladů
těhotná, nemocná, nebo měla malé uhlí a písku, doupat bezdomovců
O čistotu ovzduší jsem se asi víc dítě a měla tu možnost, tak bych omez- a hald zde vyrostl krásný park. Všichni,
zajímala, když byly děti malé (teď ila vycházení ven :-)
co tady bydlíme, jsme si tyto změny
jim je 15, tj. už je to trochu dávno...).
Hanka Jurášková zasloužili a vážíme si jich.
Bydlím pár minut od stanice me(ČRo)
Veronika Trmalová
tra Skalka a protože jsme v listopadu
(BZ hl. m. Prahy)
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Checomacoco
Z Prahy za indiány s českou krví
Dobrodružný příběh, který jakoby vystoupil ze zažloutlých stránek knížek
Alberto Vojtěcha Friče. Jeho knihy a povídky o jihoamerických indiánech v Gran Chaku
s ilustracemi Zdeňka Buriana nesou mnohé autobiografické prvky. Přesně v duchu těchto
dobrodružných knih se více než padesát let po smrti cestovatele překvapivě rozuzluje tajemný
příběh. Zápletku vytvořil sám život.
Začneme vcelku běžnou situací
dnešní doby. V kdysi divokém
Gran Chaku zápasí o přežití skupina indiánů Chamacoco. Dávno
opustili svůj přírodní život, žijí nyní
ve vesnici Puerto Esperanza na
břehu řeky, trpí nedostatkem vody
a nemocemi. Poté, co ztratili možnost
obživy lovem, těžko získávají
dostatek potravin. Nejpalčivější
je však problém s vodou, kterou
čerpají z řeky Paraguay. Určitou
pomocí je čerpadlo poháněné
větrem, které vodu čerpá do nádrže
ze sudů a odtud je rozvedena do
několika kohoutků u vesnice. Voda
však nestačí, protože pro provoz
vesnice je jí potřeba mnoho.
Nabírání přímo z řeky je nebezpečné,
žijí tu kajmani. Až sem jde o příběh
podobný pro mnohé domorodé
kmeny Jižní Ameriky. Ale dál to
začíná být zajímavé. Z daleké Prahy
na druhém konci světa kdesi v Evropě
přijíždí do vesnice Puerto Esperanza malá výprava s jediným
cílem. Hledat pro indiány cestu
k lepším životním podmínkám. Zájem
členů výpravy byl vyvolán podivuhodnou skutečností, o které donedávna neměli ani tušení. Objevili, že
mezi indiány žijí jejich příbuzní
a dokonce ne příliš vzdálení, jsou to
pokrevní bratranci a sestřenice! Jak
v české výpravě tak mezi indiány se
totiž opakuje stejné příjmení: Frič.
Romance stará sto let
Pointa stoletého příběhu by
opravdu slušela vypravěčskému
talentu Dlouhého lovce, jak indiáni
nazývali Aleberto Vojtěcha Friče.
Skutečnost je možná barvitější než
příběhy vymyšlené. V roce 2000 se
v pražském bytě cestovatelova vnuka
Pavla Friče objevili filmaři, kteří v Jižní
Americe natáčeli film o dědečkových
cestách. Nebyli tu poprvé, před
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cestou dostali mnoho potřebných
informací, ale nyní na oplátku
překvapili Pavla Friče i jeho ženu
Yvonnu nečekaným objevem. Ve
vesnici Puerto Espersanza (Přístav
Naděje) prý našli ženu, která o sobě
říká, že s jmenuje Hermína Fereira
Fric!
Je možné, aby existovala příbuzná,
o které nikdy neslyšeli? Nechtělo se
věřit, ale fotografie dokumentovala
neuvěřitelnou rodinnou podobu.
Existuje Fričova povídka, ve
které cestovatel popisuje, jak za
dramatických okolností při povodni
pomohl kmeni Chamacoco ze
svízelné situace. Indiáni měli svůj
způsob vyjádření díků, našli Fričovi
nevěstu. A tak se cestovatel trochu
nedobrovolně oženil, a i když spolu
žili jen velmi krátce, Frič na indiánskou dívku Loray dlouho vzpomínal.

Že by měla Loray dítě? Trvalo nějaký
čas, než se Yvonně Fričové podařilo
navázat písemný kontakt a pak se
první záhadné klubíčko pomalu
začalo rozmotávat. Z dopisů indiánů
vyplynulo, že Hermina Fereira
Fric si nepamatuje, kdy se přesně
narodila, ale bude jí kolem 100 let.
Fričovo krátké manželství bylo v roce
1905. Podoba byla očividná, nebylo
pochyb. Matkou byla Loray, po sto
letech se Hermina dočkala zpráv

o svém otci, českém cestovateli Alberto Vojtěchu Fričovi.
Nikdy se už nedozvíme, jestli Frič
o své dceři věděl, nebo nikoliv.
V každém případě se o ní nikdy nikde
nezmínil.
Výprava do Puerto Esperanza
Manželé Fričovi dlouho zvažovali
co nyní počít. Může česká rodina
smysluplně
pomoci
indiánům
v Gran Chaku? Kde vzít prostředky
a jak se zachovat, aby neudělali víc
škody než užitku? Fričovi se nakonec
rozhodli zjistit odpovědi na místě
a vydali se v roce 2002 do
Paraguaye, aby poznali, co se dá
dělat.
V úvodu zmíněná výprava v pořádku
dorazila na místo. Přivítání bylo
mnohem zajímavější, než si
představovali. Našli komunitu,
která vzpomínku na evropské
kořeny
ctila
a
udržovala.
Nakonec vzniklo rozhodnutí pomoci
indiánům najít vlastní zdroj obživy.
Nechtěli problém řešit hledáním
jednorázové pomoci, ale programem
s trvalou působností. Na tom se
shodly obě části nové rodiny.
Společně se pokusí rozlousknout
ekologický problém zdroje užitkové
vody a také problém trvalého
zajištění obživy. Indiáni totiž nechtěli
být na obtíž a způsobovat novým
příbuzným finanční problémy. Plány
postupně zrály a měnily se. Indiáni
projevili přání řešit nejprve problém
obživy a užitkové vody a až potom by
přišly na řadu věci jako zemědělství,
lékař a pitná voda. Nakonec vznikl
unikátní projekt spojující Prahu
s indiány s českou krví. Rozuzlení nečekaných propojení Prahy
a Paraguaye je ještě daleko,
ale začíná se vyvíjet docela
sebevědomě a sympaticky.

Autor: Jiří Červinka
V roce 2004 bylo ustaveno sdružení
Checomacoco a vznikly první
návrhy na společné projekty.
Autorem názvu sdružení je nejstarší
z Fričových vnuků, bratranec
Rodolfo. Prohlásil, že po českém
dědečkovi je Checo, po předcích
náleží ke kmeni Chamacoco, takže
se přímo nabízí název Checomacoco. Rozběhly se dva projekty na obstarání léků a obživy.
Na
internetových
stránkách
www.checomacoco.cz se objevily první příspěvky na léky a na
zakoupení stáda skotu pro indiány.
To byly a stále jsou první dvě priority, kterým Fričovi pracovně říkají
„krávy“ a „léky“. Cílem je opatřit
komunitě v Puerto Esperanza
prostředky na nákup stáda „krav“,
tedy správně tura zebu, který se
v okolí pěstuje. Stádo by se mělo stát
základem ekonomické svéprávnosti,
ve finále by 160 „příbuzných“ mělo
vlastnit 160 „vaca“, jak v Paraguayi
zebu nazývají. Projekt „léky“ to
je představa asi čtvrtletní zásilky
obsahující základní léky, antibiotika, léky proti průjmu a dehydrataci
organismu, dezinfekce, oční kapky
a podobně. Umrtvovací injekce,
přišití rány, nebo obyčejný acylpyrin
jsou zde nedostupný luxus, nejbližší
lékárna je tisíc kilometrů daleko,
nejbližší lékař mnoho hodin cesty
lodí. Postup získávání prostředků
může sledovat na internetu každý.
Ve hře je i možný grant na Ministerstvu zahraničí. V každém případě
ještě v roce 2004 byly zakoupeny
a předány první „krávy“. A nejnovější
zprávy říkají, že první várka léků pro
Puerto Esperanza je právě na cestě.
Výsledky více než povzbudivé.
Získávání vody
Další „rodinná“ sešlost se v Puerto
Esperanza konala v roce 2005. Větší

Foto: archiv Yvonny a Pavla Fričových
ekologický i finanční problém bude
získat dostatek pitné vody. Komunita
v Puerto Esperanza v současné
době čerpá vodu z řeky Paraguaye
pomocí čerpadlového systému,
poháněného větrným mlýnem. Voda
je čerpána do vyvýšené nádrže
a odtud rozváděna plastovým
potrubím po hlavní komunikaci ve
vesnici do několika veřejných
kohoutků a přímo pouze do tří
domů. Větrný mlýn mívá mechanické závady, které omezují jeho
funkci. Potřeba vody je obrovská
jak na pití, tak na provoz vesnice. Vysilující sluneční paprsky
vysuší vše a to ani nemluvíme
o
touze
vesničanů
pěstovat
zele-ninu a další plodiny na
přilepšenou. Donášení vody z řeky
nestačí, nehledě na nebezpečí od
kajmanů.
Problémy jsou i s pitnou vodou.
Čerpaná voda z řeky se desinfikuje
chlórem, ale je velmi kalná, takže
nesplňuje normy pitné vody. Přesto
ji vesničané pijí, protože jiná voda
není. Ale i když jsou si všichni vědomi
nebezpečí závadné pitné vody, zatím
je pro ně důležitější voda užitková.
Jednoduchý
systém
čerpání
vody, jaký se v současné době
používá, je v daných možnostech
optimální. Bylo by však potřeba
zefektivnit jeho činnost i distribuci
vody a zlepšit kvalitu takto získané
vody. Pro zvýšení funkce by bylo
třeba instalovat další větrný mlýn,
nebo přídavné naftové motorové
čerpadlo pro případ nouze. Takto je
možné získávat jen užitkovou vodu.
Pro pitné účely by bylo potřeba
zbudovat systém výstupních filtrů
s kapacitou 3 000 litrů za hodinu.
Filtry je třeba pravidelně udržovat
a čistit alespoň jednou za půl roku.

Ve hře jsou i možnosti solární
energie, která se na čerpání vody
začíná stále více využívat. Pokud
jde o rozvod vody po vesnici, je
současný
stav
nedostatečný.
Hlavního
potrubí
je
dlouhé
jen asi 150 metrů a kromě
zmíněných tří přípojek do domu
všichni ostatní využívají veřejné
kohoutky na hlavní cestě. Tento
nemalý problém tedy má sdružení
Checomacoco
teprve
před
sebou, ale i na toto druhé
klubko problémů se společně
chystají indiánští i čeští příbuzní.
Budoucnost pro Checomacoco
Začínají se rýsovat možnosti pro
budoucnost. Důležitým prvkem
je snaha nezasahovat do života
indiánů vlastní iniciativou, vše
vychází z přání a priorit komunity. „Ještě před pěti lety jsme byli
s indiány Chamacoco navzájem
abstraktní
pojem,“
říká
Yvonna Fričová. „Romantika Fričových
dobrodružných knížek
versus
nedostupná
bohatá
Evropa, pro paraguayské mrňouse
tajemné místo na východě, odkud
prý přišli do Betléma tři králové,
kteří v Latinské Americe nosí dárky
jako u nás Ježíšek. Dnes mají ve
škole v Esperanze k vypůjčení
pohádky Boženy Němcové a Karla
Jaromíra Erbena ve španělském
překladu a nejmladší děti dostávají
jména z českého kalendáře.“
Najednou existuje zcela nová
situace. Dosud nevídaná. Někde
daleko žijí indiáni s českou krví.
Potřebují pomoc.
V každém případě česká stopa
v indiánů Chamacoco získává nové
šlépěje. Přesně po sto letech píší
Pavel a Yvonna nové příběhy, na
které by Alberto Vojtěch Frič byl
nepochybně hrdý.
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Sojka obecná

Pavel Pecina
Sojka obecná - Garrulus glandarius (Linné, 1758) je krkavcovitý pěvec velikosti hrdličky,
celkově
světle
hnědorudý
s černohnědými křídly, rýdovacími pery a “uzdičkou” - pruhem na
tvářích za spodní čelistí. Kostřec
a zrcátko v křídlech, tvořené zevní
částí loketních letek, jsou bílé.
Nápadná a obecně známá jsou
“sojčí pírka”, morfologicky ruční
křídelní krovky, světlemodré
s černými příčnými proužky.
Dospělá sojka má těch proužků
deset až dvanáct, sojčata
v šatě mládí jen šest až osm. Na
temeni hlavy má sojka poněkud
prodloužená a do malé chocholky
vztyčitelná pírka s tmavším
středním pruhem, vytvářející
podélně proužkovanou kresbu.
Areál
sojky
obecné
zaujímá
celou zónu listnatých lesů Eurasie,
především doubrav (a také spíše
křovinatých porostů subtropických
vždyzelených dubů), od Britských
ostrovů po východní Asii včetně
středomořských ostrovů, Přední
a Malé Asie a severní Afriky.
Střední Evropu obývá nominotypická
sojka obecná středoevropská, G.g.
glandarius. Málokterý druh pěvců
ale vytváří tolik poddruhů; jen
v Evropě jich je 14. Je to způsobeno
strana 14

mimo jiné tím, že sojka je pták
stálý jen nejsevernější populace
na zimu migrují jihozápadním
směrem. V zóně tajgy zaujímá
v ekosystémech místo sojky obecné o něco menší sibiřská “kukša”,
sojka
zlověstná
(Perisoreus
infaustus).
Sojka obecná je všežravý pták,
sbírající po většinu roku různé
bobule, semena a hmyz, v zimě
žije převážně ze svých zásobáren
a
přiživuje
se
s
jinými
krkavcovitými
ptáky
na
zdechlinách a zbytcích úlovků
predátorů. V době hnízdění
se zaměřuje ve značné míře
na lov drobných obratlovců
a plenění hnízd. Potomstvo totiž
krmí téměř výhradně potravou
živočišného
původu,
kterou
shromažďuje v roztažitelném
hrdelním vaku a postupně
vyvrhuje mláďatům do zobáku.
Hnízdit začínají sojky poměrně
pozdě, zpravidla až v dubnu.
Samci v té době intenzivně
zpívají. Jejich zpěv se skládá
z nejrůznějších napodobených
zvuků prokládaných skřípavými
a řezavými strofami. Sojka je
výborný
imitátor,
zejména
věrně napodobí v přírodě volání
poštolky, kánětre či datlů, dovede
ale i mňoukat, štěkat a kokrhat;
krotký sameček jedné mé dávné
známé zřetelně a s okouzlující

měkkostí vyslovoval své jméno
- “Matějíčku”.
Oba ptáci z páru staví hnízdo
z klacíků, zevnitř vystlané jemnými
kořínky a trávou a někdy i utěsněné
zeminou.
Zelenkavá
vajíčka
s tmavými skvrnami a žilkami
(zejména kolem tupého konce)
v počtu čtyř až sedmi inkubuje
samička, samec jí přináší potravu. Doba sezení trvá okolo 18 dní
a mláďata opouštějí hnízdo
přibližně ve třech týdnech stáří.
Jako u většiny krkavcovitých
se podíl vrozeného chování
neuplatňuje u mláďat v takové
míře jako třeba u menších pěvců
nebo kurovitých, což způsobuje
poměrně
vysokou
mortalitu
nezkušených mláďat. Ptáci, kteří
se snadno a rychle učí a uniknou
nástrahám a zkouškám během
prvního roku života, mají šanci
na dalších nejméně patnáct let,
a za tu dobu určitě některá z jejich
mláďat rozšíří lokální populaci.
U nás se v zimě vyskytují ještě
hejnka
severských
sojek.
Někdy, zvláště za krutých zim,
je mohou tvořit i příslušníci
poddruhů G. glandarius sewertzowii a G. g. brandtii ze severu
Ruska.
Z predátorů, kteří kontrolují
populační hustotu sojek, mají
největší význam jestřáb, sokol
stěhovavý, větší druhy sov,
krkavec a kuny.

Daniel Hrčka
Duby (rod Quercus) patří mezi
velmi známé stromy poznatelné podle různě laločnatých
listů a podle plodů - žaludů
(botanicky bychom řekli nažek
sedících ve zveličelé - šupinaté
nebo vláknité číšce), které se
hlavně v podzimním lese nedají
přehlédnout.
Jejich silný a mohutný růst
a krásný dominantní vzhled
a dlouhověkost (dosahují stáří
i přes tisíc let) byly důvodem
jejich uctívání a obdivu (a to
minimálně už za doby Keltů).
Úmyslně byly a jsou vysazovány
na rozcestí, náměstí, na hráze
rybníků, do stromořadí, k významným stavbám a v době
významných výročí. Duby se
nepochybně staly součástí
nebo dokonce hlavním námětem
řady výtvarných děl. Není proto
divu, že jsou dnes velmi početně
zastoupenou skupinou dřevin
mezi vyhlašovanými památnými stromy. Mezi nejmohutnější
a nejstarší duby v České
republice patří dub letní v zámecké zahradě v Náměšti nad
Oslavou na jižní Moravě, je
vysoký 16 metrů, dosahuje
10 metrů v obvodu a jeho stáří
se odhaduje na 900 let.

Duby

Mimo
svých
krajinotvorných
funkcí jsou ceněny jako stromy
s velmi kvalitním dřevem, které
je tvrdé, těžké a odolné ve vlhku.
Dřevo, kůra i pupeny jsou bohaté
na třísloviny, v lékařství se využívá
pouze dubová kůra a to z jedinců
určených k vykácení.
Zatímco zařazení stromu mezi
duby nečiní větší potíže, a to i jinde
v Evropě, s určováním konkrétních
druhů to už není nijak jednoduché.
Je třeba si všímat zejména laloků
listů, letorostů (zda jsou lysé nebo
chlupaté) a číšky (postavení a tvar
šupin, jejich barva).
V České republice patří mezi
nejlépe poznatelné druhy dub
červený (Q. rubra) s ostrými
(zašpičatělými) laloky listů, listy
samotné jsou nápadně velké
(s čepelí až 22 cm dlouhou)
a na podzim překrásně červeně
zbarvené. Pochází ze Severní
Ameriky a pro svou nenáročnost
a rychlý růst bývá často vysazován do parkových úprav, ale i na
nejrůznější extrémní stanoviště,
např. haldy, výsypky, průmyslové
závody (snáší znečištěné ovzduší).
Nezřídka
bývá
podstatnou
součástí lesních porostů, někdy ale
nebezpečně zmlazuje a proniká do
jinak přirozených společenstev.
Mezi nejčastější zástupce patří

dub zimní a dub letní. Oba dva
druhy rostou nezřídka společně na
jednom stanovišti, i když se
z hlediska stanovištních podmínek
poněkud různí (jak dub letní, tak
dub zimní jsou rozšířeny téměř po
celé Evropě).
Dub letní (Q. robur) se vyznačuje
laločnatými listy, které jsou
přisedlé
až
krátce
řapíkaté
(s řapíkem do 1 cm), na bázi
většinou srdčité, plodenství má
dlouze stopkaté (stopky jsou
delší než 3 cm). Jeho přirozeným
stanovištěm jsou lužní lesy
v nížinných oblastech, v pahorkatinách se objevuje na teplých
výslunných stráních a v bukových
doubravách, do vyšších poloh
vystupuje zřídka (maximálně do
800 až 1000 m n.m.). Porosty dubu
letního propouštějí dostatek světla
a umožňují tak rozvoj bylinné vegetace a dalších dřevin. Oproti dubu
zimnímu má vyšší nároky na půdu
i vláhu. Pro dub zimní (Q. petraea)
jsou
charakteristické
mělčeji
laločnaté listy, s delším řapíkem
(delším než 1 cm) a s bázi klínovitě
zakončenou (laloky listů jsou jakoby upravenější než u dubu letního),
plodenství jsou téměř přisedlá až
krátce stopkatá (stopky nepřesahují
2 cm). Přirozeně se objevuje
v teplejších pahorkatinách odkud
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zasahuje až do podhorských poloh.
Roste v teplomilných doubravách
(s dubem šípákem nebo jeřábem
břekem), kyselých doubravách,
častý je také v porostech s habrem.
Při horní hranici rozšíření zasahuje
do spodní hranice výskytu buku.
Pod souborný druh dubu zimního (Q. petraea agg.) jsou zahrnovány mimo vlastního dubu zimního (Q. petraea) také dub žlutavý
(Q. delachampii) a dub mnohoplodý
(Q. polycarpa). Jejich rozšíření
na
území
České
republiky
není zatím dostatečně známé,
hojnější výskyt byl zatím potvrzen
na jižní Moravě.

Patří mezi ně (mimo již zmiňovaného
dubu žlutavého a dubu mnohoplodého) dub balkánský (nebo
také dub uherský; Q. frainetto),
který
je
svými
chlupatými
letorosty nejvíce podobný dubu
šípáku.
Odlišují
jej
ale
zřetelně větší listy (s čepelí
10-25 cm dlouhou), které jsou
hluboce laločnaté a mezi laloky
členěné nápadně úzkými zářezy.
Dobře je poznatelný i podle číšek,
na kterých zřetelně odstávají
špičky šupin. Druh pochází z jižní
a jihovýchodní Evropy a do České
republiky zasahuje velmi vzácně jen
na jižní Moravu.

Z teplomilných doubrav, ale i ze
skalnatých stepí je znám dub šípák
(Q. pubescens) pocházející z jižní
Evropy a v České republice
zastoupený
v
nejteplejších
oblastech středních a severozápadních Čech a jižní Moravy.
Vyznačuje se chlupatými letorosty,
menší čepelí listů (do 8 cm dlouhou),
pýřitým rubem listu a přisedlými
plodenstvími (pokud jsou stopky
plodenství vyvinuty, nedosahují
ani 1 cm).
Na
území
České
republiky
rostou v teplomilných doubravách
i další druhy dubů, které do
středoevropského prostoru pronikly zejména z jihovýchodní Evropy.

Chlupatými letorosty se vyznačuje
i dub jadranský (Q. virgiliana),
který má listy jen poněkud
větší než dub šípák (s čepelí
6-14 cm dlouhou), na rubu šedě
plstnaté, později často olysalé
a šedě ojíněné, mimo to má větší
pupeny a silnější letorosty,
plodenství
jsou
stopkatá
(delší než 1 cm). Má podobné
rozšíření jako dub balkánský
(v České republice zasahuje
vzácně jen na jižní Moravu).
Mezi
známější
jihoevropské dřeviny patří ještě dub cer
(Q. cerris), který se vyznačuje
pupeny s niťovitými palisty,

které
vytrvávají,
listy
polokožovitými, lesklými, protáhlými
a s laloky tupě zašpičatělými,
číška
je
u
tohoto
druhu
pokryta
šídlovitými
šupinami, které odstávají nebo
jsou nazpět ohnuté. V České
republice zasahuje do teplomilných
doubrav a lesostepních křovin
jen na jižní Moravu, mimo oblast
přirozeného výskytu bývá zřídka
vysazován.
Mnohem
častější
je na jižním Slovensku, kde se
častěji pěstuje i jako lesnická
dřevina.
V přírodě všude kolem, v krajině
našeho domova i v dalekých exotických zemích, žije a roste spousta
organismů. Jsou navzájem propojeny
sítí
obdivuhodných
závislostí,
takže
si
vlastně
navzájem pomáhají, a to i tehdy,
když to tak na první pohled vůbec
nevypadá. Pro člověka, který
většinou nedovede pochopit to,
co není naprosto zjevné, zůstává
tajemstvím, že třeba takový lev
vlastně spolupracuje se zebrami,
které loví, a zebry na oplátku se
lvem; lev odstraňuje nemocné
nebo špatně geneticky vybavené
jedince a udržuje takové stavy zeber,
při nichž je pro všechny dostatek
pastvy i vody; vlastně se chová jako
osvícený chovatel - pastevec. Zebry

se ovšem stále snaží nestat se lví dokáže usmrtit a “rozporcovat” i tak nad kaňonem řeky, a že semenáčky
kořistí, což se daří těm nejzdatnějším velkou kořist jako je právě vyvedené zimních dubů “drnáků” ve vlhkém
a nejchytřejším, které mají sobě po- mládě hrdličky.
lese také nebudou mít velkou šanci.
dobné potomky, a tím zase vlastně Po hnízdění se ale sojky změní Ale vždy některé nespotřebované
uskutečňují selekci mezi lvy; každé v celkem mírumilovné ptáky se zásobárny začnou prosperovat
zlepšení loveckých schopností sklonem k vegetariánství. Jinde než a vyroste z nich vícekmenná
a možností lvů má za následek v Evropě se možná zaměřují na jinou skupinka dubů, něco jako v nedávné
zdokonalení způsobů obrany ze- potravu, ale tam, kde rostou duby, době propagovaný hnízdový výsev.
ber a naopak. Tak pracuje evoluce se sojky od srpna do zimy speciali- Potomstvo dubu vzkvétá a šíří
a přírodní výběr, a i když přináší zují na sběr a konzumaci žaludů. se, sojky netrpí hlady a bezděky
některým - zpravidla
si vysazují další zdroje
méně kvalitním (nebo Duby pocházejí ze Severní Ameriky a jejich potravy. Já na bráchu,
jen přespočetným)
mohutný růst, krásný dominantní vzhled a dlouhověkost brácha na mne.
- zánik, prospěch z
byly důvodem jejich uctívání a obdivu už za doby Keltů. Žaludy sbírá a ukládá
toho mají populace
do zásobáren více
obou zúčastněných
živáčků - třeba havradruhů. Přesněji řečeno, velkých Když jsou duby vzácné (například ni, myšovití hlodavci nebo veverky
predátorů i kopytníků, příroda není v oblastech smrkových nebo sos- (a do borky stromů také datlové), ale
tak zjednodušená jako školské nových monokultur), slétají se sojky žádný z nich nemá pro šíření dubů
modely, lvi neloví pouze zebry, ale k plodícím stromům ze značných takový význam jako právě sojka.
celou řadu býložravých savců, a o vzdáleností. Období sklizně žaludů Podobných dvojic ptáka a stromu
zebry mají zájem nejenom lvi.
je ovšem krátké a sojky potřebují je celá řada. Známý je také vztah,
Někdy
ovšem
vznikly
zcela přežít do jara, a tak sbírají žaludy analogický
popsanému,
mezi
jednoznačné vazby mezi dvěma do zásoby. Do hrdelního vaku sojky blízkým
příbuzným
sojky,
druhy organismů, občas tak silné, se vejde okolo deseti žaludů a sojky ořešníkem kropenatým, a některými
že jeden bez druhého delší dobu je přenášejí do svých teritorií, kde borovicemi.
Ořešníci,
pravda,
nepřežijí. V těchto sloupcích se je po několika ukrývají pod povrch pojídají a schovávají také bukvice
pokusíme čtenářm Niky některé půdy. Výběrem se v tomto ohledu a lískové oříšky, ale hlavní vazbu
takové pozoruhodné spojence upevnilo takové chování, které je mají na borovici limbu, sibiřskou
představit.
nejvýhodnější - tedy do jedné skrýše limbu rusky řečenou “kedr”
umístit tak zhruba denní dávku a borovici rumelskou na Balkáně;
Rozsévač dubů
potravy (což je právě kolem těch oblast jejich hnízdního výskytu
Sojka obecná je všežravý krkavco- deseti žaludů) a udělat si takových se takřka překrývá s areály těchto
vitý pták střední velikosti, kterého skrýší co nejvíc na různých místech; tří borovic. Jejich semena jsou
skoro každý zná, a to nejen z popěvku instinkt sojky jakoby počítal s tím, velká jako malé lískáče a když se
“chytil táta sojku”. “Zviditelňuje” že něco zlikvidují myšice, veverky urodí, mají ořešníci vystaráno nejen
se hlavně akusticky, tedy vlastně nebo divočáci a na některé úkryty na zimu, ale i na jaro - krmí totiž
zeslyšitelňuje, podobně jako mnozí že si sojka nevzpomene. Žaludy oříšky i mláďata.;
hlasití politikové. Její řezavý var- jsou v úkrytech doslova odborně
ovný pokřik z ní udělal “lesního zasazeny, zlehka zahrábnuté, takže
policajta”, který komplikuje život ani nemohou být lépe stratifikovány
jak myslivcm, tak liškám, kunám a a připraveny “k výsadbě”.
dravcům.
Kromě toho se některé žaludy seSojka je všežravá. Když hnízdí, brané sojkami dostanou daleko
provozuje dost významnou predační od mateřského stromu i jinak.
činnost - loví nejen hmyz, ale i drob- Sojka třeba namáhavě přeletuje přes
né obratlovce, především ale plení otevřené prostranství, obtěžkaná
ptačí hnízda. Tím si vysloužila, plným hrdlem úrody, když zpozejména v minulosti charakteris- zoruje jestřába. Ne, to je ale smůla!
tické antropomorfním nazíráním Ve spěchu za letu vyvrhuje žaludy,
na přírodní jevy, odsudky lupiče zbavuje se přítěže, aby jestřábovi
a zuřivé pronásledování, než se unikla - přejme jí, ať se jí to podaří;
přišlo na to, že v jejím případě ex- ale kolem deseti žaludů přitom
istuje podobná situace jako s těmi rozseje pod sebe. Někdy nad polem,
lvy a zebrami. Pleniči hnízd totiž kde nemají šanci, jindy nad mezí
(vedle uskutečňování určité sele- nebo remízkem.
kce) tím, že ptáky nutí k náhradním Některé sojky se během zimy stanou
snůškám, jaksi “rozprostírají” dobu kořistí dravce, kuny nebo výra,
hnízdění v populacích své kořisti a jejich zásobárny tak ztratí
na mnohem delší časové období, vlastníka, který je schopen je najít a
takže pravděpodobnost úspěšného využít, jiné sojky umístění některých
vyvedení mláďat a tedy přírůstku svých
zásobáren
zapomenou.
populace se tím vlastně zvyšuje A ze všech na jaře vyklíčí skupinky
- ptáčata vyvedená z hnízd po semenáčků. Přežijí jen některé
obvyklém medardovském deštivém - je nasnadě, že žaludy dubu letního
období mají větší šanci na přežití. z žírných luhů nevyrostou v dubiska
Sojka, lovící pro svá mláďata, ovšem na skalnatém suchopáru vysoko

Ekologické
organizace
hlásí

Zachraňte Bělověžský
prales
Ekologické
organizace
Hnutí
DUHA
a
Greenpeace
dnes
předaly
zástupcům
polského
velvyslanectví v Praze otevřený
dopis
šestnácti
sdružení.
Žádají v něm prezidenta Polské
republiky o ochranu unikátního
Bělověžského pralesa, který je

posledním zbytkem nížinného
pralesa
na
území
střední
a východní Evropy, ale přesto jej
devastuje komerční těžba dřeva
a urbanizace.
Zástupci ekologických organizací zároveň předali dárek
pro polského prezidenta: dva
špalky,
dubový
a
bukový,
a navrhli symbolickou výměnu za
ponechání stromů v Bělověžském

pralese. Vyjádřili přesvědčení, že
v polských hospodářských lesích je
dostatek dřeva, kterým lze surovinu
z jedinečného pralesa nahradit.
Stáří Bělověžského pralesa se
odhaduje na 8 000 let. Rozkládá
se na hranici Polska a Běloruska
a zabírá celkovou plochu asi
150 000 ha. Vědci zde v roce 2001
napočítali 11 564 druhů živočichů.
Tento
prales
je
posledním
útočištěm divoce žijícího zubra
evropského.
V roce 1921 zde byla vyhlášena
rezervace,
která
se
potom
stala
Bělověžským
národním
parkem. Národní park je od
roku 1977 uveden na seznamu
světových biosférických rezervací.
O dva roky později se dostal
i na seznam světového dědictví
UNESCO.
Národní park tvoří jen malou část
tohoto území. Na více než 82 %
pralesa se běžně těží dřevo a území
se postupně mění v komerčně
využívaný les. Každý rok odtud
odjede 2800 plně naložených
kamionů s kládami. Navíc Bělověž
devastuje postupná urbanizace.
Polští vědci a ekologické organizace proto prosazují okamžitě

zastavení kácení ve všech dochovaných zbytcích pralesa, rozšířit
národní park a revidovat plán péče
o Bělověžský prales.
„Bělověžský prales je nejcennějším
a zároveň nejrozsáhlejším pralesním komplexem v Evropě, přesto
není dostatečně chráněn,“ říká
Karel Stejskal, vedoucí lesní
kampaně Greenpeace ČR.
„Pouze tady – na hranicích Polska
s Běloruskem – mohou lidé dodnes
vidět, jak kdysi vypadala krajina
na velké části kontinentu. Nejen
my zde v Praze, ale na celém světě
dnes lidé protestují proti tomu, aby
Polsko pokračovalo v jeho kácení,“
dodává Jaromír Bláha, vedoucí
programu Lesy Hnutí DUHA.
Podobné
akce
na
podporu
zachování Bělověžského pralesa
probíhají první březnový pátek
ve více než dvaceti městech
celého
světa
například
v Londýně, Melbourne, Montrealu.
Polskému prezidentovi otevřený
dopis zaslaly české ekologické
organizace
Hnutí
DUHA,
Greenpeace,
Český
svaz
ochránců přírody, Děti Země,
Arnika,
Ekologický
institut
Veronica, Calla – Sdružení za
zá-chranu
prostředí,
o.s.
Beskydčan,
o.s.
Ametyst,
Ateliér pro životní prostředí,
Společnost pro zvířata, Centrum
ekologické výchovy Zvoneček,
Svaz ochrany přírody a krajiny
ČR, Sdružení přátel lesa, Ochrana
vod, Společnost přátel přírody.

Ambrozkovo ministerstvo obhajuje zachování
špinavého vzduchu
pro Česko
Praha/Plzeň (14. března 2006)
- Společnost pro trvale udržitelný
život (STUŽ) je velice znepokojena tím, že zástupce ministerstva životního prostředí při
jednání expertů v Bruselu bude
prosazovat nebezpečně vysokou
míru znečištění ovzduší prachem
(1). Ambrozkovo ministerstvo tak

místo zájmů životního prostředí
a zdraví lidí hájí zájmy znečišťovatelů.
Přitom dnes asi každý třetí člověk
v Česku žije v oblasti, kde znečištění
vzduchu
překračuje
přípustné
hodnoty.
“Nesouhlasíme s tím, aby Česká
republika prosazovala tak vysoký
limit pro znečištění ovzduší jemným prachem, který by ohrožoval
zdraví lidí. Ambrozkovo ministerstvo
navíc brání tomu, aby tento limit byl
závazný a chce, aby šlo jen o vágní
doporučení, z jehož překračování by
nevyplynula jakákoli sankce. Tento
postoj české politické reprezentace
ignoruje stávající stav vědeckého
poznání i názory předních českých
a evropských odborníků, kteří
se zabývají vlivem znečištěného
ovzduší na zdraví lidí,” uvedl MUDr.
Miroslav Šuta, odborný konzultant STUŽ pro ekologická a zdravotní
rizika.
Podle údajů Evropské komise
zkrátí ovzduší znečištěné prachem
a ozónem každému z obyvateli
Evropské unie život v průměru
o devět měsíců. Lékařští experti
odhadují, že na následky vdechování špinavého vzduchu předčasně
umírá v EU asi 370 tisíc obyvatel
ročně. Ekonomové konstatují, že
samotný polétavý prach snižuje
evropský hrubý domácí produkt
o desítky miliard euro ročně (2).
Podle
informací
ministerstva
životního prostředí je platný denní
limit pro polétavý prach překračován
na 75% měřících stanic v Česku.
“Zástupci STUŽ už několikrát upozornili pracovníky MŽP ČR, že
jeho pozice ke znečištění ovzduší
jemným
prachem
je
vážnou
hrozbou pro zdraví lidí, ale bez
úspěchu.
Před
týdnem
jsme
dokonce
v
této
věci
požádali
ministra
Ambrozka
o naléhavou schůzku, ale zatím
jsme nedostali odpověď. Nevládní
organizace zdokumentovaly v posledních letech vážné problémy
v oblasti odpadů, posuzování vlivů
na životní prostředí a sanace starých
ekologických zátěží. Všechny tyto
úseky spolu s ovzduším přitom
spravuje
jedna
náměstkyně
ministra,
ing.
Ivana
Jirásková,”
uvedl
prom.
biolog

Pavel Šremer, předseda STUŽ.
Poznámka: (1) Jedná se o zasedání
expertní pracovní skupiny Rady
ministrů životního prostředí EU
J1, jež projednává návrh směrnice
o kvalitě ovzduší a čistším ovzduší
pro
Evropu,
který
předložila
evropská komise.
Společnost pro trvale udržitelný
život (STUŽ) je dobrovolná, nevládní,
nezisková organizace, která vznikla
v roce 1992 z iniciativy bývalého federálního ministra životního prostředí
Ing. Josefa Vavrouška. STUŽ sdružuje
odborníky zabývající se ekologií
a
navazujícími
vědními
disciplínami,
technickými
obory
i uměleckými, lékařskými, výchovnými, publicistickými a jinými
činnostmi,
které
souvisejí
s hledáním cest umožňujících
přežití člověka a jiných forem života
na Zemi. Sídlo STUŽ je v Praze
a v krajích působí několik
regionálních poboček.

Lípy mají ustoupit turistům
V jihočeské obci Holašovice, která
je zapsaná do seznamu UNESCO se
během února rozhořel boj o Lípy,
které chtějí občané prostřednictvím
samosprávy obce odstranit z návsi.
Podle pana starosty lidem vadí pyl,
a listy. Lípy prý někde zastiňují
barokní štíty holašovických chalup
a japonským turistům překážejí při
focení.
A tak jich má podlehnout pile
alespoň osm z dvaadvaceti. To se
nemůže líbit občanskému sdružení
sdružení Calla a Správě Chráněné
krajinné oblasti Blanský les, kam
obce patří. Rozhodně s kácením
nesouhlasí a památkáři rovněž
namítají, že by kácením lip došlo
ke změně podoby chráněné návsi.
V seznamu jsou Holašovice od roku
1998.
Přesto, že je obecně kácení lip
nežádoucí, chystají se k němu
přikročit i na Zelené hoře ve Žďáru
nad Sázavou, rovněž chráněných
světovým seznamem kulturního
dědictví.
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Historická Praha jako ikona
Má Praha, je prolhaná,
jak fotky Karla Plicky…
Karel Kryl, 1975.
Plickovy monumentální fotografie
měly
legitimitu
–
jedinečnou techniku, uměleckou
a symbolickou výpověď, jsou
z doby nacistické okupace.
Také
za komunismu měly
svou hojivou sílu - protiklad
mávátkové a sídlištní plytkosti. Dnes se rozpouštíme
v
bezpočtu
kalendářů
a publikací s „pražskou tématikou“, obvykle variacemi na
pár desítek notoricky známých
pohledů na památky v centru.
Kde je „Praha“?
Geografický střed města Prahy
v jejích administrativních hranicích
je
území
periferního
charakteru, kousek vrchu Bohdalec. Skutečná, živá Praha je větší
a vybíhá především na jih
a východ. A tak
kdybychom
zvažovali celou Prahu včetně
jejího sprawlu, té obytné a logistické plísně plazící se mimo
hranice města, pak je i pomyslný střed neurčitého, stavebně,
ekonomicky a dopravně živého
hlavního města
od zmíněného
Bohdalce ještě kus dál na jihovýchod.
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Kulturní – „identifikační“ centrum
Zeptá-li se cizinec Pražana na jeho
město, dostane se mu obvykle
popisu kousku okolí vltavské
kotliny. Zhruba
od Vyšehradu
kousek pod Karlův most a od Petřína
a Hradu na západě po Národní
museum,
resp.
vinohradskou
terasou na straně protilehlé.
Zhruba
5-7%
plochy
města
a pouhé jedné desetiny (!)
pražského
vltavského
břehu.
S kouzlem nechtěného to v rozhlase
charakterizoval
Michal
Prokop, garant evropského projektu
Praha 2000, kulturní metropole.
Kritickému posluchači, který mu
telefonoval výtku, že metropole má
500 km čtverečních, ale celoroční
projekt evropského významu se
týkal jen centra města, odpověděl
bývalý náměstek primátora „mýlíte
se, bratři Formanů kotvili až
u Štefánikova mostu“.
Běžný, i tzv. kulturní Pražan zaměňuje
kulturní jedinečnost s mezinárodní,
ba světovou důležitostí. V tom pocitu
se ujišťuje a je ujišťován. Příklad: reportér TV navštíví zahraniční celebritu jež tu je poprvé a z prvé otázky je
jasné, že od hvězdy, která si ještě ani
nestačila rozbalit, se očekává pochvala historické (gotické, barokní,
kulturní, stověžaté, magické…)
Prahy. Světopukatost není výsadou
jen řadového Pražana. Strategický
plán z r.1999: jedna z klíčových

determinant rozvoje, charakteristika města, připomíná popis
z reklamního letáku.
Excentrická poloha centra
Od dob, kdy byl střed historického trojměstí současně středem
celého sídla uplynulo nějakých dvě
stě let. Dnes je odtud na severozápadní okraj dnešní Prahy necelých
5 km, opačným směrem víc než
trojnásobek, tak asymetrická je
poloha „identifikační Prahy“ v Praze
fyzické.
Zajde-li však člověk tam, kde se
rozhoduje, třeba na výbor dopravy
pražského Magistrátu (poslanci
+ dopravní odborníci), když se
jedná o obou městských okruzích,
dostane dojem, že Praha podobu
spíš jakéhosi terče. Uprostřed centrum s radnicí a Hradem, okolo
město, kterým je třeba protáhnout
dva okruhy jak letokruhy stromu.
„Londýn má také dva“, argumentoval kdysi primátor Koukal,
jeho spolustraníci v ZHMP dodnes.
Dopravní vliv asymetrie Prahy
„identifikační“ vůči Praze skutečné,
pochopili všichni tři autoři (DUA,
Klika, Preininger), když před víc
jak deseti lety předložili Magistrátu tři asymetrická řešení jako
alternativu pražskému dopravnímu
roštu.
Nepřijato,
odborného
zdůvodnění se autorům, ani členům
ZHMP nedostalo nikdy.

Dva okruhy dálničního charakteru jsou veřejnosti opakovány jak
mantra, přestože existence obou,
relativně blízko vedle sebe jdoucích
okruhů na severozápadě města, je z
hlediska řízené dopravní poptávky
zbytečná a nevhodná. V případě
postavení obou okruhů generuje
dopravu novou a kanalizuje ji do
těsného sousedství památkové
rezervace a hlavně, do špatně
provětrávaného dna vltavské kotliny. I tu dopravu, která by tudy
jinak nikdy nejela, včetně tranzitu.
Není zde na místě zde probírat, do
jaké míry je rozhodování poslanců
a radničních odborníků dáno neznalostí, setrvačností, podvědomou
„automobilizací“ mozků úspěšných
mužů středního věku a do jaké míry
i ekonomickými stimuly. Za zmínku
však stojí to, že k větším protestům
ze strany laické veřejnosti proti té
investiční nehoráznosti nedochází.
Lze soudit, že k tomu přispívá
m.j. i podvědomý pocit, že ten
městský střed je přece třeba nějak
obkroužit.
Světovost nebo jedinečnost otisku
prstu?
800 let již sloužila vysoká bronzová vrata, když je z Egypta přivezli
roku 530 do Konstantinopole, aby

sloužila jako vchod do čerstvě
postavené Hagia Sofie. Tu během
pěti let postavilo 10 tisíc dělníků
a
vyzdobilo
ji
skvostnými
mozaikami. V téže době stála
ve střední Evropě, u řeky, jejíž
tehdejší jméno jen tušíme skupinka
jednoduchých stavení. O pár set
let později se to začne jmenovat
Praha, vyroste tu několik rotund
z hrubého zdiva, za dalšího půl
tisíciletí i fragment gotického dómu.
Těch 800 let, jež měla zmíněná
bronzová
vrata
odslouženo,
než byla převezena do jednoho
z kulturních center světa jsou víc, než
dnešní stáří Svatovítské katedrály.
Toto srovnání má naznačit, že ve
srovnání s historickými metropolemi (Káhira, Paříž, Řím, Istanbul…) je
Praha historickým městečkem o řád
menšího formátu. Množství a stáří
památek je řádově nižší, málokdy
si připouštíme, že architektonicky
jde často o regionální pokračování
a kultivaci importovaných vzorů.
Být regionální hanba není, naopak.
Být provincionální ano. Kdo
z Pražanů, pyšných na „stověžatou“
ví, kolik skvostných chrámů má
třeba historický Vilnius. A kdeže on
to vlastně leží? Autorizovaní
průvodci
s
vážnou
tváří
ukazují pražské Benátky - Čertovku.

Úsměvné pro člověka znalého
Benátek, Antverp, Stockholmu,
holandských měst, ale i pro člověka
z Rožmitálu, kde mají podobných
„Benátek“ několik.
Každý otisk prstu je ve světe
jediný a proto jedinečný. Urbanistická jedinečnost Prahy není
v bezedném historickém bohatství, ale v pohledově uzavřeném,
malebném památkovém aranžmá
na
relativně
nevelké
ploše
historického
jádra
a
jeho
horizontu. To není podceňování
města. Naopak, to je vědomí
skutečné ceny a apel, že
z
limitovaného
historického
pokladu již nelze ubírat.
Mrhání historickou podstatou
Zbytnělé vědomí světovosti Prahy
svádí k pocitu, že dědictvím lze
mrhat. Nemusí jít jen o polovzdělané
pražské radní. Mít víc pokory, nemohl
by náš známý historik architektury
a pracovník prezidentské kanceláře
argumentovat ve prospěch výškové
zástavby Pankráce tvrzením, že
v Římě jsou také výškové budovy
na dohled historického města.
Mít víc pokory, nedovolila by
bohatá
sběratelka
umění
podmiňovat instalaci své sbírky
v Praze tím, aby ze střechy
Sovových mlýnů trčela skleněná
kostka hodná průčelí supermarketu
kdekoliv. Navíc v rozporu s památkovým zákonem. V New Yorku,
kde dotyčná léta žila, by si to nedovolila a nebylo by jí dovoleno.
Vědomí „památkového přebytku“
legitimizuje, aby Trojský zámek,
jediná pražská vila v antického
typu při řece, přišla o navazující
krajinou kompozici, nyní i o přístup
k vodě. Navíc kvůli parkingu, který
zde nemusel být, kdyby z nové linky
C nezmizela stanice metra). Vědomí
památkového přebytku umožní,
aby Magistrát beztrestně promrhal
Císařský mlýn ve Stromovce.
pokračování příště

úhrny jsou 884 mm (zaznamenané
v nadmořské výšce 3.980m),
padající hlavně v období říjen
až květen, zbytek roku je suchý
a relativně chladný. Rychlý růst
opravdu nepřichází v úvahu.
Rostlina pomalu shromažďuje
zásobní látky a připravuje se na
kve-tení. Po kolika letech života
je
Puya
raimondii
dospělá
a připravena ke kvetení je
předmětem spekulací. Jisté je,
že v ideálních podmínkách
v Botanické zahradě Kalifornské

Text a foto: Oldřich Vacek

Největší z Bromélií
Kdo by neznal bromélie? Jednu
broméliovitou rostlinu známe
určitě všichni nebo alespoň
její plod. Ano, ananas. Čeleď
broméliovité
(Bromeliaceae)
zahrnuje stovky rostlinných
druhů, které se dělí do tří
podčeledí a asi 54 rodů.
Bromélie jsou svým rozšířením
vázány na Jižní Ameriku, Střední
Ameriku a jižní část Severní
Ameriky. Jedná se o čeleď ekologicky neuvěřitelně variabilní. Její
zástupci se vyskytují od nížin až do
vysokých hor až k samotné hranici
věčného sněhu a ledu, od nížinných
tropických deštných pralesů až do
suchých pouštních oblastí. Rovněž
vzrůstem se jedná o velmi variabilní
rostliny od velikosti trpaslíků sotva
pár centimetrů vysokých až po obry,
kteří se honosí titulem rostlina
s největším květenstvím či největší
bylina světa.
Právě největším a také jedním
z nejvzácnějších zástupců čeledi
broméliovitých je Puya raimondii. Její výskyt je v současné
době omezen do dvou vzájemně
izolovaných oblastí. První oblastí
jsou svahy pohoří Cordillera Blanca a Cordillera Negra svažující se
k řece Santa. Tato lokalita se nachází
asi 400 km na sever od Limy, hlavního
města Peru. Druhá oblast rozšíření
Puya raimondii se nachází přibližně
2000 kilometrů jižněji v okolí
jezera Titicaca. Zde rozšíření
populace Puya raimondii zasahuje
na území tří států: Peru, Bolívie
a Chile. Rostlinu Puya raimondii
údajně jako první zaznamenal
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a nakreslil učenec Tadeáš Häneke,
rodák ze severočeského města
Chřipská, někdy před rokem 1816.
Jak už to ale bývá, než stačil svůj
objev předat vědecké veřejnosti,
zemřel. Puya raimondii si musela na své objevení počkat (tedy
z pohledu západní vědy, místní
obyvatelé – Kečuové ji znali od
pradávna) dalších více jak 50 let.
V 70 letech devatenáctého století ji znovu objevil, a tentokrát
i vědecky popsal a zařadil vědec
italského původu Antonio Raimondi
DellAcqua, po kterém dostala
rostlina své druhové jméno.
V oblasti pohoří Cordillera Blanca
a Cordillera Negra se Puya
raimondii vyskytuje v biotopech
pokrytých
rostlinou
formací,
kterou označujeme puna v nadmořských výškách 3.800 až
4.200 m. Formaci puna si
můžeme představit jako stepní
společenstvo nízkostébelných trav,
v podmínkách Jižní Ameriky
nezbytně
doplněné
zástupci
kaktusů a broméliovitých rostlin.
Mezi takovými trpaslíky prostě
nejde rostlinu s rozměry Puya
raimondii přehlédnout ani na velmi
velkou vzdálenost. Exempláře rostliny Puya raimondii jsou prostě impozantní.
Jak rostlina vypadá? V první řadě
je nutno uvést, že se jedná
o rostlinu monokarpickou, to
znamená, že kvete pouze jednou za život a po odkvětu jedinec
hyne. Skutečně hyne, protože
tato rostlina nevytváří za svého
života odnože, což je mezi

zástupci broméliovitých rostlin
jinak docela běžné. Množí se pouze
semeny.
Rostlina vytváří nízký stonek, který
během života pomalu roste a maximální výšky 1,5 až 2 metry doroste
těsně před kvetením. Ze stonku,
z jediného růstového vrcholu vyrůstají jednotlivé 1 až 1.5
metru dlouhé tuhé listy, které se
postupně ostře zašpičaťují. List je
při bázi široký 5 až 8 centimetrů
a po stranách vybaven ostrými,
zdřevnatělými až 1 cm dlouhými
černohnědě zbarvenými trny. První
dva až tři trny na listu jsou zahnuty směrem od růstového středu,
ostatní jsou zahnuty směrem
k
růstovému
středu.
Listy
vytváří hustou růžici tvořenou
údajně 600 až 900 listy. Listy
v mládí rostliny nejprve rostou
směrem nahoru a do stran, jak
postupně stonek odrůstá tak
i směrem dolů. Tak vzniká dojem,
že rostlina vytváří kouli o průměru
až 3 metry, která leží na terénu.
Rostlina roste velmi pomalu.
Nemůžeme se tomu divit, podmínky pro růst velkých rostlin zde
nejsou zcela ideální. Jsme sice
blízko rovníku, ale v nadmořské
výšce okolo 4.000 metrů a tomu
odpovídají i klimatické podmínky.
Průměrná roční teplota je zde
okolo 3 oC, ve slunečné dny může
teplota vystoupit i na příjemných
25 oC, ale minimální noční teploty
mohou klesnout i na extrémních
-30 oC. Rovněž srážky se zde
vyskytují nepravidelně. Rok je
rozdělen na suché období a období
dešťů. Průměrné roční srážkové

University v Berkeley vykvetla již
za „pouhých“ 28 let. Předpokládá
se, že v přírodě vykvete za 50 až
80 let ale některé zdroje uvádí
dokonce rozpětí 100 až 150 let.
Jisté je, že rostliny na lokalitách
nekvetou každoročně, ale ve čtyř až
osmiletých cyklech. Pak vykvete
vždy několik rostlin najednou.
Po nashromáždění dostatečného
množství zásobních látek rostlina
zahajuje závěrečnou etapu života
– vykvete. Z růstového vrcholu
stonku vyžene květní výhon, který
může dosáhnout délky, chcete-li
výšky až 10 metrů. Odborná literatura uvádí hodnotu 10,7 metru,
ale mnoho přesných měření asi
existovat nebude. Celková výška
rostliny pak snadno přesáhne
12 metrů. Puya raimondii nejčastěji
vykvétá v květnu, tedy na začátku
období sucha. Květenství je
válcovité, k vrcholu zakulacené,
pokryté zelenými listeny z pod
kterých vyrůstají boční květní
větve na kterých jsou vytvářeny
trojčetné zeleno-béžové květy
s výrazně oranžovými prašníky.
Květy rozkvétají na květním stvolu postupně odspodu směrem
nahoru. Rostlina tak kvete po dobu
tří měsíců. Celkový počet květů
je obrovský, ale opět je asi nikdo

skutečně nespočítal. V odborné
literatuře je uváděno 6 tisíc až desetitisíce květů na jedné rostlině. Šest
až 10 tisíc květů je reálných, desetitisíce již bude asi přemrštěný odhad.
Květy jsou opylovány kolibříky,
ale pravděpodobně i jinými ptáky.
Rostlina vytváří stejně neuvěřitelné
množství semen. Odhady jsou
v rozmezí 6 až 12 milionů semen.
Po odkvětu rostlina začne pomalu
odumírat. Listy dostávají postupně
žluto-hnědou barvu a ohýbají se
směrem k zemi. Odumřelé rostliny záhy získávají podobu štíhlé
kupky sena ze které trčí vysoký
hnědo-černý květní stvol. Druhým
rokem po odkvětu celá rostlina
téměř zčerná a začne se pomalu rozpadat. Život tohoto jedince skončil.
Vzhledem ke skutečnosti, že se
jedná pravděpodobně o největší
bylinu světa, která vytváří jedno
z největších květenství a která
je ve své domovině prakticky
nepřehlédnutelná, máme o bromélii Puya raimondii žalostně málo
poznatků. Jak již bylo uvedeno,
tato rostlina se vyskytuje pouze
ve dvou izolovaných areálech
vzájemně vzdálených téměř dva
tisíce kilometrů. Dokonce máme
málo poznatků i o rozšiření Puya
raimondii i v rámci zmíněných
areálů. Rostliny se vyskytují
v izolovaných skupinách, které
jsou od sebe relativně velmi
vzdáleny. Často i desítky kilometrů.
Například v oblasti Cordillera Blancé
a Cordillera Negra je popsáno
6 lokalit. Všechny známé lokality jsou však dostupné z cest, tedy
bylo snadné je objevit. Je pravděpodobné, že budou existovat
lokality, které ještě nebyly
objeveny. Puya raimondii se
vyskytuje v relativně pustých
a odlehlých oblastech, ve vysokých
nadmořských výškách, kterým
doposud nebylo věnováno mnoho
průzkumných aktivit a pobyt zde je
fyzicky náročný.
V literatuře jsou uváděny domněnky,
že původní areál rozšíření Puya
raimondii zahrnoval oba současné
areály a rostlina se běžně
vyskytovala v Peruánských, Bolivijských a Chilských Andách.
Z některých literárních pramenů
dokonce vyplývá, že se tyto rostliny
vyskytovaly od nadmořské výšky
2000 metrů. Co je důvodem mizení
těchto rostlin?
Důvodů, proč rostlina Puya raimondii z přírody mizí může být
mnoho, které jsou ty zásadní se
můžeme jen domnívat. Jisté je, že
dospělé rostliny pravidelně kvetou
a vytváří semena, která mají velmi
dobrou klíčivost. V botanických

zahradách jsou rostliny bez
problémů množeny. Druhým faktem je, že na přírodních lokalitách
prakticky chybí mladé rostliny.
Jedním z důvodů mohou být měnící
se klimatické podmínky, které
neumožní semenům vyklíčit nebo
mladé semenáčky zahynou před
tím než odrostou tak aby vydržely
místní extrémní podmínky.
Jako další důvod mizení této rostliny je uváděno vypalování lokalit
místním
obyvatelstvem.
Vypalování
se
opravdu
děje,
ale v rezervacích je omezené
a pravděpodobně by postihlo
pouze velmi mladé rostliny. Starší
rostliny vypálení snesou. Sice ne
bez poškození, ale jsou schopny
dalšího růstu. Na některých lokalitách jsou stopy vypálení patrné.
Rostlina přijde o listy, stonek se
prodlouží a na vrcholu vyroste
nová růžice listů.
Dalším důvodem může být
nedostatek
paliva.
Místní
obyvatelé, prý využívají stonek,
listy a lodyhu jako palivo. Je to
možné, ale puyí nevykvete
mnoho
a
jako
palivo
by
dlouho nevydržely. Pravdou je,
že někteří místní lidé užívají listů
Puya raimondii jako materiálu
na výrobu plotů. Stačí napnout
tři dráty a mezi ně vplést listy.
Plot je určitě stejně dobrý
jako by byl z ostnatého drátu.
Co dodat? Rostlina Puya raimondii
si určitě zaslouží naší pozornost
i ochranu. Bylo by velkou škodou,
kdyby jsme byli poslední generací,
která by mohla říkat „Viděli jsme
kvést Puyu raimondii a bylo to
opravdu impozantní.“

Okénko pro děti
Jak můžu pomáhat?

Jiří Červinka

Voda je život
Základní životní potřebou nejen
pro člověka, ale pro veškerý život
na Zemi je voda. Život na této
planetě
povstal
z
vody
a všechny základní chemické
reakce,
které
probíhají
v buňkách, se bez vody neobejdou. Bez vody hyne v krátké
době každý živý tvor, mizejí
rostliny
a
země
se
mění
v
poušť.
Dodnes
příroda
zachovala
rozmnožování
ve
vodním
prostředí
u
všech
organismů, k úspěšnému oplození
si
vytvářejí
jakési
„miniakvárium“, a to třeba i v případě oplození samičí buňky
v květu pylovou láčkou. Už proto
bychom o vodě měli něco vědět.

Voda jako regulátor
teploty

Voda obsažená v živém organismu
těle plní mnoho funkcí, jen jejich
vyjmenování by zabralo mnoho
místa, ať už bychom si vybrali
transport živin a krevních tělísek
v těle živočichů nebo odstraňování
rozpustných odpadních látek,
které tělo již nepotřebuje. Jednou
z důležitých funkcí je hlídání teploty organismu. Odpařování vody
z povrchu ochlazuje organismus
jak například lidského těla, tak
u rostlin. To, že s rostliny na
slunci nepřehřejí je dáno neustálou
cirkulací vody z kořenů k listům.
Vzrostlý buk odpaří běhen jediného
dne 400 litrů vody. Člověk reguluje
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teplotu pocením, kdy odpařování
potu opět snižuje teplotu povrchu
těla. Bez této regulace by nebyly
organismy schopné udržet svoji
provozní teplotu v přijatelných
mezích.

Globální problém

Z hlediska celosvětového se
vody týkají dva obtížně řešitené
problémy. Prvním z nich je dostatek
vody a druhým je čistota vody.
Oba problémy spolu souvisí, ale
každý z nich představuje trochu
jiné nebezpečí. Zatímco nedostatek
vody je vázán na určité geografické
oblasti, čistota vody je věcí
globálního znečištění, které se týká
všech obyvatel planety. Ve vyšších
oblastech koloběh vody umožňuje
při dostatečné pozornosti poměrně
rychle do jisté míry zlepšit čistotu
řek, jako se to povedlo například
u nás po roce 1989. Podstatná je
čistota světových moří, kde končí
svou pouť všechny řeky a s nimi
i odpady v řekách obsažené.
Světové oceány tak postupně
zanášejí
plovoucí
odpadky
a otravují jedy a chemikálie ve
vodě rozpuštěné. To je dlouhodobě
neudržitelná
situace,
protože
postupná
devastace
čistoty
oceánů je nevratná. Hlavním zdrojem znečištění jsou organické
látky dusíku a fosforu, které se do
vody dostávají ze zemědělských
hnojiv a odpadní vody z domácností
i průmyslu.

Nedostatek vody

Problémy s přístupem k pitné vodě
a s nedostatkem užitkové vody
přinášejí celosvětově drastické
následky. Od roku 1950 se dramaticky začala zvyšovat celosvětová
spotřeba vody. Nyní využívá lidstvo
více než pětinásobek vody, než
v roce 1950. Ve vyspělých státech
asi 30 % vody využívá zemědělství,
16 % domácnosti v domácnostech a zbytek průmysl a výroba
energie. Problémem přitom je,
že voda není rozložena tak, aby
odpovídala hustotě lidské populace. A tak, přestože je vody celkově
dostatek, má asi tři čtvrtiny obyvatel Země přístup pouze k 50l
vody denně. Přitom potřebné minimum je asi 80 l vody na den. Každý
Američan spotřebuje asi 1000 l vody
denně. V Keni se venkované musí
obejít s necelými 5 l vody na den.
Hospodaření s vodou je jeden
z podstatných problémů, jejichž
řešení bychom neměli odkládat.

Pitná voda

Pitná voda je pro Evropana otázkou otočení kohoutku s vodou. Ale
pouze pětina lidstva nemá problémy s přístupem k nezávadné
vodě. Tři miliony lidí ročně umírají
na choroby způsobené kontaminovanou vodou a špatnou hygienou
(např.
průjmová
onemocnění
a malárie), 90% z nich jsou děti do
pěti let. Přitom se zásoby sladké

vody na Zemi stále snižují. Rozdíly
mezi zásobami vody a její spotřebou
se neustále prohlubují a lze přitom
předpokládat, že spotřeba vody
bude v následujících letech stále
stoupat. Pitná voda se stává strategickou surovinou a do intenzivně
využívaných zemědělských oblastí
se musí přivádět z velkých
vzdáleností.

Když je vody moc

Jako s každým živlem je to podobné
i s vodou, pro člověka špatné když
je jí málo i když je jí moc. Nevídané
povodně jsme zažili v roce 2002
a koneckonců, zažívali jsme je letos
na jaře ,když rychlé tání spojené
s deštěm zapříčinilo velkou vlnu
povodní po celé ČR. Voda dokáže mít
velkou sílu a proto je důležité chránit
všechno, co vodu zadržuje a nepustí
ji do koryt řek tak rychle. Může to
být například rašeliniště, správná
funkce lesa i meandrující potok
neznetvořený regulací. Například
rašeliník je schopný dlouhodobě
zadržet vodu. Jeho lístky obsahují
velké odumřelé buňky, které jsou za
sucha vyplněny vzduchem a za vlhka vodou. Každé takové zadržování
vody v přírodě je potřeba ctít
a chránit.

Blešivec

Malý korýš blešivec je indikátorem
čisté vody. Nejznámější je blešivec
potoční. Žije v tekoucí vodě mezi
spadlým listím a živí se rostlinami,
jejich tlejícími zbytky i odumřelými
těly živočichů. Je velice citlivý na
znečištění vody a pokud ho najdeme
ve vodě, můžeme ji považovat za
čistou.

2. Neplýtvat vodou
Voda je vzácná, proto ji nenechávej
doma zbytečně téci. Když si čistíš
zuby, nemusí voda téci celou dobu.
Také se hodně vody ušetří, když
si občas místo plné vany dáš jen
sprchu. Velkým problémem jsou
kapající kohoutky a protékající
záchody. To je pravý zloděj čisté
vody. Takový vadný kohoutek nebo
poškozené splachovadlo by se
mělo co nejdříve nechat opravit.

pracovní dobu (www.cozp.cz).
4. Čistička má své limity
Splašky, které tečou z každé
domácnosti se čistí v čističce,
aby netekly rovnou do řeky nabo
potoka. Čistička je drahé zařízení,
které chrání a samo potřebuje
ochranu. Dávej pozor, aby se do
odpadu nedostávaly zbytečně
jedovaté látky, které by měly
správně skončit ve sběrném
dvoře. S různými ředidly a jedovatými látkami si ani takové
zařízení jako je čistička nemusí
poradit. Například v Praze můžeš
navštívit muzeum ve staré čističce,
kde se dozvíš plno zajímavého
o čištění vody. A v menších městech
a obcích bývají čističky po proudu
kousek za městem. Zajímavé jsou
přírodní kořenové čističky kde
splašky čistí kořenové systémy
rostlin. V každém případě nejsou
zařízení čističek nerozbitná a tak
můžeš i při dobrodružných hrách
dávat pozor, aby čistička nebyla
ohrožena.

3. Kde oznámit havárii?
Pokud zjistíš problém s vodou, se
kterým si nevíš rady, například
že v potoce teče místo vody podivná páchnoucí nebo barevná
tekutina, zkus se zeptat někoho
zkušenějšího, co to je. V případě,
že je podezření na znečištění vody,
měl by někdo informovat místní
obecní úřad, případně Policii
ČR a pokud není možné nikoho
zastihnout, pak zatelefonovat na
příslušný oblastní inspektorát
ČIŽP (Česká inspekce životního
prostředí). Na internetu najdeš
i pohotovostní mobilní telefon
pro akutní případy mimo běžnou

5. Zkus spočítat, kolik vody denně
spotřebuješ
Udělej malý pokus a spočítej, kolik
vody přibližně za den spotřebuješ.
Nejlépe, když spočítáš vodu za
den pro celou rodinu a vydělíš
to počtem lidí v domácnosti.
Nezapomeň na vodu potřebnou při
vaření, mytí, splachování na WC.
Petříš k těm, kteří vodou zbytečně
plýtvají? My si to již sami někdy
ani neuvědomujeme. Spočítáš-li
a zapíšeš spotřebu vody, snadno
se dobereš toho, jestli by se nedalo
někde trochu vody ušetřit. Nic není
potřeba přehánět, ale spíš jde o to
všimnout si zbytečného plýtvání.

1. Čistá studánka
Po krajině jsou rozesety stovky
studánek, které dávají čistou
a pitnou vodu. Udržovaná studánka je poklad, proto vždy dávej pozor, abys ji při návštěvě nepoškodil
nebo neznečistil. Chce to jen
trochu pozornosti a opatrnosti.
A pokud zjistíš, že se na jaře někde
u vás budou čistit studánky, zkus
se připojit, dozvíš se víc o tom,
jak studánky udržovat a opatrovat. Pamatuj, že pít lze jen z čisté,
upravené a používané studánky.
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Šupík
Když si Šupík přečetl, že stránky
pro kamarády budou o vodě, chodil
potom nějaký čas kolem louží,
tůní, potoků a říček a pozoroval,
co všechno v nich plave, leze,
poskakuje a čeří hladinu. Nejvíc se
mu líbili malí pulci, kteří rejdili ve
vodě v obrovském množství. Nakukoval do vody, pozoroval hemžení
a stále si s pulci povídal. A nakonec
se rozhodl připravit o obojživelnících
i své povídání.
Obojživelníci jsou zvláštní tvorové,
kteří dokumentují dávný přechod od
života vodního k suchozemskému.
Počátek života obojživelníků je ve
vodě, jejich larvy tu žijí a teprve při
přeměně na dospělé jedince opustí
vodu. Dospělí obojživelníci dál žijí
poblíž vody a jejich život se odehrává spíše na souši. K vodě se ale
pravidelně vracejí, aby v ní mohli
vyrůstat jejich larvy. Louže, malé
vodní plochy a toky jsou základem
pro vývoj larev všech žab, mloků,
a dalších obojživelníků.
Dnešní Šupíkův úkol není složitý,
poznat obojživelníky na obrázku
jistě nebude velký problém pro
Šupíkovy kamarády, kteří se do
úkolu pustí. A poznat, která larva
patří ke kterému rodiči, to jistě také
nebude nic složitého. Stačí přiřadit
správně k sobě písmenka označující
popisy obojživelníků a čísla, kterými
jsou označeny obrázky. A až půjdete
lesem, určitě se zkuste dobře
podívat do tůně lesního potoka nebo
do velké louže na místě, kde je trvale
vlhko a mokro. Po chvíli uklidnění
se vše začne hýbat a brzy uvidíte
zázraky života ve vodě.
A. Skákající otužilec Velký a mohutný obojživelník, dospělý bývá
až 10 cm dlouhý. Zbarven bývá
hnědě, ale může být i více dožluta,
Zbarvení je proměnlivé a stěží se
najdou dva jedinci se tejnou kresbou. Dokáže skočit na vzdálenost až
jednoho metru, takže člověk, aby
se mu vyrovnal v poměru ke své
velikosti, musel by skočit do
dálky kolem 18 m. V průběhu roku
žijí převážně na suchu, na zimu
zalézají do mělčích vodních nádrží
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nebo přezimují i v úkrytech v zemi.
Vhodné místo k přezimování je
vzácnost, proto se k němu stahují
jedinci z širokého okolí a zkáza
nebo znečištění takového vhodného
zimoviště může mít pro místní populaci závažné důsledky. Po zimě se
velmi brzy objevují u vodních nádrží
a nevadí jim ani to, že hladinu ještě
pokrývá ledová tříšť. Pokud ve vodě
už nepřezimovali, vracejí se samečci
i samičky do vody, kde se páří a kde
samičky později nakladou velké
shluky vajíček. Tak začíná nový
život, vývoj zárodků trvá většinou
3-4 týdny a poté se na asi 2-3 měsíce
stane domovem larev rodná vodní
plocha.
Dospělé
obojživelníky
můžeme na jaře a v létě zahlédnout
podél potoků řek a jezer v lesnatých
oblastech.

vhodných vodních nádrží, jezírek či
tůní. Vajíčka mají zajímavou schopnost přitápět si. Vnitřní černý terčík
dokáže zužitkovat sluneční záření a
v příhodných podmínkách je teplota
vajíček i o 10 ° C vyšší než teplota
okolní vody. Larvička, kterou najdete na obrázku těsně před proměnou
(metamorfózou)
v
dospělého
obojživelníka, žije potom ve vodě
zhruba 2-3 měsíce. Po tu dobu se
pilně živí. Po proměně skončí život
s ocáskem. Malinkatí, ale už dospělí
tvorové vylézají z vody a často
v ohromných množstvích putují
počátkem léta do nového životního
prostředí. Ve třetím roce dospívají
a koloběh života se opakuje.

B. Neohrabaný lovec
Za deštivého počasí můžeme
v listnatých lesech v blízkosti
čisté vody potkat neohrabaného
obojživelníka, který se pomalu
a váhavě leze za svojí kořistí.
Zdálo by se, že s takovou lenivou
povahou těžko něco uloví, ale není
to pravda, živí se převážně žížalami,
slimáky a larvami hmyzu a o potravu
nemívá nouzi. Horší se to s útěkem
v případě nebezpečí- Brzo se
unaví a krátký útěk se rychle mění
v obvyklou loudavou procházku.
Proto se tenhle nemotora vydává
za potravou převážně v noci a jen
za vytrvalého deště ho potkáme
i přes den. A ještě jeden obranný
manévr zná. Jeho pokožka vylučuje
jedovatý výměšek, který v očích,
v ústech nebo v nose vyvolává silné
pálení a záněty. Tak se náš louda
docela úspěšně dokáže bránit
a svými výraznými skvrnami už
z dálky varuje případného pronásledovatele. Rodové jméno tohoto
obojživelníka proslavil také světoznámý český spisovatel v jednom
svém románu.

D. Vodní dráček
Když budete mít štěstí, narazíte
v mírně proudící vodě či v tůni čistého
potoka nebo také ve studánce na
podivuhodného barevného dráčka
se čtyřmi nožičkami a zárodkem
létacích perutí za hlavou. Zkrátka
při troše dobré vůle je před vámi
malý vodní drak. Podivný útvar za
hlavou nejsou dračí křídla, ale vnější
keříčkovité žábry, pomocí nichž
larva dýchá. Vodní dráček má za
sebou téměř dobrodružné zrození.
Vývoj vajíčka probíhá v těle matky,
takže na svět přicházejí zcela
pohyblivé larvy (vejcoživorodí).
Samička musí vyhledat vhodnou mělkou vodu, do níž by larvy
nakladla. Protože sama neumí
příliš plavat, musí hlídat aby ji
voda nestrhla, mohla by se i utopit.
Larvy protrhávají vaječné obaly
krátce před porodem nebo během
porodu, při kterém se může narodit až
70 mláďat. Larvy jsou zpočátku
dlouhé 2-4 cm a ve vodě stráví
4-5 měsíců (ale někdy také až dva
roky) než se přemění v dospělého
jedince. Larvy jsou dravé a živí se
malými korýši a červy. Poznávacím
znamením je světlá skvrna na horní
straně každé končetiny blízko těla.

C. Život s ocáskem
Ve vodě poznáme docela snadnou
snůšku vajíček, ze kterých se po
necelých čtyřech týdnech vylíhnou
larvy. Jsou to shluky rosolovitých
vajíček, která plavou při hladině

Milí kamarádi, vy už jistě víte, kdo
je kdo. Pokud ne, můžete si tipnout
v malé nápovědě na protější straně.
Vyluštění pro vlastní kontrolu
najdete
mírně
zašifrované
na straně 40.

Jak se Šupík díval do tůně
Vyrůstají ve vodě
1 Poznáš, která larva patří k žábě na obrázku?
Víš jak se tahle žába jmenuje?
2 Dokážeš správně pojmenovat tohoto obojživelníka a najít, která larva k němu patří?
Oba obojživelníky na obrázku najdeš mezi
následujícími:
ropucha obecná
skokan zelený
skokan hnědý
rosnička zelená
čolek obecný
čolek horský
mlok skvrnitý
macarát jeskynní

1
2

Snahy o zařazení environmentální výchovy do školních
osnov sahají do 90. let
minulého
století,
ovšem
až v poslední době dostaly
o něco hmatatelnější podobu.
Environmentální výchova se stala
tzv. průřezovým tématem, které
se má vinout jako červená nit
celým vyučováním. Podaří se to?
Přestane být ekologická výchova
jen zálibou skautů a turistických
oddílů?
Environmentální výchova musí být
zastoupena ve Školním vzdělávacím
programu (ŠVP). Co to je? Něco
jako zakládající listina každé školy.

konkrétní potřeby a možnosti jednotlivých žáků – na učitele,“ dodává
ve zprávě pro ministerstvo VÚP. ŠVP
musí obsahovat kromě výchovy
k šetrnému zacházení s životním
prostředím i další prvky, které bychom ve vyučování před rokem 1989
marně hledali: výchovu dětí k toleranci etnických a náboženských
odlišností, k toleranci vůči starým
či nemohoucím spoluobčanům
a k sociálně slabým.
Myslivci a zahrádkáři
Jak se školy zatím s environmentální výchovou potýkají? Podle Jiřího
Hrušky, lektora environmentální
výchovy pro pedagogy, jenž vede

Budou školy zelenější?
Od letošního školního roku musí
všechny školy na vypracování
tohoto programu povinně pracovat
a souběžně jeho obsah i zavádět do
praxe – zavazuje je k tomu ministerstvo školství (MŠMT). ŠVP
musí myšlenkově vycházet ze
vzdělávacího programu, který sepsal Výzkumný ústav pedagogický
(VÚP) ve spolupráci s 56 školami.
Ty se pokoušely přeměnit svůj
dosavadní přístup k vyučování
i žákům podle programu VÚP

a hlásily úředníkům své zkušenosti
a nezdary, s nimiž se při této
přeměně
setkaly.
Úředníci
pak program upravovali podle
poznatků ze škol.
„Setkal jsem se už s mnoha návrhy
změn a reforem, ale tahle mi
připadá nejkomplexnější a nejmíň
odtržená od reality,“ myslí si Pavel
Vavřík, bývalý vedoucí pracovník
školského úřadu. „Smyslem tvorby
ŠVP je (…) přenést rozhodující
pravomoci
i
odpovědnosti
o konečné podobě vzdělávání (…)
na ty, kteří mohou nejlépe poznat
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kurzy po celé republice, záleží, jak
kde. „Některé jsou v tomto ohledu
daleko, jiné ještě ani nezačaly. Znám
školy, kde to konkrétní učitelé dělají
velmi dobře. Bohužel víc je škol,
které to nedělají vůbec, nebo jen
formálně,“ vysvětluje Hruška.
Příkladem vzdělávacího ústavu, kde
se ekologii věnují výrazně víc než
v průměrné škole, je ZŠ v Dobřanech
na Plzeňsku. Minulý rok získala
titul Ekoškola roku, udělovaný
MŠMT a ministerstvem životního
prostředí.
Škola
se
ekologické výchově věnuje už deset let
– a netkví to jen ve sběru papíru.
Děti
s
učiteli
zpřístupnily
veřejnosti školní zahradu se
sbírkou hornin, zasadily tam keře
a založily vřesoviště. Z výroční
zprávy se dozvíme, že škola
v
minulém
roce
uspořádala
exkurzi do konírny, na skládky,
do vodáren či do biosférické
rezervace zapsané do soustavy
Natura 2000, ale i besedu s myslivcem o životě zvířat v lese. Děti
rovněž navštívily výstavu ovoce
a zeleniny dobřanských zahrádkářů
atd. Ve výtvarné výchově žáci
pracují s přírodními materiály,
oblíbili
si
předmět
biologická praktika. Celá škola je
rovněž zapojena do mezinárodního
projektu Comenius na téma Zdraví
a životní prostředí. Loni byl
zaměřen na smyslové
vnímání
životního prostředí. Školáci na
dálku spolupracovali s kolegy
ze Slovinska, Rakouska, Portugalska, Polska a Maďarska
a své poznatky zveřejnily na
dvou výstavách ve městě. Účast
v mezinárodních projektech je

koneckonců
taky
součástí
vzdělávacího programu MŠMT.
Zbláznit co nejvíc lidí
Jaké předpoklady musí mít škola,
aby
environmentální
výchovu
šikovně
zapojila
do
svého
programu?
„Musí
tam
být
aspoň dvě nebo tři výrazné
osobnosti, které se pro věc
nadchnou a dovedou zbláznit co
nejvíc
dalších
učitelů,“
je
přesvědčen Pavel Vavřík. „Oni
vytvoří
základ
pro
reformu
a ostatní přidají své kamínky do
mozaiky. Problém je, že každá
reforma je náročná na čas,
a vysvětlit některým učitelům,
že jejich pracovní doba není jen

K r te k

Pavel Pecina
o knize W. Holzwartha

Úvod do koprologie pro děti
Iva Nachtmannová
22 hodin před tabulí, ale 42 jako
u zbylé populace, není snadné,“
usmívá se Vavřík. V tomto názoru se
shoduje s lektorem Jiřím Hruškou:
„Nařizování v této oblasti nepomáhá,
spíš naopak. Aby to na škole
fungovalo,
musí
se
toho
chopit
ti,
kteří
chtějí
– a pak se to bude dělat dobře.“
Jak doporučuje VÚP, školy se
můžou obrátit s žádostí o pomoc či
inspiraci na střediska ekologické
výchovy a neziskové organizace
jako Tereza, Rosa, Děti Země,
záleží
na
regionu.
Některá
střediska nabízejí i akreditovaná
školení pro pedagogy.
Sepsaný ŠVP budou muset mít školy
od školního roku 2007, takže zatím
po nich nelze chtít zázraky.
Koneckonců ani školní inspekce
prý ještě nemá od MŠMT
metodiku,
jak
by
měla
zapojení
ekologické
výchovy
do výuky kontrolovat. Dosud ho
kontrolovala jen částečně jako
povinnou součást osnov některých
předmětů.
„Bude to trvat řadu let, protože
školství má obrovskou setrvačnost,
v tom našem ještě přetrvávají
zvyky a přístupy z totalitních
dob,“ myslí si Pavel Vavřík. Jak ale
ukazuje
příklad
dobřanské
ekoškoly,
o
environmentální
výchově není dobré jen teoretizovat. „Můžete připravit sebelepší
hodinu nebo program o třídění
odpadů – pokud se však odpad
ve škole netřídí, je to celkem
k ničemu.“ říká Hruška.
Článek je převzat z tištěného EkoListu 02/2006.
Foto: www.ekokurs.cz/sem

Když jsem byl malý kluk tak kolem
5 - 6 let, začal jsem se zajímat
o zvířata, v čemž mne oba moji dobří
a rozumní rodiče podporovali. Na
letním bytě v Radošovicích (dnes je
to součást Říčan u Prahy) tehdy - za
druhé světové války - ještě běžně
jezdily po silnici koňské i volské
(či kravské) povozy a tahouni obou
druhů
kopytníků
také
občas
zanechávali za sebou produkty
svého metabolismu. Jako vše, co
souvisí s životem (a výměna látková
s ním souvisí neoddělitelně) mne
pochopitelně zajímaly i exkrementy a brzy jsem se je naučil,
zejména pod tátovým vedením,
bravurně rozlišovat. Jenže se jaksi
vloudila chybička, protože dětská,
zkušeností příliš nepoznamenaná
mysl má svá zvláštní pravidla
a specifika. Koňské kobližky
většinou díky své pevnosti a formě
nebyly tak často poškozené provozem
na silnici, zato kravince bývaly často
přejeté vozovými koly a vytvářely tak
jakési plastické a ne zcela pravidelné znázornění značky, kterou se
v technických textech označuje
průměr. A tak se v mé dětské hlavě
zafixovala představa, že kravský
exkrement se pozná podle toho, že je
řídké konzistence, lívancovitého tvaru
a uprostřed rozpůlený. Až po
několika letech, kdy jsem uviděl
krávy na pastvinách v Krkonoších
a
nacházel
tam
samozřejmě
i kravince, mi došlo, že rozpůlení
kravského lívance na vozovce je
artefakt, nikoliv diagnostický znak
kravského lejna.
Touto reminiscencí na vlastní dětství
a rané koprologické tápání bych
rád uvedl informaci o knížečce,
která je “za všechny prachy”.
Doslova
i
obrazně:
stojí

neuvěřitelných 80 Kč (pardon,
79), přestože má formát dopisnice
a čtyřiadvacet stránek s barevnými
obrázky a krátkými texty. Je určena
pro dítka zvládající čtení a jinak
asi pro každého se smyslem
pro recesi a má charakter dětské
obrázkové knížky se vším všudy.
Vydalo ji pedagogické nakladatelství
Scientia, spol. s r. o., v roce 2002,
napsal ji W. Holzwarth, ilustroval
W. Erlbruch, do češtiny přeložila
B. Rodlingová a jmenuje se “O krtkovi,
který chtěl vědět, kdo se mu vykakal
na hlavu” (v originále “Vom kleinen
Maulwurf, der wissen wollte, wer ihm
auf den Kopf gemacht hat”). Bohužel
jsem se ke knížce dostal opožděně
a tedy i její “recenze” v Nice se
objevuje se čtyřletým zpožděním, ale
myslím, že úsloví “pozdě, ale přece”
a “lépe pozdě než nikdy” mají svá
opodstatnění.
Zápletkou příběhu je okolnost, že
krteček utrpěl zmíněné znečistění
a znevážení a pátrá po viníkovi.
Postupně oslovuje různá zvířata
(konkrétně holuba, koně, zajíce,
kozu, krávu, prase a nakonec
psa - který se ukáže být pravým
viníkem) a zjišťuje společně se
čtenářem, jak vypadají exkrementy
toho kterého druhu. V identifikaci
pachatele mu pomohou na slovo vzatí
znalci - mouchy, a krteček nakonec
řeznickému psovi oplatí stejným
(i když v silně zminiaturizovaném
měřítku s ohledem na velikostní
rozdíl obou živočichů).
Nevím jak kdo; jistě se najdou lidé,
kterým bude koprologická tématika
proti srsti a v přemrštěné prudérii
a pokryteckém pseudoestétství
budou ochotni knížečku zavrhnout
a její autory proklít a obvinit div
ne z narušování mravní výchovy

mládeže. Možná že se domnívají,
že lidé, neřku-li krtci a kozy, se živí
pouze nektarem a ambrózií, při
defekaci voní po fialkách, a že
podobně jako většina lidí toto
konání realizují cudně a tajně, aby
nepohoršovali
kolemsepasoucí,
a že školní dítka slova souvisící
s
tímto
konáním
(a
tím
méně jejich vulgárnější podobu)
v životě neslyšela a neznají.
Moje maličkost však, díky realistickému
přístupu
ke
světu,
biofilní orientaci, biologickému zájmu
a vzdělání a v neposlední řadě i vlastním zkušenostem se stopováním
zvířat podle trusu, je knížečkou
okouzlena a doporučuje ji téměř jako
povinnou četbu. Při té příležitosti
nemohu opomenout zmínit se
o tom, že koprologie (nevím, jak to
přeložit - třeba lejnozpyt) je seriosní
vědecká disciplina z oboru zoologických (nebo i lékařských) věd,
zabývající se zkoumáním, tříděním
a determinací exkrementů, že její
aplikovanou verzí je ta část
stopařství,
která
se
zabývá
určováním druhů zvěře (a zvířat
vůbec) a jejich pobytu a činnosti
podle trusu, a že konec konců naše
existence stojí a padá s funkcí
trávicího traktu a zprostředkovaně
je založena na exkrementech
hekatomb
tvorů
a
tvorečků,
počínaje trusinkami droboučkých
půdních členovců a žížal, které tvoří
podstatu humózní půdy, a konče
hnojem, kterým rolníci tuto půdu
zúrodňují. Tak jakápak nemístná
prudérie.
Vytkl bych té knížce pouze, že kresby
některých fekálií jsou spíše stylizované než zcela přesné.
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C Y K L I ST I KA
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MĚSTKÁ CYKLISTIKA V PRAZE
JAK LZE JEZDIT PO PRAZE NA KOLE

Při slovním spojení Praha
a jízdní kolo většině lidí
vstanou na hlavě vlasy hrůzou
a následují slova: nemožné,
jen blázen …, sebevražda atd.
Nicméně věci se mění, čas, lidé
a některé organizace pracují,
sice pomalu, po malých
krůčcích, mnohdy skrytě až
plíživě, ale o to více zarputileji.
Ono se nakonec po té Praze
přeci jen na kole dá jezdit. Jakž
takž. Co to v praxi znamená,
jaké jsou možnosti, jak se orientovat, čemu se vyhnout nebo
naopak kudy jet? Následující
článek snad na některé otázky
odpoví a možná poradí něco
nového.

CT, CS nebo DCT

Komunikace, po kterých se po Praze
jezdí, lze rozdělit na několik skupin:
běžné ulice a silnice, cyklotrasy,
cyklostezky a doporučené cyklotrasy. O co jde?
Běžné komunikace snad netřeba
představovat, prostě se se svým
kolem začleníte do automobilového
provozu a jedete jak se dá. Snažíte
se chovat podle předpisů jako
řádný účastník silničního provozu.
Nebezpečné,
nepříjemné
atd., zkrátka v duchu úvodní věty
článku. Bohužel jsou místa kde se
opravdu jinudy jet nedá, například
střed Prahy. Řešením je vyčlenění
jízdního pruhu pro cyklisty, ale
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Jiří Juřík
ani toto není pokaždé proveditelné. Úzké ulice, nutnost zachování
parkovacích míst, jinde vysoký
počet chodců, nesmyslně vedená
magistrála …
Mnohem lákavější je cyklotrasa (CT).
Ovšem jen zdánlivě. Cyklotrasa je
totiž pouze vytýčený směr odněkud
někam a není zaručeno že pojedete
alespoň po zklidněné komunikaci,
natož přímo po cyklostezce.
Prostě velká část CT vede po
běžných ulicích, samozřejmě jsou,
upřednostňovány
stávající
CS
a zklidněné komunikace. Bohužel
jsou po Praze některé odstrašující
příklady, například CT: ŘE – HL
(Řepy - Hlubočepy) v úseku po
Hlubočepské ulici nebo CT: HL – MS
(Hlubočepy – Malá Strana), kde je
„lahůdkou“ takřka celá trasa od
Barrandovského mostu ke Kampě.
Konečně se dostáváme ke klidné
jízdě, tedy k cyklostezkám (CS).
Zjednodušeně jde o speciální
komunikace, odkud je vyloučen
provoz motorových vozidel. CS se
rozdělují na několik skupin, podle
toho zda je provoz cyklistů a ostatních účastníků (např. pěší, bruslaři
atp.) společný nebo oddělený.
V obou případech je však
cestování po CS tím pravým, co
cyklista potřebuje. Budování CS se
řídí mnoha pravidly a nařízeními
a proto je jejich budování mnohdy
značně ztížené. Při plánování CS se
musí zohlednit například strmost
stoupání, poloměr zatáček, šíře

jednotlivých pruhů, do toho všeho
ještě přistupují majetkové poměry
pozemků, územní plány, finanční
náročnost atd. Zkrátka není to
jednoduché a i když na příslušných
místech je snaha, výše uvedené
okolnosti mohou vše zbrzdit nebo
přímo zastavit.
V poslední době se v Praze objevil
nový druh komunikací, nazvaný
doporučené cyklotrasy (DCT). Jde
o nejrůznější cesty, po kterých lze
bezpečně jezdit na kole, ale které
nejsou v terénu vyznačeny jako
CS ani po nich nevede CT. Jsou to
především zapomenuté obslužné
komunikace,
zvykové
cesty,
kvalitní lesní, polní a parkové cesty,
případně i široké a málo frekventované chodníky. Tyto DCT jsou
v mnoha případech velkou výzvou pro přeměnu na oficiální CS,
leckdy by stačilo jen osadit příslušné
značení. Příkladem DCT může být
chodník podél Průmyslové nebo
obslužná komunikace mezi Dolními
Počernicemi a Dolními Měcholupy.
Dalších příkladů je několik desítek.
Více naleznete na stránkách:
www.praha-mesto.cz/cyklo.

PODÉL POTOKŮ

Konec teorie, vydejme se na cestu.
Nebudeme probírat oficiální CT,
které si každý může najít v mapách.
Ani CS se nemá cenu příliš zabývat, je jich zatím poskrovnu a
netvoří ucelený systém. Dovolil
bych si raději dát několik typů na

pohodlný a především bezpečný
výlet po Praze s využitím výše
uvedených cyklistických cest (tedy
především CS a DCT).
Zajímavým a donedávna poněkud
opomíjeným
fenoménem
jsou
pražské potoky. Směr jejich toku
a především jejich okolí nabízí na
velkoměsto nečekané možnosti
pro snadnou jízdu na kole. Na
území Prahy lze vytipovat necelou
třicítku potoků, vhodných pro výlet,
z tohoto počtu je polovina
použitelná pro projížďku na kole.
Některé pražské potoky se již staly
nedílnou součástí systému cest pro
cyklisty a podél mnoha z nich již byly
nebo jsou budovány skutečné CS,
příkladem budiž Libušský potok,
Rokytka nebo Botič. Podél dalších
pražských potoků pak pojedete
po neznačené, ale pohodlné DCT,
jako příklad mohu uvést Šárecký,
Dalejský nebo Říčanský potok.
Vedle výše uvedených a poměrně
známých malých vodních toků
je ještě řada potůčků skrytých
a známých pouze obyvatelům
jejich okolí. Velice pěkně se dá jezdit
v Modřanech v blízkosti Lhoteckého a Zátišského potoka. Oba
potoky naleznete po obou stranách
Lhotecké ulice. Lhotecký potok
pramení v přírodní památce
V Hrobech, tedy u lesoparku
Kamýk a dále protéká zeleným
pásem mezi dvěmi sídlišti. U
ul. Československého exilu je
sveden pod zem. O necelý jeden

kilometr
severněji
naleznete
Zátišský potok, který vytéká
z
přírodního
koupaliště
u sídliště Novodvorská. Rovněž
tento potok protéká nečekanými
přírodními scenériemi, které by
ve velkoměstě málokdo čekal.
Podél obou potoků naleznete
řadu cest, chodníků či klidných
uliček. Další výhodou je i blízkost
přírodní
památky Modřanská
rokle, kterou protéká již zmiňovaný
Libušský potok a roklí vede nejen
CS, ale zároveň i naučná stezka.
Na severním okraji Prahy, na pravém
břehu Vltavy jsou v těsné blízkosti
tři malé potoky: Bohnický, Čimický
a Drahanský. Rovněž podél těchto
potoků vede řada dobrých cest,
které lze zařadit do kategorie DCT,
navíc dole u Vltavy čeká na cyklisty
kvalitní stezka s trasou číslo
2, která vede z Prahy, přes Děčín
až do Německa. Pokud pomocí
jediného
pražského
přívozu
přejedete Vltavu do Sedlece,
můžete se projet Tichým údolím,
tedy podél Únětického potoka. Na
úrovní Kopaninského mlýna, tedy
již mimo území Prahy, můžete
odbočit na cyklotrasu 0078. To
znamená jet podél Kopaninského
potoka, který vás dovede do
blízkosti Šáreckého a Litovického
potoka. A takto můžeme pokračovat
dále, dokud nevyčerpáte všechny
pražské
potoky
a
nakonec
zjistíte, že jste projeli celou Prahu
docela
pohodlně,
takřka

mimo smradu a ohrožení aut.
Poslední větu berte s rezervou.
Pražským potokům a jejich okolí
jsou věnovány internetové stránky:
www.praha-mesto.cz/podelpotoku.
Článkem jsem jen chtěl upozornit
na méně známé možnosti, které
jízda na kole po Praze (a podobný
článek by se dal napsat i o jiných
městech v Čechách) nabízí. Pokaždé
není nutné jen sledovat oficiální
cyklotrasy a stěžovat si na malý
počet cyklostezek, lze se vydat
i svojí trasou, hledat a nalézat cesty
nové.
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Prokopské údolí

Pavel Pecina

V poslední Nice (tedy 2005/1) je
na stránkách 8 a 9 sympatická
a názorná informace o znovuzrození naučné stezky Prokopským údolím. Mapka přiložená
k článku má mezi stanovišti
“Kovářovic mez” a “Vyhlídka na
Dalejský háj” vyznačenou plochu
“Jinonický sad”; pohled na tuto
mapku a na toto označení byl
poslední kapkou, kterou přetekl
můj pohár trpělivosti (nebo
hořkosti?) a která mne donutila
k napsání tohoto článku.
Jinonický sad tam původně nebyl
a od loňského roku už tam zase
není. Když jsem jako student
jezdíval do Prokopského údolí
z jinonické strany obdivovat skalní
stepi s bělozářkami, modřenci,
omany, pavouky stepníky a spoustou vzácných ortopter, byla zde
normální pole a jejich meze,
stejně jako stráň u hradiště
(později zalesněná modříny) zněly
v pokročilém jaře zpěvem polních
cvrčků. Cvrčky zde, podobně jako na
většině území v Čechách, vyhubila
hmyzí infekce zároveň s chemizací
někdy po roce 1960 a přibližně v té
době zde byl vysázen ovocný sad v horní části višňový, v dolní jabloňový.
O necelých třicet let později sad
přestal být obhospodařován, zpustl
a někdy před deseti lety byl poskytnut (tuším, že městskou částí
Praha 5 a Společností pro ochranu
Prokopského a Dalejského údolí)
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O ochraně přírody, Prokopském údolí
a podivném uspěchaném podnikání

k
dispozici
Stanici
pro
hendikepované živočichy, která
využívala hospodářskou stavbu
uprostřed sadu a řadu dodatečně
přistavovaných provizorních voliér
a ubikací. Tento způsob využití
zde přírodě neškodil (na rozdíl od
provozu sadu s několika chemickými
postřiky během roku), spíše naopak
- stádečko koz a ovcí bylo částečně
ve vegetačním období využíváno
k
vypásacímu
managementu
stepních
ploch
chráněných
území v blízkosti a v sadu samém
omezovalo náletové keře, vytvářelo
okusem vegetace podmínky pro
řadu druhů hmyzu a obohacovalo
prostředí a jeho druhovou diverzitu o koprofágní brouky vázané na
trus kopytníků, mnohé dosti vzácné
a ohrožené. Stanice, vedená paní
Věrou Přibylovou - Aladzasovou,
zde tak našla pro svou altruistickou a potřebnou funkci (po “podpásových” akcích na konci svého
umístění v Městské stanici mladých
přírodovědců, o nichž Nika psala
v roce 1996) azyl a klid k práci na
přibližně deset let. (Stanice svou
činností pokrývala a pokrývá území
hlavního města Prahy a zprvu větší,
později menší části Středočeského
kraje).
Po celou tu dobu stanice nedisponovala ani přívodem vody, ani
elektřinou, což - pochopitelně velmi komplikovalo její provoz. Byla
totiž umístěna v ochranném pásmu
rezervace, v místě, kde územní plán
podobné zařízení a vůbec trvalé

stavby zakazoval. Také voliéry
a další ubikace nesměly mít charakter stavby, šlo vždy pouze
o zařízení dočasného charakteru.
Tuto okolnost zdůrazňuji, stejně jako
okolnost, že stanice a její provoz
sem byly oficiálně městskou částí
a s vědomím místních nevládních
ekologických organizací umístěny;
později se k ní totiž vrátím. Také
považuji za důležité uvést, že paní
Přibylová si sice svoji řeholi ve
prospěch živočichů zmrzačených
nebo jinak postižených lidskou
činností zvolila dobrovolně a že v
ní nalézá smysl svého života, ale
že to přesto není žádná její osobní
libůstka, stejně jako nelze považovat
za osobní libůstku činnost Matky
Terezy. Funkce stanic pro hendikepované živočichy je eticky i ekologicky nezpochybnitelná a má také
osvětový a výchovný význam.
Pominu
spoustu
specifických
až interních záležitostí stanice
v Jinonicích a potažmo i pražských
a středočeských úřadů jako dlouhodobé (a neúspěšné) hledání
vhodnějšího umístění a také převod
vlastnických práv na pozemek, který
je pro mne obestřen tajemstvím,
a začnu až děním v posledních
letech.
Od konce roku 2004 začal být na
stanici vyvíjen nátlak, aby se
přemístila jinam. Nikoliv konkretně
tam a tam, ale prostě jinam. Nový
majitel má totiž s plochou sadu
jiné plány. Opakovaně “si to měla”
provozovatelka zařídit a argumenty

v tomto smyslu jsem slýchal později
při rozmluvách s některými úředníky
velmi často: “Měla dost času si
to zařídit”. Jak si může člověk, od
slunka do slunka vytížený léčením
a opečováváním spousty živých
tvorů, bez pomoci a spoluúčasti
úřadů (jejichž úkol vlastně svou
činností supluje) něco tak složitého
jako nalezení nového místa pro
stanici a zajištění veškerých
administrativně
byrokratických záležitostí okolo toho všeho
zařídit?
Nátlak na stěhování eskaloval na
jaře 2005; tehdy se naštěstí ve věci
začal angažovat magistrát, horkotěžko našel náhradní (i když menší
a méně vhodné ) pozemky v Jinonicích a nenechal tak doběhnout
likvidační tlak na stanici až do
ostudného konce. První místo, do
něhož bylo (jak se ukázalo, nakonec
pro odpor občanů vyvolaný zoofóbními předsudky zcela zbytečně)
investováno dost peněz i práce,
zůstalo nevyužito. Šlo o suchý poldr
se zděnou stavbou na okraji Jinonic
v údolí potoka. Druhé je na návrší
asi půl kilometru severovýchodně
od bývalého sadu vedle městské
kompostárny. Tam je stanice
v provozu od léta roku 2005.
Koncem minulého roku s ní byla
navíc magistrátem sjednána smluvní
dohoda, ze které plyne i pravidelná
dotace, takže vše zdánlivě dopadlo dobře. Nikdo se už nikde nedozví o desítkách zvířat a zvířátek,
zejména ptačích mláďat s péčí

nesmírně náročnou na čas, která na
uspěchané stěhování stanice doplatila životem, na další, která zahubil
stres ze změny prostředí (jako třeba
trio psounů), o přerušeném a tedy
neúspěšném hnízdění páru hendikepovaných čápů (a řady dalších
ptáků), o smrti samečka žluny
zelené s hematomem v hlavě po
kolizi se sklem, který se pozvolna uzdravoval, ale doplatil na
nemožnost časově náročné individuální péče v čase stěhování,
a nakonec o částečném oslepnutí
samotné paní Přibylové, která si
při dřině během stěhování stanice poškodila sítnici jednoho oka
a neměla možnost a čas to léčit.
Některé stresory kolem celé vyklízecí
akce, které se bohužel nikdo z úřadů
ani nepokusil zmírnit - například to,
že majitel začal s likvidací višňového
sadu na jaře, za plného provozu
stanice a uvnitř jejích ubikací,
a nedovolil ani provizorně opravit
vytrháváním stromů poškozené
plůtky a ohrady, nebo vyhrožování,
že když se stanice ke stanovenému
datu nevystěhuje, najme vlastník buldozer a srovná ubikace i se
zvířaty se zemí, mi připadaly jako
okopírované ze špatného filmu
o mafii.
Uvedené okolnosti mají ale pro
záměr tohoto článku spíše jen
ilustrační charakter a uvádím je
mimo jiné i proto, že vyvolávají
otázky, jaké že to byly motivy, které
kulminovaly tak neodkladnou,
bezohlednou, nekompromisní akcí,

a které neumožnily příslušným
úřadům jednat o odkladu přemístění
stanice o několik měsíců, do
doby, kdy už pomine jarní a letní
nápor mláďat a zraněných jedinců
a stanice bude mít na to víc času
a možností. Nějak se mi nechce
uvěřit, že by dobře volená argumentace z úředních míst nepohnula
s názorem majitele, byť byl sebevíc
chamtivý a bezohledný. Otázku
“proč” ale nejsem schopen řešit,
a ani na to nemám sílu a možnosti,
to by byl úkol pro neohroženého investigativního novináře.
Jde mi totiž ještě o něco jiného.
I když práci stanic pro hendikepované živočichy obecně - a práci
paní Věry Přibylové speciálně - ctím
a obdivuji, jde i v tomto případě
o rezervaci Prokopské údolí
a vlastně obecně o principy ochrany
přírody a jejich respektování v této
zemi.
Parcely bývalého sadu, umístěné
- jak si čtenář jistě vzpomene v území Přírodního parku Prokopské a Dalejské údolí a ochranného
pásma Přírodní rezervace Prokopské údolí, nejsou a nebyly územím,
kde je možno stavět nebo provozovat jiné činnosti jsoucí v rozporu
s ochranným managementem rezervace a přírodního parku. Nové
oplocení parcel - řekněme - lze
považovat za rekonstrukci plotu
kolem někdejšího sadu; podiv ale
vzbuzuje výsadba habrového živého
plotu kolem dokola paralelně s
oplocením. Místní tamtamy sdělují,
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Prales na Doutnáči

že stavení uprostřed skladu, které
sloužilo zprvu jako sklad ovoce s
váhou a nakládací rampou a později
jako sklad krmiv, chlívek pro kozy
a místo pro klece se zraněnými a
plachými zvířaty, má být upraveno
na šatny, umývárny a toalety pro
stavební dělníky. K podzimu roku
2005 bylo opraveno, omítnuto a
celkem vkusně nabarveno.
Pokud by to bylo pravda,
předpokládá to zavedení vody a
elektřiny (jak si vzpomínáte, pro stanici to nešlo) a také nějaké řešení,
co se splašky a odpadní vodou. Kolmo dolů po spádnici asi 200 metrů
je hranice rezervace a kousek dál
vápencové skalní stepi nad tratí.
Tím pádem to předpokládá také
naprosté ignorování skutečnosti, že
tady existuje nějaký přírodní park,
rezervace a její ochranné pásmo,
a také nějaké zákony a vyhlášky,
které upravují lidskou činnost v
chráněných územích a jejich ochranných pásmech a územní plány, v
nichž se to respektuje. Je taková
zhůvěřilost vůbec možná, nebo si ze
mne, naivního staříka, někdo dělá
jenom nemístnou legraci? I když si
v posledních letech občas marně
lámu hlavu, proč se řada věcí vůbec
složitě petrifikuje předpisy jen
proto, aby se vzápětí rušily či upravovaly podle toho, jak se to zrovna
někomu mocnému nebo zbohatlému hodí “do krámu” - od územních
plánů či limitů těžby až po ústavu.
Na závěr si dovolím nastínit několik
zásadních otázek v souvislosti s výše

napsaným a zároveň se pokusím
nějak je komentovat či zodpovědět.
1) Jak je možné, že nějaký úředník
(nevím který a kde, ale to není
podstatné) může prodat, vydat
jako restituční náhradu nebo
schválit prodej parcel, na nichž
vázne omezení činnosti plynoucí
ze zákonných pravidel ochrany
přírody, a neupozornit na to kupujícího vlastníka? (A totéž v modrém
platí v případě kupních převodů
mezi vlastníky; zamlčení takových
okolností přeci vede k poškození
kupujícího a já je vnímám jako podvod).
2) Jak je možné prodat území, které
bylo zcela legálně pár let dříve
poskytnuto veřejně prospěšnému
zařízení (jako je například stanice
pro hendikepované živočichy) a
nezajistit přitom existenci tohoto
zařízení buď náhradním místem
nebo určitou povinností nového
vlastníka vůči němu?
3) Jak je možné, že kupující, který
zjevně chce koupit pozemek proto,
aby na něm stavěl, si neověří, že
tam stavět prostě nejde?
K otázkám 1) a 2) se nabízejí tři
odovědi.
A) jde o úředníka, který je zcela
neinformovaný a nezodpovědný.
B) je to sadistický naschválníček,
který se ukájí tím, že způsobuje
lidem těžkosti a komplikace. Tato
možnost mne napadá v souvislosti s prodejem parcel pod vleky a
lanovkami v horách někomu jinému

než jejich provozovatelům nebo s
mediálně profláknutou kauzou s
pozemky v Uhříněvsi.
C) je to úplatný a mazaný ničema
hřešící na to, že co je podlé a
amorální, nemusí být (v našem
pseudoprávním státě) ještě protizákonné.
Ve všech třech případech, podle
mých (možná naivních) představ o
mezilidských vztazích, spravedlnosti a řízení společnosti, by takový úředník měl co nejurychleněji
vyklidit svůj post, ať už dobrovolně
nebo násilím.
K otázce 3) se také nabízí více
řešení. Kupec může být důvěřivý až
naivní a prostě prodávajícímu nebo
úředníkům “naletěl”. V případě
jiných řešení raději nebudu konkretní, protože je mým zvykem nazývat věci a jevy jejich pravými jmény
a ta jsou někdy žalovatelná.
Jestliže někdo koupí v bazaru
kradené auto nebo jinou kradenou věc a původní majitel se k
ní přihlásí, má ten kupec prostě
smůlu, auto nebo umělecký
předmět prostě musí vrátit. Křehké
cenózy chráněných území nejsou
nahraditelné jako lidské artefakty
a svou hodnotou je nesrovnatelně
převyšují. Předpokládal bych tudíž,
že podobně jako ten zmíněný kupec
dopadne i každý, kdo získal území,
které bylo nebo mělo být ukradeno
chráněné přírodě.

Na území České republiky
dnes už nenajdeme lesní
porost, jehož složení a vývoj by
v minulých staletích neovlivnil
člověk. Ani hluboké pralesy
na Šumavě nebo v Beskydech
nezůstaly nedotčeny lesnickým hospodařením. Zachovalé
přirozené lesy s vysokou biodiverzitou a s věkovou strukturou blízkou přírodnímu stavu
však u nás existují. Nabízí se
otázka: nebylo by pro takové
porosty z biologického hlediska
nejlepší ponechat je samovolnému vývoji zcela bez
lidského zásahu? Dospěly by
k ideálnímu přírodnímu stavu
klimaxového pralesa? A jestli
ano, tak za jak dlouho?
Uskutečnění dlouhodobého experimentu takového typu je zajímavé
pro lesníky, biology i pro ochránce
přírody. Navíc pro výběr vhodné
plochy není ani nutné chodit jen
do pohraničních oblastí. Přirozené
porosty pralesovitého charakteru
nalezneme i nedaleko od hlavního
města, v chráněné krajinné oblasti
Český kras.

Doutnáč – vhodné území

Vrch Doutnáč v národní přírodní
rezervaci Karlštejn je ukázkovým
příkladem zastoupení biotopů
v této oblasti a zároveň jednou
z nejcennějších partií NPR
Karlštejn. Z tohoto důvodu byla
tato lokalita expertní komisí
složenou ze zástupců Lesů ČR s. p.,
Agentury ochrany přírody ČR, MŽP
ČR a Správy ochrany přírody ČR
posouzena a byl schválen záměr
ponechat tuto lokalitu samovolnému vývoji. “Dohoda o ponechání
lesů samovolnému vývoji” ze dne
20. 9. 2004 mezi Lesy ČR s. p.,
Lesní správou Nižbor a Správou
CHKO Český kras Karlštejn
vytvořila právní rámec celému
záměru.
Nadmořská výška území je 340–
480 m n. m. s nejvyšším bodem
433 m n. m. Roční úhrn srážek
v dlouhodobém průměru je 528
mm, s výkyvem 350–680 mm.

Pavel Špryňar, Vladimír Švihla
Správa CHKO Český kras
Ponechání lesů na vrchu Doutnáč v Českém krasu samovolnému vývoji
Přírodní podmínky Doutnáče
SLT

Plocha

1–2A

– javoro-habrová doubrava, javoro-buková doubrava na
svazích a zahliněných sutích

18,3 %

1W

– bohatá doubrava karbonátová na svazích a jejich
temenech

29,5 %

1X

– dřínová doubrava na jižním svahu s mělkou půdou

2,5 %

2D

– obohacená buková doubrava s překryvem spraše

0,6 %

2H

– bohatá buková doubrava na okrajových částech svahů s
překryvem spraší

9,9 %

2W

– bohatá buková doubrava na táhlých návrších na
čerstvých půdách na karbonátových horninách;

39,2 %.

Území je přechodem mezi mírně
suchou a mírně vlhkou oblastí. Geologickým pokladem jsou vápence
silurského a devonského stáří,
na nich ojediněle ložisko spraší.
Půdy Doutnáče tvoří převážně
kambizemě, na jižním svahu
rendziny v různých stádiích vývoje.
Průměrná roční teplota je 8 °C.
Lesní porosty Doutnáče spadají
do oddělení 105 A, B, C, D, E revíru
LČR Karlštejn o výměře 67,64 ha.
Zastoupení souborů Lesních typů
(SLT) dle typologického průzkumu
(Podhorník, 1991) je následující:
Porovnání přirozené (optimální) a
skutečné skladby dřevin lesů Doutnáče:
Přirozená
skladba
(Macků 1999)
Dřevina
dub
buk
dub pýřitý
lípa
habr
jasan
javor
jeřáb břek
borovice lesní
bříza
smrk
borovice černá
modřín
akát
jedle

Skutečná
skladba

% zastoupení
44,5
21,5
0,5
11,6
11,1
2,0
8,6
0,2
+
-

36,9
16,0
2,5
19,0
15,8
2,3
1,1
0,1
0,1
0,4
4,0
0,1
1,7
+
+

Ve skutečné skladbě lesních porostů
má menší zastoupení dub, buk
a javor. Dřeviny nepůvodní naopak
představují 5,9 %. Lze však konstatovat, že jsou zastoupeny dostatečně
všechny hlavní dřeviny přirozené
skladby.
Pro území bylo zpracováno institucí
ÚHÚL, pobočka Brno (Macků),
následující hodnocení přirozenosti
lesních porostů:
Stupeň přirozenosti

% výměry

mimořádný
velmi vysoký
vysoký
průměrný
nízký
velmi nízký
nevyhovující

45,8
45,4
1,2
2,1
1,6
2,9
1,0

Podle metodiky projektu řešeného
brněnským
střediskem
AOPK
(Vrška, Hort 2002) byly lesní
porosty Doutnáče vyhodnoceny jako
přirozené.

Vegetace Doutnáče

Z fytocenologického hlediska jsou na
Doutnáči ukázkově vyvinuta všechna
hlavní rostlinná společenstva centrální části Českého krasu. Většinu
plochy Doutnáče (temeno a západní,
východní i většinu jižního svahu)
pokrývá černýšová dubohabřina
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(Melampyro nemorosi-Carpinetum),
na východních a západních svazích
s prvky suťových lesů. Na severním
svahu nalezneme vápnomilnou
okroticovou bučinu (Cephalanthero-Fagetum). Na nevelké ploše
na východním a severovýchodním
svahu byla vysazena smrková monokultura. Na jižním a jihozápadním

tucion pallentis) a okolo výchozu
vápenců do bazifilní vegetace efemér
a sukulentů (Alysso alyssoidis-Sedion albi).

Území s bohatou květenou

Podle současných znalostí roste na
Doutnáči přes 400 druhů cévnatých
rostlin. Brzo zjara vykvétá lýkovec

itých svazích není vzácná meruzalka
alpínská (Ribes alpinum). Při podrobném průzkum v roce 1999 zde bylo
zjištěno osm druhů ostružiníků.
V lesostepních šipákových doubravách ve stromovém patře dominuje dub pýřitý (Quercus petraea),
v keřovém patře často dřín (Cornus
mas), v podrostu pak bývá častá

(Centaurea triumfettii) a ožanka kalamandra (Teucrium chamaedrys),
později
bělozářka
větevnatá
(Anthericum ramosum) nebo hlaváč
šedavý
(Scabiosa
canescens),
na sklonku léta je nápadná žlutě
kvetoucí hvězdnice zlatovlásek
(Aster linosyris).

Botanické vzácnosti

Několik desítek zdejších rostlinných
druhů patří mezi ohrožené, figurující v českém červeném seznamu.
Na okrajích šipákové doubravy
na více místech koncem června
vykvétá
nápadný
rudohlávek
jehlancovitý (Anacamptis pyramidalis), který v České republice roste
jen na Karlštejnsku a pak až na jižní
Moravě. V roce 1997 tu byl nalezen
prorostlík prutnatý (Bupleurum affine), který se v Čechách vyskytuje
už jen na Zvolské homoli u Vraného
nad Vltavou. Na jihovýchodním úpatí
Doutnáče ve spárách mezi vápencovými kameny a skalkami podél
Bubovického potoka ojediněle roste
jelení jazyk celolistý (Phyllitis scolopendrium). V přirozených lesních
porostech se vzácně vyskytuje nezelená orchidej korálice trojklanná (Corallorhiza trifida), v okroticové bučině roste okrotice červená
(Cephalanthera rubra).

Málo známí živočichové
svahu pod vrcholem se nacházejí
lesostepní
porosty hrachorové
šipákové doubravy (Lathyro versicoloris-Quercetum
pubescentis),
která na místech s nejmělčí půdou
přechází do nelesních společenstev
kavylových a kostřavových xerotermních trávníků (svazy Festucion
valesiacae a Helianthemo cani-Fes-

jedovatý (Daphne mezereum), mnohem nenápadnější je silně aromatická tomkovice jižní (Hierochloë australis). V květnu a červnu návštěvníky
upoutá v dubohabrových lesích častý
medovník meduňkolistý (Melittis
melissophyllum), lilie zlatohlávek
(Lilium martagon) a violka divotvárná (Viola mirabilis). Na kamen-

třemdava bílá (Dictamnus albus) či
kamejka modronachová (Lithospermum purpurocaeruleum).
V xerotermních trávnících převládá
především kostřava walliská (Festuca valesiaca), smělek štíhlý (Koeleria macrantha), kavyl vláskovitý
(Stipa capillata) a další. Na začátku
léta zde kvete např. chrpa chlumní

Velice bohatá, i když dosud jen
částečně prozkoumaná, je fauna
bezobratlých Doutnáče. Byla tu
podrobně studována půdní fauna
– v roce 1974 bylo právě odtud
popsáno několik nových druhů
chvostoskoků (Karlstejnia annae,
Doutnacia xerophila, Mesaphorura
tenuisensillata). V Čechách vzácný

střevlíček Notiophilus rufipes je
obyvatelem původních nebo málo
narušených listnatých (zejména
dubových) lesů v teplých oblastech.
Význačným druhem skalních stepí
Českého krasu je střevlíček Olisthopus sturmi, druh v České republice ojedinělý, pouze lokálně hojný
na suchých stanovištích. Zvláště
chráněný teplomilný chrobák vrubounovitý (Sisyphus schaefferi) je
jediným českým vrubounovitým
broukem, který valí kuličky z trusu
podobně jako mediteránní vrubouni
uctívaní ve starém Egyptě.
Na svahové stepi má doupě jezevec lesní (Meles meles). Ovlivňuje
na okolní vegetaci narušováním
půdního
povrchu
(hrabáním)
a eutrofizací fekálními a odpadními
produkty.

jako základní dokument sledování
lesů ponechaných samovolnému
vývoji.

Historie lesů Doutnáče

Lesní komplex Doutnáč se stepí na
jižním svahu má nyní jedinečnou
šanci stát se pralesem v tom
nejlepším slova smyslu, jaký je
v hustě osídlené střední Evropě
vůbec možný. Úkolem spolupracujících institucí bude zamezit
případným rušivým vlivům z okolí na
tento proces tak, aby Doutnáč mohl
být přijat jako jedinečné studijní
území. Zároveň zde budou sledovány
postupné procesy přirozeného
sukcesního
vývoje
rostlinných
i živočišných společenstev. Poznatky
z tohoto monitoringu by měly do
budoucna přispět k řešení obecných
otázek o vývoji vegetace. Stejně tak
by měly získané výsledky posloužit
k lepšímu formulování a k upřesnění
zásad péče o živou přírodu v ostatních částech NPR Karlštejn i v dalších
podobných územích Českého krasu.

Lesy Doutnáče byly v minulosti
obhospodařovány jako střední lesy
s nízkým zastoupením výstavkového
patra a s vysokou intenzitou těžby
v pařezině. Byly rovněž vystaveny
hrabání steliva a pastvě dobytka.
Intenzivní pařezinné hospodaření
skončilo přibližně před 60 lety, právě
tak jako pastva a hrabání steliva.
Lesní porosty tvoří převážně
přerostlé pařeziny s ojedinělými
výstavky
semenného
původu.
Intenzita lesnického hospodaření na
lokalitě Doutnáč byla v uplynulém
období nízká a podstatná část lesních porostů zůstala bez zásahů.
V uplynulých deseti letech se na
Doutnáči prováděl převážně útlum
nepůvodních dřevin.
V roce 2005 byl pracovníky AOPK
Brno a SOP Praha zahájen monitoring dynamiky vývoje lesa Doutnáče

Změny ve složení květeny

Hojný výskyt některých druhů proti
dřívějšku naznačuje dlouhodobé
probíhající změny. Ty jsou nápadné
především v lesních porostech.
Plošný výskyt nepůvodní netýkavky
malokvěté (Impatiens parviflora) ve
většině lesních porostů Doutnáče
je dokladem postupující neofytizace území. V posledních desetiletích nápadně přibylo česnáčku
lékařského
(Alliaria
petiolata)
a masově zmlazuje jasan ztepilý
(Fraxinus excelsior), což zřejmě
indikuje zvyšující se obsah živin
v půdě.

Výhled do budoucna

Naučná stezka
...přírodním areálem Botanické zahrady hl. města Prahy

Od začátku listopadu r. 2001
mohou návštěvníci přírodního
parku Drahaň-Troja navštívit nově
upravenou naučnou stezku v areálu
botanické zahrady.
Trasa cesty je vedena mezi trojským
zámkem a městskou čtvrtí Bohnice.
V této oblasti je rozmístěno celkem
9 tabulí, které seznamují návštěvníky
se zajímavostmi zdejší oblasti,
zejména z přírodovědného a historického pohledu. Další dvě tabule jsou umístěny mimo značenou
cestu, na dvou vyhlídkách nad
přírodní rezervací Podhoří. Trasa (pokud nebudeme zahrnovat
i odpočívadla na Podhoří) je dlouhá
3 km. V případě, že budete chtít
projít celou stezku jako uzavřený
okruh, budete muset počítat ještě
s jedním kilometrem navíc (podél
zdi trojského zámku a okolo
Zoologické zahrady se dostanete
opět k prvnímu stanovišti).
Časově byste na celou stezku
měli počítat asi s 1,5 hodinou (při
cestě okolo Zoologické zahrady
maximálně se 2 hodinami). Tabule
pod trojskými vinicemi je umístěna
v nadmořské výšce 190 m n. m.,
tabule k chráněnému území Velká
skála je umístěna o 100 m výše,
v nadmořské výšce 290 m n. m.
Celou trasu můžete z velké části
projet i na kole, jen v místě
mezi zastávkami “Pustá vinice”
a “Trojská vinice” prosíme veďte
kolo, zabráníte tím zbytečnému
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působení eroze. Na kole trvá cesta
asi 20 minut. Výhledově se počítá
s prodloužením naučné stezky až do
Podhoří.
Součástí okruhu naučné stezky
jsou mimo udržovaného přírodního
parku zejména tři zvláště chráněná
území: Velká skála, Salabka
a Havránka (stezka prochází oběma
jejími částmi: prameništěm Haltýř
a vřesovištěm na Pusté vinici). První
tabuli naleznete asi 20 m od vstupu
do botanické zahrady.

1. Botanická zahrada hl. města
Prahy

Historie a současnost botanické zahrady
Botanická zahrada v Troji vznikla
v roce 1968, stálá expozice pro
veřejnost byla otevřena až v roce
1992. Úvodní expozice byla o 5 let
později rozšířena ještě o Japonskou
zahradu, sbírku kosatců a sbírku
vzniklou z expedic do Turecka a
Středozemí. V blízké budoucnosti
se počítá se zpřístupněním dalších
expozic v části tzv. zásobní zahrady
a s propojením obou dvou částí
v jeden celek. Současně s tím se
pokračuje v budování nového skleníku. Součástí botanické zahrady
nejsou jen intenzivně udržované
plochy hlavních expozic, ale i širší
areál, který zahrnuje také tři zvláště
chráněná území: Podhoří, Salabku a
Havránku.
V dolní expozici botanické zah-

rady se můžete zastavit u jednoho
z nejkrásnějších výhledů na obec
Troja a současně s tím i na celou
Prahu.
Obec Troja
Obec Troja se původně jmenovala
Zadní Ovenec (Přední Ovenec je
dnešní Bubeneč). První zmínka o
obci (tehdy ještě o nerozdělené na
Přední a Zadní) pochází z r. 1197.
Nejstarším majitelem Předního
Ovence byl patrně ve 13. století
premonstrátský klášter v Teplé. Za
husitských válek se nakrátko stali
majiteli pražané. V 16. století vlastnilo obec nejvyšší purkrabství.

2. Pískovna

V místě bývalé pískovny můžete
pozorovat sedimentační činnost
bývalého řečiště Vltavy. Během
starších čtvrtohor byla zvýšena erozní činnost zvýrazněná střídáním
studeného a teplého klimatu. Mimo
říčních štěrkopískových, pískových a jílovitých náplav vznikaly
také větrem naváté hlíny a spraše,
ty můžete vidět pod centrálním
parkovištěm. Zdejší pískovna je
tvořena naplavenými uloženinami
Vltavy, jejichž stáří je možno srovnat
se štěrkopískovými terasami z období pleistocénu (asi 1 mil. let starými) - relativní výška povrchu pak
odpovídá se svými 70-90 metry nad
nynější hladinou Vltavy suchdolské
terase (80 metrů nad Vltavou). Na

Daniel Hrčka

tomto místě se písek také těžil.
Od roku 1999 je do území bývalé
pískovny soustředěno netradičně
pojaté dětské hřiště, jehož autorem je Mgr. A. Lukáš Gavlovský.
Je rozděleno na dvě části, přičemž
horní část je pojata jako oppidum
(kolem dětských atrakcí je postavena nízká palisáda). V dolní části
byla vytvořena indiánská chýše a
houpačka, součástí je také položený
kmen a ohniště.

3. Salabka

Přírodní památka Salabka
Přírodní památka Salabka byla
vyhlášena za chráněné území v roce
1982. Tvoří ji svah, který příkře spadá
do mělkého uzavřeného údolí. Od
paty svahu po vrchol je převýšení 25
m. Uzavřeností údolí je podmíněno
i teplejší klima než v jiných částech
Trojské kotliny. Údolí je v severovýchodní části ohraničeno usedlostí
Pazderka, přiléhající k bohnickému
sídlišti, a v jihozápadní části usedlostí Salabka (stejný název má i vinice na protějším svahu).
Geologický podklad tvoří buližníky
a fylitické břidlice. Matečná hornina není kryta žádnými kvartérními
uloženinami, pouze mělkými vrstvami zvětraliny a půdami rankerového typu. Proto můžeme pozorovat přímý vliv matečné horniny
na vegetační pokryv. Na kyselých
výchozech buližníků se dobře daří
vřesu (Calluna vulgaris), který

tu nejčastěji roste s metličkou
křivolakou (Avenella flexuosa).
Výchozy břidlic indikují nejčastěji
společenstva s dominancí válečky
prápořité (Brachypodium pinnatum)
a hlaváče bledožlutého (Scabiosa
ochroleuca) s dalšími doprovodnými
druhy, jakými jsou např. kostřava
žlábkatá (Festuca rupicola), ovsík
vyvýšený (Arrhenatherum elatius),
ovsíř luční (Helictotrichon pratense)
nebo štírovník růžkatý (Lotus corniculatus).
Ze stepních rostlin se zde objevuje
máčka ladní (Eryngium campestre),
známá jako tzv. stepní běžec. Toto
označení souvisí s jejím způsobem
rozmnožování: celá rostlina se
v době zralosti semen odlomí a
za pomoci větru je odnášena na
dlouhé vzdálenosti. Není bez zajímavosti, že jde také o léčivou
rostlinu používanou především při
onemocnění dýchacích cest. Rostlinu ale netrhejte! Nacházíte se v
chráněném území, a proto je zde
sběr rostlin zakázán!
V rámci údržby chráněných území
botanická zahrada přistoupila od
roku 2000 k vypásání území kozami a ovcemi. Tímto návratem
k tradičnímu obhospodařování
dojde ke zmlazování porostů vřesu,
který by jinak zcela odumřel. Podobný účinek má pastva na okolní
stepní společenstva. Společně s
odstraňováním náletů dřevin jsou
podporovány druhy bezlesých

společenstev, které zde vznikaly ve
středověku a udržely se z období
„tradičního“ hospodářství.
Usedlost Pazderka
(čp. 63, K Bohnicím 4)
Při pohledu vpravo z vyhlídky si
můžete všimnout jednopatrové budovy s malou pavlačí u silnice do
Bohnic. Její stáří se datuje od 18.
století do I. čtvrtiny 19. století. Je
velmi pravděpodobné, že se na této
samotě zpracovával len - takovému
domku se říkalo pazderna (odtud
zřejmě i název usedlosti).
Usedlost Salabka
(čp. 57, K Bohnicím 2)
Při pohledu na druhou stranu z
vyhlídky uvidíte nejstarší usedlost
v Troji - v jádru obsahuje obytné
viniční stavení z rudolfinské doby,
postavené asi kolem roku 1600. Usedlost se nepochybně jmenuje po
majiteli Janu Kašparovi Salabovi,
jako majitel zmíněn v roce 1769.
Objekt podle indikační skici Stabilního katastru zahrnoval pět staveb
- obytné stavení se sklepem, sýpku,
stodolu, chlév a prasečník. Vinice
nad usedlostí byla znovuzaložena
v roce 1955 a obnovena koncem devadesátých let.

Pokračování v příštím čísle
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zeleným pruhem. V terénu jde
většinou o trasu s panely obsahujícími podrobnější informace o dané
lokalitě. Naučná stezka informuje
o místních zajímavostech včetně
dalších souvislostí a zavede
návštěvníky na místa, kam by se
možná jinak nedostali. Až donedávna nebyl kromě několika prastarých
příruček žádný reprezentativní,
souhrnný a veřejně přístupný přehled
naučných stezek.

Nové knihy
Obrazová encyklopedie rostlin celého světa navazující na
knihy Zvíře, Země a Člověk
Vydala Euromedia Group - Knižní
klub v Praze roku 2006
1. vydání, více než 2 000 fotografií
512 stran, vázané, MOC 1 399 Kč
Výpravná publikace Rostliny nás
seznamuje nejen s významem rostlin
pro naši planetu, ale především s bohatstvím a rozmanitostí jejich druhů,
a současně upozorňuje
na nutnost jejich ochrany a možnost
se na ní podílet. Pěstování rostlin
může být zajímavým koníčkem, ale
jen málokterý z milionů nadšených
pěstitelů po celém světě si uvědomuje,
jak velký význam může jeho záliba mít
pro ochranu rostlin z celého světa.
Tato encyklopedie je prvním obsáhlým připomenutím pěstitelům, že
lásku ke květinám lze využívat nejen
pro vlastní potěchu, ale i pro záchranu
ohrožených druhů.
Kniha ohromuje nádhernými fotografiemi více než 2 000 rostlin,
vysvětluje původ každého druhu
a popisuje jeho přirozené stanoviště
a podmínky. Odhaluje, které rostliny
jsou ohrožené a jak můžeme pomoci
při jejich záchraně, a poskytuje rady
jak rostliny pěstovat v kultuře.
Úvodní část Svět rostlin popisuje genezi, význam i ohrožení rostlin v obecném
kontextu, následující Globální ekosystémy seznamují čtenáře s přirozenými

stanovišti rostlin. Hlavní část knihy Encyklopedie rostlin - ve dvanácti
rozsáhlých kapitolách představuje
nejdůležitější nebo nejohroženější
rody či jednotlivé druhy. Závěrečná
část Invazní rostliny důrazně varuje
před zavlečením sice krásných, avšak
agresivních druhů, které nebezpečně
hubí přirozenou diverzitu.
Knihu doplňují užitečné adresáře
a seznamy, včetně rejstříku o více než
5 000 položkách.
Hlavní redaktorkou je vedoucí odboru vydavatelství v Brooklyn Botanic
Garden
Janet
Marinelli,
uznávaná
autorka,
novinářka
a průkopnice na poli ekologického
krajinářství.
Knihu poprvé vydalo v roce 2004 britské nakladatelství Dorling Kindersley.
Od té doby vyšla ve dvaceti zemích.
České vydání knihy bylo připraveno
ve spolupráci s Botanickou zahradou
hlavního města Prahy.
Knihou Rostliny navazuje Knižní
klub na obdobné tituly z vydavatelství Dorling Kindersley - encyklopedii živočišné říše Zvíře, která se
stala českým bestsellerem roku 2002,
obrazového průvodce naší planetou
Země a obrazového průvodce oblastmi lidské existence Člověk.
Marcela Uhlíková

Rozluštění ze strany 27
Rozluštění hádanek z tohoto čísla není opravdu těžké, napíšeme ho proto rovnou. Jen si musíte v následující větě
přečíst každé třetí slovo či závorku, abyste vyluštění neměli pomýlené: Ropucha obecná, skokan velký, žebrovník
hnědý (D,A obr. 4,5) nebo (A,C obr.1,4), čolek horský, mlok literární, macarát skvrnitý (B,C obr.1,2) nebo (B,D obr. 2,3).
Ilustrační koláž Jiří Červinka za pomoci ilustrací z knihy Zvířata v lese (Aventinum 1999) a foto z knihy Obojživelníci
a plazi (Ikar 1997).
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Naučné stezky
Středních Čech

a

trasy

Autor Karel Drábek
Vydalo nakladatelství Dokořán, Praha, 2005
275 stran, formát A5, celobarevná
publikace
doporučená cena 265 Kč
Koncem roku 2005 vyšla v nakladatelství Dokořán pozoruhodná kniha.
Pojednává o naučných stezkách Prahy
a Středních Čech. Většina čtenářů
Niky ví, že naučné stezky mají dlouhou
tradici. Byly často výsledkem snahy
obětavých a nadšených lidí, kteří se
snažili přiblížit veřejnosti přírodní
zajímavosti, upozornit na potřebu
jejich ochrany a pro další generace
uchovat přírodní bohatství. Je dobré
zaznamenat, že jejich práce nebyla
zbytečná. Naučné stezky se vžily
a opravdu slouží, i když samozřejmě
zdaleka ne všechny jsou v dobrém
stavu a mnoho jich zaniklo docela.
Autoru Karlu Drábkovi se podařilo
sestavit vhodnou kombinaci přírodně
turistického průvodce a populárně
naučné publikace. Pozvánka na
celkem devadesát naučných stezek
a tras v Praze a ve Středočeském
kraji nabízí přehled přírodovědných,
archeologických a dalších zajímavostí, které určitě stojí za to navštívit.
Naučné stezky jsou značeny bílým
čtvercem se šikmým zpravidla

Kniha vydavatelství Dokořán je proto pionýrským počinem. Autor zve
k návštěvě naučných stezek se zaujetím a přehledem. Každou pozvánku
tvoří základní informace, stručný
popis a několik barevných fotografií.
Nejde tedy o přepis naučných panelů
na stezce, ale o stručný souhrn, co
která stezka nabízí. V záhlaví se
čtenář dozví údaje o každé trase.
Je vymezena poloha, nástupní
a konečné místo, GPS souřadnice,
délka a počet zastávek trasy,
možnosti dopravy, doba potřebná
k projití nebo projetí trasy (jsou tu
i cykloturistické naučné trasy)
a obory, o kterých stezka informuje.
Orientaci pomáhá malá ale celkem
přehledně zpracovaná mapka. Text
a fotografie potom představují
nejzajímavější místa na trase
a uvádějí je do potřebných širších
souvislostí.
Popis tras je dobře zpracován
a je vidět, že autor jednak sám trasy prochází, jednak má potřebný
nadhled. Karel Drábek vystudoval
geologii a v současnosti se zabývá
problematikou ochrany životního
prostředí. Podařilo se mu tak skloubit
několik oborů a doplnit je dlouhodobých zájmem o naučné trasy. Spravuje také webové stránky Naučné
stezky www.stezky.cz. Pro zajímavost,
na těchto stránkách jsou pro uživatele
GPS k dispozici i souřadnice celé
trasy stezky včetně všech zastávek.
Publikace tedy zúročuje dlouhodobé
zkušenosti s naučnými stezkami.
V každém případě, pokud na internetu (zahrnuje celou republiku) nebo
v knize nenajdete vaši oblíbenou
Naučnou stezku, nebo její trasa dozná
změny, stačí napsat na a.a@atlas.cz

Zpracování knižní podoby je zajímavé a lze mu máloco vytknout.
V knize je pro rychlou orientaci
celková přehledová mapa, kde jsou
popisované stezky vyznačeny a je
tu i přehled stezek podle okresů.
Z uživatelského hlediska by možná
prospěl v záhlaví každé trasy stručný
soupis nejzajímavějších lokalit, aby
se čtenář lépe orientoval při práci
s knihou. Jsou tu sice uvedeny obory
jako botanika, geologie, archeologie
a jsou připojeny i zajímavosti v okolí,
ale co na stezce návštěvník uvidí, to
v záhlaví ve zkratce uvedeno není.
Je ovšem pravda, že hodně napoví
bohatý obrazový doprovod. Kniha
nemá žádný rejstřík, ale jeho přínos
by vzhledem k abecednímu řazení
stezek zřejmě nebyl zásadní. Možná
rejstřík popisovaných objektů a lokalit, ale jeho praktický význam není
úplně jistý.
Karel Drábek vytvořil svébytného
specializovaného průvodce, který
zpřístupňuje veřejnosti bohatou
strukturu naučných stezek. V Česku
existuje téměř 500 takových stezek
a dosud nebyly souborně zpracovány. Kniha je opravdu průkopnická
z pohledu propagace ochrany přírody
a uznání práce mnoha ochranářských
uskupení na vybudování stezek.
Zhuštěné informace jsou zároveň
výtečným podkladem při plánování
výprav a příhodný formát umožňuje
i použití v terénu. Knihu lze doporučit
každému, kdo se zajímá o přírodu
a nejen o ni. Naučné stezky zdaleka
nejsou jen o přírodních zajímavostech. Najdeme tu i technické, archeologické či geologické poklady
Středních Čech. Doufejme, že nakladatelství Dokořán splní svůj slib
vydat pětidílný cyklus, který zmapuje všechny naučné stezky v celé
republice.
Na závěr dovolte uznání za slova,
která autor napsal na poslední
stránce knížky: „Vy jste dočetli až
sem?“ diví se Karel Drábek. „K tomu
nemělo dojít, knížka vás měla vylákat
ven, do přírody. Uložte si ji do kapsy nebo do batohu a vydejte se na
cestu.“ Nezbývá než si vzít tento text
k srdci a zachovat se podle něj.
Jiří Červinka
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Dobré zvěsti

minovaná
prudce
jedovatými
kyanidy. Souhrou technické závady
a selhání lidského faktoru se jed
dostal do toku Labe, kde zahynuly
ryby v délce sedmdesáti kilometrů.
Přestože je konkrétní viník znám,
policie případ prozatím neuzavřela.

Ekofór 2006 aneb Humorem na
přírodu

Chtějí využívat skládkový plyn
Hlinsko a okolní obce chtějí na skládce odpadů v Srní využívat vzniklý
skládkový plyn a vybudovat bioplynovou stanici. Zařízení má ze
získaného metanu vyrábět elektřinu
a zároveň teplo, investice se tak vrátí
zhruba za pět let. Vedlejším produktem
technologie bude také kompost.
Plyn, který ve skládkách vzniká
samovolně, bude doplňovat metan
z bioplynové stanice. Ta bude zpracovávat zelený odpad a organické
zbytky z okolní potravinářské výroby a zemědělství. Plynné palivo spotřebuje kogenerační jednotka, což je spalovací motor
s generátorem elektrického proudu,
využije se i teplo z chladicího systému. Podobné zařízení letos bude
i ve Vysokém Mýtě, další již funguje
v Lanškrouně. Elektřinu budou Hlinečtí
prodávat do rozvodné sítě, protože jsou
dnes pro obnovitelné zdroje zajímavé
výkupní ceny. Teplo se zatím využije
pro ohřev reaktoru bioplynové stanice,
v budoucnu je chce ale sdružení uplatnit komerčněji. Chtějí také postavit
sušárnu dřeva. Budou vykupovat
dřevní hmotu od obcí, nechají ji pořezat
a naformátované suché řezivo prodají.
Projektanti spočítali, že roční
produkce
elektrické
energie
k prodeji bude přibližně 1200 MWh,
tepla kolem 2100 MWh. Stavět by se
mohlo začít již letos v létě, provoz
míní zahájit příští rok v dubnu. Vše ale
závisí na penězích. Sdružení počítá
s tím, že z celkových potřebných
36 milionů korun získá tři čtvrtiny
z dotací Evropské unie. S návratností
investic předpokládají kolem pěti
let, ale pokud výkupní ceny elektřiny
stoupnou, budoucnosti se nebojí.

Rozšíření lomu občané odmítli
Proti plánům na další rozšíření
místního kamenolomu se v referendu postavila drtivá většina obyvatel obce Drahoňův Újezd na Rokycansku. Z 90 občanů, kteří se hlasstrana 17

ování zúčastnili, jich bylo proti 88,
dva nevyznačili žádnou odpověď.
Účast v hlasování byla osmdesátiprocentní. Prakticky jednoznačný postoj je dán tím, že v případě rozšíření
by kamenolom byl jen asi 600 m od
domků na okraji obce. Vzhledem k
tomu, že lom je umístěn na svahu nad
obcí, vliv těžby na životní prostředí
v obci by byl neúnosný. Hluk celý den
a také obrovská prašnost. Ve snaze
pomoci občanům se problematikou
kamenolomu v Drahoňově Újezdě
zabývá, ekologického hnutí Děti
Země. Rozšíření lomu má prodloužit
jeho existenci asi o dalších 20 let.
O tom, zda k tomu vůbec dojde, rozhodne báňský úřad asi na konci
roku poté, co bude zpracována
studie o vlivu na životní prostředí. Pokud
bystanoviskobáňskéhoúřadubylokladné, je obec připravena, podle informací
regionálního tisku, dovést věc až
k soudu. Jak by případný soudní
spor dopadl, nedokáží ekologové
odhadnout,
i
když
je
prý
výchozí pozice obce dost dobrá
i kvůli jednotnému postoji jejích
obyvatel. A to je dobrá zpráva.
Děti Země ale zároveň upozorňují,
že pokud by přes odpor občanů
k rozšíření těžby došlo, pak by
kvůli výraznému zhoršení životních
podmínek lidé měli tendenci prostě
obci opustit.

Kolínská Draslovka dostala první
pokutu
Jak bylo tiskem 29. března
oznámeno, kolínská Draslovka
dostala pokutu ve výši padesát
tisíc korun. Chemičce ji udělil
středočeský kraj-ský úřad. O výši
další sankce, která se bude pohybovat v řádech statisíců korun,
ještě není rozhodnuto. Neměla
včas uzavřenou pojistnou smlouvu
a v současné době krajská komise
rozhoduje ještě o výši sankce za
to, že firma včas neinformovala
o havárii. Ze závodu totiž unikla 6.
ledna letošního roku voda konta-

Brněnské Hnutí Brontosaurus vyhlásilo soutěž Ekofór 2006.
Jde o vtipné zamyšlení nad životním
prostředím. Práce může zasílat
každý, kategorie jsou stanoveny
podle věku a způsobu zpracování.
Soutěž Ekofór probíhala od roku
1979, v obnovené podobě letos
vyhlašují třetí ročník.
Vtipy hodnotí jak odborná porota,
tak i široká veřejnost a na vítěze
čekají poznávací zájezdy a další
zajímavé ceny. Přestože je soutěž
věnována
především
mládeži,
zapojit se do ní mohou i senioři,
a to jak kreslenými vtipy v kategorii
Ještěrka (do 15 let) a Veleještěr
(nad 15 let), tak fotografiemi či jejich koláží v kategorii Lochneska
(věkově neomezeno).

Místo pro přírodu hledáme dál!
Prostřednictvím výkupů zachraňovat
místa dosud přírodně cenná či
taková, kde je možné návratu přírody
pomoci: takový je cíl kampaně,
poprvé vyhlášené první jarní den
roku 2003. Za tři roky Český svaz
ochránců přírody (ČSOP) vykoupil
jedenačtyřicet pozemků na osmi
lokalitách, v celkové výměře téměř
dvaceti šesti hektarů. To vše díky
dárcům, od kterých se za tři roky
sbírky sešlo 3.825.765 korun.
“Každým rokem vinou nejrůznějších
činností člověka ubývá prostor, kde
mohou nerušeně růst stromy, kvést
rostliny, žít ptáci či motýli. A tím
také prostor, kam můžeme jít na
procházku, kde můžeme odpočívat,
kde se můžeme radovat pozorováním života kolem sebe. I díky
vám se nám daří tento nepříznivý
trend zvrátit a alespoň některá
místa uchovat pro přírodu. A tím
i sami pro sebe,” uvádí koordinátor
kampaně Českého svazu ochránců
přírody “Místo pro přírodu” Jan
Moravec.

Převzato z tisku

