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Když bylo redakční radou rozhodnuto, že dalším číslem Niky bude „protékat“
voda, napadlo mě pozeptat se na úvod „ve vodách“ tentokráte ne novinářských
(vždyť tam se dnes, v závěru roku, řeší úplně jiné otázky: kdy bude konečně
ustavena vláda, kdo se stane třetí českou SuperStar, jak předejít zločinům
v nemocnicích atd.), ale u našich mnohem mladších spoluobčanů. Proto jsem
využila vedením školy schválené možnosti narušit hodinu výtvarné výchovy
a s diktafonem zachytit střípky jejich názorů, zkušeností a moudrostí…
S Danielem Hrčkou se vydáme po březích potoků, všimneme si lučních
společenstev, pramenišť a rašelinišť, která s příchodem jara (v čase, kdy
bychom už měli mít v rukou první Niku roku 2007) ožívají, budeme tedy
připraveni. Od vody se rozhodně nevzdálíme ani v článku Glise o orlu
mořském, který vlastně vůbec orlem není… Pavel Pacina nás potopí a provede
po dnech sladkovodních toků, a přitom si posvítíme na poněkud nenápadnou
hořavku, jež u nás zdomácněla především v akváriích. Dozvíme se, co ji
osudově spojuje se škeblí…
V Nice si našel své pravidelné místo i Meisnerův Pražský urbanismus, nejinak
tomu bude i tentokrát. Bez tématické změny zůstává rovněž vnitřní zahraniční
dvoustrana. Díky té dnešní se prostřednictvím reportáže Oldřicha Vacka
necháme vynést až na nejvyšší tropické pohoří světa – Andy, kde navštívíme
Národní park Huascaran a seznámíme se s jejich nepočetným obyvatelstvem
a unikátně rozmanitou florou. Na další procházku, ovšem pražskou se vydáme
s Danielem Hrčkou, se kterým dokráčíme až na samý konec naučné stezky
trojské botanické zahrady. Chybět nebudou dobré zvěsti, pravidelná hlášení
ekologických organizací, stejně jako stránky věnované dětem: Šupík se dnes
zaměřil na dřeviny s vodou spojené…

Vydává: Občanské sdružení
Centrum environmentálních studií
Adresa redakce: Nádvorní 134, Praha 7 – Troja, 171 00

VODA: Život bez ní není možný, jedno slovo, čtyři písmena, důvěrně známá
chemická značka, příčina, proč z kosmických výšin vypadá Země jako modrá
planeta… My člověk rozumný – pán přírody máme ještě šanci přestat s ní
nakládat jako se samozřejmostí, bez známek úcty a pokory. Zkoušejme to.
Dnes a denně. K tomu, stejně jako k odhodlání překonat řadu dalších osobních
překážek v roce 2007, vám – čtenářům Niky méně či více pravidelným, drží
palce za celou redakční radu
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Kdo může za velkou vodu?
Autor: Glis
Nejsem asi sám, kdo se nemůže
v posledních letech ubránit dojmu,
že záplav a zátop je nějak příliš,
rozhodně víc než v minulosti.
Vzhledem ke svému dědkovskému
věku za bezmála sedmdesát
roků pamatuji léta, která skoro
celá propršela, čtyřicetidenní
medardovské „kápě“ a množství
průtrží mračen, kterým dnes
říkáme přívalové deště; ale
záplavy bývaly leda po rychlém
tání na horách, když koryta řek
nestačila pojmout sněhové vody.
Zvykli jsme si svalovat vinu na
globální oteplování, ale je tomu
skutečně tak? Jistě, existuje tu
určitá kauzální souvislost a určitě
i koincidence (která ovšem může,
jako v řadě jiných případů, být i zcela
nahodilá). Mám ale naléhavý a také
zdůvodněný pocit, že v tomto případě
existují také jiné příčiny. Za všechny
si ale může lidská populace sama,
svými bezohlednými, prospěchářskými
a
ekologicky
neinformovanými zásahy do přírodního
prostředí. Ano, „za vším je nutno
vidět člověka“. Pokusím se v tomto
článku ty příčiny nějak uspořádat;
když pro nic jiného, tak pro
potenciální možnost nápravy.
1) Narušení a redukce retenční
schopnosti lesů.
V každé učebnici se dočteme, že
lesy přijímají a zadržují srážkovou
vodu jako mycí houba a pozvolna
ji vydávají. (Platí to v prvé řadě pro
lesy na horách a v kopcích). Jenže
to musí být přirozené lesy, takové,
které odpovídají fytocenologickému
klimaxu;
stejnověké
jehličnaté
monokultury, jejichž povrch půdy
je pokrytý slehlým kobercem
spadaného jehličí, nebo dokonce
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kalamitní holiny porostlé třtinou
chloupkatou, jejíž stařina vytváří
něco na způsob doškové střechy, po
které voda rychle stéká dolů, mají
retenční schopnost více či méně
(a většinou spíš více) omezenou.
Ideální je les s listnáči, jejichž listí
se pomalu rozkládá (u nás to jsou
duby a buky), takže na „dně“ lesa
se vytváří vyšší vrstva nerozložené
opadanky, která na jedné straně
brání vysychání půdy a na druhé
straně sama zachycuje a zpomaluje
zasakování vody. Pokud se přísun
vody v opadance zpomalí a zbrzdí
a pokud je pod ní vlhká spodní vrstva,
která je schopná ihned vsakovat
srážkovou vodu, optimalizuje to
retenční schopnost lesa. Podobně
působí mechové (i bylinné) patro
v lese, padlé kmeny a větve. Do
hlubších vrstev půdy a podloží se
voda dostává ve značné míře také
podél živých i odumřelých kořenů
stromů.
Když se ale rozhlédneme kolem
sebe, zjistíme, že takto vypadá jen
malé procento našich lesů. Ke cti
lesníků budiž řečeno, že se většinou
(alespoň v Krkonoších, kde to osobně
znám) snaží o návrat přirozeného
složení lesů, ale je to, jak se dnes
s oblibou říká, běh na dlouhou trať,
který může libovolný ekologicky
negramotný liberální ekonom zase
zvrátit. Zatím voda z lesních strání
většinou stéká do potoků, aniž by se
vsákla.
2) Špatné zemědělské hospodaření
na svazích.
Pokud svažitý terén nepokrývá les,
je situace ještě o něco horší. Naši
rolničtí
předkové,
poučení
zkušenostmi generací, zakládali
zemědělské kultury na svazích
zpravidla tak, aby neumožňovaly

splachování půdy po lijácích.
Sázeli tam ovocné stromy, pod
nimiž se mohla sklízet tráva nebo
pást dobytek, a pokud zde byla
pole, šlo většinou o menší plochy
(v kopcích nebývali příliš bohatí
sedláci s velkými širými lány) a orali
je po vrstevnici. Mezi nimi byly
travnaté nebo křovinaté meze
jako nejlepší protierozní ochrana
(a
současně
záruka
vysoké
biodiverzity vzhledem k jejich
refugiální funkci). Dnes, kdy
bezmyšlenkovití
zemědělci
(lhostejno zda kolchozníci nebo
farmáři - český sedlák by tak hloupě
určitě nejednal) na takové plochy
s rozoranými mezemi sejí kukuřici
nebo sázejí brambory a často je
ještě ořou po spádnici nahoru
a dolů, se srážková voda dopadající
na ornou půdu dostává do pohybu
tím rychleji, čím větší je svažitost
pole, vyrývá erozní rýhy a splavuje
ornici směrem dolů. Může mne
vždycky vzít čert, když se nějaký
komentátor v televizi rozhořčuje
nad dvorky a sklepy zanesenými
„bahnem“. Ono to totiž není žádné
bahno, je to půda z polí, kterou
generace našich rolnických předků
chránily a spoluvytvářely a kterou
teď jejich pravnuci nechávají
odplavat. Celá situace je ještě
akcentována
pozitivní
zpětnou
vazbou: čím méně půdy zbývá
na svazích, tím méně vody se
zde zadrží a tím větší budou
škody vzniklé situací, kdy zaplaví
a zanese cokoli pod svahem.
3) Omezené vsakování vody v polích
na rovině.
Lidé postižení nějakými komplexy
si je dost často hojí určitými typy
megalomanie. Jen tak si můžeme
vysvětlit vznik a existenci obludných,

obřích strojů, jejichž energetické
nároky jsou zpravidla mnohem
vyšší než jejich přínos. Ještě před
pár lety, a leckde i v současnosti,
obhospodařují ornou půdu mohutné
a velmi těžké mechanismy, které
na půdu působí podobně jako
parní válec. Zatímco ornice se při
každém orání znovu zkypří (i když
její struktura zůstává poškozena),
podorniční vrstvy se při aplikaci
těžké mechanizace udusávají víc
a víc. Myslím, že ani migrační trasy
dinosaurů v druhohorách nebyly
víc upěchované. Vzniká tak cosi
podobného nepropustnému jílovému
loži rybníka, jenže v nesrovnatelně
větší míře.
4) Poškození až zničení struktury
půdy a redukce edafonu v polních
kulturách.
Tyto záležitosti jsou velmi úzce
spojeny s předešlými, jedná se
zčásti i o jejich důsledek, posílený
používáním
umělých
hnojiv
a biocidních látek. Půda bez
struktury a s omezeným půdním
životem je slehlá a při styku s vodou
se mění v bahno, místo aby sváděla
vodu do hlubších vrstev. V návaznosti
na upěchovanou podorniční vrstvu
má minimální zasakovací schopnost.
Proto se voda v polích nevsakuje,
ale stojí v kalužích, proto stéká do
příkopů a odtud - kam jinam - do
vodních toků. K tomu navíc obsahuje
výluhy anorganických hnojiv. Proto
také vázne přítok vody do rezervoárů
podzemních
vod.
Chybí
zde
průlinčitá struktura půdy, je málo
žížalích chodbiček sahajících až k
podloží, schází živé i vyhnívající
kořeny dřevin na mezích, svádějící
vodu do hloubky.
Uválcované podorničí se nedá dost
dobře zkypřit, je to dlouhověké
dědictví
představ
biologicky
nevzdělaných pohlavárů o industrializaci zemědělství; poničená
struktura půdy a edafon se dají
sice obnovit snáz a dříve, ale chce
to návrat k tradičním způsobům
hnojení a vůbec zemědělství, bez
jedů a anorganických solí.
Pokud jsou pole opatřena drenáží,
odtéká z nich voda ještě rychleji
a zasakuje se v ještě menší míře.
5) Denaturalizace vodních toků.
Po celou dobu svého dvacetiletého
působení
ve
státní
ochraně
přírody Středočeského kraje jsem
válčil s hydrou technokracie,
ničící
přirozený
vodní
režim
v krajině. Zemědělské podniky byly
odměňovány a subvencovány podle
množství objednaných melioračních

zásahů; o jejich realizaci se
starala celá řada prosperujících
podniků včetně hypertrofovaného
projekčního ústavu, jehož jedna část
projektovala zavodňování a závlahy
a druhá odvodňování. Důsledkem
byla naprostá destrukce přirozeného
stavu krajiny a vodního režimu
v ní a stoupající prosperita ústavu
i realizátorů. Samozřejmě že na úkor
krajiny a vodního režimu.
Kdejaký pramínek a potůček se
buď změnil v potrubí, nebo ve
vydlážděný kanálek; meandry potoků
i řek byly vyrovnány a často dokonce
vydlážděny či vybetonovány, jen
aby voda co nejrychleji z krajiny
(která je v Čechách konec konců
jakousi střechou Evropy) odtekla
pryč. Jaký div, že dešťová voda, která
kdesi spadne ve skutečně značném
přebytku, místo aby pomalu odtékala
meandrujícími toky a přitom se
vsakovala do nivních půd (a třeba se
i v inundacích rozlila), uteče během
krátké doby do nižších částí krajiny
a způsobí tam neadekvátní pohromu.
6) Zastavování krajiny.
Expanze stavební činnosti v krajině
stále stoupá; není to většinou ani
tak důsledek skutečné potřeby, ale
spíše zájmů různých developerských
skupin. Stoupá tím i rozloha ploch,
které zamezují srážkové vodě,
aby se vstřebala do půdy tam, kde
spadne. Střechy staveb, plochy silnic
či parkovišť jsou ale řešeny tak, aby se
z nich voda rychle odvedla. Kam asi,
a co tam takové nadbytečné množství
vody způsobí?
Jestliže při normálním dešti spadne
10 mm srážek, je to na plochu
1 m2 1 l vody, která se nevsákne
do země, ale někam odteče.
S každým čtverečním metrem silnice,
střechy, parkovišť, velkoskladů,
velkoprodejen, průmyslových zón
a dalších velkorysých developerských
počinů nejen ubývá přírody, rostlin
a zvířat a také půdy, která by nás
mohla živit, ale zároveň i možnosti
přirozené retence srážkové vody,
Rozhlédněme se kolem sebe,
co zmizelo a co to nahradilo,
a přestaňme se tolik divit, že řeky naší
země nemohou pojmout všechnu
vodu, které není dovoleno vsáknout
do půdy.
7) Zástavba v inundačním území
toků.
V minulosti stavěli lidé na březích
potoků a řek velmi zřídka, a když
už, tak fortelně, na pevných
podezdívkách,
s
prostorami
k bydlení i uskladnění majetku nad
úrovní pravidelných záplav. Bývaly to

jednak
mlýny,
jednak
vodní
tvrze či hrady. Současný člověk
ve své neznalosti a představách
o podrobování přírody staví své
domy, chaty, sklady a tábory přímo
v záplavovém území. Povolí-li to
stavební úřad, je to podle mého
soudu
trestuhodné;
stavebník
může být naivní a neznalý poměrů
pokud jde o rozsah záplav toku, ale
profesionální úřad by to měl vědět
a jednat podle toho.
8)
Alibistická
protipovodňová
opatření.
Většina
používaných
zásahů
proti velké vodě připomíná léčení
tuberkulózy hašlerkami - nepostihují
příčinu, ale pouze omezují projevy.
Místo zvyšování retence krajiny
chrání
stavby
(namnoze
nevhodně a nejapně situované
do záplavového území) hrázemi
a odvádějí vodu co nejrychleji
pryč níže po proudu, kde
zpravidla způsobí ještě větší
škody.
Současaný
stav
krajiny,
ale
bohužel
i
trendy
protipovodňových
opatření
způsobují špatné zasakování
vody, minimální přítok do
podzemních
vod,
erozi
a urychlený odtok vody do řek
a do moře.
Je to bohužel stav mnohostranně špatný a s globálním oteplováním má velmi málo
společného.
Soudím,
že
těžiště
nápravy
spočívá v návratu k přirozenému
stavu lesů, pramenišť a vodních
toků, v jejich revitalizaci, v pomoci
státu při přemísťování staveb
z inundačních oblastí, v ekologizaci
zemědělského
ospodaření a v
rozumné
redukci
lobistických
snah o zastavění, zabetonování,
zaasfaltování a obecně totální
denaturalizaci České republiky.
Globální
oteplování
nesporně
existuje (a dokládá je mimo jiné
i šíření jižních prvků zvířeny například
do Krkonoš), ale na záplavách nese
jen část viny; tu další neseme my
a naši otcové (a konec konců ji máme
i na tom oteplování). Ano, jako
vždy, za vším je třeba vidět člověka
- a především za všemi negativními
změnami a zhůvěřilostmi.
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Převážně vážně O VODĚ

Na téma VODA jsem si tentokrát
vyprávěla s žáky 2. B třídy Základní
školy Hostýnská v Praze 10. Bylo to,
věřte mi, velmi příjemné setkání,
na které budu ještě dlouho nejen
s úsměvem, ale i obdivem nad
šíří znalostí vodní problematiky
vzpomínat.
Na úvod snad trochu rozpaků. Ty
ovšem během velmi krátké chvilky
vystřídalo nadšení a touha sdělit mi
všechny zásadní informace, které
se v hlavičkách sedmi osmiletých
mladých slečen a chlapců stihly
uložit natrvalo. Příležitostí, jak
a kde nabýt vědomostí, mají určitě
celou řadu. Bylo znát, že tihle
sympatičtí
respondenti
čerpají
především z praktického života:
od svých rodičů, kamarádů,

z vyprávění své třídní učitelky.
Posuďte sami, nakolik se jejich
názory liší od těch našich,
dospěláckých,
seriózních…
Protože
jsem
děti
nechtěla
nikterak usměrňovat a držet je
v zaběhnutých školních zvyklostech: chceš něco říci, přihlas se počkej se svou odpovědí, až budeš
vyzván, nechala jsem je reagovat
a mluvit velmi spontánně a klidně
i několik najednou. Krásně se
doplňovaly. Jen jejich myšlenky
zachycené v odpovědích nemohou
být opatřeny konkrétním jménem
autora. Ani jsem neshledala důvod,
proč jejich fundované odpovědi
jakkoli upravovat a oklešťovat. Snad
mi to prominete vy i oni.

Víte, proč je pro nás voda
důležitá? A k čemu ji potřebujeme?
- Bez vody by nebyl možný život.
- Bez vody bychom umřeli.
- Vodu potřebujeme, protože jsou
v ní obsažené různé minerální látky
a vitamíny.
- Když se zraníme a ztratíme spoustu
krve, musíme hodně pít, aby se nám
krev v těle doplnila. Jinak bychom
nemohli žít nebo bychom byli vážně
nemocní.
- Vodu musíme pít, aby se nám
neudělalo špatně.
- Třeba když je moc teplo nebo když
sportujeme, tak se strašně potíme
a tím pitím zase doplňujeme vodu v
těle.
- Vodu potřebují k životu nejen lidé,
ale i zvířata a rostliny, protože je
zdravá.
- Jeden pán strašně málo pil, až
měl v sobě hrozně málo vody.
A tak byl úplně hubený a vysušený,
že se začal zmenšovat. A byl pořád
menší a menší, až nebyl skoro vůbec
vidět. Ale doktorům se ho naštěstí
podařilo zachránit.
- Ve vodě žijí ryby a další
živočichové, kteří by na suchu žít
nemohli.
- Vodu potřebujeme k mytí. Protože
jinak bychom měli špinavé ruce
a vlasy a byli bychom zanedbaní.
- Ve vodě se rád koupu. Hlavně
v létě u moře.
- Vodu potřebujeme k vaření různých
pokrmů.
- Voda je daleko důležitější než
jídlo. Bez toho bychom vydrželi
mnohem déle, ale bez vody umřeme
za pár dnů.
- Vodou zaléváme doma kytky.
Pijete vodu rádi? Jaký nápoj vám
nejvíce chutná?
- Já mám nejraděj vodu z naší studny
na chalupě.
- Já mám nejraději různé neslazené
minerálky, třeba Magnesii nebo
Aquilu.
- Já mám rád dobrou vodu.
- Mně chutná ve vodě rozpuštěný
Tang. Maminka mi ho dělá třeba do
školy na svačinu.
- To mně maminka kupuje ledový čaj,
který mám rád.
- Nejchutnější je určitě voda
z vodovodu.
- Mně taky nejvíc chutná voda
z vodovodu.
- Vůbec mi nechutná třeba Coca-cola.

Je strašně nezdravá. A sladká.
- A navíc lidem ničí zuby a žaludek.
- Když si můžu vybrat, piju minerálky
nebo sprite.
- Já mám ráda vodu se sirupem,
kterou pijeme ve družině. Ta mi
opravdu chutná. A nebo voda
z vodovodu.
- Když není voda, napiju se třeba
mléka.
A mléko je přece také
z vody.
- My doma pijeme nejraději vodu se
šťávou.
Víte, kde vodu v přírodě najdeme?
- Dřív byla na celé Zemi jenom voda, a
proto v ní žilo mnoho zvířat. Pak vody
ubývalo a na Zemi začal žít člověk.
- Nejvíc vody se nachází v moři.
Mám moc ráda moře, každé prázdniny
jezdíme k moři.
- Voda je v řekách a v potocích.
V různých nádržích, přehradách
a tůňkách.
- Ale každá voda se nedá pít.
- Voda může být i dešťová nebo
proměněná na sníh. Vznikají z ní
louže, které v zimě zamrzají.
- Hodně vody je v pralesích.
- Voda je také v těle člověka.
- A v kytkách.
- Doma nám voda teče z kohoutků.
Ale dá to moc práce ji upravit tak, aby
byla zdravá a abychom ji mohli pít.
- Je vedena obrovským potrubím do
všech domů.
- Kdo nemá vodu, je na tom
docela špatně, musí si ji kupovat
v obchodech za dost peněz.
- My bereme vodu ze studny na

chalupě. Je moc dobrá a zdravá.
Někdy si ji vozíme i do Prahy.
- Některé prameny jsou chráněné,
aby je člověk nezašpinil a nezničil.
- I ze špinavé vody se složitými
úpravami dá udělat voda k pití.
- Vojáci používají takovou tabletku,
která dělá ze špatné vody vodu
pitnou.
Na otázky odpovídali:
Klárka Čiháková, Anička Encová,
Kuba Hora, Kuba Horák, Anetka
Horká, Martin Janoch, Gábinka
Josková, David Jurion,
Lukáš
Kratochvíl, Kristýnka Misařová, Lea
Mitrovičová, Terezka Novotná, Tomáš
Novotný, Tomáš Pavlišín, Eliška
Rezková, Šimon Schnierer, Kateřinka
Svašková, Terezka Škrdlová, Terezka
Šrámová, Míša Turek, Péťa Uhlík,
Míša Zelený, Kateřinka Švandová a
Matěj Martinec.
Co dodat, když vše již bylo vyřčeno.
Třeba si křišťálovou tekutinou
z vodovodu, studny či plastikové
láhve připijme navzájem na zdraví a
zdravý rozum: To abychom se nestali
menšími a menšími. Ať se nakonec,
díky všem našim úžasným zásahům
do vodních zdrojů, „jedinečnému“
účelnému hospodaření a krátkozrakému čerpání ze sladkovodních
zásob, nestane to, že nás skoro
vůbec nebude vidět…!

Marcela Uhlíková

Foto: Třída 2. B ZŠ Hostýnská v plné parádě…

Předplatné Niky pro vás zajistíme na adrese redakce:
Nádvorní 134, Praha 7 – Troja, 171 00

Horské potoky
a prameniště
Daniel Hrčka
Snad nejméně turistů v horách naleznete na začátku jara. V té době už dávno odjel ze sjezdovek
poslední lyžař a letní sezóna ještě nezačala. Na konci dubna jsou nejvyšší polohy a hřebeny hor
ještě pokryté sněhem, stejně jako sjezdovky v podhůří hor. Probouzející jaro ale o sobě už dává znát
a stékající voda z roztávajícího sněhu vytváří první, často sezónní potůčky s první vegetací. Stejně tak
se probouzejí i prameniště, které na sebe přitáhnou pozornost prvními jarními květy.

Postupně jak přichází jaro i do
nejvyšších poloh, mění se i vegetace:
bledule, devětsily, prvosenky a další
druhy, vystřídají květy později
kvetoucích rostlin. Není ale nutné
za nimi cestovat do nejvyšších
poloh: prameniště, podmáčené
nebo rašelinné louky se nezřídka
vyskytují i v okolí horských chat nebo
na místech sjezdovek.

Břehy potoků

Velmi časté jsou v submontánním až
montánním stupni společenstva na
březích potoků a řek s dominujícími
devětsily (Petasites sp.; svaz Petasition officinalis), osidlují stanoviště podél středních a horních
částí vodních toků v chladnějším
a vlhčím prostředí, přičemž nemusí
mít vždy přirozený charakter. Není
výjimkou, když se v uvedeném
společenstvu objeví všechny tři
u nás přirozeně rostoucí druhy
devětsilů vedle sebe: devětsil
bílý (P. albus), devětsil lékařský
(P. hybridus; druh i nižších poloh)
a devětsil Kablíkové (P. kablikianus;
hojnější zase pouze v Krkonoších).
Zatímco devětsil lékařský je v době
květu snadno poznatelný podle
narůžovělých květů, rozlišování
dalších dvou bíle kvetoucích druhů
může činit potíže. Pozornost upoutá
i prvosenka vyšší (Primula elatior),
nijak vzácně rozšířená převážně
na horských loukách. Mezi dalšími
vykvétá později na jaře krabilice
chlupatá (Chaerophyllum hirsutum),
ptačinec hajní (Stellaria nemorum)
a všudypřítomná kopřiva dvoudomá
(Urtica dioica).
Poněkud odlišný charakter mají
společenstva
malých
vodních

toků vystupujících až do horských
poloh (svaz Sparganio-Glycerion
fluitantis).
Často
se
jedná
o společenstva sezónně tekoucích,
případně stagnujících vod v zátočinách a meandrech potoků
s nižším průtokem vody, objevují se
ale i v umělých kanálech. Obvykle
se jedná o poměrně jednotvárné
porosty s dominancí zblochanů,
převážně zblochanu vzplývavého
(Glyceria fluitantis) a zevarů
(Sparganium sp.), doplněné dalšími
běžnějšími
druhy,
například
pomněnkou bahenní (Myosotis
palustris) a rozrazilem potočním
(Veronica beccabunga).

Luční společenstva

Hranice jednotlivých společenstev
lze často jen obtížně určit.
V okolí potoků jsou zastoupena
luční společenstva na trvale
podmáčených stanovištích (svaz
Calthion),
ve
kterém
určitě
nepřehlédnete blatouch bahenní
(Caltha palustris s.l.) nebo později
v květnu až v červnu kvetoucí
prstnatec Fuchsův
Dactylorhiza
fuchsii) z čeledi vstavačovitých
(Orchidaceae). Celé společenstvo
dotváří přeslička bahenní (Equisetum
palustre), psárka luční (Alopecurus
pratensis), pcháč zelinný (Cirsium
oleraceum),
tužebník
lékařský
(Filipendula ulmaria) a další.

Prameniště

Na prameništích v submontánním
až montánním stupni (podsvaz
Alnenion glutinoso - incanae svazu
Alnion
glutinosae)
záhy
po
odtání sněhu rozkvétá bledule
jarní (Leucojum vernum), kterou

byste s postupující vegetační
sezónou
už
jen
těžko
hledali, podobně jako např.
mokrýš
střídavolistý
(Chrysosplenium
alternifolium)
nebo
kvetoucí devětsily (Petasites sp.).
Postupně je vystřídá krabilice
chlupatá (Chaerophyllum hirsutum),
řeřišnice hořká (Cardamine amara),
čarovníky (Circaea sp.), přesličky
(Equisetum arvense, E. sylvaticum),
vrbina hajní (Lysimachia nemorum)
nebo vzácně žluťucha orlíčkolistá
(Thalictrum aquilegiifolium).
Prameniště se nacházejí přirozeně
i v lesích, kde podstatně zvyšují
diverzitu jinak často jednotvárných

lesních porostů. Z nejtypičtějších
zástupců je hojná řeřišnice hořká
(Cardamine amara; odtud i název
svazu
Cardaminion
amarae),
vrbina hajní (Lysimachia nemorum)
nebo brzy zjara kvetoucí mokrýš
střídavolistý
(Chrysosplenium
alternifolium), blatouch bahenní
(Caltha palustris s.l.), devětsily
(Petasites sp.) nebo od května žlutě
kvetoucí violka dvoukvětá (Viola
biflora), jinak častěji se objevující
i na nelesních prameništích.
V subalpinských polohách tvoří
velmi
pěkná
prameništní
společenstva kropenáč vytrvalý
(Swertia perennis), oměj šalamounek

(Aconitum
plicatum),
upolíny
(Trollius altissimus) a další druhy
zařaditelné do svazu Swertio Anisothecion squarossi. Mezi řadou
druhů zastoupených v červeném
seznamu
ohrožených
druhů
rostlin, patří mezi nejvzácnější všivec
krkonošský (Pedicularis sudetica),
označovaný také jako glaciální relikt
(tedy pamětník dob ledových). Mimo
Krkonoš, kde byl popsán, roste
ještě v arktických oblastech kolem
polárního kruhu severní polokoule.
V samotných Krkonoších (alespoň na
české straně) bylo ověřeno pouhých
12 lokalit. I z toho důvodu byl zařazen
v soustavě Natura 2000 a to mezi
prioritní druhy v příloze II směrnice
92/43/EHS o stanovištích.

Rašeliniště

Na některých místech přecházejí
prameniště až do společenstev
bažinatých a rašelinných luk
(zařaditelných do svazu Caricion
fuscae). Nemusí se vždy jednat
o víceméně přirozené porosty, tato
společenstva nezřídka vznikají
činností člověka, a z toho důvodu
se objevují například i na místech
udržovaných
sjezdovek.
Mezi
typické zástupce paří ostřice šedavá
(Carex canescens), ostřice ježatá
(Carex echinata), sítina klubkatá
(Juncus conglomeratus; nazvaná
podle
klubkovitě
staženého
květenství) nebo nenápadný ptačinec
bahenní
(Stellaria
palustris).
Z těch nápadnějších vyniká krásně
žlutě kvetoucí starček potoční
(Tephroseris crispa), vysoký až 80 cm
nebo světle až bělavě fialově kvetoucí
pomněnka bahenní (Viola palustris),
která se dá jen stěží zaměnit za jiný
druh violky.
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VODA – ZNÁMÁ NEZNÁMÁ
1. Čistá voda nemá barvu, chuť ani
vůni. Její bod mrznutí, při němž
se mění v pevný led, je 0 ° C a bod
varu, kdy se mění v páru, je 100 ° C.
Hustota vody nebo-li objemová
hmotnost je 1kg/litr. Každá
molekula vody se skládá ze
dvou atomů vodíku a jednoho
atomu kyslíku. Každá kapka vody
o velikosti špendlíkové hlavičky
obsahuje přibližně bilion bilionů
molekul, přičemž jedna druhou
pevně přitahují.
2. Země bývá nazývána planetou
oceánskou – z její celkové plochy
510,1 milionu km² totiž zaujímá
světový oceán 360,7 milionu km²
(tj. 70,8%) a poměr plochy světového
oceánu k ploše souše je 2,44:1.
3. Větší podíl zaujímá moře a oceány
na polokouli jižní než na polokouli
severní: vodstvo na severní
polokouli činí 60,7% (pevnina
39,3%), vodstvo na jižní polokouli
činí 80,9% (pevnina 19,1%).
4. Voda představuje pouze 0,2%
váhy Země.
5. Každý rok se asi 40.000 km ³
vody odpaří z oceánů a spadne na
zem. Tento každoroční přítok je
asi 10x větší než řeka Amazonka
a teoreticky stačí k životu nejméně

pětinásobku lidí, než kolik jich dnes
na Zemi žije.
6. Jen asi 3% vody na Zemi jsou
sladká, tj. obsahují mnohem nižší
koncentrace rozpuštěných minerálů
než slaná voda.
7. Téměř 4/5 sladké vody jsou
vázány ve formě ledu.
8. Masa ledu plovoucí v Severním
ledovém oceánu má tloušťku
v průměru 5 - 7 metrů. Led kryjící
antarktickou pevninu se nahromadil
během tisíců let a místy je přes
4,5 km silný.
9. Když se teplota vody blíží bodu
mrazu, její hustota roste a je
nejvyšší při 4 ° C. V rybníku nebo
jezeře nejtěžší voda při 4 ° C klesá
ke dnu, což umožňuje živočichům
přežít pod ledem, který se tvoří na
studenějším povrchu.
10. Lidské tělo je z 62% tvořeno
vodou.
11. První živé organismy jsou
doposud známé z moří z období
zhruba před 3,8 miliony let.
Jednobuněčné bakterie, sinice
a řasy nejspíš plně reprezentovaly
živý svět po dobu následujících
2,5 miliardy let.

12.
Korálové
útesy
tvořené
vápencovými kostrami malých
korálových živočichů v současnosti
pokrývají bezmála 600.000 km²
mořského dna. I při nepatrném
přírůstku
jednoho
korálu
(asi 25mm/rok) vyprodukují od
40.000 do 200.000 tun korálových
vápenců.
13.
Žádný jiný tvor – vyjma
člověka – je ve stavitelském úsilí
nepřekoná...
14. Korálové útesy se řadí
k nejrozmanitějším ekosystémům
na Zemi, neboť je obývá více než
70.000 druhů živočichů Jenom ryb
v nich zastihneme na 12.000 druhů,
což jsou zhruba 2/3 rybích zástupců
mořské fauny.
15. Česká republika je významnou
pramennou oblastí evropského
kontinentu a z hydrologického
hlediska je právem označována za
„střechu” Evropy.
16. V České republice je poměrně
hustá rybniční síť – tvoří ji asi
21.000 rybníků s plochou téměř
49.000 ha (z toho 4/5 v Čechách).
17. V roce 1997 se Třeboňsko
stalo jednou ze šesti biosférických
rezervací
programu
Člověk

a biosféra (MAB) UNESCO a o dva
roky později bylo vyhlášeno
i chráněnou krajinnou oblastí.
18. Během poměrně krátkého
období 1997 - 2003 dosáhly
povodňové škody v České republice
závratné výše 142 miliard Kč.
19. Voda je jedinou látkou, která se
v přírodě současně vyskytuje ve
třech skupenstvích – kapalném
(voda), plynném (vodní pára)
a pevném (led).
20. Voda je považována za jeden
z hlavních vnějších geologických
činitelů. Stěžejní roli hraje zejména
při
mechanickém,
chemickém
i biologickém zvětrávání hornin
a vymílání zemského povrchu.
21. V tzv. Evropské vodní chartě
vyhlášené dne 6. května 1968 ve
Štrasburku je zakotveno:
- Voda je drahocenná a pro
člověka
ničím
nahraditelná
surovina.
- Znečišťování vody způsobuje
škody člověku a ostatním živým
organismům závislým na vodě.
- Zásoby sladké vody nejsou
nevyčerpatelné. Je proto nezbytné
tyto zásoby udržovat a chránit.
- Po vrácení použité vody do
zdroje nesmí tato zabránit jeho

dalšímu použití pro veřejné
i soukromé účely.
- Pro zachování vodních zdrojů
má zásadní význam rostlinstvo,
především les.
- Vodní zdroje musí být zachovány.
- Příslušné orgány musí plánovat
účelné hospodaření s vodními
zdroji.
Ochrana
vody
vyžaduje
zintenzivnění
ve
vědeckém
výzkumu, výchovu odborníků
a informování veřejnosti.
- Voda je společným majetkem.
- Hospodaření s vodními zdroji
by se mělo provádět v rámci
přirozených
povodí,
a
ne
v rámci politických a správních
hranic.
- Voda nezná hranic, jako
společný zdroj vyžaduje mezinárodní spolupráci.
22. V roce 2003 – Mezinárodním
roce sladké vody – zpráva OSN
předpověděla, že průměrná dodávka vody na osobu klesne
v příštích 20 letech o více než
třetinu a že v roce 2050 nedostatek
vody může pocítit 7 miliard lidí,
pokud již nyní nebudou zahájena
účinná protiopatření.
23. Každoročně si 22. březen
připomínáme jako Mezinárodní
den vody. Ten si prostřednictvím

tzv. Mileniové deklarace OSN
klade za úkol zlepšení celosvětové
situace v zásobování nezávadnou
vodou a jejího využití pro
hygienické a sanitární účely
s těmito dílčími cíli:
- Do roku 2015 snížit u světového
obyvatelstva počet lidí, kteří
nemají
možnost
přístupu
k dostatku nezávadné vody,
o polovinu.
- Zastavit nezadržitelné způsoby
nakládání s vodními zdroji
a při jejich využívání.
-Zvýšit
na
všech
úrovních
povědomí o nezbytnosti ochrany
zdravé vody a o nutnosti
správného zacházení s vodními
zdroji podle principů udržitelného rozvoje, k jejichž dodržování se zavázala většina zemí
světa.

Čerpáno z:
Národní muzeum – Voda a život
– Mezinárodní rok vody UNESCO,
Výstavní projekt pod záštitou České
komise pro UNESCO, organizováno
25.10.2003 – 31.7.2004
Země – vydavatelství Knižní klub
Praha, vydáno roce 2004
Zpracovala Marcela Uhlíková
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Orel mořský
Pták roku dnes a před léty
Je to už asi nejméně osmý mořský orel, který zahynul v poslední
době rukou úchylného traviče. Někdy se zamýšlím nad tím, kam
až může dospět surovost, zbabělé násilí a sadismus či puzení
zničit něco krásného a přirozeného. Neznám žádný jiný živočišný
druh, který by něco podobně obludného dokázal, takže označení
jako „zhovadilost“ považuji za nevhodné, urážlivé pro všelijaká
hovádka boží. Byl bych velmi rád, aby se (třebas i díky vypsané
odměně) konečně podařilo toho vandala (nebo ty vandaly)
usvědčit; za jediný spravedlivý trest bych považoval přinutit ho
spolykat letální dávku karbofuranu.
Téma orla mořského se objevuje
v tomto čísle Niky nejen pro svou
aktuálnost, ale také proto, že jde
o téma souvisící s vodou, která je
vůdčím motivem tohoto čísla. Orel
mořský je pochopitelně vázán na
vodu, ať už jde o pobřeží moře,
velká jezera (či rybníky) nebo
mohutné řeky a jejich delty; i když
je to dravec, jehož strategie obživy
je velmi pružná, hrají v jeho jídelníčku velmi významnou úlohu ryby,
a ty jinde než ve vodě nebo na březích
nenajde. A samozřejmě musí jít
o vodu, která není kontaminovaná,
protože orel mořský jako vrcholový
predátor (resp. mrchožrout) je více
ohrožen otravami než druhy, které
nejsou na konci potravního řetězce.
Jako částečně kadaverivorní druh je
ohrožen o to víc, protože zdechliny
či leklé ryby obvykle obsahují více
toxických látek (v důsledku jejichž
koncentrace třeba došlo k jejich
úhynu) než živá kořist. Orel mořský,
stejně jako orlovec říční, svým
výskytem indikuje čistotu vody.
Orli mořští (a celý rod Haliaeetus)
nejsou vlastně vůbec žádní orli
a systematicky jsou nejbližší
luňákům. S nimi také mají společný
potravní oportunismus, loví téměř
vše co zvládnou a ze značné části
se živí zdechlinami. Pokud jde
o lov ryb, i v tomto případě se
jejich kořistí stávají nemocné nebo
umírající ryby. Mohou ale také lovit
zraněné, pelichající nebo mladé
vodní ptáky, nezkušené mladé
bobry, ondatry a na vodu vázané
strana 12

šelmy, vybírat si pravidelnou daň
z mláďat v ptačích „bazarech“
na pobřežních hnízdištích nebo
krást úlovky jiným dravcům. Naši
mořští orli jsou zvyklí na návštěvy
újedí a na sledování strak a vran;
když krkavcovití ptáci něco vyslídí
a hašteří se u toho, přilétne tam
orel a využije, co se dá. Bohužel
i návnadu vyloženou zbabělým
travičem.
Poměrně
podrobné
údaje
o rozšíření, početnosti a ekologii
orla mořského lze získat v brožuře
české ornitologické společnosti,
která vyšla pro příležitost vyhlášení
druhu ptákem roku (Ševčík, J.,
Vermouzek, Z., 2006: Pták roku
2006 - orel mořský, Praha, 16 str.)
Nebudu zde tedy opakovat tyto
celkem dostupné údaje; chtěl
bych ale zalovit ve své paměti
a připomenout okolnosti vzniku
jihočeské (a nejspíš i celé české)
populace orlů mořských, jejichž
jsem byl svědkem. Vyhlášení druhu
ptákem roku je totiž až neskutečně
symbolické, neboť k němu došlo
30 let od zrodu programu na
repatriaci orlů mořských v jižních
Čechách a 20 let od prvního
úspěšného hnízdění páru vzniklého
z uskutečněného výsadku.
Na začátku byla touha Ing. Jiřího
Andresky, ředitele Mysliveckého
muzea
v
zámečku
Ohrada
u Hluboké nad Vltavou, vrátit orly
mořské do jižních Čech. Řízením
osudu či shodou okolností se
podílel na organizaci sokolnických

Autor: Glis

dnů v Českých Budějovicích na
podzim roku 1976, kam přijel
také německý ochránce dravců
a
sokolník
Claus
Fentzloff
(Deutsche
Greifenwarte
Burg
Guttenberg) a přivezl ssebou
instruktážní
film
o
svém
záchranném
chovu
orlů
mořských, o biologii tohoto
druhu a o vlastních repatriačních
a
ochranářských
aktivitách.
Oba pánové se domluvili na
možnosti vysadit orly z Fentzloffova
chovu na Třeboňsku a po zvládnutí
nutných celních a ochranářských
formalit přistoupili k vypouštění
mladých, většinou necelý rok
starých mořských orlů na několika
vytipovaných lokalitách CHKO
Třeboňsko, na místech tradičních
zimovišť
několika
severských
mořských orlů. Repatriační akce se
uskutečnily za součinnosti České
ornitologické společnosti, Správy
CHKO Třeboňsko, Klubu sokolníků
a zmíněných autorů a realizátorů
programu; započaly vypuštěním
orla jménem Luv v zimě 1977 - 78
a skončily v roce 1985, kdy byla
v březnu vypuštěna poslední dvě
mláďata. Někdy po roce 1980 se
na program napojil tehdejší Státní
ústav památkové péče a ochrany
přírody, předchůdce současné
AOPK ČR. Celkem bylo vypuštěno
9 ptáků, 4 samci a 5 samic;
dvě mladé samice byly bohužel
zabity vandaly, jedna v Rakousku
a jedna u Strakonic. Z vysazených
jedinců prokazatelně dva, orlice
Hough (Káča) a orel Cossa, v roce
1984 vytvořili pár, který v prvních
dvou letech měl v důsledku mládí
samce neoplozené snůšky. Od roku
1986 hnízdil tento pár úspěšně

a vyvedl celkem 12 mláďat, 4x po
jednom a 4x po dvou. Na začátku
jedenáctého roku hnízdění bohužel
tento pár, po patovém souboji
s cizím párem o hnízdo, opustil
své
hnízdiště
a
emigroval
neznámo kam (a druhý pár hnízdo
rovněž
neobsadil).
Výsadky
Fentzloffových orlů se tak česká
populace, čítající předtím jen
okolo 10 zimujících jedinců na
třeboňských zimovištích, rozrostla
o 7 vysazených a 12 vysazeným
párem odchovaných ptáků, kteří
zde s největší pravděpodobností
zůstali a vznikl z nich základ
české hnízdící populace. Postupně
se k ní připojovali i orli mořští
z okolních států s prosperujícími
populacemi, především z tehdejší
NDR a z Maďarska. Dnes čítá česká
populace tak 20 - 25 hnízdících párů
a snad bude dále narůstat, pokud
ji nevyhubí lidské zrůdy jedem.
Současný stav mořských orlů řada
mladších lidí považuje za cosi
samozřejmého nebo, alespoň, za
důkaz jakési vitální síly přírody,
vracející se do svých předtím
zdegradovaných území. Je však
správné, spravedlivé a potřebné
si připomenout, že u počátku
tohoto obdivuhodného návratu
nádherných ptáků stáli dva
obětaví a nadšení lidé, kteří, ač
z různých (a v minulosti často
znepřátelených) národů, spojili
své úsilí, urychlili návrat předtím
hloupě
a
politováníhodně
vyhubeného druhu a zanechali
tak za sebou světlou stopu a vzor
úspěšné repatriační akce. Prospěch
z toho měla a má nejen česká
populace orlů mořských a naše
příroda, ale příroda celé Evropy.
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Jeden druhému navzájem chůvou
Pavel Pecina

Hořavka duhová je rybička asi
dost dobře známá; určitě ji zná
každý, kdo se trochu zajímal
o akvaristiku a přečetl si nějaké
starší akvaristické publikace.
V době, kdy z akvarijních rybek
byly k sehnání jen barevné odrůdy
karásků, několik druhů velkých
cichlid („kančíků“) a rájovci,
patřily hořavky (a koljušky) mezi
akvarijní rybky.
První vědecký popis a pojmenování
hořavky uskutečnil zoolog Pallas
na konci 18. století, a to - tuším
- pod rodovým jménem Cyprinus,
tj. kapr. Cyprinus sericeus Pallas,
1776. Později byl pro hořavky
stanoven samostatný rodový název
Rhodeus, ale ještě předtím popsal
Bloch, také pod jiným rodovým
jménem,
evropskou
hořavku
druhovým názvem amarus. Nějakou
dobu tak figurovaly oba názvy:
Rhodeus sericeus (Pallas, 1776) pro
hořavky z povodí Amuru a Rhodeus
amarus (Bloch, 1782) pro evropské
hořavky. Později ichtyologové zjistili,
že se „západní“ a „východní“ hořavky
liší méně, než by tomu mělo být
v případě druhů, a domnívali se,
že jsou na úrovni poddruhů. Ještě
v době mého mládí byl oficiální název
hořavky duhové R. sericeus amarus,
zatímco dálněvýchodní poddruh
strana 14

byl nominotypický (tehdy se říkalo
nominátní) - R. sericeus sericeus.
Dnes se používá pro hořavku
duhovou vědecký název Rhodeus
sericeus (Pallas, 1776) na základě
podrobných studií slovenského
ichtyologa Juraje Holčíka, který
zjistil, že všechny drobné rozdíly
v populacích hořavek mají charakter
klinální variability a nepředstavují
stabilizované poddruhové (nebo
druhové) znaky. S hořavkou duhovou
dokonce synonymizoval i „druh“
R. mantschuricus Mori, 1934, také
z Dálného Východu.
Rod Rhodeus je značně starobylý,
jsou známé fosilní zbytky hořavek
z miocénních sedimentů Evropy
a severovýchodní Asie. V recentní
době je známo asi 5 druhů z východní
a jihovýchodní Asie a jeden z nich
obývá také Evropu. Rozšíření hořavky
duhové je typickým příkladem
disjunkčního areálu, kdy druh
vytváří populace na dvou vzdálených
místech Země, a tyto populace
jsou rozděleny rozlehlým územím,
kde druh nežije. V učebnicích
zoogeografie se jako příklad uvádí
straka modrá (Cyanopica cyana),
ale obdobné schema rozšíření mají
i některé ryby, například hořavka
nebo kapr. Disjunkční rozšíření
typu Evropa - Dálný Východ vzniklo
vlivem rozšíření a pozdějšího

vysychání druho a třetihorního
moře Tethys a v kvartéru potom
zaledněním severní části Eurasie.
Hořavka duhová (Rhodeus sericeus)
ve své západní izolované části areálu
obývá střední a východní Evropu.
Chybí na sever od Baltu, západní
hranice probíhá Německem a Francií
(nejzápadněji po západní okraj
nížinného povodí Rhony), na východ
po nížinu Volhy. Chybí také na
Britských ostrovech, na Pyrenejském
poloostrově a ve francouzském
podhůří Pyrenejí, v Itálii, Dalmácii,
Řecku a na všech středomořských
ostrovech. Na asijském kontinentě
rozšíření kopíruje nížinné části
pobřeží Černého a Kaspického moře.
Introdukované populace vznikly
v Cheshiru, Lancashiru a Shropshiru
v Anglii, v jezeře Ozeros v Řecku
a dokonce ve dvou řekách v USA.
Je to drobná kaprovitá sladkovodní
rybka, během roku velmi podobná
plotičkám a jiným malým kaprovitým
rybičkám stříbřité barvy s vyšším
hřbetem. V dospělosti je dlouhá od
asi 30 do 75 mm, v průměru něco
pod 5 cm. Nenápadné a obecně
rozšířené stříbřité zbarvení se
však, alespoň u samců, nápadně
změní na jaře a zůstane tak po celou
dobu tření, která je u tohoto druhu
neobvykle dlouhá - trvá (u nás) od
dubna až do konce srpna. O kousek

níž se dozvíme proč. Tělo samečků
zazáří duhovými barvami v jemných,
půvabně
sladěných
odstínech
a zvýrazní se i barevnost ploutví.
Na hlavě se objeví tzv. třecí vyrážka
v podobě více méně pravidelně
rozmístěných
bílých,
krupičku
připomínajících útvarů. Duhové
zbarvení samečků dalo hořavce
druhové české jméno; rodový název,
hořavka, bývá také odvozován
od červených a zlatavých tónů na
přední části těla, ale spíš má svůj
původ v nahořklé chuti masa těchto
drobných rybiček. To se odráží
i v dřívějším vědeckém druhovém
názvu evropského poddruhu resp.
populace (amarus, -a, -um je
latinsky hořký) stejně jako v jeho
německém názvu Bitterling. Platné
druhové jméno, sericeus, znamená
hedvábný a souvisí s jemným
perleťovým,
fyzikálně
(lomem
světla v guaninových krystalcích
v šupinách) podmíněným nádechem
rybek.
Zatímco samci se vybarvují do
„svatebního šatu“, samičkám před
třením dozrávají jikry v ováriích
a vytvoří se jim kladélko z předtím
nepatrného výčnělku kloakálního
otvoru.
K vlastnímu tření, aby mělo nějaký
smysl, ale hořavky potřebují
pomocníka. Ne že by jiné ryby při

tření nebyly vázány na určitou
bezděčnou pomoc svého prostředí,
třeba štěrkového dna říčky, proudící
vody nebo živých vodních rostlin.
Hořavky jsou ale zcela výjimečné
co do volby místa, kam odkládají
jikry. Samci vyhledají k tomu účelu
nějakého většího mlže, hlídají si ho
jako oko v hlavě a zvláštními postoji
a chováním nad jeho dvěma otvory
do plášťové dutiny a chvěním ploutví
lákají samičky na „trdliště“. Okolí
škeble brání jako své teritorium
a razantně z něj odhánějí nejen
jiné hořavky s výjimkou ke tření
naladěných samic, ale všechny,
i dost větší, ryby. Jikrami zaplněná
a ke tření svolná samička
s kladélkem narostlým do funkčních
rozměrů (tedy délky 2 cm a více),
které visí dolů jako tenká trubička,
se přiblíží ke škebli nebo
k velevrubovi a (někdy po řadě
neúspěšných
pokusů)
zasune
poměrně ochable visící kladélko
do plášťové dutiny mlže přijímacím
otvorem na konci jeho těla a vpustí
tam jikru. Samotný moment kladení
jikry a přítomnost partnerky jsou
zřejmě pro samce do té míry
vzrušující, že nad škeblí vypustí do
vody obláček spermatu, které mlž
nasaje do své plášťové dutiny, kde
dojde k oplození a později k vývoji
jiker a plůdku.

Hořavky
se
třou
opakovaně
v intervalech přibližně 10 - 20 minut
a samička během jednoho třecího
aktu umístí do mlže zpravidla
jedinou jikru, ale někdy i několik
najednou. Za jikrami vypouští
samička do kladélka močové
zplodiny, jimiž se zčásti zaplní objem
kladélka nad jikrami, které v něm
působí jako zátka. Před zavedením
kladélka samička zaujímá téměř
svislý postoj (jakoby se stavěla na
hlavu); když se jí podaří kladélko
zasunout do otvoru škeble, dojde
k prudké kontrakci svaloviny
kladélka, které se tím (vzhledem
k objemu vyplněnému močovou
tekutinou) ztopoří a jikry se tlakem
této tekutiny vypudí do plášťové
dutiny mlže podobným způsobem,
jakým stlačený vzduch vypudí
diabolku ze vzduchovky. Samičky
i samci hořavek získávají informace
o správném umístění pohlavních
produktů podle proudu vody, který
v pravidelných intervalech vychází
z výstupního otvoru mlžů.
Jikry jsou oválné a poměrně
velké, mohou měřit až 1,5 x 3 mm.
Po opuštění kladélka dostávají
hruškovitý tvar a vyvíjejí se okolo
10 dní, v závislosti na teplotě
vody. V jednom mlži bývá okolo
10 jiker, někdy i více. Větší počet
jiker v jedné škebli či velevrubovi
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zpravidla pochází od více samic,
které se samečkovi s výjimečným
sexappealem podařilo nalákat na
jeho „sbírku lastur“.
Celková
doba
vývoje
plůdku
v dutině mlže
trvá 20 až 30 dní
a maličké hořavky
opouštějí svou měkkýší
chůvu výstupním otvorem z její plášťové
dutiny již docela
velké,
dlouhé
7 - 10 mm. Žijí
potom
ještě
m a x i m á l n ě
5 let, rozmnožují se ale
už v druhém roce
života a té nejzazší
věkové hranice se
dožije málokterá
hořavka; jsou to
celkově krátkověké rybky.
Dozrávání jiker je u hořavek
asynchronní, postupné, což
odpovídá postupně a dlouhodobě probíhajícímu tření. Celkově
vytvoří jedna samička hořavky za
sezonu 200 - 500 jiker.
Jikry a plůdek hořavky se v plášťové
dutině svého mlžího hostitele vyvíjejí
v relativním bezpečí před predátory.
Není to sice absolutní bezpečí
- v plášťové dutině mlžů žijí občas
jako komenzálové specializované
vodule, draví vodní
roztoči - a také
někdy může dojít
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k
tomu,
že
p o l e k a n á
škeble, prudce
vystř ikující
z plášťové dutiny vodu, aby se
mohla pevně uzavřít, s ní zároveň
vypudí i nějakou tu jikru nebo
plůdek hořavky. Nicméně ve
srovnání s existenčním hazardem
a obrovskými ztrátami, které jsou
údělem jiker a plůdku ryb, které se
vytírají volně ve vodě na rostliny
nebo na dno, má potomstvo hořavky
o několik řádů větší šanci na přežití.
Je to vlastně druh rodičovské péče
a lze v tomto případě hovořit o typu
K-strategie (což je, zjednodušeně
řečeno, modus vivendi organismů,
vyznačujících se užší specializací,
vytvářením mechanismů déletrvající
ochrany
potomstva
současně
se snižováním jeho počtu a přizpůsobení početnosti populace
podmínkám prostředí bez náhlých
nebo
periodických
výkyvů).
K-stratégové
mívají
menší
počet mláďat, která se rodí
či líhnou vyspělejší, a často
o ně dlouho pečují. V případě
hořavky spočívá ovšem rodičovská
péče jen v nalezení vhodné měkkýší
chůvy, vlastní péči, samozřejmě
bezděčnou, obstará škeble nebo
velevrub.Vedle bezpečí před predátory
v dětském pokojíčku chráněném
lasturami poskytuje měkkýší chůva
potomstvu hořavek ještě neustálý
přísun čerstvé vody, když ji přivádí
vstupním otvorem a v pravidelných
intervalech „vydechuje“ starou,
a s vodou také přísun droboučkého
planktonu. Na dodávku potravy se
ale plůdek hořavky nemusí příliš

spoléhat, protože jikry hořavky jsou
vybaveny velkou zásobou žloutku,
který plůdek stravuje ještě dlouho po
vykulení.
Na světě ale nic není zadarmo. Tak
jako všechny možné jiné drobné
sladkovodní rybky, pohybující se při
dně, se v době, kdy mlži vypouštějí
do vody své vlastní potomstvo, stávají
dočasnými hostiteli jejich larviček
zvaných glochidie také hořavky.
Glochidie
jsou
drobnohledné
potvůrky, které už mají dvě „misky“,
zárodky budoucích lastur, zakončené
hákovitými
zoubky;
svíráním
s rozevíráním misek plavou ve vodě.
Samice a obojetníci mlžů je vystřikují
do vody v obrovském množství
(„plýtvání“ potomstvem je jedním ze
znaků tzv. r-strategie, což je vlastně
opak výše zmiňované K-strategie;
oba pojmy zavedli a definovali
američtí ekologové McArthur a Wilson
v roce 1967). Maličké glochidie se
mohou vyvíjet dál a po čase dorůst
v dospělého mlže jen tehdy, když se
jim podaří přichytit se zoubky na
miskách na nějakou rybku, tedyvlastně
se do ní „zakousnout“. Většinou se
usazují na žábrách a rybě se v tom
místě udělá malý boláček, jehož
sekrety se škeblí děťátko, glochidie,
nějakou dobu živí, než se pustí
(nebo
než
vyhnisá),
Spadne
ke dnu a stane se z něj
malinká škeblička, filtrující vodu.
Glochidie mlžů jsou tedy dočasnými
parazity ryb. Vhodnými hostiteli
různých druhů jsou také různé druhy
ryb (pro perlorodku říční jsou jimi
mladí pstruzi) a navíc se musí ryba
s glochidiemi setkat poprvé; když
glochidie narazí na rybu, která už

jejich hostitelem byla a vytvořila si
vůči nim imunitní obrannou reakci,
má prostě škeblí mládě smůlu.
V případě hořavky se tedy vytvořila
jakási svérázná reciproční závislost
spočívající ve vzájemné protislužbě
při zajištění přežití potomstva. Také
sladkovodní mlži a hořavky jsou
tvorové spojení osudem.
Pravidelnými
hostiteli
hořavek
jsou škeble (Anodonta) a velevrubi
(Unio), v Evropě konkretně Anodonta
cygnea, Unio pictorum a U. tumidus,
na Dálném Východě navíc Cristaria
plicata a Margaritana sachalinensis,
v Severní Americe se stávají
chůvami plůdku introdukovaných
hořavek škeble Anodonta cararacta
a Pseudoanodonta complanata.
V pokusných i amatérských akvarijních
chovech se hořavky vytírají do
jakýchkoliv velkých sladkovodních
mlžů včetně tropických druhů.
Hořavky
jsou
nejčastěji
k zastižení v dobře zarostlých
a mělkých částech nížinných
řek a ještě častěji v jejich
odstavených ramenech; v určitých
počátečních stadiích zazemňovací
sukcese těchto ramen a tůní
bývají
nejpočetnějším
druhem
rybí obsádky, ale později obvykle
vymizí. Je-li nížinná řeka živá
a svobodná, neznásilněná lidmi,
v průběhu času neustále mění
koryto a vytváří stále znovu slepá
ramena, která se zase postupně
zazemňují a mizí. Velká voda, která
čas od času zaplaví inundační území
řeky, vyplaví hořavky a další ryby
z koryta i z tůní na zatopené území.
Když voda ustoupí, většina ryb se
s ní vrátí do koryta i tůní; některé

se předtím stačily na zaplavených
loukách vytřít a když záplava vydrží
déle, vrátí se do řeky a ramen i jejich
potěr. Ryby, a také hořavky, se tak
přemístí do jiných tůní nebo jiných
úseků řeky, a najdou-li zde optimální
podmínky, vytvoří tu - až do příští
velké vody - trvalou populaci. Řada
z nich si přinese ssebou přichycené
glochidie, jimiž „zazvěří“ nově
osídlenou vodu. V přirozené řece
tedy hořavky i škeble sice stále
mění místo (i když samozřejmě
část
ryba
převážná
většina
dospělých mlžů zůstává na svých
stanovištích celý život), a živá
meandrující řeka jim stále, znovu
a znovu, vytváří vhodné prostředí
v podobě odstavených ramen. Část
mlžů pochopitelně osídluje i hlavní
koryto řeky a může tam dosahovat
obrovské početnosti.
V roce 1960 jsem byl s kolegy
z ročníku a z katedry na exkurzi na
východním Slovensku, na pravém
břehu řeky Latorice (poblíž tehdejší
autobusové
zastávky
Latorica
- most mezi Veĺkými Kapušany
a Kráĺovským Chlmcom u vsi
Lelés). Byla to nádherná krajina
s
pastvinami,
vahadlovými
studnami, stovkami slavíků, hejny
břehulí a vlh a s diluviální řekou
plnou života. Když člověk šel podle
řeky, z vody při jejím břehu (podle
toho, jak prudce se svažoval,
v pruhu asi 10 cm, ale na mělčinách
v zákrutech až několik metrů dovnitř
řečiště) vystřikovaly šikmo do výšky
tisíce malých gejzírků, jak škeble
a vevrubi, sedící jeden vedle
druhého jako dlažba říčního dna,
v úleku ze záchvěvu země

způsobeného chůzí po břehu,
prudce zavírali lastury. Byl to úžasný
fenomen.
Nádhernou
krajinu
s obrovskou diverzitou bohužel za
několik let lidé nenávratně zničili
„úpravami
Východoslovenské
nížiny“. Škeble se jim sice asi
vyhubit nepodařilo, ale ty úžasné
minifontány
tisíců
stříkajících
mlžů, stejně jako tehdy nejbohatší
populaci želvy bahenní a celou
tu rajskou krajinu kolem, ano,
a nevratně.
Hořavka je v současnosti ohroženým
druhem. Její populace v nedávné
minulosti drasticky snížila kanalizace
řek a znečistění vody; dnes je sice
voda pro ryby opět obyvatelná, ale
populace mlžů jsou dosti nízké
a
hlavní
prostředí
hořavek,
odstavená
ramena,
postupně
zarůstají a podléhají pozvolné
zazemňovací
sukcesi.
Pokud
vzniknou náhradní, umělé biotopy,
jako třeba jezera po těžbě písku,
které mohou v mnoha ohledech
nahradit ramena a tůně v počátečních
stadiích sukcesního vývoje, chybí
jim
napojení
na
blízké
populace hořavek i mlžů, které
zprostředkovávaly
záplavy.
Současně se k nám dostala
v posledních desetiletích drobná
hejnová
východoasijská
rybka
Pseudorasbora parva (s plůdkem
tolstolobiků a amurů), která se
v početnějších skupinách chová jako
predátor a představuje pro drobné
rybky, včetně potěru hospodářsky
významných větších druhů bryb,
dvojí ohrožení, a to konkurencí
i přímou predací.
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Elektrárna špiní skoro tolik
jako všechna auta
Hnutí Duha:
Největší uhelný zdroj ČEZ – elektrárny
Prunéřov – vypouští jen o několik
procent méně oxidu uhličitého
než všechna česká osobní auta
dohromady. Ukázal to přehled emisí
z průmyslových provozů, který dnes
zveřejnilo ministerstvo životního
prostředí.
Uhelné elektrárny tvoří třináct ze
dvaceti největších producentů oxidu
uhličitého. Hnutí DUHA připomnělo,
že hlavní příležitostí ke snížení
exhalací je národní plán pro druhé
kolo
evropského
obchodování
s emisemi, který by vláda měla
dokončit během podzimu. Ekologická
organizace prosazuje, aby v něm
vláda od průmyslových podniků –
elektráren, hutí, chemiček a dalších
– požadovala omezení znečištění o
6 %.
Česká republika patří se 12 tunami
na obyvatele a rok mezi evropské
rekordmany v exhalacích oxidu
uhličitého.
Hnutí DUHA nedávno vydalo
podrobnou studii o hlavních českých
zdrojích oxidu uhličitého. Analýza
zároveň doporučuje, jak by šlo
znečištění omezit.

Naše pomoc vytápění
dřevem
Energy Consulting o.s:
Připravili jsme inzertní web, který
má sloužit ekologii, konkrétněji
rozvoji spalitelné biomase (dřevo,
pelety,
dřevobrikety,
štěpky,
piliny, obilí, sláma…). Adresa je
www.topenidrevem.cz. Na těchto
stránkách je možné ZDARMA
inzerovat poptávku či nabídku týkající
se vytápění dřevem a podobnými
surovinami. Lze zde inzerovat nejen
paliva, ale pochopitelně i vše, co
s tím souvisí, tedy štěpkovače, pily,
kotle…. K financování a spuštění
tohoto webu nás vedlo poznání,
že rozvoj vytápění biomasou je
limitován i nedostatečným rozvojem
infrastruktury, a tak na jedné straně

někdo se potřebuje zbavit stromu či
větví a pálí to na volném prostranství
či složitě vyváží, na druhé straně
je však poptávka po palivu a jeho
nedostatek.

Europoslanci: Vzduch může
být špinavější déle
Společnost pro trvale udržitelný život
- regionální pobočka Plzeň:
27. září 2006 - Evropský parlament
hlasoval pro odložení platností
klíčových standardů pro ochranu
zdraví lidí před znečištěným
ovzduším až na rok 2014. Tento
odklad zahrnuje stávající limity pro
oxid dusíku a polétavý prach, které
přímo ohrožují zdraví lidí a způsobují
předčasnou smrt stovek tisíc lidí
ročně (1). K návrhům europoslanců
na změny ve směrnici pro kvalitu
ovzduší se nyní vyjádří Evropská
komise a Rada EU složená z ministrů
členských států EU. Poté se návrh
směrnice do europarlamentu vrátí
k tzv. druhému čtení.
„Hlasování europoslanců bohužel
podkopává stávající právní úpravu
a vytváří v právu nové mezery.
Odložení
platnosti
klíčových
standardů by patrně vedlo k ještě
menší ochotě politiků prosazovat
opatření k vyčištění vzduchu,
který musíme dýchat. I pro firmy
zamořující ovzduší by takový odklad
byl výhodnou výmluvou. Z hlediska
ochrany zdraví jde nepochybně
o špatnou zprávu, vždyť nepřijatelně
znečištěný
vzduch
ohrožuje
každé dva za tří obyvatel České
republiky a okrádá každého z nás
v průměru o více než 10 měsíců
života,“ uvedl MUDr. Miroslav Šuta,
odborný konzultant pro ekologická
a zdravotní rizika.
Evropský parlament podpořil také
pozměňovací návrhy, které by vedly
k širokému spektru výjimek pro řadu
míst, na které by se standardy kvality
ovzduší nevztahovaly. Europoslanci
dále schválili změny, který by
umožnily
některým
sektorům
průmyslu vyhnout se opatřením
pro snížení znečišťovaní ovzduší.
Europarlament dále hlasoval pro
snížení limitní hodnoty pro jemný
prach (PM 2,5) a pro zpřísnění

ročního limitu pro prach (PM 10), ale
pro zvýšení hodnoty denního limit
znečištění prachem.
„V praxi by to znamenalo, že
lidé zdravotně nejvíce postižení
znečištěným ovzduším by mohli
být vystavení většímu znečištění
po větší počet dní v roce. Proto se
k tomuto návrhu kriticky vyjádřil
např. komisař pro životní prostředí
Stavros Dimas“, konstatoval MUDr.
Šuta a dodal: „Znečištění ovzduší
dnes v zemích EU způsobuje
předčasné úmrtí asi 370 tisíc lidí
ročně a způsobuje škody v řádu
miliard euro. Společenský přínos
z čistějšího ovzduší by měl být podle
expertů 4 až 6 vyšší než náklady na
vyčištění vzduchu.“

Společnost pro trvale
udržitelný život:
V úterý 3. října 2006 uspořádala STUŽ
na Novotného lávce v Klubu techniků
seminář: ČESKÁ STOPA, GLOBÁLNÍ
DOPADY ČESKÉ SPOTŘEBY.
Byly tu
představeny souvislosti
požadavků kampaně Česko proti
chudobě s ochranou životního
prostředí. Jedním z požadavků
je oddlužení nejchudších zemí.
Odhlédneme-li však od peněžních
jednotek a podíváme se na
fyzické ukazatele, zjistíme, že
ve skutečnosti žijí na dluh země
vyspělé.
Spotřebovávají
totiž
v drtivé většině více zdrojů, než mají
k dispozici, a to často na úkor
chudých rozvojových zemí. Jak si
stojí Česká republika a co můžeme
udělat pro to, aby ekologická stopa
za našimi hranicemi byla co nejnižší
se snažili vysvětlit panelisté:
• Zuzana Drhová, Zelený kruh:
Představení kampaně Česko proti
chudobě
• ViktorTřebický, Ecoconsult, s.r.o.:
Ekologická
stopa,
ekologické
a sociální dopady domácí spotřeby
za našimi hranicemi
• Petra Kušková, Zelený kruh:
Fair Trade a další spotřebitelské
značky
• Jiří Hlaváček, MŽP:
Mezinárodní a národní aktivity
směrem k udržitelné spotřebě
(Čerpáno z internetu)

Pražský urbanismus Z. Meisnera
Historická Praha jako ikona
pokračování z minula...
Nedostatek nové kvality.
Historické památkové aranžmá
okolo centra vltavské kotliny
dostalo konečnou podobu, v 19.
a poč. 20. století, kdy Praha
i předměstími, byla v porovnání
s tou dnešní ani ne poloviční.
Historická Praha kromě vivisekce
ghetta a okolí) byla svým
způsobem
magická
svou
různorodostí, stavebně-historickou
neprobádaností a kulturní trojjediností. Dnešní Praha svou
magičnost
inzeruje
tričky
s portrétem spisovatele, který psal
v řeči, kterou dnes Pražané nepíší
ani nemluví. Pokřivené vědomí
kulturního přebytku legitimizuje
nedostatek
vůle
kultivovat
zbylé mladší a současné město.
Neplodnost, pokud jde o současnou
tvorbu budoucího urbanistického
dědictví města se, doufejme, jen
shodou okolností, časově kryje
s „očištěním“ Prahy od
Židů
a Němců, ke kterému zde došlo
během pouhých pěti let.
Meziválečná éra byla krátká. Z toho,
co zanechala, je zjevná erudice
a snaha, aby Praha expandující do
svého okolí znamenala i expanzi
vztahů centrum/nové prostředí.
Meziválečné pražské dominanty
navazují a umocňují, v horších
případech alespoň neznehodnocují
historickou
vltavskou
kotlinu.
Do historického panoramatu přibyly
kromě dokončení Svatovítského
chrámu,nábřežní fronty vnitřního
města, Mánes, nevelký, ale dobře
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komponovaný památník na Vítkově
a problematičtější Penzijní ústav.
To je zhruba vše. Padly asanační
a stavební plány na Malé Straně.
Havlovy
Barrandovské
terasy
a vilová kolonie Baba ilustrovaly,
že do vnějších partií
vltavské
kotliny může a má jít s dobrou
architekturou respektující a zhodnocující krajinný reliéf. Příklady
dodnes osamocené.
Půlstoletí
postupného
pádu.
O tom, jak komunistická stavební
stagnace nechtěně zachránila
pražské
centrum,
se
psalo
dost. Méně se napsalo, jak
se v urbanistech a městských
hofrátech postupem času ztrácela
elementární urbanistická kultura,
cit pro kompozici, uchopitelnost
prostoru, respekt k přírodnímu
prostředí jako hřivně. Ztrácely se
tak samozřejmá kriteria, věci jako
přijatelné docházkové vzdálenosti
k veřejné dopravě a její vzájemné
návaznosti. Sledujme postupné
přírustky dominant v kotlině. Prvou
byl švejkovský, ale jedinečný počin
– uklizení povinného stalinského
klonu amerického Woolworthu
do Podbaby. Stalinův pomník
se naštěstí nemusí počítat, byl
jen
historickým
pšouknutím.
Poč. 60. let se nad Helmovským
jezem elegantně rozloží restaurant
Expo 58. Málokdo si dnes uvědomí
že mezi oficiálním ukončením
povinného socialistického realizmu
a touto stavbou pro Brusel
uplynuly pouhé 3 roky. „Oslí uši“
Emauzského kláštera pohledově
neruší,
Hubáčkův
elegantní

vodojem na Dívčích hradech
je k Vyšehradu cudně ohleduplný.
Za normalizace odpovědnost ke
kotlině klesá. Odstřel Těšnova
a průstřel Severojižní magistrálou.
Na horizontu historické kotliny
vybují nádor Paláce kultury
a prvé vykřičníky pankráckého
„downtownu“. Žižkovská televizní
variace na ropnou platformu,
z technického hlediska zbytečná
od samého počátku, se zdála
být
symbolickým
zakončením
myšlenkové
bídy
režimu.
K
urbanistickým
arogancím
konce
komunismu
připočtu
jednu nezmiňovanou a zdánlivě
nepatrnou - nadzemní platformu
mezi hotelem Atrium (pak Hilton)
a vltavským břehem. Vysmívané
„Husákovo ticho“ z konce 70. let
(podjezd pod Hlávkovým mostem
a před budovou ÚV KSČ) znamenalo
klid před okny soudruhů, ale také
park pro obyvatele Petrské čtvrti
a promenádu podél vody. Novější
„Hilton ticho“ již veřejný průchod
podél Vltavy znemožní. Předzvěst
dalšího vývoje.
Bilance padesáti let zdánlivě nebyla
tak hrozná. Do postkomunistické
doby však vkročil MHMP lidsky
a
programově
nepřipraven,
v polovině 90. let bylo cítit, že
Praha z urbanistického hlediska
trpí rakovinou. Koncem 90. let se
projevily prvé velké metastázy.
Situace se prozatím zhoršuje tak,
jak se zatím zhoršuje práce veřejné
správy.

„Intelektuální vklad“
Pro ilustraci porovnejme třeba tyto
dva pohledy:
a) od Staroměstského nábřeží přes
řeku, na hradčanské panorama,
Strahovský klášter, na kompozici
Mikulášského chrámu a podhradí.
b) od Barrandovských teras přes
řeku, do Krčského údolí.
Představme si oba pohledy
v původním přírodním stavu. Krčské
údolí s nivou a meandrujícím
potokem bylo asi stejně hezké,
možná hezčí než dva sousedící
kopce a mezi nimi úvoz. V druhém
případě tu je ale průběžná kultivace,
výsledkem je součtový intelektuální
vklad.
Krčské údolí je urbanistický zmetek
rozťatý dálnicí s nezvládnutými
nájezdy a podchody. Za zhoršené
viditelnosti zvýšené riziko nehody
dík nadbytku nevhodných lamp.
U mostu denně dopravní incidenty,
na obou jeho koncích „sochy“
- ztuhlé betonové chrchle na
bytelných soklech. Jeden břeh
zabetonovaný zcela, druhý skoro.
Potok, který údolí modeloval,
zmizel v kanále, vedle trčí ohyzdný
věžák městských podniků. Všechna
ta díla navrhovaly týmy odborníků.
Výsledný dojem: údolí jako produkt
choré mysli, jejíž IQ je záporný
součet intelektů všech zúčastněných
techniků, architektů...
Obrazný výraz „intelektuální vklad“
mne kdysi napadl při pohledu na
všudypřítomné „zpevněné plochy“
Příbramských sídlišť uranové éry.
A při vzpomínce na holandská města.
Nikoliv ta historická, ale nová,
popř. obnovená po válce. Každý
kousek prostoru je artikulován

a promyšlen a já, chodec a cyklista,
jsem se nemohl nasytit potěšení,
že jsem součástí tak přátelského
prostředí. Voda, vegetace, vždy
jiné
vnitrobloky,
náměstíčka,
bezpečné cesty a přechody, hra
dlažeb. Ta města nemají svůj Karlův
most ani Hradčany. Mají stovky až
tisíce mostků, vodních ploch se
šumícími rostlinami a ptactvem.
Volavky v centru velkoměsta.
Nespočet galerií a museí. Veřejná
doprava funguje pokud možno door
to door, je efektivní, nehlučí a je
jaksi neviditelnější. Mezi kolejemi
tramvaje trávník a trvalky. Při
bližším studiu proč tomu tak je, se
ukáže, jak velký vliv na obyvatelnost
prostředí má dostatek plánů, někdy
zpracovaných i v několika vlnách
a průběžná mnohovrstevná veřejná
debata o vlastním prostředí. Kolik
důvtipu se spojí při otevřeném
plánování změn i nového prostředí
než dojde k realizaci. Kolik pozornosti
je věnováno vzájemné symbióze
vchodů,bytů, ulic, čtvrtí. Existuje
rčení - čím víc plánů, tím lépe, území
zraje jako dobré víno. Srovnejme
s Prahou, kde jakousi náhodou stále
není koncepce rozvoje dopravní sítě,
takže, přijde-li někam investor, ÚRM
může přispěchat a umést mu cestu.
Srovnejme se stavbou obytných
plantáží pod patronací ÚRM.
Centrum? Polycentrismus? Supercentrum!
Když počátkem 90. let hovořili
radniční urbanisté o polycentrickém
městě, nebylo jasné, o co jde.
Od konce 90. let stanovuje
tzv.
Strategický
plán
nová
celoměstská centra, obvodová
centra a nákupní centra regionálního

významu.
„Celoměstská
centra“
jsou
Holešovice,
Karlín,
Smíchov,
Pankrác. K tomu: pokud je
v milionovém městě centrum
označené jako „celoměstské“,
znamená to v normálním slovníku
to, že má jistou autonomii
a pro město odlehčovací funkci.
Chová se trochu jako slunce ve
svém planetárním systému. Má
své spádové území, přiměřeně
vybavenosti, obchodu, pracovních
příležitostí, rekreace. Má vůči
svému spádovému území takovou
dopravní dostupnost, identifikační
potenciál, atraktivitu, aby alespoň
část obyvatel necítila potřebu
jezdit jinam. Žádné z uvedených
pražských
„celoměstských“
center tento charakter nemá.
Jediný pokus o funkční autonomii
se odehrál poč. 90. let na Jižním
Městě. Byl torpedován centrálními
politiky. Současně se promarnila
a promarňuje možnost pospojovat
sídlištní límec Prahy v organickou
funkční
strukturu
s
lepším
městským charakterem. Většina
sídlišť pražského „outskirtu“ je
velikosti aspoň okresního města,
jejich vzájemná symbióza by
posílila jejich městský charakter.
Přesto Magistrát vynakládá miliardy
na to, aby dopravně zdůraznil
jejich charakter urbanistických
nedochůdčat závislých na pupečních
šňůrách s Matkou Prahou (vnější
paprsky Metra, tramvajové linky do
Modřan, na Barrandov).
Úvodní zmínka o excentričnosti
„identifikačního“města
PPR
a radnice
vůči geografickému
centru Prahy byla záměrná, aby
připomněla úvahy o
vhodnosti
dalšího,
menšího centra resp.
center v příhodnější a vyváženější
poloze vůči 500 kilometrovému
celku. Je to jeden z předpokladů
zmenšení
potřeby
hybnosti
obyvatel (převis dopravní poptávky
je ve skutečnosti větší, brzdí
jej průchodnost sítě). Skutečná
polycentričnost města může vést
k jisté vzájemné kompetici, z čehož
profitují obyvatelé, věnuje se více
pozornosti obyvatelnosti , roste
atraktivita místní vybavenosti,
snižuje se projezd aut a nároky na
vysoko
dotovanou hromadnou
dopravu.
...dokončení v příštím čísle

Národní park Huascaran - Cordiliera Blanca

A N D Y
Nejvyšší tropické pohoří světa
Text a foto: Oldřich Vacek
Andy
Cordillera Blanca je pouze malá
část And, rozsáhlého horského
systému vytvářejícího nejdelší
souvislý řetězec pohoří na světě
podél celého západního pobřeží
Jižní Ameriky. Řetězec And je 7000
km dlouhý, v některých částech až
500 km široký. Na severu začínají
Andy nad rovníkem ve Venezuele
a končí daleko na jihu v Chile.
Andy zasahují na území sedmi
Jihoamerických států: Venezuely,
Ecuadoru, Kolumbie, Peru, Bolívie,
Argentiny a Chile. Díky obrovské
délce pohoří prochází několika
klimatickými
pásy,
tropickým
pásem
počínaje
a
mírným
klimatickým pásem konče. Andy
jsou nejvyšším pohořím světa
mimo Asii. Nejvyšší horou And
a současně i nejvyšší horou na
západní hemisféře (Jižní a Severní
Ameriky) je Cerro Aconcagua,
která dosahuje nadmořské výšky
6.962 m a nachází se na území
Argentiny. Průměrná nadmořská
výška tohoto pohoří dosahuje
úctyhodných 4000 metrů nad
mořem.

6.768 m nad mořem představuje
nejen nejvyšší vrchol Peruánských
And ale rovněž nejvyšší horu Peru
a pátý nejvyšší vrchol na západní
hemisféře. V pohoří Cordillera
Blanca se nachází dalších 26 vrcholů
vyšších než 6000 metrů nad mořem
celoročně
pokrytých
sněhem
a 663 jednotlivých horských

Pohoří
Pohoří Cordillera Blanca je součástí
Peruánských And. Vlastní pohoří
se rozkládá v tropickém pásu Jižní
Ameriky mezi 8°50´ a 10°40‘ jižní
šířky, je dlouhé 180 km a pouze
30 km široké. Nejvyšším bodem
pohoří je hora Nevado Huascaran,
která s nadmořskou výškou

Již malá děvčátka nosí typický
kečuánský kroj. Chlapci žádné
kroje nenosí.

ledovců. Cordillera Blanca je
nejvyšším pohořím v tropickém
pásu Země. Pohoří je neobyčejně
krásné. Vedle zasněžených štítů hor
zde můžeme obdivovat 296 jezer,
bezpočet vodopádů stékajících

do 41 větších řek rozdělených
do povodí řek Santa, Pativilca
a Maranon.
Pohoří Cordillera Blanca, stejně
jako celé pohoří Andy je seismicky
aktivní. Území se čas od času
zatřese a důsledky otřesů bývají
katastrofální. Poslední zemětřesení
s tragickými následky se odehrálo
v květnu 1970. V období seismického
klidu připomíná spící nebezpečí
množství termálních pramenů.
Klima
Pohoří
Cordillera
Blanca
je
nejvyšším pohořím v tropickém
pásu světa. Ač se pohoří nachází
v tropickém klimatickém pásu
a deštné pralesy Amazonie jsou
vzdáleny co by kamenem dohodil,
odpovídají těmto velehorám rovněž
klimatické podmínky. Průměrná
roční teplota se pohybuje okolo
3o ° C a minimální teploty padají i na
-30 ° C. Ranní teploty deset stupňů
pod nulou jsou ve čtyřech tisících
metrech nad mořem více pravidlem
než výjimkou. Extrémní je i chod
denních teplot. Ač ráno máme
teploty hluboko pod nulou, v poledne
může být ve stejné nadmořské
výšce už dvacet stupňů nad nulou.
Průměrné roční srážkové úhrny jsou
884 mm (zaznamenané v nadmořské
výšce 3.980 m). Srážky padající
hlavně v období říjen až květen,
v ostatním období prší minimálně.
Na roční období si zde nehrají, mají
pouze období sucha a období
dešťů.

Národní park
Národní park Huascaran byl
vyhlášen v roce 1975 na rozloze
340.000 hektarů. Do Národního
parku Huascaran bylo tedy zahrnuto
prakticky celé pohoří Cordillera
Blanca. V roce 1977 bylo pohoří
Cordillera
Blanca
prohlášeno
biosférickou rezervací programu
UNESCO – Člověk a biosféra (Man
and the Biosphere program).
Celková
rozloha
biosférické
rezervace je 399.239 hektarů. V roce
1985 bylo pohoří Cordillera Blanca
zapsáno do seznamu Světového
dědictví UNESCO. Celková plocha
Národního parku Huascaran je
uváděna 1,155,800 hektarů a území
je rozděleno na jádrové území
o
rozloze
340,000
hektarů,
ochranné pásmo s 170.200 hektary
a takzvanou přechodovou zónu,
která
byla
vyhlášena
na
dalších
645.600 hektarech
pozemků. Impozantní je rovněž
nadmořská
výška,
která
je
na území parku v intervalu
2500 až 6768 metrů nad mořem.
Díky této nadmořské výšce je
Národní park Huascaran druhým
nejvýše
položeným
národním
parkem v Jižní Americe. Správa
národního
parku
Huascaran
sídlí ve městě Huaraz, správním
středisku provincie Ancash. V
roce 1995 bylo v národním parku
trvale zaměstnáno
23 lidí –
ředitel, sekretářka, 6 technických
pracovníků, 14 rangerů a jeden
řidič. Tedy jenom pro zajímavost
jeden ranger na 22.000 hektarů.
V sezoně je zaměstnáváno několik
dělníků. Krajina mimo národní
park je převážně zemědělská
a značně urbanizovaná. Vliv pastvy
se výrazně projevuje i na území
národního parku.
Historie
Po hřebenech pohoří Cordillera
Blanca kráčela historie už dávno
před příchodem Španělů. Své stopy
zde zanechala zejména Chavínská
kultura, která je považována za
jednu z nejstarších doložených
kultur v Peru. Existence této kultury
je datována v období 1100 až 300 let
před naším letopočtem, největším
rozkvětem v období 700 až 400 let
p.n.l. Nejznámější archeologická
lokalita se nachází v těsném
sousedství města Chavín, které
dalo kultuře jméno. Na lokalitě bylo
nalezeno velké množství budov,
teras, plošin a náměstí. Stavby jsou
vybudovány z obrovských žulových
bloků. Interiér staveb je tvořen
labyrinty chodeb jejichž stropy jsou

vybudovány z kamenných překladů.
V jedné z chodeb byl nalezen
Lanzon de Chavín, několik metrů
vysoký zdobený žulový monolit. Na
opačné straně pohoří se nachází
archeologické naleziště Wilcawain
– komplex ruin patří kultuře Huari,
datované do období 1100 n.l. Na
ruinách je patrný vliv chavínské
kultury. Oblast byla rovněž součástí
Říše Inků. V horách lze snadno
najít pozůstatky zbytky cest Inků,
pozůstatky jejich osad a rovněž

Domorodá Kečuánka spřádající vlnu.

jednoho velkého sídla Inků – Algis
Pugis.
Obyvatelé
Přímo v areálu národního parku
trvale žije minimum obyvatel,
a jejich počet trvale klesá. V roce
1995 bylo napočítáno celkem
74 rodin, které dohromady čítaly
asi 350 členů. Většina obyvatelstva
žije v údolích mimo národní park,
zejména v údolí Callejon de Huaylas,
kde žije na 250.000 obyvatel.
V okolí je minimálně rozvinut
průmysl. Obyvatelé se živí především
zemědělstvím, pastvou dobytka,
produkcí dřeva z eukalyptových
plantáží, těžbou nerostných surovin
a obchodem.
Původními a převládajícími obyvateli
národního parku a jeho okolí
jsou Kečuánci. Hovoří kečuánsky.
Kečuánština je velmi starý jazyk,
který přijali za úřední jazyk i Inkové.
V horách můžeme dodnes můžeme
v horách potkat domorodé obyvatele,
zejména ty starší, kteří neumí mluvit
španělsky.
Fauna
V pohoří je zaznamenán výskyt

deseti vzácných druhů savců.
Za zmínku určitě stojí medvěd
brýlatý (Tremarctos ornatus), puma
americká (Felis concolor incarum),
horská kočka (Felix pajeros), jelenec
běloocasý (Odocoileus virginianus),
Huemul severní (Hippocamelus
antisensis) a lama vikuňa (Vicugna
vicugna).
Všechny
uvedené
druhy jsou v pohoří Cordillera
Blanca původní, nicméně byly
v minulosti intenzivně loveny a jejich
stavy značně redukovány. Z ptačích
druhů bylo v pohoří popsáno celkem
112 druhů. Mezi pozoruhodné
druhy určitě patří káně proměnlivé
(Buteo
poecilochrous),
andský
kondor (Vultur gryphus), lyska velká
(fulica gigantea), tinama zdobná
(Nothoprocta ornata) či druhy
horských kolibříků jako je kolibřík
velký (Patagona gigas peruviana).
Flóra
Obrovská topografická rozmanitost
pohoří Cordillera Balnca podporuje
stejně
obrovskou
rozmanitost
rostlinných společenstev, vlhké
horské lesy v hlubokých údolích
a velmi suchá sub-alpínská formace
paramo ve vyšších oblastech.
V pohoří Cordillera Blanca bylo
popsáno 104 rodů, 340 čeledí a 799
druhů rostlin. Vzácná vysokohorská
bromélie Puya raimondii, se
zde vyskytuje společně s jinými
broméliemi, horskými orchidejemi
a lesy stromů rodů Polilepis
a Gynoxys.
Mezi zajímavé a při tom velmi
nenápadné rostliny pohoří patří
drobná, stále zelená rostlina
s
drobnými
růžovými
nebo
levandulově zbarvenými oboupohlavními
květy,
Azorella
compacta, dříve známá jako
Azorella
yareta
náležící
do
rodu
Apiaceae
(Urnbelliferae),
která se vyskytuje v travnatých
andských punách Peru, Bolívie
a Chile, v nadmořských výškách
3.500 až 4.500 metrů nad mořem.
Je to pomalu rostoucí miniaturní
rostlina, která vytváří bochníkovité
polštáře až do průměru jednoho
metru, obvykle ale slabší než
10 centimetrů. Mnoho návštěvníků
tuto rostlinku zamění za mech.
Na rostlinu je v posledních letech
zaměřen farmakologický výzkum.
Obsahuje látky totiž látky, které by
mohly být úspěšně používány při
léčbě cukrovky (diabetes).
Foto na pozadí: Pohled na nejvyšší
horu pohoří Cordillera Blanca Nevado
Huascaran a horu Huandoy z pohoří
Cordillera Negra.

Hora Pirámide a hora Chacraraju
Ranger národního parku

Nevada Huascaran

Chavín - interiér

Šupík
...a stromy u vody
Dřeviny s vodou spojené
„Je zajímavé, že stromy vodu
potřebují k životu jako sůl,
a přitom pro většinu z nich
nesmí být slaná,“ rozumoval
Šupík nad spojením stromů
a vody. „A také nesmí být té
vody moc! Ale přece jen jsou
dva druhy dřevin, napůl stromů
napůl keřů, které jsou s vodou
hodně spjaté, jeden se sladkou
a jeden dokonce se slanou vodou.
Víte, které to jsou?“
Jednoduchá Šupíkova otázka
nemá jednoduchou odpověď. Je
víc stromů, které spojily život
s vodou a tak musíme společně
se Šupíkem ještě upřesnit,
že máme na mysli vrby a
mangrovníky. Víme, že vrby
nejsou zdaleka spojené jen s
vodou, a že mangrovník vlastně
není druh ale společenství
spojující druhy, které navzájem
nejsou příbuzné. Ale dál už jsou
jen samé zajímavosti. Nevěříte?
Vrby i mangrové porosty jsou
skutečně hodně spojeny s vodou
a jsou přitom velmi významné.
Snad každý si pamatuje z
obrázků Josefa Lady vodníka
sedícího na vrbě nad rybníkem,
vrby odjakživa patřily k rybníkům
a na břehy potoků a řek. Jejich
proutky
přinášely
obživu
košíkářům, píšťalky dětem a
velikonoční pomlázku všem.
V tropech zase mangrove tvoří
jeden z mála porostů, které
zasahují do hájemství slané vody
a chrání pobřežní společenstva.
Jako mangrove se označují druhy,
které nejsou nijak příbuzné, ale
žijí podobným způsobem. Kdo se
někdy dostal do mangrovníkového

lesa, toho navždy upoutá
prazvláštní,
neproniknutelný
svět kořenů.
Minule
jsme
si
povídali
o obojživelnících žijících ve vodě
a u vody. Tentokrát máme příklady
TEST:
A. Kouzelný proutek
V mnoha pohádkách čteme, že
poutník, tajemný věštec nebo jiná
záhadná postava zarazí do země
proutek, který se zazelená. Kdo to
zkusí po nich, většinou nepochodí,
ale některé druhy jednoho z našich
dvou vodomilných společenství to
dokáží. Stačí opravdu zjara zarazit
do vlhké země uříznutý proutek,
ten se zazelená a začne růst.
Zazelenání zasazeného proutku
není tak úplně neobvyklé mezi
dřevinami, ale právě tyhle stromy
jsou tím opravdu pověstné.
B. Chůdovité kořeny
Podivuhodně zapletené chůdovité
kořeny se široce rozkračují jakoby
chtěly na dálku dát najevo, že tudy
cesta rozhodně nevede. Kořeny
kotví rostlinu ve vodě a v bahně
a jako neprostupný les smyček
ční z vody. Projít tudy je opravdu
problém. Kořeny slouží také
k dodatečnému dýchání a vytvářejí
chráněný prostor pro velké
množství zvířat i ryb.
C. Zapichovací potomci
Je podivuhodné, jak se některé
druhy jednoho z našich dnešních
utajených hostů rozmnožují. Mladé
rostlinky dozrávají na stromě
už s narostlým dlouhým těžkým
kořenem. Ve chvíli, kdy spadnou

podobného spojenectví mezi
dřevinami a vodou. Popsali jsme
několik příkladů z obou táborů.
Šupíkův úkol spočívá jako obvykle
v tom poznat, které obrázky
a
popisy
pozoruhodných
uzrálé vyvinuté rostlinky do vody,
těžký kořen se zapíchne svisle do
bahna a rostlinka může okamžitě
růst. Takový „živorodý“ způsob
rozmnožování je mezi dřevinami
poměrně neobvyklý.
D. Nejudatnější strom
Blízký příbuzný jedné z našich
vodomilných dřevin roste hodně
daleko od vody vysoko v horách,
dokonce tak vysoko, že patří
v některých pohořích mezi vůbec
nejvýše rostoucí stromy. I když
slovo strom pro nízký keřík plazící
se mezi skalami vysoko v horách
ve výši přes 3000 m je asi trochu
nadnesené, ale přesto, klobouk
dolů nad takovým výkonem. Co
myslíš, patří tenhle udatný stromek
k vrbám, nebo k mangrovníkům?
Na obrázku na vedlejší straně jsme
se Šupíkem pro vás vyfotografovali
dvě různá společenství a jistě
nebude těžké poznat vrby
a mangrove. Horší už možná bude
tipnout si správně, které druhy
k mangrove patří a které ne. Ale při
rozdělování jednotlivých popisů do
skupin se možná dozvíte něco, co
vám přiblíží stromy a keře, které
jsou tak těsné spjaté s vodou.
Rozluštění úkolů z tohoto čísla
není těžké, ale pokud si chcete
zkontrolovat své odpovědí, najdete
vyluštění na straně 35.

2
Vrby a mangrove
1. Poznáš, na kterém ze dvou očíslovaných
obrázků je vrba a na kterém mangrove?

1

2. Mangrove je název společenství. Poznáš,
který z následujícíh druhů k mangrove patří
a který ne?
adansonie Gregorova
avicenie přímořská
vrba bílá
mangovník indický
kořenovník čnělkatý
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Za dohledu Šupíka připravil Jiří Červinka

Spousta lidí jedná, aniž by se
aspoň na chvíli zamyslela nad
důsledky svého jednání. Zvlášť,
když se ty důsledky netýkají
nás samých. Do okruhu našich
bezmyšlenkovitých skutků patří
vylévat všechno možné, co teče
a čeho se momentálně potřebujeme
zbavit, do výlevky nebo do záchodu.
Samozřejmě že odpadní vody - až na
výjimky - dospějí (alespoň ve
střední a západní Evropě) nakonec
do čističky, která většinu znečistění
zachytí, ale bohužel jen většinu,
a možná právě tu nejméně škodlivou.
Roztoky různých solí, saponáty
a další řadu škodlivin (nebo živin,

Některé druhy živočichů, zejména
potom ty, které stojí na vrcholu
potravních pyramid, jsou nicméně
stále ohrožovány i minimálním
znečistěním prostředí. Protože toto
číslo Niky je věnováno především
vodě, podívejme se na důsledky
kontaminace vod, které může mít
i stopové znečistění.
I zdánlivě nerozpustné sloučeniny
nebo kovy se ve vodě mohou
v nepatrném množství disociovat
na ionty, které ovlivňují živé
organismy. Pokud je neovlivní
bezprostředně nebo je ovlivní jen
nepatrně, je často situace o to
horší. Přiotrávení či jinak poškození

poškození
relativně
vysoké
koncentrace olova a rtuti ve svých
tkáních, takže i zdánlivě zcela
zdravé ryby mohou být takto
kontaminované a mohou být tím
posledním, co takový mořský orel,
orlovec nebo vydra pozře.
Před lety, ještě „za totáče“, došlo
k zajímavé episodě, dokládající
odolnost ryb vůči rtuti. V důsledku
šetrnosti a hluboké neznalosti,
možná i lhostejnosti a hrabivosti,
zkrmovali rybáři z tehdejšího
Státního
rybářství
starou
a neklíčivou seťovou pšenici
kaprům v rybnících. Ta pšenice byla
mořená rtuťnatými prostředky,

O kontaminaci vody a jejích důsledcích pro zvířenu
Pavel Pecina
i ty mohou v přebytku ničit) se zdaří
ze splašků odstranit jen částečně
nebo vůbec ne.
Také různé průmyslové provozy
a fabriky už dnes, pokud nejde
o nějakou havárii, nevypouštějí
odpadní vody, aniž by je napřed
vlastními prostředky vyčistily. Když

si vzpomenu, jak před takovými
dvaceti lety tekla v Úpě pod
Svobodou mléčně zkalená špína
z papírny a Labe mezi Dvorem
Králové a Kolínem měnilo tónování
podle toho, jakou barvu zrovna
použili v Tibě, nebo jak ryby
z našich řek páchly fenolem a jinými
chemickými smrádky, musím ocenit
významný pokrok v návratu „živé
vody“ do řek a potoků. Ale ani tady
není zachyceno úplně všechno.
Největším znečisťovatelem nicméně
stále
zůstávají
zemědělské
podniky se svými štědře do
krajiny
dodávanými
biocidy,
umělými hnojivy a mořenými
osivy v míře jen o málo menší
než za svinutého socialismu
(nebo že by byl rozvinutý?).

jedinci se totiž stávají snadnou
kořistí svých predátorů, kteří je pro
jejich snadnou ulovitelnost záměrně
preferují, a tak se do organismu
predátorů dostávají jedy ve vyšších
koncentracích.
Na schematu, které jsem převzal
ze své knihy „Kapesní atlas
chráněných a ohrožených živočichů
II“ (Pecina, P., Čepická, A., 1987), je
znázorněno předávání a hromadění
jedu a jeho „zahušťování“, tedy
zvyšování koncentrace, ve tkáních
vodních a na vodním prostředí
závislých organismů, na příkladu
dieldrinu.
Schema
nakreslila
a poněkud rozšířila paní Alena
Čepická, malířka a ilustrátorka,
která spoluvytvářela všechny tři
díly zmíněného atlasu a které tím
věnuji vzpomínku a dík, podle
švýcarské
environmentalistické
studie (Ribaut, 1969, Schweizer
Naturschutz, 35, 3 : 73 - 77).
Hodnoty jsou uváděny v ppm (pars
per million, což je množství látky
v mg na 1 kg substrátu (tkáně,
biomasy planktonu atd.). Na
počátku potravního řetězce je
koncentrace jedu celkem nízká,
v posledních článcích již působí
zhoubně. Také člověk stojí na konci
potravních řetězců, i když ne vždy
a výhradně jako třeba rybožraví
ptáci.
Dieldrin se dnes už do vod nejspíš
nedostává, ale podobná situace platí
i v případě jiných, „současnějších“
jedů
jako
sloučenin
olova,
rtuti, kadmia, polychlorovaných
bifenylů atd. V případě ohrožení
rybožravých predátorů je situace
o to horší, že ryby snášejí
dlouhodobě a bez zjevného

což jim buď nedošlo, nebo tomu
nepřikládali
důležitost.
Těžko
říct, kolik rtuťnatých kaprů jsme
zkonzumovali u nás, ale část z nich
se tehdy vyvezla za hranice, tuším
že do Itálie, kde při pravidelných
veterinárních
testech
zjistili
v rybách takovou koncentraci rtuti,
která téměř o dva řády překračovala
povolenou normu. Ryby nám tehdy
vrátili a byla z toho mezinárodní
ostuda.
Škodliviny uložené v sedimentech
mívají trochu odlišné schema
předávání; dostávají se přes
bentické larvy hmyzu, drobné mlže
(okružanky, hrachovky) a červy
(nítěnky) do ryb, které „ryjí“ ve
dně (většinou jde o kaprovité ryby
s tzv. spodními ústy jako jsou
parmy, hrouzci, ale i kapři, karasi
a líni) nebo přímo do potápivých
kachen, a odtud potom do
vrcholových predátorů.
Fenomen předávání a hromadění
toxických látek z vody poněkud
staví na hlavu obvyklé používání
„přípustných“ koncentrací škodlivin
ve vodách. Co je přípustné pro
člověka v pitné vodě, může být
totiž zcela zkázonosné, začíná-li
tím předávání v potravním řetězci
vodních a na vodu vázaných
živočichů. Čím více dlouhověcí
ti živočichové jsou, tím větších
koncentrací dosahují v průběhu
času toxické látky v jejich tkáních
a tím intenzivněji se „zahušťují“
v
jejich
predátorech.
Zcela
zdravotně bezpečné pro orlovce,
vydry i lidi požívající „zdravé“ rybí
maso by tedy bylo úplně upustit od
používání všeho, co vodu chemicky
kontaminuje.

Kumulace jedu v potravním řetězci
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Ev ro pský t ýd e n m obil i t y

Text a foto: Jiří Juřík
Teprve když jsem si ze svého
archivu vytahoval fotografie
k
následujícímu
článku,
uvědomil jsem si, jak živý materiál budu zpracovávat. Lehce
nadneseně by se to dalo přirovnat
k prohlížení fotek jak roste dítě.
Ale postupně.
Rozepisovat se na stránkách tohoto
časopisu podrobněji o trýznivém
spojení automobilismu a našich
(nejen našich) měst i ostatních
sídel, by bylo mrháním místem
a podceňováním čtenářů. Všichni
víme jak to „venku“ vypadá. Jsme
pravidelně informováni o kolik aut
jezdí více, kolik úseků rychlostních
a dalších komunikací se postavilo
atd., k tomu pravidelně v rádiu
slyšíme, kde je jaká nehoda, uzavírka
či zácpa. Naštěstí na druhé straně
stoupá počet lidí, kterým tato situace
ve spokojeném životě vadí až překáží
a chtějí s tím něco dělat.
A jsme u toho pomyslného
rostoucího dítěte, které se jmenuje
Evropský týden mobility (ETM). Jako
okamžik početí lze označit rok 1998,
kdy se objevil první nápad poznat
opět své město v původní podobě,
tedy bez chronického zatížení
automobilismem. Stalo se to ve
Francii pod jménem „Ve městě bez
mého auta“. Vše posléze zaštítila
Evropská komise a od roku 2000 se
pravidelně 22. září pořádá Světový
den bez aut a pro velký úspěch od roku
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2002 probíhá již celý týden trvající
ETM. O zdárném růstu dítěte svědčí
i následující čísla: letos se k ETM
přihlásilo 44 českých měst, to je
o celou jednu čtvrtinu více, než v roce
2005. Děcko nám pěkně povyrostlo.
Co vlastně je obsahem ETM.
V rámci ETM má každé město svůj
vlastní program se společným
zaměřením na alternativní způsoby
přepravy po městě, na podporu
hromadné dopravy a pod. V tomto
čase se konají například dny
otevřených dveří, představování
nových
dopravních
prostředků
MHD, semináře, besedy s odborníky
a politiky, ale také kulturní a sportovní
podniky. Rovněž jsou organizovány
nejrůznější akce upozorňující na
dopravní problémy měst a jejich
možná řešení. Například neobvyklá
soutěž, odrážející realitu všedního
dne, třeba závod kočárků mezi
zaparkovanými auty. Proběhl rovněž
výlet „Tam na kole, zpátky na lodi!“,
který podporoval lodní dopravu
v Praze. V rámci ETM se uskutečnilo
i klání mezi automobilem, prostředky
MHD a jezdci na kole. Soutěžící
se měli dostat z různých okrajů
města do společného cíle v centru.
Výsledek znalé věci nepřekvapil,
první přijel cyklista, těsně před
nebo současně s cestujícím MHD,
automobilista byl poslední. Zřejmě
nejviditelnějšími a pro veřejnost
nejzajímavějšími jsou pak trvalá
opatření, která jednotlivá města

v rámci ETM zavádí. Jde nejčastěji
o rozšiřování sítě cyklostezek,
zkvalitnění jejich povrchů, bezpečné
úpravy křižovatek, výstavby lávek pro
pěší, ale například také o zavádění
cyklobusů a pod. V Praze byl otevřen
nový úsek cyklostezky Vrbova
– Na Mlejnku a došlo k přeznačení
cyklostezky podél Vltavy v Podolí.
Velice příjemnou byla v hlavním
městě akce „Zažít město jinak“,
která je součástí Evropského dne bez
aut. Od sobotního rána do nedělního
odpoledne došlo pro automobilovou
dopravu k uzavření jinak rušného
Smetanova nábřeží, Křižovnické
ulice a části nám. Jana Palacha.
Projíždět směly pouze tramvaje,
sanitky a pod. Z ulice s věčnými
kolonami automobilů se stal alespoň
na tento čas živý bulvár se stánky
s občerstvením, informačními centry,
výstavkami, kulturními akcemi, místy
pro odpočinek a dokonce zde vznikly i
dočasné kavárny. Počasí přálo, přišlo
hodně lidí, byla to zkrátka velká
pohoda. Bohužel dočasná, ačkoliv...
příště může dojít k uzavření na delší
čas. No a představme si takto pro lidi
vlídné město a jeho ulice napořád.
Letošní ETM probíhal ve spojení
s kampaní Evropské unie na zlepšení
stavu klimata země pod heslem:
“Pěšky. Na kole. Autobusem či
tramvají – zkuste to jinak.“.
Cyklojízda.
Určitou třešničkou na dortu ETM je

Velká slavnostní cyklojízda. To se
jednoduše sejdou lidé na kolech,
koloběžkách, in line bruslích
a jiných bezmotorových dopravních
prostředcích a vydají se společně
na jízdu po ulicích. Když se sejde
několik stovek takovýchto lidí, či jako
letos více než tisíc, přinejmenším na
chvíli motoristy a ostatní zaujmou
a
pozastaví.
Ve
světě
se
první cyklojízda konala roku
1992 v San Francisku. V Praze
a dalších našich městech se tyto
akce již také tradičně pořádají každý
třetí čtvrtek v měsíci. V Praze se
startuje v 18 hodin na náměstí Jiřího
z Poděbrad. Vloni se Prahou projelo
při příležitosti cyklojízdy pořádané
v rámci ETM a Dne bez aut zhruba
350 jezdců, letos pak rekordních
1200 jezdců. Sám jsem se zúčastnil
a byl to zvláštní a příjemný zážitek,
projet se bezpečně po jinak
vražedných komunikacích jako
Mezibranská, Sokolská, Nuselský
most, Legerova, Wilsonova (pro
neznalé, jde o silně přetížený
a konfliktní průtah Prahou kolem
muzea a hlavního nádraží). Jelo
se v klidu, tedy pro bezmotorové
jezdce, pro zastavené automobilisty
nikoliv. O hladký průjezd městem
se starali tzv. blokaří či špuntaři,
tedy lidé na kolech, kteří zastavili
boční výjezdy a křižovatky na trase.
Vše pro jistotu zaštítili policisté na
motorkách a v autech. Děkujeme,
vše proběhlo hladce. A kdo za

cyklojízdami stojí? Původně se
jednalo o společnou projížďku lidí,
kteří se „náhodou“ sešli ve stejný
čas na stejném místě. V pozadí a nyní
již i v popředí koordinančního týmu
stojí Auto*Mat, pražská iniciativa
na podporu zdravého města
a udržitelné dopravy. Auto*mat je
otevřenou platformou pro každého,
kdo si uvědomuje, jak neregulovaná
pražská doprava omezuje všechny
obyvatele.
Přání na závěr.
Dětem se přeje aby rostly, sílily, dobře
se učily atd. Totéž můžeme popřát
i Evropskému týdnu mobility, Dnu
bez aut a dalším podobným akcím.
A kam to vše má směřovat. I zde,
na závěr, se domnívám, že netřeba
zacházet do detailů, každému je
jasné, že je nutné změnit poměr mezi
automobilisty a ostatními obyvateli
měst. Vrátit ulice lidem a odebrat je
jedincům sedících v automobilech,
blokujících tak životní prostor,
zraňujících, smrdících atd. Doufám,
že příští rok se sejdeme ještě ve
větším počtu a přispějeme tak
k dalšímu růstu našeho pomyslného
dítěte.
Více informací získáte na:
www.auto-mat.cz
www.nakole.cz
www.pmatky.ecn.cz
www.ruzovekolo.cz
www.cyklojizdy.cz
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Pražské oživené vody
Pavel Pecina

Když jsem jako kluk a později
student
hltal
Komárkovu
„Pražskou
zvířenu“,
strašně
jsem toužil po tom najít v tišinách
Vltavy
legendární
medúzku
Craspedacusta sowerbyi. To ale
nebyl jediný obdivuhodný reprezentant zvířeny pražské řeky
v Komárkově době; typické byly také
bochníkovité kolonie mechovek
rodu Pectinatella na pražských
jezech nebo pražská „jarní
moucha“, pošvatka Brachyptera
braueri (popsaná v roce 1900
profesorem Klapálkem, nestorem
české entomologie), jejíž larvy se
vyvíjely na vltavském dně.
To vše zmizelo, stejně jako
Svatojánské proudy, konvoje vorů
a zamrzlá řeka v zimě, sloužící
jako korzo a zároveň kluziště pro
pražany a jako zdroj ledu pro
pražské hospody, s výstavbou
„vltavské kaskády“. Nicméně, jako
na světě vždycky, když něco
zmizí, jiné to nahradí; v tomto
případě vznikly na Vltavě rozlehlé
nezamrzající úseky, z nichž se
během několika let stala mezi
opeřenci
i
mezi
ornitology
vyhlášená
zimoviště
vodního
ptactva. Kromě toho, že oplývají
nezamrzající vodou, jsou také
velmi úživná, a to mnohostranně.
Poskytují přirozenou potravu jako
řasové nárosty, vodní rostliny,
početné
populace
drobných
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mlžů hrachovek (Pisidium), velmi
početnou obsádku řady druhů ryb
(zejména těch drobných, vhodných
jako potrava rybožravých ptáků)
a biomasu bentických druhů
bezobratlých jako jsou larvy
pakomárů nebo nítěnky, a vedle
toho jsou přihnojována odpadní
vodou (dříve i splašky) a lákají
množstvím lidí, kterým působí
potěšení ptáky krmit.
Pokud jde o stojaté vody,
je to v Praze horší. Když si
odmyslíme
velké
rybochovné
rybníky na jižním okraji Prahy,
většina malých „návesáků“ a také
okrasných nádrží v parcích zmizela
- byly zavezeny nebo zlikvidovány
necitlivou výstavbou. Rybníček
v Edenu ve Vršovicích jsem ještě
zažil a mohlo mi utrhnout srdce,
když jsme tam jednou s tátou přišli
a zastihli už jen malou, dosud
nezavezenou tůňku, ze které místní
kluci vychytávali a odnášeli si domů
žabí pulce a dusící se plotičky.
Později jsem zažil smrt žižkovského
„Olšaňáku“, kam jsem chodil,
jako spousta akvaristů z okolí,
chytat perloočky pro svoje rybky.
Olšanský rybníček měl návaznost
na přírodní refugium jak olšanských
hřbitovů, tak přilehlé Kapslovny
a Židovských pecí, a obývalo jej
množství živáčků. Mimo jiné se
zde rozmnožovali i čolci obecní
a ropuchy zelené; v červnu se
odtud rozlézaly desetitisíce malých

ropušek do okolí, hromadně hynuly
pod koly aut na přilehlé silnici,
ale stále ještě dost jich přežívalo,
takže populace ropuch zelených
zde byla velmi početná. Ještě po
patnácti - dvaceti letech od zavezení
rybníčku se na jaře shromažďovaly
desítky ropuch pod starou smuteční
vrbou v rohu bývalého rybníčku
a hledaly zde, puzeny nejsilnější
touhou světa, vodu v níž se zrodily
a do které chtěly uložit základ
další generace. Rok po roce jich
ubývalo, dnes už tam nejsou žádné.
Rybníček byl zavezen, bohužel
s požehnáním tehdejšího Pražského střediska státní památkové
péče a ochrany přírody, někdy
mezi léty 1975 a 80, a dnes je
tam hřiště před novou školou,
která odřízla napojení, které
kdysi měl rybníček na suché jižní
svahy Kapslovny. Hřišť je v Praze,
a to i u škol, relativně dost, ale mít tak
„školní“ model ekosystému stojaté
vody s populacemi ohrožených
obojživelníků a možností terénního
studia, to by neměla skoro žádná
škola; škoda, už to nejde vrátit,
stejně jako nejde vrátit život životu,
který zde zanikl.
V mém dětství a mládí byla v Praze
také spousta protipožárních nádrží,
z nichž některé časem zarůstaly
dokonce
vyššími
rostlinami,
například
růžkatcem;
častější
v nich ale byly zelené vláknité řasy
a okřehek. Diaspory rostlin tam

nejspíš zanesly březňačky, které
nádrže pravidelně navštěvovaly.
Z živáčků zde byly hojné různé
vodní ploštice schopné aktivního
letu,
například
klešťanky,
znakoplavky a bruslařky, a také
někteří potápníci jako asi 2 cm
dlouhý Colymbetes fuscus, jehož
početná populace žila v nádrži na
Vítkově nad vojenským muzeem.
Potravní bázi tohoto většinou
dravého hmyzu (pouze klešťanky
jsou fytofágní, živí se řasami) tvořili
drobní planktonní korýši, také asi
„vysazení“ kačenami, a patentky,
červené larvy pakomárů, kteří
nádrže ke kladení vajíček aktivně
vyhledávali (podobně jako sudy
s vodou a jakékoliv jiné otevřené
vodní rezervoáry).
Nádherný vodní biotop existoval
v době mého středoškolského
a vysokoškolského studia, tedy
mezi léty 1950 - 60 (a asi ještě
o dost déle) v „Grébovce“, tedy
Havlíčkových sadech. Jeho velká
druhová diverzita a vyváženost
napovídaly, že existoval už hodně
dlouho předtím. Za umělými
skalisky při okraji parku byl také
umělý, vyzděný rybníček, rovněž
s betonovými skalisky a do nich
zabudovanými balvany a s malým
ostrůvkem; byl poměrně hluboký
a představoval domov čolků
obecných, kterých neubývalo,
přestože je tu spousta kluků chytala
a chovala doma ve sklenicích.

Možná, že ti zodpovědnější je
tam po nějaké době zase vraceli,
takže to vlastně nepředstavovalo
vždy trvalý úbytek. Byla tam
také spousta vodního hmyzu,
počínaje znakoplavkami a malými
potápníčky Hyphydrus ferrugineus
a konče najádami šídel, potápníky
Acilius sulcatus a občas i velikými
potápníky vroubenými.
Někdy před rokem jsem tímto
parkem mého dětství procházel
a nedalo mi, abych někdejší ráj
živé vody nenavštívil. Rybníček
byl zdevastovaný, suchý, zdivo
rozpraskané a pobořené, po
čolcích a bývalém kypícím životě
ani památky, na dně se leskly jen
petláhve a piksly od piva.
Mnohem dříve vzal za své další
poměrně velký okrasný rybníček,
před
lety
dokonce
oživený
i labutěmi (včetně jedné černé),
v parku před Wilsonovým nádražím.
A tak bychom mohli pokračovat
donekonečna. Škoda, té živé vody
muselo být v dřívejších dobách
v Praze hodně; o některých
rybníčcích a tůních svědčí i názvy
ulic. Neinformovaní lidé si dost
často myslí, že lividací rybníčků brání
přítomnosti komárů, což ovšem není
pravda: komáři se nejčastěji vyvíjejí
ve vodou naplněných plechovkách
a nádržích na zalévání na
zahrádkách (a synantropní Culex
pipiens molestus dokonce ve
vodních nádržkách uvnitř budov),

zatímco v přirozené vodní nádrži
s bohatou biodiverzitou komáří
larvy nemají šanci přežít. V přírodě
se komáři úspěšně množí hlavně
v periodických tůních po tání
a záplavách, například v luzích.
Takže
takzvané
„hygienické“
zdůvodnění likvidace stojatých
vod je ve skutečnosti neználkovská
pitomost, nebo, což je horší,
záměrná nepravdivá argumentace.
Zajímaví vodní tvorové, včetně
prosperující populace čolků, žijí
- snad bez hrozby zániku - také
v pražské botanické (univerzitní)
zahradě na Slupi.
Každá, byť sebemenší stojatá voda
či louže, která přežila v Praze do
dnešních dnů, by měla automaticky
požívat ochranu, protože představuje nenahraditelné útočiště
vodním společenstvům a druhům,
kterým už nic jiného nezbývá.
Kromě toho je to také krásná
a inspirující část přírody, tolik
potřebná jako protiváha spousty
nedobrých věcí v lidském životě.
K optimističtější, perspektivnější
části vodní zvířeny, k avifauně
Vltavy, se vrátíme někdy jindy.
Bude to kapitola bohatá a zajímavá.
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Zvláště
chráněné
území
Rybníčky
u
Podbořánek
se
nachází
na
rozhraní
Středočeského a Plzeňského
kraje, přibližně 10 km severně
od města Kralovice, na kraji obce
Podbořánky. Bylo vyhlášeno
v kategorii „přírodní rezervace“
v červnu roku 1990 jako „velmi
cenné území se zastoupením
společenstev rašelinišť, vlhkých
luk, mokřadů, vodních a lesních
společenstev
s
výskytem
vzácných a ohrožených druhů“.
Při jeho návštěvě se neubráníte
pocitu, že patří tak trochu
k
pozapomenutému
kraji,
objevit
zde
náhodného
návštěvníka nebývá tak úplně
zvykem. Důvodem by mohly
být poměrně přísná restriktivní
omezení vyplývající z bližších
ochranných podmínek (mimo
jiné je například zakázána
rekreace v celém území), ale
větším důvodem bude spíše
obtížná dostupnost. Zpátky na
zem vás však nepochybně vrátí
blízká chatová osada a nebo
rozsáhlé golfové hřiště za hranicí
chráněného území.
O popularizaci území se zasloužila
jak
místní
cyklostezka,
tak
i tzv. „stezka bohů“, jejíž jeden
stojan je umístěn na hrázi Horního
rybníka (k přírodní rezervaci nemá
vůbec žádný vztah a vhodnost jejího
umístění uprostřed chráněného
území je značně diskutabilní). Přesto
větší část území mimo hlavní hráze,
po které vede jediná frekventovaná
cesta, zůstává stranou zájmu, což je
ale pro toto území jedině dobře.
Pestrost území je dána pestrou
paletou společenstev: od těch
spadajících do litorálu rybníků,
přes vlhké louky, mokřady až po
olšiny a rašeliniště. Přitom je velmi
těžké rozhodnout, které patří k těm
nejzajímavějším.
Rybníky jsou v přírdoní rezervaci
zastoupeny dva: větší Horní rybník
a menší Dolní rybník. Zejména
u Horního rybníka je velmi názorně
vytvořena vegetace zakořeněných
rostlin s plovoucími listy (svaz
Nymphaeion albae). Vodní hladina
je pokryta vysazenými lekníny
(Nymphaea
spp.),
rdestem
vzplývavým (Potamogeton natans),
z ponořených rostlin šejdračka
bahenní
(Zanichellia
palustris)

Daniel Hrčka
a „masožravá“ bublinatka jižní
(Utricularia australis) s lapacími
měchýřky listového původu (v ústí
brvitými). Jejich kořistí bývají prvoci,
roztoči, korýši, drobný hmyz a jejich
larvy.
Pobřežní porosty jsou tvořeny
druhově chudými společenstvy
vysokých ostřic (svaz Caricion
rostratae) s hlavním zastoupením
ostřice zobánkaté (Carex rostrata).
Mnohem zajímavější jsou na ně
navazující rašeliništní společenstva
(svaz Sphagnion medii) s druhy
jinak typickými pro přechodová
rašeliniště a vrchoviště, jako je
suchopýr úzkolistý (Eriophorum
angustifolium),
klikva
bahenní
(Oxycoccus palustris), rašeliníky
(Sphagnum spp.) a další mechorosty.
Z dalších zajímavějších druhů to
je violka bahenní (Viola palustris),
ohrožený ďáblík bahenní (Calla
palustris), nápadný válcovitou palicí
podepřenou bílým toulcem, dále
nepočetné populace vachty trojlisté
(Menyanthes trifoliata), řazené také
mezi ohrožené (a chráněné) druhy.
Dno Dolního rybníka bylo velmi
silně zazemněno a z toho důvodu
bylo v roce 2000 přistoupeno
k jeho revitalizaci. V současnosti
je v něm nejnápadnější výskyt
ďáblíku bahenního (Calla palustris).
V dohledné době je připravována
oprava porušené hráze.
Velkou část chráněného území
zabírají trvale podmáčené rašelinné
březiny a smrčiny (především
v jeho východní části), do různé
míry s uvolněným zápojem korun
a s rozvolněnou vegetací. Na místech
bez vegetačního pokryvu jsou patrné
odkryté nánosy rašeliny. Bohatě
vyvinuté mechové patro je tvořeno
převážně rašeliníky (Sphagnum
spp.), s dobře vyvinutými porosty
klikvy
(Oxycoccus
palustris),
brusinky (Vaccinium vitis-idaea) nebo
s horským druhem sedmikvítkem
evropským (Trientalis europaea).
Při troše představivosti v těchto
porostech můžete hledat zdánlivou
podobnost například s bažinnými
tajgovými porosty v severských
zemích.
V další části území, především
v jeho střední části a v nivě potoka
mezi Dolním a Horním rybníkem,

jsou zastoupeny mokřadní olšiny,
vzniklé zřejmě přirozeným vývojem
na
opuštěných
zamokřelých
loukách. Jejich vývoj dokumentuje
například blatouch bahenní (Caltha
palustris s.l.), škarda bahenní
(Crepis paludosa), krušina olšová
(Frangula alnus), smldník bahenní
(Peucedanum palustre), skřípina
lesní (Scirpus sylvaticus) a další.
Podstatnou část území zabírá
kulturní bor zařaditelný podle
lesních typů jako kyselý a chudý
bor. Významný je výskyt plavuně
vidlačky (Lycopodium clavatum)
a alespoň v době návštěvy
nenalezený
plavuník
zploštělý
(Diphasistrum complanatum).
Na vlhkých až středně vlhkých
místech při severozápadním okraji
chráněného území a na jižně
orientovaném svahu nad údolím
potoka při severovýchodní hranici,
se zachovala luční společenstva
(svaz Arrhenatherion a Alopecurion
pratensis). Z dříve udávaného
výskytu
prstnatce
májového
(Dactylorhiza majalis), zbylo dnes již
sotva několik desítek, ne-li několik
exemplářů. V době návštěvy nebyla
nalezena dříve odtud uváděná
hadilka obecná (Ophioglossum
vulgatum), kosatec sibiřský (Iris
sibirica) a prha chlumní (Arnica
montana), stále zde ale pravidelně
vykvétá v silné popuaci ohrožený
upolín nejvyšší (Trollius altissimus).
Louky jsou v současnosti pravidelně
kosené.
Chráněné území je významným
útočištěm obojživelníků a ptáků.
Z chráněných druhů obojživelníků
v území žije skokan zelený (Rana
klepton esculenta), ropucha obecná
(Bufo bufo) nebo kuňka žlutobřichá
(Bombina variegata) a alespoň
v minulosti byl odtud udáván
čolek horský (Triturus alpestris).
Z ohrožených druhů ptáků byly
u Horního rybníka pozorovány
ledňáček říční (Alcedo atthis)
a cvrčilka říční (Locustella fluviatilis).
Na vodní hladině rybníků je
nejnápadnější (alespoň na Horním
rybníku) labuť velká (Cygnus olor),
objevují se také volavky popelavé
(Ardea cinerea), chocholačky (Aythya
fuligula) a lysky černé (Fulica atra).

Rybníčky u Podbořánek

Rozluštění ze strany 26:
Rozluštění hádanek z tohoto čísla. Poznat, že k vrbám patří popis A a D a foto 2 z vedlejší strany. Tahle část úkolu nebyla
složitá.. „Živorodé“ rozmnožování a soustavy vzdušných kořenů, to jsou popisy vlastností mangrovníků, tedy mangrove popisují
odstavce B a C a také foto číslo 1. O něco těžší už bylo poznat, které z vypsaných dřevin se počítají mezi mangrove. Patří k nim
kořenovník čnělkatý nebo avicenie přímořská. Do této společnosti nepatří ovšem adansonie Gregorova, což je australský baobab
a také mangovník indický ani vrba bílá nemají s mangrove nic společného.

a talířích a s plastovými příbory
a pokud se tomu nedá vyhnout, měly
by být upřednostněny recyklovatelné
hmoty a zajištěn jejich separovaný
sběr.

Místo pod stromy
Cíl programu
Grantový a asistenční program
zaměřený na podporu vzniku
nových a obnovu stávajících
zelených veřejných prostranství,
parků, dětských hřišť, vytváření
veřejnosti otevřených školních
zahrad,
sídlištních
prostor,
oddychových míst apod. Důležitou
podmínkou je zapojení místních
občanů do zlepšování jejich
životního prostředí tak, aby
veřejná
prostranství
spoluutvářeli jejich samotní budoucí
uživatelé. Cílem programu je
podpořit
zapojení
místních
občanských
sdružení,
škol,
nejrůznějších spolků a aktivních
občanů do všech fází utváření
zelených veřejných prostranství
– formulace nápadu „Co dělat?“,
přípravy a plánování projektu
i jeho samotné realizace, tak aby
utvářené prostranství splňovalo
představy a potřeby místních lidí a
bylo intenzivně využívané. Nadace
Partnerství poskytne podpořeným
projektům metodiku komunitního
plánování a asistenci zkušeného
facilitátora.
Prioritní oblasti podpory
• Ozelenění a úprava náměstí, parků
a dalších veřejných prostranství
• Ozelenění dětských hřišť, veřejnosti
otevřených školních zahrad a dalších
prostor pro trávení volného času dětí
• Ozelenění a úprava sídlištních
ploch
• Oddychová místa nejen pro starší
spoluobčany
• Preferované geografické oblasti
realizace jsou Praha a okolí, jižní
Čechy, Liberecko, Ústecko a Plzeňsko
Hlavní kritéria pro výběr projektu
• Míra zapojení veřejnosti do
formulace projektového záměru,
plánovaná míra zapojení veřejnosti do
přípravy projektu i vlastní realizace
• Tvůrčí a finanční účast dalších
partnerů – nevládních organizací,
místních samospráv, podnikatelů
apod. (kofinancování realizace ze
strany obce)
• Dostatečně prokázaná schopnost
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organizace
realizovat
úpravu
veřejného prostranství (vybudované
vztahy v komunitě, organizační
schopnosti…)
• Přiměřená velikost prostranství
a reálná uskutečnitelnost plánovaných představ vzhledem k dostupným
finančním
prostředkům
a požadovanému ukončení projektu
do konce roku 2006
• Využití stanovištně vhodných,
především původních druhů dřevin
• Zajištění následné péče o vysazené
stromy
a
upravené
veřejné prostranství
• Realizační plán s jasnými cíli
a výsledky, jednotlivými kroky
a časovým harmonogramem
• Hospodárnost a ověřitelnost rozpočtu, přiměřenost administrativních
nákladů k celkovým nákladům
Podmínky udělení grantu
• Oprávněnými žadateli jsou občanská
sdružení,
obecně
prospěšné
společnosti, obce, školy, příspěvkové
organizace, církevní právnické osoby,
sdružení a spolky obcí
• Maximální výše grantu je 170 000 Kč,
z toho 30 % na přípravu projektu
v procesu komunitního plánování
a 70 % na vlastní realizaci projektu
• Náklady na služby odborného
konzultanta, které jsou povinnou
součástí projektu, hradí Nadace
Partnerství
• Do realizace projektu musí být
kromě nositele projektu zapojeni
další partneři tak, aby v ideálním
případě došlo ke spolupráci veřejného
a nevládního neziskového sektoru
(v případě obce musí být partnerem
nevládní nezisková organizace,
v případě nevládní neziskové
organizace či školy musí být partnerem
obec apod.). Účast partnerů bude
prokazatelně doložena.
• V procesu přípravy projektu bude
prakticky uplatněna jedna z metod
komunitního plánování (metoda
Utváření místa – Utváření místa,
Nadace Partnerství, 2003, nebo
metoda Plánovacího víkendu Plánovací víkend, Nadace Partnerství,
2003)
•
Prokázaný
právní
vztah

k pozemku pro veřejné prostranství
umožňující realizovat navrhované
úpravy a dlouhodobé užívání
(např. smlouva o dlouhodobém
pronájmu, smlouva o smlouvě
budoucí mezi vlastníkem pozemku
a příjemcem grantu zaručující souhlas
s úpravami pozemku apod.)
Podmínky pro příjemce grantu
• Účast zástupců příjemce grantu na
úvodním setkání (viz. níže)
• Prokázané porozumění metodice
komunitního plánování a její plné
akceptování
• Organizátoři projektu budou
aktivně spolupracovat s odborným
konzultantem Nadace Partnerství
při uplatňování komunitních metod
a zapojení veřejnosti do projektu
• Výsledkem projektu bude fyzická
změna prostředí daného místa
• Příjemce grantu bude zhotovovat
fotodokumentaci „před“ a „po“
v kvalitě vhodné pro publikování
po celou dobu projektu a obsáhlou
fotodokumentaci dodá společně se
závěrečnou zprávou pro nekomerční
využití Nadací Partnerství.
• Povinností příjemce příspěvku je
informovat při jakékoli propagaci
a komunikaci o projektu (ve formě
textové i grafické, včetně výroční
zprávy a periodik organizace)
o podpoře projektu z programu
Strom života Nadace Partnerství,
jehož generálním partnerem je
Skanska CZ a.s.
• Při realizaci projektu se příjemce
grantu zavazuje postupovat způsoby
šetrnými k životnímu prostředí,
upřednostňovat použití přírodních
materiálů,
vykonávat
případné
zásahy do krajiny šetrným způsobem
a respektovat zásady ochrany přírody.
Při výsadbě nové zeleně bude použito
přednostně stanovištně původních
druhů dřevin pro danou lokalitu,
pokud to charakter projektu dovoluje.
Hlavní snahou příjemce grantu bude
vytvořit fungující místo pro setkávání
lidí tak, aby žilo různými aktivitami
v průběhu celého roku.
• Na akcích souvisejících s grantem
by neměly být podávány nápoje
a jídla v plastových lahvích, kelímcích

Na co lze žádat o grant
• Přípravu projektu uplatňujícího
proces komunitního plánování
• Vlastní realizaci projektu, především
zakoupení sazenic stromů, keřů
a dalšího sadebního materiálu;
zakoupení, popř. zhotovení dalších
realizací (lavičky, stoly, tabule,
prolézačky apod.); další náklady
bezprostředně související s realizací
projektu
• Kvalitní fotodokumentaci

diskutovat s realizátory podobných
projektů,
získají
podrobnější
vysvětlení dalšího postupu a základní
znalosti o účasti veřejnosti při
plánování veřejných prostranství.
Žadatelé obdrží dvě publikace
popisující metodiku plánování za
účasti občanů: Plánovací víkend,
Nadace Partnerství, 2003 a Utváření
místa, Nadace Partnerství, 2003,
a jednu publikaci s základními
informacemi o výsadbách stromů: Jak
zasadit strom?, Nadace Partnerství
2006. Setkání se uskuteční v Brně.
4. Příprava plánování
V této fázi jde o navázání spolupráce
s důležitými partnery (školou, obcí,
nezisk. organizací/cemi, podnikateli

Jaké projekty nejsou podporovány
• Projekty zaměřené výhradně na
investiční výstavbu, výsadbu zeleně
bez účasti veřejnosti
• Jednorázové akce bez návaznosti na
dlouhodobý program
• Akce určené pouze pro členy jedné
organizace
Závazné kroky a časový harmonogram projektu
1. Vyhlášení grantového kola
Grantové kolo začíná vyhlášením
programu, jehož znění je možno najít
na stránkách:
www.nadacepartnerstvi.cz
www.stromzivota.cz
www.prostranstvi.cz
Žadatelé mají na přípravu 2 měsíce.
V průběhu této doby musí napsat
a zaslat žádost, ale také si ověřit
reálnost svého záměru a vytvořit
základní vazby (s místním úřadem,
s
potencionálními
sponzory,
s místními neziskovými organizacemi
apod.). V průběhu této doby mohou
také svůj projekt konzultovat
s manažerkou programu Radkou
Dlabajovou (radka.dlabajova@ecn.
cz, 542 422 772), popřípadě Mirkou
Drobílkovou – zejména v oblasti
zahradní a krajinářské tvorby (mirka.
drobilkova@ecn.cz, 542 422 761).
2. Uzávěrka grantového kola
Po uzávěrce programu (31. 1. 2007)
projedná poradní sbor projekty, které
doporučí ke schválení správní radě
Nadace Partnerství.
3. Úvodní setkání
Úvodního setkání se (týden po
zveřejnění výsledků, tj. 23. 3. 2007)
zúčastní alespoň dva zástupci
z každé podpořené organizace,
popř.
zástupce
organizace
a vytipovaný architekt.
Cílem bude představit zájemcům
metody komunitního plánování
používané
Nadací
Partnerství.
Žadatelé budou mít možnost

atd.), získání dalších materiálových
a finančních prostředků na realizaci
úpravy
veřejného
prostranství,
oslovení veřejnosti a přípravu
plánovacího setkání.
5. První plánovací setkání
Jedná se o víkendové setkání
s místními obyvateli pod vedením
zkušeného facilitátora. Cílem setkání
je zjistit představy obyvatel o budoucí
podobě veřejného prostranství.
Úlohou facilitátora je získat širokou
škálu podnětů a nápadů na úpravu
řešeného
prostoru
a
potom
postupně zužovat diskusi k dohodě
o preferovaném účelu prostranství,
funkcích a prostorových prvcích. Tyto
výsledky budou sloužit jako podklady
pro práci architekta.
6. Vyhodnocení výstupů
Vyhodnotí se výstupy setkání řídící
skupinou a architekt zpracuje náměty
od občanů do konkrétního návrhu

prostranství. Vzniklý návrh bude
předložen občanům k připomínkování
na II. plánovacím setkání.
Současně se v této době připravuje
II. plánovací setkání s místními
obyvateli – zajištění prostor pro
setkání, příprava podkladů, distribuce
pozvánek atd.
7. Druhé plánovací setkání
Cílem druhého plánovacího setkání
je představení nového návrhu
prostranství, diskuse nad ním
a zapracování připomínek. Zároveň
je sestavena pracovní skupina pro
přípravu vlastní realizace.
8. Úprava nového veřejného
prostranství
Budoucí uživatelé nového nebo nově
upraveného veřejného prostranství
jsou zapojeni do všech fází realizace
projektu i do následné péče. Lidé,
kteří se podíleli na vzniku nového
místa, k němu potom mají úplně
jiný vztah, než kdyby ho realizovala
anonymní firma či instituce.
9. Otevření nového veřejného
prostranství
Zakončení
úpravy
veřejného
prostranství formou oslavy jeho
otevření a uvedením do „provozu“.
Na slavnostní otevření jsou pozváni
novináři a představitelé místní
správy, partneři, případně další
hosté. U nově upraveného prostoru
bude instalována informační tabule
s informací o projektu a logy všech
partnerů podílejících se na realizaci.
10. Závěr projektu
Poděkování všem zúčastněným
institucím i jednotlivcům za spolupráci
i dary. Zpracování závěrečné zprávy
z plánování a realizace.
Z této metodiky není možná výjimka
a příjemce grantu musí absolvovat
celý jí definovaný proces.
Upozornění
• Sestavení žádosti je třeba věnovat
zvýšenou pozornost. Nebudou dostačující pouze všeobecná prohlášení,
je třeba kreativně, přesvědčivě a co
nejnázorněji prokázat splnění kriterií.
• Žadatelé, jejichž projekty budou
vybrány, jsou bez výjimky povinni
se zúčastnit úvodního setkání, které
se bude konat dne 23. března 2007
v Brně. Dopravu na toto setkání si
budou účastníci hradit z vlastních
zdrojů.
Bližší informace podá:
Radka Dlabajová, tel. 542 422 772,
radka.dlabajova@ecn.cz
Mirka Drobílková, tel. 542 422 761,
mirka.drobilkova@ecn.cz (zejména v
oblasti zahradní a krajinářské tvorby)
Zpracoval: Milan Bukolský
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buližník). Na dně starohorního moře
vznikaly i další nové horniny (např.
algonkické břidlice nebo slepence).
Horotvorné pohyby před 550 mil.
let zapříčinily ústup starohorního
moře, zvrásnění a slabou přeměnu
hornin. Souší nezůstala Trojská
kotlina příliš dlouho, za 55 mil. let (tj.
před 495 mil. let) bylo území zalito
prvohorním mořem, ze kterého,
mimo dalších buližníkových suků,
vyčnívala i Velká skála. V období
starších
prvohor
pokračovalo
usazování
a
vulkanismus.
Působením hercynského vrásnění
ustoupilo i prvohorní moře (před

zvonek okrouhlolistý (Campanula
rotundifolia) nebo kyselka obecná
(Acetosella vulgaris). Ve zbytcích je
možné nalézt stepní společenstva
s dominancí kostřavy walliské
(Festuca valesiaca) s dalšími
vtroušenými druhy, např. kostřava
žlábkatá (Festuca rupicola), smělek
štíhlý (Koeleria macrantha) nebo
řebříček
štětinolistý
(Achillea
setacea).
8. Pustá vinice
Území Pusté vinice je součástí
chráněného
území
Havránka.
Geologicky je tvořeno břidlicemi

Naučná stezka

Na minerálně chudých výchozech
buližníku naleznete porosty vřesu
obecného (Calluna vulgaris). Mimo
dominantního vřesu a metličky
křivolaké (Avenella flexuosa) můžete
nalézt ještě jestřábník chlupáček
(Hieracium
pilosella),
kyselku
obecnou
(Acetosella
vulgaris)
a zvonek okrouhlolistý (Campanula
rotundifolia).
Na výchozech štěrkopískových
teras je zajímavý výskyt paličkovce
šedavého
(Corynephorus
canescens),
druhu
typického
pro chudé písčité půdy. Kyjovitě
ztlustlá osina na plevě paličkovce

Text a foto: Daniel Hrčka

...přírodním areálem Botanické zahrady hl. města Prahy
pokračování z minula...
4. Les nad dětským hřištěm
Na rozcestí jen několik desítek
metrů nad chráněným územím
Salabka jsme pro Vás připravili
malou hádanku v podobě deseti
kusů dřev, z nichž každý je
z jiného druhu stromu. Sami si zde
vyzkoušíte, jak těžké nebo lehké je
jednotlivé stromy od sebe odlišit.
Při troše zkušeností můžete určit
třešeň, lípu, jasan, habr, buk,
borovici, akát, břízu, dub a smrk.
Na druhé straně cesty je velká
akátová lavice se špalíky.
V 19. století býval akát často
vysazován především proto, aby
se zabránilo v té době velkému
eroznímu odnosu půdy. Akát
byl ceněn také jako medonosná
dřevina.
Tato
severoamerická
dřevina bohužel vylučuje specifické
látky s antimikrobními účinky, které
jsou zhoubné pro některé rostliny.
Mimo to, jako každá bobovitá
rostlina, silně obohacuje půdu
o dusík a podporuje tak růst
nitrofilní vegetace. Zhoubné vlivy
akátu jsou proto nejviditelnější
právě v chráněných územích, kde
ohrožuje původní druhy.
5. Les nad zásobní zahradou
Les, kterým procházíte od dětského
hřiště až k zásobní zahradě
botanické zahrady, byl uměle
vysazen asi před padesáti lety. Tvoří
jej z velké části dub červený (Quercus
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rubra), lípa malolistá (Tilia cordata),
borovice lesní (Pinus sylvestris), dub
zimní (Quercus petraea), dub letní
(Quercus robur), modřín opadavý
(Larix decidua) a další druhy dřevin.
Protože les vznikl na místě bývalých
polí a nemá propojení na větší lesní
celky, má jen chudé bylinné patro.
6. Haltýř
Údolí Haltýře je součástí
chráněného
území
Havránka.
Předmětem ochrany je několik
pramenů, z nichž nejsilnější byl
jímán cisternou a využíván pro
potřeby Trojského zámku. Dnes je
chráněn dřevěným přístřeškem.
Před výstavbou bohnického sídliště
byla voda pitná, rozbory v nedávné
době však odhalily stopy těžkých
kovů.
V mokřadní vegetaci u prameniště
dominuje sítina sivá ( Juncus
inflexus) a vrbovka chlupatá
(Epilobium hirsutum). Z dalších
druhů je možné zmínit tužebník
jilmový
(Filipendula
ulmaria)
a přesličku bahenní (Equisetum
palustre). Ze vzácnějších rostlin je to
např. devětsil bílý (Petasites albus),
typický pro prameniště především
v hornatých krajích. Pro toto
území typičtější devětsil lékařský
(Petasites hybridus) naleznete hojně
v ústí Drahanského údolí a dále
podél toku Drahanského potoka.
Pramen Haltýře byl využíván
nejprve pro potřeby Trojského
zámku, později také pro Zoologickou

zahradu.
Na svahu vpravo nad prameništěm
dožívá zbytek vřesoviště. Na
protilehlém svahu je nepůvodní
akát nahrazován zdejšímu prostředí
bližším dubem letním (Quercus
robur).
7. Velká skála
PP Velká skála
Geologicky nejzajímavější zastavení na trase naučné stezky je
přírodní památka Velká skála.
Velká skála je nejvýše položeným
místem naučné stezky (300340 m). Celé území tvoří výrazný
skalní hřeben, zčásti ukrytý
mezi stromy, tvořený buližníky
(silicity) a na úpatí skály také
buližníkovou sutí. Masiv vystupuje
z uloženin spraší, sprašových
a písčitých hlín, v severovýchodní
části překrytých písčitými slínovci.
Za historií a původem celého masivu
se musíme vypravit až do starohor
(tj. do doby před 600 mil. lety).
V té době se začínal z termálních
roztoků (vyvěrajících vulkanickou
činností)
vytvářet
na
dně
starohorního moře základ křemité
hmoty, ze kterého jsou buližníky
tvořeny. Buližníky vznikaly buď
v bezprostřední blízkosti termálního
výronu srážením a dehydratací
křemité hmoty (buližník je potom
světle zbarven) nebo dále od
zdroje termálního výronu za
menší teploty a za účasti řas, sinic
a jiných organismů (tmavě zbarvený

360-380 mil. let).
Po dobu dalších 250 mil. let je Velká
skála a i další buližníkové suky
v Českém masivu ovlivňována erozí.
Odnosem usazenin působením větru
a vody je Velká skála vypreparována
z měkčích hornin.
Poté, někdy před 100 mil. let, je
Velká skála vlivem poklesu území
severní poloviny Čech a části
Moravy zalita druhohorním mořem
a současně s tím překryta vrstvou
usazenin. Po asi 15 mil. let moře
z Čech ustoupilo, dno moře se
zdvihá nad hladinu, nedochází
ke zvrásnění. Starší horniny jsou
opět obnaženy v třetihorách erozní
činností vody. Ve čtvrtohorách se
zejména vlivem střídání studeného
a teplého klimatu dále zvýrazňuje
erozní činnost.
Vegetační kryt je velmi chudý
a z velké části tvořený nepůvodními
společenstvy. Úpatí svahů pokrývá
druhotně
vysázený
modřín
(Larix decidua), akát (Robinia
pseudoacacia) a borovice černá
(Pinus nigra). Původní společenstva
nalezneme ve vrcholových částech
masivu. Jsou to především porosty
s dominantním vřesem (Calluna
vulgaris) a s dalšími doprovodnými druhy, jakými jsou
např. metlička křivolaká (Avenella
flexuosa), psineček výběžkatý
(Agrostis coarctata), chlupáček
zední
(Pilosella
officinarum),
kolenec jarní (Spergula morisonii),

a buližníky, místy překryté vátými
písky a spraší, což se odpovídajícím
způsobem projevuje i ve floristickém
složení území.
Až do poloviny 20. století se
zde pěstovala vinná réva. Vinice

nepřežily
nákazu
révokaze.
Do dnešní doby se na těchto
místech vyvinulo vřesoviště, které
není posledním sukcesním stadiem.
Ukázky neudržovaného vřesoviště
si můžete všimnout na pravé straně
cesty při scházení svahu.

dala
trávě
vědecké
jméno
(Corynephorus = nosič kyje).
Část chráněného území s hlubší
půdou zabírají ještě teplomilné
keře, především trnky (Prunus
spinosa) a hlohy (Crataegus sp.).
Místy se objevují duby (Quercus sp.)
a tisy (Taxus baccata).
Mimo vřesoviště a společenstva
teplomilných
keřů
naleznete
na Pusté vinici i teplomilná
společenstva stepí a skalních stepí s
řadou zajímavých druhů. V poslední
době je jím, zejména díky řízené
redukci náletových keřů, i vzácný
křivatec český (Gagea bohemica).
Z vrcholu svahu je krásný výhled na
celou Prahu, v popředí s botanickou
zahradou a Trojským zámkem,
vpravo s usedlostí Havránka.
Usedlost Havránka
(zaniklá usedlost čp. 31, vila čp. 134,
Pod Havránkou 15)
Dnes již zaniklá usedlost Havránka
dostala své jméno podle Martina
Havránka, který tento původně
poddanský grunt vlastnil kolem roku
1600. V blízkosti usedlosti Havránka
byla ke konci 19. století postavena
novorenesanční vila se dvěma štíty
a bohatou fasádou (datovaná k roku
1892). Od roku 1903 až do své smrti
v roce 1908 zde bydlel spisovatel
Josef Svatopluk Čech.
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tras, letos celkem čtyři sta tisíc
korun. Oficiální otevření mezinárodní
cyklotrasy RT 3 bylo loni 11. června
v Dobřanech. V Plzeňském kraji měří
110 km. Ve druhém pololetí 2005 k ní
vydal kraj průvodce.

Dobré zvěsti
Zlínský kraj chce zajistit obnovu
a
zachování
významných
přírodovědeckých lokalit, na nichž
se vyskytují vzácné a ohrožené druhy
zvířat a rostlin. Údržba nynějších
chráněných lokalit nebo vyhlášení
nových rezervací ale přijde na více
než deset milionů korun. Peníze
chce kraj získat prostřednictvím
grantů
vyhlášených
Evropskou
unií. V současnosti jsou vytipována
území o celkové rozloze téměř
37 hektarů. Získané peníze kraj
použije na ochranu velmi vzácných
rostlin či zvířat, které se v současnosti
vyskytují například v Chřibech na
Uherskohradišťsku. Zvláštní ochranu
si podle hejtmana zaslouží také lužní
lesy u Chropyně na Kroměřížsku,
nebo některá území na moravskoslovenském pomezí. Většina lokalit,
na které chce kraj získat peníze, je již
podle mluvčího kraje Patrika Kamase
vytipována a zahrnuta v systému
Natura 2000. Při výběru lokalit, na
něž bude krajský úřad přispívat,
nebo budou označeny za přírodní
památky, budou pomáhat odborníci.
Z evropských programů lze získat
až 85 procent celkové výše nákladů.
Zbylých 15 procent uvolní kraj ze
svého rozpočtu. V následujících
deseti letech se na údržbě lokalit
budou podílet mimo jiné i majitelé
nebo správci dotčených pozemků.
Dieselová auta pomalu v Evropě
končí
Prodej automobilů s dieselovým
pohonem zřejmě v Evropě dosáhl
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vrcholu a v budoucnu se bude
těchto strojů prodávat čím dál tím
méně. Důvodem jsou zákony nových
emisních standardů, které zvyšují
ceny aut. Podle výrobců aut však
naftové motory najdou odbyt jinde
ve světě. Naftové motory přitom
pohánějí kolem poloviny nových
aut v Evropě, ještě v roce 2000 jich
bylo jen kolem 32 %. Automobily
s naftovým motorem jsou dražší než
auta s pohonem na benzín (v průměru
stojí o 2 000 euro více než benzínové
modely), obvykle však mají nižší
spotřebu pohonných hmot.
ČEZ bude investovat zisk z emisních
povolenek do ekologie
Společnost ČEZ bude investovat
zisk z prodeje uspořených emisních
povolenek do opatření, která mají
snížit emise skleníkových plynů.
S odvoláním na deklaraci, kterou
podepsalo představenstvo ČEZ, o tom
informoval mluvčí firmy Ladislav Kříž.
O tyto investice, které mají přispět
k podpoře obnovitelných zdrojů,
požádal při jednání s generálním
ředitelem ČEZ Martinem Romanem
před dvěma týdny ministr životního
prostředí Petr Kalaš. Z přijaté
deklarace vyplývá také závazek zvýšit
nynější formu podávání informací
o společenské odpovědnosti ČEZ na
úroveň mezinárodních standardů.
Společnost bude zveřejňovat roční
zisk z prodeje uspořených povolenek,
a to vždy nejpozději do poloviny roku
následujícího. V nejbližším období
má ministr životního prostředí

Petr Kalaš rozhodovat o tom, kolik
emisních povolenek dostanou české
podniky v letech 2008 až 2012. ČEZ,
jehož většinovým vlastníkem je stát,
je největším znečišťovatelem ovzduší
v Česku.
Nová stezka až do Prahy
Cyklisté teď dojedou po lesních
a polních cestách z Plzně
až
do
hlavního
města.
Čtyřicetikilometrovou cyklostezku,
jež vede z Plzně až do Středočeského
kraje, kde navazuje na další trasu
vedoucí až k Praze, vybudovalo
během šesti let na dvacet obcí
severního Plzeňska a Rokycanska.
Kromě Šumavy je to nejdelší trasa
pro cyklisty v celém kraji. Náklady
na její vybudování se vyšplhaly
k šesti milionům korun. Stezka
začíná za plzeňskou zástavbou
v Červeném Hrádku a pokračuje přes
Rokycany, Hrádek, Dobřív a Strašice
až do obce Těně, která je na hranicích
Plzeňského
a
Středočeského
kraje. Tam navazuje na cyklotrasu
RT 3, která vede z Řezna přes Plzeň
do Prahy. Trasa vede po starých
turistických stezkách. Na nich je
štěrk a povrch je postříkaný asfaltem
s kamennou drtí.Stezku doplňují
informační tabule k zajímavým
místům a jednotlivým obcím. Navíc
jsou připraveny tři odpočinková
místa.
Šedesát procent všech nákladů se
podařilo získat z dotace a zbytek
zaplatily jednotlivé obce.
Plzeňský kraj dále přispěl na značení

Palivo roste na poli
Už čtyři roky pěstuje na šesti
hektarech krmný šťovík v Třanovicích
na Frýdecko-Místecku zemědělec
Czeslaw Sikora. „Za tu dobu jsem už
zjistil, co tato rostlina potřebuje, jaké
počasí jí vyhovuje i další věci. Pořád
šťovík pěstuji na šesti hektarech.
Na sklizené množství mám odbyt.
Případné další rozšíření ploch se
šťovíkem by připadalo v úvahu až
poté, co bych měl zajištěn další
odbyt. Zatím se krmný šťovík spaluje
spíše v průmyslových objektech.
V rodinných domcích by musel být
upraven do briket nebo peletek,“
dodal Sikora. Na osmnácti hektarech
pěstují tuto plodinu zemědělci ze
společnosti Beskyd Agro Palkovice.
Hugo Roldan z tiskového odboru
ministerstva zemědělství uvedl, že
pěstování krmného šťovíku spadá do
programu podpory rychlerostoucích
dřevin. „Nejde jen o krmný šťovík,
podpora se týká i dalších plodin.
Zatím sice pěstování šťovíku
příliš rozšířené není, jde řádově
o desítky pěstitelů v republice. Pro
některé zemědělce by se ale mohl
v budoucnu stát alternativou,“ dodal
Roldan. Podle údajů ministerstva
zemědělství se v roce 2003 pěstoval
v ČR krmný šťovík pro energetické
využití na 788 hektarech, o rok
později na 938 hektarech.
Podle zemědělce Sikory se krmný
šťovík sklízí většinou v průběhu
srpna. Jde o vytrvalou bylinu,
která na jednom místě vydrží
deset až patnáct let. Sklízí se ještě
před úplnou zralostí, než začnou
vypadávat semena. V těch je nejvíce
energie. V době sklizně dosahuje
šťovík výšky téměř dvou metrů.
Spaluje se ve speciálních kotelnách.
Odborníci uvádějí, že šťovík ze šesti
hektarů by měl teoreticky stačit na
roční vytápění deseti až dvanácti
rodinných domků. Jeho nevýhodou
je velký objem, který komplikuje
skladování.
BŘETISLAV LAPISZ
Spory o Nemak končí
Ekologický právní servis (EPS) splnil
hrozbu, že obnoví přerušené soudní
spory o zákonnosti stavby továrny
mexického výrobce hliníkových
hlav a motorů Nemak v průmyslové
zóně Joseph v Havrani na Mostecku.
Na soud se ekologové obrátili po

srpnovém
jednání
mosteckých
zastupitelů, kteří neschválili podíl
města na výkupu 93 hektarů pozemků
od sedláka Jana Rajtera z Havraně.
Spolu s Ekologickým právním
servisem podala rolníkova rodina na
200 žalob. Vláda na vyrovnání sporů
se zemědělcem ale při tom uvolnila
234 milióny korun, Most měl přidat
jen 26, zastupitelé však rozhodnutí
odložili.
EPS nejprve požádal o přerušení
už zahájeného řízení s tím, že se
pokusí o mimosoudní vyrovnání.
Pak chtěl řízení obnovit, v čemž jsme
mu vyhověli. Líčení bylo nařízeno na
konec listopadu a začátek prosince,
což potvrdila soudkyně krajského
soudu v Ústí nad Labem Dagmar
Štullerová. Podle Pavla France z EPS
mohli ekologové obnovený spor
okamžitě zastavit, za předpokladu,
že zastupitelé rozhodnou 26. září
o výkupu pozemků ve prospěch
Rejtarovy rodiny. A to se také
nakonec stalo. Několikaletý spor
neohroženého a vytrvalého
zemědělce skončil tedy nakonec
úspěšně. Nika se k této kauze
v průběhu let vyjadřovala, naposledy
v prosinci 2005.
Ze zbytků jídla a dalšího odpadu
bude elektřina
Ve Svojšíně na Tachovsku vyrůstá
unikátní stanice. Bude vyrábět
elektrickou energii z odpadu ze
zemědělských podniků, jatek a také
ze zbytků jídla. Stanice má začít
fungovat v listopadu t.r. Ze starého
areálu kravína pro tisícovku zvířat,
který posledních deset let jen chátral,
bude moderní podnik.
Fermentačním procesem se ze
surovin uvolňuje bioplyn, který se
spaluje v kogeneračních jednotkách
a ty vyrábějí elektrickou energi.
Elektřinu dodá firma do sítě ČEZ.
V regionu jde o jednu z prvních
větších stanic, které podobným
způsobem
vyrábí
elektrickou
energii. Podnik plánuje, že využije
také odpad z nejrůznějších jídelen
energii. Příští rok chce firma pomoci
také s vytápěním Svojšína. V obci
chybí plyn, a tak lidé i veřejné budovy
používají na topení neekologické
uhlí. Na stanici se napojí škola,
školka a zámek patřící obci. Podle
starosty Svojšína Karla Petráně se
ke zdroji tepla připojí navíc i obecní
panelový dům, ve kterém je osm
bytů. Věří, že nakonec bude zbytečné
do obce zavádět plyn.
Na Šumavě klesla těžba dřeva
Za osm a půl měsíce letošního roku
klesly těžby v šumavském parku
téměř o polovinu oproti loňsku. Lidé

si stěžují, že nebudou mít čím topit.
Řešením může být samovýroba, kdy
si kmeny v lese zpracují sami. Na
Šumavě se kácí stále méně dřeva. Za
letošních osm měsíců kleslo množství
vykáceného dřeva o necelou polovinu
oproti loňsku a nyní se kácí desetina
dřeva než před deseti lety. Klesly
i neplánované těžby kvůli sněhu,
větru a kůrovci. Lidé ve dvaadvaceti
šumavských obcích v parku ale tvrdí,
že by měla správa kácet dřeva více,
aby bylo čím topit. Letos totiž zhruba
třetina lidí na jihu Čech ještě topné
dřevo nemá.
V devadesátých letech těžili lesníci
na Šumavě stovky tisíc kubíků dřeva,
jen kvůli polomům ročně například
200 až 300 tisíc metrů krychlových.
„Vždy někde vykáceli plošně
kůrovcem napadené stromy, vytvořili
stěnu ze stromů, do které když se
opřel nárazový vítr, tak působil
obrovské škody. To bylo třeba v roce
1998 nebo 2001. Letos klesla těžba
i proto, že pro rozmnožení kůrovce
nebyl příznivý rok, a proto ubylo
právě kůrovcových těžeb,“ vzpomínal
ekologický aktivista Jaromír Bláha
z Hnutí DUHA, který od začátku
devadesátých let kritizoval masivní
kácení stromů na Šumavě.
Lesníci přitom v minulosti tvrdili,
že jedině razantním zásahem, jako
je vykácení, je možné předcházet
kůrovcovým kalamitám. Nyní zkouší
ponechat lesy přírodě. Dříve se
kalamity zřejmě stávaly zástěrkou
pro neúměrné zvyšování těžeb.
Dřevo se pak prodávalo pod cenou.
Utlumení těžby přitom nepřineslo
zatím žádnou větší kůrovcovou
kalamitu, jak předpovídali někteří
lesníci. I pokud pak nyní park kácí
stromy třeba v prvních zónách, tedy
v nejcennějších územích, dřevo
z lesa lesníci nevytahují.
„Ponecháme jej k zetlení pro příští
samovolně vznikající les. Ze druhých
zón se již většina dřeva vyváží
a prodá třeba i jako palivo,“ popsal
ředitel parku Alois Pavlíčko.
Nový systém péče o národní park
a menší těžba se líbí i ekologickým
aktivistům. Ti bojovali proti kácení
stromů v parku několik let. „Přírodu
je potřeba ponechat samovolnému
procesu, ona si s kůrovcem poradí.
Rozhodně kůrovec Šumavu nesežere
a nová cesta správy parku i omezení
těžeb je krok správným směrem.
Ještě je potřeba rozšířit a scelit první
zóny, aby se nechal systém péče lépe
uplatňovat,“ uvedl aktivista Jaromír
Bláha z Hnutí DUHA.

Topol velikán
V Hořicích v Podkrkonoší, asi pět
minut chůze od autobusového
nádraží, na náměstí poblíž stojí
vedle křížku obrovitý, krásný, štíhlý
strom. Je zcela zdravý a každoročně
přirůstá a sílí, aniž by ztrácel větve
nebo celé části koruny prosycháním.
Je to vlašský topol, fastigiátní forma
topolu černého (Populus nigra).
O topolech se všude píše, že jsou to
rychle rostoucí, krátkověké dřeviny,
které nemívají dlouhého trvání ani
v opečovávaných parcích, tím méně
potom v přírodních podmínkách
nebo dokonce ve znečistěném
ovzduší měst. Ale nemusí tomu
tak být vždycky a také se zdá, že
to platí spíše pro různé hybridní
kultivary než pro původní divoké
druhy evropských topolů. Staleté
černé topoly nebo lindy v polabských
nebo
jihomoravských
lužních
územích to potvrzují. Konkretně
potom vlašské topoly, rostoucí nebo
vysazované zpravidla na sušších

a méně úživných stanovištích, jsou
na tom co do dlouhověkosti ještě
o něco lépe. Brzy umírají zejména
tehdy, jsou-li vystaveny smogu nebo
exhalacím aut u silnic. Ty, které
v době mého mládí krášlily silnici od
Bartoušova k Jičíněvsi (a byly zřejmě
prapůvodně alejí vedoucí k zámku),
už dávno rostou kdesi v nebeských
věčně žírných luzích, a na věčnost
odešla i většina topolů, které se
s oblibou vysazovaly do české
krajiny v poválečném období na
křižovatkách, obvykle ve dvou až
třech dvojicích kolem každého ze
tří či čtyř paprsků rozbíhajících se
silnic. Zvýrazňovaly tak křižovatky
opticky už z dálky.
V Hořicích jsou zřejmě moudří,
osvícení a hodní lidé. Zatím z nich
nikoho nenapadlo, že by strom
třeba mohl na někoho spadnout
(což se stává asi tisíckrát vzácněji
než to, že někdo zemře na silnici
ve zdemolovaném autě, a přesto

nikdo auta - neřku-li kamiony neodstraňuje); že ze stromu padá listí
a větvičky (kdo to má pořád uklízet),
že se z něj sype pyl, že na něm řvou
ptáci, kálejí dolů a roznášejí ptačí
chřipku; že by mohl být napaden
dřevokaznou houbou a bylo by proto
lepší ho preventivně rovnou popílit;
že stíní, brání ve výhledu, ohrožuje
křížek, chodník a opilé chodce
a vůbec tam nemá co dělat, protože
město je pro lidi a ne pro stromy. Jak
pravím, v Hořicích žijí normální lidé
s funkční hlavou a srdcem, nikoliv
Sarumanovi skřeti.
Topolu nad křížkem v Hořicích hádám
tak přes stopadesát let, možná i víc,
protože roste na nepříliš úživném
a výše položeném místě. Takže
nezbývá než mu popřát alespoň
další stovku let a zároveň s tím také
stejnou ekologickou úroveň obyvatel
i radních města Hořic jako doposud.

Vyjímečné výroč í
Považuji za nutné se stručně zmínit
o jedné staré paní a o jejím skutku
či spíše konání, protože trvá v čase.
Už třináct let. Pokud jde o tu paní
a její konání, jde o něco v dnešní
době tak vzácného, úctyhodného
a šlechetného, že mi nenapadá jiné
přirovnání než ke zlatému nuggetu
v nánosu štěrku, bláta, exkrementů
a odpadků.
Paní magistra Marie Švestková
z Přerova nad Labem, někdejší
učitelka, získala v restituci po
předcích před zmíněnými třinácti
lety kus pole na úpatí Bílé Hůry. To
je ta slínovcová svědecká hora, která
ještě se Semickou Hůrou vyčnívá
nad placatou polabskou krajinou
severně od dálnice na Poděbrady.
Kus pole, podle mého laického
odhadu asi dvouhektarový, se
paní Švestková rozhodla věnovat
přírodě a dobrým lidem. Měl z něj
vzniknout háj jako útočiště přírody
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a místo relaxace těla i ducha lidem
se přízněnou biofilní orientací.
Začala mu říkat Sad Moudrosti
a jednou sama, jindy s pomocníky
zde vysadila několik stovek stromů.
Později našla vydatnou pomoc
v ekologovi a zahradníkovi panu
Málkovi z Kralup. Trvalou existenci
Sadu zajistila dohodou s obecním
úřadem v Přerově.
Každoročně svolává na některý
víkend nejbližší prvnímu jarnímu dni
setkání přátel s názvem „Slavnost
jarních pupenů“, která se stala tradicí
s významnou duchovní náplní.
Dnes už je háj vidět v létě i z dálky
a kolem nejstarších, už plodících
lipek se usídlily ploštičky ruměničky;
chodí sem rodit srny a zaječky
a bažantí slípky tam vyvádějí svá
kuřátka. Jakoby síla a rozmach, které
paní Marie s pokračujícím věkem
ztrácí, se přelévaly do jejího díla.

