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Kam za přírodou v Praze
Ráj je v Cornwallu!
Herec, moderátor, ale hlavně ekolog
tělem i duší – Petr Vacek

KALENDÁRIUM
BOTANICKÁ ZAHRADA HL. M. PRAHY
NÁDVORNÍ 134, PRAHA 7-TROJA
www.botanicka.cz

BOTANICKÁ ZAHRADA
UNIVERZITY KARLOVY
NA SLUPI 16, PAHA 2

PROSINEC 2007(9 – 16 h)
13. 12. – 28. 12. VOŇAVÉ VÁNOCE
24. 12.
vstup zdarma, otevřeno do 13.00 h

PROSINEC 2007(10 – 17 h)
30. 11. – 2. 1. TAJEMNÉ POSTAVY ADVENTU
24. a 31. 12.
otevřeno jen do 16.00 h
24. 12.
PODKOVIČKOVÝ DEN
Každý, kdo přinese jakoukoliv podkovu,
bude mít vstup na výstavu volný!

LEDEN 2008
8. – 27. 1.
5. 1. – 31. 1.

(9 – 16 h)
PALMOVÉ DNY
AFRIKA – výstava fotografií

26. 1.

Světem slovem i obrazem
přednášky – výstavní sál v 17.30 h
TANZÁNIE – ŘEKNĚTE „INŠALLÁH“
(MUDr. Martin Kolář, dr. Iva Rohoušová)
SKALNIČKY BULHARSKÝCH HOR
(Ing. Petr Hanzelka, PhD.)
CESTA ZA ŠPANĚLSKÝM VÍNEM A VINICEMI
(Ing. Vladimíra Bahulová,
Ing. Martin Beránek, Jan Hruška)
SRÍ LANKA – PERLA INDICKÉHO OCEÁNU
(Mgr. Jana Arcimovičová)
II. KVĚTINOVÝ PLES NA ŽOFÍNĚ

ÚNOR 2008
1. – 29. 2.

(9 – 16 h)
ŽIVOT BZ VE FOTOGRAFII

10. 1.
17. 1.
24. 1.
31. 1.

7. 2.
14. 2.
21. 2.
28. 2.

Světem slovem i obrazem
přednášky – výstavní sál v 17.30 h
MASOŽRAVÉ PLÁNĚ JIHOVÝCHODU USA
(RNDr. Vlastimil Rybka)
THAJSKÉ HORY, JESKYNĚ A KLÁŠTERY
(Lubomír Linhart)
ČÍNA (RNDr. Pavel Sekerka)
TROPICKÉ OVOCE SUMATRY
(Bc. Anna Schwarzová,
Ing. Jindřich Káranský, PhD.)

BŘEZEN 2008 (9 – 17 h)
1. – 16. 3
VÝSTAVA ORCHIDEJÍ

14. – 24. 3.
14. – 24. 3.
20. – 24. 3.

Světem slovem i obrazem
přednášky – výstavní sál v 17.30 h
PŘÍRODA A KVĚTENA POHOŘÍ CORDILLERA
HUAYHUASH (RNDr. Oldřich Vacek, CSc.)
KVĚTINY ANGLICKÝCH ZAHRAD
(Ing. Pavel Matiska)
EGYPT BEZ TURISTY (Ing. Eduard Chvosta)
MADAGASKAR – ochrana přírody a sbírka
malgašských rostlin v Botanicé zahradě
hl. m. Prahy (RNDr. Eva Smržová)
VELIKONOCE V BZ
Velikonoční výstava
Velikonoční jarmark

28. 3. – 13. 4.

ČÍNA – výstava fotografií

6. 3.
13. 3.
20. 3.
27. 3.

ZOO PRAHA
U TROJSKÉHO ZÁMKU 3/120, PRAHA 7-TROJA
www.zoopraha.cz
PROSINEC 2007
4. 12.
MIKULÁŠ V PRAŽSKÉ ZOO
tradiční setkání s pohádkovými bytostmi
15. 12.
KONCERTNÍ ČTVRTEK V ZOO
v 17.30 h ve vzdělávacím centru
Koncert české folklorní skupiny Musica Rustica
24. – 26. 12.
ŠTĚDRÝ DEN V ZOO
Přijte popřát zvířátkům (otevřeno do 14.00 h)
27. – 30. 12.
VÁNOČNÍ PRÁZDNINY V ZOO
17. – 18. 12.,
25. – 30. 12.

VEČERNÍ PROCHÁZKY S PRŮVODCEM
(17.00, 17.30 a 18.00 h)

OD ŘÍJNA DO BŘEZNA
vždy v sobotu a v neděli za hezkého počasí
10:45
KRMENÍ PELIKÁNŮ (za pavilonem velkých savců)
11:00
KOMENTOVANÉ KRMENÍ TUČŇÁKŮ
11:30
SEZNÁMENÍ S GORILAMI
12:00
SETKÁNÍ V AFRICE ZBLÍZKA
13:30
PŘEDSTAVUJEME NAŠE ŽIRAFY
13:30
SETKÁNÍ S VELKÝMI ŽELVAMI
14:00
SETKÁNÍ U KONÍ PŘEVALSKÉHO
14:00
PŘEDSTAVUJEME KOČKOVITÉ ŠELMY
15:00
SETKÁNÍ U HROCHŮ
18:00
PODVEČERY V ZOO
Další odkazy na webové stránky vybraných organizací zabývajících
se přírodou, ekologií aj.
PRAŽSKÉ EKOLOGICKÉ CENTRUM
www.toulcuvdvur.cz
SDRUŽENÍ STŘEDISEK EKOLOGICKÉ
VÝCHOVY
www.pavucina-sev.cz
SDRUŽENÍ TEREZA
www.terezanet.cz
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Vážení čtenáři,
minimálně z fotky nad textem je vidět, že přišla zima. Skoro
každý mluví o smutném čase, únavě a možná rozvíjí teorie
o ukládání se k zimnímu spánku….
Já mám z uplynulého podzimu a nadcházející zimy pocit úplně
jiný. Po delší pauze se narodila nová NIKA!!! Musím přiznat, že tento
zážitek jsem už jednou v životě absolvovala – v dětství – jmenovalo
se tak moje nejmilejší morče a stejně jako tenkrát, tak i te je pro
mne NIKA oblíbený tvor. Úmyslně i o této NICE, kterou držíte v ruce, mluvím jako o živé bytosti, protože věřím, že se bude ještě hodně
vyvíjet a třeba i poroste. Trochu doufám, že mi v tom pomůžete.
Jestli znáte časopis NIKA z minulosti, možná budete trochu
překvapeni její proměnou: jsem tu nová nejen já, ale i většina redaktorů, NIKA má nové rubriky i trochu novou vizáž. Ale nebudu Vám
ji dlouze představovat, to NIKA zvládne sama. Všichni redaktoři i já
budeme moc rádi, když se dozvíme Váš názor na uveřejněné články
nebo když nám pošlete nové náměty.
A protože jsme v době internetové, adresa nika@botanicka.cz
je plně k dispozici pro všechny dotazy, nápady, připomínky, kritiky
a třeba i pochvaly. Když se podíváte na str. 43, možná Vás potěší
možnost získat odměnu za Vaše snažení.
Navzdory stále chladnějšímu počasí krásné dny přeje a do
příštího čísla se loučí
N
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TEXT: LENKA ALŽBĚTA DUŠKOVÁ, S VYUŽITÍM ZDROJŮ ODBORU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ MČ PRAHA 1 A WWW.PIS.CZ, FOTO: JIŘÍ PETERA, JIŘÍ VÁVRA, VLADIMÍR VOJÍŘ

NIKA PREDSTAVUJE

I v Praze 1 se dá utéct ruchu velkoměsta

místo k odpočinku, kousek živé přírody v „betonové džungli“.
Trochu lépe než osamělé stromy
jsou na tom větší parkové plochy. Ty
nejsou vystaveny městskému provozu
tak nemilosrdně a vytvářejí tak prostředí, v němž je možné zapomenout,
že jste v samém centru velkoměsta.
V tomto ohledu je nejkrásnější a nejintimnější zahradou městské části
park Vojanovy sady, s hrušněmi,
jejichž hrušky může v pozdním létě
ochutnat každý návštěvník. Stejně
příjemným místem býval po svém
slavnostním otevření 5. 6. 1999 i Jelení příkop – přírodní rokle, která
skýtala zelené útočiště především
obyvatelům z okolí. Bohužel byl však

Městská část Praha 1 leží v centrální oblasti Prahy. Tvoří ji katastrální území Staré
Město, Josefov, značná část území Hradčan, Malé Strany a Nového Města, nepatrná
část území Vinohrad a Holešovic.
Zelených ploch v této městské části není málo a některými z nich je městská část
oddělena od ostatních městských částí. Na západní straně vede hranice Prahy 1 po
samém okraji vrchu Petřín s jeho zahradami, ze severu její hranici tvoří Královská
zahrada, Chotkovy sady, na druhém břehu pak park na nábřeží Ludvíka Svobody.
Z východu Prahu 1 pomyslně ohraničují Vrchlického sady a sady Čelakovského.
Říční branou do městské části je ostrov Žofín a ostrov Střelecký, oba pokryty
rozsáhlou plochou parků. V samém srdci městské části pak najdeme další menší
parky a zahrady, jmenujme např. park Kampa, Vojanovy sady, zahradu
Valdštejnskou, Františkánskou, ale jsou zde i další. Vedle parků najdeme v městské
části i aleje, především lipové, menší zelená zákoutí i osamělé stromy. Zeleň není
v městské části rozmístěna rovnoměrně. Většina zelených ploch je na levém břehu
Vltavy, zatímco na pravém břehu najdeme s výjimkou Vrchlického a Čelakovského
sadů jen ony aleje, zákoutí a osamělé stromy. Došlo k tomu v důsledku historického vývoje. Mnohé ze zahrad na Malé Straně a Hradčanech byly zbudovány jako
zahrady velkých šlechtických domů.
ZELEŇ V PRAZE 1
Městská část žije vysokým tempem. K tomu patří značný provoz
automobilů, velký objem lidí v ulicích, prašnost a jiné. Když k těmto
faktorům přidáme ještě letní horko
a zimní solení silnic, je jasné, že péče
o zeleň v Praze 1 je náročná.
Najdeme zde i přírodní záhady
– z trojice stromů u Jindřišské věže

NIKA4 12/2007

již potřetí nepřežil ten stojící od ní
nejdál (směr k Václavskému náměstí). Důvod, proč uhynul opakovaně
právě tento jediný strom, není zcela
znám. Snad blízké plynovodní potrubí?
Přestože zejména malým zeleným
plochám či osamělým stromům a alejím městský provoz škodí, je jich
v městské části potřeba. Nabízí vedle
nemalé estetické hodnoty také stín,

Městská
z rozhodnutí Pražského hradu přístup do něj opět omezen a ve večerních hodinách, kdy mají lidé z jeho
sousedství největší zájem sem zajít
na procházku, je uzavřen.

VRCH PETŘÍN
V kontextu centra města je ovšem
třeba věnovat zvláštní pozornost naprosto výjimečné oblasti petřínských
zahrad. Území vrchu Petřína nad
Vltavou mezi Malou Stranou a Strahovem patří mezi nejrozsáhlejší
zelené plochy v celém hlavním městě
Praze. Park dosahuje nadmořské
výšky až 328 m. V době, ze které se
dochovala první zmínka o tomto
vrchu, konkrétně z r. 1108, zde byl
hluboký les, rozkládající se odtud až
k Bílé hoře. Název Petřín pochází
pravděpodobně z latinského slova
petrus, skála. Na zahradní plochu
a vinice byl les na Petříně přeměňován zejména v období středověku.
Dnes je zelená plocha Petřína
tvořena několika zahradami, jejichž
zkultivování spadá převážně do 30.
let 19. stol. Jsou to Lobkovická
Sasanka hajní

Petřínská štola

Valdštejnská
zahrada
VLEVO:
Františkánská zahrada
je schovaná
u Václavského náměstí

Petřínská rozhledna, kostel sv. Vavřince

část Praha 1
zahrada, Nebozízek, Růžový sad,
park U Rozhledny a Seminářská
zahrada. V území horní části vrchu
se rozkládá zvláště chráněné území
Petřínské skalky, jež je také zahrnuto
do území větší, evropsky významné
lokality Natura 2000. Rozsah území
Natura 2000 na Petříně je cca 53 ha,
rozsah území Petřínské skalky je cca
11 ha.
Porosty v celé této lokalitě mají
přes dlouhodobou parkovou péči ráz
přirozené kyselé doubravy a černýšové dubohabřiny. Z významných
rostlinných druhů se zde vyskytují
lilie zlatohlávek, okrotice bílá, sasanka hajní, sasanka pryskyřníkovitá,
oměj vlčí, řídce i konvalinka májová.
Ceněné jsou i zdejší staré duby, které
ovšem v poslední době trpí houbovým
onemocněním zvaným tracheomykóza.
Pokud se týká zdejších živočichů,
opravdovým unikátem v centru

města je výskyt roháče obecného,
největšího evropského brouka. Ačkoli
byl v dřívějších dobách hojně rozšířen po celém území České republiky, dnes se vyskytuje převážně na
jižní Moravě, v ostatních oblastech
ČR pouze ostrůvkovitě. Tento brouk
potřebuje k vývoji rozsáhlejší listnaté porosty – převážně dubové. Líhne se na podzim a přezimuje v kukelních komůrkách.V přírodě se objevuje ve stadiu dospělce od května a přes
den je možné jej spatřit i na kmenech
a v korunách stromů. Další zde žijící
vzácní brouci jsou hnojník Aphodius
obliteratus, bezkřídlí nosatečci Acalles camelus, A. hypocrita a i Cicones undulatus.
V oblasti se také vyskytují bažanti, zajíci a králíci.

PETŘÍNSKÉ ŠTOLY
Další velkou zajímavostí petřínského vrchu jsou podzemní štoly. Ty
byly budovány, vzhledem k hojnosti
podzemních pramenů, jako vodovod
svádějící vodu ke Strahovskému
klášteru, na Pohořelec i Malou Stranu. Tyto štoly, ač nejsou příliš rozsáhlé (měří cca 2 km), vyžadují pravidelnou péči. Z historie jsou známé i momenty, kdy voda z Petřína v důsledku
špatného obhospodařování štol pode-

mlela svah natolik, že došlo i k sesuvu lanovky. V současné době jsou
štoly rekonstruovány a vodou z nich
je zavlažován prakticky celý komplex
petřínských zahrad. V letních měsících se zde tento rok již potřetí konala výstava Podzemní Praha, pořádaná agenturou Nautilus, ve spolupráci s hl. m. Praha.
Vrch Petřín je se svou výjimečnou
krásou a rozmanitostí prostředím pro
dlouhé a příjemné procházky a bezesporu i tím nejlepším z městské
zeleně, co může městská část Praha1
nabídnout.
Okrotice bílá

PŘIPRAVOVANÉ REKONSTRUKCE
Je ovšem třeba říci, že zeleni
věnuje městská část Praha 1 mnoho
péče. V současné době připravuje rekonstrukci mnohých, dříve často zanedbávaných parkových ploch, jmenovitě například Vrchlického sady,
které byly před zbudováním magistrály velkolepou zelenou plochou
před Wilsonovým, dnešním Hlavním
nádražím. Střelecký ostrov, park
Kampa i park na Hradčanském náměstí na navrácení své bývalé krásy
stále ještě čekají.
Všechny parky v naší městské
části se těší na Vaši návštěvu.

N
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KAM ZA PRÍRODOU

VODA V PRAZE
VODA, MĚSTO A LIDÉ

Rybník
U Vodotoku,
vzácný
plavín
štítnatý

Nové osady odedávna vznikaly
v okolí významných cest, v místech
s dostatečným zemědělským zázemím a především v místech s dostatkem vodních zdrojů. Voda byla
zpočátku nenahraditelným zdrojem
obživy. Až později se lidé naučili
využívat její hnací sílu, která roztáčela mlýny, pily a první elektrárny.
V zimě se využíval led na chlazení
piva. Řeky byly zdrojem stavebních
štěrků a písků, které se těžily ze dna.
V horských oblastech se voda
využívala při dopravě dřeva, kde se
pomocí složitých soustav kanálů
dřevo dopravovalo z hor do údolí
k pilám, také poháněných vodou. Do
velkých měst se pak dřevo dopravovalo s pomocí vorů (tzv. voroplavba).
Mezi ty nejznámější patřily vory na
řece Sázavě.
V zemědělské krajině již byla
voda spíše vnímána jako překážka
rozvíjejícího se zemědělství. Dříve
široké nivy meandrujících řek, říček
a potoků se zužovaly a odvodňovaly,
a získávaly se tak nová pole. Toky se
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V průběhu vývoje lidské
civilizace se pohled
na vodu v krajině
a následně i ve městech
velmi měnil. Když naši
předkové zakládali
města a vesnice poblíž
řek a potoků, moc dobře
si uvědomovali, že voda
je základem života.

napřimovaly a původně bohatá zeleň
podél břehů velmi prořídla, někde
úplně vymizela.
Ve městech se na vodu postupem
času začalo pohlížet jako na nebezpečný a neovladatelný živel, který
každoročně způsobuje záplavy a působí škody. V době socialismu, kdy
docházelo k výraznému rozvoji měst,
se navíc vodní toky staly překážkou
při budování nových sídliš a infrastruktury města, a vodu tak bylo
potřeba z města co nejrychleji odvést, a to nejlépe pod povrchem. Tyto
názory měly za následek rozsáhlé
zatrubňování, nesmyslné zkapacitňování a monstrózní opevňování
přirozených koryt potoků. Vlivem
rozsáhlé výstavby podzemních sítí
a kanalizace navíc docházelo k odvodňování (oddrénování) prameniš
potoků a rybníků a jejich následnému pozvolnému vysychání a mnohdy
i zániku. Takovýchto negativních
příkladů je v Praze velké množství –
Bohnický potok, Čimický potok,
horní tok Stodůleckého potoka, Čimický rybník a další.
Budování rybníků má však na
druhou stranu v naší zemi velkou
tradici. Nemáme příliš historických
záznamů o tom, kdy se přesně
započalo s odvodňováním a budováním rybníků, ale je známo, že už v 10.
století se voda stahovala z močálů
a rašeliniš do nižších poloh, kde se

Velký počernický rybník

Velký počernický rybník
zrekonstruovaný požerák (stavidlo)

Kunratický potok

přehradily, a vznikaly tak první rybníky, zvané stavy. Nejstarší zprávy
o rybnících v Praze pocházejí ze 14.
století; v této době je využívali
mlynáři ke vzdouvání vody pro pohon
mlýnského kola a chov ryb.
Obdobím největšího rozkvětu
českého rybníkářství je 14. – 16. století. Všichni jistě znají jména známých stavitelů jihočeských rybníků,
např. Jakub Krčín a Štěpánek Netolický. Stavby rybníků v té době

patřily mezi velmi záslužné a výnosné činnosti, a to zejména proto, že
odvodňováním oblastí při jejich stavbě vznikaly nové louky, pole a místa
pro nové vesnice. Protože ryby byly
ve středověku jako postní jídlo významnou potravinářskou komoditou,
vydělávali majitelé rybníků také na
jejich chovu a prodeji.
Za období úpadku českého rybníkářství je pokládána třicetiletá
válka, kdy mnohé rybníky zanikly
a řada z nich zpustla. Na konci 18.
stol. a v polovině 19. stol. se rybníky
v Čechách začaly rušit, až jich zbyla
méně než polovina. Ve 20. stol. jsou
zejména příměstské a městské vodní
toky a plochy díky rychlému růstu
měst a počtu jejich obyvatel vystaveny obrovskému tlaku. Některé rybníky stály v cestě novým stavbám,
u jiných zase dosloužila stavidla či
hráze a musely být vypuštěny. Dodnes jsou v Praze patrné pozůstatky
velkých hrází a náhonů. Nalezneme
je například v Klánovickém lese či
v údolí Únětického potoka.

Podívejme se tedy na městské
rybníky a potoky 21. století. Správa
vodních toků a vodních děl v Praze
v současné době dostává, podobně
jako v jiných světových metropolích,
zcela nový rozměr. Voda je chápána
jako nedílná součást města a městské zeleně. Vodní plochy jsou součástí
většiny rekreačních ploch, podél
potoků vznikají stezky pro pěší i cyklisty. Dříve zatrubněné části koryt se
nově otevírají, betonová opevnění
jsou nahrazována přírodními materiály s ohledem na rozvoj životního
prostředí fauny a flory. Obnovují se
původní historické rybníky a hledají
se vhodné lokality pro nové vodní
plochy. Ty už nejsou chápány jako
jednoúčelové vodní nádrže na „výrobu ryb“ či ochranu před povodněmi.
Dnešním cílem je vytvořit rybníky
a malé vodní nádrže, které vedle
chovu ryb či rekreace zajistí také
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Malá říčka
ve Stromovce

Dalejský
potok po
revitalizaci
opevněného
koryta

vhodné podmínky pro život a rozmnožování ohrožených druhů živočichů a rostlin, vázaných na vodní
prostředí a prostředí, kde budou
lidé rádi trávit svůj volný čas.

PRAŽSKÉ POTOKY
Územím Prahy protéká celkem 93
pojmenovaných potoků a velké množství dalších malých bezejmenných
potůčků. Většina z nich vtéká do
Vltavy, menší část na severovýchodě
města (např. Vinořský a Mratínský
potok) vtéká přímo do Labe.
Když tyto pražské potoky prozkoumáme zblízka, nalezneme mezi
nimi rovná betonová koryta, stejně
jako písčitá přírodní koryta potoků
v přírodních památkách a rezervacích. Žádný z těchto potoků však
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nemůžeme pokládat za zcela přírodní
a přirozený, protože všechny v minulosti prodělaly nějaký zásah do svého
přirozeného toku. Přesto se v Praze
najdou úseky potoků, které si svůj
přírodní vzhled zachovaly. Pěkným
příkladem je část Kunratického potoka protékající Kunratickým lesem.
Asi nejvíce člověkem ovlivněným
potokem je zase známý pražský potok Botič, a to v části od Michle po
soutok z Vltavou, kde je jeho koryto
v celé délce vybetonováno nebo
vydlážděno.

PRAŽSKÉ NÁDRŽE
Co vlastně všechno může být
nádrž? Pojme se podívat, jaké druhy
nádrží rozlišují vodohospodáři.
Největšími pražskými vodními
díly jsou tři přehrady: Džbán,
Hostivařská přehrada a Jiviny. Byly
vybudovány v druhé polovině 20. stol.
a slouží zejména k rekreaci.
Dále jsou to retenční nádrže
a rybníky, které se v zásadě liší svojí

Jezírko Pod Dianou v lesoparku
Na Cibulce

funkcí. Retenční vodní nádrž slouží
především k zadržení dešových
srážek, a právě z toho důvodu je její
hladina obvykle mnohem níže než
u rybníků. Jinak ale bývá její účel
stejný jako u rybníků – chov ryb,

Nový rybník
Ve Hvězdě

FAKTA V ČÍSLECH
Celková rozloha pražských vodních ploch (mimo
Vltavu):
10, 8 km2 (cca 2,2 % z celkové rozlohy města)
Počet pojmenovaných potoků: 93
Celková délka všech potoků a vodotečí: 379 km
Největší přítok Vltavy na území Prahy:
řeka Berounka
Nejdelší pražské potoky:
Rokytka, Botič, Radotínský, Litovicko-Šárecký,
Kunratický, Dalejský
Vodní nádrže:
3 přehrady, 35 retenčních nádrží, 172 historických
rybníků, 8 suchých poldrů

rekreace, stanoviště pro rostliny
a živočichy, utváření krajiny. Retenční nádrže byly budovány zejména
v 2. pol. 20 stol. při výstavbě nových
sídliš na okrajích Prahy a slouží k zachycení dešových vod z rozsáhlých

zpevněných ploch. Historické rybníky zase Praha získala postupným
připojováním okolních vesnic, které
vždy několik svých rybníků měly.
Mezi nádrže patří také tzv. suché
poldry, které hrají velmi důležitou
roli v ochraně města před povodněmi.
Suché poldry jsou prázdné a poměrně
rozsáhle nádrže, které se plní pouze
v době velkých srážek. Zachytávají
tak vodu, která by jinak způsobila
záplavu. Suché poldry mají pro město
i další význam, protože se dají využít
jako přírodní či krajinářské parky
s potokem či tůněmi.

Mezi nejkrásnější pražské rybníky patří např. Čimický rybník
a Velký počernický rybník, který je
zároveň největším pražským rybníkem. Oba byly nedávno zcela
zrekonstruovány. Skutečnou raritou
je i rybník U Vodotoku, kde se vyskytuje velká populace kriticky ohroženého plavínu širolistého. Na zcela
opačné straně ale stojí soustava rybníků ve starých Butovicích, které
díky nové okolní zástavbě vyschly
a už několik let se bojuje o jejich
záchranu.

N
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TEXT: LESY HL.M. PRAHY, FOTO: JANA KARNECKÁ

KAM ZA PRÍRODOU
Vedoucím každého lesnického
úseku je lesní, který zasahuje při
vzniku nenadálých situací, jakými
bývají např. větrné polomy nebo
požáry. Jeho důležitým úkolem je
také sledovat zdravotní stav lesa
a realizovat opatření proti šíření
chorob či přemnožení škůdců.

ZDRAVÍ LESA

Bučina
v oboře
Hvězda

PRAŽSKÉ LESY
Když se řekne „pražské lesy“, někdo se
možná podiví nad tím, že takové město
jako je Praha vůbec „nějaké lesy“ má.
A skutečně se zdá, že slova lesy a velkoměsto k sobě nijak nepasují. Pravda ovšem
je, že k sobě mají velice blízko. Na území
hl. m. Prahy se totiž nachází více jak
4 850 ha lesů, což je asi 10 % z rozlohy
celého města. Polovina z této plochy je
přímo majetkem hlavního města, spravuje
ji Odbor ochrany prostředí pražského
magistrátu a údržbu provádí městská
organizace Lesy hl.m. Prahy.
Všechny pražské lesy jsou zařazeny do tzv. kategorie lesů zvláštního
určení jako lesy příměstské a další
lesy se zvýšenou rekreační funkcí. To
znamená, že jejich hlavním účelem je
zejména rekreace, dále pak ochrana
přírody a ekologie a produkce dřeva.
Je pojem „pražské lesy“ stále tak
neznámý? A co takhle, když se řekne
„obora Hvězda“? Nebo „Kunratický
les“? K dalším známým pražským lesům patří také např. Chuchelský háj,
Prokopské údolí, Modřanská rokle,
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Čimický háj nebo Hostivařský lesopark.
Pražské městské lesy se v současné době rozkládají zejména na obvodu hlavního města. Jsou tvořeny
několika menšími komplexy a mnoha
drobnými lesíky roztroušenými mezi městskou zástavbou, často na
příkrých svazích a nepřístupných
místech. Své lesy získávala Praha
zejména postupným začleňováním
původně samostatných obcí, některé
lesy ale vznikly na zemědělských
půdách v rámci zalesňovacích akcí
– např. lesopark Hostivař.

PÉČE O LES
V současné době přibývá každým
rokem v Praze kolem 10 ha nového
lesa. Vysazují se hlavně takové stromy, které odpovídají přirozenému složení porostů v oblasti Prahy – např.
dub zimní, buk lesní, lípa malolistá,
habr obecný, z jehličnanů pak borovice lesní. V lesích, které jsou ovšem
v majetku hl. m. Prahy, se provádějí
výchovné a obnovní zásahy (např.
přeměna smrkových monokultur na
porosty smíšené), obnovy a údržby
cest, sběr odpadků, odklízení černých
skládek, opravy rekreačních prvků
a sekání luk.

Zdravotní stav lesa souvisí s tzv.
bonitou (kvalitou) stanoviště, genetickou výbavou, rozmanitými biotickými i abiotickými činiteli, které na
les působí, a již pozitivně nebo negativně, ale také se způsobem výchovy
lesních porostů a celkovou péčí o les.
Pražské lesy jsou vystaveny mnoha
negativním vlivům městského prostředí a docílit toho, aby se jejich
zdravotní stav postupně nezhoršoval,
je velice obtížné. Terén je zde extrémně členitý, s těsnou blízkostí zástavby. Porosty jsou ohroženy suchem
– v Praze ročně spadne pouze kolem
500 mm srážek. Velkým problémem
je také znečištění ovzduší, zejména
imise NOx z automobilové dopravy.
Tyto faktory snižují odolnost stromů
vůči infekcím houbovými chorobami
(např. tracheomykóza, václavka)
a náletem dřevokazného hmyzu
(např. kůrovci).

ČLOVĚK JAKO PROBLÉM
Největším problémem lesa ve
městě je ale člověk sám. Návštěvnost
pražských lesů je totiž velmi vysoká,
a to zejména v některých dobře přístupných lokalitách – např. lesopark
Hostivař, Kunratický les, obora
Hvězda a další. Vždy jen oboru
Hvězda nebo Kunratický les navštíví
každý rok více jak půl milionu návštěvníků! Příliv některých „milovníků přírody“ bývá často nad hranicí
únosnosti a lesům nijak neprospívá.
Obzvláště proto, že ne každý, kdo do
lesa přijde, si přírody váží. Každodenně se tak v lese setkáváme
s projevy vandalismu – odhozené
odpadky, poškozené altány, ulámané
stromky aj., velkým problémem jsou
také volně pobíhající psi, kteří ruší
lesní zvěř. Proto každého návštěvníka vítáme, ale zároveň prosíme:
N
chovejte se k lesu ohleduplně!
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CESTUJEME... PESKY

Pohled
z obory
Hvězda
na kostel
sv. Fabiána
a Šebastiána,
NS Hvězda

zdejší příroda je kulturní,
ovlivněná a přetvořená tisíciletým lidským osídlením
a hospodařením. Málokteré evropské
velkoměsto má ale to štěstí, že je
vsazeno do tak přírodně pestrého
prostředí jako Praha. I když díky rozvoji města se krajina kdysi obklopující starodávné město hodně změnila
a ztratila mnoho ze své malebnosti,
přesto o dosavadní bohatosti pražské
přírody svědčí množství zdejších
chráněných území: kromě 88 maloplošných chráněných území různých
kategorií sem zasahuje i chráněná
krajinná oblast Český kras a je tu
i 11 přírodních parků.
A také tu v současnosti najdete 16
naučných stezek, které se snaží veřejnost seznámit s místními zajímavostmi a upozornit na jejich význam. Vytvoření úspěšné naučné
stezky, tj. stezky, u jejíchž informačních tabulí se lidé opravdu zastavují a celé je čtou, je hotová věda.
Musí být stručné, protože je vhodnější probudit zájem návštěvníků,
než je zahltit a odradit obsáhlým
studijním materiálem. Musí být pestré svým obsahem, aby zaujaly lidi
nejrůznějšího zaměření, srozumitelné a čtivé svou formou. Ani pak však
není vyhráno.
Když jsem se před deseti lety začala věnovat přípravě naučné stezky
Barrandovské skály – Chuchelský
háj, jejíž základní koncepci vytvořil
profesor Chlupáč z Přírodovědecké
fakulty Univerzity Karlovy a jejíž
vznik financovalo hlavní město Praha, asi největší problém, který bylo

I
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Virtuální
pražské
naučné
stezky
O tom, že je Praha úžasné historické město
s nádhernou architekturou, asi není nikoho z jejích
obyvatel nebo návštěvníků nutno přesvědčovat.
Ne každý ale ví o zajímavosti a významu toho,
co se nalézá za hranicemi historického jádra města
a na okrajích moderní zástavby. A nejde „jen“
o historické a kulturní památky, o místa dávného
osídlení a archeologické lokality, tj. o to,
co je v našich zemích chápáno jako „kultura“.
nutno řešit, byla ochrana před vandaly. Zvolili jsme celokovové stojany,
ale po roce se náhle naučná stezka,
respektive její část vedoucí po cyklistické stezce podél železniční trati,
stala cílem opakovaných a systematických útoků a byla skoro zničena.
Další opravy se zdály být neefektivní

a magistrát je na dlouho zastavil.
Nechtěla jsem se smířit s tím, že
veškerá práce s přípravou textů byla
marná a veřejnost se zde o místních
zajímavostech nedozví. Tou dobou se
již u nás stával internet obecně dobře
přístupným veřejným zdrojem informací, a tak mne napadlo vytvořit

internetovou podobu naučné stezky,
na níž budou nejen všechny původní informace, ale bude možné ji
rozšířit i o to, co se na klasické panely v terénu „nevešlo“. Postupně by
tak šlo zpracovat i další pražské
naučné stezky a vytvořit ucelený
informační systém. Nejdřív jsem
s touto myšlenkou na magistrátu
neuspěla, ale pak přece jen vznik
virtuální naučné stezky Barrandovské skály – Chuchelský háj finančně podpořil. Její podoba
Magistrát hl. m. Prahy definitivně
přesvědčila, a tak následně s jeho
podporou vznikly samostatné webové
stránky www.prazskestezky.cz, na
kterých dnes návštěvníci mohou najít
již deset takto zpracovaných naučných stezek. Výhody jsou zřejmé
– lidé zde nacházejí inspiraci na
Kostel sv. Petra v Dubečku,
NS Dubeč-Uhříněves

Únětický potok nedaleko zaniklého Tůmova mlýna, NS Roztocký háj-Tiché údolí

NS BUŠTĚHRAD

NS LEVÝ HRADEC
NS ROZTOCKÝ HÁJ-TICHÉ ÚDOLÍ
NS HOUSLE
NS PŘÍRODNÍM AREÁLEM BOTANICKÉ ZAHRADY

NS OBORA HVĚZDA
NS KLÁNOVICKÝ LES
NS HOSTIVICKÉ RYBNÍKY
NS PROKOPSKÉ ÚDOLÍ – BUTOVICKÝM HRADIŠTĚM

NS TOULCŮV DVŮR
NS DUBEČ-UHŘÍNĚVES

NS ÚDOLÍM DALEJSKÉHO POTOKA
NS POVODÍM BOTIČE
NS BARRANDOVSKÉ SKÁLY-CHUCHELSKÝ HÁJ
NS MODŘANSKÁ ROKLE

NS MÝTO

KELTSKÁ NS
NS ZÁVIST
NS KARLŠTEJN
GEOLOGICKÁ NS

NS PRŮHONICKÝ PARK
NS ŘÍČANSKO

NS ZVOLSKÁ HOMOLE

výlety, zajímavé věci si mohou
vytisknout a následně použít jako
průvodce na cestu a v neposlední
řadě některým nenechavcům odpadá
důvod vyřezávat z panelů v terénu
text nebo obrázky, které je zaujaly.
Také aktualizace nebo přidání
nových informací je snadné, rychlé

NS KLOKOČNÁ

a finančně nenáročné. Úspěch virtuálních stezek však neznamená
zánik těch skutečných – i naučná
stezka Barrandovské skály – Chuchelský háj prošla celkovou rekonstrukcí a přitom byla rozšířena
o informace z její virtuální podoby.

N
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CESTUJEME... PESKY

Vlnice
chlupatá,
NS
Barrandovské
skály
-Chuchelský
háj

Naučná stezka
BARRANDOVSKÉ SKÁLY– CHUCHEL
ede z Hlubočep do Malé
Chuchle a odtud přes
Chuchelský háj do Velké
Chuchle a je unikátní svojí univerzálností – na své si tu přijdou ti,
co se zajímají o přírodu, stejně jako
zájemci o historii nebo technické
památky. Trasa vede přírodovědecky
nesmírně významným územím. Už
samotný název stezky připomíná
slavného paleontologa Joachima Barranda, který v Čechách strávil skoro
polovinu svého života a věnoval se
studiu zkamenělin českých prvohor.
Jeho rozsáhlé vědecké dílo nebylo
dosud nikým překonáno, své sbírky
v závěti věnoval Českému muzeu
v Praze. Je zajímavé, že přestože
každý rok jezdil na několik měsíců do
Paříže a zúčastňoval se tam i zasedání Francouzské geologické společnosti, je mnohem známější u nás než
ve svém francouzském rodišti – že by
mu republikánská Francie neodpustila jeho oddanost královské rodině?
Několik zastávek této naučné stezky upozorňuje na místa

ÚVODNÍ ZASTÁVKA
BARRANDOVSKÝ MOST
PROFIL U KAPLIČKY
LOM U KAPLIČKY

V
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STARÝ LOM
BARRANDOVA SKÁLA

NA VYSKOČILCE

PR CHUCHELSKÝ HÁJ I
ČERTOVA STROUHA
LÁZNĚ MALÁ CHUCHLE
PR CHUCHELSKÝ HÁJ II

STARÝ LOM
NA ÚPATÍ ŽÁKŮV LOM
HOMOLKY
PR HOMOLKA
© Český úřad zeměměřický a katastrální

břidlic, které jsou chudé na živiny, ale
bohaté na sloučeniny síry, je vegetace
zcela odlišná a chudá. Neméně zajímavá jsou rostlinná společenstva
v Chuchelském háji. V místech
původního listnatého lesa bohatá
květena, zejména tzv. jarní aspekt
vyznačující se kobercovými porosty
hrachoru jarního, dymnivky duté
a jaterníku podléšky, ale pozemky,

V Malé Chuchli si můžete udělat
obrázek, jak vypadala rekreace
a lázeňství v 18. století. Dochované budovy místních lázní, kostela
a kapličky nad pramenem působí
navzdory těsnému sousedství železničního koridoru a strakonické
výpadovky dosud idylickým dojmem. Na letním bytě tu pobýval
básník Jaroslav Vrchlický a tam za

kde byl les nově vysázen na původních polích, jsou prakticky bez bylinného podrostu. Po celé trase se můžete setkat s akátem, hmatatelným
svědectvím dobrého úmyslu z konce
19. a začátku 20. století znovu zalesnit obnažené stráně vltavského
údolí, na nichž výsadba původních
dřevin selhávala, a zabránit tak
vzrůstající erozi. Důsledky byly dalekosáhlé! Akát projevil tendenci
vytvářet monokulturní porost a kde
se mu to podařilo, tam původní rostlinná společenstva zmizela. Vzhledem k jeho zmlazovací schopnosti je
velmi obtížné se ho zbavit.
Chuchelský háj je také domovem
mnoha živočichů – z hmyzu je jistě
zajímavý nápadný brouk roháč
velký, z plazů užovka hladká a zmije
obecná. Žije tu i většina druhů
ptáků lesních stanoviš. Hnízdí tu
např. datel černý, strakapoud velký,
šoupálek krátkoprstý, lejsek bělokrký.

ním jezdívali i další významní čeští
umělci.
To, že z církevních staveb vznikaly vojenské nebo hospodářské
objekty, dobře známe z doby poměrně
nedávno minulé. Opačným případem
je kaplička Panny Marie Bolestné
nedaleko Barrandovského mostu,
která vznikla z původní prachárny
francouzských vojsk, postavené při
obléhání Prahy. Podnětem k této
přeměně bylo neštěstí, ke kterému ve
zdejším lomu došlo. Naopak lidskému
štěstí vděčí za svůj vznik kostel sv.
Jana Nepomuckého, stojící v Chuchelském háji na hraně vltavského
údolí.
Podobně zajímavá je unikátní
technická památka – stará vápenka
ve Velké Chuchli. Byla už v havarijním stavu, ale záchranu jí přinesla
restituce a návrat do vlastnictví
potomka původních majitelů, který ji
postupně rekonstruuje.
N
Přijte se podívat...


Tařice skalní, NS
Barrandovské skály
-Chuchelský háj

SKÝ HÁJ

Hrachor jarní, Chuchelský háj

s paleontologickými objevy (zbytky
korálového útesu, trilobiti, graptoliti
atd.) a na významné geologické
profily.
Zatímco na trase stezky na místech s vápencovým podložím lze nalézt na slunných skalnatých stráních
bohatou květenu, včetně chráněných
druhů rostlin, např. nápadnou na
jaře kvetoucí tařici skalní a bělozářku liliovitou nebo na severních svazích v létě rozkvétající bělozářku
rozkladitou, tak na místech výchozů
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Kaplička
P. Marie
z lázeňského
komplexu
Malé Chuchle

Oblíbená a frekventovaná cyklostezka v Modřanech
podél Vltavy

TEXT A FOTO: JIŘÍ JUŘÍK

CESTUJEME... NA KOLE

Prostě na pojem cyklostezka se, alespoň v Praze, nějak zapomnělo.
Cyklistika jako druh dopravy se
přeměnila na sport či rekreační
povyražení. V Praze do práce dojížděli jen podivíni, anarchisté či
jinak podezřelí živlové. Poslední větu
berte se značným nadhledem, i já
dojížděl dobrovolně na kole z Vinohrad do Dejvic. Až na Kampu nic
moc.

Dojelo to
už i do Prahy

Cyklista v běžném silničním provozu

JAK TO BYLO
Po městě se začalo jezdit současně
s vynálezem bicyklu. Ale to byla
zcela jiná doba, doba kočárů, povozů
a pěších. Velký rozmach jízdy na kole
jako způsob dopravy nastal začátkem
minulého století. Jistě se každému
vybaví muž v baretu s vyhrnutou
nohavicí a bandaskou zavěšenou na
řidítkách. V určitém období obrázek
to velmi častý, zvláště v blízkosti
továren či nádraží. Zkrátka kolo
sloužilo po desetiletí některým vrstvám jako běžný dopravní prostředek.
S rozmachem hromadné dopravy
začal pomalý ústup cyklistiky jako
dopravy a oproti jiným městům byla
tato změna v Praze rychlejší. Je
nutno přiznat, že cyklistická tradice
nebyla v Praze nikdy tak rozvinutá
jako v jiných městech. Je to dáno
několika faktory, nejčastěji citovaným je kopcovitost města, dále stís-
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Je to asi věčné téma – cyklista ve
městě, natož v Praze! Pro mnohé
je toto spojení nemyslitelné, pro
jiného je to výzva ke změně,
samozřejmě ke změně k lepšímu,
pro jiného každodenní realita.
Skutečností je, že časy se mění
a s nimi i městská cyklistika a její
vztah k nejširšímu okolí.
Podívejme se nyní podrobněji na
onen vztah jízdy na kole a města,
konkrétně přímo toho hlavního,
tedy Prahy.
něné historické centrum a již zmiňovaná poměrně kvalitní hromadná
doprava.
Další velký úpadek cyklistické
dopravy nastal s masivním rozšířením osobních automobilů v druhé
polovině 20. století, kdy vzrůst individuální automobilové dopravy byl
deklarován jako jeden z úspěchů
socialismu. Naopak, kdo jezdil na
kole, byl považován za lehce podezřelého zpátečníka. A začala masivní
výstavba silnic, dálnic, a tím pro
cyklisty nastalo období „dál nic“.

DOBA PŘEDSOUČASNÁ
I přišla revoluce. Nejen ta sametová, ale tak trochu i cyklistická. Do
Čech začaly proudit výrobky z toho
dosud nedostupného Západu, a tím
i kola, na kterých se dalo jezdit.
Favorit, Eska, Velamos, Sobi a další
nech prominou, ale s produkcí světových značek se jejich výrobky stěží
mohly porovnávat. Ještě horší situace
byla v cyklistické infrastruktuře.
Opět zůstáváme v Praze u chybějících cyklostezek, stojanů na kola,
možnosti přepravy kol prostředky
MHD a dopravních úprav, zohledňujících potřeby cyklistů. O celkové
bezpečnosti jízdy na kole po Praze
nemluvě. Začátkem devadesátých let
nastala druhá vlna automobilizace
společnosti. Automobil stále více
vládl všemu. Toto horečné období
výměny žigulíků, wartburgů natož
trabantů za ojetiny západní provenience, ale i nákupy nových vozů přineslo potřebu stále většího prostoru
nejen pro pohyb, ale i pro parkování
přibývajících automobilů. Vlivní podnikatelé, politici a voliči jezdí po
Praze přeci v autech, tak proč neukousnout támhle z chodníku, tady
z trávníku a nerozšířit vozovku či
parkoviště. A opět se při těchto
nových stavbách nějak zapomnělo na
ty podivíny, kteří chtějí po Praze
jezdit na kole.

SKORO SOUČASNOST
A jsme již takřka v současnosti,
přesněji v roce 2002, kdy se v srpnu
vylila z břehů Vltava a nastal totální
dopravní kolaps. Jediné, co po Praze
opravdu jezdilo, byly autobusy, kterým byly vyčleněny zvláštní pruhy,
a samozřejmě jízdní kola, znovuobjevená jako dopravní prostředek.
Voda opadla, ale kupodivu neopadl
zájem o jízdu na kole po městě. Lidé
si uvědomili, že lze ke každodennímu
životu přistupovat i jinak. Navíc se
stále více projevovala disproporce
mezi počtem automobilů na jedné
straně a nedostatečnou kapacitou
komunikací a parkovacích míst na
straně druhé. A tak se začalo více
jezdit na kolech, a tím i požadovat
cyklistické standardy běžné v zemích, kde, mírně řečeno, mají před
námi náskok. Největší tlak byl logicky na výstavbu cyklostezek, tedy
komunikací určených pro cyklisty,
bruslaře a pěší, oddělené od motorové
dopravy. A opravdu se věci daly do
pohybu a cyklistika začala být
viditelnější i v Praze. Na magistrátu
začala působit pracovní skupina,
později přímo komise, tlak zdola
působily občanská sdružení a iniciativy, ale především jízda na kole do
práce či na nákupy přestala být
něčím abnormálním. Pod touto novou
realitou se začaly dít i konkrétní věci.
Tedy vznikaly kýžené cyklostezky,
můžeme převážet kolo v metru, k dispozici jsou stojany na kola, začaly
svítit první semafory pro cyklisty…
Bohužel mnoho změn rozhýbaly
teprve lidské oběti z řad cyklistů.

ŽE BY SOUČASNOST?
Je konec roku 2007 a uběhlo více
než 100 roků od pomyslného začátku
tohoto článku. V Praze vznikla řada
nových cyklostezek. Cyklistika se
stala nedílnou součástí většiny volebních programů našich politických
stran. Po Praze jezdí na kole stále
více lidí. K tomu ještě připočtěte
zahraniční turisty, využívající rozrůstající se nabídky půjčoven kol. No,
jsme trošku jinde, než třeba před pěti
roky, natož při ještě větším ohlédnutí. Nicméně! (a těch vykřičníků by
mohlo být více) Nicméně je stále co

dohánět. Naštěstí povědomí nejen
regionálních politiků o potřebách
cyklistů ve městě se zlepšilo, a tak se
na hmatatelné výsledky v jejich přístupu k této problematice čeká stále
kratší dobu. Snad největší změnou je
právě přístup města (myšleno Magistrátu hl. m. Prahy) k cyklistům
a cyklistice jako takové. Prostě
změna filozofie. Až doposud byla cyk-

chápán jako rovnocenný partner.
K tomuto musí přispět nejen osvěta
mezi řidiči automobilů, ale především konkrétní opatření, zajišující
cyklistům bezpečný prostor mezi auty. Jedním a zřejmě nejjednodušším,
a proto snad i nejrozšířenějším
opatřením, budou speciální pruhy pro
cyklisty, vyznačené přímo v hlavním
dopravním prostoru. Prostě se ubere
Když se zavře
nábřeží,
nastane
cyklistická
idyla

listika chápána jako cosi na okraji, co
se má provozovat stranou veškerého
dění, izolovaně, jen a pouze na oněch
cyklostezkách. Z toho pak vyplývala
určitá bezradnost či nejistota řidičů
ve vztahu k cyklistům, které náhle
potkali uprostřed běžného provozu.
Prostě nevěděli, jak se zachovat, dát
tomu nicotnému cyklistovi přednost
zprava, jet za ním nebo jej za každou
cenu předjet, a tak dále. Přitom
v cyklisticky rozvinutých zemích je
cyklista chápán jako rovnocenný
účastník silničního provozu, ne-li
jako účastník prioritní, nebo ten
nejzranitelnější. Kolo není chápáno
jen a pouze jako sportovní náčiní, ale
jako dopravní prostředek. Jezdec na
kole prostě patří do běžného provozu,
a to s maximálním zohledněním jeho
bezpečnosti a komfortu při jízdě.

NYNÍ A NADÁLE
Jak by se měly výše naznačené
změny projevit v praxi? Na prvním
místě je bezpečnost cyklistů při jízdě
po městě. Jak již bylo uvedeno, jezdec
na kole do běžného provozu patří
a musí být ostatními účastníky

místo pro auta a na ušetřeném prostoru vznikne pruh jen a pouze pro
cyklisty. Tyto jízdní pruhy jsou
obvykle jednosměrné a vyznačené
červenou barvou. Obdobné řešení se
nabízí ve společném využívání oddělených pruhů pro autobusy MHD
a cyklisty. Příkladem budiž na podzim 2007 nově otevřená pražská ulice
Pobřežní. Další rozšiřující se novinkou je možnost jízdy na kole jednosměrkou v protisměru, samozřejmě
pouze tam, kde to bezpečnostní a rozměrové podmínky umožní. Podobných opatření lze postupně očekávat
více.
A jaký že je všeho tohoto snažení
cíl? To snad již vyplynulo z předešlého textu. Opětovně začlenit cyklistickou dopravu do běžného provozu.
Přeměnit Prahu, ale i další města na
místa příznivá a bezpečná pro cyklisty. Naučit řidiče, že jezdec na kole
není lovná zvěř. No a v důsledku je
zde jeden nemalý, ale nutný cíl.
Nenápadně, leč postupně vytlačit
auta z center měst. Zavést alternativní způsoby dopravy, mezi něž cyklistika patří. Zkrátka vrátit ulice
N
lidem, tedy pěším a cyklistům.
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ZIVOCISNÁ RÍSE

Entomologie
TEXT: FRANTIŠEK FIALA, FOTO: PETR VESELÝ

NAUKA O HMYZU, HISTORIE A SOUČASNOST
Snad o žádné jiné z celé škály biologických věd nepanuje mezi laickou
veřejností tak zkreslená představa, jako o entomologii. Jistě jste se již
v nějaké knize či filmu s postavou entomologa setkali. Autoři příběhu
většinou vykreslili následující obraz: roztržitý profesor či starý mládenec,
pro praktický život zcela nepoužitelný, pokud možno vyzáblé postavy se
silnými brýlemi na nose, sí kou v ruce a botanickou torbou přes rameno.
Stačí si vybavit postavu „bratrance Benedikta“ z Verneova románu
Patnáctiletý kapitán, nebo „motýláře“ z příběhů o statečném Vinetouovi.
V lepším případě byl entomolog prezentován jako obzvláště rafinovaný
zločinec například v románu Pes baskervillský. Spousta mýtů
a zkreslených informací přetrvává až do současnosti, a tak se podíváme,
jak to s tou entomologií je ve skutečnosti.

Český
entomolog
kolem roku
1880
(převzato
z publikace
Šumava,
vydal Kober
– knihkupec,
r. 1880)

HISTORIE A SOUČASNOST
Počátky vážnějšího zájmu o hmyz
spadají do 16. a 17. století. Při
šlechtických sídlech byla zakládána
takzvaná vivária, což byly drobné
altánky, mnohdy složitě zdobené,
zasklené, nebo zasíované. V těchto
viváriích pak vážní zájemci sledovali
hmyz, ale i jiné živočichy donesené
z volné přírody. Již v této době si někteří vedli deníky s podrobnými
zápisy a kresbami. Do dnešních dob
se uchovaly nejenom tyto deníky, ale
i půvabné rytiny zobrazující vážené
pány v parukách a dvorním oděvu,
pobíhající po rozkvetlé louce a pomocí
sítěk zvláštních hřibovitých tvarů
lovící hmyz.
V 18. století již vznikají sbírky
hmyzu zpracované klasickým způsobem, tj. na špendlících. Nevíme,
kdo s touto myšlenkou přišel, ale byl
to geniální, dodnes nepřekonaný
nápad. V této době slavný švédský
přírodovědec Karl Linné pojmenovává první druhy. Je zajímavé, že jeho
sbírka hmyzu zůstala zachována až
do současnosti. Z toho je zřejmé, že
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sbírky pečlivě ošetřené mají v zásadě
neomezenou trvanlivost.
V 19. století jsou již sbírky hmyzu
zcela běžné a entomologie se z pouhého zájmu o přírodu stává skutečným vědním oborem.
Také na našem území má sbírání
hmyzu a budování sbírek obrovskou
tradici. V roce 1904 byla založena
I běžná babočka paví oko (Inachis io L.) má svůj půvab

Česká společnost entomologická
(ČSE), o jejíž vznik se nejvíce zasloužil nezapomenutelný profesor
Klapálek. Tato společnost od svého
vzniku až do současnosti, tj. po dobu
více než sto let, sdružuje ve svých
řadách nejenom profesionální entomology, ale zejména entomology
amatéry. Právě toto jedinečné propo-

jení, spolu s vlastním vzdělávacím
programem jednotlivých sekcí ČSE
a pravidelnými společnými schůzkami, vždy zaručovalo vysokou odbornou úroveň většiny amatérských
entomologů.
Druhá polovina 20. století přinesla výraznou změnu pohledu na
sbírání hmyzu. Přestává to být pouze hromadění bezúčelně zabitých
a vzorně vypreparovaných tvorů, ale
sbírky hmyzu začínají sloužit především pro účely ochrany přírody.
Vlivem změn v krajině začíná hmyzu
prudce ubývat. Sběratelé tráví tisíce
hodin v terénu, mapuje se výskyt jednotlivých druhů, provádí se pozorování tažných druhů hmyzu. V této
době vychází celá řada faunistických
prací. Jsou to právě sběratelé hmyzu,
kteří odhalují řadu příčin jeho
úbytku a navrhují nápravná opat-

ření. Tento trend přetrvává až do
současnosti. Pracovny a knihovny
vyspělých entomologů amatérů jsou
plně srovnatelné s vědeckými pracovišti. Řada sběratelů vytvořila databáze obsahující desetitisíce faunistických údajů. Z těchto databází čerpají profesionální pracovníci ochrany
přírody. Klasickou ukázkou této
novodobé činnosti jsou průzkumy
prováděné po odsunu sovětské armády v bývalých vojenských újezdech
Mladá a Ralsko. Tyto průzkumy
ukázaly na jedinečnost těchto lokalit
a nutnost jejich ochrany. Například

v bývalém vojenském prostoru
Mladá bylo zjištěno 27 druhů motýlů,
do té doby z našeho území neznámých. V roce 2002 a 2003 se většina
amatérských entomologů zapojila do
mapování ohrožených druhů hmyzu
a jejich stanoviš v rámci projektu EU
Natura 2000.

nutné zhotovit řadu mikroskopických
preparátů a hmyz bezchybně determinovat.
Otakárek ovocný (Iphiclides podalirius L.)
patří ke státem chráněným druhům motýlů.

PRÁCE ENTOMOLOGA
Je zapotřebí si uvědomit, že výzkum hmyzu v terénu vyžaduje
obrovské úsilí a je velmi obtížný.
Botanikovi stačí několik návštěv
lokality v průběhu vegetačního období, bez ohledu na počasí, a má
celkem slušnou představu o druhové
skladbě vegetace. Entomolog je na
tom podstatně hůře, zejména, zabývá-li se nočním hmyzem, který žije
velmi skrytě. Krátkověkost hmyzu,

kolísání jeho populační hustoty a vliv
počasí vyžaduje řadu návštěv lokality. Teprve po několika letech začínáme mít reálnou představu o celkovém počtu druhů hmyzu, který
danou lokalitu obývá. Každý faunistický údaj tak mnohdy představuje
desítky hodin tvrdé práce v terénu.
A prací v terénu vše teprve začíná.
Nasbíraný hmyz se musí odborně
vypreparovat a opatřit lokalitními
štítky s přesným datem a místem
nálezu, jinak je vědecky zcela bezcenný. Mnohdy u podobných druhů,
které nelze určit přímo v terénu, je

JAK SE STÁT ENTOMOLOGEM?
Jak z předchozího textu vyplývá,
začínající entomolog musí vynikat
obrovskou pečlivostí a zejména
trpělivostí. I přes veliké úsilí se práce
zpočátku nedaří dle jeho představ,
a tak ve většině případů počáteční
nadšení brzy ochabuje a nastupuje
rozčarování společně s pocitem, že "ta
entomologie se prostě dělat nedá".
Zejména v dnešní době, ve které mají
mladí lidé tisíce možností, jak
pohodlně trávit volný čas, většina
zájemců rychle odpadne.
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VLEVO:
U nás
vyhynulý
přástevník
pryšcový
(Ammobiota
festiva Hufn.)
se vyskytoval
i v okolí
Prahy
VPRAVO:
Můra
Ammoconia
caecimacula
D.et.S.
hoduje
na vnadidle

V

V

V

V
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ZIVOCISNÁ RÍSE

VLEVO:
Všechny
druhy
čmeláků
jsou u nás
zákonem
chráněny.
Tento se
nazývá
čmelák
skalní
VPRAVO:
Vzácný host
z jihu lišaj
svlačcový
(Agrius convolvuli L.)
se nechal
přilákat na
světlo

Pro mladého zájemce je nejjednodušší informovat se na sekretariátu ČSE o adresách sběratelů,
kteří působí v jeho okolí. Zkušený
sběratel jistě nového zájemce neodmítne a rád mu pomůže v jeho entomologických začátcích. Tím si každý
začátečník ušetří řadu nezdarů.
Pořádají se též entomologické burzy,
na nichž je možno nakoupit potřebné
vybavení a literaturu, bez které se
žádný začínající sběratel neobejde.
Pokud se chceme věnovat sběru,
případně chovu hmyzu, musíme se
též seznámit s pravidly, které nám
tuto činnost umožňují. Tato pravidla
stanovuje Zákon o ochraně přírody
a krajiny č. 114/1992 Sb., doplněný

řada programů pro revitalizaci
přírody, na které jsou vynakládány
značné prostředky, tento trend se
nedaří zastavit a řada druhů
živočichů a rostlin z naší přírody
nenávratně mizí. Proč tomu tak je?
Některé důvody známe, jiné pouze
tušíme a řadu jevů v přírodě probíhajících si, i přes velký pokrok biologických věd, dosud nedovedeme
vysvětlit. Jedná se o velmi složitou
problematiku, která je v naší zemi
umocněna nesmírným přírodním
bohatstvím, soustředěným na velmi
malém území. Jen pro představu:
z více než dvanácti tisíc druhů evropských motýlů jich na území Čech
a Moravy žije více než 3000, tj. celých

prováděcí vyhláškou č. 395/1992 Sb.
O možnostech sběru na daném území
můžeme získat informace v Agentuře
ochrany přírody a krajiny (AOPK),
která se nachází v každém větším
městě. Je samozřejmé, že bez vážných vědeckých důvodů a patřičných
povolení nelze sbírat hmyz v národních parcích, rezervacích a chráněných krajinných oblastech.
Nezastupitelným zdrojem informací o entomologii je v současnosti
internet.

25 %! Obdobná je situace i u ostatních skupin hmyzu. Chceme-li toto
druhové bohatství chránit, je nutné
nejprve důkladně prostudovat život
jednotlivých druhů, jejich potravní
a stanovištní nároky. Navíc počet
druhů hmyzu v naší přírodě není
neměnný. Nejenom, že některé mizí,
ale řada nových, invazních druhů, na
naše území proniká. Také druhy,
které se u nás vyskytují pravidelně,
mají každý rok různou populační
dynamiku. U mnoha druhů hmyzu
ještě dnes neznáme jejich vývojová
stádia a o jejich životě máme jen
mlhavé představy. Při poznávání
a ochraně našeho bohatství v podobě
hmyzu nás čeká ještě obrovský kus
práce.

HMYZ JAKO PŘÍRODNÍ BOHATSTVÍ
V posledních letech dochází
k obrovskému úbytku hmyzu nejenom na našem území, ale v rámci
celé Evropy. Přestože existuje celá
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Pestřenky jsou dravé mouchy

LITERATURA
V jednom článku nelze téma
entomologie vyčerpat zcela,
proto dovolte, abych vám na
závěr doporučil pár titulů, které
jsou dle mého názoru základními učebnicemi entomologie:
 J. R. Winkler:
Sbíráme hmyz a zakládáme
entomologickou sbírku,
SZN, Praha, 1974.
 M. Lulák, J. Krnáč:
Začínáme s entomologií
a chovem motýlů,
Alfa consunlting, s.r.o.,
Karviná, 1999.
 Další literaturu najdete
na webových stránkách
www.kabourek.cz
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JSEM TU JÁ, CLOVEK

LEVNÉ TEPLO
OD SLUNCE
Slunce k zemskému povrchu
každoročně pošle 5000x více
energie, než kolik činí celosvětová
roční energetická potřeba.
Na plochu 1m2 dopadne za rok průměrně 1100 kWh energie, roční výroba
slunečních kolektorů v našich podmínkách dle typu kolektoru dosahuje přibližně 300 – 550 kWh/m2 za rok, přičemž
jde o energii čistou, bez ekologických
zátěží.
Sluneční kolektory je výhodné využívat pro ohřev teplé užitkové vody
(zkratka TUV), přitápění objektů a temperování bazénové vody. Pro přípravu
TUV platí, že 2m2 plochy kolektorů stačí
k ohřevu 100 l vody, průměrná spotřeba
teplé vody v domácnostech činí přibližně
50 l na osobu denně. Kolektorové instalace se zpravidla dimenzují na 200 l
TUV a více. Pokud chceme kolektory
využívat i pro přitápění budovy, je třeba,
aby tomu v daném objektu odpovídala
otopná soustava, která musí být nízkoteplotní, tedy pokud je budova vytápěna
velkoplošnými radiátory s nízkým teplotním spádem (50/40 °C), nebo ještě
lépe podlahovým topením se spádem
40/35 °C.
Vzhledem k tomu, že sluneční kolektory vykazují největší účinnost v letních měsících, kdy není třeba vytápět,
je ideální využít tuto přebytečnou energii pro temperování vody v bazénu.
Do doby návratnosti investice
může zásadně promluvit možnost získání dotace ze Státního
fondu životního prostředí, která
může činit až 50 % z proinvestovaných prostředků, maximálně však 60 tisíc Kč na jednu
instalaci. Dotace nelze nárokovat a jsou poskytovány až po
realizaci.
(Toto jsou informace platné pro
rok 2007; nové podmínky na
příští rok budou známy
v únoru 2008.)

MOŽNÉ ÚSPORY
Správně navržený solární systém
může pokrýt 60 až 75 % spotřeby energie na ohřev TUV. V kombinaci využití
systému pro ohřev TUV a přitápění objektu je možné pokrýt až 95 % energie
na ohřev vody a až 35 % energie na vytápění. Dle způsobu a doby provozování
bazénu lze ušetřit díky kolektorům 40
až 70 % nákladů na ohřev bazénové vody. V absolutním vyjádření mohou ušetřené prostředky v závislosti na velikosti instalace činit i desítky tisíc korun
ročně.
Životnost slunečních kolektorů je 25
až 30 let, životnost boilerů a oběhových
čerpadel závisí na kvalitě vody v místě
instalace, ale lze počítat s životností přibližně 20 let. Návratnost investice závisí
do značné míry na typu původního zdroje energie používaného pro ohřev TUV
a pro vytápění, pohybuje se mezi 8 až 12
lety. Nejvyšších úspor a tedy nejkratší
návratnosti dosahují kolektory v objektech, kde je pro vytápění využíván propan-butan. Výhodnost pořízení slunečních kolektorů se pak dále zvyšuje
s růstem cen energií z neobnovitelných
zdrojů.
Instalace kolektorů v rodinných domech zabere zpravidla 2 až 6 dnů v závislosti na výkonu soustavy. Kolektory
by měly být orientovány jižním směrem
(jihovýchod až jihozápad) v přibližně
45° sklonu, umístit je lze na plochou
i šikmou střechu nebo na fasádu. Cena
malé instalace se dvěma kolektory pro
ohřev 200 litrů teplé vody obnáší investici přibližně 80 000 Kč. Práce by
měla provádět odborná firma, která
výkon soustavy v projektu vhodně nadimenzuje, ne vždy totiž platí, že čím více
kolektorů, tím lépe. U nabídek montážních firem je třeba zvažovat i servis
a záruky, které firma v ceně instalace
nabízí, solidní firma by zákazníkům
také měla nabízet pomoc s podáním
žádosti o dotaci.
A nezapomeňte – slunce vám
fakturu za teplo nepošle!

sluneční kolektory

ENVI, s.r.o.
Dukelská 145, Třeboň
tel. 384 706 139
tel. 724 155 998
obchod@envi.cz
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www.envi.cz
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TEXT A FOTO: VĚRA BIDLOVÁ

OKÉNKO DO SVETA

Nikomu se dosud nepodařilo přesně lokalizovat mýtický biblický ráj
zvaný Eden. Podle První knihy Mojžíšovy by se měl nacházet kdesi mezi
řekami Eufrat a Tigris v dnešním jižním Iráku.
Eden, tedy ráj, se zcela určitě nachází v anglickém Cornwallu, nedaleko
města St. Adstell. Není to ráj v pravém smyslu biblický, ale jako v jiném
světě si zde musí připadat všichni, kteří se zajímají především o užitkové
rostliny a vzájemné souvislosti mezi světem rostlin a člověkem.

RÁJ JE
V CORNWALLU!

Návštěvníci
sestupují
od pokladny
ke skleníkům
(biomům)
mezi záhony
okrasných
a užitkových
rostlin

den, vlastně Eden Projekt,
se nachází ve vytěženém
kaolínovém lomu, na jehož
dně byly postaveny polokruhovité
skleníky neboli biomy, obklopené výsadbami okrasných i užitkových rostlin. Prostředí lomu je dokonale využito. Cesty, které se jím vinou, nabízejí ze všech stran jedinečné výhledy
na výsadby, výtvarné objekty a především na futuristicky vyhlížející

E
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Pohled na venkovní záhony s vinoucími se cestami

Výtvarníci Francisco Montes Shuna
a Yolanda Panduro Baneo byli inspirováni kresbami
peruánských šamanů. Jejich kresby v tropickém
skleníku připomínají magickou sílu rostlin

Pohled na skleníky ze staveniště výukového centra.
V současné době je centrum dokončeno a slouží
návštěvníkům. Obě fotografie jsou zde zveřejněny
nikoli kvůli nostalgii, ale jako ukázka dokonalé
vstřícnosti k návštěvníkům. Staveniště sice bylo
nepřístupné, ale návštěv-níci mohli sledovat průběh
stavby z vyhlídkové terasy, na které nechyběla ani
velká hromada písku se spoustou bagříků pro děti
a samozřejmě výtvarné objekty – květiny z různých
materiálů používaných při stavbě (viz dole)

UPROSTŘED:
Interiér
skleníku
se subtropickou
vegetací

Polokruhovité
konstrukce
skleníků
připomínají
obří kulaté
včelí plástve

skleníky, na nichž na první pohled
zaujme konstrukce složená ze
šestiúhelníků potažených měkkým
plastem.
Autory projektu jsou Tim Smith
a desiagner a architekt Nicholas
Grimslaw. Vybudování Edenu trvalo
dva a půl roku, pro veřejnost byl
otevřen v roce 2001.
Detail struktury konstrukce skleníků potažených měkkým plastem
V expozici textilních rostlin se nachází instalace vytvořená z napnutých
konopných lan

Jak už bylo zmíněno v úvodu, na
dně bývalého lomu se nachází největší lákadla – skleníky. První, věnovaný především užitkovým rostlinám tropických oblastí, patří k největším na světě – nachází se na ploše
1,5 ha a v nejvyšším bodě měří
55 m. Druhý skleník pokrývá plochu
0,6 ha a je vysoký 35 m a prezentuje
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OKÉNKO DO SVETA
Pohled na skleníky (biomy) potažené měkkým plastem
Netradičně řešený altánek ve tvaru listu čajovníku

rostliny subtropických oblastí – ze
Středomoří například korkové duby
a olivovníky. Ale seznámit se zde
můžete i s kalifornským chaparalem
a mnoha jinými rostlinami i společenstvy.
Součástí areálu Eden Projekt je
mimo skleníků také výukové centrum, najdete zde i záhony věnované
jednotlivým skupinám užitkových
rostlin, knihkupectví, obchod s dárkovými předměty a restaurace.
Eden by nebyl Edenem, ale jednou z mnoha dalších, lepších či horších botanických zahrad, kdyby nebylo jeho neuvěřitelné vstřícnosti
k návštěvníkům a až do nejmenších
detailů zvládnutého a především

Industriální květina výtvarníka Davida Kempa
upozorňuje na problém spalování fosilních paliv
a uvolňování oxidu uhličitého do vzduchu

Ve skleníku s výsadbou subtropických rostlin je také část věnovaná révě vinné, olivám a korkovému
dubu. Na obrázku je informační panel o korku a pasoucí se stádečko divokých prasat sestavených
z borky korkového dubu
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Celkový pohled na zvukovou instalaci připomínající kostru
dinosaura. Je možné na ni drnkat na natažených strunách, žebra
a ocas používat jako xylofon nebo jen naslouchat hudební produkci
kamarádů

"...s lodí, jež
dováží čaj
a kávu" ...
a také
spoustu
exotického
koření
z celého
světa, které
mohou
návštěvníci
očichat
v jednotlivých
přihrádkách
lodního
trupu

dokonalého propojení rostlin a výtvarného umění. Jednotlivé expozice
jsou jimi vhodně doplněny, instalace
a sochy nejsou nikdy samoúčelné,
často slouží ke hře a k nenásilnému
zprostředkovaní informací.
Eden je prostě Eden, snad se nám
podaří trochu jej přiblížit alespoň
pomocí fotografií.
N

Průchozí altán z vrbového proutí,
které začíná postupně obrůstat
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TEXT: VLADIMÍR HOTOVEC, FOTO: ARCHIV VLADIMÍRA HOTOVCE

OKÉNKO DO SVETA

POHLED NA JAPONSKO

PŘES OSTŘÍ
SAMURAJSKÉHO
MEČE

NAHOŘE:
Šintoistická
svatyně
Icukušima
(ostrov
Miyadžima)

iný než tento, přítomný, okamžik neexistuje a také se nikdy nebude opakovat. Rozhodnete-li se číst tyto řádky podruhé,
bude to jiný okamžik a vy o nich
budete přemýšlet odlišně. Možná se
hlouběji zamyslíte. Možná pisatele
odsoudíte.
Právě tento úhel pohledu Japonců
na každodenní život, mezilidské vztahy, ale třeba i na přírodu, prostě na
vše, co se kolem odehrává, je odlišuje
od nás, od našeho pohledu na svět.

J

MÁ CESTA MEČE
Moje cesta k samurajskému meči
začala, když mi nebylo ani patnáct
let. V té době jsem propadl kouzlu
„sebeobrany“. Tenkrát to pro mne
znamenalo kroutit si s kamarády
rukama v domnění, že děláme japonské ju-jutsu. Touha po bojových
uměních mě v roce 1968 dovedla do
jednoho z prvních oddílů karate. Po
roce a půl jsem zjistil, že karate pro
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ICHI GO – ICHI E [iči go – iči e]
…slova, která vám zřejmě nic
zvláštního neříkají. Přesto právě
vy v tento okamžik začínáte
naplňovat jejich hluboký význam.
Význam v Japonsku známého
zenového rčení: Ichi go – ichi e
aneb TADY A TEĎ.
mne není to pravé a až do svých třiatřiceti let jsem se zřekl cvičení
bojových umění. Ale ani v této pauze
mě nepřestala provázet touha vlastnit pravý samurajský meč-katanu.
V roce 1984 jsem na burze získal
torzo krátkého meče – wakizaši
a o dva roky později, kdy delegace japonských mistrů meče představila
v Praze kendó, jsem se konečně dočkal a vstoupil na hmatatelnou Cestu
meče. Náš první učitel kendó, pan
Tóru Giga, mi v roce 1990 pomohl
poprvé navštívit Japonsko. Konečně
jsem mohl čerpat zkušenosti a dovednosti od nejlepších mistrů. V následujících letech jsem se do své země
zaslíbené ještě několikrát vrátil.
Vždy jsem se v první řadě učil kendó
V japonské zahradě je důležitá cesta

a iaidó (umění tasení meče). Obě
bojová umění jsou dnes sice sporty,
avšak pro mne byla vždy kulturním
odkazem těch, kteří po dlouhá staletí
Japonsku vládli – samurajů.
Chcete-li však pochopit kendó
jako bojové umění, musíte se snažit
pochopit Japonce a tím i kulturní
odlišnosti. Kendó mi v průběhu let
ukázalo mnoho tváří. Nejen svou tvrdost, ale i cit pro vnímání krásného
kolem nás. Nezřídka jsme bojovali
uprostřed přírody. Jednou byla součástí tréninkové haly (dódžó) krásná,
šlechtěná zahrádka, jindy bylo dódžó
vsazeno do samého lůna přírody.
Kendó mě učilo vnímat i chápat nuance protikladů – krásné i nebezpečné zároveň. Někdy až nepochopitelně
tvrdý trénink pokračoval relaxací
v horké lázni uprostřed přírody. Jindy jsem rozpálená chodidla chladil
v horské bystřině. Pomalu a mnohdy
bolestivou cestou jsem se prodíral
k poznání harmonie přírody a jejích

křesanství nebo islám. V Šintó najdeme horizontální myšlení (vše v harmonii), na rozdíl od křesanství, ve
kterém se jasně ukazuje linie vertikální (nebe – peklo, láska – nenávist).
Šintoistická víra naučila Japonce
milovat přírodu, těšit se z jejích proměnlivých krás a radovat se z různorodosti a barvitosti života.

VLEVO:
Miyadžima,
místo, kde
zvířata, lidé
i duchové žijí
v souladu

ZAHRADA RJÓANDŽI V KJÓTU

zákonů. Začínal jsem chápat, proč si
lidé i pro bojové techniky brali příklad od zvířat. Proč jsou tak rychlá
a mrštná? Protože netouží po medailích, jednají instinktivně a nepotřebují si nic dokazovat. Oni přírodou
jsou a jí žijí.

JAPONŠTÍ SAMURAJOVÉ
K meči a samurajům se váže
nejedno rčení, ve kterém lze najít
přesah jinam, než k roli tvrdých válečníků, kterou by jim většina z nás
přisoudila. Mnohá z nich vycházejí
z přírodních zákonů nebo se na ně
odvolávají.
„Člověče, postav se čelem k přírodě a uč se“ – z tohoto úsloví se, mimo
jiné, odvinul čelní postoj válečníků
k protivníkovi a držení meče obouruč.
Samurajové museli být vzděláni
nejen v boji, ale též kulturně. Museli
se stále učit, pracovat na sobě. To vystihuje rčení: „Učení je zápas s říčním proudem. Přestaneš-li veslovat,
proud tě odnese nazpátek.“
A jako bojující zvíře, tak i samuraj musí mít schopnost rozhodného
a rychlého jednání. „Vědět a jednat je
jedno a totéž“, což ovšem znamená

Květiny odkvétají, když je ještě
nechceme ztratit, plevel klíčí,
když se nám protiví vidět ho růst.
(Japonské přísloví)
i přijetí trestu (prohry) v případě
špatného rozhodnutí.

JAPONCI A PŘÍRODA
Vztah Japonců k přírodě vychází
z původního náboženství – Šintó. Ve
skutečnosti je Šintó učením o kultu
přírody. Vzniklo z vřelého vztahu
Japonců k okolnímu světu a životu.
Říká se, že všechno na světě má svoji
duši a je tudíž posvátné: hora chrlící
oheň, lotos kvetoucí ve vodě, duha na
nebi, celá příroda... Japonci uctívají
přírodu nikoli ze strachu před nepředvídatelnými jevy, hrozícími živelními pohromami, nýbrž z nesmírné vděčnosti a úcty ke všemu, co
z přírody vychází. Celá kniha Šintó je
soubor legend. Nejsou to žádná
přikázání či mravní ponaučení, ba
dokonce ani varování před hříchem.
Šintó neobsahuje žádné etické normy. Dokonce není správné nazývat ho
náboženstvím jako je například

 KENDÓ neboli Cesta meče, se transformovalo z bojového umění
kendžucu, určeného pouze samurajům. Jedná se o japonský šerm,
kde bambusový meč šinaj nahradil ostrou katanu.
Dnešním cílem kendó je vychovat fyzicky, zejména pak mentálně
silného člověka, schopného čelit tlakům každodenního života.
 IAIDÓ lze volně přeložit jako umění tasení meče. V iaidó se řeší
situace, kdy meč musí být rychle a efektivně tasen a použit. Není zde
skutečný soupeř jako v Kendó. Tím největším soupeřem je člověk sám
sobě. Japonci říkají: „Prostřednictvím meče ukažte své srdce.“
 Slůvko „dó“ v obou případech znamená celoživotní Cestu,
zdokonalování sebe sama, zejména vlastního charakteru, prostřednictvím cvičení s mečem.

Existuje řada výkladů toho, co
chtěl před dávnými dobami tvůrce
zahrady, moudrý mnich Sóami, vyjádřit patnácti neopracovanými, různě
velkými kameny, které rozestavěl
v bílém písku.
Hovoříme o patnácti kamenech,
avšak ve skutečnosti jich spatříte
vždy jen čtrnáct. Patnáctý nikdy není
v zorném poli, protože ho zaclánějí
kameny sousední. O krok dál vidíte
„jiných“ čtrnáct kamenů. Patnáctý,
jenž byl dosud skrytý, je sice vidět, ale
zmizel jiný. Takto lze obcházet celou
zahradu vždy se stejným výsledkem.
„Zahrada kamenů může být alegorií svérázné struktury japonského
hospodářství, v němž skaliska monopolního kapitálu ční vysoko nad
mořem zrnek písku, představujícím
bezpočet malých a nejmenších podniků“, sděluje nám turistický průvodce. Mě upoutal jiný způsob nahlížení, který v rozmístění kamenů vidí
model poznání. Vždy nutně zůstává
něco neznámé, něco, co nebereme
v úvahu. Jsme přesvědčeni, že vidíme
beze zbytku všechno, co existuje,
a vůbec nás nenapadne, že může být
něco skryto. Nechtěl snad Sóami říci,
že hlavní nejsou kameny, ale lidé,
kteří přicházejí do zahrady? Nemá
snad tato zahrada vyjadřovat myšlenku, že lidé chápou jedno a totéž
různě a každý po svém? Nikoho při
tom nenapadne tvrdit, že on vidí svět
správně a ostatní nikoli. Nestojí tyto
názory za zamyšlení? V zahradě
Rjóandži je vlastně skryt pohled
a názor každého z nás.
… a tak až budete někdy s někým
jednat a přesvědčovat ho o své pravdě, nebo třeba hodnotit to, co jste právě dočetli, vzpomeňte si na zahradu
Rjóandži, kde každý vidí svých čtrN
náct kamenů, a každý jinak.
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TEXT A FOTO: MICHAELA SKÁLOVÁ

KATASTROFY

Co je to přírodní katastrofa?
Pro člověka to může být zcela
zásadní událost, která ovlivní
jeho existenci jako druhu.
Pro naši planetu to je epizodická přírodní
událost, která má sice rozsáhlé negativní
důsledky, ale z historie pohledu Země
je krátkodobého charakteru.
Katastrofa nemusí mít nutně jen negativní
důsledky. Existují ekosystémy, které by bez
katastrof nemohly vůbec existovat. Například
borovice limba využívá požáru k ochraně
svého teritoria před konkurenty. „Plamenová“
ekologie lesů je tak propracovaná, že semena některých jehličnanů dokonce vyžadují
teplo ohně, aby se uvolnila z obalů.
Mnohé katastrofy zase ve své době znamenaly výzvu pro jiné druhy života
– a tím se dostáváme k našemu tématu:

Přišla smrt dinosaurů z ves
Hromadné vymírání bylo vždy
velkým otazníkem. Co se stalo, že tak
náhle (v tomto případě slovo „náhle“
znamená stovky tisíc let – pro člověka těžko obsáhnutelný časový horizont, pro Zemi okamžik) vymřelo

mnoho druhů? Obvykle nás v zápětí
napadne další myšlenka: Je možné, že
se to bude opakovat? Budeme ve
skupině, která (ne)přežije? Ostatně
mnozí biologové tvrdí, že každý druh
stejně jednou vymře. Pojme se tedy

podívat do minulosti na dobu, kdy
druhová rozmanitost znenadání rapidně klesla..
Ve vývoji života na Zemi byla
taková hromadná vymírání dvě. První
před 250 milióny let, tedy na konci
prvohor, a druhé na přelomu druhohor a třetihor před 60 milióny let.

PRVNÍ VYMÍRÁNÍ – KONEC PRVOHOR
Je neuvěřitelné, že v prvním případě od konce prvohor (období
permu) do začátku druhohor (období
triasu) nepřežilo 90 % druhů mořských živočichů. Na souši byl pak
zasažen především hmyz. Proč došlo
k tak obrovskému poklesu rozmanitosti flóry a fauny? Žádný důkaz o dopadu asteroidu v té době nebyl dosud
nalezen. Celý proces byl pravděpodobně nastartován sérií sopečných výbuchů na Sibiři, při kterých
se do atmosféry dostalo velké
množství oxidu siřičitého a uhličitého, poté se z tajících ledovců přidal
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Royal Tyrrell Museum v Kanadě:
model pravěkého ještěra v životní velikosti najdete
ve vstupní hale a kostru dinosaura v oddělení
paleontologie

Jaké následky na Zemi a její klima měl dopad meteoritu o průměru
deseti až dvaceti kilometrů? Vědci
odhadli, že to v prvé řadě bylo obrovské mračno prachu, které obklopilo celou Zemi, což způsobilo zaclonění
Slunce. Bez slunečních paprsků nemůže probíhat fotosyntéza, a proto
brzo následoval zánik mnoha druhů
rostlin. Potravní řetězec byl přerušen, následovalo pravděpodobně i velké ochlazení potemnělého povrchu
Země a další klimatické změny.
Možné následky dopadu meteoritu
jsou vědci popisovány natolik drasticky, že je skoro s podivem, že vůbec
mohlo přežít tolik druhů rostlin
a živočichů. Je odhadováno, že energie uvolněná při srážce byla přibližně
10 000 krát větší než energie celosvětového arzenálu atomových zbraní.
Nové přírodní podmínky se staly

VLEVO:
Dinosaurus
provincial
park
(Kanada,
Alberta),
jedno
z největších
naleziš
fosilií
dinosaurů
na světě

míru?
metan, který zesiluje skleníkový
efekt víc než oxid uhličitý a nastalo
tak zřejmě prudké globální oteplení,
zpomalení mořských proudů a eroze
půdy. Tyto změněné podmínky byly
pro mnohé druhy fatální. K obnovení
biodiverzity došlo až po mnoha miliónech let.

VYMŘENÍ DINOSAURŮ – PŘELOM
DRUHOHOR A TŘETIHOR
Vymírání před 60 milióny let se
týká hlavně primitivních ryb a dinosaurů. Jedna teorie vysvětluje mizení
populace dinosaurů tehdejší rychle
se rozvíjející skupinou savců, kteří
mohli postupně likvidovat dinosaury
tím, že jim žrali nakladená vejce. Je
mnoho dalších teorií, my se však
zaměříme na tu, která se díky výzkumům probíhajících v posledních
desetiletích stala nejpravděpodobnější: dopad meteoritu na Zemi.
Jeden z hlavních důkazů této teorie je
nezvykle velké množství chemického

prvku iridia, které vědci objevili ve
vrstvách hornin uložených v mořských usazeninách na časové hranici
mezi druhohorami a třetihorami. Iridium je na Zemi velmi vzácné. Meteority ho obsahují téměř desettisíckrát více, než je tomu v zemské kůře.
Velké meteority se po dopadu na Zem
rychle vypaří a iridium se tak dostane i do velkých vzdáleností od místa
dopadu. Z atmosféry je pak vymyje
déš a iridium se usadí na dně moře.
Záznam jeho přítomnosti zůstává po
celé geologické věky nezměněn.

nehostinné zřejmě především pro
dinosaury. Savci, kteří byli do té
doby málo rozšíření a nebyli významnou skupinou, čekali tedy 200 miliónů let, aby mohli převzít evoluční štafetu po dinosaurech a první
období třetihor se tedy vyznačuje
hlavně rychlým rozvojem savců, ale
i ptáků, hmyzu, hlavonožců. Dlouho
nezodpovězenou otázkou bylo, kam
tak obrovský meteorit mohl dopadnout. Jedna z možných teorií označila
místo, které je možné identifikovat jako kráter v oblasti nedaleko

Vykopaná
kostra
dinosaura
v muzeu
Royal Tyrrell
Museum
(Kanada)
ponechaná
ve stavu,
v jakém byla
nalezena
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Dinosaurus
provincial
park
(Kanada,
Alberta)
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Kost
dinosaura
nalezená
v Dinosaurus
provincial
park
a ponechaná
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součást
naučné
stezky

Chicxulubu u poloostrova Yucatán
v Mexiku.
Dopad meteoritu na Zemi potvrzují paleontologové nejen velkým
množstvím iridia usazeného v příslušných geologických vrstvách, ale
i významným poklesem četnosti
planktonu a vůbec celkové biologické
aktivity, což je možné pozorovat
v usazeninách z hlubokomořských
vrtných jader. Kromě mořských usazenin byl zkoumán i pylový sediment,
který se průběžně usazuje v jezerech
nebo v mělkých mořích a je z něj
možno velmi dobře vyčíst, jaká flora
tehdy existovala. V období hromadného vymírání dinosaurů pylový sediment ukazuje na náhlé zdecimování semenných rostlin a souběžný
vývoj kapraorostů. Oživení a opětovné rozšíření semenných rostlin
sice nastalo, ale ne pro všechny druhy
– některé vymřely spolu s dinosaury.

Otázku, zda byly jako první zničeny semenné rostliny a přetrhl se
tak potravní řetězec, na což doplatili
především dinosauři, nebo zda byli
dinosauři a semenné rostliny současnými oběmi světové katastrofy, nejsme dnes schopni zodpovědět. Je
možné, že některé druhy (nejen
dinosauři) mohly být na přelomu
druhohor a třetihor již na ústupu
a mnozí paleontologové věří, že dopad meteoritu mohl být pro mnoho
druhů „ranou z milosti“. Je také možné, že účinek dopadu mimozemského
tělesa se mohl ještě znásobit o sopečnou činnost, která pravděpodobně
v té době byla v Indii mohutná.

A DNES?
Jak jste si jistě všimli, řadu výše
uvedených tvrzení doprovázela slova
„pravděpodobně“ nebo „vědci věří“

anebo „… z důkazů můžeme usuzovat, že ....“ atd. O popsaných katastrofách, které byly z největších v dějinách Země, nemůžeme říci s naprostou určitostí, jak probíhaly. Navzájem
zde působilo tolik faktorů, že naprostou jistotu o jejich síle a vztazích
zřejmě mít nikdy nebudeme. Ale nejen o dobách dávno minulých je těžké
vědět, jak fungují tak provázané
a složité ekosystémy, jako je Země.
Vždy si nejsme jisti ani v současnosti, zda globální změny klimatu jsou
aktuálním problémem, nebo je to jen
uměle navozené téma zájmových
skupin, které za globální oteplování
vydávají několik nevydařených lyžařských sezón. Doufejme jen, že za dalších několik desítek miliónů let nebudou inteligentní zástupci jiného
živočišného druhu, který převezme
štafetu po člověku a savcích, bádat,
co způsobilo hromadné vymírání
savců ve čtvrtohorách a proč, když
byl lidský druh inteligentní, si sám
pod sebou podřezal evoluční větev…
Měli bychom si uvědomit, že
přírodní katastrofy v průběhu vývoje
života na Zemi byly a pravděpodobně
i budou. Mnohým z těch, které Země
zažila, bychom asi neuměli čelit ani
dnes. Co však můžeme udělat, je
stále zmenšovat riziko ekologických
havárií a snažit se nebýt jedním
z faktorů způsobujících přírodní
katastrofy.

N
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ANKETA

ZEPTALI JSME SE
V HOŘICÍCH V PODKRKONOŠÍ

Co se vám jako první vybaví, když se
řekne Hořice? Hořické trubičky? Byla
jsem na tom dlouho podobně. Jen vás
musím ujistit, že domácí „pravé hořické
trubičky“ jsou úplně jiné a lepší, než ty,
které znáte z obchodů. Další spojení
Hořic souvisí bezpochyby se sochami
– je to město kamenné krásy, nebo
zdejší sochařskokamenická škola za
více než sto let své existence vychovala
řadu sochařů zvučných jmen. A když si
do Hořic zajedete na výlet, zjistíte, že
jsou obklopené zelení a krásnými lesy.
V odpovědích místních školáků
(9.A a 9.B) z hořické ZŠ Na Daliborce
poznáte nejen, co si myslí o přírodě
ve svém okolí, ale i o té pražské.
HOŘICE
Na otázku: „Co pro vás znamená
příroda ve městě?“ jsem většinou
slyšela odpovědi: „V našem městě
a kolem něj je přírody dost a je krásná. Máme parky, třeba ten na
náměstí s kašnou, aleje, v Hořicích je
spousta zahrad a zahrádek….“ Po
procházce centrem Hořic a hlavně
jejich okolím (za 20 minut dojdete
z náměstí do lesa), musím souhlasit.
Návštěvníka určitě zaujmou žáky
zmiňované Smetanovy sady, které se
rozkládají hned vedle ZŠ Na Dali-

Galerie pod širým nebem na vrchu Gothard

borce a které jsou koncipovány jako
galerie soch v parku. Ale pokud
chcete vidět opravdovou a obrovskou
galerii pod širým nebem, dojděte si
na vrch Gothard – tak, jako tam rádi
chodí místní mladí lidé, třeba na
rande.

Budova ZŠ
Na
Daliborce

VLEVO:
Smetanovy
sady – socha
Krakonoš

JAK VIDÍ PRAHU
Většina dotázaných žáků si spojení „příroda v Praze“ nedovede moc
představit. Podle nich příroda Praze
spíše chybí. Po delším přemýšlení si
ale přeci jen někteří vzpomněli na
Petřín, botanickou zahradu a ZOO
v Troji. Výjimečně pak i na zahrady
Pražského hradu, Kampu, Vyšehrad
nebo Krč.
Jestliže Prahu znáte, jistě namítnete, že je v ní zeleně daleko víc
a místní parky si s těmi hořickými
nezadají…. A jistě budete mít pravdu. V následujících číslech NIKY se
o tom budete moci přesvědčit sami.
A nezůstane jen u Prahy. NIKA vám

ukáže různá místa České republiky
(třeba představíme podrobněji i Hořice) a podíváme se do světa.
Z předchozího textu je vidět, že
hořičtí mají přírodu opravdu rádi.
Nejvíc mne ale zaujal názor jednoho
žáka, který řekl: „Příroda by měla
umět rozveselit, musí dát chu do
života… musí dát krajině barvu.“
Přeji vám tedy, a vás příroda umí
rozveselit kdekoliv a v každém ročním období a a v ní načerpáte maxiN
mum svých sil!
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Vrch Gothard – Portál, vstup na nový hřbitov

TEXT A FOTO: JANA KETTNEROVÁ, JIŘÍ PETERA

HRAJEME SI

1

7

3

POZNÁTE,
CO JE NA FOTCE

2
Následující fotografie nebo detaily
z nich mohou být pro ztížení poznávání různě otočeny, ale nejsou počítačově upraveny!

POZNÁTE KOMU NEBO ČEMU NÁLEŽÍ
DETAIL?

1

4

a) Detail končetiny Gekko gecko
b) Makrofotografie blizny ibišku
c) Houbové mycelium pod
mikroskopem
d) Masožravá rostlina rosnatka
okrouhlolistá

2
a) Seschlé listy tabáku
b) Japonská delikatesa – sušené
jarní závitky
c) Kukly motýlů rodu Caligo
d) Lusky rohovníku obecného –
karob

3
a) Vlk iberijský
b) Lemur kata
c) Vyhynulý vakovlk
d) Netopýr pobřežní

4
a) Oko sovy králičí
b) Oko na ocasních perech samice
páva korunkatého
c) Křídlo motýla Caligo memnon
d) Barva na malířově paletě
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Čeká vás poznávání přírody,
zamyšlení se nad detaily
a odhalování celku. Je na
obrázku rostlina nebo živočich?
Poznáte konkrétní druh? Nebo
vám ukazujeme detail z neživé
přírody? Anebo je dokonce na
fotce objekt, který do přírody
vůbec nepatří?

5

5

6

a) Přezrálá šištice chmele obecného
b) Centra plísně šedé na jablku
c) Kůže agamy vousaté
d) Klobouk muchomůrky červené

6
a) Kousací ústrojí blíže neurčeného
hmyzu
b) Krční mandle paviána
c) Klíček cizrny beraní
d) Detail orchideje rodu
Paphiopedillum

7
a) Kaktus Pachycereus pringlei
b) Mořský ježek
c) Ústní otvor mořské hvězdice
d) Kartáč na pročesávání a čištění
vlny

8
8
a) Solné krystaly
b) Voskové útvary vytvořené divokými včelami jako ochranná bariéra
hnízda
c) Vánoční ozdoba z Indonésie
d) Květ palmy

12
9
9

?

a) Detail srsti králíka
b) Hlava tygra
c) Dikobraz obecný
d) Prachovka

12
a) Detail semene kaktusu rodu
Astrophytum
b) Zvláštně rozdělená sukulentní
rostlina Lithops fulviceps
c) Korková ozdoba afrických
domorodců
d) Prachová částice zvětšená elektronovým mikroskopem

15
14
a) Svítící vlákna lampy
b) Odkvetlá smetanka růžová
c) Stydlivka citlivá
d) Květ jiřiny

10

15
10

a) Křídlo poštolky
b) Kůra stromu
c) Vodopád
d) Křídlo motýla

KDO NEBO CO JE NA FOTOGRAFII?

11
a) Dudek chocholatý
b) Papoušek vlnkovaný
c) Káně lesní
d) Datel zlatý

11

13
13
a) Liška
b) Jelen
c) Pes
d) Jezevec

14

a) Svatební kytice z červených
kopretin
b) V Čechách vzácně kvetoucí druh
africké chudobky
c) Fantazie tvůrce umělých květin
d) Květy kaktusu Rebutia ritteri

POSLEDNÍ, NEBO VLASTNĚ ÚPLNĚ PRVNÍ
FOTOGRAFICKOU HÁDANKOU JE TITULNÍ
STRANA OBÁLKY. POZNÁTE, CO JE NA
FOTCE A KDE VZNIKLA?
Bylo to jednoduché, nebo nad některými obrázky ještě dumáte? Necháme vás přemýšlet do příštího
čísla, kde najdete správné odpovědi.
N
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TEXT: NA OTÁZKY JANY KETTNEROVÁ ODPOVÍDAL PETR VACEK, FOTO: ARCHIV PETRA VACKA A PETR NAŠIC

OSOBNOST

Akce
Greenpeace
za
označování
potravin
obsahujících
GMO

HEREC, MODERÁTOR, ALE HLAVNĚ EKOLOG TĚLEM I DUŠÍ….

Petr Vacek
Jaký máte vztah k časopisu
NIKA?
Dlouholetý a hluboký.
Ivana Makáska, tehdejšího šéfredaktora, jsem poznal ještě před revolucí. Nika se tehdy proslavila například článkem sovětského jaderného
odborníka, který rok před havárií
v Černobylu varoval, co všechno se
může v této sovětské jaderné elektrárně stát. Víceméně přesně popsal
to, co se pak doopravdy, o rok a den
později, stalo. Nika mě ovlivnila
i v tom, že jsem se o ochranu životního prostředí zajímal víc a víc. Byla
pro mne vždycky zdrojem cenných
informací.
Jste známý svým aktivním
přístupem k ochraně přírody,
proč se Vaší profesí stalo
herectví a nevěnujete se ekologii
profesionálně?
Na tuhle otázku odpovídám často,
jen zní trochu jinak – proč jste se
nestal lékařem. A jediná upřímná
odpově je – nevím. Většinu důležitých rozhodnutí ve svém životě jsem
udělal zcela neracionálně. Něco vyšlo,
něco ne, ale u profese jsem se, myslím, nespletl.
Většinou Vás v televizi můžeme
vidět v rolích ochránců nebo
milovníků přírody…. Vzal byste
roli vandala nebo ničitele
přírody?
Vzal a rád. Bylo by bezva ukázat
názorně lidem, jak fungují škůdci.
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S Petrem Vackem jsem se
poprvé osobně setkala
v Botanické zahradě hl. m.
Prahy. Moderoval – jak
jinak – ekologicky
zaměřenou akci. Krátce
poté jsme se viděli před
a po představení ve Studiu
Ypsilon, když jsme
domlouvali rozhovor pro
NIKU. Než vznikly tyto
dvě stránky, neuplynulo
mnoho času, a přesto se
hodně změnilo. Odpovědi
na otázky vznikaly na
cestách mezi divadlem,
natáčením a hlavně
porodnicí. A tak je na
světě nejen nový článek,
ale i nový Vacek
– tentokrát Eliáš!

Vandal, který poláme pár stromů
nebo prase, které vyveze do lesa
pytel odpadků, sice škodí přírodě, ale
rozhodně nemá na škůdce ve velkém,
kteří sedí na vlivných místech, ve
vládě, v parlamentu, na úřadech, ve
vedení velkých podniků. Třeba natočit film o utajené opravě potrubí
v Temelíně, to by byla detektivka.
Možná i thriller.
Zažil jste někdy obtížné situace
při natáčení v přírodě?
Ani ne... akorát si pamatuju, jak
jsme při natáčení nočních lesních
scén v Saturninovi měli točit záběry
zvířat. Sice byla cvičená, ale sova
ulítla a laň odběhla až někam na
Křivoklátsko. A při natáčení filmu
Věry Chytilové se scéna s koněm točila tak dlouho, až koník jen tak lehce
pohodil zadkem a dva herci, oba nazí,
se v tu ránu váleli na zemi. Mimochodem, to se paní režisérce tak líbilo, že ač neplánovaná, zůstala tato
scéna ve filmu.
Co děláte pro ochranu přírody
a životního prostředí Vy osobně?
Hlavně mluvím. Píšu články, cpu
tohle téma do všech rozhovorů. Natočili jsme s režisérem Martinem Slunečkem a Mirkem Vladykou cyklus
ekologických pětiminutovek ABCD
Ekologie. Snažím se, aby se i v seriálu Ulice občas objevila nějaká ekologická tematika. Ropáci potřebují,
aby lidi nic nevěděli a dělají všechno
pro to, aby se v médiích neobjevily

nějaké „závadné“ informace, které by
jim kazily jejich skvělé kšefty.
Podporuju Greenpeace, jsem čestným
členem Jihočeských matek. Třídím.
Kupuju bio, neřídím auto, na střeše
mám solární trubice na ohřev užitkové vody. Uvažuju o solární elektrárně. Topím kondenzačním kotlem.
Nepoužívám jednorázové věci, neberu si v obchodě plastové tašky.

stav řídí celý svůj život. Každý jinak.
Třeba nemusíte spotřebovat tolik jednorázových plen, nemusíte si kupovat
SUV auto jen kvůli tomu, že máte dítě, nemusíte s dítětem létat letadlem, i pro dítě můžete kupovat bio
výrobky...
Máte doma nějaká zvířata?
Pokud ano, jak to u Vás doma
chodí – jste sluhou svých
miláčků nebo oni slouží Vám?

Co se týká ekologie a ochrany
přírody, od které země se podle
Vás můžeme učit?
Tak to vám nepovím přesně, ale
myslím, že od každé. Ve vyspělých
zemích se ochrana životního prostředí bere velmi vážně, ale velké firmy
z těchto zemí klidně ničí přírodu
všude jinde, kde si to mohou dovolit,
třeba Shell v Nigérii. I z toho si můžeme vzít poučení, protože i my se
můžeme stát snadným terčem.
Jaké místo na světě je pro Vás
nejoblíbenější?
Moje postel.

Z představení
Dona Quiota
se Simonou
Cmíralovou
a Milanem
Formanem

Jak trávíte svůj volný čas?
Spánkem.
Přes všechnu Vaši lásku
k přírodě, zachovala se někdy
ona k Vám podle hesla: „Každý
dobrý skutek musí být po zásluze
potrestán“?
Možná ano, ale asi jsem to nepoznal.

Nutíte k tomu i svoje blízké
a rodinu? Je kladný vztah
k přírodě kritérium pro výběr
Vašich přátel nebo partnerky?
Nikoho k ničemu nenutím, každý
si musí udělat svůj názor sám. Takže
jsem třeba svým dětem řekl, že
pokud chtějí chodit do nějakých fastfoodů na jídlo, klidně, ale beze mne.
Ale asi bych nemohl chodit s pipinou,
co nosí pravé kožichy a jezdí po Praze
tím debilním typem auta, které si
hraje na něco extra a ve skutečnosti
je to gazík. S manažerkou z ČEZu
bych taky nechodil, to snad radši
nějakou komunistku.
Blahopřejeme k nedávnému
narození miminka. Myslíte si,
že se rodina může chovat ekologicky i s miminkem?
Samozřejmě, když vám o to jde
a myslíte to vážně. Chovat se ekologicky není jen něco, co se dělá ve volném čase po práci. Lidi, co to myslí
vážně, si podle svých zásad a před-

Bohužel, z nějakého důvodu se
naši pískomilové rozhodli, že budou
velmi plaší, takže každý pokus o kontakt chce hodně práce a trpělivosti.
Myslím, že by si člověk měl velmi
dobře rozmyslet, jestli si něco pořídí.
Nejen kvůli času a péči, ale taky
jde o to, proč má vlastně být zvíře,
které patří do přírody, zavřené někde v paneláku, v kleci nebo v terárku.
Píšete články s ekologickou
tématikou… Jaké téma Vás trápí
v současnosti nejvíce?
Návštěva Patricka Moorea, bývalého člena Greenpeace, z něhož se
stal placený propagátor čehokoliv.
Pan Moore zjevně přijel na pozvání
ČEZu dělat u nás projadernou propagandu. A vůbec onen podivný „hon na
zelené čarodějnice“, kdy se snaha
o ochranu životního prostředí stává
záminkou k blábolům o zelené totalitě, omezování svobody a podobně.
V tom se shoduje třeba náš pan prezident se skinheady.

Co pro Vás znamená „vítr ve
vlasech“?
To nesnáším. Za ta léta mi už
vlasy notně prořídly a když mi fouká
na hlavu, zbláznil bych se. Kromě
momentu, když třeba jedu na koni.
Za pár dní budou Vánoce,
co byste popřál naší přírodě?
Jiného prezidenta.
Řeknete nám, kde Vás můžeme
v současné době vidět?
Ve Studiu Ypsilon v mnoha představeních, namátkou vybírám skvělou hru Hlava Medúzy, kterou režíroval Milan Lasica, toto představení
je na repertoiru přes deset let. Potom
v České televizi, kde už taky nějaký pátek, možná už přes deset let,
uvádím pořad Pomáhejme si. Je to
pořad pro děti o pomáhání, charitě,
o různých postiženích, ochraně životního prostředí a tak dále. Také v seriálu Ulice TV Nova, kde hraju ekologa profesí.

Děkuji za rozhovor!

N
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TEXT: PETR SCHWARZ, FOTO: ARCHIV SPOLEČNOSTI AGORA CE

DEJE SE DOMA
CO VŠE SE DÁ UDĚLAT Z ODPADU

Zahájení
Zeleného dne
2007 –
ředitelka
sdružení
Agora CE
Ivana
Bursíková,
moderátor
a herec
Petr Vacek,
ředitel
Botanické
zahrady
hl. m. Prahy
Oldřich
Vacek

Nejen u dětí, ale i u dospělých
měly úspěch dílny, ve kterých si bu
samostatně nebo pod vedením zkušených výtvarnic bylo možno prakticky
vyzkoušet, že materiály, které zpravidla skončí neužitečně v odpadu, ještě
mohou posloužit k výrobě mnoha zajímavých věcí. Pořadatelé takové dílny
připravili hned čtyři a dali jim barevná označení.

Den, který byl Zelený
Barborku zaujala hlavně ta žlutá,
kde se pracovalo s plastovými odpady.
Kromě náušnic a přívěsku, které si
nakonec udělala, si zde mohla zkusit
třeba mozaiky a vitráže k nalepení do
oken, či takzvané mobily – figurky například zvířátek, vystříhané z umělé
hmoty, které se hýbají zavěšené na
brčkách.
Jiné návštěvníky zase více zajímala Modrá dílna, která se věnovala ozdobnému využití starého papíru.
Nádech exotiky jí dávaly masky inspirované africkým uměním, ty ovšem
zkoušeli vyrobit spíše ti šikovnější,
menší děti ale zaujala i jednoduchá
zvířátka z kartonů a plat od vajíček.
Hnědá dílna pak poučila, jaká umělecká díla se dají stvořit ze suchých
větví, listů a podobného bioodpadu,
Zelená byla zaměřena na skleněný odpad, kašírování na láhve či sklenice
a malbu na sklo.
Ne všechen odpad se ale dá takto
zpracovat, koneckonců i různých ozdobných předmětů máme rozhodně
méně, než kolik každý z nás odpadů
vyprodukuje. K tomu, aby naši potomci měli už od malička zažité, že odpadky se nemají jen tak vyhazovat do
koše, ale je potřeba z nich vytřídit
suroviny, které se dají ještě použít,
vede děti program Tonda Obal. Připravila ho společnost Eko-kom, věnující se právě třídění odpadu, a zapojila
do něj na školách po celé republice už
na půl milionu dětí. Při Zeleném dnu
právě k stánku Eko-komu mířila
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Devítiletá Barborka se už těšila, až si za chvíli zaskáče v pytli. Te však
pyšně předváděla tatínkovi náušnice, které se právě naučila vyrábět
z jakýchsi plastových zbytků. „Mámě se určitě budou líbit, ty budou pro
ni. A tenhle přívěšek si nechám,“ ukazovala. Maminka se zatím opodál
vyptávala na to, jak nebezpečné mohou být zdánlivě nevinné výrobky
z PVC. Přestože o jejich rizicích už slyšela i četla, nechtělo se jí stále věřit,
že mohou být tak veliká. „Všechno to vyházím“, říkala. Barborčina rodina původně mířila do oblíbeného skleníku Fata Morgana na víkendovou
vycházku. Nakonec však všechny její členy přitáhl program už druhého
pražského Zeleného dne organizovaného sdružením Agora Central
Europe, který se přímo u vchodu do skleníku právě konal. Zapojili se tak
mezi návštěvníky, kteří do Botanické zahrady hl. m. Prahy v Troji přišli
první říjnové sobotní odpoledne cíleně na akci věnovanou péči o životní
prostředí, nakládání s odpady a úsporám energie. Zde na ně čekal písničkář Jiří Dědeček či známý herec a moderátor Petr Vacek, ale především program, na kterém se podílela řada ekologických sdružení, firem
a organizací, které mají ochranu životního prostředí v popisu práce.
většina dětí – Tonda Obal pro ně měl
připravené skákání v pytlích či jízdu
na koloběžce.

JAK UŠETŘIT A POMOCI PŘÍRODĚ
„A kolik mi to tedy vlastně může
ušetřit peněz, jestli vůbec nějaké? To
víte, penze se blíží, každá koruna
bude dobrá,“ vyptávala se přibližně
padesátiletá paní u stánku organi-

zace SOLARENVI, s.r.o. z Třeboně,
který se zabýval možnými úsporami
energií pomocí moderních technologií. Zde vystavované panely slunečních elektráren patřily mezi
exponáty, které přitahovaly nejvíce
návštěvníků. Stoupající ceny energií
přece jen pomalu vedou lidi k tomu,
aby přemýšleli ekologičtěji a starost
o vlastní kapsu je k tomu nelepší
pobídkou.

I z přírodních materiálů nebo z papíru se dají
vyrobit zajímavé věci
VLEVO: Nejen u dětí, ale i u dospělých měly úspěch
dílny – tato byla na téma PLAST

Své stánky měly na Zeleném dni
i další organizace. Technicky založené
návštěvníky bavilo popelářské auto
u stánku IPODECu, různé informační
materiály rozdávaly Magistrát hl. m.
Prahy, Lesy hl.m. Prahy či Fakulta
životního prostředí České zemědělské
univerzity v Praze. Zelený kruh pak
představil řadu ekoproduktů a svou
Ekostopu, která zájemcům vypočítala
jejich hrubý osobní podíl na znečištění
životního prostředí.
Zájem a určitý rozruch vyvolalo
ekologické sdružení Arnika, které
kromě výstavky „Odpad je surovina“
upozorňovalo na svém stánku i ve
svém programu na vlivy, jaké má jedna z nejrozšířenějších plastických
hmot na lidské zdraví. Polyvinylchlorid, neboli známé PVC, se stále
používá ve zdravotnictví, hračkách
i obalech na potraviny. Přitom obsahuje řadu škodlivých látek – a přestože
například množství ftalátů v PVC je
už kontrolováno, stále se najdou
výrobky určené i pro děti, které povolené množství vysoce překračují.
Přitom ftaláty nejsou jedinou problematickou látkou, která bývá v PVC
přítomna – ty další však zatím vzhledem k tomu, že jejich škodlivost podle
legislativců není ještě zcela prokázána, nejsou ani regulovány.

PRAHA PODPORUJE KOMPOSTOVÁNÍ
Ruční stlačovač PET lahví – to
byla jedna z cen, které mohli vyhrát

úspěšní účastníci ekokvízu. V rámci
Zeleného dne byla vyhlášena soutěž
Miss kompost roku 2007 a Školní
Miss kompost, které ve spolupráci
s pražským magistrátem připravilo
sdružení Ekodomov. Do těchto soutěží
se může přihlásit každý obyvatel
Prahy, případně i organizace, která
kompostuje pro svoji vlastní potřebu,
a to bez ohledu na to, zda se jedná
o vermikompostování, kompostování
na volné hromadě nebo komunitní
kompostování.
„Třídění odpadů v domácnostech
se stává v Praze součástí moderního
životního stylu. Při pečlivém vytřídění
jednotlivých složek zbývá ve směsném
odpadu z velké části bioodpad. Ideální
je, pokud je odpad kompostován v domácím kompostu nebo komunitním
kompostéru, není pak třeba jej svážet,
znamená to méně hluku, emisí
a ušetřené finanční prostředky. Proto
hlavní město Praha investuje do podpory ekologického nakládání s bioodpady“, můžeme číst na internetových stránkách.

PRAŽSKÉ ZELENÉ DNY ZAČÍNAJÍ BÝT
TRADICÍ
Zelené dny slouží k propagaci životního prostředí a zásad jeho ochrany v jednotlivých státech Evropské
unie už několik let. Akce pořádají
města nebo celé regiony – ve Španělsku je například pořádají Baleárské
ostrovy nebo Baskicko. Začínají se

však již šířit i mimo Evropu – letos se
v režii European Bussiness Council
konaly například v jižní Kalifornii.Obvykle trvají jeden den až týden. V této
době jsou pořádány různé zábavné
a osvětové akce pro občany, probíhají
soutěže, debaty, dny otevřených dveří,
ale třeba i vědecké konference a sympozia. Jednotlivá města či oblasti
zde prezentují výsledky, kterých dosahují v ochraně životního prostředí.
V Praze se Zelený den konal po
loňské premiéře v letenských sadech
podruhé. Ve spolupráci s Botanickou
zahradou hl. m. Prahy v Troji a s finanční pomocí pražského magistrátu
ho zorganizovalo občanské sdružení
Agora Central Europe. Tradice je to
zatím krátká, ale úspěšná.
„Při plánování této akce jsme se
soustředili na dva cíle“, vysvětluje
Ivana Bursíková, ředitelka sdružení
Agora Central Europe. „Chtěli jsme
za prvé přispět k informování co
nejširší pražské veřejnosti o možných
šetrných přístupech k životnímu prostředí. A za druhé jsme chtěli podnítit
ty Pražany, kteří doposud k otázce
kvalitního životního prostředí ve
svém městě přistupovali pouze okrajově, aby se začali chovat ekologicky
zodpovědně – aby recyklovali odpad,
přemýšleli nad úsporami energie v domácnostech a podobně. Vždy cílem
našeho sdružení je přispívat k rozvoji
občanské společnosti a k tomu patří také nenásilná výchova dětí
i dospělých právě ke zlepšování životního prostředí.“ I proto už v Agoře
přemýšlejí, jak příští rok na Zelený
den přitáhnout ještě více návštěvníků.
N
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Název programu

Stručný popis
ZOO a botanická zahrada Plzeň

TEXT: VĚRA BIDLOVÁ, FOTO: ARCHIV VĚRY BIDLOVÉ

PROJEKT VÝUKA
PŘÍRODOPISU
A
ENVIRONMENTÁLNÍ
VÝCHOVA
V PROSTŘEDÍ
BOTANICKÝCH
ZAHRAD ČESKÉ
REPUBLIKY
nie botanických zahrad ČR získala
prostřednictvím MŠMT finanční
prostředky z Evropského sociálního
fondu na projekt Výuka přírodopisu a environmentální výchova v prostředí botanických zahrad České republiky.
Projekt je zaměřen na metodickou pomoc
školám při realizaci školních vzdělávacích programů vytvořením dlouhodobé nabídky výukových programů v prostředí pěti botanických
zahrad České republiky (Botanická zahrada
hl. m. Prahy, Botanická zahrada Flóra Olomouc,
Zoologická a botanická zahrad Plzeň, Botanická
zahrada Tábor a Botanická zahrada Děčín).
Projekt potrvá až do konce června 2008, ale
již nyní zveme žáky 6. – 9. tříd základních škol
nebo odpovídajících ročníků víceletých gymnázií
na zajímavé výukové projekty. Témata vycházejí
z potřeb škol a zároveň respektují jedinečnost
botanických zahrad a jejich expozičních ploch.
Vstup do všech botanických zahrad je v rámci projektu zcela zdarma, stejně jako pracovní
listy a všechny pomůcky.
Originální pracovní listy „Jehličnany, aneb
Malá exkurze do světa jehličnatých dřevin“
k programu, který je možné absolvovat v Botanické zahradě hl. m. Prahy naleznete jako přílohu tohoto čísla časopisu NIKA.
Pro uskutečnění výukového programu je
důležité předchozí objednání termínu. Kontakt
na jednotlivé koordinátory v dané BZ je uveden
v tabulce.
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Petrologie

Seznámení se se všemi třemi druhy hornin –
sedimenty, vyvřelinami a usazeninami, konkrétní ukázky v areálu ZOO
a BZ. Určování vzorků podle klíče, možnost krátkého výukového filmu.
Pracovní listy.

Paleontologie

Vývoj Země a života na Zemi, od starohor po současnost.
Vznik zkamenělin, reálné ukázky zkamenělin. Porovnávání vzorků
zkamenělin s dodnes žijícími příbuznými druhy. Tvorba sádrových odlitků
zkamenělin.
Pracovní listy.

Zajímavosti ze
světa cizokrajných
rostlin

Doplnění učiva botaniky pro ZŠ, seznámení se s pojmy sukulenty, epifyty,
masožravé rostliny a jejich reálné ukázky v přírodním prostředí
botanického skleníku. Didaktické hry, možnost prohlédnout
a sáhnout si na jednotlivé zástupce.
Pracovní listy.

Rostlinná
společenstva

Program spojený s ochranou přírody. Osvojení si, co je to společenstvo,
základní typy společenstev – rašeliniště, slaniska, váté písky. Chráněné
druhy, zákony, Červená kniha. Práce u mikroskopu.
Pracovní listy.

Ekosystém lesa

Seznámení se s našimi druhy lesa – bory, doubrava, základní zástupci –
stromy, keře, zaměřeno na jarní efeméry. Systém lesních pater. Didaktické
hry a činnosti, určování stáří dřevin podle letokruhů.
Pracovní listy.
Botanická zahrada hl. m. Prahy

Jehličnany

Seznámení s našimi domácími i exotickými jehličnany přímo v expozicích
botanické zahrady. K dispozici pracovní listy a sbírka šišek.

Naučná stezka
přírodním areálem
botanické zahrady

Výklad s pracovními listy zaměřený na zvláště chráněná území přírody,
zajímavé rostliny, rostlinná společenstva vřesoviš a stepí a geologické
zajímavosti Troje.

Květ

Výklad s pracovními listy zaměřený na stavbu květu, ukázky zajímavých
adaptací způsoby opylování.

Botanická zahrada Flora Olomouc
Za rostlinami
celého světa

Seznámení s biotopy, ukázky rostlin.
Výklad doplněný pracovními listy.
Botanická zahrada Děčín

Jehličnany
a listnaté dřeviny

Výklad s pracovními listy zaměřený především na naše domácí jehličnaté
a listnaté stromy a keře.

Jednoděložné
a dvouděložné
rostliny

Výklad s pracovními listy – vysvětlení pojmu jednoděložné a dvouděložné,
ukázky rostlin a důležitých znaků, procvičení tématu formou hry.
Botanická zahrada Tábor

Užitkové rostliny
celého světa

Jedinečný hospodářský systém rostlin přibližuje návštěvníkům několik
stovek druhů pěstovaných od pravěku až po současnost.
Výklad s pracovními listy seznámí s nejzajímavějšími zástupci obilovin,
zelenin, přadných rostlin apod.

Barvířské rostliny

Netradiční výklad s pracovními listy a ukázkou přípravy barvících lázní
přímo v expozicích BZ.

Naše domácí
dřeviny

Seznámení se všemi našimi domácími druhy jehličnatých i listnatých druhů
dřevin.
Pracovní listy k dispozici, možnost zhotovit si herbář listů našich dřevin.

Chráněné rostliny
v botanické
zahradě

BZ v Táboře je i refugiem pro mnoho našich chráněných druhů rostlin. Víte,
že zde najdete asi 30 druhů chráněných rostlin? Výklad s pracovními listy.
Praktické ukázky.

Masožravé rostliny

Seznámení s láčkovkami, tučnicemi, rosnatkami, mucholapkami. Vysvětlení
pojmu masožravost, typy pastí, ukázky jednotlivých druhů masožravek.
Výklad s pracovními listy.

Maximální délka programu
Popis expozice,
v minutách – další informace kde se program koná

Kontakt,
rezervace programu

120 minut
program vhodný celoročně

vnitřní prostory Environmentálního
centra Lüftnerka
a areál ZOO a BZ Plzeň

http://www.zooplzen.cz/
nejenskolam/index.php
tel.: 378 038 338
e-mail: urbanovae@plzen.eu

120 minut
program vhodný celoročně

vnitřní prostory Environmentálního
centra Lüftnerka
a areál ZOO a BZ Plzeň

120 minut
program vhodný celoročně

vnitřní prostory Environmentálního
centra Lüftnerka
a areál ZOO a BZ Plzeň

120 minut
doporučujeme od dubna do září

vnitřní prostory Environmentálního
centra Lüftnerka
a areál ZOO a BZ Plzeň

120 minut
doporučujeme od dubna do září

vnitřní prostory Environmentálního
centra Lüftnerka
a areál ZOO a BZ Plzeň

90 minut
program vhodný celoročně

venkovní expozice BZ
Věra Bidlová
Jako bonus vstup zdarma nejen do expozic, mobil: 736 621 706
kde probíhá výuka, ale i do skleníku
e-mail: vera.bidlova@seznam.cz
Fata Morgana.

120 minut
doporučujeme od dubna do září

naučná stezka přírodním areálem BZ
Jako bonus vstup zdarma do celé BZ
včetně skleníku Fata Morgana.

do 120 minut
doporučujeme od dubna do září

venkovní expozice BZ
Jako bonus vstup zdarma nejen do expozic,
kde probíhá výuka, ale i do skleníku
Fata Morgana.

do 120 minut
doporučujeme od dubna do září

venkovní expozice BZ

Radka Puchnerová
mobil: 603 715 574
e-mail: radka.puchnerova@post.cz

120 minut
program vhodný celoročně

venkovní expozice BZ

do 120 minut
doporučujeme od dubna do září

venkovní expozice BZ,
ekovýchovné stanoviště

Zuzana Jarešová
mobil:723 394 619
e-mail: z.jaresova@seznam.cz

90 minut
doporučujeme od dubna do září

venkovní expozice BZ
– hospodářský systém rostlin

90 minut
doporučujeme od dubna do září

venkovní expozice BZ
– hospodářský systém rostlin

90 minut
doporučujeme od dubna do září

venkovní expozice BZ – arboretum

90 minut
venkovní expozice BZ – arboretum
doporučujeme od dubna do června
90 minut
program vhodný celoročně

skleníky BZ

Radoslav Kacerovský
mobil: 774 128 073
e-mail: botgarden@seznam.cz

Žáci při výuce v Botanické zahradě Děčín

Praktickou stránku projektu realizovanou
v botanických zahradách doplní webové stránky,
na kterých pedagogové i všichni ostatní zájemci
o botaniku naleznou nejen všechny materiály
vytvořené v rámci projektu, ale i další testy
a kvízy, na kterých budou moci vyzkoušet své
botanické znalosti. V současné době je zaregistrována doména www.pampeliska.eu a tvoří
se struktura webu.
V rámci projektu jsou natočeny čtyři dvanáctiminutové filmy na tato témata: Užitkové rostliny, Skleníky botanických zahrad ČR, Naučné
stezky v botanických zahradách a Botanické
zahrady. Filmy jsou k dispozici všem zájemcům
z řad pedagogů jako pomůcka k výuce. Jejich
objednání je možné zdarma na adrese:
N
vera.bidlova@seznam.cz.
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DEJE SE DOMA

NEJEN ZA „DINOSAUŘÍMI ROSTLINAMI“

TEXT: MARIE ŠTĚPNIČKOVÁ, FOTO: STUDENTI GYMNÁZIA J. BARRANDA V BEROUNĚ

DO BOTANICKÉ ZAHRADY
HL. M. PRAHY
čím na Gymnáziu J. Barranda v Berouně. Na jaře
letošního roku mě oslovila
Mgr.. Věra Bidlová s návrhem spolupracovat na projektu Výuka přírodopisu a environmentální výchova
v prostředí botanických zahrad.
Projekt je podporován ESF a MŠMT.
Velmi mě zaujala koncepce projektu,
který umožňuje studentům základních škol a víceletých gymnázií pod
vedením zkušeného lektora zdarma
vidět a prakticky pozorovat rozmanitost a krásu rostlin v botanické zahradě, s možností využít vytvořené
pracovní listy s populárně naučnými
texty, otázkami, obrázky, zajímavostmi, kvízy a křížovkami.
Hned na začátku spolupráce jsme
se s garanty projektu shodli na tom,
že pro současné studenty je česká
příroda mnohdy stejně exotická a neznámá jako třeba příroda Středomoří nebo příroda ještě vzdálenějších
lokalit. Proto se naše práce soustředila na vytvoření takových pracovních listů, které by zajímavým způsobem přinášely studentům informace právě o naší přírodě, o našich rostlinách a byly popřípadě doplněny
zajímavostmi z celého světa – pro
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srovnání a zvýšení atraktivity daného tématu.
Během jara a léta vznikaly pracovní listy s tématikou jehličnanů,
barvířských rostlin, vřesoviště, prameniště, stepních společenství, lesních a křovinných porostů, masožravých rostlin aj. V pracovních listech
ale nenajdete pouze texty a otázky
týkající se rostlinných společenstev,
na dané téma navazují další souvislosti – vlastivědné, historické, zeměpisné i matematické. Milovníci kvízů
a křížovek mohou luštit připravené
tajenky a zájemci o praktické činnosti v terénu také nepřijdou zkrátka.
Letošní školní rok je zajímavý
hlavně tím, že poprvé vstupují povinně v platnost školní vzdělávací plány
(ŠVP), které jsou povinné pro základní školy a primu až kvartu víceletých
gymnázií.
Letos učím předmět přírodopis
v současné primě, realizuji tak poprvé v praxi přímo ve škole vytvořený
plán práce, který se zakládá na dlouholetých zkušenostech pedagogů
a současně se pokouší vnést nové přístupy ve zprostředkování probírané
látky studentům.

Rozhodla jsem se uskutečnit
hned v začátku školního roku pro
primány motivační exkurzi do Botanické zahrady hl. m. Prahy v Troji
a v jejím areálu vyzkoušet, jak se
vytvořené pracovní listy osvědčí
v praxi, jak na ně budou děti reagovat a s jakým zájmem se zapojí do
nabízených aktivit.
Botanická zahrada v podzimní
barevné nádheře upoutala pozornost
studentíků hned na začátku exkurze.
Prohlášení průvodkyně, že se v botanické zahradě může vstupovat na
trávníky a pohybovat se v expozicích
v bezprostřední blízkosti rostlin, přijali jako příjemné překvapení.
Součástí přivítání v botanické
zahradě bylo i rozdání krásně ilustrovaných několikastránkových pracovních listů s názvem Jehličnany,
aneb malá exkurze do světa jehličnatých dřevin.
Plnění části zadaných úkolů probíhalo bezprostředně po praktické
ukázce, jiné úkoly byly odloženy na
pozdější práci v hodinách přírodopisu.
Studenti byli rozděleni do dvou
skupin po patnácti. V takto početné
skupině měl každý z účastníků ex-

Botanická zahrada hl. m. Prahy se pro studenty a žáky změnila ve výukový areál

kurze možnost slyšet všechno, co bylo
řečeno. Stejně tak ukázky jednotlivých jehličnanů probíhaly za plné
pozornosti celé skupiny, což je didakticky velmi důležité pro hladký
průběh jakékoli aktivity.
Děti měly možnost během pobytu
v botanické zahradě poznat několik
druhů jedlí a smrků, ukázaly si jednoznačné znaky pro určení rodu
smrk a rodu jedle, setkání s jehličnany (metasekvoje a wollemia), které
byly současníky dinosaurů bylo pro
mnohé premiérou. Trofejní sběr šišek
sekvojovců poprvé plodících po 35 letech, tedy poprvé od jejich vysazení

v Botanické zahradě hl. m. Prahy,
se neobešel bez zklamání – spadlých
šišek bylo méně než studentů. Tak si
tedy sebrali alespoň spadlé větévky
sekvojovce pro pozdější srovnání
s cypřiškem. Také odkrokovali výšku
(92 m) nejvyššího stromu světa, právě sekvojovce se jménem Generál
Sherman. Že borovice osinatá z východní strany hřbetů v Sierra Nevadě
v USA je nejdéle žijící strom světa
(5000 let), děti okamžitě okomentovaly poznámkou, že by některé exempláře mohly pamatovat faraony,
kdyby rostly v Africe… Další borovice
(černá, lesní), modříny (opadavý,

japonský) a cedr byly druhy, které
studenti v botanické zahradě prakticky poznali, na každý ze stromů si
mohli sáhnout a posoudit hlavní
znaky. Jen wollemia byla v kleci
k velkému údivu všech studentů.
Ale naprosto studenty uchvátila
možnost ochutnávky malviček okrasné jabloně a libavky položené – rostliny se zvláštní kafrovou chutí – které
se lidově říká „indiánská zubní
pasta“!
Skleník Fata Morgana byl třešničkou na dortu v nabídce atrakcí
této exkurze. Poletující i pózující
motýli vylíhlí z vajíček nakladených
samičkami Caligo memnon z jarní
výstavy motýlů, kolekce masožravých rostlin a samozřejmě možnost
zakoupit si suvenýr domů úspěšně
zakončila náš pobyt v Botanické
zahradě hl. m. Prahy. Zájem, pozornost a aktivita studentů při výkladu
lektora i při plnění úkolů pro mě byla
příjemnou zkušeností.
Velmi děkuji autorům a týmu
tvůrců projektu za skvěle odvedenou
práci. A doufám, že jsem také, alespoň trochu, přispěla k výslednému
efektu jejich snažení.

N
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Studenti
doplňují
informace do
pracovních
listů na téma
jehličnaté
dřeviny
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ZPRÁVY Z MAGISTRÁTU HL. MESTA PRAHY

ROZŠÍŘENÍ INTERNETOVÝCH STRÁNEK
O EKOLOGICKÉ VÝCHOVĚ V PRAZE
TEXT: PETR HOLÝ, FOTO: ARCHIV EMILIE STREJČKOVÉ

Magistrát hl. m. Prahy připravuje v rámci koordinace ekologické výchovy
v Praze spuštění rozšířené sekce k ekologické výchově pod internetovými
stránkami Magistrátu hl. m. Prahy. Sekci ekologické výchovy v Praze
naleznete od ledna 2008 na adrese http://ekovychova.praha-mesto.cz
v systému ENVIS – informačním servisu o životním prostředí v Praze.
a internetových stránkách
k environmentálnímu vzdělávání, výchově a osvětě
(EVVO) budou soustředěny mimo jiné
oficiální dokumenty, koncepce, strategie, rozhodnutí a usnesení Rady

N

HMP týkající se EVVO. Internetové
stránky budou obsahovat přímé
odkazy na veškeré ekovýchovné neziskové organizace a další subjekty
EVVO v hlavním městě Praze. Internetové stránky budou sloužit jak

ekocentrům a realizátorům ekologické výchovy, tak těm, kteří jejich
služeb využívají, např. školám, pedagogům, rodičům atd. Své si v něm
najdou všichni, kteří se o ekologickou
výchovu v Praze zajímají.
Internetové stránky budou sloužit
rovněž k přehlednému seznámení
a k podávání informací o finančních
zdrojích ekologické výchovy, a už půjde o městské granty, krajské granty,
programy a granty vyhlašované Ministerstvem životního prostředí ČR
a Ministerstvem školství, mládeže
a tělovýchovy ČR, atd.
Činnost sekce o ekologické výchově bude zahájena v lednu roku 2008.
N


MONITORING STAVU ŠKOLNÍCH ZAHRAD
A EKOLOGICKÉ VÝCHOVY NA ŠKOLÁCH V PRAZE

Zahrada
u gymnázia
ve
Strašnicích

Odbor ochrany prostředí
Magistrátu hl. m. Prahy zadal
na počátku listopadu 2007
pro potřeby projektu podpory
školních zahrad a přírodních
učeben monitoring, jehož cílem
je zmapovat stav školních zahrad,
přírodních učeben a stav
ekologické výchovy na pražských
školách.

Praze se nachází přibližně
264 mateřských škol, 213
základních škol, 216 středních škol a 84 škol speciálních.
Přírodní prostředí těchto škol tvoří
většinou menší či větší zahrada. Je to
zelený kousek přírody, který je zároveň „pracovním“ pozemkem školy,
kde se děti učí už minimálně tím, že
se v ní pohybují. V současnosti je
bohužel mnoho školních zahrad
v neutěšeném stavu, část škol tyto
zahrady přebudovává na moderní
hřiště na úkor zelených a přírodních
ploch, kdy je zeleň značně omezována. U školních zahrad je velmi často
nedoceněn jejich výchovný a vzdělávací aspekt pro žáky. Školní zahrady
jsou přirozeným přírodním místem
a tvoří části zeleně ve městě, které
jsou zároveň ozdravným centrem pro
tu část města, kde se zahrada nachází. Takovéto „ostrovy“ ve městech
mají pozitivní vliv na mikroklima
místa.
Záměrem Magistrátu hlavního
města Prahy bylo zmapovat stav,
využívání a potřeby školních zahrad
v Praze a podpořit jejich rozvoj.
Magistrát také zjišoval stav výuky
ve smyslu ekologické výchovy na
školách, resp. zkoumal, jestli má
škola svého koordinátora ekologické
výchovy a školní program ekologické

V

Typická proměna školních zahrad

výchovy, jak funguje komunikace
týkající se ekologické výchovy ve
škole atd. V rámci monitoringu školních zahrad byly zmapovány možnosti a zájem škol o výsadbu stromů
na zjištěných pozemcích s cílem podpory zeleně na těchto plochách.
Výsadba stromů a keřů bude další
fází projektu.
Monitoring probíhal formou dotazníku ve všech školách v Praze.
Dotazování pro pražský magistrát
prováděla společnost Ipsos Tambor.
Dotazníky směřované na vedení škol
a obsahovaly například otázky zjišující zabezpečení správy školní
zahrady, využití zahrady, ozelenění
školní zahrady a jiné. Monitoring
stavu ekologické výchovy na školách
byl druhou tématickou částí dotazN
níku.
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VÁŽENÍ ČTENÁŘI,
pročetli jste se – nebo možná jen prolistovali – NIKOU až na její konec…
Jak se Vám líbila? Vy, kteří jste ji znali v minulých letech, jste asi objevili její nový „kabátek“ a trochu
širší zaměření, noví čtenáři zase mohou srovnávat s jinými časopisy.
Rozhodně Váš názor na časopis NIKA by zajímal nejen mne, ale i všechny redaktory, kteří Vám
prostřednictvím článků chtěli přiblížit svůj obor a také tak trochu sebe.
Pokud nám svůj názor sdělíte e-mailem na adresu: nika@botanicka.cz odpovídajícím způsobem (viz níže),
můžete být vylosováni a stát se tak výherci našich cen.

 PRAVIDLA e-mailu
PŘEDMĚT e-mailu:
V předmětu e-mailu musí být uvedeno heslo „NIKA“
OBSAH e-mailu:
1. Vaše jméno, příjmení, věk a adresa (tyto údaje budou použity
pouze pro identifikaci výherce)
2. Celkové hodnocení časopisu NIKA (1 – 5 jako ve škole):
Zde prosím uvete známku za grafiku a známku za obsah – musí být
jasné, jakým stupněm co hodnotíte.
3. Jednotlivé hodnocení článků (opět jako ve škole 1 – 5).
Nemusíte číst všechny články (i když bychom byli rádi), oznámkujte
tedy jen ty, které jste si prostudovali.
4. Napište, co Vám v NICE schází, o čem byste chtěli číst nebo
jaké rubriky byste uvítali. Jen nezapomeňte prosím, že NIKA je
časopis o přírodě, její ochraně a o životním prostředí, všechny články
by se tedy měly týkat tohoto tématu.
5. A te „nepovinný“ bod: Pokud máte jakékoli připomínky, kritiku (pokud možno konstruktivní), návrhy, ale třeba i nějakou tu
pochvalu, napište je prosím do e-mailu také.
Možná znáte někoho (nebo jste to i Vy), kdo by mohl do NIKY
přispět zajímavým článkem. Dejte nám o tom vědět také.

 VÝHRY
E-mail s Vašimi názory (bez ohledu na to, jestli jsou kladné nebo
záporné – i kritika nám hodně pomůže) a trocha štěstí z Vás může
udělat výherce!
Ceny za Vaše snažení věnovala Botanická zahrada hl. m. Prahy
v Troji:
1. – 5. vylosovaný čtenář obdrží volnou vstupenku do Botanické
zahrady hl. m. Prahy pro sebe a doprovod.
6. – 10. vylosovaný šastlivec se může těšit na knihu: Průvodce po
expozicích a sbírkách botanické zahrady.
Ceny bude možné si vyzvednout v Botanické zahradě hl. m.
Prahy. V případě, že Vás zajímá, co všechno je v Troji k vidění,
nahlédněte do internetových stránek botanické zahrady.
Těšíme se na Vaše e-maily!
Za redakci
Jana Kettnerová
šéfredaktorka
Kaplička sv. Kláry nad stejnojmennou vinicí
a venkovní expozice areálu JIH v Botanické zahradě
hl. m. Prahy v Troji
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SOUTĚŽ

EXPEDICE
KOLEM
SEVERNÍ
AMERIKY
zaměřená na problematiku
globálního oteplování.

Olivier Pitras, organizátor expedice

Lo Southern Star
urazí za 12 měsíců
18 000 námořních mil
a v 21 etapách
propluje 9 moří.
Účastníky expedice mohou být
kromě vědců a novinářů i všichni
zájemci o poblematiku
globálního oteplování
a námořní expediční činnost.

Pokud byste měli zájem zúčastnit se
některé etapy expedice, kontaktujte organizátora
české účasti RNDr. Miloše Gregara: mgregar@seznam.cz
Plán etap:
Tromso//Reykjavik – 17. 5. – 1. 6. 2008  Reykjavik/Nuuk (Godthab) – 7. – 22. 6. 2008  Nuuk (Godthab)/Ilulissat (Disko) – 1. – 11. 7. 2008  Ilulissat (Disko)
/Pond Inlet – 24. 7. – 4. 8. 2008  Pond Inlet/Gjoa Haven – 8. – 17. 8. 2008  Gjoa Haven/Tuktoyaktuk – 21. – 29. 8. 2008  Tuktoyaktuk/Point Barrow – 1. –
7. 9. 2008  Point Barrow/Dutch Harbor – 10. – 24. 9. 2008  Dutch Harbor/Sitka – 27. 9. – 7. 10. 2008  Sitka/Vancouver – 14. – 24. 10. 2008  Vancouver/San
Francisco – 31. 10. – 11. 11. 2008  San Francisco/Acapulco – 18. 11. – 7. 12. 2008  Acapulco/Panama – 14. – 28. 12. 2008  Transit of Panama canal/San
Blas/Colon – 3. – 12. 1. 2009  Colon/Roatan – 15. – 28. 1. 2009  Roatan/Miami – 4. – 18. 2. 2009  Miami/New York – 24. 2. – 7. 3. 2009  New York/Newport
(Rhode Island) – 13. – 15. 3. 2009  Newport/Halifax – 23. – 28. 3. 2009  Halifax/Reykjavik – 5. – 26. 4. 2009  Reykjavik/Tromso/ – 3. – 17. 5. 2009

