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ÍÍKK 16. 5. – 29. 6. MĚLNÍK SVATBA V PROMĚNÁCH ČASU
V Regionálním muzeu v Mělníku se můžete podívat na podoby
svatebního obřadu, jak se vyvíjel od konce 19. století až do 70. let
století minulého. 30. 5. den otevřených dveří spojený s muzejní
nocí. www.muzeum-melnik.cz

20. 5. OSTRAVA HRAD ZAMILOVANÝCH
Nejen pro zamilované páry bude v Slezskoostravekém hradě
připravena netradiční, noční prohlídka. 
www.slezskoostravskyhrad.cz

20. – 21.5. TŘEBÍČ 13. VELETRH MUZEÍ
Poněkud zvláštní obsah nabízí Veletrh muzeí České republiky,
pořádaný v třebíčském Muzeu Vysočiny. Získáte zde řadu informací
o těchto zajímavých institucích i dostatek tipů pro své výlety.
www.zamek-trebic.cz

22. – 25. 5. VÍCE MÍST PO ČR BAMBIRIÁDA
10. ročník největší přehlídky činnosti sdružení dětí a mládeže
a středisek volného času. Motto: „Nestůj, poj� se přidat! Máš právo
mít kamarády“. www.bambiriada.cz

23. – 25. 5. JIČÍN VALDŠTEJNSKÉ SLAVNOSTI
Do Jičína se vrátí vévoda se svojí družinou a pozve vás 
na historické slavnosti, dobové trhy, hudební i jiné kousky. 
www.jicin.org

24. 5. OKOŘ OKOŘ SE ŠŤÁVOU
Pod romantickou zříceninou hradu Okoř si můžete prožít hudební
festival ve stylu rock-pop-ethno.
www.obecokor.cz, www.ireport.cz

29. 5. TÁBOR HUSITSKÉ DNY
Město Tábor pro vás připravilo celodenní program, odehrávající se
na přírodní scéně pod hradbami města v historickém areálu
Housova mlýna. Akce je určená především rodinám s dětmi, 
případně pro školní výlety. www.tabor.cz

30. 5. – 1. 6. KOVÁŘOV JIHOČESKÝ FOLKLORNÍ 
FESTIVAL

13. ročník folklorního festivalu pro vás pořádá soubor Kovářovan.
Cílem akce je uchování jedinečné jihočeské lidové kultury a pomoc
při jejím rozvoji. www.kovarov.cz

31. 5. – 1. 6. PRAHA FESTIVAL „MEZI PLOTY“
V pražské psychiatrické léčebně v Bohnicích se uskuteční tradiční
multikulturní festival. www.ireport.cz

1. 6. VÍCE MÍST PO ČR DEN DĚTÍ
Den věnovaný dětem můžete prožít na více místech po celé ČR.
Pokaždé bude připraven program plný her, soutěží, rukodělných
dílen či opékání špekáčků. www.botanicka.cz

6. 6. BRNO, DĚČÍN NOC SNŮ V ZOO
Dvě obdobné akce souběžně proběhnou v brněnské a děčínské
zoologické zahradě, kde bude připraven speciální program pro
chronicky nemocné a zdravotně znevýhodněné děti. 
www.zoodecin.cz, www.zoobrno.cz

13. – 14. 6. PELHŘIMOV PELHŘIMOV 
– MĚSTO REKORDŮ

Největší mezinárodní festival rekordů a kuriozit v Evropě. Čekají
na vás soutěže v těch nejpodivnějších disciplínách, ale také dětské
hry a doprovodný kulturní program. www.dobryden.cz

TÝDEN NA KOLE
1. – 7. 6. 2008 TÝDEN CYKLISTIKY
Je to týden cyklistiky a pořádání cyklistických akcí. Týden na kole
končí Dnem stezek 7. června.

JAK SE PŘIPOJIT K TÝDNU NA KOLE
K účasti v kampani Týden na kole je zván každý jednotlivec,

rodiny, skupiny přátel, sportovní a turistické kluby a jednoty. Přij�te
s nápadem, zorganizujte cyklistickou jízdu ve vašem městě nebo
cyklovýlet do okolí. Pozvěte své zastupitele a všechny kdo rozhodu-
jí o zlepšení podmínek pro cyklisty ve vaší obci, městě, kraji.

Připojte se k akcím ostatních příznivců kol, najdete je na
wwwwww..nnaakkoollee..cczz..

Nadace Partnerství jako organizátor Týdne cyklistiky vás tímto
zve na 5. ročník propagační jízdy po Greenways z Prahy do Vídně,
která se uskutečňuje v týdnu na přelomu května a června. Přidejte
se na část jízdy nebo na jednodenní etapu.

Aktuální informace o jízdě najdete na wwwwww..ggrreeeennwwaayyss..cczz..

HLAVNÍ MYŠLENKY TÝDNE NA KOLE
PPrrooppaaggaaccee  ccyykklliissttiikkyy
Týden na kole je iniciativou ke spolupráci mnoha partnerů, kteří

chtějí v České republice propagovat cyklistiku jako šetrný způsob
dopravy, způsobu rekreace a trávení dovolené. Jízda na kole
je současně nejlepší prevencí nemocí pohybového ústrojí a kardio-
vaskulárních nemocí. 

SSppoorrtt  aa ttuurriissttiikkaa
Týden na kole je prostorem pro sportovní, turistické, rekreační,

poznávací i léčebné akce, které podpoří znalost veřejnosti
o příznivých účincích a přínosech využívání kola nejen pro zdraví
jednotlivce, ale i pro snižování emisí z dopravy, ochranu životního
prostředí a rozvoj služeb pro cestovní ruch v regionech.

ZZaa vvyyššššíí  bbeezzppeeččnnoosstt
Týden na kole chce rovněž upozornit na nezbytnost více respek-

tovat práva cyklistů, budovat infrastrukturu pro bezpečnou jízdu
na kole a snižovat úrazovost, způsobenou kolizí s automobilovou
dopravou. Pro cykloturisty je pak nezbytné rozvíjet kvalitní turistické
služby a produkty vhodné pro celou škálu uživatelů kol. 

CCyykklliissttiicckkéé  vvýýlleettyy
Týden na kole je příležitostí informovat a pozvat širokou veřej-

nost na cyklistické jízdy, výlety a ke společným akcím propagujícím
zdravý životní styl a pohyb na kole. 

Týden na kole byl poprvé organizován v roce 2004 ve spoluprá-
ci lékařského klubu Meding, Nadace Partnerství, občanského
sdružení Greenways Praha Vídeň rakouského klubu Kautzen, za pod-
pory Nadace České spořitelny a Všeobecné zdravotní pojiš	ovny.
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držíte v rukou jarní vydání NIKY, která je svým způsobem výjimečná.
Kromě stálých rubrik, na které si pomalu zvykáme se v tomto vydání obje-
vují dvě novinky. Zaprvé je to širší informace o systému ekologické výchovy
a vzdělávání na školách, a to nejen pražských. Vzhledem k tomu, že part-
nerem NIKY se stal i Středočeský kraj, máte možnost se seznámit s jeho
přístupem. Určitě patří poděkování náměstkovi hejtmana ing. Vilému
Žákovi za otevřený postoj k diskuzi na toto téma. Doufám, že se partnery
pro oblast EVVO stanou i některé další kraje, rozhodně se o to budeme 
v následujících měsících snažit.

Druhou novinkou je první díl širšího seriálu o biotopech a společen-
stvech České republiky. Tímto příspěvkem bychom vám je rádi postupně
představili. Věřím, že dříve nebo později vám poznatky o těchto biotopech
a společenstvech zpříjemní pobyt v přírodě, a že vám pomohou lépe
pochopit jejich zákonitosti. Vzhledem k pestrosti přírody České republiky
se máme opravdu na co těšit.

Za redakční radu vám chci popřát příjemné chvíle s naším časopisem
a hezké jarní počasí pro výlety do přírody.

RNDr. Miloš Gregar
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Příroda v Praze 2
Botanická zahrada Univerzity Karlovy 
v Praze
Obnova a Revitalizace pražských nádrží
Kam v Praze do lesa?
Modřanská naučná stezka
Je jízdní kolo eko ... logické 
a ... nomické?
Motýli zimy a brzkého jara
Poznáte, co je na fotce?
TEXAS – Lone Star State
Biotopy a společenstva České republiky
Odpady – kam s nimi?
Živočišné teplo 
z infračervených topných systémů
Bilion stromů pro Zemi
Biblické katastrofy
Klíš	ata – významní trapiči a přenašeči
závažných infekcí člověka
Rozhovor dvou spřízněných duší
Zelená slza uprostřed sídliště
Poslední šance pro mapování veverek 
v Praze!
Environmentální výchova 
ve Středočeském kraji
Nové středisko ekologické výchovy je 
v Praze 10
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Riegrovy sady, Grébovka, Folimanka,
Vyšehrad, Botanická zahrada UK, Karlovo
náměstí… patří k těm větším. Opičky našich
lesů, veverky, v takových parcích nacházejí
stále nastavené dlaně seniorů, kteří je přikr-
mují. Jedna z nich, milá černá veveřička,
hnízdila dokonce v koruně hlohu přímo nad
zastávkou tramvaje Na Slupi u botanické
zahrady a úžasně obratně šplhala a lezla
po hromosvodu.

Jen povrchně se zdá, že v zahradě
anebo v parku je místo jen pro rostliny.
Novoměstské parky jsou docela slušně ope-
řené, žije a hnízdí tu s námi řada ptáků.
Právě větší zelené objekty jim poskytují vel-
kou škálu potravní nabídky. Vyniká v tom
zejména botanická zahrada, v níž je „bio-
diverzita“, a tím i potravní nabídka, největ-
ší. Hnízdění umožňují i parky a objekty typu
Folimanky a Vyšehradského hřbitova, resp.
celého Vyšehradu, vzdáleného dopravnímu
ruchu. V botanické zahradě se zdržuje
docela slušný sortiment sýkor i dalšího
zpěvného ptactva; v poslední době značně
přibylo sojek – které ovšem nepohrdnou ani
zmíněnými sýkorkami. Nad parky krouží
malí dravci, zejména poštolky, které do-
kážou vyhnízdit na té nejneuvěřitelnější
domovní římse. Kde hnízdí desítky, možná

KKdybych měl v tomto duchu pokračo-
vat, musel bych povídání o přírodě
Prahy 2 bu� začít nebo skončit demo-

grafickým pojednáním o obyvatelstvu Pra-
hy 2, o jeho věkovém, sexuálním, profes-
ním, národnostním…. složení. V druhé řadě
by nutně muselo přijít sdělení o hygienic-
kém stavu, včetně výskytu mikroorganismů,
parazitů a jiných bezobratlých živočichů.
I ti jsou součástí přírody v Praze 2.

Dále by patrně došlo na dvě závažné
a velmi početné skupiny obratlovců, žijí-
cích ve svém světě, ovšem opět na území
Prahy 2: na potkany a na létající potkany,
čti holuby. Tak jim totiž říkají ve švýcarském
Bernu.

Teprve nakonec by došlo na volně žijící
živočichy a planě rostoucí rostliny, případně
i na rostliny pěstované. Zatím by postačil
přehled o nich na veřejných prostranstvích
a ve větších zahradách. Pokojové rostliny
bych do takového výčtu nezahrnoval.

Praha 2 má stejné postavení jako jiné
části města, zejména městské centrum. I na
tomto území je řada historických zahrad
a parků, které mohou jako velkoplošné areá-
ly či arely (v městském kontextu) hostit řadu
zajímavých „přírodních“ organismů. A také
tak činí.

Kdysi, v hlubokém socialismu, jsme byli v redakcích časopisů o přírodě
napadeni ortodoxním materialistou za nadpis odborného článku Člověk
a příroda. Kritikem byl učitel z jednoho severočeského města, který tvrdil,
že takové sousloví nelze použít, protože i člověk je součástí přírody, včetně
svých doupat a hnízd, budov veřejných i soukromých a že použití takového
výrazu odporuje vědeckému světovému názoru.

stovky letních hostí, rorýsů, jsem zatím
nevypátral, ale hvízdají v novoměstských
ulicích, až uši přecházejí. To koncem čer-
vence, kdy se už zase připravují k odletu
a trénují a trénují.

Přírodovědecká fakulta byla od 20. let
20. století zdrojem diaspor nejen zajíma-
vých (a zavlečených) rostlin, ale i živočichů.
Z dob působení snad ještě profesora
Komárka, významného českého zoologa, se
traduje přítomnost vzácných čolků horských,
kteří se z chovů (nebo záměrně vypuštěni)
rozběhli nejprve po botanické zahradě
a později byli zastihováni i v širším okolí.
Specialisté z pedagogické fakulty našli na
slupských stráních bezobratlé živočichy,
jejichž nejbližší místo přirozeného výskytu
je ve Středozemí: domnívají se, že to jsou
pozůstatky po pěstování vinné révy na strá-
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Příroda v Praze 2
Riegrovy sady – před bouřkou

Riegrovy sady

Karlovo náměstí
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ních pod Viničnou ulicí a že sem byly zavle-
čeny se sazenicemi jihoevropských odrůd
révy snad ještě v dobách Karla IV.

Parky a zahrady mají svůj podíl na do-
cela zajímavé lepidofauně, např. na výsky-
tu motýlů a podobných organismů: Co chvíli
přeletí nějaká nesytka, vážek je nepočítaně,
rok za rokem tu poletovali dokonce otakár-
kové ovocní. Sortiment letniček v plošné
výsadbě na náměstích, v parcích a v bota-
nické zahradě hostí celou řadu večerních
a nočních motýlů.

Zvláštní přírodní kategorií jsou tzv.
antropofyta, rostliny zavlečené člověkem
nebo šířící se na místa původně „nepřírod-
ní“. Mezi takové patří řada rostlin, které

našly svůj domov mezi pražskou dlažbou,
a	 ve vozovce, nebo na chodnících. Z těch
větších to je například pajasan žláznatý,
který se spontánně vysemeňuje a dokáže
vyrůst snad i za komínem. Druhými lokalita-
mi z této skupiny jsou hřbitovy: v našem pří-
padě ten Vyšehradský. Mezi botaniky
dokonce existují specialisté, kteří se studiem
„hřbitovního kvítí“ odborně zabývají.

Nepominutelným biotopem, nabízejícím
přes všechny civilizační tlaky životní
prostředí řadě organismů, jsou novoměstské
vody – řeka, Botič i vltavské ostrovy. Některé
druhy hladinových ptáků tu přezimují, jiné
tu jsou zimními hosty. Co chvíli nad řekou
přeletí jako černé kříže hejno kormoránů.
Ichtyologové by potvrdili, že rybí obsádka
ve Vltavě se zase začíná zvyšovat. Ostatně,
rybáři zbytečně na břehu nebo na lo�ce

nevysedávají a byl jsem na podzim svěd-
kem docela slušného kapřího úlovku.

Divili byste se, jak málo stačí k životu
třeba takovým ropuchám: mají na našem
území docela slušné příležitosti. Tou menší
jsou jezírka v botanické zahradě (vloni se
tam pářilo 36 párů ropuch!), tou větší je vel-
ká nádrž v areálu přírodovědecké fakulty
na konci ulice Albertov. Když se malé ro-
puchy vypravily z rodné nádrže do svého
teritoria na slupských stráních, bylo jich
tolik, že se dokonce dostaly i do jednání
Komise životního prostředí Prahy 2.

Kdepak, Nové Město pražské je i přes
svůj urbanismus opravdu kusem přírody.
Chtělo by to pořádný soupis, co říkáte?

�NN
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Vyšehrad

Jezírko ve skleníku Botanické zahrady Univerzity Karlovy

Karlovo náměstí
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Univerzitní zahrada byla založena před
více než 230 lety, r. 1775 v Praze na
Smíchově. Kolem r. 1840 se v ní pěstovalo
téměř 13 000 druhů a odrůd domácích
i cizokrajných rostlin. Pro časté záplavy by-
la zahrada přemístěna na pozemek na
slupských stráních, odkoupených od „Spo-
lečnosti pro zvelebování zahrad“ (Garten-
baugesellschaft), která byla podporovaná
mj. knížetem Rohanem. Na současném mís-

tě byla otevřena spolu s novými botanický-
mi ústavy české i německé univerzity (budo-
vy Benátská 2 a Viničná 5) v roce 1898.
Sbírky rostlin ze Smíchova byly rozděleny
mezi obě univerzity rovným dílem. Převzaty
byly rovněž sbírky ze skleníků „Společ-
nosti“; část z nich se dochovala dodnes,
proto je stáří některých palem, cykasů
a dalších rostlin odhadováno na více než
130 let. Při náletu 14. 2. 1945 byly silně
poškozeny skleníky německé univerzity,
a proto později strženy. Po osvobození
převzala obě části zahrady jako celek
Univerzita Karlova. Do osmdesátých let mi-
nulého století byla zahrada formálně pro-
pojena s katedrou botaniky, od té doby je

samostatnou správní jednotkou. Dnes má
rozlohu 3,5 ha.

Expozice zahrady jsou rozděleny na
skleníkové a venkovní (exteriéry). Ve skle-
nících je stálá expozice tropů a suchých
subtropů (sbírka kaktusů a sukulentů). Sbír-
ka rostlin z vlhkých subtropů je v létě
instalována pod širým nebem podle světa-
dílů, z nichž rostliny pocházejí; v zimním
období jsou rostliny uskladněny ve velkém
studeném skleníku. Vedle rozsáhlé sbírky su-
kulentů stojí za zmínku velké a staré exem-
pláře cykasů, kamélie, myrty a další rostliny
pocházející ze sbírek někdejší smíchovské
univerzitní zahrady z 19. století. Z venkov-
ních expozic je významný unikátní exem-
plář jinanu dvoulaločného, Ginkgo biloba
cv. Praga, ve skutečnosti jakási někdejší obří
bonsaj, jejíž stáří se odhaduje na přibližně
130 let, dále jedna z prvních do Evropy
introdukovaných metasekvojí a další dřevi-
ny. Nejcennější expozicí je kolekce středo-
evropské květeny, založená v roce 1904
a kontinuálně udržovaná po celých před-
chozích 100 let. �NN

Botanická zahrada 
Univerzity Karlovy v Praze

Jaro v botanické zahradě

Sněženka podsněžník 
Galanthus nivalis L

Bledule jarní 
Leucojum vernum

Ladoňka zářící 
Chionodoxa luciliae

Skleníky Botanické zahrady Univerzity Karlovy slouží
i pro výuku studentů

Den Země
Mezinárodní Den Země je slaven

každoročně dne 22. dubna a jak již říká
jeho název, je dnem věnovaným planetě
Zemi a boji za ochranu přírody a životního
prostředí. Největší význam Dne země spo-
čívá v tom, že umožňuje i té nejmenší orga-
nizaci a jednotlivcům zařadit svůj malý pří-
spěvek k péči o životní prostředí do celostát-
ního a celosvětového kontextu. Den Země
umožňuje spojit síly k výraznějšímu oslovení
široké veřejnosti i představitelů politické
i ekonomické moci ve jménu ochrany pří-
rody a životního prostředí. Každým rokem
takto probíhá velké množství akcí, do
kterých se stále více zapojují vedle nevlád-
ních organizací zejména školy, místní a stát-
ní úřady, místní samospráva a velké
množství jednotlivců. Akci Den Země pod-
poruje řada významných organizací, osob-
ností, vědců a politiků po celém světě.

TROCHA HISTORIE
Vznik Mezinárodního dne Země byl

pravděpodobně inspirován keltskými osla-
vami jara, které se každoročně konaly v den
jarní rovnodennosti, tedy na první jarní den,
21. března, jako oslava příchodu jara, 
nové naděje pro lidstvo. Vyhlásit mezi-
národní den Země navrhl v roce 1969 John
McConnell. Tato oslava byla pravděpodob-

ně zamýšlena nejen jako ekologicky
zaměřený svátek, ale i jako levicově orien-
tovaný happening bojovníků proti válce
ve Vietnamu a oslava narození V. I. Lenina.
Sté výročí narození V. I. Lenina je nejprav-
děpodobnější vysvětlení, proč se tento den
slaví 22. dubna. Ačkoli se mnoho politic-
kých představitelů pokoušelo přesvědčit
veřejnost, že se jedná pouze o den Země,
toto tvrzení je kritiky napadáno nejen
zvoleným datem, ale i průběhem mnoha
oslav, kdy dochází ke spojení s politickými
levicově orientovanými demonstracemi.
První kampaň na oslavu dne Země (Earth
Day ) byla uspořádána v roce 1970 v San
Francisku americkými studenty pod názvem
„Den Země ve Spojených státech americ-
kých“ a k oslavě se připojilo téměř dvacet
milionů občanů USA. Američtí studenti
uspořádali Den Země ve snaze o prosazení
nových ekologických zákonů a zvýšení stát-
ního rozpočtu na ochranu životního
prostředí. Žádali zvýšit energetickou účin-
nost a hledat obnovitelné zdroje energie,
recyklovat materiály a odpady, vyloučit
z používání chemikálie a odpady, které ničí
ozónovou vrstvu Země atd. Cílem kampaně
bylo prosadit otázku ochrany životního
prostředí do politické diskuse a podpořit
veřejný zájem o tuto problematiku. Kampaň
údajně inicioval americký senátor Gaylord

Nelson za podpory ostatních amerických
politiků, včetně prezidenta J. F. Kennedyho.
Kampaň měla nebývalý ohlas a dala vznik-
nout tradici oslav Dne Země.

V roce 1971 přijalo tento svátek OSN
a v roce 1990 se k Americe připojil i zbytek
světa a 22. duben se tak oficiálně stal
Mezinárodním dnem Země. Mezinárodní
koordinaci aktivit spojených s oslavami
zajiš	uje Earth Day Network se sídlem
v Seattlu (www.earthday.net).

PROČ MEZINÁRODNÍ DEN ZEMĚ
Smyslem oslav tohoto svátku je připo-

menout společný zájem o společenské, poli-
tické a ekonomické změny směřující k je-
dinému cíli – udržení Země ve stavu schop-
ném udržet život, a to nejen životy lidí. 

„A	 historickým důvodem pro stanovení
datu konání Mezinárodního dne Země
je cokoliv, každoroční oslava svátku
na ochranu životního prostředí důvodem
k zamyšlením nad úsilím, jež je třeba
k ochraně přírodního bohatství naší planety
ještě vyvinout.“

PPoouužžiittéé  iinntteerrnneettoovvéé  ppooddkkllaaddyy
http://cs.wikipedia.org/wiki/Den_zem%C
4%9B
http://www.elektrowin.cz/archiv/den-
zeme-2007.html
http://portal.env.cz/kalendar/detail.php?z
aznam=110
http://www.terezango.cz/akce/dzhist.html
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Více o historii a funkci pražských nádrží
jsme si mohli přečíst v minulém čísle Niky
(12/2007), a proto se tento článek bude
zabývat zejména současností pražských
rybníků.

Příchod nového století zastihl pražské
rybníky v neutěšeném stavu. V době socia-
lismu nebyla totiž historickým rybníkům

věnována příliš velká pozornost. Využívaly
se zejména k chovu ryb a k tomu účelu byly
často upravovány. Při odbahňování byla
rušena litorální pásma (pásma pobřežních
mělčin) i břehové doprovodné porosty
a rybníky se uzavíraly do kamenných bře-
hových zdí. Vodohospodářské objekty byly
zchátralé, okolí zarostlé ruderálním poros-
tem, sem tam skládka. A právě proto vznikl
projekt „Obnova a revitalizace pražských
nádrží“. Ačkoli byl projekt zahájen již
v roce 2003, své cíle a přesné vize, které se
zaměřují na pokrytí základních funkcí ryb-

níků a vodních ploch, získal až v průběhu
prvních dvou let:

Prvním a v městské aglomeraci nejdů-
ležitějším cílem je zajištění bezpečnosti vod-
ních nádrží při povodních, dále rekon-
strukce a opravy hrází, přelivů a stavidel.
Při projektování oprav je kladen velký důraz
na to, aby nové či zrekonstruované objekty
nejen dobře plnily svou funkci, ale také aby
se staly nenásilnou součástí rybníka i okolní
krajiny. Jako stavební materiál je většinou
používán kámen, případně dřevo. V Praze
se na historické vodohospodářské stavby
používal zejména pískovec, vápenec, čedič
a výjimečně i žula. Na novodobé bohužel
většinou jen beton.

Neméně důležitá je také ochrana život-
ního prostředí a zvýšení počtu rostlinných
a živočišných druhů vázaných na vodní
ekosystémy tj. zvýšení biodiverzity v Praze.
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Voda je důležitou součástí krajiny,
kterou oživuje a dotváří. I města
velmi potřebují takovéto osvěžení
v podobě potůčků či rybníků
s lekníny. „Obnova a revitalizace
pražských nádrží“ – tak se jmenuje
celopražský projekt, který si vybral
právě vodu, aby spřátelil město
a přírodu. Pražské rybníky zůstávaly
dlouhá léta zapomenutou Popelkou,
dnes se jim však konečně dostává
patřičné pozornosti. V rámci projektu
je myšleno nejen na funkčnost
a bezpečnost vodních děl, ale také
na jejich přirozené začlenění do
okolní krajiny s důrazem na ekologii
a životní prostředí. Ambice projektu
jsou jednoduché – vrátit lesk
vybraným pražským rybníkům
a dostát tak slavné tradici českého
rybníkářství.

Obnova a revitalizace
pražských nádrží
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Čimický rybník

Střední rybník v Chabrech
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V souvislosti s projektem byl také vy-
tvořen jednotný informační systém o praž-
ských rybnících a chráněných územích. Do
budoucna by v blízkosti každého rybníka
měla stát informační tabule se základními
údaji o rybníce, o pracích provedených
v posledních letech a o významných rost-
linách a živočiších v okolí.

Celý proces obnovy rybníků se rodí na
Odboru ochrany prostředí Magistrátu
hlavního města Prahy, který vytváří plán
oprav pro jednotlivé roky, zajiš	uje finanční
prostředky a jednotlivé projekty zadává.
Výsledná podoba projektu pak vzniká ve
spolupráci s městskou organizací Lesy hl.m.
Prahy, která většinu projektů i následně rea-
lizuje.

Od roku 2003 do roku 2007 bylo
v rámci projektu zrevitalizováno a oprave-
no už 13 rybníků. Jedná se o rybníky
a retenční nádrže: Aloisov, Velký počernický

Dále pak ochrana chráněných druhů
a zlepšení čistoty vody. Jako výchozí doku-
ment pro návrh ekologických opatření
slouží přírodovědecký průzkum vybraných
rybníků a vodních nádrží. Doc. Dr. Jan
Farkač, CSc. se svým kolektivem mapuje
pražské rybníky již třetím rokem. Při revita-
lizacích a opravách se dbá na doplnění
břehových porostů, vytvoření litorálních
a břehových pásů vegetace včetně výstavby
ostrůvků pro vodní ptáky. V okolí rybníků se
také likvidují nepůvodní a invazní druhy
rostlin i černé skládky. Problémem však
bohužel stále zůstává kvalita vody. Velké
množství černých výústí totiž přivádí do
potoků a rybníků splašky a kvalita vody tak
výrazně klesá.

rybník, rybník U Vodotoku, Panský rybník,
jezírko Pod Dianou v lesoparku Na Cibulce,
Čimický rybník, Střední rybník v Chabrech,
rybník Strnad, rybník Malá Markéta, rybník
Ve Hvězdě, Malá říčka ve Stromovce,
retenční nádrž N1 ve Stodůlkách a retenční
nádrž Brouček. V současné době např.
probíhá odbahnění Kyjského rybníka, revi-
talizace rybníka Kančík a odbahnění re-
tenčních nádrží Košík.

Nejnáročnější akcí v rámci projektu
byla rekonstrukce Velkého počernického
rybníka, dokončená v roce 2006. Rekon-
strukce zahrnovala nejen odbahnění nej-
většího pražského rybníka, opravu břehů
a všech vodohospodářských objektů, včetně
historického mostu, ale také výstavbu ostro-
va a vyhloubení tůní pro život vodních
živočichů. K nejzajímavějším akcím patřila
např. také obnova původního rybníka
v oboře Hvězda, který byl vybudován na
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Výstavba rybníka Ve Hvězdě Retenční nádrž N1 Stodůlky – těžba sedimentu

Velký počernický rybník – most a bezpečnostní přeliv
před rekonstrukcí, dole po rekonstrukci

� rybníky po rekonstrukci
� rybníky, které se v současnosti opravují
� rybníky, u kterých se rekonstrukce připravuje

chráněná území



místě historického rybníka zaniklého někdy
v 17. století. Za zmínku stojí také oprava
Čimického rybníka a rybníka Aloisov na
Černém mostě. Oba tyto rybníky se po léta
potýkaly s nedostatkem vody. Nyní jí mají
dostatek, jsou odbahněné a všechny vodo-
hospodářské objekty jsou zrekonstruované.
Oba rybníky také mají nové ostrůvky pro
vodní ptactvo.

Náklady na celý projekt dosáhly do
dnešních dní už více než 100 mil. Kč.
Některé dílčí projekty jsou spolufinanco-
vány Evropskou unií v rámci dotačního pro-
gramu JPD 2 (revitalizace nevhodně
upravených ploch zeleně intravilánu obcí).
Nejedná se vůbec o malou částku, a proto
je třeba zdůraznit, že revitalizace rybníků
ve vlastním zastavěném území města je
vždy mnohem náročnější než za městem
v polích či na vesnici. Rybníky mají mnohem
více technických objektů a bahno je velmi
často kontaminováno a musí být nákladně
odváženo na řízenou skládku.

Přesto však po celé Praze vznikají nová
zákoutí s lesknoucí se hladinou a vodními
ptáky v rákosí. Jsou to místa, kde je možné
na chvilku uniknout z ruchu velkoměsta
a jen tak relaxovat. �NN
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Rybník Aloisov na Černém mostě

Retenční nádrž U Hájů – Brouček

Retenční nádrž N1 Stodůlky
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ČÁST PRVNÍ
Na území Prahy se totiž nachází téměř

5 000 ha lesa, což je asi 10 % rozlohy
města. V porovnání s mimopražskými lesy
se nejedná o nijak rozsáhlé a souvislé lesní
plochy. Jako souvislý les můžeme označit
pouze Kunratice a Šárku, případně Pro-
kopské údolí.

Na prvním místě je zmíněn KKuunnrraattiicckkýý
lleess, který si pozornost určitě zaslouží.
Nachází se na území čtyř katastrů a je
jakýmsi „ostrůvkem“ uprostřed husté měst-
ské zástavby a panelových sídliš	. Lesem
prochází několik značených turistických tras

i cyklotras a najdeme zde řadu dětských
hřiš	 a altánů. Součástí území je přírodní
památka Údolí Kunratického potoka. V lese
naleznete hájovnu s výběhy pro zvěř nebo
zříceninu Nový Hrad se zbytky husitského
obléhacího tábora. V Kunratickém lese
můžeme jako v jediném pražském lese
spatřit muflona, jehož domovinou je Korsika
a Sardinie.

Území, nazývané ŠŠáárrkkaa, je také místem,
kde se můžete téměř „ztratit v lesích
a loukách“. Území Šárky je velmi pestré
– tvořené tvrdými buližníky a vymodelované
Litovicko-Šáreckým potokem. Nachází se
zde řada maloplošných chráněných území,

Kam v Praze do lesa?
Praha není jen velkoměsto plné domů, asfaltu a staveniš	. Je to také město,
kde nalezneme krásné parky, rybníky i lesy. A pokud chceme uniknout
z městské špíny někam do zeleně, třeba právě do lesa, určitě to nebudeme
mít daleko.

např.: přírodní památka Dolní Šárka,
Zlatnice, Jenerálka, nebo přírodní rezervace
Divoká Šárka.

Lokalitou, která je zajímavá nejen z hle-
diska přírody, ale také z pohledu archeo-
logie, je PPrrookkooppsskkéé  úúddoollíí, kde můžeme
navštívit stejnojmennou rozsáhlou přírodní
rezervaci. Lesní porosty zde střídají unikátní
stepní společenstva, která byla po staletí
utvářena činností člověka, a to zejména
pastvou ovcí a koz. Zajímavostí jsou 
archeologické lokality Butovické hradiště
a Děvín. Územím procházejí turistické
stezky, cyklotrasy i naučné stezky.

Od Prokopského údolí oddělují dálnice
a Barrandovské sídliště údolí CChhuucchheellsskkýý
hháájj, což je unikátní komplex lesních
společenstev, který upoutá zejména na jaře,
kdy pod stromy rozkvétají sasanky, pod-
léšky nebo prvosenky. Zajímavostí je i lesní
zookoutek u hájovny, kde si můžete pro-
hlédnou např. prase divoké, jezevce, daňka,
muflona i dravé ptáky a sovy.

Určitě je všem rovněž známá obora
HHvvěězzddaa, která je dnes také přírodní a kul-
turní památkou, ale založena byla roku
1534 jako královská honitba.

Všechny tyto lesy jsou v majetku hlav-
ního města Prahy, spravuje je Odbor
ochrany prostředí pražského magistrátu
a údržbu provádí městská organizace 
Lesy hl.m. Prahy.

Velkým problémem pražských lesů je
vysoká návštěvnost a vandalismus. Až tedy
do lesa přijdete, cchhoovveejjttee  ssee  kk nněěmmuu  pprroossíímm
oohhlleedduuppllnněě!! �NN
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Dětské lesní hřiště v Kunratickém lese

Rekreační louky v Hostivařském lesoparku

Lesopark Na Cibulce
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Po zrušení roboty r. 1848 se obraz vsi
začal rychle měnit, začínala průmyslová
revoluce. Ještě r. 1899 měly Modřany jen
2308 obyvatel, z nichž se usedlíci zabývali
zemědělstvím, zahradnictvím, výrobou
proutěného zboží a dalšími řemesly, zatím-
co v místním cukrovaru (jednom z nej-
starších českých, z r. 1861) a na dvou par-
ních pilách pracovalo na tisíc dělníků. Ve
dvacátých letech 20. stol. se v Modřanech
začalo hodně stavět a r. 1963 se staly měs-

ZZ archeologických nálezů víme, že ob-
last Modřan byla osídlena lidmi již od
pravěku. Nejstarší písemnou věrohod-

nou zmínkou o vsi Modřany je darovací
listina Soběslava II. vyšehradské kapitule
z r. 1178 (údajně ještě o 90 let starší
darovací Vratislavovu listinu historici po-
važují za středověký padělek vyšehrad-
ských kanovníků, kteří si tak chtěli zajistit
majetek, jehož vlastnictví nemohli doložit). 

Jak dříve vypadalo údolí Libušského
potoka v prostoru dnešní Modřanské rokle
můžeme vyčíst například ze starých map.
V Císařských otiscích stabilního katastru,
které najdete i na internetu na adrese
http://archivnimapy.cuzk.cz/, je vidět, že
roku 1840 tvořily prostor dnešní Modřanské
rokle většinou pastviny, jen místně u potoka
rostly dřeviny, kolem byla pole, případně
menší plochy lesa. Modřany byly tehdy ještě
převážně zemědělskou vsí s poměrně kom-
paktní zástavbou a s kostelem a zvonicí na
návrší.

Často zapomínáme na to, 
že prakticky veškerá krajina u nás
je silně ovlivněna a přeměněna 
tisíciletým hospodařením člověka
a že se spolu s ním stále proměňuje.
A jak to je s Modřanskou roklí, jíž
nás od areálu Spartaku Modřany až
po rozcestí pod Základní školou
Meteorologická provází naučná 
stezka?

tem. Jen o pět let později byly ale připojeny
k Praze a na zdejších polích a lukách rych-
le vyrůstala paneláková sídliště. Dnes už
mají Modřany přibližně 32 tisíc obyvatel
a zemědělství tu zaniklo. Kdo si to před těmi
sto lety dovedl představit?

Změny krajiny nepřinesla jen nová vý-
stavba a s ní spojený zábor zemědělské
půdy a terénní úpravy, ale i změna hospo-
daření na pozemcích ostatních. Nejvýraz-
nějším zásahem do přírodních poměrů bylo

Modřanská naučná stezka

Podkladová mapa ©Český úřad zeměměřický a katastrální, plánek trasy Petr Slavík

Meandry Libušského potoka

Samec pěnkavy obecné

Křivatec český

PP MODŘANSKÁ ROKLE
GEOLOGICKÉ ZAJÍMAVOSTI

DŘEVINY

BYLINY A BEZOBRATLÍ
PTÁCI A SAVCI

RYBY, OBOJŽIVELNÍCI A PLAZI

PP MODŘANSKÁ 
ROKLE
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patrně zalesnění pastvin na stráních údolí
Libušského potoka, hlavně tamní výsadba
akátů koncem 19. století a pak i dalších
nepůvodních dřevin. Nikdo tehdy patrně
netušil, jaké to bude mít důsledky, a nikoho
také asi ani ve snu nenapadlo, že dříve
běžná vegetace vypásaných strání se zane-
dlouho stane tak vzácnou. Příroda se ale se
všemi těmi změnami vypořádává a stále tu
zůstává zajímavá. Botanicky nejcennější
jsou jarní byliny původní ptačincové olšiny
u potoka (kromě dvou druhů ptačinců tu
roste orsej jarní, pstroček dvoulistý, š	avel
kyselý a devětsil lékařský) a zbytky stepní
vegetace při horních okrajích rokle s kři-
vatcem českým, bělozářkou liliovitou, roz-
chodníky a hvozdíkem sivým. Z živočichů
jsou nejnápadnější ptáci: z 60 zde zasti-
žených druhů nejčastěji uvidíte sýkory ko-
ňadry a modřinky, mlynaříky dlouhoocasé,

brhlíky lesní, šoupálky krátkoprsté, kosy čer-
né, pěnkavy obecné, ale žijí tu např. i sovy
kalous ušatý a puštík obecný. Ze savců tu
můžete potkat veverku obecnou, ježka zá-
padního, zajíce polního a srnce obecného,
skrytěji tu žijí myšice, hryzec vodní, lasice
kolčava, kuna skalní a liška obecná, ale
nejskrytějšími a na druhou stranu nejpočet-
nějšími obyvateli tu jsou bezobratlí.

Kromě geologických zajímavostí po-
psaných na jedné z informačních tabulí si
můžete prohlédnout, opustíte-li hlavní cestu
a vydáte se po pěšince kolem potoka, jak si
voda umí měnit trasu svého toku a vytvářet
meandry.

Retenční nádrž, která je využívaná i k chovu ryb; 
na jižním svahu rostou převážně  jen akáty

Libušský potok se ve vnějších obloucích meandrů 
zakusuje do břehů

Modřanský kostel Nanebevzetí Panny Marie 
s pohnutou, již skoro sedm století

trvající historií, vpravo je zděná zvonice

Modřanská naučná stezka má ještě jed-
nu zvláštnost. Její tvůrci ze Základní organi-
zace Českého svazu ochránců přírody
Koniklec oslovili se žádostí o spolupráci
místní základní školy a u dětí uspěli. Autory
velmi pěkných ilustrativních obrázků ně-
kterých rostlin a živočichů na informačních
tabulích stezky jsou právě žáci sedmi okol-
ních základních škol. A na zvídavé a hravé
návštěvníky čeká na každé tabuli i jedna
všetečná otázka. Budete na ně umět
odpovědět? 

�NN
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a obloukem se vyhýbáme velevýhodným
nabídkám kol s cenou rovnající se ceně 
víkendového nákupu potravin pro střední
rodinu.

Máme tedy kolo, ještě vytvořme mode-
lového cyklistu, nazvěme jej pan V. (od-
vozeno například od jména Velomil). Na
pohlaví nezáleží, ale důležité jsou faktory
jako kondice, jeho váha, zda bude jezdit za
každého počasí, nebo dokonce v zimě,
a razantnost jeho jízdy. Náš jezdec najezdí
ročně okolo jednoho tisíce km, což před-
stavuje jednu dovolenou v létě a menší,
řádově desetikilometrové, výlety během ví-
kendů. To se dá zvládnout. Předpokládejme,
že pan V. bude jezdit i po rozbitých lesních
a polních cestách, kamenech a kořenech.
Váhu ponechme na průměrných 80 kg. Pan

EKONOMIE
Nech	 někteří prominou, leč následující

řádky se nebudou týkat toho okruhu 
cyklistů, jimž skládačka či obdobný stroj
z dob předrevolučních bude k naprosté
spokojenosti sloužit do revoluce další, tedy
osobně věřím, že co nejdéle. Věnovat se
budu cyklistům jezdících na kolech mo-
derních, brzdících, řadících, pružících, tedy
spolehlivých, pohodlných, ale především
těm, kteří svůj stroj používají jak k do-
pravním, tak i sportovním účelům. Pomiňme
pořizovací cenu kola, ta se pohybuje 
od – do, a to nejčastěji podle finančních
možností budoucího majitele. Je snad již
všeobecně známou skutečností, že kolo se
nakupuje ve specializované prodejně

Zdánlivě prostá a zbytečná otázka, která je pro mnohé již předem 
zodpovězena jednoznačným a rázným ano. Ovšem ... se stále se zvyšujícím
výskytem cyklistů, především ve volné a o to vzácnější krajině, se začínají
objevovat určité pochybnosti o neškodnosti cyklistiky pro přírodu. Obdobně
je na tom i ekonomičnost jízdy na kole, jejíž finanční výhodnost začíná být
pochybná se zvyšující se kvalitou, a tím i cenou součástek a vyšší náročností
cyklistů na své stroje jak po stránce technické, tak po stránce využití. 
Mnozí stále asi nevědí, o čem to píši, proto se postupně pokusím naznačené
rozmotat a v dnešním dílu začneme tím průkaznějším, čímž je ekonomika
jízdy na kole.

V. se nezalekne ani špatného počasí, sem
tam bláto, déš	 a přes zimu si také občas
vyjede. No a konečně, věren svému jménu,
bude mít Velomil své kolo vskutku rád, proto
mu bude věnovat péči, kterou si zaslouží.

Tak konečně s panem V. vyje�me. Po
ujetí asi 100 km si kolo a jeho součástky
sednou a následuje garanční servis, který je
zdarma. Další opravy jsou v režii majitele,
pokud samozřejmě nejde o reklamaci. Jestli
se nerozhodnete stát se sám sobě me-
chanikem, je dobré vytipovat si servisní
středisko, kam budete chodit pravidelně.
Jestli si budete kolo opravovat sami, počí-
tejte s nutností nákupu speciálního nářadí
a přípravků, případně i montážního sto-
janu. Když máte prostor a technického
ducha, počítejte navíc s investicí pár tisíc.
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Jízdní kola všech typů,
barev i velikostí – to je

CYKLOADAM

Nákupem kola to nekončí, vždy potřebujete i servis;
firma CYKLOADAM se řadí do první desítky nejlepších
autorizovaných servisů v ČR

Je jízdní kolo 
eko...logické a...nomické?
ČÁST PRVNÍ



K pravidelným servisním úkonům patří cen-
trování obou kol, případně výměna po-
škozených drátů, dále výměna lanek a bov-
denů, seřízení brzd a brzdových špalíků či
destiček a také seřízení řazení a další čin-
nosti. Málo známou skutečností je, že při-
bližně po ujetí 500 km by se měl zkontro-
lovat řetěz a s největší pravděpodobností
bude vyměněn. V opačném případě hrozí
postupná deformace ozubení na pastorku
a převodníku a následuje investice mno-
honásobně vyšší. Za rok také průměrný cyk-
lista, jako je pan V., ojezdí takřka jeden pár
pláš	ů, druhý s hrubším vzorkem má při-
pravený na podzim a zimu. K tomu sem tam
defekt, tedy raději nová duše. Občas se
z kola spadne a dochází k úrazu stroje,
v horším případě i jezdce. Kolu hrozí
nejčastěji poškození ráfků, ulomení přeha-
zovačky, roztržení sedla či ohnutí řidítek
atd. Nechme katastrofické scénáře raději
stranou a dopřejme panu V., potažmo sobě,

sezónu bez nich. Pro letošek pan V. dojel
a začneme společně počítat. Budeme se
pohybovat ve střední kategorii.

Dva pláště po 400 Kč nebyly zcela
ojeté, poslouží ještě příští sezónu, započí-
tejme 400 Kč. Brzdové špalíky, dva páry
300 Kč. Jeden řetěz 300 Kč. Jedenkrát
odborný servis, tedy vycentrování kol,
seřízení brzd a řazení, včetně výměny výše
uvedených komponentů přijde obvykle na
částku kolem 500 Kč. Sečteno, podtrženo,
bratru 1500 Kč. A máme zde jednoznačný
výsledek – jeden kilometr na kole vyšel Velo-
mila na kačku pade. Abych byl spravedlivý,
je vhodné poslední větu opravit na: jeden
kilometr může vyjít ... Náš případ je vzorem
pro většinu cyklistů a ideálních zákazníků
všech cykloservisů. Mnohé se dá obejít, pří-
padně neměnit a ušetřit. Nicméně čísla jsou
reálná a naznačují, že ani jízda na kole
není zas úplně zadarmo.

EKOLOGIE
Srovnávat jízdu na kole s jinou do-

pravou je obtížné, bicykl je zcela samostat-
nou kategorií. Ostatně i proto byl vyna-
lezen, aby vyplnil mezeru mezi chůzí
a využitím jiné síly, nejprve zvířecí, posléze
motorové. Výhody kola jsou zjevné. Je re-

lativně rychlé, uveze se na něm mnoho
a mnohé, projede po ledajaké cestičce
a hlavně neprodukuje exhalace. Na poli
ekologie pak kolo, oproti ostatním doprav-
ním prostředkům, jednoznačně vítězí.
Vzorně udržované kolo sice není ničím lev-
ným, je srovnatelné s provozem skútru nebo
auta s pohonem na plyn, ale ne každé kolo
je takto hýčkáno. A pak je zde ještě jeden
faktor, který je velkým trumfem jízdy na kole,
a to potěšení z jízdy. Rozhodnete se vyjet,
tak prostě jen nasednete, žádná kontrola
paliva, stírajících stěračů atd., při jízdě se
nemusí zas tak moc koukat na předpisy
(samozřejmě musí, ale všichni víme, jaká je
každodenní praxe), dá se jet i po chodníku
(nemělo by se, ale ...) a hlavně po mnoha
pěšinkách a cestičkách, kam mohou jen pěší
a žádné zapáchající monstrum. Prostě jízda
na kole je o něčem zcela jiném než jen
o dopravě. 

�NN
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CYKLOADAM PRAHACYKLOADAM PRAHA
INTERNACIONÁLNÍ 1231
165 00 PRAHA 6 - SUCHDOL
TEL. A FAX:  +420 220 920 014
MOBIL:       +420 775 085 151

CYKLOADAM ROZTOKYCYKLOADAM ROZTOKY
KROUPKA 130
252 63 ROZTOKY U PRAHY
TEL.:         +420 233 910 034

E-MAIL: INFO@CYKLOADAM.CZ

Stačí najít to správné a domů jedete na kole

Základem bezpečnosti na jízdním kole je kvalitní přilba
– v CYKLOADAM si můžete vybrat z více než 300 ks jak
pro dospělé, tak pro děti

wwwwww..ccyykkllooaaddaamm..cczz
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Pro naše potřeby si motýly, se kterými se
v zimě můžeme setkat, rozdělíme do něko-
lika skupin:

Do první skupiny zahrneme druhy, které
se v přírodě vyskytují již na podzim a pře-
zimují jako imaga (dospělci). Do druhé
skupiny patří ty druhy motýlů, které se líh-
nou a aktivují až v průběhu zimy, orien-
tačně od druhé poloviny února do konce
března. Dále existuje skupina druhů
synantropních, tj. vázaných na lidská sídla
a činnost člověka. Sem patří řada zavíječů,
molů a jiných drobných motýlů, převážně
skladištních škůdců. V příznivých pod-
mínkách tvoří několik generací během
celého roku. Jejich popis však přesahuje
rámec tohoto článku. Nebudeme se zabývat
ani motýly ze skupiny tzv. mikrolepidopter
(drobných motýlů), jejichž četné zástupce
můžeme v průběhu zimy v přírodě také
pozorovat.

I V ZIMĚ MŮŽEME JÍT NA MOTÝLY

První výpravu za motýly můžeme
uskutečnit hned v lednu, když venku hezky
mrzne... Do naší výzbroje patří dobrá
baterka, náhradní baterie, vhodné oblečení
a termoska s horkým čajem. Většina pře-
zimujících motýlů je našim zrakům dobře
ukryta v dutinách stromů, pod odchlíplou
kůrou či spadaným listím. Tyto druhy ve
volné přírodě těžko objevuje i zkušený ento-
molog, ale můžeme si počkat na první
únorovou oblevu a vypravit se za nimi na
jiná místa a s použitím jiných metod. Nyní

Začneme-li hovořit o motýlech,
většina lidí si představí rozkvetlou
louku plnou poletujících baboček,
modrásků a bělásků, nad kterou
občas zakrouží elegantní otakárek.
Myšlenka, že bychom mohli během
zimy podniknout výpravu za motýly,
se zdá při pohledu na promrzlou
krajinu přinejmenším podivná.
Ukážeme si však, že pro
houževnatého a trpělivého 
entomologa nic není nemožné,
nebo	 generace sběratelů motýlů
vyvinuly řadu důmyslných metod,
které nám pomohou motýly
i v zimní přírodě objevit.
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Pí�alka černoproužka březová – Archiearis parthenias (L.) Pí�alka černoproužka osiková – Archiearis notha (Hb.)

Pí�alka hedvábnice jarní 
Alsophila aescularia (D. Sch.) %%&&

Pí�alka tmavoskvrnáč tečkovaný
Agriopis marginaria (F.) %%&&

Pí�alka tmavoskvrnáč březnový 
Theria rupicapraria (D. Sch.) %%&&

Strakáč březový – Endromis versicolora (L.) %%

Strakáč březový – Endromis versicolora (L.) &&

MOTÝLI LÍHNOUCÍ SE V ZIMĚ

Motýli zimy a brzkého jara
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Můra jarnice menší – Orthosia cruda (D. Sch.)

Pí�alka jeskynní – Triphosa dubitata (L.)

Můra sklepnice obecná – Scoliopteryx libatrix (L.)

Pí�alka drsnokřídlec lipový – Biston stratarius (Hfn.)

Babočka bílé c  – Polygonia c-album (L.)

Můra dřevobarvec březový  – Lithophane furcifera (Hfn.)

Můra dřevobarvec luční – Xylena vetusta (Hb.)

Babočka osiková – Nymphalis antiopa (L.) 

Můra zimovnice hlohová – Conistra ligula (Esp.)

Můra zimovnice hojná – Conistra rubiginosa (Sc.)

PŘEZIMUJÍCÍ MOTÝLI

Žlu�ásek řešetlákový – Gonepteryx shamni (L.)

Můra pestroskvrnka březnová – Valeria oleagina D. Sch.



Je to již řadu let zpátky, kdy mně jako začí-
najícímu entomologovi kamarád povídal:
„Odřezával jsem větve u hrušně a mám pro
tebe v ledničce nějaké můry, které tam byly
pod kůrou.“ Jaké pak bylo naše překva-
pení, když „nějaké můry“ po vyjmutí z led-
ničky čiperně pobíhaly po stole a vzápětí se
rozlétly po celé místnosti. Teprve tehdy jsme
si uvědomili, že 5° C v ledničce je pro tyto
můry téměř tropické vedro v porovnání
s venkovní teplotou.

Nejznámější představitel motýlů, kteří si
vyhledávají úkryt v jeskyních, je pí�alka
jeskynní (Triphosa dubitata L.). Je proto lo-
gické, že se vyskytuje zejména v krasových
oblastech.

PRVNÍ SLUNEČNÍ PAPRSKY

Další exkurzi za motýly můžeme pod-
niknout za prvních slunečných dnů koncem
února nebo počátkem března. Za slunného
odpoledne se v řídkých smíšených lesích
a hájích, ve starých sadech a stromořadích
můžeme setkat s několika předjarními motý-
ly. První slunce vylákalo ze sklepů a podob-
ných úkrytů přezimující babočky. Spolu
s nimi poletuje žlu	ásek řešetlákový (Go-
nepteryx rhamni L.) a pestré pí�alky
černoproužka březová (Archiearis parthe-
nias L.) a černoproužka osiková (Archiearis
notha Hb.). V březových hájích se již
ukazuje krásný a nápadný motýl strakáč
březový (Endromis versicolora L.), jediný
zástupce čeledi strakáčovitých (Endro-
midae).

Nejtypičtějšími motýly tohoto období
jsou však zmiňované pí�alky – drsnokřídle-
ci. U této skupiny se vyvinul výrazný
pohlavní dimorfismus. Samci jsou normálně
okřídlení, samičky však mají křídla zakrnělá
a motýly připomínají pouze vzdáleně.
Pí�alky sedící na kmenech stromů jsou velmi
nenápadné, kresba jejich křídel dokonale
splývá s podkladem. Někdy samci přeletují
mezi stromy a pátrají po samičkách. Velmi
hojná je i hedvábnice jarní (Alsophila aes-
cularia D. Sch.) nebo tmavoskvrnáč tečko-
vaný (Agriopis marginaria F.). Od poloviny
února můžeme za soumraku nebo krátce po
setmění pátrat na teplých slunných stráních
s porostem trnek po vzácné pí�alce
tmavoskvrnáči březnovém (Theria rupi-
capraria D. Sch.).

JAK NALÁKAT MOTÝLY

Zcela specifickou entomologickou me-
todou je lákání motýlů pomocí vnadidla.
Každý sběratel má svůj „zaručený recept“.
Ten základní zní asi takto: v půl litru
černého piva rozvaříme několik jablek a vše
rozmixujeme na hustou kaši, do které po
vychladnutí přimícháme trochu medu
a necháme na teplém místě několik dní za-
kvasit. V nouzi můžeme přidat trochu
droždí, směs zkvasí již za několik hodin, ale
přirozený proces je lepší. Při vnadění je
nejlepší zatažená obloha, bezvětří a teplota
nad bodem mrazu. Již koncem února se
může vydařit vlahý večer – drobný déš	 ne-
bo v horách mírné sněžení mnohdy neod-
radí motýly od příletu ke vnadidlu.

Na předem vyhlédnutém místě, zhruba
hodinu před soumrakem, natíráme na
závětrné straně kmenů, zhruba ve výšce 
očí, plošky asi 10 x 10 cm. Vnadidlo
aplikujeme i poblíž dutin stromů nebo od-
chlíplé kůry – prostě všude tam, kde před-
pokládáme ukryté motýly. Natřená místa je
vhodné označit například kouskem reflex-
ní pásky. Již krátce po setmění můžeme
posvícením si na vnadidlo odhalit první
návštěvníky. Případný neúspěch nás nesmí
odradit. Někdy vnadidlo zůstává opuštěné,
jindy se podaří večer, že u vnadidla sedí
řada přezimujících můr spolu se zástupci
prvních jarních druhů, zejména časně se
líhnoucích můr rodu jarnice (Orthosia O.).

Nejúčinnější metodou však zůstává
tradiční lákání motýlů ke světlu. I tato meto-
da prošla svým vývojem. Předcházející ge-
nerace entomologů svítily pomocí petrole-
jových nebo karbidových lamp. Později se
začaly používat přenosné generátory na
výrobu elektrického proudu ve spojení
s pouliční rtu	ovou výbojkou. V současnosti
jsou v oblibě takzvané „domečky“ – jedno-
duché skládací konstrukce pošité průsvitnou
tkaninou. Jako světelný zdroj se používá UV
zářivka známá například z diskoték nebo
přístrojů na prohlížení bankovek napojená
na akumulátor. Povětrnostní podmínky musí
být podobné jako při použití vnadidla,
proto lze kombinací obou metod docílit
pozoruhodných výsledků.

Již v polovině března ke světlu přilétá
řada druhů můr, můřic, hřbetozubců
a pí�alek. Dominantní jsou zejména můry
již zmiňovaného rodu jarnice. Například
hojně se vyskytující jarnice menší (Orthosia
cruda D. Sch.) může přilétat v počtu mnoha
desítek jedinců najednou. Pohled na svítící
„domeček“ uprostřed zbytků tajícího sněhu
obletovaný takovou spoustou můr je neza-
pomenutelným zážitkem, kterému se vyrov-
ná jen málokterá letní noc.

Všem čtenářům, kteří se chtějí vypravit
do zimní nebo předjarní přírody a pátrat po
motýlech, přeji mnoho hezkých zážitků.
Setkání s motýly bude odměnou za vyna-
ložené úsilí. Je pouze třeba se k přírodě
chovat šetrně, nenechávat po sobě na
navštívených lokalitách nepořádek a pozo-
rované motýly zbytečně nehubit! �NN
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Svítící domeček

Mimikry drsnokřídlece ovocného
Lycia pomonaria (Hb.) %% na kmeni stromu

LITERATURA

� Fajčík J. a Slamka F.: Motýle
strednej Európy, 1. svazok,
Bratislava, 1996

� Fajčík J.: Motýle strednej Európy,
2. svazok, Bratislava, 1998

� Novák a kol.: Česká jména
motýlů, ČSE, 1992

� Spol. pro ochranu motýlů: Motýli
České republiky, 1. a 2. svazek,
Praha, 2002

Další literaturu najdete na webových
stránkách

budou naším cílem dopředu vyhlédnuté
venkovské sklepy, jeskyně, opuštěné hos-
podářské budovy, seníky a podobná místa.
Bohaté na přezimující motýly bývají na-
příklad opuštěné pohraniční pevnůstky.
Nápaditosti se v tomto směru meze nekla-
dou, je pouze třeba dbát na vlastní
bezpečnost a respektovat soukromé vlast-
nictví. Pomocí baterky pečlivě zkoumáme
vyhlédnuté prostory. Máme-li trochu štěstí,
objevíme zde desítky, někdy až stovky pře-
zimujících motýlů. Tímto způsobem pře-
zimuje většina našich baboček. Typickým
obyvatelem těchto prostor je, jak již její
jméno napovídá, můra sklepnice obecná
(Scoliopteryx libatrix L.). V dutinách stromů
a v jejich okolí přezimují zejména můry
zimovnice rodu Conistra Hb. 

Nejodolnější zimní spáč je snad
zimovnice hojná (Conistra rubiginosa Sc.). wwwwww..kkaabboouurreekk..cczz



POZNÁTE,
CO JE NA
FOTCE ?

6
a) Chřestidlo chřestýše texaského
b) Květenství aloe
c) Konec ocasu makaka rhesus
d) Šiška smrku ztepilého

7
a) Detail srsti antilopy derbyho
b) Pruhy mláděte tapíra jihoamerického
c) Srst kočky divoké
d) Zvětšené křídlo motýla

8
a) Kur domácí
b) Orel skalní
c) Koroptev polní
d) Kachna divoká
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1
a) Perlička supí
b) Supík perličkový
c) Tetřívek obecný
d) Bažant holohlavý

2
a) Mušle
b) Mořský plž
c) Kukla
d) Korálek

3
a) Opadaná omítka
b) Kmen eukalyptu
c) Ořezaný kmen korkového dubu
d) Koláž z různých druhů dřev

4
a) Antilopa vraná
b) Zubr
c) Buvol kaferský
d) Takin

5
a) Centra plísně šedé
b) Glochidie kaktusu Opuntia microdasys
c) Malé rostlinky tilandsií
d) Bambulky na divadelním kostýmu

1

10

7

8

2

3

6

54

9

9
a) Hřebenitá tykadla motýla martináče
b) Antény bezdrátové vysílací stanice
c) Oboustranné hřebínky
d) Pera kachničky mandarinské

10
a) Ústní ústrojí hvězdice
b) Hnízdo angorského králíka
c) Sukulent Kalanchoe tomentosa
d) Námraza na listech okrasného zelí

ŘEŠENÍ Z MINULÉHO ČÍSLA
1. b) Makrofotografie blizny ibišku
2. c) Kukly motýlů rodu Caligo
3. b) Lemur kata
4. c) Křídlo motýla Caligo memnon
5. d) Klobouk muchomůrky červené
6. d) Detail orchideje Paphiopedillum sp.
7. a) Kaktus Pachycereus pringlei
8. d) Květ palmy
9. b) Hlava tygra

10. c) Vodopád
11. a) Dudek chocholatý
12. b) Zvláštně rozdělená sukulentní rostlina 

Lithops fulviceps
13. b) Jelen
14. c) Stydlivka citlivá
15. d) Květy kaktusu Rebutia ritteri
16. na titulní straně obálky byl vyfocen skleník

Fata Morgana Botanické zahrady hl. m. Prahy

ŘEŠENÍ Z TOHOTO ČÍSLA
1. a) Perlička supí
2. c) Kukla
3. b) Kmen eukalyptu
4. d) Takin
5. b) Glochidie kaktusu Opuntia microdasys
6. b) Květenství aloe
7. b) Pruhy mláděte tapíra jihoamerického
8. d) Kachna divoká
9. a) Hřebenitá tykadla motýla martináče

10. c) Sukulent Kalanchoe tomentosa �NN
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tování zajímavou krajinou nejsou vlastně
ani dlouhé trasy na obtíž. Vždy	 i během
jízdy samotné zažijete hodně zajímavého:
kličkování mezi tarantulemi a sem tam
nějakým hadem nebo pásovcem (přece
byste nepřejeli státní symbol!) Ano, pásovec
je státním symbolem, stejně jako spousta
dalších zvířat a rostlin. Pro Texasany
je příroda opravdu důležitá. Vždy	 co Vás
napadne jako první, když se řekne Texas?
Ano, koně, krávy (nejlépe ty s dlouhými
rohy – longhorns), kovbojové a rodeo.

Na první pohled Texas ohromí svou kra-
jinnou rozmanitostí, kterou lze vytušit
už z jednotlivých názvů regionů: rozsáhlé
pláně a v Panhandle Plains nebo South
Texas Plains, prérie a jezera ve stejnojmen-
né oblasti Prairies & Lakes, Big Ben a Hill
Country jsou kopcovité, v Pineywoods
naleznete rozsáhlé lesy a koupání v moři
a slunné pobřeží nabízí Gulf Coast.
Zajímavostí Texasu jsou i bažiny s divokými
orchidejemi.

�NN

SSami Američané tvrdí, že je USA
a je Texas. Možná vidí Texas jinak
i proto, že ho ovlivnila místní silná

česká komunita. A tak tam potkáte spoustu
lidí, kteří se hrdě hlásí ke svému českému
příjmení i původu. Není kouzelné, když
se vám Američan představí jako pan
Pokladnik – vysloveno s patřičným americ-
kým přízvukem?

Věděli jste, že když se vám v Texasu
začne stýskat a budete chtít domů, do Čech,
do Prahy, do Podolí…., tak tam klidně
dojedete autem? Tedy až na to Podolí. Ale
Praha leží na jihu Texasu zhruba v polovině
cesty mezi San Antoniem a Houstonem
a v místním kostele určitě najdete babičku
nebo dědečka, kteří vám na český pozdrav
odpoví „Dobrý den“.

Jedno texaské přísloví, které říká
„V Texasu je vše větší.“, nám ukazuje další
odlišnost – spočívá ve vzdálenostech. Jestli
se vám jinde v USA zdá, že je vše daleko
a máte pocit, že bez auta se neobejdete,
v Texasu to platí dvojnásob. Ale při ces-
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� Big Bend Ranch State Park
Tento park se rozkládá kolem řeky Rio Grande na území
více jak 1.200 km2 Chihuahuanské pouště. Kromě
vyhaslých sopek zde najdeme strmé kaňony a vodopády.
Big Bend se může chlubit obrovskou diverzitou rostlin
i živočichů a žije zde stádo texaských longhornů.

SSTTÁÁTTNNÍÍ  SSYYMMBBOOLLYY
Květina bluebonnet vlčí bob
Strom pecan pekanový ořešák
Kaktus prickly pear cactus opuncie
Ovoce Texas red grapefruit červený grapefriut
Savec longhorn skot s dlouhými rohy
Malý savec armadillo pásovec devítipásý
Létající savec Mexican free-tailed bat tadarida guánová 
Pták mockingbird drozdec mnohohlasý
Plaz horned lizard ropušník trnohlavý
Ryba guadalupe bass okounek
Hmyz monarch butterfly monarcha stěhovavý
Drahokam Texas blue topaz modrý topaz
Kámen petrified palmwood zkamenělé palmové dřevo

Připraveni k vyjíž�ce

Ačkoli jsme
v Texasu, jedeme

směr Praha…

Pohoda na texaském ranči

Pravé americké rodeo

TTEEXXAASS
LONE STAR STATE

�Tarantule 
na okraji silnice 

JJmméénnoo Texas
Původ jména z indiánského slova, které znamená „přítel“
Přezdívka Lone Star State
MMoottttoo Friendship – přátelství
HHllaavvnníí  mměěssttoo Austin
Rozloha 678.054 km2 (druhý největší stát USA po Aljašce)
K USA přistoupil 29. 12. 1845



wwwwww..tteexxaass..ggoovv

21

� Pedernales Falls
Když jsme tam byli my, procházeli jsme se po dně koryta
řeky Pedernales a voda tekla spíš symbolicky…. Místní
sice vyprávěli, že z klidné říčky se bez varování během
pár minut může stát dravý proud, ale kdo by věřil
takovým povídačkám. Znáte to, když to nevidíte
na vlastní oči….. Ale co ten zakleslý kámen 
ve vymle-tém „okně“ skály?

� Longhorn Cavern State Park
Jedna z mála texaských jeskyní, jež byla vyhloubena
vodou. Jeskyně skrývala kosterní pozůstatky zvířat
z doby ledové. První, kdo užíval tuto jeskyni, byli indiáni
– Komančové, a to již před 400 lety. Během občanské
války jeskyně sloužila jako tajná výrobna střelného 
prachu. Ale naštěstí žádný z dřívějších „uživatelů“
nezničil krásu jejích krystalů. Návštěvníky velmi oblíbený
je též útvar, kterému se říká „Královnin hlídací pes“.
Dodnes se vědci dohadují, zda byl vytvořen lidmi nebo
proudem vody. Při jeho bližším zkoumání nebyly
nalezeny žádné stopy po nástrojích… Co myslíte,
je to socha nebo přírodní útvar?

� Palo Duro Canyon
Tento „Grand Canon Texasu“ se svými 66 km2 rozléhá na severozápadě, kousek pod městem Amarillo, ve kterém
můžete projet část slavné Route 66.
V Palo Duro Canyonu roste mnoho druhů prérijních travin a bodláků. Keřů a stromů je zde méně. Když budete mít
štěstí, uvidíte velkého západoamerického jelena, kojoty, divoké králíky a krocany nebo ptáka, kterého možná znáte
z Disneyho příběhů, Američané mu říkají roadrunner. Je dost rychlý na to, aby si ulovil ještěrku nebo dokonce
chřestýše, kterého zde, budete-li méně š�astní, potkáte také.

� Enchanted Rock State Natural Area
Skála ve tvaru obrovského zaobleného kamene z růžové
žuly měla v dřívějších dobách pro indiány kmene
Tonkawa zvláštní význam. Skřípot a sténání, které se
ze skály ozývaly, připisovali duchům. Dnešní geologové
však ony tajemné zvuky rozluštili. Jsou zapříčiněné
vyrovnáváním denních a nočních teplot ve skále.

� Pobřeží a ostrov Galveston, Mexický záliv
Jih Texasu obklopuje Mexický záliv. Opomineme-li 
turistické a hotelové pláže, nabídne se nám pohled
na místní „divočinu“. Ostrov Galveston byl první kousek
americké země, na kterou vstoupili čeští emigranti.

� Dinosaur Valley State Park
Chcete šlápnout do…… pravé
dinosauří stopy? Pak jste
na správném místě. Kousek
na jihozápad od metroplexu Dallas 
– Fort Worth byly tyto stopy
nalezeny a před 39 lety daly podnět
ke zřízení dinosauřího parku. Stopy
prozrazují zápas Brontosaura (přes-
něji Apatosaura) s Tyranosaurem
Rex. Skutečné otisky si můžete
prohlédnout v mělčinách řeky Paluxy
a modely dinosaurů v životní
velikosti u vstupu na louce. V údolí
roste hodně flóry typické pro Texas
(prérijní traviny, některé druhy dubů,
jasanů a jilmů, platany, ořešáky
a různé keře). Park je poměrně 
klidné místo, a tak tu lze pozorovat
rozličné druhy ptáků a savců (jeleny,
kojoty, rysy, mývaly, bobry, veverky,
pásovce a různé hlodavce).

� Inner Space Cavern
Jeskyně byla objevena v roce 1963 při průzkumu stability podloží pro stavbu dálnice. Má mnoho podzemních sálů,

je stále živá a dává to najevo nově vznikajícími útvary tvořenými převážně bílým krystalickým vápencem. Naleznete
zde drobná brčka visící ze stropu, celé „záclony“ krápníků – stalagmity i obrovské stalaktity a stalagnáty. V jeskyni

probíhá paleontologický výzkum a na své si zde přijdou i biologové zkoumající jeskynní živočichy.
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Každému alespoň trochu biologicky
informovanému čtenáři je asi jasný
pojem druhová (a obecně biologická)

pestrost, druhová diverzita. Ne vždy si ale
lidé uvědomují, že tato diverzita je pod-
míněna pestrostí krajinného reliéfu, pod-
mínek neživé přírody (abiotických faktorů
jako je voda, vlhkost, teplota, kyselost či
alkalita prostředí a míra jeho osvětlení),
celých souborů populací dalších organismů
(tzv. biotických faktorů) a že je v ní ob-
sažena i genetická diverzita populací jed-
notlivých druhů rostlin a živočichů.

Česká republika je nesmírně pestrá
z hlediska geologie a geomorfologie a její
umístění v centru Evropy, na křižovatce
migračních cest a osídlovacích vln v době
klimatických změn ledových a mezi– resp.
poledových dob, ještě posiluje různorodost
její přírody. Od období atlantiku, teplého
období datovaného podle pylových analýz
zhruba kolem roku 4000 před naším
letopočtem, se k vlivům na přírodu střední

Redakce časopisu Nika pojala záměr
seznámit čtenáře s pestrým výčtem
různých typů biotopů a společenstev
organismů, které a která jsou 
v České republice k zastižení. Staré
známé heslo „Poznej a chraň“
v sobě skrývá pravdivou, ověřenou
moudrost, a tak se domnívám, že
výprava do zachovalých a typických
částí přírody, které u nás ještě zbyly,
může být jen a jen přínosná. Než se
ale do nich společně vydáme,
považuji za nutné vysvětlit několik
pojmů a přístupů.
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BIOTOPY A SPOLE
ČESKÉ REPUBLIKY

Hvozdík kartouzek – Dianthus carthusianorum

BB II OO TT OO PP YY

Skalní výchozy a hrany srázů téměř bez půdy 
představovaly a představují v zalesněné krajině útočiště
světlomilných rostlin a živočichů; roste na nich azonální

vegetace keřů a sklaní stepi; dojde-li k odlesnění, mohou
se tato společenstva druhotně rozšířit 



Evropy připojuje i činnost neolitických
zemědělců, bez které by se pravděpodobně
neudržela až do dneška řada společenstev
a druhů stepního charakteru, což před-
stavuje další příčinu obohacení její květeny
i zvířeny.

Aby se v té veliké různorodosti přírodo-
vědci vůbec vyznali a zorientovali, snažili
se a snaží ji nějak utřídit, kategorizovat,
„rozškatulkovat“. Existuje proto řada mož-
ností a klíčů. Základním a nejsnáze zvlád-
nutelným způsobem je klasifikace podle ros-
tlinných druhů a společenstev. Vodítkem jsou
zde geobotanika a fytocenologie, dvě bota-
nické vědy, které studují rostlinná společen-
stva v závislosti na prostředí a ekologické
zákonitosti jejich vývoje a existence. (Eko-
logická disciplina, která se zabývá ekologií
společenstev a vztahy mezi jejich složkami,
se nazývá synekologie. Jak vidíme, ekologie
je relativně mladá, leč složitá biologická
věda, nikoliv „ideologie“, jak proklamují
někteří biologicky nevzdělaní politici).

Při veškeré složitosti rostlinných spole-
čenstev je jejich klasifikace relativně jed-
nodušší a zvládnutelnější než v případě
živočichů a je vlastně již v podstatě zvlád-
nutá. Někteří zoologové se snaží podobnou
metodikou utřídit také společenstva živo-
čišných druhů, ale zatím tyto jejich pokusy
dopadají spíše uměle a velmi zjednodu-
šeně. Proč? Na rozdíl od rostlin se živoči-
chové aktivně pohybují, přizpůsobují,
během svého vývoje často mění prostředí
za jiné, vyhledávají úkryty, jsou na loka-
litách k zastižení jen někdy (mnozí bezo-
bratlí jako dospělí jen několik hodin nebo
dnů v roce – vzpomeňme na jepice), jsou
mnohem přizpůsobivější než rostliny
a hlavně jich je větší počet druhů, někdy
až o několik řádů víc než druhů rostlin. Jsou
ale mezi nimi i velmi citlivé, na prostředí
extrémně závislé druhy (ekologové jim říka-
jí stenoekní), jejichž přítomnost či absence

může jedno rostlinné společenstvo rozdělo-
vat na desítky dalších dílčích typů cenóz.

Tohle složité vysvětlování jsem bohužel
nemohl vynechat, protože bez něj by nešlo
pochopit následující. U typů rostlinných
společenstev, která navštívíme v našich
„literárních exkurzích“, totiž budou uvede-
na i jejich odborná cenologická označení.
Fytocenologickému systému se snaží při-
blížit i další, pro praxi ochrany přírody vy-
tvořené systémy, které také bude dobré
uvést.

Stěžejní je fytocenologické členění
na svazy, podsvazy a asociace, což jsou
základní jednotky tohoto systému. Na rozdíl
od systematických taxonů (druh, rod, čele�,
řád atd.) se zobecněně nazývají syntaxony
nebo cenotaxony.

Z praktických, zjednodušených systémů
členění fytocenóz jsou to hlavně systém
používaný v programu Natura 2000
(zařazení lze vyjádřit čtyřmístným kódem;
European Commission 1999), potom sy-
stémy programů Smaragd (Emerald,
Endangered Natural Habitat Types) a Cori-
ne (Commission of European Communities
1991). Složitější (a pravděpodobně jinde
než ve střední Evropě nepoužitelný) systém
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ČENSTVA

Typickými azonálními společenstvy jsou agrocenózy;
i monokultura obilovin má však navíc řadu druhů

plevelů a specializovaných druhů živočichů; dřeviny
umožňují existenci hájových druhů rostlin a živočichů

i v krajině, která byla téměř odlesněna

Přirozený bukový les, typický pro vyšší polohy, 
je zonálním stupněm mezi 

doubravami a horskou smrčinou

Sasanka hajní – Anemone nemorosa  

Dymnivka dutá 
– Corydalis cava
patří také do garnitury
hájových jarních bylin a je
typická pro lužní lesy



na nadmořské výšce (a také zeměpisné
šířce) se říká zonální, a pokud v nich nepů-
sobí nějaké dlouhodobě přetrvávající vlivy,
které negují jejich vývoj, směřují – rychleji
či pomaleji – ke konečnému stadiu vývoje
společenstva, které optimálně zhodnocuje
sluneční energii. Protože tento vývoj
je v podstatě důsledkem klimatu (daného
nadmořskou výškou a zeměpisnou šířkou),
nazývá se klimax. V České republice a jinde
ve střední Evropě jsou klimaxem lesní

lesních fytocenóz vytváří lesnická typologie
(Zlatník 1976).

Společenstva rostlin se mění nejen podle
různých podmínek stanoviš	, ale také (obec-
něji) podle nadmořské výšky (s korekcí
zeměpisné šířky); lze s určitým zjednodu-
šením srovnávat vegetační stupně jed-
notlivých rovnoběžkových pásem s vege-
tačními stupni výškových pásem. Společen-
stvům zákonitě vznikajícím v závislosti

společenstva, s výjimkou bezlesých vele-
horských stupňů.

Pokud něco (lavina, drancující člověk,
sesuv půdy, požár) zničí klimaxové spole-
čenstvo, začíná vývoj k němu znovu.
Uvolněnou plochu osídlují postupně různé
druhy organismů a jejich společenstva od
vzduchem se šířících „pionýrských“ druhů
po složitější a trvalejší osídlení. Rychlost
tohoto vývoje k obnovení klimaxu je případ
od případu různá a vývoj samotný
se nazývá sukcese, jednotlivá „vývojová sta-
dia“ klimaxu se označují jako sukcesní sta-
dia. (Tyto pojmy jsou velmi důležité
a v průběhu našich exkurzí se bez nich
neobejdeme).

Všechna dočasně stabilizovaná sukces-
ní stadia vývoje cenózy ke klimaxu a ostat-
ní společenstva, tedy například společenstva
vod, skal a bezlesých ploch, se nazývají
(podle toho, že téměř nejsou vázána na
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Kulturní krajina je charakteristická převahou azonálních společenstev,  rostlinných kultur a agrocenóz; přesto může mít vysokou druhovou pestrost, kterou zvyšuje tzv. okrajový
efekt; mozaika cenóz a jejich kontakt na hraničních švech vytváří podmínky pro existenci druhů specializovaných právě na taková rozhraní (ekotony)

Kakost luční 
– Geranium pretense 

je rostlina lučních
porostů

Horské smrčiny představují poslední výškový stupeň lesa v horách
Žebrovice různolistá
– Blechnum spicant
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Azonální charakter má také většina společenstev 
vodních organismů, i když – jako zde, v případě horské
bystřiny – jsou také do značné míry určována reliéfem
krajiny a její nadmořskou výškou

Ve vyšších polohách, nad všemi lesními zónami, pokračují vegetační  stupně klečového pásma a horské tundry

Společenstva stojatých vod jsou rovněž azonální; 
často se výrazně liší v důsledku různé kyselosti či alkality vody a obsahu v ní rozpuštěných živin

Luční společenstva jsou azonální, vznikají a udržují se činností býložravců nebo člověka

výškové stupně) azonální. Pro praxi ochra-
ny přírody je důležité, že zatímco klimax,
pokud porůstá dostatečně velkou plochu,
se udržuje samovolně a dlouhodobě (má
autoregulační schopnost) a při menším
a krátkodobém poškození je schopný rege-
nerovat do původního stavu, azonální spo-
lečenstva mívají mnohem složitější původ.
Spoluvytvářejí je velmi často populace
živočichů (lidí, slonů, kopytníků, korálů)
a jejich ochrana a ochranný management
jsou vždy také mnohem složitější než v pří-
padě klimaxu. Tak například u přírodě
blízkých agrocenóz je pro jejich zachování
potřeba uplatňovat klasické hospodářské
zásahy jako pastvu nebo kosení.

V příštích číslech časopisu Nika budeme
„cestovat“ napřed po zonálních klimaxo-
vých společenstvech, a to od nížin velkých
říčních úvalů až vzhůru k horám. Potom při-
jdou na řadu ty ostatní, neméně cenné
a leckdy mnohem zranitelnější a jedineč-
nější azonální části přírody. �NN
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Každý občan ČR vyprodukuje ročně
zhruba 200 kilogramů odpadů.
V celé republice to za jediný rok
představuje 2 miliony tun odpadů
všeho druhu. Jak uniknout před
odpadovou lavinou, která doslova
visí nad našimi hlavami? Recept je
snadný – třídit a tím odpad značně
zredukovat.
Z analýzy domovních odpadů totiž
plyne, že ve 200 kilogramech
odpadů, které každý z nás ročně
vyprodukuje, je zhruba 30 kg
papíru, 25 kg plastů, 15 kg skla,
5 kg kovů a asi 1,4 kg nápojových
kartonů. Všechny tyto suroviny lze
znovu využít, je-li odpad správně
tříděn. 
V současnosti má možnost podílet se
na třídění odpadu 97 % obyvatel ČR
a 69 % jich skutečně odpad třídí.
Pozitivní je, že každým rokem
množství vytříděného odpadu
stoupá. V porovnání s ostatními státy
je Česká republika v recyklaci obalů
a obalového odpadu jedna
z nejlepších v Evropě a téměř ve
všech parametrech již překročila
požadavky Evropské Unie 
na recyklaci obalů stanovených pro
rok 2012.
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KDO ZODPOVÍDÁ ZA POUŽITÉ OBALY?
Autorizovaná obalová společnost 

EKO-KOM, a.s., je prvním kolektivním 
systémem plnění odpovědnosti výrobců
vzniklým v ČR. Systém EKO-KOM zajiš	uje
sdružené plně-ní povinností zpětného
odběru a využití odpadů z obalů prostřed-
nictvím systémů tříděného sběru v obcích
a prostřednictvím činnosti osob opráv-
něných nakládat s odpadem.

Vychází přitom ze dvou zákonných
povinností:
�Dovozci, plniči, distributoři a maloob-
chody uvádějící na trh či do oběhu obaly
nebo balené výrobky, mají dle zákona
o obalech povinnosti zpětného odběru
a využití odpadu z obalů. Od těchto sub-
jektů EKO-KOM, a.s. získává finanční
prostředky pro obce a města, kterým při-
spívá na systémy sběru, třídění a využití
obalového odpadu.
�Obce a města mají dle zákona o odpa-
dech povinnost třídit a využívat komunální
odpad, jehož součástí jsou také použité
obaly.

TTřříídděěnníí  ooddppaaddůů  mmáá  eekkoollooggiicckkéé  ii eekkoonnoo--
mmiicckkéé  vvýýhhooddyy  –– pprrooffiittuujjíí  zz nniicchh  ddoommááccnnoossttii
ii oobbccee
�Třídění odpadu je moderní a prospěšné.
�Recyklací odpadů šetříme primární
přírodní zdroje.
�Tříděním odpadů nezatěžujeme přírodu
zbytečným ukládáním odpadů na sklád-
kách. 
�Třídění odpadu sníží objem směsného
odpadu za jehož odstranění domácnosti
musejí platit obci měsíční paušální po-
platky.
�Třídění odpadu sníží objem směsného
odpadu v obci a obec tak ušetří za ukládání
směsného odpadu na skládkách.
�Za každé kilo vytříděného odpadu 
obdrží obec finanční částku od společnosti
EKO-KOM.

�Každý z nás svým chováním přímo
ovlivňuje další „život“ odpadu – pokud ho
správně roztřídíme, umožníme tak jeho
recyklaci a znovupoužití; pokud ho vyhodíte
do popelnice, odpad se spálí ve spalovně
nebo uloží na skládce bez dalšího využití.

CO KAM PATŘÍ?
DDOO  MMOODDRRÝÝCCHH  NNÁÁDDOOBB MMŮŮŽžEETTEE OODDHHOODDIITT::
noviny, časopisy, kancelářský papír, reklam-
ní letáky, knihy, sešity, krabice, lepenku,
kartón, papírové obaly (např. sáčky)

PPRROOSSÍÍMM,,  NNEEVVHHAAZZUUJJTTEE:: mokrý, mastný
nebo jinak znečištěný papír, uhlový a vosko-
vaný papír, použité plenky a hygienické
potřeby

DDOO  ZZEELLEENNÝÝCCHH  NNÁÁDDOOBB MMŮŮŽžEETTEE OODDHHOODDIITT::
láhve od nápojů, skleněné nádoby, skleněné
střepy – tabulové sklo.

PPRROOSSÍÍMM,,  NNEEVVHHAAZZUUJJTTEE:: keramiku, por-
celán, autosklo, drátěné sklo a zrcadla.
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ODPADY – kam s nimi?
VV               VV   

wwwwww..eekkookkoomm..cczz



DDOO  ŽžLLUUTTÝÝCCHH  NNÁÁDDOOBB MMŮŮŽžEETTEE  OODDHHOODDIITT::
PET láhve od nápojů (prosím, nezapomeňte
je sešlápnout!), kelímky, sáčky, fólie, výrobky
a obaly z plastů, polystyrén

PPRROOSSÍÍMM,,  NNEEVVHHAAZZUUJJTTEE:: novodurové
trubky, obaly od nebezpečných látek (mo-
torové oleje, chemikálie, barvy apod.)

SSbběěrr  nnááppoojjoovvýýcchh  kkaarrttoonnůů
Pokud se ve vaší obci nápojové 

kartony sbírají, odhazujte je do kontej-
nerů nebo pytlů označených touto
oranžovou nálepkou. Na další informace
se můžete zeptat na vašem obecním či
městském úřadě, popř. u firmy, která u vás
sváží odpady.

PĚT PRAVIDEL,
KTERÁ JE DOBRÉ DODRŽOVAT PRO SPRÁVNÉ
TŘÍDĚNÍ ODPADŮ:

11..  TTřříídděěnnýý  ooddppaadd  bbyy  nneemměěll  oobbssaahhoovvaatt
zzbbyyttkkyy  ppoottrraavviinn  nneebboo  cchheemmiikkáálliiíí..

Tohle pravidlo oceníte zejména v pří-
padě, kdy odpad shromaž�ujete delší dobu
doma. Navíc – znečištěný tříděný odpad 
se ve většině případů vůbec nedá zpraco-
vat. Naštěstí existuje jednoduché řešení:
obaly stačí vypláchnout malým množstvím
vody.

22..  DDoobbřřee  ssee  iinnffoorrmmuujjttee..
Každá obec má svůj systém nakládání

s odpady, každá si určuje, jaké odpady se
třídí a na která místa se odkládají.
Informujte se na obecním úřadě, ušetříte si
zbytečné komplikace.

33..  DDooddrržžuujjttee  ppookkyynnyy  uuvveeddeennéé  nnaa
nnááddoobbáácchh..

V některých místech např. do žlutých
kontejnerů patří jen PET láhve. Pokud byste
tam odhodili i jiné plasty, můžete zkomp-
likovat následné zpracování odpadů.

44..  VVyyttřříídděěnnéé  ooddppaaddyy  ooddkkllááddeejjttee  jjeenn  ddoo
nnááddoobb  kk ttoommuu  uurrččeennýýcchh..

To samé platí i obráceně, směsný odpad
do kontejnerů na tříděný odpad nepatří,
nežádoucí příměsi v kontejnerech znemož-
ňují další využití odpadu.

55..  ZZmmeennššuujjttee  oobbjjeemm  ooddppaadduu..
Na plastové obaly šlapejte, papírové

krabice rozkládejte. Čím více odpadu se do
kontejneru vejde, tím menší jsou náklady na
jeho svoz. To neplatí u skla, sklo pokud
možno nerozbíjejte na malé kousky, pro
úspěšnou recyklaci je třeba, aby sklo bylo
co nejméně rozbité.

�NN

IIPPOODDEECC  ––  ČČIISSTTÉÉ  MMĚĚSSTTOO,,  aa..ss..
BBeešš ´́ttáákkoovvaa  445577
1188220000  PPrraahhaa  88

tteell..::  228866  558833  331100

NNAAKKLLÁÁDDÁÁNNÍÍ  SS  OODDPPAADDYY
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NEJČASTĚJŠÍ VÝMLUVY PROČ NETŘÍDIT ODPAD: ALE…
Kontejnery jsou moc daleko. průměrná vzdálenost ke kontejnerům 

je jen 138 m.
Nemám na to čas. třídění zabere max. 3 minuty denně.
Nemám na to místo. ke třídění stačí pouze 0,5 m2.
Je to složité. třídí se jen 3, někde 4 složky.
Nikdo to nedělá, tak proč já? už třídí 69 % obyvatel.
To je jen pro mladé. třídí 60 % důchodců.
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užívána jak v privátních sférách, tak různý-
mi specialisty – lékaři a terapeuty na klini-
kách jako podpůrný prostředek při nej-
různějších léčebných metodách, v lázních
apod. V neposlední řadě jsou infračerve-
ným topným systémem osazovány inkubá-
tory pro novorozence.

PRINCIP INFRAČERVENÝCH TOPNÝCH 
SYSTÉMŮ (ITS nebo IHS) 

Pocit tepelné pohody je subjektivně
vyvážený stav mezi teplotou vzduchu, teplo-
tou okolí (stěny místnosti, zařízení, nábytek)
a teplotou lidského těla. Je zřejmé, že
k tomu, aby nám bylo příjemně, nemusíme
mít nutně teplý vzduch. Vždy	 i v zimě při
teplotách vzduchu pod bodem mrazu se
můžeme vyhřívat na sluníčku!

Systémy používající k ohřevu místností
teplý vzduch (např. ústřední topení nebo
elektrické přímotopy) jsou často provázeny
příznaky jako: červená, upocená pokožka,
sucho v krku, pálení očí, snížení imunity,

ITS je dodáván v podobě obrazu,
sloupu nebo koule zavěšené třeba u stropu.
Každou místnost je tak možno nejen
vytápět, ale i ozdobit jedinečným prvkem.
Vybrat si jej můžete z existující galerie
motivů, např. na internetu, a nebo si ho
vytvořit, což je úplně nejlepší. Koupelnu sice
vyhřeje „sériové“ zrcadlo, kuchyň ještě
ozdobí dodaný motiv ovoce, ale už v obý-
vacím pokoji bude návštěva obdivovat vaši
fotografii nebo vlastnoručně vytvořený
obraz, aniž by si uvědomila, že díky němu
je v místnosti příjemně teplo.

IInnffrraaččeerrvveennéé  zzáářřeenníí  vvyyttvváářříí  ii ssaammoo  lliiddsskkéé
ttěělloo..  VVee  ssvvéé  ppooddssttaattěě  jjee  zzáářřeenníí  zz IITTSS  ppooddoobb--
nnéé  sslluunneeččnníímmuu  zzáářřeenníí  bbeezz  šškkooddlliivvýýcchh  UUVV
ppaapprrsskkůů  aa bbeezz  ffrreekkvveennccíí  vviiddiitteellnnééhhoo  ssvvěěttllaa..
IInnffrraaččeerrvveennéé  zzáářřeenníí  mmůůžžee  vvzznniikkaatt  zz nnee--
kkoovvoovvýýcchh  pprrvvkkůů..  TTaattoo  ffoorrmmaa  eenneerrggiiee  ppřříímmoo
oohhřříívváá  ookkoollnníí  ppřřeeddmměěttyy  ssddíílleenníímm  tteeppllaa,,
ppřřiiččeemmžž  nneevvyyuužžíívváá  pprroo  jjeehhoo  ppřřeennooss  ookkoollnníí
vvzzdduucchh..

VZNIK
V roce 1967 přišel jako první dr. Tadishi

Ishikawa z Japonska s modelem infračer-
vené tepelné kabiny. Tento systém byl zprvu
používán jen pro lékařské účely. V roce
1981 začala být infračervená tepelná kabi-
na všeobecně aplikována. Od té doby je

Od doby kamenné, kdy se k ohřevu
využívaly i sluncem nasálané 
kameny, přes dobu kachlů v době
velkého Říma a kachlová kamna
různých tvarů na hradech a zámcích
ve středověku, jsme dospěli
až k moderním infračerveným 
systémům, které se začaly používat
k ohřevu v kosmických lodí. Dnes
je princip infračervených topných
systémů (ITS nebo IHS) hojně
využíván jako ideální způsob
vytváření tepelné pohody člověka
i v domácnostech. ITS jsou 
v podstatě kachlová kamna, např.
v desce. Jediný rozdíl je ve zdroji
tepla – místo dřeva je používán
uhlíkový vodič a místo kachlů směs
drceného přírodního kamene.

ŽIVOČIŠNÉ TEPLO
Z INFRAČERVENÝCH TOPNÝCH SYSTÉMŮ

Řadový rodinný dům ve Vrchlabí, 
ITS v kouli zavěšené u stropu

Chalupa k trvalému pobytu Horní Adršpach,
ITS v podobě obrazu

VVÝÝHHOODDYY  IITTSS
� Energie je bez použití přenosného média předávána tam, kde ji právě potřebujeme.
� Snadná regulace, registrace spotřeby a dosažitelnost zdroje energie.
� Zanedbatelné náklady na instalaci.
� Vysoká životnost, prakticky nezničitelné.
� Minimální rozvrstvení vzduchu v prostorech s vysokým stropem.
� Zdravé, čisté, komfortní, hygienické, tiché, příjemné.
� Úspory za komín, uhelnu, popelnici, kotelnu, kominíka, servisní techniku, dřevník, vodu, 

paušál za plynoměr, výkop přívodu plynu, permanentní opravy a údržbu v průběhu 
budoucího provozu.

� Flexibilita montáže a demontáže (umístění, stěhování, změna designu).
� Nehrozí nebezpečí zamrznutí, požáru, kapající či prasklé vody, výbuchu plynu, úniku 

plynu a chladiva.
� Nehrozí vznik plísní z vlhkosti, výskytu dřevomorky, kondenzace vodních par.
� Likvidace mikroflóry a mikrofauny žijící ve vlhkosti.

Partnerem článku je
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ukládání tuku, náchylnost k lenosti, plísně
na stěnách ze zkondenzované vlhkosti aj.
U ITS je princip ohřevu stejný, jako když
Slunce ohřívá Zemi, od které se následně
ohřívá vzduch, takže teplota vzduchu je
vždy nižšínež teplota okolí. Topná energie
ITS ohřívá z více než 80 % přímo okolní tě-
lesa a pouze z méně než 20 % vzduch.

Sluneční paprsky se skládají z infračer-
veného a ultrafialového (UV) záření.
Infračervené sluneční světlo se nachází při-
bližně uprostřed frekvenčního spektra.
Vlnové délky tohoto záření se pohybují
mezi 0,76 µm – 1000 µm. Klinická pozo-
rování prokázala, že z různých frekvencí
infračerveného záření mají právě dlou-
hovlnné infračervené paprsky v rozmezí 
5,6 µm – 15 µm nejlepší terapeutický vliv na
lidský organismus.

PŮSOBENÍ NA NÁŠ ORGANISMUS
Z biologie víme, že energie infračer-

veného záření je selektivně vstřebávána růz-
nými orgány a ústrojími. Infračervené pa-
prsky pronikají až 4 cm pod pokožku, kde
dochází k vnitřní aktivní stimulaci svalů
a orgánů, což vede ke zvýšení prokrvení
svalstva a urychlení krevního oběhu. Důsled-
kem toho poci	ujeme příjemný pocit tepla.

Byl zkoumán i účinek infračervených
saun na lidský organismus. Rozbory doká-
zaly, že složení lidského potu vyproduko-
vaného v infračervené sauně, na rozdíl od
té klasické, se skládá z asi 80% vody, zatím-
co dalších 20% představují: tuky, cholesterol
a v neposlední řadě různé toxické látky
(těžké kovy a jedovaté látky, jako např. kad-
mium, nikl, olovo, chlor aj.). Pobyt v in-
fračervené kabině (sauně) tedy napomáhá
jak odbourávání tukových tkání a zmírnění
projevů celulitidy díky velké spotřebě kalo-
rií, tak i detoxikaci organismu.

Infračervené záření mimořádně pozi-
tivně ovlivňuje celou řadu hojivých procesů,
působí podpůrně při léčbě např. kožních
a svalových onemocnění, zánětech kloubů,
bolestech zad, ztuhlosti v oblasti ramen
a krční páteře, při revmatických potížích,
menopauze, zánětu středního ucha, trauma-
tech, tlumí bolest obecně a mírní krvácení
z nosu. Při prvních příznacích nachlazení
infračervené záření přispívá k posílení imu-
nitního systému a k omezení vlivu virů.

VYSOUŠENÍ STAVEB 
A LIKVIDACE PLÍSNÍ POMOCÍ ITS

Základní podmínkou nasálání sta-
vebních materiálů, tím jejich ohřátí a ná-
sledného „topení“, je jejich maximální míra
vlhkosti (dle ČSN 73 0610). Nejprve je
nutné odstranit zdroj vlhkosti, až potom lze
přistoupit k vysušování stavby, které může
trvat až několik týdnů nepřetržitého provozu
– zvláš	 u nových „syrových“ staveb nebo

starých domů. Teprve po snížení vlhkosti
v materiálech stavby začíná teplota vzdu-
chu v místnostech stoupat, což je důkaz
dosažení hranice suchosti a začátku
správné funkce ITS.
Princip vysoušení pomocí ITS je založen na
rozkmitání molekul uvnitř hmoty stavebních
materiálů, kde jejich zvýšeným pohybem
a třením vzniká teplo. Teplo mění vodu ve
vodní páru, ve zdivu tím dochází ke zvýšení
tlaku a molekuly vodní páry unikají volnou
(vzdušnou) stranou zdiva.

Při vysoušení se také likvidují veškeré
plísně a ostatní mikroorganismy nejen na
povrchu stavby jako u horkovzdušného
sušení, ale i uvnitř materiálů, aniž by bylo
nutné jakkoliv narušit materiál, interiér či
konstrukci stavby.

Je zřejmé, že a	 už potřebujeme náš
domov vysušit, zbavit ho nežádoucích plísní
a mikroorganismů, nebo se jen chceme cítit
příjemně, infračervené topné systémy zna-
menají správné, úsporné, a tím i ekologické
řešení! �NN

Část galerie motivů, které v podobě obrazů mohou deko-
rovat i vyhřívat váš domov

TTYYPP  VVYYTTÁÁPPĚĚNNÍÍ
NNÁÁKKLLAADDYY ITS Plyn    Pevná       Tepelné 

paliva      čerpadlo
PPoořřiizzoovvaaccíí
(komín, doprava a instalace, seřízení, oživení) 70–100 %  100 %  70–130 %  300 %

PPrroovvoozznníí
(palivo a jeho zajištění, skladování 
a manipulace, obsluha, opravy, 
likvidace odpadu, revize) 40–60 %   100%      90 % 33 %

Zastoupení: Praha – Trutnov – Nový Jičín
Kontakt: Ing. Václav Mencl, tel.: 603 238 953

Rodinný domek Valy u Přelouče,
ITS je bílá deska nad počítačem

NNEEVVÝÝHHOODDYY  IITTSS
� V každém prostoru, který je určen k vytápění, musí být umístěn topný panel 

– nelze ohřívat jedním topným panelem další prostor (např. otevřenými dveřmi).
� Infračervené sálání se šíří stejně jako světlo, tzn. tam, kde je stín, nedojde k nasálání a tím 

i k ohřevu okolí resp. následně vzduchu, proto musí být panel IHS umístěn tak, aby 
ve směru sálání nevznikl stín vlivem překážky (skříň, sedací souprava apod.).

� Při vytápění je třeba počítat s určitou dobou náběhu, tj. dobou, než dojde k nasálání 
okolí a následně k ohřevu vzduchu.

� Správná funkce vytápění může být narušena působením průvanu, proudem vzduchu  
vlivem netěsností oken a dveří.

� Při strnulém přímém dlouhodobém pohledu na infračervený topný panel může dojít 
k nepatrnému vysoušení očí a tím i k pocitu pálení, ale při běžném chování není třeba 
se tímto zabývat.
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MMyšlenka kampaně Plant for the
Planet: Billion Tree Campaign vzešla
od profesorky Wangari Maathai,

laureátky Nobelovy ceny v roce 2004
a zakladatelky hnutí Kenya's Green Belt,
pod jehož záštitou bylo od roku 1977
do dnešních dní vypěstováno více než
30 milionů stromů ve dvanácti státech
Afriky.

A proč vypěstovat pomocí různých
organizací nebo i jednotlivců zrovna bilion
stromů? V minulosti oslovilo profesorku
Maathai jedno americké sdružení s tím,
že plánují vysadit milion stromů, profesorka
na to zareagovala slovy: „To je skvělé, ale
spíše bychom měli přemýšlet rovnou o bi-
lionu stromů.“ – odtud tedy náplň kampaně.

Celosvětové snažení o znovuzalesnění
naší planety ve městech i na venkově,
sdružuje UUnniitteedd  NNaattiioonnss  EEnnvviirroonnmmeenntt
PPrrooggrraammmmee (UNEP). A	 už budete vysazo-
vat milion stromů nebo jen jeden jediný,
můžete se na webových stránkách této
organizace online zaregistrovat. Každý,
kdo tak učiní a neopomine o stavu „svých“
stromů podávat zprávy, které budou
na webových stránkách uveřejněny, dostane
certifikát o účasti v kampani.

Bilion stromů pro Zemi
Víte, kolik nul má bilion? Je to milion milionů….. takže dvanáct! A přesně
tolik stromů ročně si klade za cíl vypěstovat na celé planetě Zemi akce 
PLANT FOR THE PLANET: THE BILLION TREE CAMPAIGN.
Možná si říkáte, že také pěstujete stromy, bu� na své zahrádce, nebo možná
pracujete v organizaci, která čas od času nějaký ten strom na veřejném 
prostranství „zasponzoruje“, ale proč z toho dělat takovou vědu? 
Třeba proto, že i vy jako jednotlivec nebo organizace (státní i soukromá,
sdružení, školy, farmáři, atd.) se můžete stát součástí velké světové rodiny
lidí, kteří se zajímají o naši planetu. Tím, že se do této akce zapojíte, ukážete,
že také vám na životním prostředí záleží a že pro zlepšení přírody děláte
něco konkrétního!

FFAAKKTTAA
�� 1. Stromy patří mezi největší a nejdéle žijící organismy na světě.
�� 2. Denně je na Zemi vykáceno 20 000 hektarů lesů, což je dvojnásobek
rozlohy Paříže. Ročně přijde Země o 7,3 milionů hektarů lesů. (1 ha = 10 tisíc
m2)
�� 3. Abychom stabilizovali zdroje půdy a vody, musíme vypěstovat biliony
stromů na milionech hektarů.
�� 4. Ztrátu vykácených nebo zničených stromů za posledních 10 let, vyrovná
výsadba nových stromů na ploše 130 milionů hektarů, což je rozloha Peru.
�� 5. Osázení 130 milionů hektarů znamená vypěstování 14 bilionů každý
rok po dobu deseti let. To znamená, že každý člověk na Zemi by měl 
vypěstovat minimálně dva semenáčky ročně.
�� 6. Kjoto protokol vyzývá k zachování lesů pomocí zalesňování 
a znovuzalesňování a kontroly odlesňování. Znovuobnovený stromový porost
na obnažené půdě eliminuje tlak na původní (současné) pralesy, pomáhá
zachovat přirozené prostředí, chrání světovou biodiverzitu, pohlcuje oxid
uhličitý (CO2) a tím zmírňuje jeho negativní působení v atmosféře.
�� 7. Lidé přispívají k emisím CO2 do atmosféry dvěma způsoby: bu�
spalováním fosilních paliv nebo přeměnou lesů na jinak využívanou půdu.
�� 8. Deštné pralesy zaujímají pouhých 7% povrchu Země, což ale znamená
téměř 50 % všech stromů na naší planetě. Deštné pralesy produkují okolo 40 %
světového kyslíku (O2) za rok.
�� 9. Průměrný strom ročně pohltí 12 kg CO2 a vyprodukuje O2 postačující
pro čtyřčlennou rodinu. Jeden hektar stromů může za rok absorbovat až 12 tun
CO2.
�� 10. World Agroforestry Centre (ICRAF) doporučuje v oblastech trpící
v určitých obdobích s nedostatkem vody (polosuché oblasti) pěstovat listnaté
stromy. Stromy se během roku zbavují listí na 1 – 6 měsíců a to většinou
v období, které je shodné s obdobím sucha. Stromy bez listů mají menší nároky
na příjem vody.
�� 11. Stromy hluboko kořenící propojují jednotlivé vrstvy půdy do hloubky,
mělce kořenící spojují půdu horizontálně. Oba typy kořenových systémů
zabraňují vzniku erozí.
�� 12. Stromy produkují i léčiva. Aspirin byl původně vyráběn z kůry vrby
jívy. Chinin, lék proti malárii, je zase získáván z kůry chininovníku.
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Jestliže lidé nebudou pečovat
o stromy, brzy budou žít ve světě,
který nepečuje o lidi.

Bryce Nelson

ODPOVĚDI NA NEJČASTĚJŠÍ OTÁZKY
�� KKoolliikk  pprroocceenntt  ssvvěěttaa  jjee zzaalleessnněěnnoo??

Lesy zaujímají 30 % naší planety. V roce
2005 to znamenalo pouze 4 biliony hek-
tarů, to je minimálně o jednu třetinu méně
než před 10 000 lety.

�� KKddee  ssee nnaalléézzáá  nneejjvvííccee  lleessůů??
Lesy jsou na Zemi rozmístěny nestej-

noměrně. V deseti nejvíce zalesněných zemí
se nachází dvě třetiny celkových lesních
porostů světa, mezi ně patří: Rusko, Brazílie,
Kanada, USA, Čína, Austrálie, Kongo,
Indonésie, Peru a Indie.

�� CCoo jjee ttoo pprriimmáárrnníí  pprraalleess??
Z celkového počtu lesů patří více než

1/3 mezi primární pralesy. To jsou takové,
ve kterých nenajdeme žádné stopy lidské
aktivity a kde nerušeně probíhají ekologické
procesy. Ročně přijde Země o šest milionů
hektarů primárních pralesů, především díky
odlesňování, selektivní těžbě dřeva nebo
jiným aktivitám lidí. 

Jen 20 % světových lesů můžeme zařa-
dit mezi nedotčené krajiny, mezi ně mimo
jiné patří: tropické deštné pralesy, man-
grovové porosty, pobřežní a bažinné
pralesy. Monzunovým a opadavým pra-
lesům se daří v sušších a hornatých
oblastech. Primární pralesy poskytují opti-
mální životní prostředí nejen pro mnoho
různých druhů živočichů a rostlin, ale jsou
domovem i pro domorodé kmeny, které jsou
na tomto prostředí také závislé.

�� JJaakkéé  jjssoouu  oocchhrraannnnéé  ffuunnkkccee  lleessaa??
Lesy jsou základem mnoha přírodních

systémů. Pomáhají chránit půdu i vodu, jsou

přírodní obranou proti lavinám i proti
vzniku pouští, stabilizují písečné duny,
chrání pobřežní oblasti. Lesy jsou nej-
důležitější podmínkou udržení pevninské
biodiverzity. Dávají domov více jak 90 %
pevninským druhům rostlin a živočichů.

Stromy a keře hrají podstatnou roli
v každodenním životě na venkově. Jsou
zdrojem stavebního i palivového dřeva,
potravy, krmiva, esenciálních olejů, pryže,
pryskyřic, latexu, léků i stínu. Lesní živoči-
chové mají nezbytnou roli při udržování
rovnováhy lesů, například při opylování
rostlin a rozptýlení semen nebo i při jejich
klíčení.

�� JJaakkáá  jjee ssppoojjiittoosstt  mmeezzii  lleessyy  
aa kklliimmaattiicckkýýmmii  zzmměěnnaammii??

Stromy absorbují CO2 a jsou velkým
zdrojem uhlíku. Světové lesy ho obsahují
283 gigatun. Další zdroje uhlíku jsou
v pokácených stromech, jiných rostlinách
a půdě. Tyto zásoby uhlíku jsou o 50 % vyšší
než zásoby v atmosféře.

Během let 1990 – 2005 jsme mohli za-
znamenat velké snížení lesů hlavně v Africe,
Asii a Jižní Americe. To znamená, že svě-
tové zásoby uhlíku ubývaly tempem 1,1 gi-
gatun ročně.

Pokles rozlohy přírodních lesů přispívá
ke zvýšení celosvětových emisí více než
doprava. Omezení kácení lesů je tedy eko-
nomicky velice výhodné hledisko, jak ome-
zit škodlivé emise. Existují i jiná řešení, ale
ta kladou nároky na efektivnější využívání
energie, omezení spotřeby energie nebo
využívání zelené energie.

�� JJaakkéé  jjee tteemmppoo  ooddlleessňňoovváánníí  ZZeemměě??
Populace lidí na Zemi čítá cca 6,5 bi-

lionu lidí a do roku 2042 se počítá s 9 bi-
liony. Růst lidské populace, rozšiřování
zemědělské půdy i zabírání prostoru
průmyslem, chudoba, stále vyšší nároky
na životní styl a prostor jsou hlavními
důvody odlesňování. Nejvíce odlesňování
má na svědomí zemědělství. V roce 2005
se značné množství vytěženého dřeva, 
3,1 bilionu m3, použilo jako stavební mate-
riál nebo palivo.

Celosvětové odlesňování pokračuje
alarmující rychlostí 13 milionů hektarů
ročně, což je rozloha Řecka nebo třeba
Nikaraguy. V Africe a Jižní Americe zazna-
menáváme největší ztráty lesů. Například
v Africe se stromy kácí především kvůli
potřebě paliva. Počet vykácených stromů
v Africe znamená téměř polovinu celkem
vykácených stromů na Zemi. V Evropě za-
znamenáváme spíše rozšiřování lesů.
V posledních letech se počet lesů zvyšuje
i v Asii, a to především díky masivní výsad-
bě v Číně.

Přirozené rozšiřování lesů není dosta-
tečné, a proto je musíme i vysazovat a pečo-
vat o ně. V letech 2000 – 2005 pěstování
lesů pomohlo snížit jejich celosvětový roční
úbytek jen na 7,3 milionů hektarů (velikost
Sierra Leone nebo Panamy) oproti rokům
1990 – 2000, kdy mizelo 8,9 milionu hek-
tarů ročně.

�� KKddee  bbyy ssee hhllaavvnněě  mměěllyy  ssttrroommyy
vvyyssaazzoovvaatt??

Kampaň PLANT FOR THE PLANET: 
THE BILLION TREE CAMPAIGN podporuje
pěstování stromů ve čtyřech klíčových
oblastech: (i) zničené přírodní oblasti
a bývalé lesy, (ii) farmy a venkovská území,
(iii) produkční řízené plantáže a (iv) městské
zóny. Stromy musí být dobře adaptovány
na místní podmínky a jejich různorodost
je preferována před monokulturami.

�� KKddoo  vvllaassttnníí  ssttrroommyy  aa lleessyy??
80 % lesů na světe je ve státním vlast-

nictví, ale soukromé vlastnictví je na vze-
stupu, převážně v Severní a Střední
Americe a v Oceánii. Asi 11% světových
lesů je prohlášeno za území s různým stup-
něm ochrany.

ZDROJE:
Green Belt Movement, Food and Agriculture
Organization of the United Nations (FAO),
The World Agroforestry Centre (ICRAF),
Worldwatch Institute
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Pěstujte stromy. Dávají nám dva
základní prvky pro přežití: 
kyslík a knihy.

A. Whitney Brown
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ZÁNIK SODOMY A GOMORY
Města Sodoma a Gomora kdysi ležela

v údolí řeky Jordán v Palestině. Dnes tu po
nich zbylo jen několik kamenů a terénních
nerovností připomínajících, že na těchto
místech stávala města s rozvinutou kulturou.
Bible o zániku těchto dvou měst mluví násle-
dovně: „Hospodin začal chrlit na Sodomu
a Gomoru síru a oheň; od Hospodina z ne-
be to bylo. Tak podvrátil ta města i celý
okrsek a zničil všechny obyvatele měst, i co
rostlo na polích. ... Za časného jitra se
Abraham vrátil k místu, kde stál před
Hospodinem. Vyhlížel směrem k Sodomě
a Gomoře a spatřil, jak po celé krajině toho
okrsku vystupuje ze země dým jako dým
z hutě.“ (První kniha Mojžíšova – Genesis).
Už tento popis nám naznačuje, že důvodem
zániku obou měst mohla být zemětřesná
aktivita, která se ve východním Středomoří
kolem 1. pol. 2. tisíciletí zvýšila.

Řecký zeměpisec Strabón (1. století
př. Kr.) píše o zániku Sodomy a Gomory
následovně: „Podle vyprávění obyvatel kvet-
lo v dávnověku v této krajině třináct měst.
Z hlavního z nich, Sodomy, zůstaly snad

32

NNIIKKAA  11//22000088

Co se stalo s hříšnými městy
Sodomou a Gomorou? Jak mohli
Židé vedeni Mojžíšem přejít moře,
které se před nimi rozestoupilo, 
aby za chvíli zahubilo ve svých
vlnách jejich pronásledovatele? 
Co způsobilo poničení nejstaršího
města na světě, Jericha?
Většina z výše zmíněných událostí
byla způsobena s největší
pravděpodobností zemětřeseními,
která byla tak silná, že na území,
kde otřesy v té době nebyly 
řídkým jevem, „stála za to“ 
být zaznamenána do bible.

BIBLICKÉ KATASTROFY

VVZZNNIIKK  ZZEEMMĚĚTTŘŘEESSEENNÍÍ  AA JJEEHHOO  PPŘŘÍÍČČIINNYY

Otřesy jsou důsledkem náhlého uvolnění energie v zemském tělese. OOhhnniisskkeemm
zzeemměěttřřeesseenníí označujeme místo v zemské kůře nebo plášti, odkud se otřesy šíří,
může být velmi rozsáhlé (až stovky kilometrů), proto pokud chceme popsat
těžiště plochy ohniska, nazveme ho hhyyppoocceennttrreemm..  EEppiicceennttrruumm je potom bod na
zemském povrchu, který je nejblíže k oblasti vzniku otřesů. Vzdálenost mezi
epicentrem a hypocentrem udává hloubku ohniska. Nejsilnější zemětřesení mají
hloubku ohniska v poměrně malých hloubkách (do 60 km).

ZZeemměěttřřeesseenníí  ssee  mmiimmoo  jjiinnéé  dděěllíí  ppooddllee  iinntteennzziittyy  nnaa::
� ŘŘííttiivváá – vznikají řícením stropů podzemních dutin, mají jen místní dosah a ve
srovnání s ostatními jich je nejméně
� VVuullkkaanniicckkáá  – doprovázejí sopečné erupce, intenzitou mohou být velká, ale
jejich dopad je opět jen lokální
� TTeekkttoonniicckkáá – vznikají poruchami zemských desek (např. zlomy), jsou
nejčastější a nejnebezpečnější, dopady mohou být obrovské, a to na ploše
stovek kilometrů čtverečních. 90 % zemětřesení má tektonický původ.

Mezi nejpostiženější oblasti patří ty, které leží na rozhraní tektonických desek:
západ amerického kontinentu, Japonsko, Pákistán nebo před několika stovkami
až tisíci lety Středomoří, atd.
Velikost zemětřesení popisuje RRiicchhtteerroovvaa  šškkáállaa (stupně 1 – 8), jejíž horní hranicí
je až mez soudržnosti hornin. Stupnice je logaritmická, každý další stupeň na
Richterově škále je desetinásobkem předchozího.

Povrch Země je tvořen zemskými deskami, které jsou v neustálém pohybu; tam, kde je uvolněné energie více,
hrozí zemětřesení

SEVEROAMERICKÁ EUROASIJSKÁ DESKA
DESKA

ARABSKÁ 
AFRICKÁ     DESKA
DESKA

PACIFICKÁ 
DESKA JIHOAMERICKÁ 

DESKA
INDOAUSTRALSKÁ DESKA

ANTARKTICKÁ DESKA

Cesta k místům, kde se dříve
rozléhala biblická města



ještě zachovány hradby. Při silném zemětře-
sení se prý vylilo moře, padala sirná voda
a sršel oheň, od něhož chytly i skály (zřejmě
láva). Města se bu� propadla, nebo z nich
zděšené obyvatelstvo prchlo.“ Jak nám po-
tvrdil i Strabónův spisek, zemětřesení neby-
la a nejsou v této oblasti ničím neobvyklým.
Podle popisu i následků můžeme odhado-
vat, že zemětřesení dosahovalo až 7. stup-
ně Richterovy stupnice. Dvě skutečně velká
zemětřesení, která mohla města zničit, se
v dané oblasti odehrávala kolem roku 2400
př. Kr., což dosvědčují výkopy na lokalitách
Numera a Bab edh-Dhr´a. Lidské pozůstat-
ky, zbytky budov a hradeb zde nalezených
ukazují na seizmickou katastrofu, která byla
provázena požáry. Biblická síra a oheň
padající na Sodomu a Gomoru může před-
stavovat výbuch plynných uhlovodíků uvol-
něných při ničivém zemětřesení nebo páru
z horkých pramenů.

JERICHO
Zřejmě podobný osud jaký měla města

Sodoma a Gomora stihl i Jericho, ležící na
západním břehu Jordánu. Je nazývané také
nejstarším městem světa (první osídlení Je-
richa spadá až do doby kamenné), ovšem
s tím rozdílem, že Jericho se ze všech nájez-
dů nepřátel i zemětřesení vzpamatovalo

a nezaniklo. Archeologické výzkumy uká-
zaly, že zdi Jericha se zhroutily dokonce
několikrát, zřejmě pokaždé jako následek
zemětřesení. Důležité zhroucení se stalo
kolem 2400 př. Kr., tedy ve stejné době, kdy
měly padnout Sodoma a Gomora. Za
dalších tisíc let rozmetaly město nájezdy
Egyp	anů, město bylo vypáleno, potom
znovu zničeno tzv. mořskými národy. Ne-
víme přesně, která z těchto pohrom byla 
popsána v bibli v části zvané Jozue:
„…Jozue lidu nařídil: „Strhněte válečný po-
křik, nebo	 vám Hospodin město vydal.
Město se vším všudy je klaté před Hospo-
dinem ... Když kněží zatroubili na polnice,
lid strhl válečný pokřik, hradby se hroutily
a lid vstoupil do města, každý tam, kde
právě byl. Tak dobyli město.“ Je ale skoro
jisté, že pád jerišských hradeb byl způsoben
zemětřesením a místní vůdci, jako byl bib-
lický Jozue, položili potom už jen základy
nových království. O pádu hradeb v důsled-
ku zemětřesení podává svědectví i archeo-
logický průzkum, který objevil, že hradby se
zhroutily jižním směrem, tedy směrem
k lidu, který město dobýval.

PŘECHOD IZRAELCŮ PŘES MOŘE
Ve Starém zákoně ve druhé knize

Mojžíšově – Exodu – se o přechodu Izraelců
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Dávná města s rozvinutou kulturou dnes připomíná
už jen bible, ve skutečnosti místo nich uvidíme jen

pár terénních nerovností

O slávě měst Sodoma a Gomora dnes mohou vypovídat
jen archeologické nálezy

přes Rudé moře praví: „Mojžíš vztáhl ruku
nad moře a Hospodin hnal moře silným
východním větrem, který vál po celou noc,
až proměnil moře v souš. Vody byly rozpol-
ceny. Izraelci šli prostředkem moře po su-
chu, vody jim byly hradbou zleva i zprava
………. Mojžíš vztáhl ruku nad moře
a když nastávalo jitro, moře opět nabylo své
moci. Egyp	ané utíkali proti němu a Hos-
podin je vehnal doprostřed moře. Vody se
vrátily, přikryly vozy i jízdu celého faraóno-
va vojska, které vešlo za Izraelci do moře.
Nezůstal z nich ani jediný.“ Podle jedné
z teorií byla příčinou ústupu moře vlna
tsunami, která předtím, než zalije pobřeží,
může způsobit pokles mořské hladiny.
Izraelci se mohli strefit právě do takového
– pro ně příhodného – okamžiku. Jiří Svo-
boda má teorii jinou, přechod přes Rudé

moře považuje pouze za překladatelský
omyl, protože v hebrejštině „jam suf“ zna-
mená „moře rákosu“ a ne „Rudé moře“.
Rákos mohl představovat přímořský močál
poblíž Rás Kasrún v deltě Nilu, kudy mohli
Izraelci projít.

Z biblických katastrof jsme vybrali jen
tři, v bibli je jich však zaznamenáno daleko
víc (egyptské rány, potopa světa, ad.), na-
prostá většina je jich odůvodněná tím, že
tak byla zničena města hříchu (Sodoma,
Gomora), že země byla plná lidského násilí
(potopa), že to byl trest boží za lidská pro-
vinění a pýchu. Lidstvo chvíli „sekalo dobro-
tu“, ale potom potřebovalo novou „zkuše-
nost“, aby se dostalo na tu správnou (ale-
spoň z pohledu křes	anství) cestu. Katastro-
fy byly a jsou součástí našeho života a je
škoda, že když už je dnes umíme alespoň
částečně předvídat, neumíme včas a účelně
varovat místní obyvatele před hrozícím
nebezpečím. �NN

wwwwww..ssccii..mmuunnii..cczz

Výhled z hory sv. Kateřiny na Sinajský poloostrov



TTEE
XXTT

::  FF
RRAA

NN
TTIIŠŠ

EEKK
  SS

TTEE
JJSS

KKAA
LL,,  

FFOO
TTOO

::  JJ
AA

NN
  VV

OO
TTÝÝ

PPKK
AA

,,  AA
RRCC

HHII
VV  

BBAA
XXTT

EERR
PP OO ZZ OO RR   PP RR ÍÍ RR OO DD AA !!

thosoma vyčnívá z obrysu těla. Na ústním
ústrojí je nápadný rypáček, který je opatřen
zahnutými háčkovitými výběžky, které
pomáhají přisátému klíštěti udržet se v po-
kožce. Při odstraňování klíštěte kladou
odpor, proto často pomůže kývavý pohyb
nebo otáčení. Není důležitý směr otáčení,
nebo	 háčky netvoří spirálu, ale jsou v kon-
centrických řadách. Nejdůležitějším zás-
tupcem a naším nejčastějším klíštětem je
kkllííššttěě  oobbeeccnnéé (Ixodes ricinus). U nás je

KKllííšš	žááccii nemají tvrdý hřbetní štítek
a gnathosoma (přední část těla s úst-
ními orgány) je při pohledu shora

zcela kryto idiosomou (tělním článkem).
Klíš	áci žijí v hnízdech a norách hostitelů
a sají opakovaně po několik hodin v kaž-
dém stádiu. U nás se vyskytuje běžně kkllííšš	žáákk
hhoolluubbíí (Argas reflexus), který může pronikat
z holubích hnízd na střechách budov do
bytů, v noci sát na lidech a působit výrazné
svědivé rudé štípance průměru až 5 cm.
Erytém (zarudnutí) může přetrvávat několik
týdnů a při silném pobodání se mohou
dostavit i celkové příznaky z intoxikace pro-
dukty slinných žlaz, jako je nevolnost, zvra-
cení, bolesti hlavy. U nás klíš	áci lidská
onemocnění nepřenášejí, ale v tropech
a subtropech jsou vektorem (přenašečem)
endemického návratného tyfu. Toto one-
mocnění, které vyvolávají borrelie, se proje-
vuje návratnými horečkami, bolestmi hlavy
a schváceností.

KKllííšš	žaattaa z čeledi Ixodidae mají charak-
teristický tvrdý hřbetní štítek (scutum) a gna-

Klíš	ata jsou členovci z řádu roztočů
(Acarina), kteří škodí člověku jako
trapiči a mohou na něho přenášet
některé infekční choroby. Klíš	ata

v širším smyslu zahrnují čele�
klíš	atovití (Ixodidae) a klíš	ákovití

(Argasidae). Zástupci obou skupin se
u nás vyskytují. Jsou to obligátní
ektoparazité obratlovců a mohou

napadat i člověka. To znamená, že
ke svému vývoji a produkci vajíček
samičky nutně potřebují nasát krev.

Larvy mají pouze tři páry nohou,
nymfy a dospělci čtyři.

rozšířeno především v listnatých a smíše-
ných lesích, většinou do nadmořské výšky
600 m, ale bylo nalezeno i v Krkonoších ve
výšce 1600 m n. m. Na jaře se objevuje
1 – 2 týdny po roztátí sněhu a sát může až
do konce listopadu. Výskyt je závislý na
mikroklimatu, má obvykle dvě maxima – na
jaře a na podzim. Larvy a nymfy sají hlavně
na hlodavcích a ptácích, dospělci na větších
savcích (srny, jeleni, psi). V každém stádiu
sají pouze jednou, ale bývají přisáti několik
dnů. Čím déle jsou na člověku přisáti, tím je
větší riziko přenosu infekce. Proto je dů-
ležité si po pobytu v přírodě důkladně pro-
hlédnout celé tělo a klíš	ata odstranit. Před
klíš	aty se chráníme repelenty (stejné jako
na komáry) a vhodným oděvem z hladké
látky bez vlasu. Přisáté klíště odstraňujeme
opatrně nejlépe v rukavicích, nepoužíváme
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KLÍŠŤATA
VÝZNAMNÍ TRAPIČI 
A PŘENAŠEČI ZÁVAŽNÝCH INFEKCÍ ČLOVĚKA

Klíště obecné – Ixodes ricinus; %%, nenasátá &&, nasátá &&

Larva klíštěte obecného

SZÚ P
ZÚ 

lokality s výskytem onemocnìní

              1  3 pøípady

              4  10 pøípadù

             11  30 pøípadù

30  90 pøípadù

      více než 90 pøípadù

–  

–

–

–

PRAHA

ÚSTÍ n. Lab.

HRADEC
KRÁLOVÉ

ÈESKÉ
BUDÌJOVICE

BRNO

OSTRAVA

PLZEÒ

Pøíbram
Benešov

Dìèín

Teplice

Most

Louny Mìlník
Mladá Boleslav

KladnoRakovník

Tachov

Domažlice
Klatovy

Rokycany

Strakonice Písek

Èeský Krumlov

Prachatice

Jindøichùv
Hradec

Jihlava

Tøebíè

Znojmo

Blansko

Vyškov

Bøeclav

Uherské Hradištì

Pelhøimov
Tábor

Kolín

Nymburk

Kutná Hora
Chrudim

Trutnov

Náchod

Ústí n. Orl.
Bruntál

Svitavy

Olomouc

Prostìjov

Kromìøíž

Pøerov

Zlín

Opava

Nový Jièín

Frýdek - Místek

Karviná

Vsetín

Pardubice

Havlíèkùv Brod

Beroun

Cheb Sokolov Karlovy
Vary

Èeská Lípa
Liberec

Jablonec n. Nisou

Semily

Jièín

Litomìøice

Šumperk

Chomutov

Žïár n. Sáz.

Rychnov
n. Knìžnou

Opava

dO
ra

Olšava

V lièke ay
D

je

Haná

o
R

m
že

K
yj

ov
ka

vaLita

Rokytná

Jevišovka

šOl e

O
lše

Mo avi
r

ce

O
skava

eèB va

tø
e

B
ys

ic

Opava

Des
ná

Bílá

D

 Orlice

ivoká

Ti
 O

lic
e

ch
á

r

Morava

rava
M

o

Úpa

è
e

Plou
nic

mS
eda

Labe

lOr ice

tuMe je

Stìnava

Chrudimka

y e
D

j

O
s

a
a

l
v

r
S

v
atka

i
S

v
tava

ihlav
J

a

o
Ži

r
vn

ic
e

v
á

D
j

M
or

a
sk

 
y

e

žLu nice

B
an

ie
l

c áz
a

S
avel

k

Ž
iv

a

D
o

bra
u

va

Labe

n
C

id
li

al
a

M
r i

n

Ji
ze

ra

tø
e

B
ys

ic

Labe

B l na
í i

Lodìnice

Sázava

Berounka

Li
ta

vk
a

ce
Lomni a

V
lt

va

V
ltava

M
al

še

V
l ava
t

ž
i

e
Lu

n
c

Ot aav

Ú
lav

s
aa

Ú
hl

av

BlaniceV
ò

a

oly
k

V
yd

ra N
ežárkaT

plá 
lt

v

e

V
a

a

Ra b zad u

á
Te

pl

øeOh

Rakovnický . p

øOh e

tø
la

S
e

S
vata

av

o
a

R
l

va

O
stravi

ec

Jihl
va a

INCIDENCE KLÍŠŤOVÉ ENCEFALITIDY U OBYVATEL ČESKÉ REPUBLIKY ZA OBDOBÍ 1971–2006

lokality s výskytem onemocnìní

              1  3 pøípady

              4  10 pøípadù

             11  30 pøípadù

30  90 pøípadù
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–



holé prsty, a to ani při odstraňování klíš	at
z domácích zvířat. Vyvarujeme se rozmáč-
knutí a přetržení klíštěte, nepoužíváme tuk
(máslo, sádlo, krém) k jeho udušení, nebo	
může dojít k regurgitaci („zvracení“) ob-
sahu slinných žláz klíštětem a zvýšení rizika
přenosu infekce. Klíště zachytíme v jeho
přední části, co nejblíže povrchu kůže, tu-
pou oválnou pinzetou a postupně ho
vyvikláním nebo vytáčením na libovolnou
stranu a tahem odstraníme. Klíště zlikvidu-

jeme nejlépe spláchnutím do záchodu,
nikdy ho nerozmačkáváme mezi nehty.
Místo po přisání vydezinfikujeme jodovou
tinkturou nebo 60 % alkoholem. Po od-
stranění klíštěte může být 1 – 2 týdny pří-
tomna svědící zarudlá skvrna nebo papula
průměru 1 – 2 cm. To je odpově� kůže na
toxické látky ve slinách. Jestliže se
1 – 2 týdny (ale i déle) po přisátí vytvoří
postupně se zvětšující erytém průměru ale-
spoň 5 cm, je nutno vyhledat lékaře
a pomýšlet na erythema chronicum mig-

rans, první, kožní fázi lymské borreliózy.
Rutinně se po odstranění klíštěte antibiotika
nenasazují.

U nás jsou klíš	ata přenašeči virových
(klíš	ová encefalitida) a bakteriálních (lym-
ská borelióza, anaplasmóza, tularémie)
onemocnění. V tropech navíc přenášejí ně-
které virové hemoragické (krvácivé) horeč-
ky, babeziózya ricketsiózy (parazitární a ba-
kteriální infekce), s nimiž se občas setkává-
me u turistů po návratu z Afriky nebo Asie. 

Klíš	ová encefalitida se 1 – 3 týdny po
přisátí klíštěte projevuje zpočátku chřip-
kovitými příznaky, horečkou, únavou,
bolestmi svalů, kloubů a hlavy. Onemocnění
bu� bez následků odezní nebo se po několi-
ka dnech dostaví druhá fáze s úpornými
bolestmi hlavy, světloplachostí, zvracením,
třesy víček a ztuhlostí šíje (meningeální pří-
znaky). Diagnostika je založena na
průkazu přítomnosti specifických protilátek
v krvi a v mozkomíšním moku získaném
lumbální punkcí. S těžkým průběhem
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Třída PPaavvoouukkoovvccii

Podtřída RRoozzttooččii

Řád KKllííšš	žaattaa (Ixodida)

(podřád) ČČmmeellííccii (Gamasida) ektoparazité ptáků i hmyzu (např. u včel 
přenášejí virovou chorobu varoázu)

ZZáákkoožžkkyy (Sarcoptida) např. zákožka svrabová – původce svrabu

SSkkllaaddookkaazzii (Acarida) živí se organickými zbytky, škůdci na 
potravinách, původci alergií

TTrruuddnnííccii (Demodicida) žijí v kůži lidí a zvířat (psi) – mohou se 
podílet na vzniku akné, vyrážky u zvířat

SSaammeettkkyy (Trombiculida) červení roztoči, kteří na podzim pronikají 
z trávy do bytů a mohou sát na zvířatech 
i lidech

INCIDENCE LYMESKÉ BORRELIÓZY – VŠECHNY FORMY U OBYVATEL ČESKÉ REPUBLIKY ZA OBDOBÍ 1993–2004

klíš	ové encefalitidy se každoročně setká-
váme především u starších osob. Jelikož
specifická léčba neexistuje, je důležité upo-
zornit na možnost očkování proti této infek-
ci. K dispozici jsou vakcíny pro děti i pro
dospělé, FSME-Immun a Encepur. Očkovat
se začíná v zimních měsících, kdy nejsou
klíš	ata aktivní, dvěma dávkami v odstupu
1 – 3 měsíce. To poskytne ochranu na násle-
dující sezónu a po 9 – 12 měsících se apli-
kuje 3. dávka, která chrání minimálně

3 roky. Vakcína je velmi spolehlivá a má jen
málo nežádoucích účinků. Je jen škoda, že
v České republice, kde je výskyt klíš	ové
encefalitidy z nejvyšších v Evropě, je
proočkovanost populace pouze kolem 10%.

Lymská borrelióza je u nás vyvolána
především Borrelia afzeli a B. garini.
Nakaženo je u nás asi 5 – 10 % klíš	at na
území celé republiky. Několik dnů – týdnů
po přisátí klíštěte se na kůži může objevit
zarudnutí, které se postupně zvětšuje i do
průměru několika desítek cm, od centra
bledne a trvá obvykle 3 – 4 týdny. V další
fázi se infekce může projevit nervovými
poruchami, meningoencefalitidou nebo
obrnou hlavových nervů. Pozdní fáze, které
se u části nemocných mohou projevit po
řadě měsíců i let, zahrnují postižení kloubů,
srdce a kůže. Specifická diagnostika je
obtížná, vyžadující vyhodnocení subjek-
tivních potíží a laboratorních nálezů
odborníkem na infekční nemoci. K léčbě se
používají antibiotika podaná perorálně
nebo v infúzi v závislosti na stádiu onemoc-
nění. Účinná vakcína není k dispozici.

Vzácněji u nás klíš	ata mohou přenášet
tularémii, častěji však k nákaze lidí dochází
přímým kontaktem s nakaženým zvířetem
nebo pozřením nedostatečně tepelně upra-
veného masa nemocných králíků a zajíců.
Původcem je Francisella tularensis a infekce
se projevuje horečkou, zvětšením lymfatic-
kých uzlin nebo drobným vředem v místě
vstupu infekce. K léčbě se používají antibi-
otika gentamicin nebo ciprofloxacin.
Anaplasmóza a ehrlichióza jsou nová
onemocnění vyvolaná bakteriemi napada-
jícími bílé krvinky. Projevují se horečkou,
malátností, bolestí hlavy, svalů, kloubů,
nevolností a zvracením. Obvykle bez léčby
během 10 – 20 dnů odezní, účinná jsou
antibiotika, nejlépe doxycyklin.
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Klíště obecné – Ixodes ricinus
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EMILIE STREJČKOVÁ
Narodila jsem se v roce 1939. Část války jsem prožila na Šumavě a část
v Plzni. To příjemné z dětství se mi spojuje se šumavskou přírodou a to 
nepříjemné s plzeňskou špínou a nudou. Spolu se školou přišly i politické 
problémy rodičů a pak i vlastní: byla jsem před maturitou vyloučena 
z pedagogické školy, protože jsem údajně vedla pionýry v duchu Junáka
– chodila jsem s nimi do přírody. Pak následovala různá dělnická povolání,
sňatek se zahraničním redaktorem ČTK, dva synové, dálkové studium
Pedagogické fakulty UK postupně rozšiřované a kombinované se zahraniční-
mi pobyty v Africe, pestrá pedagogická činnost, úřednická činnost v roli
inspektorky pro ochranu památek a přírody na ONV v Praze 10, vytvoření
a obsazení prvního místa pro ekologickou výchovu v Českém ekologickém
ústavu a jak to jen trošku bylo možné, koncem r. 1994 jsem zakotvila na
Toulcově dvoře. Prvního manžela v r. 1970 zničil vyhazov z práce, chtěli
udělat z redaktora závozníka. S druhým manželem, který byl prvním 
profesionálním pracovníkem pražské ochrany přírody, provádím – když čas
dovolí – přírodovědné terénní entomologické průzkumy. Prý mám už
vycvičený nos na hledání zbytků původnějších lokalit. 
Příroda mi dodává sílu a inspiraci.

Rozhovor 
dvou spřízněných duší

Paní Emilka Strejčková obklopená dětmi, pozornými posluchači

PPřřeejjii  ttii  kkrráássnnýý  ddeenn!!  UUžž  jjssmmee  ssee  ddlloouuhhoo  nneevviidděěllyy,,
ttaakkžžee  zzaaččnnuu  ttrroocchhuu  oottřřeeppaannoouu  oottáázzkkoouu::  CCoo
vvyymmýýššllííšš??  NNaa  ččeemm  pprraaccuujjeešš??  CChhyyssttáášš  nněějjaakkéé
nnoovvéé  pprroojjeekkttyy??

Snažím se využívat přebohatých prak-
tických zkušeností získaných u dětí i při
průzkumech v terénu hlavně ve prospěch
malých Pražánků a všech městských dětí.
Začínám sedmdesátý rok svého života, a to
mi umožňuje vnímat různé plíživé jevy, které
během jednoho, dvou desetiletí ještě
nepostřehneš. Hledám nejrůznější cestičky
jak přispět k přirozenější a tím i š	astnější
a perspektivnější výchově malých dětí. Jako
nezávislá důchodkyně si mohu dovolit hle-
dat i mezi kompetentními osobnostmi právě
ty, které opravdu chtějí pomáhat. Jednouše:
běhám po institucích a lidech, vysvětluji, že
s ekologickou výchovou začínáme pozdě 
(z hlediska věku dětí) a příliš teoreticky.

JJaakkoo  kkoooorrddiinnááttoorrkkaa  ssttoojjííšš  zzaa  pprroojjeekktteemm
„„OOddcciizzoovváánníí  ččlloovvěěkkaa  ppřříírroodděě““..  MMoohhllaa  bbyyss
uuppřřeessnniitt,,  ččíímm  ssee  pprroojjeekktt  zzaabbýývvaall  aa kkddoo  ssee  hhoo
úúččaassttnniill??

Abychom dospěli k opravdu syntetické-
mu pohledu na uvedený problém, tak
v týmu byl psycholog, sociolog, pedagog,
informatik, biolog, defektolog a odborníci
s praktickými zkušenostmi v oblasti ekolo-
gické výchovy. Museli jsme vynaložit hodně
dobré vůle a hodně času, abychom si
navzájem porozuměli. Ale vyplatilo se.
Sledovali jsme, jak se vyvíjejí vazby mezi
dětmi a přírodním prostředím od batolat až
po patnáctileté. Vědomosti dětí byly
podružné, důležitý byl vztah, zájem, doved-
nosti a vše, co dávalo obrázek o tom, jak se
děti v určitém věku chovají k přírodě a co
a jak je ovlivňuje.

AA jjaakkéé  jjssoouu  vvýýssttuuppyy  pprroojjeekkttuu??  ZZjjiissttiillii  jjssttee,,  jjeessttllii
ssee  aalleessppooňň  ttrroocchhuu  lleeppššíí  vvzzttaahh  aa úúccttaa  nnaaššíí
ssppoolleeččnnoossttii  kk ppřříírroodděě??  

Kdo má přístup k internetu, může se
seznámit s výsledky na adrese www.deti
amesto.cz.

Pro ostatní stručně: čím menší dítě, tím
větší zájem o vše živé. V biologické výbavě
dětí jsou připraveny úžasné rezervy pro
rozvinutí udržitelného způsobu života
dalších lidských generací. Bohužel, už
u našich patnáctiletých je snadno roze-
znatelné, že byli pod vlivem vzdělávání,
výchovy a osvěty preferující především to,
co je dílem člověka: jeho technické a kul-
turní výdobytky. Příroda je vně pozornosti.
Virtuální realita televizních dějů a počí-
tačových her vytlačuje v časném věku
přiměřené seznamování človíčka se
skutečným reálným životem, jehož je
a bude muset být aktivním účastníkem.
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Průčelí Toulcova dvora

Hlavní nádvoří Toulcova dvora

ŘŘííkkáášš,,  žžee  vvzzttaahh  kk ppřříírroodděě  ssee  ffoorrmmuulluujjee  
uužž  oodd  rraannééhhoo  dděěttssttvvíí..  JJaakkéé  jjssoouu  zzkkuuššeennoossttii
zz eekkoollooggiicckkéé  mmaatteeřřsskkéé  šškkoollkkyy  vv TToouullccoovvěě  ddvvoořřee??
MMaajjíí  oo nnii  rrooddiiččee  aa ttaakkéé  dděěttii  zzáájjeemm??

Nerada bych něco „zakřikla“, ale 
myslím si, že jak klub rodičů Mateřídouška,
tak mateřská škola Semínko mají stále
košatější metody a formy práce a rozhodně
si nemohou stěžovat na nezájem dětí
a rodičů.

SSlleedduujjeešš,,  ccoo  ssee  ss TTvvýýmmii  mmaallýýmmii  ssvvěěřřeennccii  dděějjee,,
kkddyyžž  ooppuussttíí  TToouullccůůvv  ddvvůůrr  aa oocciittnnoouu  ssee  vv ssoouukkoollíí
zzáákkllaaddnníícchh  šškkooll??

Několik našich „odchovanců“ mám mož-
nost sledovat a dělají mi radost. S většinou
se setkávám jen výjimečně, když například
přivedou prarodiče do Toulcova dvora po-
dívat se, jak vyrostlo kůzle, které chodili
krmit, co dělají koníci, co kočička. Myslím si,

KKddyyžž  ssee  vvyysslloovvíí  TTvvoojjee  jjmméénnoo,,  ttaakk  zzaazznníí  oozzvvěěnnaa
„„TToouullccůůvv  ddvvůůrr““..  VV ppooddssttaattěě  zz nniiččeehhoo  jjssii  vvyyttvvoořřiillaa
cceennttrruumm,,  kktteerréé  ssttaavvíí  PPrraahhuu  nnaa  úúrroovveeňň  oossttaattnníícchh
eevvrrooppsskkýýcchh  mměěsstt,,  kkddee  jjssoouu  ppooddoobbnnáá  cceennttrraa
ssaammoozzřřeejjmmoossttíí..  OOddkkuudd  jjssii  ččeerrppaallaa  iinnssppiirraaccii
aa hhllaavvnněě,,  kkddee  jjssii  nnaaššllaa  ooddvvaahhuu  ddoo  nněěččeehhoo
ttaakkoovvééhhoo  jjíítt??

Jak stručně odpovědět? Jako žákyně,
pak matka, kantorka i inspektorka pro
ochranu přírody jsem vnímala obrovské
rozdíly mezi těmi, co si uvědomují, že jsou
živou součástí „živého prostředí“, a mezi
těmi různými kultivátory přírody, sebevě-
domými pastýři nebo obyčejnými ignoran-
ty přírodních dějů. Prvně jmenovaných
ubývalo, na rozdíl od těch dalších. Život
jsem si navykla mít poměrně dobrodružný
– díky minulému režimu – a tak jsem
zkoušela, co se dá. Naštěstí v pravou chvíli
a se správnými lidmi.

že silné prožitky z dětství se neztrácejí pod
vlivem žádného dalšího vzdělávání.

OOssoobbnněě  mmáámm  vv TToouullccoovvěě  ddvvoořřee  nneejjrraadděějjii  ssttaarrýý
ssaadd  aa sstteepp  nnaa  nnááddvvoořříí..  ZZaa  ttaa  llééttaa  vvžžddyycckkyy
ss úúžžaasseemm  sslleedduujjii,,  jjaakk  ssee  nnaa  hhrroommaadděě  nniiččeehhoo
ppooddaařřiilloo  vvyyppěěssttoovvaatt  ddookkoonnaalléé  ssppoolleeččeennssttvvoo..
KKoolliikk  rroossttlliinnnnýýcchh  nneebboo  žžiivvooččiiššnnýýcchh  ddrruuhhůů  ttaamm
vvllaassttnněě  žžiijjee??  

Děkuji za otázku. Velice ráda se chlu-
bím, že uprostřed dvora na vápenaté suti se
nám s manželem podařilo zachránit drny
z Prokopského údolí, když se tam rozšiřo-
valy cesty a rostlinný pokryv by býval přišel
nazmar. Pak jsme donášeli zbytky po
průzkumech pražských stepí. Už v před-
loňském roce se manžel věnoval entomolo-
gické prohlídce našeho malého „stepního
kruhového objezdu“ na dvoře a sebral tam
víc druhů mandelinek a nosatců, než za tři
průzkumy provedené v různých měsících
v celém parku na Karlově náměstí.

DDěěkkuujjii  zzaa  kkrráássnnéé  ppoovvííddáánníí  aa rroozzlloouuččíímm  ssee
oottáázzkkoouu  vvzzttaahhuujjííccíí  ssee  kk NNiiccee::  JJaakkýý  kk nníí  mmáášš
vvzzttaahh??

Komenský = Učitel národů, Nika = eko-
logická učitelka nejen Strejčkové. Toužebně
jsem čekávala na články Pavla Peciny
z oblasti etologie člověka. Díky němu si uvě-
domuji třeba to, jakým nebezpečím pro
udržitelnost je neofilie (touha stále po
něčem novém, jiném). Milovala jsem lásky-
plné příspěvky určené dětem od Ivana
Kolebaby. A mnohokrát jsem se zaklínala
mottem z celosvětové konference k životní-
mu prostředí uspořádané kdysi v Nairobi.
Ivan Makásek ho uvedl právě v Nice: „Víme
toho dost, abychom mohli více dělat“.

DDoouuffáámm,,  žžee  ssee  TTii  NNiikkaa  bbuuddee  llííbbiitt  ii vv bbuuddoouuccnnuu
aa ddoo  TTvvééhhoo  ddaallššííhhoo  ssnnaažžeenníí  aa pprrááccee  ppřřeejjii  hhooddnněě
ppeevvnnýýcchh  nneerrvvůů  aa zzddaarruu!!
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od útlého věku. Ti nejmenší chodí s rodiči do
mateřského centra, starší do školky a v dal-
ších letech na ně čeká řada zájmových
kroužků. Několik tisíc ročně jich přijde také
na ekologické výukové programy pro školy.
„Tyto programy si v Toulcově dvoře kladou
za cíl doplnit školní osnovy o praktickou
ekologickou výchovu, která probíhá v pod-
mínkách většině školských zařízení těžko
dostupných. Aktivity jsou připravovány tak,
aby se děti učily prožitkem, samy hledaly
příčiny a řešení ekologických problémů
a získávaly odvahu k jednání ve prospěch
přírody,“ přibližuje ideu ředitelka střediska.
Programy využívají prvků problémového
a projektového vyučování, citové, estetické,
pracovní i dramatické výchovy. Rozvíjejí
smyslové vnímání a fantazii. Učí děti vnímat
v souvislostech, podněcují u nich aktivitu
a tvořivost. 

Pro řadu Pražanů představuje hosti-
vařský areál také odpočinkovou a relaxační
zónu, kam mohou vyrazit s dětmi. Kromě

SSpolečně tak bylo vytvořeno a stále se
dotváří Středisko ekologické výchovy.
Smyslem rozsáhlého a přírodně cen-

ného areálu je seznamovat Pražany s péčí
o různé typy prostředí: o zbytky přírodních
společenstev, o zemědělsky obdělávanou
krajinu i o sídlištní zeleň. Jde o projekt,
který slouží pro praktickou environmentální
výchovu a zvyšování ekologického pově-
domí veřejnosti. Své návštěvníky vede
Toulcův dvůr k osvojení zásad trvale udr-
žitelného života. Ten má v tamním pojetí tři
základní pilíře: ekologický, sociální a kul-
turní. „Důraz na kulturu v našem Středisku
ekologické výchovy vychází z genia loci
tohoto krásného místa. To přímo vybízí
k oživování starých tradic, seznamování se
s řemesly předků a k dalším kulturním akti-
vitám. My to vnímáme v širších souvislostech
také jako střípek celkové výchovy,“ říká
Rostislava Křivánková, ředitelka střediska.

Největší cílovou skupinou jsou rodiny,
děti a mládež. S nimi Toulcův dvůr pracuje

Zelená slza
uprostřed sídliš	
Když se procházíte či projíždíte starou Hostivaří v Praze, zaujme vás vyvýšené
rozsáhlé selské stavení. Památkově chráněný soubor staveb má bohatou 
historii. O gotické tvrzi jsou zmínky již ze 14. století. Po řadě církevních
a světských majitelů, z nichž stojí za zmínku minimálně nejvyšší purkrabí
Vilém z Rožmberka, působí v objektu od roku 1994 Zájmové sdružení
Toulcův dvůr. Toto sdružení je tvořeno čtyřmi neziskovými organizacemi,
které dávají areálu bohatou náplň a současnou tvář.

vycházky na ně čeká řada zvířat z místní
farmy. „Jedná se o jedinečnou a ucelenou
expozici původních českých plemen domá-
cích hospodářských zvířat,“ představuje
čtyřnohé obyvatele dvora koordinátorka
projektu NNooeemmoovvaa  aarrcchhaa Lenka Skoupá.
Součástí farmy je například také česká
červinka (plemeno českého skotu), kterých
je v celé republice méně než sto kusů. Na
Toulcově dvoře přitom již odchovala dvě
telata. „Řada lidí si myslí, že ohrožena jsou
pouze divoce žijící zvířata, ale rozmach
velkochovů a snaha o maximální užitek
zvířat původní plemena zcela vytlačila,“
nastiňuje situaci Lenka Skoupá.

Toulcův dvůr je místem poučení, osvěty
i odpočinku. Nabízí inspiraci těm, kteří
před spotřebním stylem života upřednostňu-
jí život tvořivý a zodpovědný vůči přírodě,
vůči dalším generacím i sobě samým. 

�NN
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Ekologický výukový program „Cesta ke chlebu“

Česká červinkaFarma kontra sídliště

Ekologický výukový program „Jako včelky v úle“
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NNa tyto a další otázky (kupříkladu:
která barevná varianta veverky
obecné se v Praze vyskytuje častěji,

na kterém místě v Praze je výskyt veverek
největší, atd.) můžete pomoci najít odpově�
i vy. Občanské sdružení Ornita ve spoluprá-
ci se zoology provádí mapování veverek na
území hlavního města Prahy. Do pozorování
je zapojena i široká veřejnost, zvláště pak
žáci základních škol. A jak pomoci
s mapováním? Je to jednoduché, stačí si
z každého pozorování veverky na území
hlavního města zapamatovat (případně
poznamenat) okolnosti pozorování (datum
a čas, přesné místo pozorování, zbarvení
a počet veverek, typ prostředí apod.).
Každé pozorování můžete zadat do mapy
přístupné z internetových stránek sdružení
Ornita (www.ornita.cz), či vyplněním dotaz-
níku tamtéž, anebo posláním SMS s těmito
nezbytnými údaji na číslo 739 737 048.

Veverka obecná (Sciurus vulgaris) patří mezi veřejností nejoblíbenějšího 
hlodavce. Své sympatie si získává akrobatickými dovednostmi v korunách
stromů i roztomilým zjevem. Přesto se však dostala na seznam ohrožených
zvířat chráněných zákonem. Někomu se může zdát, že veverka je na našem
území hojným živočichem, avšak když porovnáme stavy veverek na počátku
20. století a na počátku 21. století, jedná se o nesrovnatelně nižší počet.
A co je toho příčinou? Nabízí se nám několik hypotéz, jednou z nich 
je i otázka větší preference veverek pro městské prostředí (např. kvůli snazší
dostupnosti potravy, nižšímu predačnímu tlaku, apod.), a tudíž jejich migrace
z lesů do měst. Za další možnou
příčinou jejich úbytku mohou stát
změny struktury lesních porostů,
imisemi poškozené smrčiny i stále
větší fragmentace krajiny.

Až příště půjdete v Praze na vycházku,
spojte prosím příjemné s užitečným a dí-
vejte se pozorně do korun stromů, zda
nezahlédnete rezavou či černou veverku,
jak provádí své skokanské umění a po
návratu domů ji pak nezapomeňte některým
z výše zmíněných způsobů ohlásit. Nejvíce
tímto apelujeme na učitele a žáky (přede-
vším základních škol), kteří se mohou na
vycházkách do přírody zaměřit na sle-
dování veverek. Pozorované veverky je
nejlépe po návratu do školy hned ohlásit.
Zvláště zaznamenání do internetové mapy
bývá pro žáky zajímavým způsobem

ohlašování, z mapy je např.
možné i vyčíst, kde všude
a jak zbarvené veverky byly
už v Praze spatřeny. Jarní
období je pro pozorování ve-
verek velmi vhodné, a to hned
z několika důvodů: listnaté
stromy jsou zatím holé – ve-
verky se v korunách stromů
pozorují lépe, dále veverky
zvyšují svou aktivitu kvůli stavbě
nových hnízd a hledání potravy
a také jsou k vidění časté
„honičky“ mezi veverkami – vol-

ně řečeno jakési námluvy mezi samcem
a samičkou. Díky tomu bude již brzy
možnost na některých místech pozorovat
první mlá�ata.

Každé vaše ohlášení bude pečlivě za-
znamenáno a i vy tak dílem přispějete
k objasnění nejasností kolem výskytu ve-
verek v prostředí hlavního města Prahy.   �NN
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Díky podpoře veřejnosti se podařilo
shromáždit již přes tisíc ohlášení. Aby byly
výsledky co nejprůkaznější, je třeba na-
sbírat co největší počet hlášení.

Poslední šance
pro mapování veverek v Praze!
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voj a zejména ostatní koncepční a rozvo-
jové dokumenty přijaté v období 2003
– 2007.

Environmentální výchovu si nelze před-
stavit bez toho, aniž by byly dostupné kva-
litní informace. Proto mezi hlavní aktivity
kraje patří publikování informací. K tomu
kraj používá různé formy. V roce 2003
vyšla kniha Člověk, příroda, krajina – zpra-
cování této publikace bylo svěřeno eru-
dovaným autorům s velkými znalostmi
a zkušenostmi o přírodě a životním pro-
středí středních Čech. Podstatnou část knihy
zpracovali Vojen Ložek, Václav Cílek
a Jarmila Kubíková. Autorem velké části
fotografií je Pavel Mudra. Stejný autorský
kolektiv se podílel i na vzniku další knihy
Vstoupit do krajiny, která je v současnosti
rozebrána a připravuje se její 2. rozšířené
vydání. Na sklonku loňského roku vydal
Středočeský kraj komplexní publikaci
Středočeský kraj – životní prostředí, která je
určena především pro podporu environ-
mentální výuky na středočeských středních
školách.

Kromě těchto rozsáhlejších publikací
kraj vydává i brožurky a letáčky propagu-
jící ochranu životního prostředí. Tím tak
široké veřejnosti zpřístupňuje informace
o tom, jak se chovat šetrně k prostředí, ve
kterém žijeme.

Pro pravidelné informace kraj využívá
také internetové komunikace. Od letošního
roku začíná provoz speciální webové
stránky www.stredoceska-evvo.cz. Zde je
možnost zapojení všech organizací zabý-

SStředočeský kraj je samosprávný orgán,
který má za jeden z hlavních cílů pečo-
vat o zdravé životní prostředí na

území, které spravuje. S péčí o životní
prostředí je nerozlučně spojena dobrá
úroveň znalosti občanů a návštěvníků kraje
v oblasti správného rozhodování ve vztahu
k přírodě a životnímu prostředí celkově.

Proto se ve Středočeském kraji snažíme
významně věnovat environmentální výcho-
vě, vzdělávání a osvětě (EVVO). O tom
svědčí i to, že jednou z prvních koncepcí,
kterou kraj schvaloval jako dokument
vytyčující konkrétní cíle a způsoby jejich
dosažení, je Koncepce EVVO Středočes-
kého kraje, schválená v roce 2003.
V závěru loňského roku proběhla aktua-
lizace této koncepce, která zohlednila vý-

Environmentální výchova
ve Středočeském kraji
nově v časopise NIKA

I seminář pro dospělé může být hra

Město Kladno má od roku 2001 u kladenského zámku
své medvědárium

Vzbudit zájem dětí o přírodu není složité

Ekologická výchova v terénu

vajících se environmentální výchovou do
vzájemné výměny informací.

Tímto číslem se NIKA přiřadila k dalšímu
informačnímu zdroji pro environmentální
osvětu. Středočeský kraj se rozhodl využívat
časopis pro periodické předávání informací
o dění ve Středočeském kraji, jeho přírodě
i stavu životního prostředí. Kraj podpoří dis-
tribuci časopisu do středočeských středních
škol a středisek EVVO v kraji.

Při environmentální výchově kraj velice
úzce spolupracuje s nevládními organizace-
mi. Některé z nich poskytují v kraji služby
na základě výběrového řízení. Jedná se
o organizace ČSOP Vlašim a Pátek
u Poděbrad, občanské sdružení Ochrana
fauny ČR ve Voticích, obecně prospěšnou
společnost Naučné středisko ekologické
výchovy Kladno – Čabárna a nestátní střed-
ní školu EKO Gymnázium Poděbrady.
Dalším nevládním organizacím poskytuje
kraj dotace prostřednictvím Fondu životního
prostředí Středočeského kraje. V minulosti
tak bylo podpořeno vybavení center EVVO,
vznikly projekty obnovy naučných stezek
nebo se zřídily nové, vytvořily se a zrealizo-
valy výukové programy. �NN
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Na území Středočeského kraje pra-
cuje několik středisek EVVO. Dnes
bychom vám rádi představili čtyři

z nich. Jedná se o PPooddbbllaanniicckkéé  eekkoocceennttrruumm
VVllaaššiimm, NNaauuččnnéé  ssttřřeeddiisskkoo  eekkoollooggiicckkéé  vvýý--
cchhoovvyy  KKllaaddnnoo--ČČaabbáárrnnaa, CCeennttrruumm  eekkoolloo--
ggiicckkéé  vvýýcchhoovvyy  OOcchhrraannaa  ffaauunnyy  ČČRR  vvee
VVoottiiccíícchh a PPoollaabbsskkéé  eekkoocceennttrruumm  PPáátteekk
uu PPoodděěbbrraadd. Tato čtyři střediska pokrývají
základní činnosti v EVVO, mezi které patří
provozování ekoporadenství, poskytování
informací v kontaktním místě, přístup ke kni-
hám specializovaným na životní prostředí
a Středočeský kraj, kontrola stavu naučných
stezek, poskytování metodické pomoci
dalším organizacím zabývajícími se envi-
ronmentální výchovou.

PPooddbbllaanniicckkéé  eekkoocceennttrruumm  VVllaaššiimm pracuje
od roku 1994. V oblasti environmentálního
vzdělávání, výchovy a osvěty se středisko
zaměřuje především na děti a mládež, a to
v době školní výuky i v rámci jejich volného
času. Za neméně důležitou je považována
i práce s pedagogy, širokou veřejností
a pracovníky veřejné správy. Dlouhodobým
cílem střediska je vést děti, mládež i dospělé
k odpovědnému jednání vůči přírodě, život-
nímu prostředí i lidem. Usiluje o rozšiřování
ekologické gramotnosti i ekologické etiky ve
Středočeském kraji. Středisko můžete najít
ve vlastní budově ve Vlašimi, s jeho činností
se ale potkáte i jinde ve Středočeském kraji.
Do centra docházejí pravidelně děti z okol-
ních škol, ale protože je zde možnost uby-
tování, tak mohou přijet návštěvníci i z větší
dálky na víkendové akce nebo delší pobyty.
Pracovníci střediska mohou nabídnout účast
v některém výukovém programu, ale také
pořádají přednášky, besedy a semináře.
Tradičně Podblanické ekocentrum pořádá
konferenci pro pedagogy, kde je seznamuje
s možnostmi jak zlepšovat environmentální
výchovu.

PPoollaabbsskkéé  eekkoocceennttrruumm  PPáátteekk působí
v severovýchodní části Středočeského kraje.

Environmentální vzdělávání, výchova a os-
věta probíhá v rámci činnosti stanice pro
handicapované živočichy od roku 1984.
Dosavadní činnost ekocentra zajiš	uje
EVVO ve městech Nymburk, Poděbrady,
Lysá nad Labem, Kolín a Český Brod. V roce
2003 bylo zřízeno Polabské ekocentrum
v Nymburce a činnost ekocentra se rozšířila
i na města Brandýs nad Labem – Stará
Boleslav, Mladá Boleslav a Mnichovo
Hradiště. Polabské ekocentrum zajiš	uje
EVVO pro školy a veřejnost formou semi-
nářů, besed a exkurzí, dále pak návštěvami
knihovny nebo ekoporadny.

NNaauuččnnéé  ssttřřeeddiisskkoo  eekkoollooggiicckkéé  vvýýcchhoovvyy
KKllaaddnnoo--ČČaabbáárrnnaa založilo v roce 2001 jako
obecně prospěšnou společnost statutární
město Kladno. Středisko pořádá naučné
a vzdělávací programy pro děti a dospělé,
besedy, přednášky a soutěže a podílí se na
mapování výskytu chráněných a ohrože-
ných živočichů i na záchranných transfe-
rech ptáků. Poskytuje informace o životním
prostředí Kladenska a spolupracuje i na
údržbě chráněných území na Kladensku.
Od roku 2004 bylo NSEV Kladno-Čabárna
pověřeno Středočeským krajem koordinací
činnosti ekocenter v severozápadní části
Středočeského kraje. Sídlo střediska je
v areálu záchranné stanice pro handicapo-
vané živočichy AVES v lokalitě Čabárna
u Kladna.

CCeennttrruumm  eekkoollooggiicckkéé  vvýýcchhoovvyy  OOcchhrraannaa
ffaauunnyy  ČČRR  vvee  VVoottiiccíícchh nabízí veškeré zázemí
pro realizaci praktické environmentální
výchovy formou nejrůznějších činností.
Centrum pokrývá svou činností jihozápadní
část Středočeského kraje. Souběžně s cen-
trem ekologické výchovy funguje i stanice
pro handicapované živočichy s venkovní
expozicí. Kromě výchovně vzdělávacích
akcí pro MŠ a ZŠ v Centru ekologické
výchovy probíhá řada aktivit i v přírodním
prostředí, např. ekologické výukové pro-
gramy, přírodovědné víkendy, exkurze
a školy v přírodě. V budově „Kotelny“

probíhají výstavy. Pro další programy slouží
klubovna a přednáškový sál. Počátkem roku
2006 bylo Centrum ekologické výchovy
jmenováno krajským střediskem EVVO
Středočeského kraje. Sídlo střediska je
umístěno v Centru ekologické výchovy
Ochrana fauny ČR ve Voticích.   

�NN
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Střediska environmentální výchovy
ve Středočeském kraji

Učíme se v přírodě…

Ekologická olympiáda ve Vlašimi

…a učíme se o přírodě
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P ředávání informací o přírodninách
přímo v terénu – jejich rozpoznání
a získání dodatkových znalostí o jejich

ekologii a ochraně – to je hlavní náplň nově
vznikajícího střediska. Věnovat se chceme
především dětem, ale určitě nezapomeneme
ani na další skupiny, jako např. na seniory,
kteří se o přírodu také často a aktivně zají-
mají. Rádi bychom se stali centrem sběru
informací o zajímavých dřevinách na území
Prahy. Na našich internetových stránkách
počítáme s vybudováním interaktivní mapy,
do které bude možno vkládat místa výskytu
dřevin s jejich základními údaji. Informace
budou ověřovány a následně rozšiřovány
odborníky.

V ekologickém středisku najdete spe-
cialisty zabývající se dřevinami a pro-
středím, ve kterém žijí, odborníky na lesní
pedagogiku – prožitkové učení v lese, při
kterém se účastníci seznamují jak se samot-
nou přírodou, tak i s činnostmi, které zde
provádí člověk, aby les mohl využívat
a současně jej uchoval. V neposlední řadě
zájemce (jednotlivce i školy) seznámíme
s vodním prostředím a jeho okolím.

Máme zájem na spolupráci s externisty,
kteří jsou nejen odborníky ve svém oboru
vztahujícím se k přírodě, ale budou i umět
své znalosti předávat našim návštěvníkům
z různých cílových skupin.

V současnosti je uzavírána partnerská
smlouva s městskou částí Praha-Dolní
Počernice, kde se počítá s obnovou his-
toricky cenného objektu pro vytvoření pros-
tor určených k ekologické výchově. Aktivní
spolupráci navazujeme také s městskou
částí Praha 11, kde by v budoucnu mohli
sídlit pracovníci našeho střediska v nových
prostorách.

Nabízíme výukový program Stálezelené
dřeviny kolem nás základním školám
a gymnáziím na Jižním Městě. V budoucnu
počítáme s jeho rozšířením na další školy.
Program je zaměřen na bližší seznámení
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NOVÉ STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY 
JE V PRAZE 10

Od začátku roku 2008 se Lesy hl.m.
Prahy stávají novým místem, kde
chceme cíleně přispívat k šíření
povědomí v otázkách přírody a její
ochrany. Děje se tak za finanční
podpory Magistrátu hl. m. Prahy.
Středisko ekologické výchovy
naleznete v areálu Lesů hl.m. Prahy
v opravené budově starého mlýna
v blízkosti malé vodní plochy
a lesíku. Místo symbolizuje šetrnou
provázanost mezi lidskou činností
a přírodou – tedy přesně to, co
máme v plánu svým působením
v Praze podporovat.

Pan lesní Karban z Krče vypráví dětem o lese

s běžnými stálezelenými dřevinami. Kromě
rozpoznání těchto dřevin (včetně poznání
zvláštních druhů) by si účastníci měli odnést
odpovědi na řadu ekologických otázek,
např.: „Proč jsou některé dřeviny stáleze-
lené a jiné ne? Najdeme v ČR přirozeně
rostoucí stálezelené dřeviny?“.

V roce 2008 připravujeme mj. rybář-
skou a řezbářskou soutěžní akci s výchov-
ným podtextem.

Jednotlivým návštěvníkům i školám
poskytneme různé informační materiály.
Nyní např. pracujeme na tématu Listy
běžných dřevin. Tento výukový materiál by
měl přispět k snadnějšímu rozpoznání
nejčastěji se vyskytujících listnatých dřevin,
které můžeme najít při procházkách po
Praze.

Jsme v Praze sice noví, ale plánů máme
mnoho. Pokud nám chcete sdělit své pod-
něty, či se dozvědět o naší činnosti více, 
kontaktujte nás prostřednictvím e-mailu.

�NN

Akce pro školy na pražských hájenkách pořádané 
Lesy hl.m. Prahy a občanských sdružením Ornita
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� Tromso//Reykjavik, 15 dní, 17. 5. – 1. 6. 2008 
� Reykjavik/Nuuk (Godthab), 16 dní, 7. – 22. 6. 2008 
� Nuuk (Godthab)/Ilulissat (Disko), 11. dní, 1. – 11. 7. 

2008 
� Ilulissat (Disko)/Pond Inlet, 12 dní, 24. 7. – 4. 8. 2008 
� Pond Inlet/Gjoa Haven, 10 dní, 8. – 17. 8. 2008 
� Gjoa Haven/Tuktoyaktuk, 9 dní, 21. – 29. 8. 2008 
� Tuktoyaktuk/Point Barrow, 7 dní, 1. – 7. 9. 2008 
� Point Barrow/Dutch Harbor, 15 dní, 10. – 24. 9. 2008 
� Dutch Harbor/Sitka, 11 dní, 27. 9. – 7. 10. 2008 
� Sitka/Vancouver, 11 dní, 14. – 24. 10. 2008 

� Vancouver/San Francisco, 12 dní, 31. 10. – 11. 11. 2008 
� San Francisco/Acapulco, 20. dní, 18. 11. – 7. 12. 2008 
� Acapulco/Panama, 15 dní, 14. – 28. 12. 2008 
� Transit of Panama canal/San Blas/Colon, 10 dní, 3. – 

12. 1. 2009 
� Colon/Roatan, 14 dní, 15. – 28. 1. 2009 
� Roatan/Miami, 15 dní, 4. – 18. 2. 2009 
� Miami/New York, 12 dní, 24. 2. – 7. 3. 2009 
� New York/Newport (Rhode Island), 3 dny, 13. – 15. 3.

2009 
� Newport/Halifax, 6 dní, 23. – 28. 3. 2009 
� Halifax/Reykjavik, 22 dní, 5. – 26. 4. 2009 
� Reykjavik/Tromso/, 15 3. – 17. 5. 2009

12 měsíců, 18 000 námořních mil, 21 etap, 9 moří,
9 zemí… To všechno čeká na účastníky připravo-
vané expedice plachetnice SOUTHERN STAR Oliviera
Lotrase s cílem upoutat pozornost na globální
oteplování. Zúčastnit se může kažký… Expedice
začne v květnu v norském Tromso/, které leží
za polárním kruhem. SOUTHERN STAR popluje přes
Island, Grónsko, kolem Aljašky, Kalifornie, podél
Východního pobřeží USA zpět do Norska, kam
by se měla vrátit v květnu 2009. Plachetnice
SOUTHERN STAR je pevná hliníková lo�, velmi rychlá
a v dobré kondici, i když má za sebou již šest
polárních expedic. Oplachtěná je jako katr. Vyrobena
byla v loděnici Stephens Marine v USA. Skipper
SOUTHERN STAR Olivier Lotras se stal v roce 1999
prvním Francouzem, který obeplul Ameriku severní
cestou. Účastníci plánované expedice se setkají 
s ledními medvědy i s velrybami. Na palubě se
vystřídají jachtaři, novináři i vědci nejrůznějších
oborů a národností, dohromady více než 150 lidí.
Během všech zastávek jsou naplánována setkání
s místními obyvateli a vědci, kteří účastníkům 
expedice představí svůj způsob života. 
Zúčastnit se můžete i Vy. 
Více informací najdete na internetových stránkách.

Motto expedice:
Země je jako lo� a my jsme

její posádka. Musíme s ní žít
v harmonii, abychom mohli

plout dál. Spojíme své síly
k dosažení mezinárodní

dohody o ochraně životního
prostředí a přírodních 

zdrojů. Svět budoucnosti
musí být chráněn již dnes.

TECHNICKÉ ÚDAJE LODI SOUTHERN STAR
design Wiliam Tripp
délka 23,7 m
šířka 5,6 m
ponor 2,4/4,2 m
výtlak 42 t
motor GM 4–71 diesel 165 HP
plocha plachet 340 m2

ee--mmaaiill::  mmggrreeggaarr@@sseezznnaamm..cczz,,  wwwwww..6699nnoorrdd..ccoomm

43

EXPEDICE AROUND NORTH AMERICA

KONTAKT
Organizátor české účasti RNDr. Miloš Gregar

MMeeddiiáállnníímmii  ppaarrttnneerryy  eexxppeeddiiccee  jjssoouu  ččaassooppiissyy  NNIIKKAA  aa  YYaacchhtt



VVeellkkýý  bbaaoobbaabb  vv  EEvvrrooppěě  
žžááddnnáá  bboottaanniicckkáá  zzaahhrraaddaa  nneemmáá..

VVee  sskklleennííkkuu  BBoottaanniicckkéé  zzaahhrraaddyy  hhll..  mm..  PPrraahhyy
jjssoouu  eexxppoozziiccee  mmaaddaaggaasskkaarrsskkéé  ffllóórryy  
aa  bbaaoobbaabb  bbyy  ttaamm  vveellmmii  vvyynniikkll..

MMoožžnnoosstt  uuppoozzoorrnniitt  vveeřřeejjnnoosstt  
nnaa  mmaaddaaggaasskkaarrsskkoouu  ppřříírroodduu,,  jjeejjíí  oobbrroovvsskkéé  bboohhaattssttvvíí,,  
ddrruuhhoovvoouu  rroozzmmaanniittoosstt  aa  vveellkkéé  oohhrroožžeenníí..  
MMaaddaaggaasskkaarr  jjee  ččttvvrrttýýmm  nneejjvvěěttššíímm  oossttrroovveemm  nnaa  ssvvěěttěě  
ss  jjeeddiinneeččnnoouu  ffaauunnoouu  aa  ffllóórroouu..

JJee  ssttáállee  vveellmmii  aakkttuuáállnníí  uuppoozzoorrňňoovvaatt  
nnaa  nnuuttnnoosstt  oocchhrraannyy  uunniikkááttnníí  mmaaddaaggaasskkaarrsskkéé  ppřříírrooddyy!!

MMááttee  jjeeddiinneeččnnoouu  mmoožžnnoosstt  ssttáátt  ssee  ffiinnaannččnníímm  ppaarrttnneerreemm  eexxppeeddiiccee,,
kktteerráá  zzaajjiissttíí  ddoopprraavvuu  bbaaoobbaabbuu  AAddaannssoonniiaa  rruubbrroossttiippaa
zz  jjeehhoo  ddoommoovviinnyy  nnaa  MMaaddaaggaasskkaarruu  ddoo  BBoottaanniicckkéé  zzaahhrraaddyy  hhll..  mm..  PPrraahhyy  vv  TTrroojjii..

Více informací na e-mailu: Eva.Smrzova@botanicka.cz


