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K 7. 9. – Kunín SLAVNOST RŮŽÍ

Na památku nejvýznamnější majitelky zdejšího zámku 
Marie Walburgy budou prostory zámku vyzdobeny 
květinovým aranžmá. Každý návštěvník, který přinese růži,
bude mít vstup do zámku zdarma.
www.kunin.cz

12. 9. až 14. 9. – Tábor TÁBORSKÁ SETKÁNÍ
Na 17. ročníku festivalu inspirovaného husitskou minulostí
města uvidíte pochodňový průvod městem, ohňostroj, 
středověké tržiště, staročeský jarmark, pouliční divadlo, 
historickou bitvu a mnoho dalšího.
www.tabor.cz

12. až 14. 9. – Mikulov SLAVNOST VÍNA
Tři dny bohatého programu se odehrají v prostorách 
historického náměstí, zámecké zahrady a přírodního
amfiteátru pod Turoldem. Chybět nebudou jak folklorní 
vystoupení, tak i populární hudba zastoupená například
Anetou Langerovou či skupinou Tata Bojs.
www.mikulov.cz

13. 9. – Žirovnice MYSLIVECKÝ DEN
V prostorách zámku v Žirovnici proběhnou podzimní zkoušky
loveckých psů, doplněné o výstavu trofejí mysliveckých, 
pro nejmenší bude připravena střelnice, pro dospělé hudba
a občerstvení. 
www.zirovnice.cz

23. 9. – Veverská Bytýška SVATOVÁCLAVSKÉ 
ŘEZBÁŘSKÉ SETKÁNÍ

Na hradě Veveří proběhne mezinárodní setkání řezbářů, kteří
budou vytvářet sochy s motivem sv. Václava, který je
patronem zdejší kaple.
www.veveri.cz

26. až 28. 9 – Č. Krumlov SVATOVÁCLAVSKÉ SLAVNOSTI
Rozsáhlý program zahrnující akce jako Svatováclavské 
šípkování, Roztančené město, Folklórní inspirace, pod 
kterými se skrývají koncerty folkové a folklorní hudby,
přehlídka tanečního umění, eko výchova hrou a další.
www.ckrumlov.vz

27. až 28. – Třebechovice pod Orebem DEN LNU
A VLNY A SUŠENÍ OVOCE

V Podorlickém skanzenu v Krňovicích u Třebechovic pod
Orebem se můžete podívat na tradiční techniku zpracování
lnu a plstění z vlny. Ukázky sušení ovoce v historické sušárně.
www.krnovice.cz

27. až 28. 9. – po celé ČR SVATOVÁCLAVSKÉ OSLAVY
Svatováclavské hody Tovačov, Oslavy sv. Václava Klatovy,
Václavský jarmark Netolice, Svatováclavské trhy Ivančice,
Václavské posvícení Dobšice, Svatováclavské časy Telč
a mnoho dalších měst a obcí.
www.tovacov.cz, www.telc-etc.cz, www.netolice.cz

Co se děje v Botanické zahradě hl.
města Prahy
BZ je v září otevřena denně 9 – 19 hodin, skleník Fata
Morgana zůstává v pondělí uzavřen.

POZOR: 15. – 22. září skleník Fata Morgana z důvodu
pravidelné půlroční údržby uzavřen!

Nenechte si ujít v září:
2. 9. – 5. 10. Výstava dýní
4. 9. v 16 h Seznamte se s botanickou zahradou: 

Balkonové rostliny – provázení. 
Sraz u pokladny Areálu Jih 
(venkovní expozice).

6. – 14. 9. Výstava masožravých rostlin
– ve skleníku Fata Morgana a jeho okolí

7. 9. v 17 h Hudební procházky – In Camera Caritatis
11. 9. v 16 h Seznamte se s botanickou zahradou: 

Trvalky – provázení. 
Sraz u pokladny Areálu Jih 
(venkovní expozice).

13. – 14. 9. Vinobraní (v sobotu 9 – 23 h, v neděli 
9 – 19 h)

14. 9. v 17 h Hudební procházky – Apollon kvartet
19. 9. – 17. 10. Kapradiny

– Výtrusné cévnaté rostliny v zahradě
21. 9. v 17 h Hudební procházky – Pražské dechové 

kvinteto (koncert k 80. výročí založení 
kvinteta Dr. V. Smetáčkem)

Připravujeme na říjen:
do 17. 10. Kapradiny
4. – 5. 10. Barevný podzim – Plody podzimu 

– Pracovní dílny
11. – 12. 10. Barevný podzim – Zimní výsadby nádob

Podrobnosti o akcích na www.botanicka.cz

VSTUPNÉ:
Společné vstupné = Fata Morgana + venkovní expozice:
120 Kč dospělí, 60 Kč děti 6 – 15 let, studenti, ISIC a
TEACHER karta, důchodci, 1 Kč Senior – pas DP, zdarma děti
do 6 let, ZTP, ZTP průvodce, pedagogický dozor, 300 Kč
rodinné vstupné (2 dospělí + děti 6 – 15 let)

Upozornění: Klima ve skleníku není vhodné pro
velmi malé děti a osoby s kardiovaskulárními
chorobami!

Venkovní expozice: 50 Kč dospělí, 25 Kč děti 6 – 15 let,
studenti, ISIC a TEACHER karta, důchodci, 1 Kč Senior – pas
DP, zdarma děti do 6 let, ZTP, ZTP průvodce, pedagogický
dozor, 125 Kč rodinné vstupné (2 dospělí + děti 6 – 15 let),
20 Kč psi
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L éto je za námi a školáci mohou už jen vzpomínat, jaké to bylo o prázd-
ninách. Strávit léto mimo domov, na horách, u vody nebo jen tak na
chatě či chalupě nebývalo ještě v dobách mládí našich babiček

a dědečků tak úplně normální. Příležitostí, které se nám nabízejí, a to jak
v Čechách, tak v zahraničí je celá řada a já jen doufám, že se vám jich podařilo
využít a letošní léto bude pro vás příjemnou vzpomínkou. 

Tentokrát jsme se zaměřili trochu více na Středočeský kraj. Vyzpovídali jsme
náměstka hejtmana ing. Viléma Žáka, zodpovědného za životní prostředí, a dali
mu možnost seznámit naše čtenáře s přístupem Středočechů k ekologické
výchově a vzdělání, EVVO je ostatně i nosným tématem NIKA, kterou držíte
v ruce. Kromě připomenutí, co vlastně tento termín znamená, se zmiňujeme
i o otázce projektového vyučování, jako metodě hojně uplatňované právě při eko-
logické výchově. Velký prostor jsme se rozhodli poskytnout sdružení Ornita
a připravovanému projektu „Sedmero krkavců“. Ten volně navazuje na již
uskutečněné projekty „Sovy do škol“ a „Pražská veverka“, které měly velký ohlas
a jichž se zúčastnilo přes 10 tisíc žáků a studentů základních a středních škol z celé
Prahy. Sedmero krkavců plánuje Ornita jako šířeji pojatý a věřím, že se ho zúčast-
ní žáci a studenti i z ostatních krajů.

Navázali jsme užší kontakt s Českou inspekcí životního prostředí a to zejména
díky tomu, že náměstkem ředitele pro ochranu přírody se stal Mgr. Milan
Bukolský, který je i členem naší redakční rady. Přejeme hodně úspěchů a těšíme
se na spolupráci. Náměstka ministra pro životní prostředí zodpovědného za
ochranu přírody RNDr. Františka Pelce nemusíme asi nijak zvláš� představovat, ale
co jsme naopak představilt chtěli, je Nadace Jizerské hory, kterou pan náměstek
založil a kterou už dlouhou dobu úspěšně vede. 

Jak jste možná zaznamenali, NIKA je, společně s časopisem Yacht, mediálním
partnerem francouzské námořní expedice „Around North America“, která vyplula
v květnu z norského Tromso. Za cíl si tato expedice klade upozornit na problém
globální klimatické změny a zodpovědnosti člověka za trvale udržitelný rozvoj. Po
mezipřistáních na Islandu a v Grónsku pokračuje tzv. severozápadní námořní ces-
tou podél pobřeží severní Kanady směrem na Aljašku. V Point Barrow se k expe-
dici připojí čtyřčlenná česká posádka a popluje s výpravou okolo nejsevernější
výspy Aljašky, Behringovou úžinou na Severní Aleuty, kde bude v Dutch Harbour
vystřídána další. „Southern Star“, tak se jmenuje 21 metrů dlouhá plachetnice, na
které expedice jede, popluje z Aljašky na jih v době velkého tahu velryb do
zimoviš. Určitě bude o čem psát a tak vám informace přineseme v některém
z následujících čísel..

Jen příjemné zážitky při čtení vám přeje 
Miloš Gregar

Rozhovor s Vilémem Žákem
Květy kolem nás
Pozvánka do Štiřína 
Ochrana evropsky významných lokalit
a ptačích oblastí soustavy Natura 2000
v České republice
Čeští pedagogové se vzdělávali pod štíty
tatranských hor
Značky pro kola
Botanická zahrada Střední zemědělské
školy Rakovník oslavuje 45. výročí
založení
Expedice Around North America 
odstartovala
Biotopy České republiky, Mokřadní
olšiny a lužní lesy
Jizerské hory
Atlantida – tajemství pod hladinou snů
Kombinované sanační technologie firmy
Ekosystém spol. s r. o.
Projekt Sedmero krkavců
Co je to environmentální výchova 
a jaké jsou její cíle
Projektové vyučování a environmentální
výchova na školách
Ředitelka Bohunka Vrchotová
Poznáte co je na detailech obrázků?
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ným působením se zlepší i výsledky v třídění papíru, ve
kterém stále za ostatními kraji zaostáváme. 

Kde mohou zjistit čtenáři podrobnější informace?
Středočeský kraj provozuje k environmentální výchově

speciální stránku na internetu www.stredoceska-evvo.cz,
zde najdete kontakt na jednotlivá střediska EVVO, 
informační systém o naučných stezkách, typ na výlet
k zajímavým místům ve středních Čechách, ale také
kalendář aktuálních akcí. Pokud by Vás zajímalo, jak si
vedou například jednotlivé obce ve Středočeském kraji
v soutěži odpadů, nebo kde jsou umístěny kontejnery na
separovaný odpad nebo třeba sběrné dvory, pak se podíve-
jte na internetu na stránku www.stredoceske-odpady.cz 

Na závěr nám prozra�te také něco o sobě. Zabýval
jste se životním prostředím před tím, než jste se stal
náměstkem hejtmana?

Já mám nákladnost k přírodě a její ochraně už od dět-
ství. Proto jsem také vystudoval zemědělskou univerzitu
a nejdříve pracoval jako agronom. Po roce 1989 jsem se
zapojil do veřejného života a působil jsem na radnici v No-
vém Strašecí. V té době se začínalo dávat do pořádku tehdy
živelné zacházení s odpady, bylo potřeba zajistit bezpečné
uložení odpadů, a tak se město Nové Strašecí zapojilo do
projektu budování moderní skládky odpadů. Tam bylo
i moje další působení, ve vedení firmy provozující služby
odpadového hospodářství. Do přírody chodím při každé
příležitosti, protože mým velkým koníčkem je fotogra-
fování. Specializuji se především na fotografování rostlin
v jejich přirozeném prostředí. Dnes dostupná technika
umožňuje přiblížit našemu zraku i takové detaily, kterých
si běžně nevšimneme. Pokud by někoho takové fotografie
zajímaly, pak bych ho rád pozval na výstavu, která probíhá
v galerii na Správě CHKO Křivoklátsko ve Zbečně.

Děkuji za rozhovor. �NN

Nejprve by čtenáře zajímalo, jaký je Váš názor na
význam výchovy v péči o životní prostředí?

Že je třeba chránit svoje životní prostřed,í si dnes už
uvědomuje většina lidí. Ale je třeba mít dostatek znalostí
a používat zdravý selský rozum, abychom chránili životní
prostředí opravdu účinně. Dnes mluvíme o environmentál-
ní výchově, dříve se používal termín ekologická výchova.
Když se zamyslíme nad pojmem ekologický, pak je třeba si
uvědomit, že hlavním rysem je existence složek přírody ve
vzájemných vztazích, jednotlivé složky se vzájemně ovliv-
ňují a vše probíhá v čase, takže stejná situace se v přírodě
nikdy neopakuje. Už z této úvahy je patrné, že se nejedná
o žádnou jednoduchou úlohu, ale sledovat chování složek
ekosystémů je hledání řešení v příkladě, kde je mnoho
proměnných závislostí. Jestliže chceme chránit něco tak
složitého, pak musíme klást důraz na vzdělání a výchovu.

Jak ve středních Čechách provádíte environmentál-
ní výchovu?

Formy jsou různé a liší se podle tzv. cílových skupin.
Abychom na někoho nezapomínali, tak Středočeský kraj za
pomoci těch, kteří se výchově a vzdělávání k ochraně život-
ního prostředí věnují, vypracoval koncepci EVVO, ve které
jsou stanoveny jednotlivé cíle, priority a úkoly. Koncepce je
pravidelně vyhodnocována a od letošního roku je aktuali-
zována.

Můžete uvést nějaké konkrétní aktivity?
Jedná se o různé semináře, poradenství, soutěže, výs-

tavy, které pořádají různá občanská sdružení, zejména pak
čtyři krajská střediska. Letos v květnu proběhla vernisáž
výstavy o životním prostředí Středočeského kraje v muzeu
v Jílovém. Tato výstava je určena pro školy a veřejnost
a budete ji moci shlédnout postupně v dalších muzeích po
celém kraji.

Myslíte si, že environmentální výchova má již
nějaké viditelné výsledky?

Zcela jistě, například ve výchově k lepšímu nakládání
s komunálním odpadem již čtyři roky realizujeme infor-
mační kampaň pro třídění papíru, plastů a skla. Nárůst
celkového vytříděného množství se projevuje každý rok. Na
začátku tohoto projektu byli Středočeši v třídění nejhorší
v celé republice a v loňském roce se už dostali mezi kraji na
čtvrté místo v třídění plastů. Doufáme, že dalším výchov-

Dnes se budeme ptát pana Ing. Viléma Žáka,
náměstka hejtmana Středočeského kraje, který
má na starost problematiku životního prostředí.
Téma dnešního rozhovoru je zaměřeno 
na environmentální výchovu ve Středočeském
kraji. 

Vilém Žák
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T o je název výstavy fotografií
Viléma Žáka. Je to první vý-
stava fotografií, které vznika-

ly při cestách autora do přírody
v Čechách i v zahraničí. Když zaha-
joval výstavu 5. července Václav
Větvička, nazval vystavené fotografie
akty. K tomu ho inspirovalo autorovo
pojetí, kdy díky moderní fotografické
technice přibližuje divákovi intimní
pohled na takové detaily rostlin,
které nelze při běžném pozorování
okem někdy ani postřehnout. Vilém
Žák nabízí po-hledy na rostliny vzác-
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né i cizokrajné, ale vedle nich mů-
žeme vidět i krásu těch nejběžnějších
květin, které může potkat každý, kdo
se toulá v přírodě. Základním přístu-
pem autora je fotografovat květiny
v jejich přirozeném prostředí a v při-
rozených podmínkách, a tak nám
vlastně ukazuje, jak si žijí rostliny
bez péče člověka. Dalším faktem,
který zmínil Václav Větvička, je
i odborná hodnota a dokumentační
význam takových fotografií. Botanici
bývali vždy závislí ve svém zkoumá-
ním bu� na přímém pozorování rost-

lin nebo zkoumání starých her-
bářových položek. Styl zobrazení
detailů na fotografiích Viléma Žáka
však umožňuje i jejich použití
k pohodlnému sledování významných
determinačních znaků, jako je počet
a tvar různých rostlinných orgánů
a jejich částí. O tom všem se můžete
přesvědčit na vlastní oči do konce
měsíce září v Galerii Zbečno. Tu
najdete v prostorách budovy Správy
chráněné krajinné oblasti Křivo-
klátsko ve Zbečně č.p. 5. a má
otevřeno každý všední den od osmi
do půl čtvrté, v pátek do půl druhé.
Pokud to nestihnete ve Zbečně bu-
dete moci zhlédnout výstavu i později
a podrobnosti se dozvíte na dole 
uvedené internetové stránce. �NN

Koniklec
načernalý

SerapiaMečík polní

Květy kolem nás



zaujal, že vyslal do Anglie „na
služební cestu“ svého zaměstnance,
aby získal informace o hře i hřištích
– a první golfové hřiště nedaleko Štiří-
na na sebe nedalo dlouho čekat.
Výraznou odezvou bylo posléze to, že
František Ringhoffer byl v roce 1931
zvolen prvním prezidentem Českoslo-
venského golfového svazu. Golf je tedy
se Štiřínem nerozlučně spjat; parku
nikdy neškodil a neuškodil. Větší ne-
snází, která mohla dokonce vést k zá-
niku parku, byla dlouhá desetiletí
trvající socialistická „správa“ někdej-
šího ministerstva školství, které ze

zámku udělalo školící a rekreační
středisko. A aby ta rekreace byla co
nejvíce přírodní, do parkových porostů
se 30-40 let nezasahovalo. Někdejší
průhledy, prospekty v přírodně kra-
jinářské části beznadějně zarostly
náletovými dřevinami – a kde nestači-
la spontánně působit příroda, tam
zasáhli podnikaví „hospodáři“: pros-
pekty byly zalesněny monokulturně
smrkem, v jiné části byla zřízena
bažantní líheň; rybníky spokojeně
zarůstaly a zazemňovaly se…. To
všechno až do příchodu Václava
Hrubého do Štiřína, člověka s mi-
mořádným estetickým cítěím a s po-
chopením pro zahradní architekturu
i přírodu samu. Dnešní tvář štiřín-
ského zámeckého parku je především
jeho dílem – a samozřejmě dílem
všech jeho spolupracovníků a konzul-
tantů, z nichž na prvém místě je třeba
jmenovat zdejšího dlouholetého za-
hradníka Jana Černého (dnes už zde
nepracuje) a ing. Ivana Staňu,
dnešního vedoucího Průhonického
parku, tehdy ještě pracovníka Státní
památkové péče a ochrany přírody,
který dokázal nejen poradit, ale
především zaštítit všechny zásahy,
které vedly k úplné a dokonalé reha-
bilitaci štiřínského parku; pomáhali
i jiní pracovníci Botanického ústavu
AV ČR v Průhonicích.. K jeho součas-
né podobě přispěl velkou měrou také
někdejší vědecký pracovník Výzkum-
ného ústavu okrasného zahradnictví
v Průhonicích ing. Karel Hieke,

– obdobně jako např. v Lednici na
Moravě – plynule do okolní krajiny.
Vedle nesporných koncepčních a pros-
torových hodnot je současně štiřínský
zámecký park i poměrně dobrou sbírk-
ou dřevin – arboretem v pravém slova
smyslu. A současně na tom, je velmi
pestrým biotopem s mimořádně hod-
notnou avifaunou. Parkové i lesní
komplexy, rozlehlá bezlesí se stálým
režimem, bezprostřední blízkost až
těsná návaznost na tři rybníky (Šti-
řínský, Debrný a Struhařovský) a ně-
kolik třebaže nevelkých potoků,
mokřady i suché teplé stráně umož-
ňují existenci mnoha druhům živo-
čichů – i rostlin. 

V řadách ortodoxních až bigotních
ochranářů se obvykle zvedne vlna
nevole při vyslovení slova golf. V knize
„101 nejkrásnějších parků a zahrad“
(vydalo nakladatelství Beta v roce
2007) uvedl autor díla profesor Ivan
Otruba štiřínský park s podtitulem:
„Díky golfu překrásný park“. Přesko-
čím-li někdejší historii zdejšího zá-
meckého sídla, musím se zastavit na
začátku 20. století nebo v prvních
dekádách onoho věku. Tehdy se zdejší
majitel panství, baron František
Ringhoffer seznámil na své cestě po
průmyslové Anglii s hrou, jejíž kořeny
sahají do dávných dob, kdy se angličtí
a skotští pastevci bavili tím, že
pastýřskými holemi dopravovali ku-
ličky smotané ovčí kůže (spíš jejich
části) do králičích nor. Tak prý vznikl
golf. Barona Ringhoffera golf natolik

Štiřín se nedávno dostal do obec-
ného povědomí v souvislosti s aférami
a politickými pletkami, na jejichž
konci bylo odvolání tvůrce moderního
Štiřína, Václava Hrubého z funkce
ředitele zdejšího konferenčního centra
a zámeckého hotelu – a publikace
nazvaná Příliš Hrubý Štiřín.

Štiřín je stejně tak spjat se jmé-
nem geniálního houslisty Josefa Suka,
vnuka neméně známého hudebního
skladatele Josefa Suka, a pravnuka
Antonína Dvořáka. Už po mnoho let je
zámek ve Štiříně znám serií koncertů
nazvaných Sukův hudební Štiřín.
Letošní ročník je mimořádný: je zahá-
jen 7. září 2008 koncertem Mistra
Josefa Suka s neméně známými
hudebníky M. Ambrožem (housle), 
J. Bártou (violoncello), K. Untermül-
lerem (viola) a J .Simonem (klavír).
Koncert, který zazní ve Štiříně, je
identický s vystoupením těchto mistrů
tónů na letošním Pražském jaru. 

Štiřín je ovšem nejen historickým
sídlem a moderním konferenčním
centrem (které bude mj. využito i při
českém předsednictví Evropské
unie), ale především mimořádně 
hodnotným parkem, přecházejícím

Průčelí 
štiřínského

zámku
v záplavě

rododendronů 

Štiřín je jméno osady, možná někdejší
vladycké tvrze, zmiňované písemně
kdesi na konci 14. století. Je spojeno 
se jménem jistého Chvala ze Štiřína.
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polomy a vývraty vyčísleny částkou
přesahující 51 milionů Kč. Celkem
bylo vyvráceno nebo polomeno více
než 80 stromů, mnohé z nich až
150leté, s výčetním průměrem kmene
nad 140 cm. (Poznámka autora:
Podobně bylo ve stejný den zasaženo
i Hamzovo arboretum v Luži pod
Košumberkem, kde padlo 102 stromů;
i v tomto arboretu mám čest působit
a podobně jako ve Štiříně hledat
nápravu vzniklých škod.)

Na začátku jsem zmínil avifaunu,
uvedu alespoň malý příklad: s výjim-
kou snad sýkory lužní, azurové
a moudivláčka jsem tu zastihl všechny
druhy sýkor, včetně mlynaříků. A le-
tos v létě mne u Debrného rybníka
překvapil návrat ledňáčka, který tu
hnízdí. Golf je hra pro tiché a sou-
středěné – a s přírodními obyvateli
parku se vzájemně neruší.

Chcete-li navštívit štiřínský park,
můžete využít například  října 2008,
kdy je ve Štiříně pořádán „Den
Hanuše Ringhoffera“, opět spojený
s prohlídkou areálu s výkladem. V jiné
době jsou exkurse možné po dohodě se
správou zámku; po dobu českého
předsednictví EU není vyloučeno
krátkodobé uzavření parku.

Do Štiřína, ležícího něco přes 
20 km od jižního okraje Prahy se
dostanete po tzv. staré Benešovské
(silnice 603) nebo po D1 s výjezdem na
Velké Popovice. Autobusy PID (linky
334, 335, 337 a 339) zastavují asi 1 km
od Štiřína v Želivci..  �NN

pěstovaly tropické orchideje. Jsem
přesvědčen, že mnoho nejstarších
stromů ve štiřínském parku je z jeho
éry: považuju za ně například patrně
největší u nás rostoucí dub zimní
Quercus petraea cv. Mespulifolia. Po
knížeti Rohanovi vlastnili Štiřín
Nostic-Rheineckové. I tady jsou slova
zbytečná; současně vlastnili i Průho-
nice a jejich stopy jsou všude zřetelné.
Rozhodující pro konečnou podobu
parku ale byl rok 1870. Tehdy panství
i zámek zakoupil František Ringhof-
fer; Ringhofferové byli původem
pražská řemeslnická rodina. V neda-
leké Kamenici zakoupili mlýn a hamr
a rozvíjeli tam svou kovodělnou čin-
nost. František Ringhoffer měl ale
neobyčejný smysl pro estetiku nejen
nejbližšího okolí, ale i širšího zázemí
a krajiny a tak jako Schwarzen-
bergové na Hluboké a Lichtensteinové
na Lednicku vytvořil v okolí Kame-
nice (a Štiřína) upravenou, zeměděl-
sko-lesní krajinu, v níž byly citlivě
vysazeny aleje lip podél komunikací,
exotické dřeviny v parcích i v navazu-
jících lesních porostech atd. Z této éry
zde roste řada pozoruhodných dřevin,
jako jsou zvláštní fenotypy borovice
vejmutovky, nádherný dub bahenní
a dub letní Quercus robus cv.
Fastigiata, červenolisté buky (Fagus
sylvatica f. purpurea), později doplně-
né i o další odrůdy, např. cv. Rotun-
difolia, Zlatia nebo Rohanii – a mnoho
další dřevin. Nejkrásnějším zdejším
bukem je převislý Fagus sylvatica cv.
Pendula, jeden z největších u nás;
místní mu říkají Čestmír, protože si
„zahrál“ v dětském filmu „Létající
Čestmír“. V posledních desetiletích
byl park obohacen o desítky druhů
dřevin (např. borovice rumelské,
těžké, Jeffreyovy, sekvojovce, stew-
artie, tupely..) a stejné množství
trvalek – a to jak přírodních taxonů,
tak bohatých kolekcí kultivarů.
Úžasné jsou solitérní i ve skupinách
rostoucí lípy s pozoruhodnou, mřížovi-
tou borkou, některé vysoké kolem 
45 m. Rozloha parku v době Ringhof-
ferů činila asi 56 ha, přilehlá obora
měla výměru 240 ha.

Kiril ani jiné vichřice parku mno-
ho neuškodily. Zato smrš� 25. června
2008 zde způsobila nesmírné škody.
Podle ceníku doporučeného Agenturou
ochrany přírody a krajiny ČR byly

s jehož přispěním bylo v přední části
parku vysazeno kolem 1300 keřů
vzrostlých pěnišníků ve 120 odrů-
dách; proto také byl štiřínský park
před časem vybrán jako místo me-
zinárodního setkání pěstitelů a šlech-
titelů pěnišníků rododendronů. Od té
doby každoročně v době plného
rozkvětu těchto keřů pořádá zámek
Štiřín akci „Rozkvetlý Štiřín“, spo-
jený s prohlídkou zámku i parku,
doprovázenou odborným výkladem;
letošního Rozkvetlého Štiřína se přes
nepřízeň počasí zúčastnilo více než
700 zájemců.

Aby ovšem bylo co předvádět,
k tomu bylo zapotřebí mnohem del-
šího časového úseku, než jaký jsem
dosud zmínil. Pro vývoj zdejšího
areálu bylo období Chvala ze Štiřína
patrně zanedbatelné. Jak bylo zvy-
kem, šlo panství z ruky do ruky. Až do
roku 1750, kdy se jej ujímá rod hrabat
Salmů – Reiferscheidů. Ti někdejší
tvrz přestavěli do podoby předsoučas-
né ve slohu pozdního baroka – včetně
krásné zámecké kaple, v níž Mistr
Suk už po léta na Boží hod vánoční
pořádá své vánoční koncerty. (Jen na
okraj: v duchu Švandrlíkových Čer-
ných baronů skutečně ve zdejší kapli
byl nejprve sklad uhlí a paliv a pozdě-
ji truhlářská dílna…; i rehabilitace
zdejší kaple je dílem a výsledkem
vzdoru Václava Hrubého.) Salmové
„seděli“ na Štiříně do roku 1822;
jistěže již tehdy položili základy jed-
nak k pravidelným („barokním“) úpra-
vám bezprostředního okolí zámku, ale
zřídili zde i oranžerii (bohužel se nedo-
chovala). Po rodu Salmů (jmenuje se
po nich i zdejší velký sál, v němž se
pořádají koncerty i konference) se ujal
zdejšího panství kníže Rohan. Toho
netřeba představovat: na Sychrově
založil nádherný park, místo první
introdukce mnoha druhů dřevin
a jedno z prvních míst, kde se u nás

Vývraty
v parku 
25. 5. 2008

7

www.stirin.cz
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V současné době je u nás vy-hlášeno
39 ptačích oblastí, z nichž největší je
Šumava (cca 97.493 ha) a nejmenší
rybník Řežabinec (111 ha).

Evropsky významné lokality
(EVL) se vyhlašují pro typy přírod-
ních stanoviš� a pro druhy živočichů
a rostlin, jejichž ochrana vyžaduje
vyhlášení zvláštních oblastí ochrany
na základě směrnice o stanovištích
z roku 1992. Stanoviště a druhy,
které jsou v zájmu Společenství, jsou
vyjmenovány v přílohách této směr-
nice. EVL jsou v ČR vyhlášeny naří-
zením vlády č. 132/2005 Sb. (tzv. ná-
rodní seznam evropsky významných
lokalit, obsahuje celkem 879 lokalit).
Lokality národního seznamu byly
následně v roce 2007 rozhodnutím
evropské komise zařazeny do celo-
evropského seznamu k lokalitám
původních členských států. V České
republice budou v nejbližších letech
EVL z převážné části včleněny mezi

Ptačí oblasti (PO) se vyhlašují na
základě směrnice Rady Evrop-ských
společenství o ochraně volně žijících
ptáků již od roku 1979). Vyhlašují se
pro druhy ptáků, uvedené v Příloze
I směrnice. Tyto druhy musí být
předmětem zvláštních opatření,
týkajících se ochrany jejich stanoviš�,
s cílem zajistit přežití těchto druhů
a rozmnožování v jejich areálu
rozšíření. Ptačí oblasti jsou v ČR
novou kategorií chráněného území
a jsou zřizovány nařízeními vlády.

Vyhlašování lokalit soustavy Na-
tura 2000 vychází ze dvou směrnic
Evropských společenství, směrnice
o ptácích a směrnice o stanovištích,
které členským státům ukládají
zajistit ochranu vybraných přírod-
ních stanoviš� a druhů, významných
pro Evropská Společenství. Tyto
směrnice byly implementovány do
naší legislativy v roce 2004 noveliza-
cí zákona o ochraně přírody a krajiny.
Důsledkem je vyhlašování dvou typů
chráněných území:

Ptačí oblast
Boletice

představuje
krajinu stej-
nojmenného

vojenského
újezdu, v níž

díky speci-
fickému
způsobu
obhospo-
dařování

zůstaly
zachovány
optimální

biotopy pro
skřivana

lesního,
chřástala

polního
a další ptačí

druhy.
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CO JE NATURA 2000?
Na úvod si řekněme několik základních údajů o tom, co vlastně Natura
2000 představuje, co ji tvoří a v čem pro nás může být přínosem. 
Natura 2000 je evropská soustava chráněných území, která umožňuje
zachovat přírodní stanoviště a biotopy vybraných druhů v jejich přirozeném
areálu rozšíření ve stavu příznivém z hlediska ochrany, popřípadě umožní
tento stav obnovit. „Evropská“ v tomto případě znamená, že lokality této
soustavy jsou vyhlašovány ve všech 27 státech Evropských společenství (ES).
Stejně jako v ostatních státech ES je soustava Natura 2000 i na území České
republiky tvořena ptačími oblastmi a evropsky významnými lokalitami.
V dalším textu se pokusím naznačit, co má Natura 2000 v České republice
chránit a s jakými problémy se její ochrana musí vypořádat.

OCHRANA 
EVROPSKY VÝZNAMNÝCH
LOKALIT A PTAČÍCH OBLASTÍ
SOUSTAVY NATURA 2000 
V ČESKÉ REPUBLICE

Zachovalý porost acidofilní bučiny v katastru Harrachova (svahy
Rýžoviště). Tento typ přírodního stanoviště je předmětem ochrany

v EVL Krkonoše, doupné kmeny zároveň představují hnízdní biotop
ptačích druhů chráněných v PO Krkonoše (lejsek malý, 

datel černý, kulíšek nejmenší).



politické důvody, případně obavy
místních obyvatel. Přitom se dá říci,
že vyhlašování PO by oproti stávající-
mu stavu nemělo přinést žádné nové
zákazy či problémy pro obyvatelstvo.
Pokud dojde k omezení některých
místních subjektů (např. zemědělci
hospodařící na území ptačí oblasti),
mají tito hospodáři možnost přihlá-
sit se o finanční příspěvky do agro-
environmentálních programů (AEP),
které podporují šetrné hospodaření
a tím i biodiverzitu zemědělské kra-
jiny.

V ČEM SE LIŠÍ ÚZEMÍ NATURA
2000 OD STÁVAJÍCÍCH 
REZERVACÍ A JINÝCH CHRÁNĚ-
NÝCH ÚZEMÍ A JAKÉ JSOU
V NICH PODMÍNKY OCHRANY? 

Plošně nejrozlehlejší „naturové“
lokality představují velkoplošná úze-
mí zachovalé přírody, zpravidla s tra-
dičním pojetím ochrany přírody, kde
se překrývají zvláště chráněná území
(CHKO, NP), ptačí oblasti i evropsky
významné lokality s velkým množ-
stvím předmětů ochrany (např.
Šumava, Krkonoše, Beskydy, Křivo-
klátsko apod.). Nejpočetnější je však
skupina menších lokalit zahrnující
biotopy a krajinné fenomény úzce
spjaté s dlouhodobou lidskou činností
či dokonce s intenzivními projevy
narušování krajiny (např. vojenská
cvičiště, pozůstatky důlní činnosti
– štoly, lomy a pískovny). Nijak vzác-

notlivé předměty ochrany v území
ČR rozmístěny velmi nerovnoměrně.
Např. v Plzeňském kraji jsou EVL
vyhlášeny většinou k ochraně živo-
čišných druhů (představují předměty
ochrany v 39 lokalitách z celkem 47),
jen vzácně k ochraně druhů rostlin-
ných (5 lokalit) a co se týká přírod-
ních stanoviš�, k jejich ochraně jsou
dosud určeny pouhé 4 lokality 
(z nichž je ale např. EVL Šumava
plošně velmi rozsáhlá, jako předměty
ochrany zahrnuje jak stanoviště, tak
i rostlinné a živočišné druhy).

Ani seznam ptačích oblastí není
ještě definitivní – jako dosud posled-
ní PO byla vyhlášena s platností od
1. června 2008 lokalita Heřmanský
stav-Odra-Poolší, ale odborná krité-
ria pro vyhlášení splňují ještě další
dvě lokality (Českobudějovické ryb-
níky a Dehtář). Zatímco odborníci
z České společnosti ornitologické
stále usilují o jejich vyhlášení za
ptačí oblasti (Česká republika je
k tomu mimo jiné zavázána jakožto
členská země Evropské unie), sku-
tečnému vyhlášení této ochrany do-
sud brání především ekonomicko-

zvláště chráněná území, nebo mo-
hou v jednodušších případech požívat
tzv. smluvní ochranu, bude-li možné
tak účinně zabezpečit stav předmětů
ochrany.

STAV VYHLAŠOVÁNÍ LOKALIT
SOUSTAVY NATURA 2000

Soustava Natura 2000 není úplně
neměnná, což dokazuje mj. jiné fakt,
že v současné době připravují AOPK
ČR a MŽP doplnění dalších lokalit do
národního seznamu EVL (viz např.
http: / /www.env.cz/www/dav.nsf/
nar_seznam_07/seznamy/skupiny.ht
ml). Zčásti se jedná o přidání dalších
předmětů ochrany do stávajících
EVL, případně o úpravy vedení hra-
nic, v dalších případech se pak jedná
o zcela nové lokality, které by měly
mj. pokrýt více výskytů přírodních
stanoviš�. Jejich budoucí vyhlášení je
v současnosti již předjednáváno
s vlastníky a do září 2008 by měl být
Evropské komisi zaslán hotový návrh
na doplnění lokalit. Několik lokalit
(přesně je jich celkem 22) bude
naopak z národního seznamu vyškrt-
nuto, protože na nich mezitím zanikl
výskyt předmětu ochrany (a proto
nebyly schváleny ani v rozšířeném
evropském seznamu).

Důvodem doplňování lokalit je
především výsledek projednávání
původního národního seznamu s Ev-
ropskou komisí, která konstatovala
u řady stanoviš� a druhů nedosta-
tečné pokrytí jejich ochrany v dosud
vyhlášených lokalitách. Zároveň by
se měl alespoň částečně napravit
stav, při němž jsou lokality pro jed-
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EVL Bezručovo údolí u Chomutova – koniklec
otevřený (Pulsatilla patens) je evropsky významným
rostlinným druhem, pro nějž jsou vzhledem k jeho
rozšíření v ČR vyhlášeny EVL pouze v severních
a severozápadních Čechách. Naopak výhradně na
jižní Moravě jsou soustředěny výskyty a vyhlášené
EVL s ochranou druhu koniklec velkokvětý
(Pulsatilla grandis).

Ptačí oblast Novodomské rašeliniště – Kovářská. Většinu území pokrývají převážně nepůvodní porosty na
imisemi silně poškozených plochách. Dnes toto území hostí silnou populaci tetřívka obecného, pro nějž byla
ptačí oblast vyhlášena především.

Kuňka žlutobřichá je evropsky významným druhem, pro nějž je v ČR vyhlášeno téměř dvacet EVL.
Rozmnožovací biotopy v nich dnes představují převážně antropicky vytvořené tůně (bývalá vojenská cvičiště
s vyježděnými kolejemi na cestách, zatopené pískovny, cihelny apod.), případně mokřady v okolí rybníků.



jako přírodní památky), v nich však
budou omezení činností směřována
hlavně k ochraně evropsky význam-
ného druhu nebo přírodního stano-
viště. U ptačích oblastí pak žádné
zákazy přímo stanoveny nejsou, ale
v jednotlivých nařízeních vlády, jimiž
jsou PO vyhlášeny, jsou vyjmenovány
činnosti, ke kterým je potřeba sou-
hlas orgánu ochrany přírody. V ně-
kterých případech jsou v PO natur-
ově chráněni i ptáci, kteří jsou na
našem území celkem běžní, jinde
v Evropě však představují rychle
mizející druhy (např. �uhýk obecný či
datel černý).

Zcela novou kvalitou v ochraně
přírody je ochrana přírodních sta-
noviš�, kterou jsme na našem území
před Naturou 2000 neznali. Tento
systém umožňuje ochránit např.
acidofilní bučiny, bezkolencové louky,
podhorská vřesoviště nebo vegetaci
vodních toků jako celek, aniž by se na
daném stanovišti nutně musely
vyskytovat chráněné druhy. Ochranu
tak mohou požívat i na první pohled
floristicky chudé vegetační typy,
které ale mohou představovat biotop
celé řady dalších organismů (např.
vázaných na staré stromy s dutinami,
trouchnivějící dřevo), nebo prostě
zasluhují ochranu z hlediska své
funkce v krajině (prameniště, rašeli-
niště apod.).

Co v současnosti lokality soustavy
Natura 2000 ohrožuje a co jejich exis-
tence znamená při schvalování
nových rozvojových záměrů či aktivit,
o tom si povíme v některém příštím
čísle. �NN

sibiřská jsou současně i evropsky vý-
znamnými druhy). Obecný rozdíl ve
způsobu ochrany „našich“ a „evrop-
ských“ chráněných území je v tom, že
zatímco v prvních může být chráněno
cokoliv od zajímavého geologického či
geomorfologického útvaru až po dru-
hově pestré louky s populacemi
ochranářsky zajímavých druhů (ně-
kdy stačí, že jsou napohled „este-
tické“), soustavou Natura 2000 jsou
naproti tomu chráněny pouze vybra-
né typy přírodních stanoviš� a druhy,
které jsou významné z hlediska celé
Evropy. 

V existujících chráněných úze-
mích jsou vyjmenovány činnosti,
které jsou zde ze zákona zakázány.
Na plochách EVL budou vyhlašována
další chráněná území ve stávajících
zákonných kategoriích (nejčastěji asi

né nejsou ani lokality tvořené lidský-
mi sídly, někdy i jednotlivými stavba-
mi (např. kostely či půdy s výskytem
netopýrů). 

Naturová „evropská“ ochrana se
často překrývá s naší „národní“
ochranou přírody u druhů, které jsou
vzácné na našem území i celoevrop-
sky (např. u nás kriticky ohrožené
druhy perlorodka říční či popelivka

NNIIKKAA    99//2200008810

DALŠÍ INFORMACE
Směrnice Rady Evropských společenství 79/409/EHS z 2. dubna
1979 o ochraně volně žijících ptáků 
Směrnice Rady Evropských společenství 92/43/EHS z 21. května
1992 o ochraně přírodních stanoviš�, volně žijících živočichů a planě
rostoucích rostlin
Nařízení Vlády č. 132/2005 Sb. ze dne 22. prosince 2004, kterým
se stanoví národní seznam evropsky významných lokalit
Rozhodnutí Komise ze dne 13. listopadu 2007, kterým se přijímá
první aktualizovaný seznam lokalit významných pro Společenství
v kontinentální biogeografické oblasti podle směrnice Rady
92/43/EHS
Rozhodnutí Komise ze dne 13. listopadu 2007, kterým se přijímá
aktualizovaný seznam lokalit významných pro Společenství v panon-
ské biogeografické oblasti podle směrnice Rady 92/43/EHS

Čertkus luční je živnou rostlinou housenek hnědáska
chrastavcového (Euphydryas aurinia). Tento motýl je
v Evropě po celém svém areálu silně na ústupu,
u nás přežívají poslední populace v severozápadních
Čechách (např. EVL Soos).

Vranka obecná (Cottus gobio) je druhem rozšířeným v horských
a podhorských tocích na území celé ČR. Její ochrana spočívá 
především v zachování proudných úseků s kamenitým dnem, udržení 
extenzivního rybářského hospodaření a nezhoršování kvality vod.

Šumava, Tříjezerní sla�. Biotopy aktivních vrchoviš� a navazujícího
rašelinného lesa představují prioritní předměty ochrany EVL Šuma-
va, zároveň se zde vyskytují druhy chráněné v PO Šumava (tetřev
hlušec, tetřívek), které využívají rašeliništní keříčkovou vegetaci
jako významný zdroj potravy.

http://www.natura2000.cz

http://europa.eu.int/comm/
environment/nature/home.htm





Součástí konference byly výlety
do hor zahrnující návštěvu Muzea
Tatranského národního parku a bo-
tanické zahrady v Tatranské Lom-
nici. Učitelé na vlastní oči viděli, jak
se daří likvidovat následky po větrné
smršti a požáru, které v letech 2004
a 2005 zničily v pásu téměř 2,5 kilo-
metru širokém a 50 kilometrů
dlouhém 230 hektarů lesních po-
rostů. Ekologickou katastrofu dodnes
připomínají přímo pod tatranskými
štíty ojedinělé pahýly stromů vyční-
vající ve fialově zbarveném porostu
vrbky úzkolisté.

Účastníci školení se přesvědčili,
proč je dobré projektovým vyučo-

Lektoři hovořili také o ekologické
výchově a péči o životní prostředí.
A protože se pracovníci sdružení
Ornita zaměřují na posilování eko-
logického vědomí, výchovy a vzdě-
lávání s důrazem na ornitologii, byl
výklad Veroniky Voldřichové zamě-
řen na přípravu nového školního pro-
jektu Sedmero krkavců. Lubomír
Peške, který před lety sledoval čápy
černé vybavené vysílačkou v Indii
a Mongolsku, hovořil o dobrodružné
práci ornitologa. Zaměřil se i na pří-
klady extrémně ohrožených druhů
opeřenců včetně supů, migraci ptáků
a zvláš� se věnoval výskytu dravců
v Praze.N áplní konference uprostřed

vysokohorské slovenské pří-
rody byly například před-

nášky o mimoškolních programech
a volnočasových aktivitách včetně
informací týkajících se legislativy
mimoškolních akcí, především orga-
nizačních povinností na výletech či
školách v přírodě. Učitelé získali
cenné rady, jaké smlouvy a dohody je
potřeba uzavřít, jak je to s hygienou
v divoké přírodě, kdy je musí do-
provázet zdravotník a kdy naopak
postačí jen lékárnička. Teoretické
informace doplnily praktické ukázky
zásad poskytování první pomoci.

Vpravo:
skupinové

foto 
účastníků

konference
EVVO 

ze
společného

výletu 
do goralské

dědiny Ždiar.

Téměř padesát pedagogů z Prahy
a Středočeského kraje absolvovalo
v poslední červencové dekádě
v Tatranské Štrbě školení zaměřené 
na environmentální vzdělávání, výchovu
a osvětu dětí a mládeže. Společně je
připravilo občanské sdružení Ornita
s Národním institutem dětí a mládeže
(NIDM) ministerstva školství, mládeže
a tělovýchovy v Praze.

ČEŠTÍ PEDAGOGOVÉ 
SE VZDĚLÁVALI POD ŠTÍTY TATRANSKÝCH HOR
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které pod okny chaty před časem
pořídil. Stále nebezpečnější jsou prý
takzvaní synantropní medvědi, zvyk-
lí vybírat si potravu z kontejnerů
v blízkosti turistických zařízení
a živit se odpadky. V případě českých
kantorů však naštěstí k žádnému
takovému setkání nedošlo.

A tak jen kouzlem nechtěného
zůstává, že ze tří pracovních skupin
konference, označených názvy Svišti,
Lišky a Medvědi, obsadili právě
posledně jmenovaní první místo.
Potvrdili tak, že ve slovenských
horách jsou jako doma. �NN

v oblasti volného času,“ shrnul
výsledky konference ředitel NIDM
Jiří Veverka. Právě ve školicím
středisku tohoto institutu Medvedica
v chatové oblasti Lieskovec v Tatran-
ské Štrbě byli jeho účastníci uby-
továni.

Zrekonstruovaný objekt disponuje
vybaveným podkrovím, které je ideál-
ním místem k podobným seminářům.
Slouží i školám v přírodě, sportovním
soustředěním, turistickým kurzům
a rodinné rekreaci. „V současné době
jsou kapacity naplněny zhruba z pa-
desáti procent. Naším cílem je
‘obložnost’ 65 až 70 procent,“ dodal
Veverka. V souvislosti s přechodem
Slovenska na evropskou měnu bude
muset už v příštím roce řešit napří-
klad DPH v eurech.

Název horské chaty Medvedica
nebyl vybrán náhodně; s tímto
králem tatranského lesa se už totiž
v její těsné blízkosti setkal nejeden
turista. Na jednom z večerů o tom se
zaujetím i humorem vyprávěl vedoucí
objektu František Fendek a potvrdil
tak, že informace na stěně haly
objektu nelžou. I když v poslední
stovce let medvěd nikoho na Sloven-
sku nezabil, přeci jen došlo k pří-
padům, jichž si všiml i tisk.

Titulky typu „S medvedicou zoči
– voči“ a „V medvedej tlame“ o tom,
jak rozzuřená šelma rozhryzla
třicetiletému houbaři z Kežmaroku
stehenní kost, či další články
o hrozivých následcích, které si ze
setkání s medvědem odnesl jeden
Žilinčan, k optimismu příliš nena-
váděly.

Fendek svá slova dokumentoval
fotografiemi i odlitky medvědích stop,

váním občas nahradit běžnou výuku.
Rozhodně se nenudili; absolvovali 
32 hodin přednášek, dva dny strávili
v přírodě a dalších zhruba 15 hodin
věnoval každý z nich samostatné
přípravě na počítači. V jeho průběhu
diskutovali i o evropském projektu
Interaktivní tabule ve škole. Do hor
se však nevydali jen jako konzu-
menti výšek a kilometrů, ale své
zážitky zdokumentovali formou 
powerpointových prezentací. V nejed-
nom případě je doplnili hudbou, ani-
movanými pasážemi a videosekven-
cemi.

Jedním z výstupů konference byla
výstava fotografií tatranské přírody,
které na výšlapech do hor pořídili.
Nejlepší záběry byly zveřejněny for-
mou klasické prezentace barevných
snímků, které se z obrazovek počí-
tačů a displejů fotoaparátů přestěho-
valy na nástěnky, nebo� byly ještě ten
den vyvolány.

„Podobných školení ročně pořá-
dáme na tři sta až pro 2300 lidí,
přičemž s týmem lektorů vyjíždíme
i do krajů. Tento kurz byl výjimečný
zaměřením na učitele, které proškolil
v environmentální výchově i v práci

Tvorba
myšlenkové
mapy ke
školnímu
projektu
Sedmero
krkavců
dala účast-
níkům
školení
řádně
zabrat

Součástí
programu
konference
EVVO byla
návštěva
botanické
zahrady 
v Tatranské
Lomnici.

V soucasnosti se Vysoké Tatry „topí“ ve fialové
záplavě vrbky úzkolisté, která porustá většinu 
podhorských svahů poničených vichřicí v roce 2004.
Tehdy se 19. listopadu v půl čtvrté odpoledne
prohnal jihovýchodními svahy Tatranského 
národního parku silný vítr rychlostí 140 – 180 km za
hodinu, vyvrátil stromy i s kořeny ze země, ztrhl
střechy domů a okenice z oken. Za pár minut srovnal
lesy TANAPu se zemí. Zůstal po něm pás polomu
2 – 5 km široký a 40 – 50 km dlouhý. Návštevníci
konference EVVO tyto postižené oblasti navštívili
v rámci terénních programů. Následky vichřice dnes
zakrývají záplavy fialových květů, takže dnešní
pohled na štíty Vysokých Tater skýtají unikátní
barevný panoramatický zážitek.
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na začátku a C8b na konci, tedy bílé
kolo v modrém kruhu, následně
přeškrtnuté) by se správně neměl
objevit nikdo jiný než jezdec na kole.
Stejně tak jako na vyhrazeném
pruhu pro cyklisty, který vede
společně s pruhem pro pěší (značka
C10a a C10b, což je svisle rozpůlený
modrý kruh s kolem na jedné straně
a s piktogramem chodců na straně
druhé). V poslední době se k vy-
značení pruhů využívá červené bar-
vy, která je nanesena po celém tomto
úseku pro kola, čímž se má předejít
zabloudění nepozorných pěšáků mezi
kola. Naproti tomu na nejčastější,
smíšené CS (značka C9a a C9b, což
je opět modrý kruh s piktogramem
chodce nahoře a kolem dole) se
mohou pohybovat všichni účastníci,

tedy pěší, cyklisté, bruslaři atd.
pohromadě a je jen na lidské ohledu-
plnosti a slušnosti, jak se na danou
cestu vejdou. Na závěr malá slovní
hříčka. Ideální by bylo, pokud
by každá CT vedla po CS, bohužel
tak to zhusta není, takže CT vedou
zčásti po CS a zčásti po silnicích
a ulicích. Naopak některé CS nikam
nevedou a slouží pak k rekreačnímu
projíždění se, což samozřejmě není
zanedbatelné.

poznáte sami, pokud pojedete po cyk-
lostezce (CS) nebo po cyklotrase
(CT). Cyklotrasa je pouze vytýčený
směr, který vám zaručí (obvykle),
že se při sledování značení CT
dostanete z místa A do místa B.
Bohužel mnohdy se tak stane
v nepříjemné společnosti motorových
vozidel, protože řada CT vede oprav-
du po silnicích a ulicích. Naproti
tomu cyklostezka je, zjednodušeně
řečeno, speciální komunikace určená
pro provoz bezmotorových vozidel.
V našich končinách se setkáte
nejčastěji s CS kombinovanou s ces-
tou pro pěší. Takže pro úplnost.
Na ryzí CS (dopravní značka C8a

Jízda na kole je pro mnohé
sportovní záležitostí, pro jiné příjem-
nou relaxací, pro další pak do-
pravním prostředkem. Zvláště po-
slední skupina cyklistů, i když násle-
dující text se týká všech, se setkává
při svých jízdách se značkami pro
cyklisty, tedy se značením cyklotras
a cyklostezek a samozřejmě i s do-
pravním značením. K tomu všemu
přísluší ještě řada zákonů a vyhlá-
šek, které upravují pohyb cyklistů
nejen na veřejných komunikacích,
ale i v přírodě. Rozebírat podrobněji
výše naznačenou problematiku by
vydalo na samostatnou brožůrku,
proto se jen okrajově dotknu něk-
terých záležitostí, případně novinek
a trendů objevujících se v souvislosti:
značení a cyklisté. Nyní půjde pouze
o značení cyklotras a cyklostezek.

ČASTÁ CHYBA

Přestože se o cyklotrasách a cyk-
lostezkách již hovoří minimálně
od změn v roce 1989, stále se můžete
setkat se záměnou těchto pojmů.
Ačkoliv jde o slova velmi podobná,
ve skutečnosti jde o zcela odlišný
druh komunikací a tento rozdíl jistě

Pokud se řekne značka a jízdní
kolo, obvykle si každý doplní
jména jako Trek, Apache,
Marin, GT, Shimano, Favorit
atd. V tomto článku půjde
však o značky jiné, půjde o ty,
které často řídí směr úplně
všech značek jízdních kol.

ZNAČKY PRO KOLA
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po levém břehu Vltavy vede páteřní
CT: A1, na břehu opačném je pak A2.
Na tyto dvě páteřní CT navazují
hlavní CT, které mají dvojčíselné
značení, přičemž první číslo je to-
tožné s číslem páteřní trasy, na kte-
rou hlavní CT navazuje. Obdobný sy-
stém je uplatněn na místních CT,
které mají ve svém názvu číslice tři.
Samozřejmě i u tohoto nového
pražského značení jsou zachovány
žluté značky s černým textem.
Novinkou je pak značení dopravních
situací. Tyto větší značky pomáhají
v místech, kde je obtížnější orientace.

ZDÁNLIVÝ CHAOS

Na závěr lze jen zakroutit hlavou
a povzdychnout si, že je to pěkný
chaos, který se děje okolo kol.
Nicméně v první řadě jde zúčast-
něným stranám především o bez-
pečnost a kupodivu i blaho cyklistů.
Tedy aby se bezpečně, bez bloudění
a co možná nejpohodlněji dostali
z onoho legendárního A do neméně
pověstného místa B. Tak š�astnou
cestu po cestách značených i klidně
neznačených, ale pokaždé pro křeh-
kého a zranitelného cyklistu bez-
pečných. �NN

www.praha-mesto.cz/cyklo – to jsou
oficiální cyklostránky magistrátu
www.cyklostrategie.cz – stránky mi-
nisterstva dopravy věnované národní
strategii rozvoje cyklistické dopravy

se nejčastěji setkáte na klidnějších
ulicích či komunikacích nižšího řádu.
Značky CT jsou vždy umístěny před
křižovatku, jde pak o směrové tabule
a tabulky. Na všech značkách
CT naleznete symbol kola a číslo
trasy, případně schéma křižovatky,
jména cílů a kilometráž k nim. Méně
známé je terénní značení CTT,
ke kterému slouží pásové značky
14 x 14 cm, skládající se ze žlutých
pruhů, ohraničujících střední pruh
červený. Jde tedy o obdobu známého
značení pěších turistických tras.
Pásové značení CTT bývá doplněno
směrovkami, tedy šipkami s textem
a číslem CT, která tudy vede.

PRAŽSKÁ SPECIFIKA

Naše hlavní město má s cyklisty
a rozvojem tohoto druhu pohybu
opravdu potíže. Jedním z odstranitel-
ných problémů je nejasné značení,
které na území Prahy vládlo a ještě
i částečně vládne. Příkladem budiž
následující popis průjezdu městem
po levém břehu Vltavy. Do Prahy
vjíždíte po CT: 3, náhle jste na CT:
HL-MS, pak na CT: 2, SM-LE, opět
na 2, následuje VE-DE. Naštěstí tato
směsice čísel a písmen je již minu-
lostí, protože od loňského roku
dochází k přeznačení stávajících
a značení nových CT na území
hlavního města. Již v současné době

SPRÁVNÝ SMĚR

Vra�me se podrobněji ke značení
cyklistických tras, které potkáváte
jako žluté cedulky podél cest. Tyto
trasy se dělí na cyklotrasy a cyklo-
turistické trasy. Slovíčkaření je
pochopitelně potřeba vysvětlit. Po sil-
nicích, ulicích či účelových komu-
nikacích vedou cyklotrasy (CT).
Pokud opustíte silnici a pustíte
se do terénu, tedy na polní a lesní
cesty, jedete již po cyklistické turi-
stické trase (CTT). Rozdíl není jen
slovní, ale také ve značení. CT jsou
značeny žlutými značkami s černým
písmem nebo číslicemi, s kterými
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Nejvýznamnější částí zahrady z hlediska výuky
a nejnáročnějším oddělením na údržbu je Botanický sys-
tém. Jednotlivé druhy rostlin jsou zde řazeny podle pří-
slušnosti k botanickým čeledím ve 3 odděleních – jedno je
věnováno kapra�orostům, nahosemenným a krytosemen-
ným jednoděložným rostlinám, dvě oddělení krytosemen-
ným dvouděložným rostlinám. Celkem je zde umístěno
více než 400 taxonů rostlin. Botanický systém byl v roce
2001 doplněn a obnoven. Díky systematické péči 
Ing. Waltera Richtera, dlouholetého učitele odborných
předmětů pěstitelského zaměření a vedoucího botanické
zahrady, slouží školám především jako nezbytný doplněk
výuky biologie a ekologie. 

Oddělení polních plodin, polních zelenin a oddělení
pícnin (jetelovin a trav) a energetických plodin jsou zamě-
řena hospodářsky. Nalezneme zde zemědělské plodiny
v mnoha odrůdách tuzemského i zahraničního sortimen-
tu.Tato část slouží hlavně výuce speciálního pěstování
rostlin. Pěstujeme zde také léčivé rostliny, zhruba v poč-
tu 60–80 převážně vytrvalých druhů. Zařazovány jsou
i rostliny aromatické, kořeninové a tonizující. V oddělení
zelenin pěstujeme všechny dostupné skupiny zelenin
včetně teplomilných druhů, i méně známé, speciální
druhy. Ovocný sad, 4 vzrostlé ovocné stěny tvoří oddělení
ovocných dřevin. Ty jsou zastoupeny především jabloněmi,
které jsou pěstovány v mnoha odrůdách a různých

Botanická zahrada v Rakovníku byla založena
v roce 1963 panem Václavem Pelikánem, tehdej-
ším zástupcem ředitele školy. Na pozemcích

o výměře 1,43 ha byla navržena a vyprojektována
s velkým vkusem a citem na základě bohatých sadovnic-
kých zkušeností. Nelze opomenout velký podíl práce,
kterou zde vykonali a vykonávají studenti školy pod
vedením svých pedagogů. Od počátku byla zahrada kon-
cipována jako účelové zařízení školy, jehož hlavním
posláním bylo napomáhat výuce teorie, praktických
cvičení a praxe žáků. Při jejím uspořádání byl brán však
zřetel i na možnost využívat zahradu veřejností, bylo
vzato v úvahu i hledisko estetické, vzhledem k umístění
zahrady ve městě. 

Účelová část zahrady je zasazena do rámce travnatých
ploch a parkové výsadby okrasných dřevin (1964).
S velkým citem byly respektovány jak sadovnické zásady
barevného sladění, tak i velikosti jednotlivých druhů.
Dřeviny vytvářejí v botanické zahradě kosterní architek-
turu plochy. Část dřevin bylo nutné vzhledem k přílišné
hustotě porostu likvidovat a znovu obnovit. Záměrem kon-
cepce zahrady je doplnit druhový rejstřík o výjimečné
a vzácné druhy dřevin. 

Ve Středočeském kraji je nejenom velmi rozmanitá a pěkná příroda,
ale také se může chlubit prací mnoha lidí milujících tuto přírodu.
Jednou z takových ukázek je i existence botanické zahrady
u Střední zemědělské školy Rakovník. Současný stav této botanické
zahrady je výsledkem obětavé práce mnoha pedagogů i dalších
příznivců. Botanická zahrada je nyní otevřena i pro veřejnost
a můžete ji navštívit při svých cestách do Rakovníka. Je velice dobře
dostupná pro všechny, protože se nachází proti Rakovnickému
nádraží. Středočeský kraj bude využívat možností, které tato 
zahrada nabízí v rámci naplňování praktické části svojí koncepce
environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty
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Botanická zahrada
STŘEDNÍ ZEMĚDĚLSKÉ ŠKOLY RAKOVNÍK 
OSLAVUJE 45.VÝROČÍ ZALOŽENÍ



Botanická zahrada je registrována také jako význam-
ný krajinný prvek a tím se stala i předmětem zájmu
ochrany přírody a krajiny. Nověji se začala zahrada inten-
zivněji otevírat občanům a návštěvníkům města také o ví-
kendových dnech. 

Rok 2008, rok 45. výročí založení Botanické zahrady
SZeŠ v Rakovníku je dalším významným mezníkem
v jejím rozvoji. 

Čtyřicáté páté narozeniny jsou v životě lidském nejen
důvodem k oslavě s přáteli, ale i k zamyšlení nad tím,
jestli dosavadní životní cesta byla správná. V životě
zahrady je toto výročí také důvodem k oslavě i k za-
myšlení nad jejím dosavadním i budoucím vývojem, ale
také příležitostí k poděkování. 

Poděkování patří všem minulým i současným studen-
tům, všem bývalým i stávajícím pedagogickým pracov-
níkům za jejich práci na budování a rozvoji zahrady.
V současnosti o botanickou zahradu pečují zahradníci 
Ing. Walter Richter, Václav Laňka, Prom.biolog a Iva
Poláčková. �NN

Navštivte botanickou zahradu – „zelenou učebnu“
Střední zemědělské školy v Rakovníku a seznamte se
s možnostmi využít botanickou zahradu ke svému
vzdělávání i odpočinku. 

Otevírací doba botanické zahrady:
Pro veřejnost zdarma, květen až listopad,
pondělí – pátek 8.00 – 13.00. 
speciální víkendové akce, návštěvu s výkladem lze pro
skupiny předem domluvit

tvarech. Za pozornost stojí pestrý sortiment drobného
ovoce: černý, červený i bílý rybíz, stromkový angrešt, ma-
liník, ostružiník, jahodník, čnělkovec (kiwi), vinná réva.
Z estetického hlediska je významná i část věnovaná pěs-
tování květin a to jak letniček, tak i trvalek. Zastoupeny
jsou: letničky, cibuloviny – tulipány, narcisy, hlíznaté
– jiřiny, jiřinky, irisárium. Trvalky jsou pěstovány
převážně v rámci sadové výsadby, součástí je i rosárium,
skalka, suchá zídka. Mezi nedávno založenými plochami
okrasného charakteru vévodí zahradě pivoňková louka
a motýlí zahrada. Dřevité a bylinné pivoňky byly
sesázeny z jiných míst v zahradě a spolu s nektarodárný-
mi rostlinami jsou neodolatelným lákadlem pro motýly. 

Specializací zdejší botanické zahrady jsou sbírky áro-
novitých rostlin. Ty jsou pěstovány v botanické zahradě
v druhově bohaté kolekci i početnosti. Středoevropské
druhy i druhy ze Středozemí rostou na venkovních
plochách, skleník pak hostí choulostivé a vzácné rostliny
z vysokohorských poloh Tibetu, subtropických i tropic-
kých zemí. 

Vybudováním malého mokřadu a zahradního rašeli-
niště s ukázkou masožravých rostlin a uspořádáním vý-
stavy těchto rostlin v zahradě se výrazně zvýšil zájem
malých i dospělých návštěvníků. Narůstající zájem o tuto
bezpochyby atraktivní skupinu v rostlinné říši podpoříme
realizací schváleného projektu botanické zahrady
„Tajemný svět masožravých rostlin“. 

Botanická zahrada je místem soutěžních přírodově-
deckých a ekologických aktivit. Například cyklus příro-
dovědných a botanických soutěží v jarním a podzimním
období má již mnohaletou tradici.

Zahrada se uplatňuje při spolupráci s organizacemi,
institucemi a školami, dále při zlepšování životního
prostředí a veřejné zeleně ve městě. Studenti využívají
zahradu pro samostatné práce (odborné maturitní práce,
středoškolská odborná činnost).
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v Husaviku na severozápadě ostrova.
Zde se posádka setkala s místními
cetology, kteří odpověděli na otázky
týkající se vlivu změn klimatu v této
části světa na chování a výskyt
kytovců. Díky vynikajícímu počasí
došlo i na setkání s těmito úžasnými
tvory. Islan�ané přijali expedici velmi
srdečně a ochotně představili všech-
ny své projekty. Následující plavbu do
Reykjaviku doprovázelo klidné moře
a byla rozdělena na tři úseky. Nej-
dříve přišla na řadu zastávka u nád-
herných vodopádů Dynjandi. Dalším
navštíveným místem byl rybářský
přístav Olafsvik. Během plavby podél
pobřeží SOUTHERN STAR dopro-
vázela spousta tučňáků. Do hlavního

P rvní etapa vedla do hlavního
města Islandu Reykjaviku.
Norské moře připravilo pro

první účastníky příjemné jachtařské
podmínky – čerstvý vítr a vlny dodaly
lodi nejen rychlost 8 uzlů, ale způso-
bily i první mořskou nemoc. Většina
posádky se aktivně účastnila i pos-
ledních příprav před vyplutím, takže
se u nich projevila jistá únava. Ale
během poměrně klidné plavby si
všichni odpočinuli a za několik dní
dosáhli islandského pobřeží. První
vylodění se odehrálo 23. května

EXPEDICE AROUND NORTH
America s cílem upozornit 
na globální oteplování začala
17. května v norském Tromso.
Francouzská plachetnice
SOUTHERN STAR kapitána
a majitele Oliviera Pitrase
vyplula na 12 měsíců dlouhou
plavbu kolem Severní Ameriky.
Čeká ji 18 000 námořních mil,
21 etap, 9 moří, 9 zemí... 

Expedice 
Around North America
odstartovala
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Dne 1. července se SOUTHERN
STAR vydala na další plavbu. Přes
den se pluje a na noc se kotví
v zátokách různých fjordů, například
v Manitsoqu, ve fjordu Eternity, ve
vesnici Sissimiut nebo v Aasiaatu
v Disko Bay, kde přišlo další setkání
s velrybami. I když je většinou velmi
pěkné slunečné počasí se slabým
větrem, v noci přišla i nečekaná bou-
ře, která ale asi za hodinu odezněla.
Plavbu doprovázejí kolem plovoucí
ledové kry. 11. července SOUTHERN
STAR doplula do Ilulissatu, cíle třetí
etapy. Z Tromso uplula již 3 122 ná-
mořních mil a na palubě je skvělá
atmosféra. 

V září se etapy z Point Barrow
(Aljaška) do Dutch Harboru (Severní
Aleuty) zúčastní i čtyřčlenná česká
výprava. Protože časopis NIKA je
mediálním partnerem expedice, bu-
dete informace o ní nacházet pravi-
delně v každém čísle tohoto časopisu
(organizátor české účasti RNDr.
Miloš Gregar).

�NN

dafar, nacházející se ve stejném fjor-
du. Pak už následoval Nuuk, kam
SOUTHERN STAR doplula 21. červ-
na, v Grónský národní den. Žádné
speciální akce se ale nekonaly, pouze
fotbalový zápas. Lidé jsou velmi pří-
jemní, ale jen málokdo rozumí an-
glicky. Všichni mluví dánsky, a tak
pomáhá norština některých členů
posádky, která je dánštině velmi
podobná. Pokračuje také vědecký
program expedice – posádka se set-
kala s Kimem Kielsenem, grónským
ministrem životního prostředí, Fin-
nem Karlsenem, ministrem rybolovu,
lovu a zemědělství, a Aqqaluem
Rosingem Asvindem, vědcem, který
se specializuje na lední medvědy
a tuleně. Zajímavé je, přestože Nuuk
leží na 64. stupni severní šířky, že
zde lze využívat sluneční energii.
Posádka navštívila jeden takový eko-
logický dům. 

města, kde bylo na programu mnoho
zajímavých setkání, dorazili 31. květ-
na. Geotermální energie, produk-
ce vodíku a glaciologie byly jejich
hlavními tématy. Posádka měla mož-
nost hovořit i s islandským minist-
rem životního prostředí Thorunem
Sveinbjanardottirem. Na Islandu se
také nalodil kameraman Thierry Ro-
bert, který vytvoří dokument z první
části expedice.

Z Reykjaviku SOUTHERN STAR
odplula 7. června za 35uzlového
větru, který ji poháněl směrem ke
Grónsku. Velmi dobré povětrnostní
podmínky i přes občasný déš� a mlhu
vydržely až do města Nuuk, ležícího
v jižní části největšího ostrova na
světě. 15. června ve 4 hodiny ráno 
lo� zakotvila v Qeqertarsuatsiatu
v Grónsku. Další zastávkou byl
Faeringhavn. Odtud se lo� přesunula
jen do 4 Nm vzdálené vesnice Nor-
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území České republiky vymezeno celkem 167 jednotek
biotopů. Pomocné jednotky jsou používány pro mapování
NATURA 2000 a Smaragd. V ostatních případech je dopo-
ručeno pomocné jednotky nepoužívat a pracovat pouze
s podjednotkami, kterých bylo celkem vyčleněno 141.

A nyní již vstupme do lesů, které zahrnují nej-
rozšířenější klimaxová společenstva, biotopy, na
našem území. Lesy představují vlastní formační
skupinu označenou písmenem L, která se dělí na
deset základních jednotek a 31 podjednotek.

V tomto čísle si budeme muset nazout holinky, protože
zamíříme do mokřadních olšin a lužních lesů, jejichž
vývoj je podmíněn vysokou hladinou podzemní vody, která
může být pouze v terénních depresích nebo v okolí vodních
toků a prameniš�.

MOKŘADNÍ OLŠINY

Mokřadní olšiny se na území České republiky vy-
skytují v nadmořských výškách zpravidla od 150 až 
400 metrů, tedy v nížinách až pahorkatinách. Podmínkou
výskytu tohoto biotopu je reliéf terénu umožňující
celoroční výskyt vysoké hladiny podzemní, takzvaně stag-
nující vody, tj. vody, která se v půdním profilu málo pohy-
buje, což omezuje přívod kyslík a v půdním profilu proto
převládají redukční podmínky. Typickým půdním typem,
který se vyvíjí za uvedených podmínek, je glej. Vliv
podzemní vody chudé na kyslík je tak silný, že se zde ani
jiný půdní typ vyskytovat nemůže. Podzemní voda může
vystupovat až k povrchu půdy, a proto se v biotopu často
nacházejí malé vodní tůňky s rezivými povlaky trojmoc-
ného železa na dně, což je důkazem anaerobních pod-
mínek panujících v půdním profilu. Mokřadní olšiny se
vyskytují zejména v širších říčních nivách, na zbahnělých
okrajích rybníků, zejména v okolí ústí potoků do rybníků,
pod hrázemi rybníků a v terénních sníženinách – lesních

Biotopy vymezené na území České republiky jsou
v Katalogu biotopů České republiky rozděleny do devíti
formačních skupin, z nichž osm zahrnuje takzvané pří-
rodní biotopy a devátá formační skupina obsahuje 14 bio-
topů, které jsou silně ovlivněny nebo dokonce uměle
vytvořeny člověkem. Formační skupiny jsou označeny
velkými písmeny, která označují: V – Vodní toky a nádrže,
M – Mokřady a pobřežní vegetace, R – Prameniště
a rašeliniště, S – Skály, sutě a jeskyně, A – Alpínské
bezlesí, T – Sekundární trávníky a vřesoviště,
K – Křoviny, L – Lesy a X – nepřírodní biotopy. Formační
skupiny jsou dále děleny na základní jednotky klasifikace
biotopů, které jsou označovány velkým písmenem označu-
jícím formační skupinu, do které náleží, a pořadovým
číslem jednotky ve formační skupině (např. L2). Je-li zá-
kladní jednotka heterogenní, pro naši potřebu řekněme,
že je možné vymezit více jejích variant, jsou vytvářeny
podjednotky biotopů. Podjednotky potom označujeme
dalším číslem a tečkou (např. L2.1.). Aby dělení nebylo
dost, mohou být některé podjednotky doplněny ještě
o pomocné jednotky, které jsou potom označovány velkým
písmenem za druhou číslicí (např. T3.4B). Takto bylo na

V minulém čísle Niky jsme si slíbili, že budeme „cestovat“
po biotopech České republiky a naši dlouhou pou	
začneme v nížinách a postupně půjdeme do našich
vysokých hor. Než však vykročíme do lužních lesů,
přibereme si na pomoc zdatného průvodce, kterým je
Katalog biotopů České republiky, jehož editory jsou Milan
Chytrý, Tomáš Kučera a Martin Kočí. Pro ty z čtenářů, 
kteří se chtějí detailně seznámit s našimi biotopy, je tato 
publikace ve formátu pdf k dispozici ke stažení na adrese
http://www.sci.muni.cz/botany/chytry/Katalog.pdf.
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BIOTOPY ČESKÉ REPUBLIKY
MOKŘADNÍ OLŠINY A LUŽNÍ LESY

Biotop měkkého luhu nížinných řek s vrbou bílou (Salix alba),
která obsazuje nejvlhčí stanoviště v blízkosti vodních toků.

Rezervace Křivé jezero v nivě řeky Dyje na Břeclavsku.

Bledule letní (Leucojum aestivum) a orsej jarní (Ficaria bulbifera) v jarním
aspektu biotopu tvrdého luhu nížinných řek. Rezervace Křivé jezero v nivě

řeky Dyje na Břeclavsku.

BB II OO TT OO PP YY



sníženiny s nehlubokou ale proudící nebo výrazně
kolísající podzemní vodou, která může krátkodobě vys-
tupovat i nad půdní povrch. Biotopy v blízkosti vodních
toků mohou být pravidelně nebo nepravidelně zaplavovány
v době zvýšených průtoků vody v přilehlých vodních
tocích. Aluviu odpovídají rovněž půdní typy, na kterých se
biotopy lužních lesů vyvíjejí. Jedná se především o flu-
vizemě, které směrem k vodním tokům nebo vodním
plochám přechází do glejů, v opačném směru pak do čer-
nic nebo hydromorfních (vodou ovlivněných) forem půd-
ních typů, které by se na stanovišti nacházely v případě
nepřítomnosti zvýšené hladiny podzemních vod.
V nížinných oblastech se na okrajích aluvií velkých vod-
ních toků vyskytují rovněž hluboké černice. Dochované
porosty lužních lesů blížící se původním, tedy člověkem
neovlivněným (člověkem zcela nedotčené lesy už ve střed-
ní Evropě asi nenajdeme), mají charakter převážně
světlých listnatých lesů. Výjimku tvoří pouze horské
olšiny, kde může být přimíšen smrk ztepilý (Picea abies).

Lužní lesy se nachází v okolí vodních toků na celém
území České republiky ve všech výškových stupních a kli-
matických pásmech. Rozšíření lužních lesů na celém
území republiky vnáší do tohoto biotopu velkou stanovišt-

močálech. Typická dřevinná skladba je tvořena světlými
porosty olše lepkavé (Alnus glutinosa) s příměsí břízy
pýřité (Betula pubescens) nebo v chladnějších polohách
i smrkem ztepilým (Picea abies). V keřovém patru biotopu
se mohou vyskytovat například krušina olšová (Frangula
alnus), ostružiník maliník (Rubus idaeus), jeřáb ptačí
(Sorbus aucuparia), střemcha obecná (Prunus padus)
a další. Složení bylinného patra je variabilní a záleží jed-
nak na mikroreliéfu (místy se vyskytující kopečkový
mikroreliéf v okolí pat stromů vytváří relativné sušší pod-
mínky ve srovnání se sníženinami zaplavenými vodou)
a dále na zásobě živin v půdním profilu. Na vyvýšených
místech rostou například krablice chlupatá (Chaerophyl-
lum hirsutum), kapra� osténkatá (Dryopteris carthu-
siana) nebo netýkavka nedůtklivá (Impatiens noli-tan-
gere). Na vlhčích místech pak například různé druhy
ostřic, jako je ostřice ostrá (Carex acutiformis), ostřice
vyvýšená (Carex elata) nebo ostřice prodloužená (Carex
elongata). Na zamokřených místech se vyskytují rovněž
rostliny bahenní nebo vodní, jako je například třtina šedá
(Calamagrostis canescens) nebo svízel bahenní (Galium
palustre) či okřehek malý (Lemna minor). Nesmíme zde
opomenout rovněž nápadně kvetoucí kosatec žlutý (Iris
pseudacorus). V mokřadních olšinách živinami chudých
(oligotrofních) se vyskytuje vedle již zmíněné třtiny šedé
(Calamagrostis canescens) a ostřice prodloužené (Carex
elongata) také smldník bahenní (Peucedanum palustre)
a mochna bahenní (Potentilla palustris). Na půdách
středně bohatých (mezotrofních) až bohatých (eutrofních)
převládají například ostřice ostrá (Carex acutiformis)
nebo ostřice pobřežní (Carex riparia), zatímco uvedené
oligotrofní druhy rostlin ustupují. V podrostu se často
vyskytuje rovněž mechové patro tvořené acidofilními
mechy. 

Mokřadní olšiny jsou roztroušeně rozšířené po ce-
lém území republiky, nejčastěji však v Třeboňské pánvi, 
v okolí Doks, na Kokořínsku, Chebsku, Plzeňsku a Křivo-
klátsku, v Polabí, severovýchodních Čechách, na Česko-
moravské vrchovině, ve středním Pomoraví a na
Ostravsku. 

Biotopy mokřadních olšin jsou ohroženy především
jejich odvodňováním, které má za následek snížení
hladiny podzemní vody, a následným zalesněním nevhod-
nými dřevinami, například smrkem.

LUŽNÍ LESY

Biotopy lužních lesů jsou vázány především na aluvia
potoků a řek, na svahová lesní prameniště a terénní
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21Biotopy měkkého luhu nížinných řek jsou domovem zdat-
ného dřevorubce – bobra. Jeho pobytové stopy nelze
přehlédnout. Spatřit bobra osobně již tak snadné není.



jí na březích středních toků potoků a řek od nížin až do
hor. Charakter toků již umožňuje vznik aluvií, na kterých
se vyvíjí zpravidla lehké až středně těžké fluvizemě, které
v místech s trvale vysokou hladinou podzemní vody
přecházejí do glejů. Půdy jsou zpravidla dobře zásobeny
živinami a mají variabilní obsah humusu v celém půdním
profilu. Půdní reakce je závislá na místě původu aluviál-
ních sedimentů. V lesních porostech, jak opět naznačuje
název podjednotky biotopu, dominuje olše lepkavá (Alnus
glutinosa) nebo jasan ztepilý (Fraxinus excelsior), jejich
příměsí jsou dřeviny, které snesou vysokou hladinu
podzemní vody, jako je javor mléč (Acer platanoides), javor
klen (Acer pseudoplatanus), střmecha obecná (Prunus
padus), dub letní (Quercus robur), lípa srdčitá (Tilia cor-
data) nebo habr obecný (Carpinus betulus). V biotopu je
zpravidla husté, druhově bohaté keřové patro s bezem
černým (Sambucus nigra), bezem hroznatým (Sambucus
racemosa), vrbou jívou (Salix caprea), vrbou křehkou
(Salix fragilit) a brslenem evropským (Euonymus
europaea). Zastoupení dřevin a keřů závisí na nadmořské
výšce a klimatických podmínkách konkrétního stano-
viště. Bohaté bylinné patro oplývá vlhkomilnými lesními
druhy, jako je například bledule jarní (Leucojum vernum),
netýkavka nedůtklivá (Impatiens noli-tangere), blatouch
bahenní (Caltha palustris), vrbina hajní (Lysimachia
nemorum), přeslička lesní (Equisetum sylvaticum)
a z trav jmenujme alespoň kostřavu obrovskou (Festuca
gigantea). Bohatost biotopu nám dokazuje častá přítom-
nost kopřivy dvoudomé (Urtica dioica). V nižších polo-
hách může být i slabě vyvinutý jarní aspekt s orsejem
jarním (Ficaria bulbifera), sasankou hajní (Anemone
nemorosa) nebo mokrýšem střídavolistým (Chrysosple-
nium alternifolium). 

Lužní lesy nejnižších poloh reprezentují podjednotky
biotopu nazvané tvrdé luhy nížinných řek a měkké luhy
nížinných řek. Oba biotopy jsou vázány na široká, plochá
aluvia dolních toků velkých řek a nížinných pánví,
vzniklé ukládáním jemných říčních sedimentů. Půdy jsou
proto jílovitohlinité až jílovité, těžšího charakteru
s vysokou hladinou podzemní vody, která se ve směru od
vodního toku zahlubuje. Půdy jsou vždy bohaté živinami.

ní heterogenitu, a proto je biotop lužních lesů rozdělen do
čtyř podjednotek, odrážejícchí především výškovou, ale
i geomorfologickou variabilitu našeho území. Myslím, 
že zde si můžeme dovolit určité zjednodušení. Horské
olšiny s olší šedou se nejčastěji vyskytují v pohraničních
horách a jejich podhůřích na pravidelně zaplavovaných
březích rychle proudících vodních toků. Charakter toků
neumožňuje sedimentaci jemných částic a v okolí
horských řek a potoků jsou často pouze slabě vyvinuté 
fluvizemě, které přecházejí do hydromorfních forem
v okolí se vyskytujících půdních typů nebo v místech
s dlouhodobě stagnující vodou do glejů. Jak již říká název
podjednotky biotopu, dominantní dřevinou je olše šedá
(Alnus incana), příměs jejích porostů je pak tvořena
javorem klenem (Acer pseudoplatanus), vrbou jívou (Salix
caprea) a smrkem ztepilým (Picea abies). Bylinné patro je
husté se zastoupením vlhkomilných, často typicky
horských rostlin, jako je mléčivec alpský (Cicerbita
alpina), kamzičník rakouský (Doronicum austriacum),
devětsil bílý (Petasites albus), oměj šalamounek
(Aconitum callibotryon) a kýchavice bílá (Veratrum
album). Údolní jasanovo-olšové luhy se nejčastěji vyskytu-
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přítulu (Galium aparine), popenec obecný (Glechoma 
hederacea), netýkavku nedůtklivou (Impatiens noli-tan-
gere), ptačinec hajní (Stellaria nemorum), kopřivu dvoudo-
mou (Urtica dioica). V tvrdém luhu se vyskytuje bohatý
jarní aspekt. Na jaře zde vykvétají například česnek med-
vědí (Allium ursinum), orsej jarní (Ficaria bulbifera),
dymnivka dutá (Corydalis cava), křivatec žlutý (Gagea
lutea), sněženka podsněžník (Galanthus nivalis), sasanka
hajní (Anemone nemorosa), sasanka pryskyřníkovitá
(Anemone ranunculoides) a další. V měkkém luhu se
vyskytují druhy rostlin preferující vysokou hladinu
podzemní vody a snášející i dlouhodobé zamokření, jako 
je například blatouch bahenní (Caltha palustris),
zblochan vodní (Glyceria maxima), svízel bahenní (Galium
palustre), kosatec žlutý (Iris pseudacorus), chrastice
rákosovitá (Phalaris arundinacea), rákos obecný
(Phragmites australis), ostřice ostrá (Carex acutiformis),
ostřice pobřežní (Carex riparia) nebo lipnice bahenní (Poa
palustris), které často mohou tvořit i přechod do
pobřežních biotopů. Sušší místa pak obsazují rostliny, 
jako je bledule letní (Leucojum aestivum), hluchavka skvr-
nitá (Lamium maculatum), vrbina obecná (Lysimachia
vulgaris), lilek potměchu� (Solanum dulcamara), kostival
lékařský (Symphytum officinale) nebo chmel otáčivý
(Humulus lupulus), které mohou vytvářet přechod do
biotopu tvrdého luhu. �NN

Půdním typem v místech s vysokou hladinou podzemní
vody jsou gleje, které postupně přecházejí do fluvizemí.
Výška hladiny podzemní vody rovněž určuje charakter
biotopu. K vysokým hladinám tolerantní dřeviny a byliny,
které jsou častěji měkkodřevé, jako je především vrba bílá
(Salix alba) a topol černý (Populus nigra), dávají biotopu
název měkký luh. Naopak k vysoké hladině podzemní
vody méně tolerantní druhy jsou zpravidla tvrdodřevé
a dávají biotopu název tvrdý luh. Typické dřeviny pro
tvrdý luh jsou například dub letní (Quercus robur), jasan
ztepilý (Fraxinus excelsior) jilm vaz (Ulmus laevis), jilm
habrolistý (Ulmus minor) nebo javor babyka (Acer
campestre). V keřovém patru je zastoupena například
střemcha obecná (Prunus padus), svída krvavá (Cornus
sanguinea), bez černý (Sambucus nigra) a další keře.
Bylinné patro je druhově velmi bohaté s převahou
vlhkomilných rostlin. Za typické zástupce lze považovat
bršlici kozí nohu (Aegopodium podagraria), kerblík lesní
(Anthriscus sylvestris), válečku lesní (Brachypodium syl-
vaticum), kostřavu obrovskou (Festuca gigantea), svízel
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Biotop měkkého luhu nížinných řek s vrbou bílou (Salix alba), která obsazuje
nevlhčí stanoviště v blízkosti vodních toků. Rezervace Křivé jezero v nivě řeky
Dyje na Břeclavsku.
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Biotop horské olšiny
s olší šedou. Řeka Vydra
u Hálkovy chaty
– Šumava.

Údolní jasanovo-olšové luhs dominantní olší lepkavou 
(Alnus glutinosa) v okolí Unětického potoka v přírodní 
rezervaci Tiché údolí - Roztocký háj, Praha-západ.



Vážení čtenáři, milovníci Jizerských hor, přátelé,
krajina Jizerských hor byla v osmdesátých letech výrazně poškozena vysokou imisní zátěží 
i neadekvátním lesním hospodařením. Že se současný stav tohoto zkoušeného nicméně stále krásného
pohoří zjevně zlepšil, lze připsat nejen snížení imisní zátěže ve většině ukazatelů, ale i společnému
úsilí lesníků a ochranářů přírody při obnově přírodě bližších a ekologicky stabilnějších lesů. Svoji 
pozitivní úlohu v tom sehrála i Nadace pro záchranu a obnovu Jizerských hor, která vznikla v roce
1993 z iniciativy ekologů na půdě Správy Chráněné krajinné oblasti Jizerské hory a k této iniciativě 
se připojili četní vědci i někteří ministři životního prostředí. Toto odborné zázemí zaručuje, 
že pomoc dokážeme uváženě směrovat tam, kde je nejvíce zapotřebí.
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JIZERSKÉ HORY

Nadace pro záchranu a obnovu Jizerských hor bude
v letošním roce slavit své 15. narozeniny a za tu dobu již
ušla dlouhou cestu. Na počátku jsme se zaměřovali na
konkrétní ochranářská opatření a postupem času jsme
rozšířili svou pozornost také na veřejnost, která žije nejen
v Jizerských horách samotných, ale i v jejich okolí.
Podařilo se nám podpořit řadu projektů zaměřených na
záchranu jizerskohorských lesů samotných a na mnoho
dalších důležitých výzkumných projektů, konkrétních
ochranářských opatření či ekologicko-výchovných pro-
gramů pro veřejnost. 

Nadace podpořila za dobu své existence několik stovek
malých i větších projektů o objemu několika mil.Kč, které
přispěly k obnově přírodního prostředí jizerskohorské
krajiny. Během tohoto období se Nadace také stala stabi-
lizovanou institucí se základním nadačním jměním přes
45 mil. Kč.

V současné době vyhlašuje Nadace každoročně tři
grantové programy – každý zaměřený na jinou cílovou
skupinu. Krom organizací, které se starají o Jizerské hory
přímo, podporujeme v základním grantovém programu
i vydávání publikací o Jizerských horách a další ekolo-
gicko-ochranářské projekty. Studentským programem se
zase snažíme pomoci mladým lidem, kteří se rozhodnou
psát svou diplomovou nebo seminární práci na téma

Jizerské hory. A třetím grantovým programem je podpora
ekologické výchovy dětí na školách a v zájmových
kroužcích. 

Ekologickou výchovu však děláme i sami a ve spolu-
práci se Společností pro Jizerské hory, o.p.s. přímo
v samotném srdci Jizerských hor - v osadě Jizerka. Objekt
čp.2, který jsme získali v dezolátním stavu v roce 1998 se
podařilo minulý rok zrekonstruovat a přestavět na
středisko ekologické výchovy a budeme zde podporovat



Jakými způsoby se lze přihlásit do Klubu? 

TELEFONICKY NA ČÍSLE: 605 701 503 
NA INTERNETU: automaticky na naší adrese:
http://jizerky.ecn.cz
E-MAILEM: jizerky@atlas.cz
Členský příspěvek nám můžete zaslat
BANKOVNÍM PŘÍKAZEM na účet u ČSOB
Liberec, č. ú. 346 35 88/0300 (nezapomeňte uvést
své jméno do zprávy pro příjemce, abychom Vám
mohli poděkovat)
PÍSEMNĚ na adresu: 
Nadace pro záchranu a obnovu Jizerských hor

Mgr. Ondřej Petrovský, ředitel Nadace
Matoušova 453/21, 460 01 Liberec 3
Tel: +420 605 701 503

Předem velice děkujeme
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www.jizerky.ecn.cz, e-mail: jizerky@atlas.cz

zcela nové programy ekologické výchovy pro školy. Jsem
přesvědčen, že díky kombinaci ideální polohy objektu
a dobře připravených pobytových programů bude u škol
dostatečný zájem o toto středisko a dopomůžeme tak
k ekologické osvětě mezi mladou generací.

Závěrem nesmím zapomenout poděkovat všem našim
dosavadním dárcům a sponzorům, bez kterých by byla
naše činnost těžko myslitelná. Veliké díky patří i všem
organizacím a jednotlivcům, kteří s námi spolupracují
v odborné rovině a pomáhají tak Jizerským horám
s námi. Nemohu nevzpomenout aspoň dvě jména, která
pro rozjezd a stabilizaci naší Nadace byla klíčová. Na
začátku nám velmi pomohl prof. Josef Fanta působící na
nizozemských univerzitách. Nebýt jeho pomoci při
zajištění prvního velkého projektu Nadace u Nadace
prince Bernarda, byl by celý vývoj naší práce o hodně
méně efektivní. Mimořádně chci však poděkovat nedávno
zesnulému Ing. Ivanu Dejmalovi, bývalému ministrovi
životního prostředí. Stál nejen u zrodu naší Nadace, ale
i zásadním způsobem pomohl při její ekonomické stabi-
lizaci. �NN

RNDr. František PELC, předseda správní rady 
Nadace pro záchranu a obnovu Jizerských hor

������������������������������

Jak můžete pomoci Jizerkám právě Vy? 

Vstupte do Klubu přátel Nadace. Klub vznikl v prů-
běhu roku 2003 a jeho cílem je rozšiřovat základnu pří-
znivců, kterým není osud Jizerských hor lhostejný. Čle-
nem Klubu se může stát každý, kdo důvěřuje Nadaci
a rozhodl se ji v daném roce finančně podpořit. Klub přá-
tel Nadace sdružuje již přes 160 lidí, kteří tímto projevili
svůj zájem o Jizerské hory a kterých si velice vážíme. 
Bez jejich finančních darů by naše činnost byla nemysli-
telná.



po které zbyla kaldera dvakrát větší
než kráter indonéské sopky Kraka-
tau, vyvolala vlnu tsunami (na
pobřeží měla výšku cca 40 m a v ok-
ruhu 120 km kolem vulkánu trvala
naprostá tma 80 hodin), kterou za-
znamenaly všechny civilizace na
pobřeží Středozemního moře a která
poničila i minojskou Krétu. Dříve se
sice věřilo, že právě tato událost stála
za zánikem krétské kultury, archeo-
logické nálezy však potvrdily, že
minojská kultura se z katastrofy
vzpamatovala a vzkvétala nejméně
dalších 200 let. I přesto však mohla
tato událost sloužit jako námět pro
vznik mýtu o Atlantidě. 
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ATLANTIDA
tajemství pod

ATLANTIDA
tajemství pod

BÁJNÁ ATLANTIDA

Mýtus o Atlantidě vypráví o báj-
ném ostrovním státu, který podle
starověkých filosofů (především
Platóna) opanoval téměř celou oblast
Středomoří, ale nakonec byl zničen
obrovskou přírodní katastrofou, kte-
rou na něj seslali samotní bohové.

I když podle legendy dosáhla tato
říše svého vrcholu asi před 11 000
lety, v literatuře se příběh o ní objevil
mnohem později. Prvním, kdo se
o tomto ostrovním státě zmínil, byl
řecký filosof Platón (427–347 př. Kr.)
popisující Atlantidu v dialogu
Timaios a Kritias. Platón bájnou
zemi umístil do oblasti za Heraklovy
sloupy Gibraltaru. Podle něj byla
Atlantida mocným a rozpínavým
státem, který byl ovšem nakonec
poražen starověkými Athénami
a posléze zničen přírodní katastro-
fou. Kde ovšem řecký filosof čerpal
námět ke svému příběhu? Jde o his-
torický fakt nebo pouze o smyšlenku
podporující filosofické teze autora? 

Inspirací mohla Platónovi být ve
své době velmi rozvinutá minojská
kultura na ostrově Kréta. Navíc tuto
civilizaci částečně opravdu poničila
přírodní pohroma. Roku 1470 př. Kr.
se totiž probudil vulkán na ostrově
Théra (Santorinu). Obrovská erupce,

Platón, dialog
Kritias: „..králové
ostrova Atlantského,
který, jak jsme 
pravili, kdysi 
se tam rozkládal
a byl větší než 
Libye a Asie, 
avšak ponořiv se 
při zemětřesení, 
působí nyní svým
neproniknutelným 
bahnem překážku
v plavbě těm, 
kteří vyplouvají
odtud na širé moře.“



netrval 365 dní, ale čas se měřil na
tzv. lunární velké roky, jeden ta-
kový rok = 100 měsíčních úplňků.
Osm „našich“ solárních let tak
odpovídá 99 letům lunárním, Pla-
tónových 9 000 let, kolik uplynulo od
zkázy Atlantidy, by mohlo být oněch
1450–1350 let př. Kr., potom by ale
i erupce na Théře a následná pohro-
ma na Krétě mohly být inspirací pro
zničení Atlantidy. „Nepatrný“ rozpor
je však ve velikosti státu, který
Platón popisuje jako Libyi a Asii
dohromady (!!!), a ovšem také v zá-
niku Atlantidy – v tomto případě 
postupné zaplavení se Platónovi
nezdálo být asi dostatečně drama-
tickým koncem, okamžitá zkáza, 
a� už zemětřesení nebo výbuch sopky,
je efektnější.

Přestože mýtus o bájné Atlantidě
pravděpodobně vznikl jako směs 
historických faktů a fantazie jed-
noho autora, stal se inspirací pro

Je pravděpodobné, že Platón při
vyprávění záměrně smísil historická
fakta, mýty a vlastní fantazii, aby tak
podpořil své filosofické myšlenky
– především názory na uspořádání
státu. V příběhu Atlantidy je totiž
tato velmoc poražena mnohem
slabšími Athénami, jejichž státní
uspořádaní přesně odpovídá Plató-
novým představám. V původním
podání jsou tedy dokonalým státem
Athény a nikoliv Atlantida, jak si
příběh upravili pozdější autoři.

Další možností je, že Atlantida
byla skutečně zatopena postupným
stoupáním hladiny oceánu – cca 2 m
za století, které nastalo asi před 
11 tisíci lety po skončení doby ledové,
časově by to souhlasilo se zánikem
říše popsané Platónem. V antice rok

LITERATURA: 

� Josef Dvořák:
Země, lidé a katastrofy,
Praha, 1987

� Zdeněk Kukal:
Atlantis ve světle moderní
vědy, Praha, 1978

� Jiří Svoboda:
Jak to bylo s Atlantidou
– nový pohled na starou
záhadu, Praha, 1998

� PLATÓN–TIMAIOS,
KRITIAS, nakladatelství
Oikoymenh, 2003

� Ivo Budil:
časopis Vesmír, listopad 2001
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hladinou snůhladinou snů
mnoho dalších spisovatelů i vědců.
Mnozí z nich se v průběhu historie
snažili hledat důkazy o její existenci
a podávali fantastické podrobnosti
o tomto ostrovním státě. A i když
Kréta, pokud ji můžeme alespoň
částečně ztotožnit z bájnou Atlan-
tidou, nikdy nebojovala s Athénami
ani nebyla zničena živelnou pohro-
mou, nepřestává fascinovat předsta-
vivost lidstva. 

�NN



Složitější otázkou je odstraňování
chlorovaných uhlovodíků (původně
rozpouštědel) z podzemní vody. Ty
jsou těžší než voda a mimo jiné mají
schopnost se po dlouhá období vázat
v zemině a být z ní znovu vypla-
vovány do podzemní vody. Jejich kon-
centrace tedy často kolísají. Zde
kromě toho hraje roli nepříznivé geo-
logické a hydrogeologické prostředí
– jílovité a slínité sedimenty s velmi
nízkou propustností a s četnými inho-
mogenitami, což mj. způsobuje hro-
madění kontaminantu v určitých
místech a jeho nerovnoměrné šíření.
Z těchto i dalších důvodů je mimo-
řádně obtížné např. stanovit bilanci
kontaminantu, tzn. celkové množ-
ství, které je v podzemní vodě ob-
saženo, resp. které z ní ještě zbývá
odstranit. 

Základní používanou technologií
k odstraňování chlorovaných uhlo-
vodíků z podzemní vody je sanační
čerpání – voda čerpaná z vrtů nebo
z dalších hydrogeologických objektů
(zde jsou to např. i domovní studny
v obytné zástavbě) se na povrchu čistí
v sanačních stanicích fungujících na
principu provzdušňování, kdy se
těkavé chlorované uhlovodíky naváží
na bublinky proháněného vzduchu
a poté zachytí na vzdušných filtrech,
zatímco se vyčištěná podzemní voda
vrací do přirozeného cyklu. Eko-
system spol. s r.o. používá sanační
stanice na bázi horizontálních pro-
vzdušňovačů vlastní konstrukce
a výroby. 

To však na této lokalitě nestačí;
metoda sice přináší zřetelné výsled-
ky (hlavně z dlouhodobého pohledu),
ale je poměrně pomalá a někdy
dokonce naráží na nedostatek vody
ve vrtech. Proto se ověřují možnosti
intenzifikace. 

Problematiku takové obtížně sa-
novatelné lokality můžeme demon-
strovat na aktivitách společnosti
Ekosystem spol. s r.o. při odstra-
ňování kontaminace zemin a pod-
zemní vody v areálu podniku PAL
International a.s. v Praze-Kbelích.
Jde o znečištění starého data, které
sice nemá spojitost s blízkým kbel-
ským letištěm, nicméně představuje
jedno z hlavních ekologických rizik
této oblasti. Bylo způsobeno po-
užíváním olejů a odmaš�ováním při
výrobě automobilových součástek;
k nejmasovějšímu vypouštění polu-
tantů docházelo asi v 60.–70. létech
20. století, ačkoli vznik znečištění lze
datovat mnohem dříve. Důsledkem
bylo ohrožení podzemních vod mj.
v přiléhající obytné zástavbě městské
části Praha 19-Kbely.

Ropné látky, zde převážně oleje,
zasáhly podzemní vodu jen zaned-
batelně a udržely se vesměs na
místě, tzn. pod podlahami provozních
budov. Zde je řešení principiálně
jednoduché: odtěžby kontaminova-
ných podlah včetně podložní zeminy
a jejich odvoz k biodegradaci pro-
váděné autorizovanou firmou mimo
areál. 

Výstavba
sanačního

drénu se
prováděla

jako externí
subdodávka

hornickým
způsobem.

Otázka starých ekologických
zátěží se dostala do popředí

zájmu již zhruba před patnácti
lety, kdy privatizované podniky

začaly přejímat jako věcné 
břemeno i znečištění životního

prostředí, způsobené léty 
předchozího neekologického

provozu. Hledání řešení se od
té doby posunulo především

do sféry výzkumu, vývoje
a uvádění vědeckých poznatků

do praxe, problém starých
zátěží však přetrvává. Sanace

masivně kontaminovaného
prostředí totiž bývá složitá,
vyžaduje značnou časovou
prodlevu i nemalé finanční

náklady. 

KOMBINOVANÉ
SANAČNÍ 
TECHNOLOGIE
SPOLEČNOSTI
EKOSYSTEM
SPOL. S R.O.
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Soustředěné umístění provzdušňovacích a ventingových
sanačních stanic. Rozvody jsou vedeny vrchem.



jektů a průběžné dokumentace, po
dosažení cílových parametrů sanace
se počítá s postsanačním monitorin-
gem ověřujícím nevratnost dekonta-
minace lokality. To vše je nejen zde,
ale i na dalších sanovaných lokali-
tách pokryto z vlastních kapacit. 

Z dalších progresivních sanač-
ních technologií provozovaných spo-
lečností Ekosystem spol. s r.o. se sluší
uvést např. úspěšně provozně od-

zkoušené odstraňování arsenu z pod-
zemní vody technologií iontové vý-
měny, odstraňování ropné fáze me-
todou bioslurpingu (děj na rozhraní
čerpání a odsávání při hladině
podzemní vody), v kooperaci s jinými
firmami se provádí např. čištění
podzemních a odpadních vod tech-
nologií membránové separace nebo
dekontaminace zemin propařováním.
Odstraňování starých ekologických
zátěží probíhá vždy od geologického
průzkumu až po závěrečné vyhodno-
cení. Nehledě na širší profil firmy,
jímž je např. konstrukce, výroba
a instalace malých čistíren odpad-
ních vod a na druhé straně např.
zpracování dokumentací a posudků
EIA nebo konzultační a poradenská
činnost. Jde tedy o komplexní pří-
stup k problematice industriálních
složek životního prostředí.            �NN

sanačně čerpá ze sběrných šachet,
které jsou zatím osazeny čtyři, v sou-
časnosti se buduje prodloužení drénu
ukončené pátou šachtou. Přestože
i v tomto případě jde o klasické sa-
nační čerpání, je efektivita výrazně
vyšší, nebo� nejde pouze o bodový
objekt, ale o souvislejší sběrný sy-
stém. Vytváří se tak zároveň hyd-
raulická bariéra proti dalšímu proni-
kání znečištěné vody mimo areál.

Účinnost je patrná jednak na dosa-
žení sanačního limitu v okolí drénu,
jednak na předělení kontaminačního
mraku v předpolí areálu na dvě od-
dělené (a tedy snadněji sanovatelné)
plochy. 

Ačkoli úplné dekontaminace lo-
kality nebylo dosaženo v plánovaném
termínu a je nutno sanaci prodloužit,
přesto je zřejmé, že uvedená kombi-
nace sanačních postupů – v tomto
případě všech přijatelných – vede
k pozitivním výsledkům. Stále tu
však hraje roli faktor časové nároč-
nosti, který je u takového původu
a rozsahu znečištění pochopitelný.

Tolik příklad jedné poměrně ná-
ročné sanace. Popsané metody ovšem
nejsou zdaleka všechny, jimiž spo-
lečnost Ekosystem spol. s r.o. dispo-
nuje, ani nezabírají úplný průřez
aktivitami spojenými s likvidací
starých ekologických zátěží. Vlastní
sanaci předcházely různé fáze prů-
zkumu, průběžně se provádí inže-
nýrská činnost zahrnující širokou
škálu zpracování a projednávání pro-

Jednou z nich je venting – odsává-
ní vzduchu z vrtů, v němž je část
těkavých látek rozptýlena. To je v pří-
padě areálu PAL dobrá podpůrná me-
toda zejména u kombinovaných vrtů,
zároveň čerpaných i odsávaných. Tes-
toval se i air sparging – umělé vháně-
ní vzduchu jedním vrtem a jeho odsá-
vání z jiného blízkého vrtu. Zde však
byla účinnost nízká, zejména z důvo-
du málo porézního podloží.

Progresivní metodou je chemická
oxidace in situ, s níž má společnost
již četnější provozní zkušenosti. Do
zvláštních zasakovacích vrtů je tla-
kově vháněn roztok manganistanu
draselného, který v podzemní vodě
reaguje s chlorovanými uhlovodíky za
vzniku neškodných sloučenin. Apli-
kace v areálu PAL přinesla zajímavé,
i když rozporné výsledky: účinek oxi-
dace je tu méně výrazný, než by se
očekávalo a efektivita metody neod-
povídá spotřebovanému množství
manganistanu. Je to opět ovlivněno
výše uvedeným geologickým pro-
středím, de facto nejhorším myslitel-
ným pro aplikaci jakýchkoli sanač-
ních technologií. 

Nejúčinnějším prostředkem proti
pronikání kontaminované vody do
okolní zástavby je sanační drén. Jde
o svodný kanál uložený hluboko pod
povrchem (kolem 10 m), kolmo na
směr proudění podzemní vody, situo-
vaný tak, aby přesahoval z vnitřku
areálu poměrně daleko do jeho před-
polí. Voda zachycená drénem se

Nevyužívaná
hala po
odtěžbě 
kontamino-
vaných 
podlah.

Sanační
stanice 
pro vtláčení
manganis-
tanu 
draselného.
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Vtláčecí vrty manganistanu draselného
fungovaly i během úprav uvnitř areálu.



Straka obecná (Pica pica):
v průběhu posledního desetiletí se
nastěhovala až téměř do centra
Prahy. Staví si hnízda v korunách
stromů – jsou to poměrně nápadné
velké stavby z nejrůznějších větví
a větviček.

Sojka obecná (Garrulus glan-
darius): původně plachý obyvatel
lesů. Podobně jako straka obecná se
v posledních letech stále častěji
vyskytuje i uvnitř Prahy.

Další tři krkavcovité ptáky (ves-
měs černé) můžeme zastihnout pouze
poměrně vzácně na okrajích Prahy.
Jsou to krkavec velký (Corvus
corax), vrána černá (Corvus corone)
a vrána šedá (Corvus cornix).
A poslední – ořešník kropenatý
(Nucifraga caryocatactes) obývá
horské a podhorské jehličnaté lesy.
Na okraj Prahy zalétne velmi vzácně.

Kavka obecná (Corvus monedu-
la): setkáváme se s ní především ve
staré zástavbě, kde hnízdí v nej-
různějších dutinách a polodutinách
na budovách, některé páry též ve
stromových dutinách.

NAŠI KRKAVCOVITÍ 
SE PŘEDSTAVUJÍ

Z původního „sedmera“ našich zá-
stupců bylo nedávno vytvořeno „os-
mero“ (uznáním vrány černé a vrány
šedé za 2 samostatné druhy – „pový-
šením“ z původních poddruhů). To
však nic nemění na platnosti již dříve
připraveného názvu projektu „Sed-
mero krkavců“, nebo� s vránami se
většina z nás setká pouze „okrajově“
na okrajích Prahy a málokdo je
dovede od sebe odlišit.

Na území našeho hlavního města
se pravidelně a celoročně setkáváme
se čtveřicí krkavcovitých. První dva
jsou převážně černí a šedí, zbývající
dva jsou pak našimi nejpestřejšími
z této skupiny. Jsou to:

Havran polní (Corvus frugile-
gus): hnízdí pospolitě v korunách
vysokých stromů. V současné době je
největší kolonie poblíž stanice
METRA „Hradčanská“ (nedaleko
„Písecké brány“), kde je kolem 100
obsazených hnízd. Tito pražští hav-
rani nás počátkem října opouštějí
(odlétají do zimoviš� – většinou do
Francie). Ve stejnou dobu na jejich
místa přilétají havrani ze severový-
chodu.

Vpravo:
Pro lepší
možnost

porovnání
představu-

jeme obě 
naše vrány

u „společ-
ného“ 

hnízda

Po úspěšném projektu "Sovy do škol" opustilo sdružení ORNITA  ornitologic-
kou tématiku a rozhodlo se přiblížit pražským školákům roztomilého, ale tak
trochu přehlíženého savce – veverku obecnou. Akce „Pražská veverka“
probíhala ve spolupráci se zoologickým oddělením Národního muzea (RNDr.
Miloš Anděra, CSc.) a Přírodovědeckou fakultou UK (diplomantka Zuzana
Bartáková). Pražská školní mládež měla možnost se přímo zapojit do sledová-
ní míst výskytu (mapování) veverky obecné a výrazně tak přispěla k poznání
současného obrazu rozšíření dříve pronásledované, dnes však silně ubývající
až ohrožené veverky obecné.
Od počátku školního roku 2008/2009 se sdružení ORNITA vrací k ornitolo-
gické problamatice: objektem zájmu se stávají naši krkavcovití ptáci. Proč
právě oni?
Krkavcovití ptáci (dříve známí též pod názvem havranovití) jsou nevelkou, 
ale poměrně zajímavou skupinou (odborně čeledí) ptáků. Někteří z nich
(především krkavec velký, havran polní a obě vrány) jsou tak velcí, že mnozí
z nás ani netuší, že patří mezi pěvce.

Projekt „Sedmero krkavců“
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Vrána černá

Vrána šedá

Hranici výskytu vrány
černé a vrány šedé u nás
tvoří tok řeky Vltavy: na
západě se vyskytuje vrána
černá, na východ od Vltavy
žije vrána šedá. V určitém
pásu se však obě vrány
svým výskytem "překrývají



Vrána: Zatímco u nás je to
jeden z mála ptáků, který nejde
do měst, tak prakticky všude
v Evropě, ale i jinde, je to velmi
běžný (mnohde nejpočetnější)
pták velkých metropolí. Tak
například v německých městech
potkáte hejna vran černých
a jejich hnízda najdete na
většině stromů, v Petrohradě
i Istanbulu jsou to vrány šedé
a jejich blízce příbuzné najdeme
například ve Washingtonu
(vránu americkou) či v Bombaji
(vránu lesklou).

KRKAVCOVITÍ
V POMĚRNÉ
VELIKOSTI:
1 – Ořešník
kropenatý
(Nucifraga
caryocatactes),
2 – Sojka 
obecná
(Garrulus
glandarius), 
3 – Straka
obecná 
(Pica pica), 
4 – Kavka
obecná
(Corvus 
monedula), 
5 – Havran
polní (Corvus
frugilegus), 
6 – Vrána
černá (Corvus
corone), 
7 – Vrána šedá
(Corvus
cornix), 
8 – Krkavec
velký (Corvus
corax)
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Havran polní má u kořene zobáku neopeřenou svět-
lou (bílou) kůži. Má tenčí zobák než vrány. Peří na
nohou vytváří "kalhotky". Opeření havrana je fialově
lesklé. Vrána černá má mohutnější zobák, nemá
"kalhotky" a peří je bez fialového lesku.

Hnízdní kolonie havranů polních u Písecké brány
(poblíž stanice metra Hradčanská)



zimovat a počátkem března se opět
vracejí na hnízdiště. A navíc: v Praze
ještě vše komplikuje skutečnost, že
zde havrani polní i hnízdí – Pražané
se tedy s havrany setkávají celoročně.
A bylo by dobré vědět, že havran není
partner („samec“) od vrány! Je to
samostatný druh – havran polní.

HAVRAN POLNÍ 
(CORVUS FRUGILEGUS) 

Hnízdí koloniálně na vyšších
stromech, většinou v rovinách tam,
kde má možnost vyletovat za potra-
vou do polí a luk, ve městech pak na
udržované trávníky.

Staří ptáci mají u kořene zobáku
neopeřenou světlou kůži, mladí mají
kořen zobáku opeřený.

Na noc odlétají na společná noco-
viště v korunách vysokých stromů.
Na některých nocovištích počty
ptáků dosahují i přes 30 000 jedinců.

ptácích, kteří s námi tráví přímo ve
městě část podzimu a skoro celou
zimu. Téměř všichni je považují za
vrány! Nikdo jim totiž už ve škole
neřekl, že to jsou havrani polní.
A místa jejich původu? Především
Rusko a Ukrajina, méně pak Polsko.
Prostě k nám pravidelně přilétají

Nyní, když už jsme si všechny
„pražské“ krkavcovité ptáky před-
stavili, můžeme stručně shrnout,
proč chceme, aby se pražská mládež
o nich dověděla některé podrobnosti.

Krkavcovití jsou nesmírně učen-
liví, zvídaví a přizpůsobiví. Proto
bývali dříve skoro všichni (snad
s výjimkou lesního samotáře ořešní-
ka) drženi v zajetí jako zajímaví
a často roztomilí společníci. Praktic-
ké využití to pak často mělo ( a stále
má) ve filmových zpracováních pohá-
dek atp. Zkušenosti ornitologů ne-
ustále potvrzují, jak hluboké jsou
neznalosti naší veřejnosti o černých

Před
odletem 

do korun
stromů, 

kde nocují,
se havrani
zpravidla

shromaž�ují
na

nejbližším
poli
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Havran: Zatímco
v Čechách existuje mnoho

hnízdních kolonií, 
tak na Moravě je známa

jen jediná!



Kavka: Doznala velmi dramatic-
kou ekologickou změnu: Původní
populace hnízdící ve stromových
dutiních a skalách téměř vymi-
zela, druh byl po desetiletí
v silné depresi a teprve v posled-
ních letech zaznamenal velký
nárůst, hnízdí již však převážně
v různých „dutinách“ domů.
Potomci pak dávají přednost
místům, kde se sami vylíhli.

Mapka hnízdního rozšíření kavky obecné zachycuje
situaci v letech 1985-1989. V následujících letech
došlo k postupnému nárůstu početnosti kavky
v Praze. V současné době v Praze hnízdí minimálně
100 párů. Přesnější výsledky přinese právě probíha-
jící mapování. Zde mohou významně pomoci i děti -
bližší podrobnosti můžete nalézt na www.ornita.cz.

V Praze k těmto způsobům umís-
tění hnízd ještě patří hnízdění v tě-
lesech některých vltavských mostů.
V poslední době kavek obecných
v některých našich městech přibývá.
Upouštěním od používání pevných
paliv jim vznikají nové možnosti
a příležitosti ke hnízdění. Vytrvale
hází větvičky do komína, až se ně-
která vzpříčí a vznikne základ pro
hnízdo.

Naše kavky obecné jsou částečně
tažné. Na podzim k nám přilétají
kavky obecné ze severovýchodu. Při-
pojují se k havranům polním a jako
jediní krkavcovití ptáci s nimi
společně nocují.

Havrani polní společně s kavkami
obecnými se na ně sletují z širšího
okolí (i více než 15 kilometrů). Pokud
na nich nejsou ptáci opakovaně
rušeni, přetrvávají nocoviště i desítky
let. Ptáci k nocování zasedají za
soumraku, druhý den s rozedněním
všichni nocoviště opouštějí a rozletují
se na místa, kde přes den hledají
potravu. Toto se s neúprosnou pra-

videlností opakuje po celou dobu
pobytu těchto „zimních hostů“ u nás,
tj. přibližně od poloviny října do
počátku března. Jak ukázaly výsled-
ky kroužkování, havrani polní k nám
přilétají z východněji a severovýchod-
něji položených hnízdiš� (Ukrajina,
Bělorusko, Rusko, částečně i Polsko).

KAVKA OBECNÁ 
(CORVUS MONEDULA) 

Hnízdí pospolitě v dutinách stro-
mů, ve věžích kostelů, na půdách, ve
škvírách skal i zdí, v nepoužívaných
komínech a větracích šachtách.



ta. Strakám vyhovují i udržované
trávníky, kde mohou vyhledávat
nejrůznější bezobratlé.

Hnízdo straky obecné je poměrně
mohutná stavba z větviček a klacíků,
některá hnízda jsou opatřena jedno-
duchou stříškou. Pokud někde nena-
jde vhodné stromy ke hnízdění, staví
hnízda i vysoko ve stožárech vedení

vysokého napětí. Staví několik hnízd,
pouze jedno však slouží ke hnízdění.
Hnízdní kotlinka je zpevněna blá-
tem, takže základ hnízda přetrvá
i řadu let. Straka tak neůmyslně po-
máhá některým jiným ptákům, kteří
si hnízdo sami postavit neumí (pře-
devším poštolka obecná a kalous
ušatý).

NNIIKKAA    99//2200008834 Při mapování hnízdního rozšíření ptáků v Praze před 20 lety straka dosud chyběla v širším centru města. Na
přelomu tisíciletí ji pak už bylo možno zastihnout snad s výjimkou Václavského náměstí i přímo v centru.

STRAKA OBECNÁ 
(PICA PICA)

U nás původně pták otevřené
krajiny. Vzhledem k tomu, že bývala
pronásledována člověkem, nebyly
počty nijak vysoké. 

Dnešní zemědělská krajina se pro
straku stává v mnoha případech ne-
vhodnou. Nachází v ní sice vysoké
stromy ke hnízdění, ale rozsáhlé
plochy chemicky ošetřovaných pol-
ních kultur (hlavně řepky a kuku-
řice) neposkytují možnosti k vyh-
ledávání a sběru potravy. Proto se
straka v současné době stále více

stěhuje do měst (včetně center těch
největších). Nalézá tam především
klid před pronásledovateli (nižší 
„střelecký tlak“) a dostatek potravy.
Tou jsou nejen nejrůznější bezobratlí
živočichové, ale i vejce a mlá�ata ptá-
ků, především pěvců. A těch ve měst-
ských parcích, zahradách a sadech
potká straka více než v naší současné
polní krajině. Dneš už si začínáme
zvykat i na straky poskakující po
střechách, komínech a televizních
anténách přímo uprostřed velkoměs-

Straka: Z plachého ptáka drzoun.
Nápadná změna v chování souvisí s nás-
tupem nových generací již odchovaných
a přizpůsobených pobytu ve městech
v blízkosti lidí. Stále však můžeme potkat
původní plaché populace, které na při-
blížení člověka reagují velmi plaše
vysokým letem nebo ukrýváním v porostu.

Při porovnání mapek hnízdního výskytu
kavky obecné, straky obecné a sojky obecné
v Praze v letech 1985-89 s výsledky součas-
ného mapování shledáváme, že zatímco
u straky a kavky dochází k osidlování dosud
volných prostor ("kvadrátů") a tím i ke zvy-
šování početnosti, u sojky se už „obsazenost“
téměř nemění: dále však stoupá její počet-
nost.

Ve „volné přírodě“ (tj. v mimoměstském
prostředí) se sojka se strakou většinou
nepotkávají a nekonkurují si ani při výběru
hnízdních stanoviš� ani potravně. Mimo lid-
ská sídla je sojka typicky lesním ptákem.
Straka obývá otevřenou krajinu s roztrouše-
nou stromovou zelení a keři. Hnízda sojek
jsou vždy ukryta, nejčastěji ve větvích jehlič-
nanů. Hnízda strak jsou naopak velmi
nápadná a našim očím unikají pouze ta



vysvětlovat jinak než jako střet zájmu při vy-
hledávání hnízd pěvců s mlá	aty, popř. čer-
stvě vyvedených mlá	at. S přicházejícím
podzimem mají sojky mnoho starostí
s vytvářením zásob. Jsou to především
žaludy v lesích a parcích, v zahradách pak
vlašské ořechy. Sojky je pečlivě ukrývají do
trávy, mechu a pod spadané listí. Netuší, že
havrani polní, kteří přiletí v druhé polovině
října ze severovýchodu, velmi pečlivě
prohlížejí právě tato místa. Značnou část
sojčích zásob (především ořechy) se jim
podaří objevit. Pozorování celoročního cyklu

sojek by bylo nesporně velmi zajímavé.
V jejich biologii je totiž stále mnoho neob-
jasněného. Nevíme například, kolik našich
sojek (především mladých) ke konci léta naše
hlavní město opustí a kolik sojek (původem
většinou zřejmě ze severovýchodu) „posílí“
naše pražské sojky a tráví s námi zimu.

SOJKA OBECNÁ 
(GARRULUS GLANDARIUS) 

Původně plachý lesní pták,
„strážkyně lesa“, nebo� svým drsným
křikem ohlásila každého návštěvní-
ka. Pro oblibu v žaludech a jejich
ukrývání do země (tvorba zásob)
získala přívlastek „zakladatelka dou-
brav“. To proto, že všechny své zásoby
si pochopitelně nemohla pamatovat...

Sojka obecná se živí rovněž vejci
i mlá�aty pěvců. Ve volné přírodě toto
její počínání většinou uniká naší
pozornosti, v městském prostředí se
s ním setkáváme častěji, nebo� sojky
postupně ztrácejí plachost. V době
hnízdění jsou sojky velmi nenápadné
– především se chovají tiše (neozýva-
jí se svým drsným křikem).

Sojka 
obecná

Sojka: Nenápadný oportunista
se stále více vzdaluje z příkrovu
lesa, kde ukrýval svá hnízda.
V Praze bylo například zjištěno
hnízdění za oknem a na kon-
strukci stavebního jeřábu.

postavená vysoko v korunách jehličnanů.
Straka do souvislého lesa neproniká.

V pražských podmínkách (parky, sady
i vilové čtvrti) si sojka se strakou rovněž
nekonkurují při výběru a volbě hnízdních
stanoviš�, ale po určitou dobu (hlavně v do-
bě krmení mlá	at) můžeme pozorovat, jak se
spolu „hašteří“ a naletují na sebe. Těžko to



Krkavec: Vědce stále překvapuje
rychlá reakce krkavců z okolí
na nález potravy, třeba uhynulé
zvěře. Při hledání vysvětlení,
jakým způsobem se o tom
dozvědí, vymysleli teorii „infor-
mačního centra“

Projekt bude realizován na zá-
kladě kladných zkušeností s odbor-
nými projekty ekologické výchovy,
které v roce 2004 – 2007 úspěšně
proběhly pod záštitou Občanského
sdružení ORNITA. Práce s dětmi
během projektů „Sovy do škol“

Krkavec velký se v Praze vyskytuje vzácně pouze na
okrajích. Při přednáškách si budou moci děti
prohlédnout ochočeného krkavce.

Největším zážitkem bylo představení krkavce Jacka,
veřejnosti dříve známého z televizního seriálu
o princezně Arabele. Krkavce představil přítomným
jeho chovatel Viktor Čahoj.

Krkavcovití ptáci tvoří velmi zajímavou a různorodou skupinu
druhů; většinou jsou dobře rozpoznatelní v terénu i mladšími
dětmi a obývají Prahu během celého roku. O biologii 
a zajímavostech života krkavcovitých ptáků proběhnou 
na pražských školách přednášky, na jejichž základě bude
dětem umožněna účast v soutěži „Sedmero krkavců“ v kate-
goriích výtvarné, fotografické, přírodovědné, literární
a mediální. Soutěž bude zakončena celopražskou 
výstavou dětských prací v Národním muzeu na jaře
2009. Zapojené školy budou mít také přednostní právo
zúčastnit se ornitologických exkurzí

TE
XT

: V
ER

O
N

IK
A

 V
O

LD
ŘI

CH
O

VÁ
, F

O
TO

: V
Á

CL
AV

 Č
ER

N
Ý

NNIIKKAA    99//2200008836

SS EE DD MM EE RR OO   KK RR KK AA VV CC UU         

Projekt 
„Sedmero krkavců“ 

bude zahájen
v září 2008



ných" exkurzí za zimujícími havra-
ny do Kralup nad Vltavou, které
úspěšně proběhly v listopadu a pro-
sinci 2007.

Věříme, že připravené programy
děti zaujmou.

Těšíme se na Vaši účast v pro-
jektu.

Veronika VOLDŘICHOVÁ, 
vedoucí projektu, 

kontakt: 603 726 737, 
veronika.voldrichova@ornita.cz

Občanské sdružení ORNITA,
Podskalská 7, 128 00 Praha 2

Přednášky proběhnou od září do
prosince 2008, kdy organizátoři při-
praví v každé škole jeden tzv. „před-
náškový den“ (4 – 6 vyučovacích
hodin, přičemž 1 hodina = jedna
přednáška pro cca 30 – 50 dětí ve
skupině) ve vybrané učebně, kde je
možné umístit živé ptáky a pro-
gramový materiál na celý den.
V rámci přednášek uvidí děti zás-
tupce krkavcovitých pěvců: straku,
sojku, kavku, krkavce a vránu šedou.
Součástí přednášky je také soutěž
s odměnami za aktivitu. Cena za
přednášku je 50,-Kč/1 žák. Mini-
mální počet zúčastněných dětí za
jeden přednáškový den je 150 účast-
níků. V případě nižšího počtu dětí 
je možné přednášku uskutečnit 
formou úhrady na fakturu. Projekt 
je koncipován pro všechny věkové
kategorie. Ukázky dosavadních pro-
gramů Ornity a podrobnější informa-
ce k projektu Sedmero krkavců jsou
k dispozici na stránkách www.orni-
ta.cz, kde naleznete rovněž doku-
mentaci z prvních deseti "průzkum-

a „Pražská veverka“ přinesla řadu
cenných zkušeností při vedení od-
borných přednášek ve školách, ale
také ukázala nutnou potřebu přiblí-
žit městským dětem přírodu a volně
žijící živočichy zcela prakticky
a konkrétně, např. formou kontaktu
s ochočeným zvířetem, nebo formou
terénních vycházek a exkurzí do
vybraných lokalit.

JAK SE MŮŽETE ZAPOJIT?

Předběžná přihláška:
V září 2008 mohou školy zasílat

své objednávky na níže uvedené kon-
takty. 

Obdrží obratem nabídku volných
přednáškových termínů v období září
– prosinec 2008

Termín „přednáškového dne“ ve
škole je třeba sjednat nejpozději do
26. září 2008. 

Obecně: Vše dokazuje jejich
jedinečnou přizpůsobivost:
Krkavcovití ptáci jsou úspěšní
díky kombinaci chytrosti,
všežravosti a extrémní schop-
nosti přizpůsobit se člověku.

Odborným
garantem
projektu je
ornitolog
RNDr.
Lubomír
Peške, který
na setkání
s učiteli
uvedl 
několik 
zajímavostí
o krkavco-
vitých
ptácích
a zkušeností
ze své bohaté
ornitolo-
gické praxe.
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www.ornita.cz

Poslední prázdninový týden se konalo v klubu
Národního institutu dětí a mládeže společné setkání
organizátorů projektu se zástupci 17 předběžně 
přihlášených základních škol z Prahy
a Středočeského kraje. Na setkání přivítala 
přítomné V. Voldřichová vedoucí projektu.



jakým způsobem jednají, jaký mají
životní styl či dokonce jejich
celoživotní směřování. Z tohoto
pohledu se jeví výuka EV jako ne-
smírně náročný a dlouhodobý projekt
s nejistými a obtížně hodnotitelnými
výsledky.

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA
A ŠKOLY

Environmentální výchova je od
roku 2005, resp. 2007, zahrnuta
v národním kurikulu, tedy v Rám-
covém vzdělávacím programu (RVP)
pro základní vzdělávání, resp. gym-
názia jako jedno z průřezových
témat. Školy tedy mají povinnost

předat určité znalosti, ale především
formovat postoje a hodnoty žáků,
tedy ovlivnit způsob, jakým chápou,
interpretují a hodnotí svět a také

Pojem Environmentální výchova
(EV) se poprvé objevil na konferenci
Mezinárodní unie ochránců přírody
(IUCN) v r. 1947 a o 30 let později,
v roce 1977, pak byl definován
na První mezinárodní konferenci
o EV v Tbilisi. Na této konferenci
bylo deklarováno, že: „Cílem EV
je 1. posílit naše vědomí a poro-
zumění ekonomické, sociální a eko-
logické provázanosti v městských
i venkovských oblastech; 2. poskyt-
nou každému příležitost dosáhnout
znalostí, hodnot, názorů, odpověd-
nosti a dovednosti k ochraně a zlep-
šování životního prostředí; 3. tvořit
nové vzorce chování jednotlivců,
skupin i společnosti jako celku vstříc-
né k životnímu prostředí.“ (Tbilisi
Declaration 1977 in Činčera, s. 12).
Definice EV uvedená v Metodickém
pokynu k Environmentálnímu vzdě-
lávání, výchově a osvětě (EVVO)
ve školách a školských zařízeních
(Metodický pokyn) z roku 2001
do velké míry z této deklarace
vychází a její charakteristika je uve-
dena níže. Platnost EVVO je pak
v současnosti zakotvena v několika
právních předpisech.

Jak je tedy z charakteristik
Tbiliské deklarace zřejmé, cílem
environmentální výchovy není pouze

CO JE TO 
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA 
A JAKÉ JSOU JEJÍ CÍLE?
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Jaká je situace s EV v jiných
zemích?

Jednou ze zemí, která má ve svém
kurikulu zavedenu EV jako jedno
z Průřezových témat, obdobně jako
je tomu v našich RVP, je Finsko
(předmět s názvem „Zodpovědnost
za životní prostředí, životní pohodu
a udržitelnou budoucnost“), které
se dlouhodobě drží na předních po-
zicích mezinárodních žebříčků PISA
ve všech oblastech vzdělávání, tedy
ve čtenářské, matematické a příro-
dovědné gramotnosti. Nicméně je
třeba podotknout, že Průřezová té-
mata reprezentují ve finském kuri-
kulu pro základní vzdělávání trochu
jiný koncept, než je tomu v kurikulu
českém. Jsou totiž považována za tě-
žiště práce učitelů a jiných vzdě-
lavatelů a jejich vzdělávací výstupy
a obsahy jsou plně integrovány
v ostatních oborech. Ve finském
pojetí jsou tedy Průřezová témata
spíše určitými formami gramotnosti.

POUŽITÁ LITERATURA:

� Činčera, J. (2007):
Environmentální výchova: od cílů
k prostředkům. – Paido, Brno
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Rámcový vzdělávací program pro
základní vzdělávání. – Výzkumný
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� Metodický pokyn MŠMT
k EVVO ve školách a školských
zařízeních. Č.j. 32 338/2000-22,
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Vaše dotazy prosím zasílejte
na e-mail:
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� působení na utváření hierarchie
životních hodnot a celkového život-
ního stylu ve smyslu potřeb udržitel-
ného rozvoje.

„Environmentální výchova“ by
měla charakteristiky EVVO naplňo-
vat a v kontextu Rámcových vzdělá-
vacích programů by se dala popsat
jako všestranné rozvíjení klíčových
kompetencí založených na pochopení
komplexnosti a složitosti vztahů me-
zi člověkem a životním prostředím,
s důrazem na vyvážené působení
nejen společenských, ale i přírodních
faktorů.

„Ekologická výchova“ je podle
Robottom-Hartovy klasifikace (od-
povídající pozitivistickému proudu)
jedním ze směrů environmentální
výchovy, kladoucí důraz na poznání
přírody a jejích základních procesů.
Jádrem ekologické výchovy je po-
znávání přírody (nejlépe přímo
v přírodě) zpravidla rozumovými pro-
středky a tento důraz na znalosti

je vedený přesvědčením, že lidé se
budou k přírodě chovat lépe, pokud
ji budou více znát. V rámci této vý-
chovy jsou často sestavovány soupisy
znalostí (ekologické minimum), které
by si měli studenti na jednotli-
vých stupních vzdělávání osvojit
(Činčera, 2007).

Vedle EVVO se v současnosti for-
muje také tzv. „Vzdělávání pro udr-
žitelný rozvoj“ (VUR), který vychází
z principů udržitelného rozvoje a me-
todicky čerpá z oblasti environmen-
tálního vzdělávání. Na mezinárodní
úrovni je aktuálním rámcem pro
rozvoj VUR Strategie EHK OSN pro
vzdělávání pro udržitelný rozvoj při-
jatá v roce 2005 ve Vilniusu.

zahrnout ji do svých školních vzdě-
lávacích programů a zde se mohou
vyskytovat větší či menší problémy
různého charakteru. Například mo-
hou vyplývat z velmi obecné definice
EV, nebo z celkového pojetí a chá-
pání průřezových témat (jde o zcela
nová témata s často velmi těžko
ověřitelnými cíli, tj. „Jak zjistím,
zdali si žák skutečně uvědomuje
specifické postavení člověka v pří-
rodním systému a cítí se zodpovědný
za další vývoj na planetě?“) a v ne-
poslední řadě se mohou týkat hod-
nocení žáků v tomto předmětu
(„Jakým způsobem můžu hodnotit
postoje a hodnoty? Je mé hodnocení
legitimní?“). Nicméně i tak se s tím
část škol vypořádala dobře. Tako-
vým příkladem mohou být pilotní
školy, které ověřovaly Rámcový
vzdělávací program pro ZV, jejich vý-
sledky najdete na www.rvp.cz. Velmi
stručně lze shrnout, že školy podle
současných RVP volí při vyučování
Environmentální výchovy 3 základní
strategie a sice: 1. EV ve formě pro-
jektového vyučování, 2. integrace
EV do předmětů a 3. EV jako samo-
tatný předmět.

Čím se od sebe liší „Ekolo-
gická výchova“,  „Environmentál-
ní výchova“, „Environmentální
výchova, vzdělávání a osvěta“
a „Udržitelný rozvoj“?

Podle výše zmíněného Metodic-
kého pokynu je „Environmentál-
ní výchova, vzdělávání a osvěta“
(EVVO) jakýmsi nadřazeným poj-
mem všech ostatních a rozumí se jí:

� předávání soustavy znalostí
a dovedností týkajících se zákonitostí
biosféry, vztahů člověka a životního
prostředí, problémů životního pro-
středí z globálního i lokálního hle-
diska a možností i způsobů dosažení
udržitelného rozvoje;

� rozvinutí schopností uvažovat
v souvislostech a chápat interakci
přístupů ekologických, technicko
technologických, ekonomických i so-
ciálních;

� podněcování aktivity a tvoři-
vosti zaměřené k žádoucímu jednání;

� ovlivňování vztahu k přírodě,
odpovědnosti za jednání vůči pro-
středí, ohleduplnosti a spolupráce
v mezilidských vztazích;
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Projeková metoda není metodou nově zrozenou, nýbrž
metodou ve „středním věku“, jejíž historie sahá přibliž-
ně na počátek 20. století. Zde se vkrádá otázka, proč 
pedagogové této doby uvažovali o změnách v pojetí výuky
a vzdělávání? Důvodem byly změny ve společnosti, a to
jak v oblasti technické, vědecké, tak i sociální. I oblast
vzdělávací reagovala na nové podněty a potřeby spo-
lečnosti. 

Ne jinak tomu je i v současné době. I pedagogové dneš-
ka cítí nutnost reagovat na změny, které se kolem nás
každý den odehrávají a které zásadním způsobem mění
potřeby nás všech (nejen dospělých, ale i našich dětí,
žáků). Den co den si stále více uvědomujeme potřebu
celoživotního vzdělávání a pokládáme si otázku, zda jsme
pro život vybaveni takovými klíčovými kompetencemi
(znalostmi, schopnostmi, dovednostmi), které nám pomo-
hou zvládat životní situace ve stále rychleji se měnící
realitě v návaznosti na naše osobní i společenské potřeby. 

Jednotlivé základní školy na zmíněné změny reagují
svými ŠVP (školními vzdělávacími programy), prostřed-
nictvím kterých realizují novou strategii vzdělávání, která
klade zvýšený důraz na klíčové kompetence a jejich
provázanost se vzdělávacím obsahem. K této provázanos-
ti přispívá i šest průřezových témat (Osobnostní a sociál-
ní výchova, Výchova demokratického občana, Výchova
k myšlení v evropských a globálních souvislostech,
Multikulturní výchova, Environmentální výchova,
Mediální výchova), jejichž obsah reflektuje aktuální prob-
lémy současného světa. Průřezová témata procházejí
napříč vzdělávacími oblastmi a propojují vzdělávací
obsahy různých oborů. 

Tak do vzdělávacího procesu vstupují i taková aktuál-
ní témata jako životní prostředí a jeho ochrana, globální

Slovo projekt (školní, třídní) je v současné době velmi
frekventované a používané na sto způsobů. Je otázkou,
zda opravdu víme, co toto označení vlastně znamená. 

Když se na seminářích rozvine debata okolo projektů
ve škole, většinou kantoři charakterizují projektové
vyučování jako oblíbenou metodu výuky dnešní doby,
která je založena na propojení praxe a teorie a která vede
žáka ke kreativitě a jeho vlastní činnosti. Ale o co v ní
opravdu jde?

Pedagogická věda pracuje s následující definicí:
„Projekt jest určitě a jasně navržený úkol, který můžeme
předložiti žáku tak, aby se mu zdál životně důležitý tím,
že se blíží skutečné činnosti lidí v životě.“ (Valenta, 1993)
„Výrazu projektová metoda lze užít tehdy, když individu-
um či skupina pojme záměr, jehož uskutečnění navozuje
změny v jeho (jejich) vědění, zručnostech, zvycích či
vztazích.“ (Velinský, 1932)

Při společných setkáních s učiteli často slýchávám otázku:
„Proč zrovna projektové vyučování?“ „Už zase projekt?“

PROJEKTOVÉ
VYUČOVÁNÍ
A ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA 
V ZÁKLADNÍCH ŠKOLÁCH
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nam nových informací pro sebe samé, hledají odpovědi na
otázky, které si položily v úvodu.

Projektová výuka nabízí žákům i dostatečný čas pro
ohlédnutí se za dosavadním učením, pro uvědomění si, co
nového jsem se o probírané problematice dozvěděl, co si
o zkoumaném problému myslím nyní, čemu novému jsem
porozuměl. Takovýto učební proces vede děti k přemýšlení
nad svým osobním pokrokem v rámci daného tématu, nad
samotným procesem učení a zejména nad sebou samým.

�NN

problémy, surovinové a energetické zdroje a jejich vyčer-
patelnost, alternativní zdroje energie atd. Nám učitelům
se tak otvírá možnost připravovat a realizovat výuku,
která bude mimojiné smysluplná (jak pro nás, tak pro
naše žáky) a které se budou moci naši žáci účastnit zod-
povědně. 

A to už jsme zase zpátky u projektového vyučování.
Právě principy a metody projektové výuky se nabízejí jako
jeden z vhodných nástrojů k integraci průřezových témat
do každodenní výuku, nebo� při její realizaci dochází
k propojování nejenom témat, ale i prostředí, dosavadních
znalostí, dovedností a informací. Projektové vyučování
napomáhá k rozvoji důležitých životních dovedností,
např. umět spolupracovat, diskutovat, formulovat názory,
řešit problémy a konflikty, tvořivě jednat, hledat informa-
ce, pracovat s časovými možnostmi, vytvářet otevřenou
atmosféru, aktivně naslouchat, pracovat s emocemi a pos-
toji, oceňovat individuální odlišnosti, vytvářet skupinové
role, přidělovat odpovědnost atd.

V takto nastaveném vyučovacím procesu má žák
dostatečný prostor k úvahám nad tím, co již o daném
tématu, problému ví, co nového by se chtěl naučit, jaké
další informace získat. Dítě samo zjiš�uje, co už ví, co tuší,
co si myslí, i to, co neví. Samo si může stanovit vlastní cíle
pro své učení. Děti zkoumají předložený materiál, zpra-
covávají informace, diskutují s experty i mezi sebou,
účastní se exkurzí, dělají pokusy a při tom zvažují výz-
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zs.husinec.rez@centrum.cz

možnost uskutečnit své záměry, vy-
tvořila si tým spolupracovníků, kteří
budou mít podobné cíle jako já.
Troufám si říci, po roce společné prá-
ce, že jsem takové nadšence našla
a patří jim za to můj dík.

5/ Co jste zatím dokázali?
Za úspěch považuji výborné vý-

sledky z přírodovědných soutěží, ale
především zájem dětí a jejich rodičů
účastnit se našich programů v době
svého volna.

6/ Máte problémy při realizaci
Vašich cílů?

Velkým problémem jsou finance.
Člověk může dát do práce svůj um,
znalosti, čas, ale k realizaci cílů to
bohužel nestačí. 

7/ Máte nějaký „sen“, který
chcete uskutečnit v Řeži ?

Naše škola se nachází v hlubo-
kém údolí řeky Vltavy a z oken školy
lze pozorovat její hladinu.

Máme to štěstí vidět ptáky přistá-
vající na vodní hladině a lovící ryby.
Ráda bych se o tuto možnost podělila
s ostatními, např. s dětmi z Prahy.
U nás není zázrakem vidět zajíce,
nebo divočáka. Ráda bych zde zřídila
ekologické centrum, ornitologickou
pozorovatelnu, ale zatím je to jen
v mé hlavě.

8/ Co byste potřebovala
k naplnění Vašich cílů?

Především dát dohromady odbor-
níky, kteří by byli ochotni nám při
realizaci programů pomáhat.

9/ Co byste vzkázala kolegyním
a kolegům z malotřídních škol ?

Rozhodně jsem se přesvědčila, že
i s kolektivem mála dětí se dají do-
sáhnout velké cíle. 

Jsou zde děti různého věku a spo-
juje je obrovský smysl pro spolupráci.

Děkujeme Vám za rozhovor.
�NN

2/ Jaké jsou Vaše zkušenosti
s ekologickou výchovou?

Po celou dobu své učitelské praxe
se snažím v dětech objevovat a pod-
něcovat vztah k životnímu prostředí.
Účastnili jsme se řady soutěží
s přírodovědnou tématikou, navštívili
spoustu úžasných míst – chráněných
území, hájenek, záchranných stanic,
založili jsme koutky živé přírody,
seznámili se s chovem řady zvířat,
naučili jsme se o ně starat, snad také
přispěli k záchraně některých ohro-
žených druhů.

3/ Co říkáte na průřezová téma-
ta?

RVP nabízí učitelům více volnos-
ti, ale to samo o sobě nestačí. Mož-
ností jak realizovat environmentální
výchovu je velmi mnoho. Řada orga-
nizací nabízí programy, ale ne vždy
jsou cenově dostupné. Na průřezo-
vých tématech si vážím toho, že po-
jmenovávají dosud nepojmenované.
Zobecňují konkrétní věci, které by
možná ani jinak dostatečně nevyzně-
ly. 

4/ Nyní jste ředitelkou základní
školy, jak se to stalo?

Na mé bývalé škole jsem měla
poměrně dost prostoru pro uskuteč-
ňování přírodovědných aktivit, také
jsem tam vedla chovatelský kroužek.
Problémem nebyl zájem dětí nebo
rodičů, ale ne vždy jsem našla pocho-
pení a pomoc u svých kolegů. Hledala
jsem proto místo, kde bych měla

1/ Co pro Vás znamená environ-
mentální výchova?

Environmentální výchovu pova-
žuji za jedno z nejdůležitějších té-
mat. Člověk má sílu prostředí pře-
tvářet, ale měl by jeho zákonitosti
také respektovat. Vyrůstala jsem
v krásném prostředí Českého ráje,
kde k přírodě byl jen krůček. Děkuji
rodičům a profesorům z gymnázia,
kteří mi předali své bohaté zkušenos-
ti a znalosti. Ráda bych je předala
svým dětem, ale také žákům na naší
škole.

Naše škola
se nachází

v hlubokém
údolí řeky

Vltavy
a z oken lze

pozorovat
její hladinu.

Máme to
štěstí vidět

ptáky 
přistávající

na vodní
hladině 
a ryby...

Vystudovala gymnázium v Turnově
a Pedagogickou fakultu Univerzity
Palackého v Olomouci, do roku
2007 pracovala jako učitelka 
v základním a speciálním školství,
od července 2007 je ředitelkou 
základní školy Husinec-Řež ve
Středočeském kraji.

Mgr. BOHUNKA VRCHOTICKÁ
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7
a) Přeslička rolní
b) Ještě nezralé Zlaté kapradí 
c) Buxus exitus
d) Thuje

8
a) Dlažba stanice metra Prosek
b) Šupiny Archeopterix gallus
c) Kosočtverečná soustava břidlice
d) Sí� na výlov krevet

9
a) Kámen mudrců
b) Ulita hlemýždě zahradního
c) Svlečená kůže užovky
d) Kořen mandragory

10
a) Ptakopysk
b) Sosák brabouka obrovského
c) Kráva strakatá česká
d) Nedobarvená kráva milka

11
a) Modré z nebe
b) Diagram čistoty Vltavy v Mělníku
c) Počítačový diagram DNA
d) Vzor skotského kiltu

ŘEŠENÍ
1. b, 2 c, 3. c, 4. a, 5. b, 6. c, 7. d, 8. a, 
9. b, 10. c, 11.c
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2

9

10

11

5

6

7

8

1

3

4

1
a) Kůže hrošíka liberijského
b) Balvan na pěší zóně Prosek
c) Detail krunýře želvy sloní
d) Kůže plejtváka obrovského

2
a) Kaviár
b) Jablečný kompot při teplotě 26°C 
c) Jeřabiny v září
d) Červený rybíz

3
a) Přerostlý lišejník
b) Brokolice uvařená v páře
c) Římský květák
d) Kolonie korálu z atolu Crispi

4
a) Ježčí oči
b) Jablečný kompot při teplotě 126°C 
c) Hlemýždí oči
d) Kung-pao po česku

5
a) Zámotek bource morušového
b) Voda pod jezem Průhonic. potoka
c) Kultivar plísně na krajíci chleba
d) Vlna tsunami

6
a) Modrá tráva večer
b) Vlákna aloe  
c) Vlasy 
d) Surový sisal




