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ÚNORÚNOR
14. 2. – 1. 3. Výstava orchidejí
5. 2. – 26. 3. Přednáškový cyklus – čtvrtky od 17.30 h

ve výstavním sále
2. 2. – 1. 3. Ptačí budky a jejich obyvatelé

BŘEZENBŘEZEN
6. 3. – 5. 4. Výstava historického zahradnického nářadí
5. 2. – 26. 3. Přednáškový cyklus – čtvrtky od 17.30 h

ve výstavním sále
3. 3. – 1. 4. Byly jsme na Kilimandžáru – výstava fotografií
28. – 29. 3. Jarní aranžovací workshop 

– rezervace na tel. 736 621 929
DUBENDUBEN

4. 4. – 3. 5. Výstava exotických motýlů
8. 4. – 13. 4. Velikonoční výstava
17. – 26.4. Na vrcholky hor - hmatová výstava
30.4. Čarodějnice

KVĚTENKVĚTEN
8. – 17. 5. Mezinárodní výstava bonsají 
5. 5. – 28. 6. Výstava keramických prací SVČ Brno-Lužánky
21. – 24. 5. Trvalkové dny
30. 5. Den dětí v botanické zahradě

ČERVENČERVEN
13. – 28. 6. Výstava Kaktusy Sukulenty 2009
5. – 28. 6. Výstava prací žáků SVČ Brno-Lužánky
11. 6. – 14. 8. Pastva v chráněných územích BZ
24. 6. – 30. 9. Výstava současného umění
20. – 21. 6. Dětský kaktusový víkend

ČERVENEC, SRPENČERVENEC, SRPEN
4. 7. – 31. 8. Inspirace zahradou
4.7. – 31. 8. Aranžmá rostlin v egyptském skle
3.7. – 31. 7. Výstava motýlů ČR
1. – 30. 8. Výstava Achimenes
16.8. Trojské posvícení

ZÁŘÍ ZÁŘÍ 
18. – 27. 9. Výstava masožravých rostlin
5. – 6. 9. Víkend medu a perníku
4. 9. – 4. 10. Dýně, okurky, tykve
12. – 13. 9. Vinobraní v botanické zahradě

ŘÍJENŘÍJEN
3. – 25. 10. Sukulenty
5. 10. – 1. 11. Obrazy z Tanzánie
3. – 4. 10. Dýňové pracovní dílny pro děti i dospělé
10. – 11. 10. Podzimní aranžovací workshop 

– rezervace na tel. 736 621 929
31. 10. Halloween

LISTOPLISTOPADAD
7. – 29. 11. Výstava koření a bylinek
4. 11. – 31. 12. Výstava ptačích krmítek
11. 11. Svatomartinské víno – od 11 h

PROSINECPROSINEC
5. 12. 09 – 3. 1. 10 Vánoční výstava o kávě
4. – 31. 12. Vánoční floristická show ve skleníku Fata Morgana
19. 12. Vánoční rozjímání

Nenechte si ujít schůzky s kurátory sbírek v rámci cyklu Se-
znamte se s botanickou zahradou. Vždy 4. čtvrtek v měsíci
od 16 h. Sraz u pokladny v Areálu JIH:

26. 3. Jarní cibuloviny
23. 4. Koniklece a další časně na jaře kvetoucí trvalky
28. 5. Pivoňky a hajní rostliny
25. 6. Léčivé rostliny
23. 7. Severoamerické trvalky
27. 8. Letničky a balkónové rostliny
24. 9. Podzimní trvalky a okrasné trávy
22. 10. Stálezelené dřeviny

Hudební toulky
Každou neděli od 17. 5. do 20. 9. si můžete návštěvu venkovních
expozičních ploch v Areálu JIH zpestřit poslechem vážné hudby. Akci
zajiš�uje agentura Bohemia Musica. Začátek vždy v 17 h v Areálu JIH. 
Bližší informace o akcích najdete na www.botanicka.cz,
vaše dotazy rádi zodpovíme na info@botanicka.cz

Mezinárodní seminář a workshop
VODA V KRAJINĚ

Česká asociace pro vodu /CzWA/ a Centrum environmentálních studií, o. s. pořá-
dají ve spolupráci s partnery Veolia Voda, a.s., Asociací čistírenských expertů ČR,
Výzkumným ústavem rostlinné výroby, v.v.i. Praha, Obecně prospěšnou společnos-
tí „Čistá Želivka“ a ENSTRAS, s.r.o. mezinárodní konferenci a workshop "Water in
the Landscape – Quality Management and Sustainable Water Use"
(paradigma trvalé udržitelnosti vodního zdroje Želivka). Konference se bude konat
ve dnech 11. a 12. února 2009.
Záštitu nad touto vodohospodářskou akcí převzali:
� RNDr. Alexandr Vondra, místopředseda vlády ČR
� Mgr. Petr Gandalovič, ministr zemědělství České republiky
� Ing. Jiří Papež, předseda zemědělského výboru PSP ČR
� RNDr. Libor Ambrozek, předseda výboru pro životní prostředí PSP ČR
� MUDr. Pavel Bém, primátor hlavního města Prahy
� Konference se bude konat v zasedací místnosti Magistrátu hlavního
města Prahy, kde budou předneseny presentace 16 tuzemských a zahraničních
expertů z oblasti ochrany vod, krajiny a vodohospodářského managementu pro cca
150 účastníků. V rámci závěrečného workshopu za účasti odborné i laické veřej-
nosti proběhne výměna názorů a přijetí společného stanoviska k trvalé udržitelnos-
ti vodních zdrojů, které bude presentováno na Světovém dnu vody v Istanbulu.
Hlavní témata konference:
� Voda v krajině – zmírňování rizika záplav, povodní a sucha
� Management vodárenské nádrže Želivka-Švihov a plány rozvoje 

vodovodu a kanalizací v jejím povodí
� Omezování difúzních odtoků ze zemědělské činnosti a zmírňování 

povodní
� Ochrana prostředí a zemědělská politika EU
� Společná zemědělská politika – voda a zemědělství
� Trvalá udržitelnost vodních zdrojů v ČR a EU

Technická část odborného programu nabízí společnou návštěvu
Úpravny vody v Hulicích, která zásobuje pitnou vodou 1,5 milionu obyvatel Prahy
a Středočeské aglomerace a variantně i návštěvu Vodárny v Praze-Podolí. 
Další informace pro zájemce budou zveřejněny na webové stránce konference
a workshopu dostupné od prosince 2008 na www.bids.cz .
Mediálním partnerem konference je časopis Nika.

Úpravna vody Želivka na vodní nádrži Švihov zásobuje pitnou vodou
více než 1,5 milionu obyvatel v Praze a části Středočeského kraje a kraje
Vysočina. Je to největší a strategicky nejvýznamnější zdroj pitné vody
v ČR (max. kapacita úpravny je 7 m3/s), v současnosti prakticky nenahra-
ditelný. Proto je i ochrana povodí Želivky mimořádně významná.
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Období na začátku roku je asi nejlepší příležitostí k ohlédnutí
se za roky minulými a současně k zamyšlení se nad budoucností.
Letos vstupujeme s časopisem NIKA do třicátého roku jeho exis-

tence. Samo o sobě je velký úspěch, že se NIKA dokázala přenést přes všechny
překážky, které jí na cestě ke třicátým narozeninám provázely. Za to je potřeba
poděkovat všem, kteří se na vzniku časopisu podíleli a samozřejmě také čtenářům,
kteří jí zůstali věrní i v těžkých dobách.

Při svém narození byla NIKA tak trochu nechtěné dítě a my pamětníci si dobře
vzpomínáme, s jakými překážkami musela bojovat. Exponenti tehdejšího socialis-
tického Československa (rozuměj režimní komunisté) se jen těžko smiřovali snad
ani ne s kritikou, ale i prostým popisem stavu životního prostředí. To bylo něco
naprosto tabu a těch pár odvážlivců si muselo své místo na slunci tvrdě vybojo-
vat. Ale fakta byla neúprosná a tak nejen odborníci, ale všichni občané tehdejšího
Československa si začali uvědomovat, že není normální mít nejhorší ovzduší,
nejznečištěnější řeky, zkracující se střední délku života, prakticky zlikvidované lesní
porosty v exponovaných částech republiky, atd., atd. Dalo by se pokračovat
dlouho, na co NIKA upozorňovala. Často velmi skrytě a nepřímo, ale my jsme
tehdy uměli číst mezi řádky, ostatně cenzura nic jiného ani neumožňovala. Věřím,
že NIKA a hlavně lidé okolo ní, dokázali přispět svým dílem ke změně názoru oby-
vatel, která vyvrcholila v listopadu 1989.

Od listopadové revoluce až do dneška je NIKA už časopisem svobodným,
který si ale stále klade za cíl nejen seznamovat své čtenáře s fenomény české
přírody, ale nebojí se kritizovat i problémy dnešního stavu životního prostředí.
Každá svoboda je něčím vykoupena. Svobodné tržní hospodářství klade nemalé
nároky na zajištění finanční stability časopisu a jejího pravidelného vydávání. To,
že budeme letos slavit již zmíněné třicáté narozeniny, je nejlepším důkazem toho,
že NIKA si našla svůj prostor k životu i v novém ekonomickém prostředí.
I za to je třeba poděkovat všem, kteří k tomu po celou dobu její existence přispí-
vali.

V roce 1992 byla zapsána do seznamu OSN-UNEP za mimořádný přínos
danému oboru, který je znám jako GLOBAL 500. V tuzemsku se Nice dostalo
mnoha ocenění, naposledy v prosinci 1994 cenou ministra životního prostředí ČR.

Nika sama uděluje od roku 1996 své ceny, jimiž morálně oceňuje výsledky
práce jednotlivců a organizací v oblasti své působnosti. Cenu Niky přijal i Václav
Havel.

Na začátku jsem slíbil alespoň orientační výhled do budoucna. NIKA chce
pokračovat v tom, co započala již minulý rok a to zejména kromě pravidelných
rubrik (biotopy České republiky, okénko do zahraničí, atd.), postupně rozšířit
spolupráci s kraji (v loňském roce to byla hlavně Praha a Střední Čechy – ostatně
tam je NIKA historicky nejlépe zakotvena) a ještě více rozšířit svoje zaměření
na ekologickou výchovu a vzdělání. Věřím, že se nám to podaří a naše mladá
dáma oslaví své třicetiny důstojně. 

Držte nám palce a těšíme se na další spolupráci v roce 2009.
Miloš Gregar

šéfredaktor

Expedice USA 2005
Hřbitovní kvítí
Hodnocení vlivu na lokality Natura 2000 
Jak se jezdí v Berlíně
V kraji ledních medvědů a lachtanů
Expedice Around North America
Biotopy České republiky
Doubravy a dubohabřiny
Velkolepý ohňostroj
V den římského boha ohně Vulkána 
z r. 79. n.l.
Projekt Sedmero krkavců úspěšně
probíhá
Dobrovolníkem v peruánské části
Amazoie
Environmentální vzdělávání, výchova 
a osvěta na FZŠ Mezi školami, Praha 13
Osobnost: Miloslav Studnička
PhDr. Petr Vodsloň
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lidí a to ještě coby specialisté na
konkrétní, většinou úzkou skupinu
rostlin. Získat znalosti je proto 
velmi důležité. K tomu ještě přičtěme
nutnost sběru rostlin a semen pro
potřeby našich expozic a snahu na-
vázat spolupráci s kolegy z americ-
kých botanických zahrad. O posledně
jmenovanou část úkolů se výborně

za kaktusy Mexika nezačínalo jinak.
To ovšem neznamená, že se nepo-
kusíte odvést kus práce. Detailně se
věnovat některým tématům jsem
plánoval v oblasti přeshraničního
výskytu mezi USA a Mexikem. To
tvořilo téměř polovinu plánovaného
času. Zbytek jsme se rozhodli věno-
vat rostlinám severních oblastí a po-
znávat jejich rozmanitost v trochu
širších souvislostech.

Opravdový přehled o kaktusech
USA má v Česku jen několik málo

M ix jednotlivých členů expe-
dice skládal znalosti z růz-
ných oborů a vzájemně je

kombinoval. To je ostatně podstatou
expediční týmové spolupráce jako
takové. Povede-li se to i s jistou mírou
synergie, pak je v týmu důvod k mír-
né radosti. První naše vážnější vý-
prava za kaktusy této oblasti ne-
mohla mít nerealistické mety, proto
byl poznávací prvek tím hlavním
a nejdůležitějším cílem a výchozím
bodem do budoucna. Moje cestování

Pár slov na úvod: Zimovzdorné kaktusy patří k Botanické zahradě
v Tróji neodmyslitelně již několik desetiletí. Pamatuji si, jak jsem
ještě coby kluk jezdil za „otcem zakladatelem“ Jirkou Novákem
a hltal jeho barvité vyprávění. Mezi Prahou a Jihlavou, cestou
domů, sám pak snil o kariéře profesionálního zahradníka, 
cestovatele či ochranáře. Uplynulo jen pár let a já seděl ve svém
prvním letadle do Mexika. A pak ještě mnohokrát. Řízením osudu,
ale především díky přátelství s Edou Chvostou, jsem se ocitl
v expedičním týmu Botanické zahrady Praha Trója s jasným cílem
poznat biotopy kaktusů rostoucích na jihozápadu USA. Prostor
a formát tohoto článku nedovolují popsat dopodrobna všechny
naše aktivity. Ani by to nebylo vhodné. Rozhodl jsem se proto 
přiblížit některé momenty, které přesáhly základní cíle, a rámec,
v němž se expedice pohybovala.
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EXPEDICE
STRUČNÁ ZPRÁVA 
O JEDNÉ VÝPRAVĚ ZA KAKTUSY JIHOZÁPADU USA

VV

Složení expedice:
Ing. Eduard Chvosta, 

Ing. Tomáš Doležal, 
Ing. Petr Hanzelka, Ph.D., 

Mgr. Miloš Kaplan (�2006), 
Ing. Libor Kunte, Ph.D., 

Jaroslav Šnicer
Navštívené státy: Arizona, California,

Colorado, Nevada, New Mexico,
Texas, Utah

Hlavní cíl: shromáždit poznatky
z přirozených stanoviš� čeledi

Cactaceae v severním areálu rozšíření
včetně zkoumání doprovodné 

vegetace a sbírání vzorků rostlin
a semen pro nově připravovanou
expozici mrazuvzdorných kaktusů

v Botanické zahradě v Tróji.



plodů jsou však miniaturizované
a unikají dlouhodobě pozornosti ama-
térů i profesionálů (bohužel). Vnitřní
deficit uspořádání je práce, které se
věnuji několik posledních let i s dal-
šími kolegy. Centrum rozšíření 
rodu Epithelantha leží v mexických
státech Nuevo Leon a Coahuila
s pravděpodobným přesahem výsky-
tu do států Zacatecas, Durango,
Chihuahua, Tamauilas a San Luis
Potosí. Mapovat výskyt v severním
areálu rozšíření a zjistit, z jakých
skupin forem se rekrutují tamější
populace, je pro moji práci velice
důležité. Zatímco a Arizoně jsme
i přes značné úsilí E.micromeris

Případ první: Mapování vý-
skytu rostlin rodu Epithelantha
(E.micromeris a E.bockei) v jiho-
východním cípu státu Arizona
a v jižním Texasu. 

Na úvod je třeba říci, že tento
miniaturní rod kaktusů je blízce
příbuzný jinému mnohem běžnější-
mu rodu jménem Lophophora, zná-
mému i širší veřejnosti pod domo-
rodým názvem Peyote. Oba rody
obsahují halucinogenní alkaloidy a to
je podstatou zvýšeného zájmu bota-
niků, etnologů i farmakologů po
celém světě (* zmínka o našich dosa-
vadních pracích). O rodu Lophopho-
ra lze bez nadsázky říci, že jde jed-
noznačně o nejsledovanější kaktus
vůbec. Halucinogenní alkaloid Mez-
calin přítomný v tkáních L.william-
sii povýšil tento kaktus u domoro-
dých kmenů na božskou úroveň.
Epithelantha micromeris nemá sice
tak účinné alkaloidy, přesto i jí přiřa-
zovali indiáni několika kmenů bož-
ské vlastnosti a pod domorodým
názvem Mulato měla pomáhat
chránit vesnice před zlými lidmi. 

Malé, sotva několik centimetrů
vysoké kaktusy s jemnými bílými
trníky se podobají více našim pýchav-
kám nežli opravdovým kaktusům.
Všechny jejich znaky včetně květů či

postaral Petr Hanzelka, za což mu
patří dík, nebo� to není zdaleka sa-
mozřejmostí. Příkladů, kdy se výpra-
va pohybovala za hranou zákona,
známe a to i z médií celou řadu. To
jsme si ale nemohli dovolit.

Mám-li vyjmenovat konkrétní
momenty, které by stály za zmínku
a byly zároveň srozumitelné i nekak-
tusovému čtenáři, pak bych vybral
tyto:
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lad. Tuto na první pohled kaktusově
málo atraktivní oblast nám doporučil
znalec a manažer Denver Botanic
Garden pan Panayoti Kelaidis. Ces-
tovat dlouhé hodiny za několika málo
kaktusy pustou travnatou plání, kde

největší atrakci představují shluky
růžic Yucca elata aff., polomrtvá
města duchů a nahodilé trsy opuncií,
chce určitou porci sebezapření. Všu-
de jinde byste kaktusů nalezli mno-
hem, ale mnohem více. Dnes jsem
však za tuto neobvyklou zkušenost
vděčný a považuji to za jeden z nejsil-
nějších momentů celé výpravy. Už
když jsme na obzoru zahlédli pískov-
cové pahorky Pawnee Butte obklo-
pené olověným příkrovem mraků,
bylo nám jasné, že jsme sem nejeli
nadarmo. V prérijním společenstvu
i obyčejné druhy jako Echinocereus
viridiflorus ssp. viridiflorus nebo
Coryphantha vivipara var. vivipara
mají zcela jistě vyšší hodnotu. Než
jsme zastavili u malého vesnického
hřbitova, netušili jsme, jak obrovská
populace Opuntia polyacantha aff.
nás ze všech stran obklopuje. Zdejší
forma se přizpůsobila travnímu spo-
lečenstvu natolik, že se jednotlivé
články opuncií přimknuly k zemi
a nejsou skoro vidět. Podvečerní
slunce nasvítilo jejich trnité články
a nám najednou došlo, že opuncie
hraje s travami vyrovnanou partii.
Byl to vskutku neuvěřitelný pohled. 

cactus tobushii, chráněný úmluvou
CITES v nejohroženější skupině
vymezené v Apendixu I. Fakt, že jsme
onen nález učinili bez detailních
a starých informací, jen podle intuice
a na soukromém pozemku opuštěné
zahrady, činí celou událost ještě ne-
uvěřitelnější. Člověka jen napadne,
zda by i u nás na místě výskytu takto
ohrožené rostliny mohla vzniknout
chatová osada. Doufám, že nikoliv.

Případ druhý: Návštěva Paw-
nee Buttes National Grassland

Bylo-li naším cílem studovat od-
lišné biotopy s účastí kaktusovitých
rostlin, pak nelze nalézt lepší přík-

nenalezli, v Texasu to šlo naopak
velmi hladce. Rád bych v této souvis-
losti poukázal na vedlejší efekty
z hledání v jižní Arizoně, které jsou
snad ještě zajímavější než původní
objekt zájmu. Takto jsme například
navštívili lokalitu přenádherné Aga-
ve parviflora v horách Sierra Pajar-
rito na jihu země (Santa Cruz Co.)
nebo stejně skvostnou a vysoce
endemitní Escobaria robbinsorum
s velmi zajímavým synonymem pro
všechny, kdo četli knihy o indiánech.
Jmenovala se dříve Cochisea robbin-
sorum a své rodové jméno dostala po
posledním apačském náčelníkovi
Cochisovi. V Texasu jsme uspěli až
rekordně rychle a po několika kla-
sických lokalitách jsme objevili ros-
tliny i v pahorkatině zvané Edwards
Plateau, která je velmi svébytnou
oblastí a je domovem mnoha ende-
mitních druhů. Smíšená přechodová
vegetace Edwards Plateau v sobě
nese prvky prérijního společenstva
Great Planes (Velkých Plání) i xero-
fytního matoralového společenstva
Chihuahuan desert (Chihuahuašské
pouště). To je dobrý důvod, podívat
se detailněji na zdejší populaci
E.micromeris a její specifika. Poslední
zmínka o její výskytu v kaktusářsky
dostupné literatuře nesla datum
1954 a to dávalo jen pramalé vyhlíd-
ky na úspěch. Nutno přiznat, že ono
uzavřené údolíčko, kde rostla, jsem
zachytil koutkem oka až na poslední
chvíli a málem nám tak unikla.
I v jižním Texasu jsme jako bonus
viděli vzácný a rovněž obtížně nale-
zitelný druh kaktusu a sice Ancistro-
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ochutnat a nakoukat krajinu. Čím
rychleji se vám to povede, tím úspěš-
nější budete ve vašem pátrání.

M omentů hodných komentá-
ře bylo během naší expe-
dice pochopitelně mnohem

více. To už jsem ale napsal. Zpracová-
vat poznatky z této výpravy budeme
v botanické zahradě i doma ještě
několik let. Mezitím procestujeme
jiné zajímavé krajiny a možná se
znovu vrátíme do USA. Události spějí
kupředu rychleji, než si je člověk
ochoten připustit. Tolik tedy krátký
příběh naší výpravy za kaktusy
jihozápadu USA.

(*Genus Lophophora Special
issure no.2, Kaktusy 2005, Bohata,
Myšák, Šnicer; Lophophora alberto-
vojtechii an exiquisite miniature
form from the genus Lophophora,
Cactus and Co., XII 2, pages 105
– 117)

Zájemcům o cestopisné zpraco-
vání Expedice USA 2005 doporuču-
jeme obrátit se na tiskové oddělení
Botanické zahrady Praha-Troja. �NN

Případ třetí, poslední: Jeden
den v Nevadě

Bez detailních informací, ale
s ambicí něco zkusit, pojali jsme pře-
sun státem Nevada jako hledací den.
Když jsme večer na hranicích se
státem Utah vybírali místo k pře-
spání, netušili jsme, že zde Libor
ráno nalezne malou populaci vzácné
formy Pediocactus simpsonii ssp. sim-
psonii. Byl to dobrý začátek dne, pro
který jsme původně měli přívlastek
„přesunový“. Následoval několika-
hodinový přesun pustou krajinou,
kde i malá čerpací stanice představu-
je civilizační skok. V jednou průsmy-
ku se za okny mihlo několik suchých
„klacků“, které se následně ukázaly
být suchými stvoly Agave utahensis
var. eborispina, jedné z nejkrásněj-
ších agáve vůbec. To však nebylo vše.
Navnaděni úspěchem jali jsme se
vyhledat jižně od městečka Tonopah
rostlinu Sclerocactus polyancistrus,
neznaje podrobné informace. To, že
k nalezení postačí dlouho vybíraná
zastávka k vykonání potřeby, netušil
nikdo z nás. Chyběla už jen poslední
vzácná rostlina, kterou jsme si ten
den vysnili, a to miniaturní Opuntia
pulchella s obrovitou kořenovou hlí-
zou pod zemí. Už druhý pokus o její
nalezení byl pozitivní. Nevada nám
za jediný den a bez přesných informa-
cí o výskytu jednotlivých druhů
nemohla dát víc. Vyzkoušeli jsme si
jednu za základní pouček pro hledání
kaktusovitých rostlin, že hlavní je

Překvapením byl i nález Ipomea
leptophylla s více jak metrovým
bazálním kaudexem. Večer u ohně
s tichým šelestem nedalekého větr-
níku nám to místo natrvalo zapsaly
do hlavy. Možná si nyní řeknete, že
emoce do takovéhoto líčení nepatří,
ale i ony jsou součástí výprav a nelze
je pominout.
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cestou, element zdaleka viditelný.
Vlastní hřbitůvek je ale otevřený, bez
velkých stromů. Snad, aby měli ne-
božtíci rozhled nebo se mohli vyhří-
vat na sluníčku. Mezi nimi i moji
prarodiče a praprarodiče, takže to
nijak nezlehčuju a nezesměšňuju.
Pochopitelně, že tam – bohužel – ne-
chybí všudypřítomné zeravy, túje. 

Proti tomu jsou hřbitovy typu
těch pražských, Olšanských. Onehdy
jsem se to pokusil nějak vyjádřit: Ve
čtverci velkém zhruba 70–80 x 80 m
tam roste asi 40, někde 60 vzrostlých
stromů. Snad se všechny vzájemně
korunami dotýkají. Po geobotanicku,
rostlinosociologicky bych řekl, že tam
je pokryvnost stromového patra
zhruba 90–95 %. Není divu, jestliže
se pak pod zaklenutými korunami
daří především břeč�anu a kapradi.
Převládají Hedera helix a Dryopteris
filixmas.

Hlavní cesty lemují aleje: Ty
lipové v hustém sponu 5–6 m po kaž-
dé straně, při hlavních cestách jsou
řidší ve sponu 10–15 metrů. Ta nej-
hezčí olšanská alej je platanová a je
jich ve východní části mezi bránou
a centrálním křížem 36. 

Nejstarší části starých hřbitovů
(třeba těch Olšanských nebo Malva-
zinek z pražských; na venkově k to-
mu nedochází) jsou ohleduplně pota-
ženy zelenou souvislou drapérií břeč-
�anů. Je tam stále uklizeno, i když
jsou ony hřbitovy doslova liduprázdné.
Nahoře i dole. Příbuzní nežijí, hroby
i hrobky nikomu nepatří nebo se pro-
padly, nikdo tam nikoho nemá. Břeč-
�an je vše hojící a usmiřující prvek. 

�

Zatímco dr. Hejný sledoval spíše
nenápadnou planou vegetaci, přes-
něji flóru a zejména rozmanité ros-
tliny sem různými cestami zavlečené,
já po léta studuji spíš hřbitovní
stromy a keře. A celkovou koncepci
a atmosféru takových míst. Je někdy
mimořádně kontrastní.

Třeba takový „venkovský“ hřbitů-
vek v Sedlčanech, na Církvičce. Kdy-
by nebylo několika stromů u vchodu
a snad i za Církvičkou (= kostelem),
tak tam možná není stinné místo.
Jinde, třeba v Příšovicích u Turnova,
kde mají také Větvičkovu ulici (po
mém dědečkovi), je před vchodem na
hřbitov nádherná, třebas krátká
lipová alej. Baldachýn nad poslední

H řbitov v žádném místě nevy-
nechal, aniž by tam nepro-
vedl floristický soupis. Ško-

da jen, že dosud nikdo z jeho rozsáh-
lých poznámek toho nevytěžil víc;
pan doktor sám odpočívá v nevelkém
hrobě na pražském Bohdaleckém
hřbitově. Za svého života zapsal
desítky, možná stovky planých druhů
rostlin z všelijakých venkovských
i městských hřbitovů. Kytek ros-
toucích nejen na hrobech, ale i na

pěšinkách a cestách, ba i v – nebo na
ohradní zdi. Já jako zahradník jsem
sledoval spíš ty pěstované kytky.
A musím konstatovat, že je podstatný
rozdíl mezi venkovským hřbitovem
s prostými hroby a hřbitovy městský-
mi s hrobkami, někdy značně rozleh-
lými. Na nich je možná nejhojnější
rostlinou jednobuněčná zelená řasa
Chlorella.

Kde to ovšem jde, tam i hřbitovní
kvítí podléhá módě a ročnímu období.
Péčí lidské ruky na jaře vyrůstají roz-
manité cibuloviny, petrklíče a prvo-
senky a občas nějaká ta maceška,
s podzimem přichází království chry-
zantém a vřesovců. Ten dnes už běž-
ný se jmenuje vřesovec něžný, Erica
gracilis a rozmohl se u nás až v pos-
ledních dvou desetiletích. Mezi kla-
siky hřbitovního kvítí ale patří dvě
rostliny: rozchodníky, všelijaké ty
mužíčky či velkolisté druhy – a bada-
ny alias bergénie. Obojí jsou absolut-
ní nezmaři, kteří přežijí i zapomnění
na zemřelé. Stejnou službu udělá
barvínek menší, populární brčál, kyt-
ka zelená v létě jako v zimě. I ta
dokáže suplovat vaši zapomnětlivost,
zaneprázdněnost – nebo nezájem.

Hřbitovy nejsou jen zahrady zelené, jak tvrdíval prastarý šlágr, 
ale svým způsobem to jsou jak malé botanické zahrady, 
tak i zvláštní biotopy. Nejcennější na nich je jejich po desetiletí,
někdy i po staletí neměnný režim. Mají zvláštní faunu i floru.
Tu poslední, květenu, snad po celý život sledoval 
někdejší ředitel Botanického ústavu akademie věd v Průhonicích,
dr. Slavomil Hejný. 

HŘBITOVNÍ KVÍTÍ
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ka Bedřiška. Okolo nich rostou ber-
génie, kapra� samec, čemeřice a drob-
ný plevílek, kuklík městský a š�avel
kyselý.

Nevím, kdo se tím zabývá, ale na
hrobě Elišky Krásnohorské, Anto-
nína Slavíčka, na Klicperově, Karla
Havlíčka, Náprstkových, Karoliny
Světlé a mnoha dalších známých
a známějších – byly umělé květiny.
V prozlaceném podzimním dni vypa-
daly ještě uměleji, než byly – ale:
zapla� pámbu alespoň za ně.

Dva olšanští zahradníci to ostat-
ně asi schvalují: Jedním je Leopald
Ba�ek, zahradní architekt a ředitel
sadů hl.m. Prahy, který žil v letech
1869 až 1928 a odpočívá (v sedě
– podle náhrobku) v oddělení 6a
šestého hřbitova. Za jeho éry byly
značně povzneseny pražské sady
a parky. Připisuje se mu autorství
Riegrových sadů. 

Ve starém, druhém hřbitově je
jiný, jednoduchý hrob s nápisem: Zde
odpočívá Jan Buryanek, zahradník.
1852–1899. Budiž ti země lehká.

Takové přání máme my, zahradní-
ci rádi. Spíš než posmrtně, tak za
života, při rytí záhonů. �NN

Kdyby byly lipové, byl by víc náš!
Strom života prý zeravu říkávali.
Jedovatá kytka to je, která od roku
1535 zaplavuje Evropu a mění její
vzhled možná víc než stejně americ-
ký akát. Prý jsme se zhlédli v Medi-
teránu: Tamní cypřiše (Cupresus
sempervirens v pyramidální verzi)
jsme nahradili tújí.

�

Připravuje nedávno vysílaný ran-
ní pořad Českého rozhlasu 2 věno-
vaný hřbitovům, jsem procházel
řadou pražských hřbitovů. Na nej-
starším Olšanském jsem nalezl
trochu osamocený náhrobek Kateři-
ny, rozené Kolářové, první manželky
Bedřicha Smetany, kterou nemoc
zbavila života při návratu Smetano-
vých ze Švédska v Dráž�anech. Spolu
s ní tu odpočívá i jejich čtyřletá dcer-

Jen při povrchním „sčítání lidu“
jsem na pražských „Olšanech“ napo-
čítal 48 druhů dřevin. Stromů a keřů.
Nad Preclíkovským náhrobkem V+W
roste krásná jedle ojíněná, buky
a habry, a hned vedle, v podrostu, pě-
nišníky, kapra�, bohyšky a barvínek.

Se stářím a polohu hřbitova se
také mění floristické – spíš zahrad-
nické složení hřbitovní flóry. Stačí
nedaleko sebe ležící Olšanské hřbi-
tovy a urnové háje při krematoriu.
Zatímco Olšany skutečně připomína-
jí botanickou zahradu jak co do kva-
lity i kvantity dřevin, ba dokonce i co
do charakteru výsadeb (dominují
aleje a u hrobů a náhrobků převisle
rostoucí „smuteční“ stromy – Betula
pendula cv. Youngii a Fraxinus excel-
sior cv. Pendula), urnové háje trochu
připomínají uzlové, knotové zahrady.
Francouzské parky nebo barokní za-
hrady s bordurami. Boxy ze stříha-
ných zeravů nebo buxusu, někde
dokonce i habru. Vše uspořádané,
pravoúhlé.

Jak to je kontrastní s venkovský-
mi hřbitůvky! Třeba v Opatově na
Moravě. Dvě lípy u vchodu a pak jen
to, co lidé přinesou do misek a váz
– a to, co se natrousí při cestičkách,
lipnicí roční (Poa annua) počínaje
a třebas zavlečeným zlatobýlem
kanadským (Solidago canadensis)
konče. Bohužel, po druhé světové
válce jsou i ony trochu zglajchšalto-
vané: Ještě jsem nenašel místo po-
sledního odpočinku, v němž by chyběl
zerav. Thuja occidentalis. Mor kra-
jiny. Nádherný svažitý hřbitůvek
v Červené Řečici má zeravové aleje.
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ochrany nebo celistvosti lokality.
Takové záměry (či části koncepcí,
v nichž bývají nastíněny) zpravidla
nelze povolit a je třeba je přepracovat
tak, aby k závažným dopadům
nedocházelo.

Orgán ochrany přírody (tím je
krajský úřad nebo správa příslušné
CHKO) bu� vyloučí, že by k ovlivnění
EVL a PO mohlo dojít, nebo nařídí
detailní hodnocení z hlediska mož-
ných dopadů na dotčené lokality.
V typických a nejčastějších přípa-
dech lze jako hlavní vlivy na předmě-
ty ochrany lokalit soustavy Natura
2000 uvažovat hlavně přímou likvi-
daci biotopů záborem ploch. Jindy
je třeba posoudit rozsah vypouštění
znečiš�ujících látek, změny vodního
režimu či jiné charakteristiky, které
by se mohly území Natura 2000 dot-
knout. V některých případech hrozí
zhoršování dochovaného stavu před-
mětu ochrany nevhodným hospo-
dařením (nadměrné hnojení pozem-
ků, intenzivní rybářské využívání
apod.). Cílem hodnocení je vždy určit,
zda v důsledku záměru nedojde
k významnému ovlivnění předmětů

CO A JAK SE HODNOTÍ?

Aktivity, které mohou potenciálně
ovlivnit stav lokalit Natura 2000,
podléhají zvláštnímu režimu posu-
zování vlivů, který je stanoven evrop-
skou směrnicí o stanovištích a měl
by být závazný pro všechny členské
země ES. Česká legislativa tuto
povinnost upravuje v §45 zákona
č. 114/1992 Sb., podle nějž si musí
investor každého záměru, resp. před-
kladatel nové koncepce vyžádat
stanovisko orgánu ochrany přírody
k možnosti ovlivnění EVL a PO.
V praxi je třeba získat toto stano-
visko nejen k realizaci různých sou-
kromých investičních záměrů (např.
sjezdovky, golfová hřiště, průmyslové
objekty), ale i pro územní rozvoj sídel
a novou výstavbu včetně doprovodné
infrastruktury, obchvatů či přeložek
silnic atd. 

V minulém čísle Niky jsme se seznámili
se základními údaji o evropské soustavě
chráněných území Natura 2000 u nás.
Tématem tohoto příspěvku je důležitý
nástroj jejich praktické ochrany – hodno-
cení možných dopadů nových záměrů
(staveb, technologií či činností) a kon-
cepcí (územních plánů apod.) na evrop-
sky významné lokality a ptačí oblasti.
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HODNOCENÍ VLIVŮ 
NA LOKALITY NATURA 2000

Oblast
Modravských

slatí 
na Šumavě
je domovem

poslední
životaschopné

středoevrop-
ské populace

tetřeva hlušce
(Tetrao uro-

gallus). Území
je chráněno

jako jedna
z nejcenněj-

ších součástí
PO a EVL

Šumava,
přesto zde sílí

tlak na
zpřístupnění
Luzenského

údolí
od hájenky

na Březníku
(v pozadí)
veřejnosti.

Rak kamenáč (Austropotamobius torrentium)
je citlivý indikátor kvality vody. EVL Bradava
na úpatí Brd je jeho nejvýznamnější lokalitou
v celé republice. Projekty plánovaných čistíren
odpadních vod v místních obcích musí předcházet
možným únikům znečištění do toku. 



teritorií citlivých předmětů ochrany
(vyrušování), omezování potravní
základny (sběr borůvek apod.), atd.
Předměty ochrany tak mohou být
ohroženy kumulativními vlivy více
souběžných záměrů s individuálně
neprokazatelným účinkem. Právě
tyto případy jsou zpravidla velmi
složité na hodnocení významnosti
očekávaných dopadů. 

Také těžba nerostných surovin
na řadě lokalit může ohrožovat
výskyt předmětů ochrany (např.

se v těchto velkoplošných územích
jednotlivé záměry zdánlivě „ztratí“,
je třeba brát v úvahu i fakt, že jich
zde často působí současně celá řada.
Souhrnný nárůst rekreačních aktivit
pak může kombinovat přímé zábory
přírodních biotopů, a� již lučních
(výstavba) či lesních (budování sjez-
dovek), stanovištní změny (eutro-
fizace, odvodňování), zvýšení intenzi-
ty pohybu osob v některých lokali-
tách (zpřístupňování novými trasa-
mi) a s tím související zmenšování

Detailní hodnocení vlivů na loka-
lity Natura 2000 je vysoce odborná
činnost, kterou mohou provádět
pouze osoby se zvláštním oprávněním
(autorizací). U relativně malých lo-
kalit s jedním či několika málo před-
měty ochrany lze potenciální rizika
jednotlivých záměrů poměrně snad-
no identifikovat. Avšak v kompliko-
vanějších případech (zejména roz-
sáhlejší záměry a koncepce, území
s větším počtem předmětů ochrany
nebo působí-li souběžně více dalších
lidských aktivit a vlivů) je takové
hodnocení dosti složité a provádí
se jako součást procesu posuzování
vlivů na životní prostředí (tzv. EIA).
V některých lokalitách, do jejichž
blízkosti jsou směřovány nové zá-
měry, může v neposlední řadě nega-
tivně působit také kumulativní zvy-
šování zátěže (znečiš�ování prostředí,
odpady, odpadní vody, rostoucí inten-
zita návštěvnosti a vyvolané dopravy,
hluk atd.).

PŘÍKLADY ZÁMĚRŮ A JEJICH
MOŽNÝCH VLIVŮ NA ÚZEMÍ
NATURA 2000 

Typickými záměry, u nichž se po-
suzují vlivy na evropsky významné
lokality a ptačí oblasti, jsou např.
nové volnočasové aktivity a sílící
požadavky na různé rekreační areály
na Šumavě, v Krkonoších, Besky-
dech, Jeseníkách či jinde. Ačkoliv

11

Bobří hráz v oblasti Českého lesa na lokalitě vyhlášené jako EVL Kateřiský a Nivní potok. Pro ochranu bobra
evropského (Castor fiber) je důležité mj. umožnění volné migrace. Využívá k tomu přirozené toky bez velkých
překážek (přehrady, plavební stupně apod.).

��  Tok Jizery v EVL Krkonoše a v bezprostředně navazující EVL Jizera a Kamenice má převážně kamenité
dno, zachovány jsou zde i relativně dlouhé proudné úseky vyhovující vrance obecné (Cottus gobio). Umis�ování
jezů a elektráren může tyto úseky zcela zničit.

Jeřábek
lesní (Bona-
sa bonasia)
je nenápad-
ný lesní kur,
pro nějž jsou
ptačí oblasti
vyhlášeny
v lesnatých
oblastech.
Potenciální
ohrožení
druhu 
představují
plány
na budo-
vání 
rozsáhlého
lyžařského
areálu 
v části
dnešního
vojenského
újezdu –
ptačí oblasti
Boletice.

Větrné 
elektrárny
poblíž Nové
Vsi v Horách
stojí mezi
územími
dvou ptačích
oblastí PO
Novodomské
rašeliniště
– Kovářská
(v popředí)
a PO
Východní
Krušné hory
(lesnatý
hřeben
v pozadí).
Na hřebeny
Krušných
hor jsou
dnes
navrhovány
až stovky
obdobných
turbín.



apod.) pak hrozí i rozsáhlá ztráta
přírodních stanoviš� v zátopových
územích (od pobřežní a lužní vege-
tace až po lesní porosty na svazích
říčních údolí), případně narušení
migračních cest (bobr, vydra atd.). 

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ VERSUS
NATURA 2000 

Problematické mohou být para-
doxně i záměry, jejichž cílem je
zlepšení životního prostředí, např.
kvality vody v tocích. Oproti součas-
nému stavu, kdy jsou do toků
v menších sídlech zaústěny početné
trativody či přepady z domovních
septiků a jímek, představuje vybu-
dování kanalizace a hromadné čiš-
tění splašků v obecních čistírnách
odpadních vod jistě žádoucí posun.
Přitom však nelze zapomínat na
možnost selhání technologie čištění
(např. „otrávení“ čistírny při porušení
kanalizačního řádu některým ze

opatření v tocích zařazených mezi
EVL. Předměty ochrany v těchto
tocích jsou nejen ryby (vranka obec-
ná, hořavka, bolen, losos, ježdíci,
sekavci ad.) nebo kruhoústí (mihule
potoční), ale i bezobratlí živočichové
(rak kamenáč, perlorodka říční,
velevrub tupý). Pro některé druhy
jsou jako EVL vyhlášeny čisté horní
(zvláště podhorské) toky, včetně
např. Jizery, Ploučnice, Bradavy
či Blanice, pro další naopak dolní
toky velkých řek – Ohře, Sázava,
Morava, Berounka ad. Možné nega-
tivní dopady na předměty ochrany
vyplývají ze změn hydrologických
parametrů (odběr vody pro energe-
tické využití), charakteru koryta
(vzdutí nad jezem), narušování
důležitých biotopů (těžba štěrkových
lavic). Mezi další rizika pro „říční“
lokality soustavy Natura 2000 patří
znečiš�ování (např. vypouštěním
odpadních vod), u zvláště velkých
záměrů (přehrady, plavební stupně

vápencová území, štěrkopískové
náplavy, těžba rašeliny). V určitých
případech však může těžební činnost
naopak přispět ke zvýšení diverzity
stanoviš� či přímo k vytváření
žádoucích biotopů pro výskyt před-
mětů ochrany. Není totiž výjimkou,
že těžbou narušené a nově vytvořené
sukcesně "mladé" biotopy vyhledáva-
jí mnohé druhy obojživelníků včetně
naturových (kuňky, čolci). Jako pří-
klad mohu uvést těžbu kaolínu na
jižní Moravě v okolí Znojma, kde
se vyskytují nejpočetnější populace
čolka dravého v nedávno opuštěných
nebo i v dosud činných těžebnách.
Rozšiřování těžby je na těchto loka-
litách nutné pečlivě posuzovat, avšak
při dodržení určitých zásad (zejména
citlivě provedená rekultivace) lze
předpokládat i mírné zlepšení sou-
časných podmínek pro jejich výskyt.

Mezi často posuzované záměry
patří i výstavba a obnova vodních 
děl či realizace protipovodňových

Tato
zachovalá
a druhově

bohatá 
trojštětová

louka (svaz
Polygono-
Trisetion)
v Peci pod

Sněžkou
je jedním

z předmětů
ochrany EVL

Krkonoše.
Přesto je,
podobně

jako další
luční

stanoviště
na soukro-

mých 
pozemcích

v nejbližších
letech

ohrožena
zástavbou. 
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celá řada faktorů, které jsou pod
rozlišovací schopností nástrojů
ochrany přírody. Mnohá stanoviště
či druhy jsou totiž více než nevhodný-
mi záměry ohroženy absencí manage-
mentu, tj. lidskou nečinností, pro niž
žádné stanovisko příslušného orgánu
není třeba. Luční společenstva tak
může ohrožovat např. upuštění od
pravidelného kosení či pastvy, aniž
dochází k jejich záborům. Ochrana
EVL a PO tedy vyžaduje také aktivní
přístup. �NN

ochrany, kterým je ve zdejší EVL
vranka obecná. Ta totiž vedle čisté
vody vyžaduje také mělké kamenité
dno s přirozeným sezónním kolísá-
ním průtoků. Vybudovat MVE, která
by respektovala potřeby vranky,
je zde velmi obtížné a málo ekono-
micky výhodné. 

Ani větrné elektrárny nejsou
ušetřeny kolizí s naturovými lokalita-
mi. Velmi zajímavým územím z toho-
to hlediska jsou Krušné hory, kam
směřují záměry na realizaci až něko-
lika set větrných turbín. V rámci ČR
se jedná určitě o jednou z největr-
nějších oblastí, avšak zároveň je zde
soustředěna naše nejsilnější popu-
lace tetřívka obecného. Ochrana
ptačích oblastí (v Krušných horách
jsou vyhlášeny dvě) zde tudíž musí
prioritně řešit možné vlivy větrných
farem na tento druh.

HODNOCENÍ ZÁMĚRŮ NENÍ
VŠECHNO

Ani přes poměrně silný nástroj,
jakým bezesporu je povinné hodno-
cení vlivů záměrů na naturové lokali-
ty, není možno podchytit všechny
negativní trendy a vlivy působící
na jejich předměty ochrany. Existuje

znečiš�ovatelů) a riziko následného
úniku koncentrovaného znečištění,
což může drasticky postihnout popu-
lace citlivých vodních živočichů.
Osobní zkušenost s takovými zá-
měry mám z řady toků s ochranou
perlorodky (povodí Blanice), velevru-
ba tupého (Sázava) či raka kamenáče
(Bradava s přítoky). K eliminaci
zmíněného rizika naštěstí zpravidla
stačí jednoduchá dočiš�ovací nádrž,
v níž dochází ještě k určitému
zdržení a odsazení vypouštěných vod. 

OBNOVITELNÉ ZDROJE
ENERGIE

Jedním z cílů většiny evropských
států je zvýšit podíl obnovitelných
zdrojů na produkci energie. Na větši-
ně toků jsou však již prakticky vyčer-
pány možnosti udržitelného využití
vodní energie a stavby nových elek-
tráren už mohou být v kolizi s něk-
terými EVL. Kupříkladu záměry
několika malých vodních elektráren
(MVE) na horním toku Jizery, které
počítají se stavbami jezů, vzdutím
dnešního přirozeného toku v délce
stovek metrů a odběrem vody z toku
do náhonů k turbínám, jsou v pří-
krém rozporu s nároky předmětu

Zvonek český
(Campanula
bohemica)
je endemi-
tem Krkonoš
a zároveň
prioritním
předmětem
ochrany EVL
Krkonoše.
Stav popu-
lací tohoto
druhu
na loukách
ve Svatém
Petru
(odkud po-
chází i tento
snímek)
závisí
hlavně
na udžení
tradičního
způsobu
kosení
či pastvy.
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EVL Kaolínka Únanov nedaleko Znojma představuje lokalitu, na níž se díky někdejší těžbě daří čolku dravému
(Triturus carnifex). Těžba by měla být v nejbližších letech obnovena, avšak těžební činnost i následná rekulti-
vace bude přizpůsobena nárokům tohoto druhu. 



ty a do roku 2010 by to mělo být pro-
cent patnáct. Jak tohoto cíle dosáh-
nout? Především nesmí chybět poli-
tická vůle, tedy snaha a ochota kom-
petentních osob sedících na rozhodu-
jících místech, v Berlíně především
na radnicích jednotlivých městských
částí. Tento problém je společný pro
obě hlavní města a musí se řešit indi-
viduálně. Mnohem větší prostor
se Praze, ale i dalším městům nabízí
v příkladech konkrétních technic-
kých řešení, která se v Berlíně prak-
tikují, ale která především fungují.
Představme si některá z nich.

TŘICET A MÉNĚ

Pokud se podíváte na cyklistickou
mapu Berlína, zjistíte, že velká část
plochy města je vykreslena odlišnou
barvou. Toto území zabírá celých
80 % města a vyznačuje plochu, kde
mají automobily povolenou maxi-
málně rychlost 30 km za hodinu pří-
padně i méně! Člověk uvyklý po-
měrům Prahy nechápe a nedokáže
si představit něco obdobného v naší
metropoli, kde se naopak vše dělá pro
zvyšování rychlosti aut. Je to přitom

jednoduché, pomalu jedoucí auto
je méně nebezpečné pro své okolí, ale
i pro samotného řidiče. Dalším
opatřením je další snižování rychlosti
v nočních hodinách. Důvodem je nižší
hluk a tím klidnější spánek Berlí-
ňanů. Od tohoto opatření je již jen
kousek k ulicím pro kola – Fahrrad-
straße. Jde o komunikace se zvlášt-
ním režimem, kde má cyklista abso-
lutní přednost a z automobilů sem
mohou zajíždět pouze vozy zásobování
a se zvláštním povolením. Pro zařa-
zení ulice do tohoto režimu rozhoduje
především její používání cyklisty.
Pokud danou ulicí jezdí hodně kol,
uzavře se pro auta a kola zde mají své
území. Takovýchto komunikací je po
Berlíně zatím jen sedm, ale jsou
vytipovány další. No a ještě si přidejte
na 200 obousměrně průjezdných jed-
nosměrek a 22 000 stojanů na kola.

skou hromadnou dopravou a takřka
nadřazeného individuální automo-
bilové dopravě. Nejmarkantnějším
projevem tohoto trendu je především
zklidňování dopravy, myšleno auto-
mobilové, a bezpečné začleňování
cyklistů do běžného provozu na uli-
cích. Cíl je jasný, zvýšit podíl cyk-
listů na dopravě a co nejvíce omezit
provoz osobních automobilů. Již 
dnes se v Berlíně podílí cyklistika
na přepravě celými dvanácti procen-

DVACET LET ZA ...

nechci přímo napsat za opicemi,
ale Praha je zhruba dvacet let za
Berlínem. Pokud se týká přístupu
k začleňování cyklistiky do dopravní-
ho systému města, nyní v Praze ře-
šíme věci, které Berlín trápily za-
čátkem 90. let. Především jde o chá-
pání jízdy na kole jako rovno-
právného způsobu dopravy, srov-
natelného a spolupracujícího s měst-

Na někdejší
hranici dvou

světů, 
cyklisté pod

Branden-
burskou 
bránou

Pokud se začne povídat o jízdě na kole a nějakém velkém evropském městě,
ihned se řekne Amsterodam, ale na našem kontinentě je plno dalších
metropolí a velkoměst, kde se kolo jako dopravní prostředek využívá v míře
pro nás, tedy Pražany, takřka nevídané. Tak například Berlín, zde se na 
jízdním kole opravdu hodně jezdí, dokonce tolik, že skoro na celém území
města hrají automobily doslova druhé housle.

JAK SE JEZDÍ V BERLÍNĚ
BERLÍN SÁZÍ NA CHŮZI A JÍZDNÍ KOLA
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www.prahounakole.cz

nejrůznější referenda a postoje obča-
nů, kteří tak mají mnohdy rozhodující
slovo. Berlínská ze� sice již nestojí
a její děsivou existenci připomínají
pouze její artefakty, symbolické sto-
py v dlažbě či pomníčky jejích obětí.
Ze� ale dodnes zpříjemňuje jízdu
na kole po Berlíně, protože cyklisté
mohou využívat obslužnou komu-
nikaci, kterou zde měli vojáci východ-
ního bloku vybudovanou a která je
nyní přeměněná na 160 km dlouhou
a oblíbenou cyklostezku Berliner
Mauer.

FAKTA A ČÍSLA

V předchozím odstavci jsem uvedl,
že srovnávat obě metropole je přinej-
menším složité, nicméně strohá řeč
čísel přináší zajímavé poznatky, tak
alespoň několik faktů. Berlín je roz-
lohou 892 km2 zhruba jednou tak
velký než Praha (496 km2), přitom
na této ploše žije o 2,2 miliónu  více
obyvatel a z vlastní zkušenosti mu-
sím potvrdit, že se zde žije mnohem
klidněji než v Praze. Jeden z důvodů,
proč tomu tak je, mi objasnila další
strohá čísla, která mne přinejmenším
překvapila. V Praze připadá na 1000
obyvatel 640 automobilů, v Berlíně
pak necelá polovina, tedy 317!!! Ten-
to rozdíl pozná každý návštěvník
Berlína a to nejen pěší, ale hlavně
pokud si jako dopravní prostředek
zvolí jízdní kolo. Mimochodem ani si
bicykl nemusíte brát sebou, největší
berlínská sí� půjčoven kol má k dispo-
zici 1750 strojů a po Berlíně se na
nich můžete projíždět po 1315 km nej-
různějších cest pro cyklisty (v Praze
je to přesně desetkrát méně).

Aby konec nebyl pro Prahu tak ne-
příznivý, nutno přiznat, že i v našem
hlavním městě se věci již rozhýbaly
a zmiňovaný rozdíl snad stáhneme
dříve, než za oněch dvacet let. Těšme
se.     �NN

lečně na tramvajových pásech a vy-
členěných pruzích pro autobusy.
Našinci až běhá mráz po zádech,
když vidí, jak jezdci na kolech zcela
klidně přijíždí ke křižovatce, zařazují
se před již stojící auta, případně
využívají svůj odbočovací pruh či
v pohodě jedou po tramvajových kole-
jích. Na základě zkušeností z Prahy
zdánlivý pokus o sebevraždu či vyso-
kou pokutu, v Berlíně jde však o le-
gální a nejbezpečnější způsob jízdy
na kole velkoměstem.

JINÉ POMĚRY

Srovnávat Prahu s Berlínem je po-
pravdě poněkud ošemetné. Německo
je opravdu bohatší země než ČR
a Berlín je jeho výkladní skříní. Město
na Sprévě má navíc výhodu v tom,
že leží v rovině a paradoxně i v tom,
že značnou část jeho zástavby srov-
nala druhá světová válka. Specifické
úkazy pak rovněž přineslo dlouhodobé
rozdělení města legendární zdí, od-
dělující od sebe východní a západní
část. Rovinu netřeba rozebírat, ta je
pro cyklisty bezesporu příjemná. Vy-
bombardované či jiné prázdné plochy

však již nejsou tak jednoznačnou
výhodou, stačí špatně ošetřený inves-
tiční záměr a z volné plochy je rázem
neprůchodná komerční zóna. Zde
musí zasáhnout osvícený úředník, pří-
padně být schváleno a dodržováno
právní opatření. Zjednodušeně, v Ber-
líně platí, že pokud zastavíte zelenou
plochu, musíte ji ve stejném rozsahu
nahradit. Velké slovo v přeměně vol-
ných ploch na cokoliv pak mají

PRUHY A PROUŽKY

V Berlíně dříve a u nás občas
ještě přetrvává snaha vyčlenit cyk-
listy na speciální cyklostezky, tedy
stranou silničního provozu. V posled-
ních letech se však dopravní úpravy
týkající se jízdních kol ubírají zcela
jiným směrem a naopak se snaží cyk-
listy co nejvíce a nejbezpečněji začle-
nit do běžného provozu. Právě k tomu
slouží nejrůznější pruhy pro cyklisty
vyznačené nejen na chodnících, ale
především přímo souběžně s pruhy
pro auta. Prostě jízdní pruhy se au-
tům zúží, při jízdě třicet či méně
mohou být úzké, a vytvoří se jedno-
směrné pruhy pro kola. Takovéto
pruhy se naštěstí objevují i v Praze,
například nově je takto ošetřena
ulice Vršovická, ale pouze v přímých
úsecích, jakmile přijedete na křižo-
vatku, cyklopruh končí a cyklisto po-
ra� si, jak umíš. Přitom právě křižo-
vatky jsou pro cyklisty tím nejne-
bezpečnějším místem. V Berlíně jsou
dále a mají vyřešeny takřka všechny
křižovatky, a to včetně světelné sig-
nalizace a odbočovacích pruhů. Dal-
ším, u nás nevídaným (zatím) opatře-
ním jsou cyklopruhy vyznačené spo-
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nám stačí na jídlo na celou zimu.
Letos jsme jich ulovili na jaře devět
a te� na podzim chytíme zbytek.
Z velryby zpracujeme kromě kostí

lém, celé rodiny se stěhují na tak-
zvané chaty do oblastí, kde se velry-
by vyskytnou. A tam je lovíme. Pro
Barrow je kvóta 20 kusů za rok, a to

BARROW
Barrow vypadá vskutku nehos-

tinně – domky asi 3 000 obyvatel jsou
většinou malé, plechové, nehezké.
Projíždíme na konec tohoto divného
města a v zátoce vidíme místní rybá-
ře, většinou Eskymáky, nakládat své
hliníkové přibližně šestimetrové člu-
ny s krytými kajutami a silnými
motory na vleky za terénní auta.
Do Barrow nevede žádná silnice,
auta se sem vozí letadlem z Fair-
banks za asi 6 000 USD. Ptám se
rybářů na obvyklé úlovky. „Nyní
lovíme lososy, halibuty a tresky, ale
už zase přichází čas velryb,“ říká
John Kushin, jeden z místních rybá-
řů. „To lovíte velryby s takto malými
čluny?“ Divím se. „Ano, není to prob-

Společnost
nám dělají

jen různé
druhy ptáků

lovící ryby,
místy jsou

jich celá
hejna

a připomí-
nají slavný

Hitchcockův
film.

Nejsevernější místo Aljašky a tedy i celých Spojených států na nás
udělá hluboký dojem. Štěrková planina, moře, mlha, teplota kolem
nuly, eskymáčtí rybáři, na pláži velrybí kosti – Top of the World, 
zní heslo cestovní kanceláře na starém oprýskaném autobuse,
do něhož nastupují japonští turisté. Česká čtyřčlenná skupina
přiletěla do Barrow 9. září, aby se nalodila na palubu francouzské
plachetnice SOUTHERN STAR kapitána a majitele Oliviera Pitrase,
která vyplula na Expedici Around North America s cílem upozornit
na globální klimatické změny 17. května z norského Tromso.
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Papuchalk černobradý - Horned puffin (Fratercula corniculata)

Kapitán a majitel lodě Olivier Pitras a pánská část české výpravy.

V kraji ledních medvě
EXPEDICE AROUND NORTH AMERICA 

VV



ci téměř v úplňku klidná a příjemná.
13. 9. ve 4 hodiny odpoledne aljaš-
ského času (00.00 GMT) protínáme
severní polární kruh. Po pravé ruce
máme Čukotku – nejvýchodnější část
Ruska je paradoxně na západě
– vlevo pobřeží Aljašky a před sebou
dva ostrovy – větší ostrov Ratmanova
patřící Rusku a menší Little Diomede
náležící k Aljašce. Tyto dva ostrovy
leží uprostřed Beringovy úžiny, kde

nost a učitelé Emmanuel Correia
a Monique Golliot. Jedenáctičlenný
tým je připraven a může vyplout.

MEZI KRAMI

Míjíme Barrow a míříme dál na vý-
chod podél severního pobřeží Aljaš-
ky, které je rovné a pomalu se ztrácí
v mlze. Rychlostí většinou kolem
6 uzlů ukrajujeme kousek po kousku
míli za mílí z 1 250 Nm dlouhé trasy,
která nás do Dutch Harboru čeká.
Nebe i moře jsou šedošedé, občas
se vyskytne oblak mlhy, viditelnost
je mizivá. Tak uplyne celý první den
plavby. Ráno se probouzím do oblasti
poseté ledovými krami. Kolem lodě
plují menší či větší kusy až několik
tisíc let starého ledu, zbarvené
do šeda nebo modra. Kličkujeme mezi
nimi, celý den a noc, potmě svítíme
baterkou před lo� a také pomůže
radar, kde jsou větší kry vidět. Plavbu
nám zpestřují gejzíry vody vydechu-
jících velryb. V pátek 12. 9. kolem
poledne míjíme mys Lisburne a ko-
nečně se trochu vyjasňuje. Vidíme
pobřeží a teplota šplhá na rekord-
ních 6°C. Večer míjíme Point Hope
a kurz se stáčí dále k jihu na
195°. Za 200 Nm budeme v Beringově
úžině. Modrá obloha nám dopřává
nádherný západ slunce a také noční
plavba je díky hvězdné obloze a měsí-

téměř všechno, jíme i vnitřnosti, tu-
kem se topí,“ popisuje John tradiční
způsob obživy. Místní loví velryby jen
pro svoji obživu, neprodávají je dál.
„Maso uskladníme v jámách, kde
zmrzne. My máme jednu 10 metrů
hlubokou a hlouček osmi lidí, jak tady
stojíme, by se do ní v pohodě vešel,“
směje se. 

NA PALUBĚ

Laurent Ceresoli, první důstojník
ze SOUTHERN STAR, nás převáží
člunem na lo�. Po 36 hodinách cesty
usedáme v teplém salonu a na uví-
tanou máme k večeři vynikajícího
lososa, kterého zbytek posádky bě-
hem dne ulovil. Naši skupinu tvoří
Miloš Gregar, bývalý pražský radní
pro životní prostředí, ekolog a orni-
tolog, jeho syn Honza, cestovatel
a student environmentální fakulty
České zemědělské univerzity, Lukáš
Kachna Reitinger, majitel interiérové
firmy Brother & Duck a Eva Skoře-
pová, šéfredaktorka časopisu YACHT.
Zbytek posádky tvoří Francouzi.
Jedinou výjimkou je Švýcar Michel
Mottier, bývalý voják americké armá-
dy, dnes majitel mnoha firem žijící
v Monaku, dále je tu novinář z fran-
couzské tiskové agentury AFP Guy
Clavel, Bernard Grunewald, jeskynní
potápěč pracující pro důlní společ-
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Přijíždíme
k ostrovu
Svatého
Vavřince.dů a lachtanů



ku, na Aljašce je prohibice a je obec-
ně známo, že Eskymáci mají prob-
lémy s alkoholem. Ze SOUTHERN
STAR odjíždějí s nepořízenou a vydá-
vají se na lov mrožů, jimiž se zde
na ostrově obyvatelé živí. Na jejich
jídelníček patří také ryby, velryby
a sobi, kteří zde byli na začátku 
20. století vysazeni, přemnožili se,
tehdy zelený ostrov zcela vyplenili
a nyní jich zde žije jen pár kusů
v chovu. 

OSTROV SVATÉHO PAVLA

16. 9. v 11 hodin opouštíme ostrov
Svatého Vavřince, aniž bychom se
vylodili. Jsme zhruba v polovině plav-
by. Společnost nám dělají jen různé
druhy ptáků lovící ryby, místy jsou
jich celá hejna a připomínají slavný
Hitchcockův film. V noci z 18. na
19. 9. připlouváme do přístavu na os-
trově Svatého Pavla, který je největ-
ším z Pribilovových ostrovů. Je 14 mil
dlouhý, 8 mil široký a jeho pobřeží
měří 45 mil. Na ostrově žije asi 600
lidí, podivuhodná směsice Američa-
nů, Rusů a Eskymáků, kteří jsou
velmi přátelští a příjezd francouzské
plachetnice všichni hned zazname-
nají. Seznamujeme se s Kathryn
Escarate, která pracuje pro místní
turistickou organizaci a stane se naší
průvodkyní po ostrově. Máme tak
možnost vidět zblízka unikátní
kolonii lachtanů medvědích – Fur
seal (Callorhinus ursinus), kteří sem
každoročně připlouvají rodit svá
mlá�ata. Na tomto maličkém ostrově
jich žije od června do září asi 130 000
kusů, to je 80 % celosvětového stavu.
Potkáváme také lišky – modrou Bluece. V pondělí 15. 9. v 11 hodin aljaš-

ského času spouštíme kotvu u pláže
Seepanpak Lagoon pod 555 m vy-
sokým kopcem ostrova Svatého
Vavřince. Byl pojmenován svým obje-
vitelem Vitusem Jonassenem Berin-
gem podle dne, kdy na ostrově přistál
– 10. srpna na Svatého Vavřince.
Vítají nás tuleni obecní – Harbor
Seal (Phoca vitulina) a mroži lední –
Walrus (Odobenus rosmarus). Po
chvíli přijíždějí na člunech domorodci
– Eskymáci kmene Yupik a nabízejí
ke koupi mroží kly a pohlavní orgány
a vyřezávané postavičky eskymácké
kultury staré 3 000 let. Ptají se, zda
nemáme na prodej pivo nebo kořal-

SOUTHERN STAR završila průjezd
severozápadní cestou kolem Severní
Ameriky 14. 9. ve 4 hodiny aljaš-
ského času po pěti týdnech plavby
z Pond Inlet, kde severozápadní cesta
začíná. Na počest průjezdu upekl
Laurent vynikající koláč s vanilko-
vým krémem. 

OSTROV SVATÉHO VAVŘINCE

Svou návštěvou nás poctily velry-
by hrbaté – Humpback whale (Mega-
ptera novaeangliae). Všude kolem
nás vystřikují gejzíry vody, občas za-
hlédneme i jejich těla. Nad hladinou
krouží buřňáci tenkozobí – Short-
tailed Shearwater (Puffinus tenuiro-
stris), kteří loví ryby a indikují pří-
tomnost velryb. Na palubě máme
nového hosta – je jím mládě lejska
sibiřského – Siberian Flycatcher
(Muscicapa Sibirica). Protože před-
pově� počasí věští na další dva dny
bezvětří, je rozhodnuto zakotvit na
jeden den u ostrova Svatého Vavřin-

Rybolov
a zpraco-
vání ryb

má nejen
v Dutch

Harboru, 
ale všude

na Aljašce
dominantní

postavení.

Plavbu nám
zpestřují

gejzíry vody
vydechu-

jících velryb,
sem tam

zahlédneme
i jejich těla.
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SOUTHERN STAR v rybářském přístavu na ostrově
Svatého Pavla.

Na palubě
SOUTHERN

STAR



menáčů a hříbků. Cestou potkáme
pár sviš�ů, orla bělohlavého – Bald
Eagle (Haliaeetus leucocephalus)
a další druhy ptactva. Medvědi zde
naštěstí již nežijí. Sejdeme dolů
do zátoky Constantine Bay, kde
se na pláži koupeme (asi 5 vteřin
pobytu v ledové vodě), a pak jdeme
zpět kolem jezera do „naší“ zátoky.
Je příjemné odpoledne jako stvořené
pro chytání ryb. Než se nadějeme,
jsou na palubě tři halibuti (platýsi),
které chytil Lukáš jako svůj první
rybářský úlovek v životě. Bude
vynikající večeře!

Trident, kde se zpracovávají halibuti
a další plody moře. „Povolení k rybo-
lovu má však jen 16 rodin na ostro-
vě,“ dodává Kathryn. „Další práci
mohou získat v místní škole, muzeu,
na poště, v nemocnici, supermarketu
nebo baru,“ dodává. Prodává se zde
však pouze pivo a víno, Eskymáci
mají totiž s alkoholem velké prob-
lémy. Ostrov Svatého Pavla je unikát-
ní kombinací minulosti, přítomnosti
a přírody, průměrná teplota v srpnu
zde dosahuje 8°C. Nejvhodnější do-
bou k návštěvě je květen až září.

OSTROV UNALASKA

Po obědě 20. 9. vyplouváme smě-
rem na ostrov Unalaska na Aleutech.
Pokračujeme dál na jih až do zátoky
Kalekta, která sousedí s Iliuliuk 
Bay, kde se nachází Dutch Harbor, 
cíl naší plavby. Zakotvili jsme brzy
ráno 22. 9. na sedmi metrech hloubky
dokonale kryté zátoky. Na člunu se
přesouváme na břeh. Vybíráme si be-
zejmenný kopec vysoký 422 m n. m.
a šplháme na vrchol, odkud se nám
naskýtá nádherný pohled na okolní
zátoky a kopce tvarované ledovci.
Máme štěstí, je nádherné slunečné
počasí, teplota kolem 15°C a všude
kolem pestrobarevný porost nejrůz-
nějších rostlin. Sbíráme vynikající
maliny, nacházíme i několik kře-

fox i polární White fox, a v přístavu
tuleně obecné. Úchvatná je také
ptačí kolonie, které kromě různých
druhů racků a kormoránů vévodí
nádherně zbarvení papuchalkové
černobradí – Horned puffin (Frater-
cula corniculata). Na ostrově se
každoročně vystřídají až dva miliony
ptáků, někteří přilétají jen na chvíli,
jiní zde jsou celoročně. Žijí zde také
sobi, ale za nimi je nutné jít do hor,
na což jsme bohužel neměli čas.
„Mám na starosti ekologii ostrova, ale
také návštěvníky, kteří se mohou
ubytovat v King Eider Hotelu. Leží
hned vedle letiště, v centru městečka
se nyní původní hotel opravuje,“
představuje nám Kathryn svou práci.
Většina obyvatel pracuje v továrně
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Lachtan medvědí – Fur seal (Callorhinus ursinus)

V Barrow zastavujeme na pláži, kde jsou vystaveny velrybí kosti a kde byl den před naší návštěvou zastřelen
nebezpečný lední medvěd. My jsme měli smůlu nebo spíše štěstí, že jsme během naší plavby žádného nepotkali.

Kolem lodě plují menší či větší kusy až několik tisíc let starého ledu zbarvené do šeda nebo modra.



Ford Taurus platíme na dva dny včet-
ně pojištění cca 200 USD, terénní
pick-upy stojí zhruba dvojnásobek),
steaky jsou zcela americké a nechybí
ani taxíky i cestovní kancelář. Pro-
najmout si můžete i soukromé letadlo
nebo hydroplán. Toto míso je známé
také díky opevněním a bunkrům
postaveným na obranu proti Japon-
cům během druhé světové války.
Všechny okolní kopce jsou jimi doslo-
va posety. 

najít místo v rybářském přístavu,
skoro by se dalo říci v marině v cen-
tru sousedního městečka Unalaska,
ale nakonec se vyvazujeme už na za-
čátku zátoky, asi tři míle od městeč-
ka, v přístavu Dutch Harbor, kde
kotví mnoho rybářských i obchodních
lodí. Právě skončila rybí sezona
a krabí sezona začíná až 15. října.
Také je třeba dovézt všechny zásoby
na zimu, a proto je celý přístav plný.
Tato část Aljašky je už poměrně civi-
lizovaná, najdeme zde několik super-
maketů, obchodů s námořními potře-
bami, restaurace, plně zásobené
bary, velký hotel, knihovnu a dokonce
sportovní centrum s krytým bazé-
nem. Fungují zde půjčovny aut (za

DUTCH HARBOR

23. 9. ráno se přesouváme na mo-
tor do Dutch Harboru, kde naše část
plavby končí. Nejdříve se snažíme

NNIIKKAA    11//2200009920

Malebné
Aleutské

souostroví
nabízí,

pokud jej
nezakrývá

obvyklá
hustá mlha,

překrásné
výhledy.

Rackové hlí-
dají vjezd
do Dutch
Harboru.

Liška modrá
– Blue fox



lek. Její manžel Karel si svou práci
pochvaluje. Oprav bude na lodích
vždycky dost.

Máme za sebou 1 250 Nm Berin-
govým mořem, o kterém kolují nej-
různější pověsti obrovských vln
a vichrů. Na nás bylo přívětivé.
Teploty se kromě několika prvních

dnů pohybovaly nad nulou, často špl-
haly i přes 10°C. Tento odlehlý kout
světa má svůj půvab, nabízí nepře-
berné množství rostlin i živočichů
k pozorování a příroda je zde vskutku
panenská. Cílem expedice AROUND
NORTH AMERICA je upozornit
na globální oteplování – kromě toho,
že lze bez problémů projet severozá-
padní cestou kolem Severní Ameriky,
však zde nemá ani na přírodu ani
na místní obyvatele žádný podstatný
vliv.

�NN

nu lodí zde provozuje firma Alpha
Welding & Boat Repair, jejíž majitelé
jsou Češi žijící zde již 30 let.
Machalkovi nás zvou do hotelu na
večeři plnou darů moře. Navštívit

Aljašku a neochutnat královského
kraba (Alaskan king crab)? Tuto
lahůdku si nemůžeme nechat ujít!
„Nejdříve lovili Aleu�ané velryby,
čímž se proslavili a zbohatli. Když byl
jejich lov zakázán, přešli na králov-
ské kraby, ale i těch ubývá, přišly
omezující kvóty. Nyní se loví hlavně
halibuti, ale největším businessem
je v současné době výroba „krabích“
tyčinek Surimi z tresky aljašské –
Alaska pollack (Theragra chalco-
gramma),“ objasňuje nám historii
aleutského rybolovu Marie Macha-

ČESKÉ SETKÁNÍ

Těsně před přistáním na SOUT-
HERN STAR praskl jeden díl spoju-
jící kormidlo s kolem. Při shánění
potřebné opravy zjiš�ujeme, že oprav-

Česká 
výprava
v zátoce
Kalekta
na ostrově
Unalaska
na Aleutech,
pod kopcem,
který jsme
zdolali.
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www.69nord.com

SOUTHERN STAR v zátoce Kalekta na ostrově Unalaska

Satelit a člun – to je pro každého obyvatele ostrova Svatého Pavla takřka nezbytnost. Také se neobejdou bez
pořádného terénního pik-upu a čtyřkolky. A samozřejmostí je pravoslavný kostel.

V zátoce v Barrow potkáváme místní rybáře, většinou Eskymáky, nakládat své hliníkové cca šestimetrové
čluny s krytými kajutami a silnými motory na vleky za terénní auta.



pak nezbývá mnoho prostoru a procento zalesnění vý-
znamně klesá. Druhým faktorem je dopad intenzifikace
lesního hospodářství, kdy nemalá část doubrav byla z eko-
nomických důvodů přeměněna na ekologicky chudé
borové monokultury, které ale poskytují vyšší a rychlejší
výnosy dřevní hmoty (zatímco mýtní věk dubu je cca 120
– 140 let, u borovice je jen 80 – 90 let), v menší míře
na porosty jiných dřevin, v minulosti např. expanzivního
akátu. 

Porovnáme-li přirozené a aktuální zastoupení hlav-
ních druhů dřevin, tak dub letní (Quercus robur) a dub
zimní (Q. petrea) byly v našich přirozených lesích za-
stoupeny téměř 20 %, dnes na ně připadá něco málo přes
6 %. U ostatních dřevin, které byly i v přirozených
porostech pouze jako doplňkové, není úbytek tak význam-
ný, např. habr obecný (Carpinus betulus) klesl z původ-
ních 1,6 % na 1,2 %. V mnoha případech se tak společen-
stva vázána na dubové porosty zachovala na náhradních
stanovištích, např. v zámeckých parcích, stromořadích,
na rybničních hrázích a jinde, kde dnes můžeme najít
staré rozložité duby, na které už v našich lesích bohužel
často nezbývá místo.

ROSTLINNÁ A ŽIVOČIŠNÁ SPOLEČENSTVA

Ekosystémy doubrav a dubohabřin hostí velmi bohatá
společenstva rostlin a živočichů, dokonce by se dalo říci,
že v našich podmínkách (vynecháme-li azonální lužní
lesy) společenstva nejbohatší.

Známá je například pestrost jarního aspektu, tzn.
v období před olistěním stromového patra, který repre-
zentuje např. jaterník trojlaločný (Hepatica nobilis), plic-
ník lékařský (Pulmonaria officinalis), sasanka hajní

Podíváme-li se na mapu potenciální přirozené vege-
tace ČR zjistíme, že doubravy a dubohabřiny pokrývaly
významnou část našeho území, především v nižších
a středních polohách do cca 400 – 500 m n.m., kde postup-
ně přecházely v bučiny. Dnes z tohoto množství zbyl jen
malý zlomek většinou cenných a chráněných porostů.
Proč tomu tak je? Především si musíme uvědomit,
že areál doubrav a dubohabřin je nejdéle a nejintenzivněji
osídlená část našeho území. Neolitické osídlení Čech
a Moravy se podle archeologů téměř shoduje s původním
rozšířením dubu, a krajina tak už od dob starověku  pod-
léhá dlouhodobému odlesňování. I dnes se právě v níži-
nách nachází ta nejúrodnější zemědělská půda, ale ta-
ké velké aglomerace, průmyslové závody apod. Pro lesy

Doubravy
v NP Podyjí

V minulém čísle NIKY začalo putování po biotopech 
České republiky návštěvou mokřadních olšin a lužních
lesů. V tomto díle našeho seriálu navážeme dalšími typy
lesních biotopů vyskytujícími se převážně v nižších 
nadmořských výškách. Opustíme však podmáčená
stanoviště v okolí tekoucích i stojatých vod či prameniš�
a podíváme se spíše do míst, kde není hlavním paramet-
rem stanovištních podmínek zamokření a vysoká hladina
podzemní vody – předmětem našeho zájmu dnes budou
tři další kategorie Katalogu biotopů České republiky –
Acidofilní doubravy (L7), Teplomilné doubravy (L6)
a Dubohabřiny (L3).
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a Moravy. Stromové patro vytváří dominantní dub letní
nebo dub zimní doplněný dalšími přimíšenými dřevinami,
jako jsou bříza bělokorá (Betula pendula), borovice lesní
(Pinus sylvestris), jeřáb ptačí (Sorbus aucuparia) aj.
Keřové patro nebývá většinou moc zapojené, charakteris-
tickým zástupcem je např. krušina olšová (Frangula
alnus). Bylinné patro je podle charakteru stanoviště
tvořeno bu� porosty acidofilních trav – např.: metlička
křivolaká (Avenella flexuosa), bika hajní (Luzula luzu-
loides), lipnice hajní (Poa nemoralis) nebo keříčkovitými
společenstvy, která reprezentuje zejména vřes obecný
(Calluna vulgaris) či borůvka (Vaccinium myrtillus).
Na vlhčích stanovištích bývá v různé míře vyvinuto
i mechové patro. 

(Anemone nemorosa) či černýš hajní (Melampyrum ne-
morosum). Po olistění stromového patra pak v podrostu
převládnou spíše trávy a další stínomilné druhy.

Pokud jde o živočišná společenstva, vše začíná
od pestrého složení stromového a keřového patra, kde
je u doubrav a dubohabřin zastoupeno zpravidla více
druhů dřevin. Porosty často vytvářejí pestrou prostorovou
strukturu, která umožňuje existenci velkého množství
živočišných druhů. Důležitá je i přítomnost starých
stromů, jejichž dutiny slouží jako úkryt nejen dutinovým
druhům ptáků, ale i netopýrům či hlodavcům. Mrtvé
dřevo v porostech je zase předpokladem výskytu dnes
už vesměs vzácných druhů dřevokazného hmyzu a hub. 

Typickými druhy, které osidlují staré dubové porosty,
jsou např. z ptáků strakapoud prostřední (Dendrocopos
medius), lejsek bělokrký (Ficedula albicollis), lejsek šedý
(Muscicapa striata), žluva hajní (Oriolus oriolus) či holub
doupňák (Columba oenas). Rozvolněné doubravy se světli-
nami a pasekami jsou vhodným prostředím např. pro
dudka chocholatého (Upupa epops), žlunu zelenou (Picus
viridis) a v minulosti i mandelíka hajního (Coracias gar-
rulus), který je dnes už v ČR považován za vymizelého.
Některé z těchto druhů jsou kritériovými druhy pro vy-
hlašování ptačích oblastí, a tak jsou některé zachovalé
dubové porosty předmětem ochrany např. v ptačí oblasti
Hlubocké obory, Pálava, Třeboňsko aj. 

Mnoho druhů je však v současné době zařazeno
na červené seznamy, a to zejména díky významnému
snížení rozloh doubrav, jejich fragmentaci (rozmělnění
na malé fragmenty – ostrovy, které nejsou vzájemně
propojené a tedy neumožňují dlouhodobé přežití populací)
a intenzifikaci lesního hospodaření, které s sebou přináší
zejména odstraňování starých, přestárlých a odumřelých
stromů a zjednodušení prostorové struktury porostů, tak
důležité pro zachování vysoké biologické diverzity
společenstev.

ACIDOFILNÍ DOUBRAVY

Acidofilní doubravy představují spíše chudé porosty
vyskytující se na kyselých a tedy i na živiny poměrně
chudých substrátech nížinných a podhorských oblastí.
Areál jejich rozšíření tedy pokrývá velkou část Čech

Kulturní
bory na řadě
míst
nahradily
původní
doubravy
(CHKO
Třeboňsko). 

Rybniční
hráze 
představují
cenné 
fragmenty
doubrav
(CHKO
Třeboňsko).

23
Sasanka hajní (Anemoneě nemorosa) 

Bělozářka liliovitá (Anthericum liliago)



(Corylus avellana), dřín obecný (Cornus mas), ptačí 
zob obecný (Ligustrum vulgare), kalinu tušalaj (Vibur-
num lantata). Pro bylinné patro je typická např. konva-
linka vonná (Convallaria majalis), bělozářka větvitá
(Anthericum ramosum), třemdava bílá (Dictamnus
albus), smolnička obecná (Lychnis viscaria) či trávy jako
lipnice hajní (Poa nemoralis), kostřava ovčí (Festuca
ovina) a mnoho dalších druhů bylin a trav.

DUBOHABŘINY

Dubohabřiny osidlovaly vlhčí a na živiny bohatší půdy
(na kyselých i bazických horninách) především ve střed-
ních polohách do výšky cca 500 m n.m. po celém území

TEPLOMILNÉ DOUBRAVY

Podstatně bohatší porosty vytváří tzv. teplomilné (též
xerotermní) doubravy. Vyskytují se v nejteplejších
oblastech ČR, jako je např. České středohoří, Český kras,
okolí Prahy, jižní a částečně i střední Morava. Teplomilné
doubravy osidlují široké spektrum stanoviš�, od poměrně
bohatých sprašových půd až po skalní výchozy. Stromové
patro je vedle dvou hlavních druhů dubů (Q. petrea
a Q. robur) tvořeno i dubem šípákem (Q. pubescens),
javorem babykou (Acer campestre), jeřábem břekem
(Sorbus torminalis) a na jihovýchodní Moravě vzácně
i dubem cerem (Q. cerris). Pro porosty teplomilných
doubrav je typické poměrně bohaté keřové a bylinné
patro. Z keřů zde můžeme nalézt např. lísku obecnou

Teplomilná
doubrava

Třemdava
bílá

(Dictamnus
albus)

Dřín obecný
(Cornus

mas)
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pařeziny neboli výmladkové hospodaření, které využívalo
vysoké schopnosti habru, ale i jiných dřevin zmlazovat
z pařezů (doba obmýtí se pohybovala od 5 do 40 let).
Porosty s vysokým podílem habru jsou tak na mnoha
místech považovány za důsledek výmladkového hospo-
daření. V druhé polovině 20. století bylo na našem území
od pařezinového hospodaření vesměs upuštěno a porosty
převedeny na tzv. kmenovinu, dodnes jsou ale na mnoha
místech stopy po pařezinovém hospodaření dobře patrné,
poznáme je podle toho, že vyrůstá více kmenů z jednoho
místa a vytváří tak jakési „trsy“. �NN

Moravy a Čech, kromě jižních Čech, kde se naopak vysky-
tují jen velmi vzácně. Místy vytvářejí i poměrně rozsáhlé
porosty. Podle stanovištních podmínek a způsobu
obhospodařování v minulosti kolísá poměr hlavních
dřevin od porostů téměř čistě habrových až po téměř čistě
dubové. Kromě dominantního habru a obou hlavních
druhů dubů je častou součástí těchto porostů lípa srdčitá
(Tilia cordata). Jako přimíšené se ve stromovém patře
objevují i další dřeviny, např. jilm habrolistý (Ulmus
minor), javor babyka (Acer campestre) či jeřáb břek
(Sorbus torminalis). Pro keřové patro jsou typické svída
krvavá (Cornus sanguinea), dřín (Cornus mas), líska
obecná (Corylus avellana), brslen bradavičnatý (Euo-
nymus verrucosa) aj. Velmi bohaté bývá i bylinné patro,
které reprezentuje např. jaterník trojlaločný (Hepatica
nobilis), kyčelnice cibulkonosná (Dentaria bulbifera)
či černýš hajní (Melampyrum nemorosum). 

Zajímavostí je způsob, jakým byly v minulosti dubo-
habřiny často obhospodařovány. Jednalo se o takzvané

Zbytnělá
báze stromu
je jedním
ze znaků
pařezi-
nového
hospodaření
v minulosti
(CHKO
Křivoklátsko)

Jaterník 
trojlaločný
(Hepatica
nobilis).

Doubravy
na řadě míst
ustoupily
zemědělské
půdě (CHKO
České stře-
dohoří).

Jarní aspekt v dubohabřině (CHKO Český kras).



ryho malý princ by si na své planetce
řekl – člověk nikdy neví, a sopku by
raději vymetl.

O výbuchu, který pod bahnem
a popílkem pohřbil Pompeje a další
města v okolí v roce 79 n.l., bylo na-
psáno mnoho, jeho autentický popis
se zachoval ve dvou dopisech Gaia
Plinia Mladšího historiku Tacitovi,
Plinius v nich líčí, jak zahynul jeho
strýc Plinius Starší, který se vydal
na lodi směrem k Vesuvu, aby

a nesouvislých vyvrženin (popílek,
tufy, balvany), jedná se tedy o sopku
smíšenou, tedy tzv. stratovulkán.
Vesuv není starý, jeho geologický 
věk je přibližně 12 000 let. Jeho čin-
nost vždy charakterizovaly fáze
klidu, bouřlivé erupce a pozvolné vy-
prazdňování krbu, tyto cykly trvaly
1 000 – 4 000 let, od roku 1944 je
zatím Vesuv v klidu, jen výrony páry
a horkých plynů na vnitřní straně
kráteru nám napovídají, že Exupé-

V esuv – jedna z nejznáměj-
ších sopek světa – leží v ital-
ském regionu Kampánii ne-

daleko Neapole a je tvořen dvojitým
vulkánem složeným ze starší Sommy
a mladšího kužele Vesuvu. Dnešní
podoba Vesuvu vznikla převážně
po výbuchu v roce 79 n.l. Celá sopka
je tvořena střídáním lávových proudů

„Jsou-li sopky dobře vymeteny, hoří mírně a pravidelně, 
nevybuchují. Sopečné výbuchy jsou jako oheň v krbu. Na naší
Zemi jsme ovšem příliš malí, abychom mohli vymetat sopky. Proto
nám způsobují spoustu nepříjemností.“ Kdybychom měli tu
možnost a aktivní sopky mohli vymetat, jak radí Exupéry, možná,
že bychom mohli zachránit spoustu životů a zabránit velkým 
katastrofám. I Vesuv – slavná italská sopka nedaleko Neapole
– několikrát předvedla silnou erupci, která nabírala na síle pod
ucpaným kráterem, až nahromaděný tlak prorazil „krb“ a láva,
bláto a jedovaté plyny ničily vše v okolí. Ovšem, jak jsme již 
v seriálu Niky Přírodní katastrofy poznamenali, bylo by chybou
pohlížet na katastrofu jen jako na jev primárně ničivý, katastrofa je
vyústění nějakého děje, něco končí a něco začíná, výbuch Vesuvu
v roce 79 n.l. byl katastrofou (ve smyslu, v jakém obvykle toto
slovo užíváme) pro obyvatelé Pompejí a okolních měst, z hlediska
přírody začala jen další fáze sukcese – postupná obnova 
přirozené fauny a flóry.

VELKOLEPÝ OHŇOSTROJ
V DEN ŘÍMSKÉHO BOHA OHNĚ VULKÁNA ROKU 79 n.l.

TE
XT

 A
 F

O
TO

: M
IC

H
A

EL
A

 S
K

Á
LO

VÁ

NNIIKKAA    11//2200009926

KK AA TT AA SS TT RR OO FF YY



pokud lidé neuprchli již předtím (jak
je k tomu nabádala znamení jako
znenadání vyschlé studny, neklidná
zvířata ad.), nebylo tehdy již úniku,
smrt byla rychlá. Den 24. srpen byl
shodou okolností v Římě slaven jako
den boha ohně Vulkána, ostatní bo-
hové ale museli zezelenat závistí,
když z nebe shlíželi na úžasný
ohňostroj, který Vesuv ten den před-
vedl. Právě 24. srpna začala ona
mohutná erupce, která pohřbila
nejen Pompeje, ale i města Hercu-
laneum a Stabie, trvala tři dny
a vyžádala si několik tisíc obětí.
Odlitky z dutin jejich těl vytvořil
ve 2. polovině 19. století Giuseppe
Fiorelli, který poprvé přišel s touto
myšlenkou. Pro nás – skoro 2 000 let
po pompejské tragédii – je to ne-
uvěřitelný a trochu děsivý pocit
hledět do tváře – posmrtné masky –
tehdejším obyvatelům Pompejí.

mnoha místech širokými jazyky pla-
menů a vysoko šlehajícími ohni, je-
jichž oslnivý jas prorážel noční tmu.“
Strýc Gaia Plinia Mladšího nakonec
nepřežil tento svůj poslední příro-
dovědný průzkum a zřejmě na ná-
sledky vdechování jedovatých plynů
zemřel. Obyvatelé měst na úpatí
Vesuvu neskonali však pod horkými
proudy lávy, jak se často traduje, ale
zahynuli ve žhavých mračnech slo-
žených z jedovatých plynů a popílku
(teplota v takovém mračnu je při-
bližně 300 °C), hromadné hroby tak
přikryly kusy vymrštěné lávy, bahno
a popel. Podle nejnovějších výzkumů
se tato mračna přehnala přes svahy
Vesuvu ve dvou dnech asi šestkrát,

zkoumal průběh erupce. Nedal zas-
tavit lo�, ani když hrozilo bezpro-
střední nebezpečí: „Už padal popel,
tím žhavější a hustší, čím více se při-
bližovali, už padaly i kusy pemzy
a zčernalé, ohořelé a žárem rozpuka-
né kameny,“ ….., „Vesuv svítil na

LITERATURA:

� Antoine de Saint Exupéry:
Malý princ, Praha 2002
� Elio Abatino: Vesuvio, a vol-
cano and its history, Neapol
1998
� Gaius Plinius Caecilus
Secundus: Dopisy, Praha 1988
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1631 však ukolíbané místní oby-
vatele postihlo další zemětřesení spo-
jené s erupcí, při které zemřelo asi
4 000 lidí, následovaly poměrně větší
erupce (1760, 1794, 1858, …..), které
vždy překvapily obyvatele nedale-
kých vesnic a vyžádaly si často další
oběti na životech. Poslední význam-
nější erupce nastala v roce 1944, 
kdy láva tekla z kráteru a puklin
rychlostí přibližně 100 m/hod., ně-
kolik vesnic bylo zničeno a vytvořil
se i nový kráter, který je hluboký 
asi 200 m, výška sopky je dnes 

1276 m.n.m. (oproti roku 1944 kdy
byla 1186 m.n.m.). 

A dnes? Možná právě prožíváme
fázi klidu trvající – jak víme z geolo-
gických výzkumů 1 000 až 4 000 let,
být ale vámi, raději bych, než pod-
niknu výšlap ke kráteru Vesuvu,
prozkoumala, zda je v okolních
studních dost vody a pokud bych ces-
tou potkala psy utíkající s vyděšeným
výrazem a staženým ocasem pryč,
vydala bych se podívat raději třeba
na neapolské památky.

�NN

První archeologické výzkumy
v 18. a 19. století, které odkryly
pohřbené město, odhalily velkou
erotičnost antického života, náměty
fresek, sochy a další umění má často
různé erotické motivy, což se pru-
dérní společnosti 18. století příliš
nelíbilo. Nejprve převládal názor,
že v Pompejích bylo hodně ne-
věstinců, ale když frekvence podob-
ných objevů byla již příliš velká, bylo
jasné, že v každém domě nemohl 
být nevěstinec, začaly se „nemravné“
výjevy zamalovávat a výbuch sopky
byl popisován jako boží trest za ne-
vázaný život obyvatel. Později se
ale ukázalo, že Pompeje byly v tom-
to ohledu zcela běžným antickým
městem.

Z archeologických výzkumů dále

víme, že před tragickým výbuchem
roku 79 n.l. byly Pompeje již jednou
citelně poničeny – a to zemětřesením
roku 62 n.l. (popsané Senekou), kdy
bylo zničeno asi 60 % města. Tehdejší
obyvatelé ale nedbali těchto před-
zvěstí a opravili škody, rok 79 ale
znamenal nadlouho konec všem lid-
ským aktivitám na úpatí Vesuvu.

Co následovalo potom? Vesuv
se touto apokalypsou na čas vyřádil
a až do roku 1631 můžeme hovořit
jen o menších erupcích s intervaly
trvajícími i několik staletí. V roce
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soutěžní práce představí tyto pozoruhodné ptáky také
dětskýma očima. Jejich výtvarné, literární, fotografické
a přírodovědné práce předvedou široké veřejnosti, jak
dobře se v rámci projektu Sedmero krkavců s touto sku-
pinou našich pěvců seznámily. Soutěž Sedmero krkavců je
určena pouze účastníkům přednášek, není však pro ně
povinná.

Přednáškami prošlo od září do prosince již více jak
7.000 žáků a studentů z 35 pražských a středočeských
škol. Projekt zaznamenal kladné ohlasy a potvrdil se
předpoklad, že živá zvířata děti velmi přitahují a při 
kontaktu s nimi mají zájem dovídat se nové informace
o souvislostech, které naši přírodovědci v terénu nachá-
zejí. 

V měsíci listopadu se uskutečnilo 9 exkurzí do Kralup
nad Vltavou. Do půldenního programu byla vždy zařaze-
na přednáška s promítáním o zimujících havranech
a kavkách. Během posezení v příjemném prostředí hotelu
Sport v Kralupech se účastníci nad šálkem horkého čaje
dověděli základní informace o migraci havranů v rámci
Evropského kontinentu, přednáška je připravila na to, co
za několik minut uvidí nad svými hlavami. Po přednášce
pak následovalo popojíždění autobusem po Kralupech
a okolí, aby se dal dobře vysledovat každodenní slet
havranů a kavek ze všech světových stran na večerní
shromaždiště. Po úspěšném nalezení hlavního shro-
maždiště bylo možné vystoupit opatrně z autobusu, při-
blížit se k záplavě černých perutí docela blízko a vychut-
nat si tak strhující a nezapomenutelný zážitek. Ke dni 
30. 11. 2008 se to podařilo téměř 500 dětským a více než
60 dospělým účastníkům exkurzí.

Ptáci se navečer slétají v menších hejnech a skupi-
nách z různých stran a každý den volí jiné místo pro
společné „shromáždění“. Někdy na poli, jindy vysoko
v korunách stromů ve vilové zástavbě, někdy zas v pros-
torách průmyslových areálů, ale i přímo v centru města
Kralupy či v zahrádkářské kolonii. Každodenní změnu
shromaždiště dělají pravděpodobně pro zvýšení své
bezpečnosti. Teprve po setmění se postupně celé hejno
zvedne a v tichosti letí, jako černá řeka na obloze, až do
odlehlého svahu nad Vltavou poblíž zámku Nelahozeves,
kde každou noc vysoko v korunách stromů společně 
přespí. 

Školy, které se do projektu přihlásí, projdou několika
programovými etapami: přednáškou ve škole s ukázkami
živých krkavcovitých pěvců, po jejím absolvování je pro
děti připravena půldenní exkurze do Kralup nad Vltavou,
kde se nachází vůbec největší nocoviště havranů a kavek,
kteří k nám na zimu pravidelně přilétají např. z Ruska,
Běloruska a Ukrajiny. Nové zážitky a informace účastníci
mohou využít tak, že se zapojí do soutěže v kategorii
přírodovědné, výtvarné, fotografické, literární a mediální.
Soutěž vyvrcholí výstavou dětských prací v Národním
muzeu v dubnu 2009. Výstava se stejným názvem
„Sedmero krkavců“ je připravována ve spolupráci s před-
ními členy České společnosti ornitologické. Dětské

Havrani na poli
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Název „Sedmero krkavců“ si Ornita vypůjčila z pohádky
nejen proto, že jsou tito ptáci od pradávna tajemní
a vážou se k nim nejrůznější symboly a pověry, ale
zároveň se v názvu ukrývá i pomůcka k zapamatování
si počtu zástupců, kteří do skupiny našich krkavcovitých
pěvců patří: krkavec, vrána, havran, kavka, straka, sojka
a ořešník. Tito opeřenci jsou společně s papoušky
považováni za vůbec nejinteligentnější ptáky na naší 
planetě a účastníci přednášek mají možnost přesvědčit
se o tomto tvrzení na vlastní oči.
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PROJEKT 

„Sedmero krkavců“
ÚSPĚŠNĚ PROBÍHÁ...

V MINULÉM ČÍSLE JSME VÁM PŘINESLI INFORMACI O NOVÉM PROJEKTU EVVO
S ORNITOLOGICKOU TÉMATIKOU, KTERÝ PRO LETOŠNÍ ŠKOLNÍ ROK PŘIPRAVILO
OBČANSKÉ SDRUŽENÍ ORNITA. 

OO



Pozorovat tyto večerní rituály je velmi působivý
zážitek nejen pro ornitology, ale i pro dětské účastníky
a pedagogy. Během jediného odpoledne všichni získají
vědomosti a přímou zkušenost s chováním tak nepřehléd-
nutelného druhu ptáka, jako je havran polní. Jsou jim
známy souvislosti s migrací havranů a kavek v Evropě
a rozhodně už si nikdo z účastníků nesplete vránu
s havranem. Zážitek s černou oblohou lze získat každý
den, protože ptáci tyto rituály činí od nepaměti a bez
ohledu na počasí. Exkurzi však lze objednat jen v období
od listopadu do půlky března, kdy nás tito zimující ptáci
opustí a vrátí se zpět do "své" země, respektive do oblasti,
kde každoročně hnízdí a vyvádějí svá mlá�ata.
A počátkem listopadu se celý kolotoč migrací zase
zopakuje.

V letošním roce se podle zkušených ornitologů pohybu-
jí odhady počtu zimujících havranů a kavek v Kralupech
nad Vltavou okolo 50 až 70.000. 

KDO SI MŮŽE OBJEDNAT PŘEDNÁŠKU
„SEDMERO KRKAVCŮ“ 
NEBO EXKURZI 
ZA ZIMUJÍCÍMI HAVRANY 
DO KRALUP NAD VLTAVOU?

Přednášky jsou určené dětem ze základních škol
a gymnázií. Objednávku může zaslat každá škola z Prahy
nebo Středočeského kraje. Ve výjimečném případě lze
přednášku uspořádat i v jiném kraji po individuální
dohodě.

Přednášky probíhají vždy ve škole, jejich počet v jed-
nom přednáškovém dni je maximálně 6 v rámci 6ti vyučo-
vacích hodin. Minimální počet účastníků přednáškového
dne je 150 dětí, maximální počet je 300 dětí. Počet dětí 
na jedné přednášce je tedy maximálně 50. Přednášky
neprobíhají v tělocvičnách, ale ve třídách. Pro děti je
připraven nabitý program s ukázkami živých ochočených

Západ nad
nocovištem
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Promítání před vycházkou

Jak vylovit piškot
z lahve – inteligence

Stromy před příletem



jedinců, poznávacím testem s použitím vycpanin i sou-
těžní hra o ceny, která ověří nově získané vědomosti 
dětí.

Exkurze do Kralup nad Vltavou je určena všem
dětem, které absolvovaly přednášku Sedmero krkavců.
Pro školu je vždy připraven autobus pro 40 – 45 dětí,
který vyjíždí v době kolem 12. – 13. hodiny od školy
a návrat autobusu zpět ke škole bývá kolem 18. hodiny.
Přesný čas odjezdu je však stanoven vždy při uzavření
objednávky exkurze s ohledem na časový posun západu
slunce, protože spolu s ním se posunuje i čas odletu ptáků
na nocoviště.
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www.ornita.cz

Stromy po příletu

Už letí !!!

Kdo uhádne
odpově�?

Přednášky a exkurze probíhají za finanční spolu-
účasti školy a podmínky naleznete v „Manuálu pro účast-
níky projektu Sedmero krkavců“, který je k dispozici na
stránkách www.ornita.cz. Na těchto webových stránkách
naleznete rovněž podrobnou fotodokumentaci uskuteč-
něných přednášek a exkurzí.

Přednáškový cyklus Sedmero krkavců se setkal u dětí
i pedagogů s velikým ohlasem. Organizátoři se rozhodli
v projektu pokračovat a zájemci ze základních škol a gym-
názií v Praze a Středočeském kraji se mohou ucházet
o účast v projektu i v příštím školním roce. �NN



chodní části Peru v departamentu
Madre de Dios. Je to jedno z míst
s největší biodiverzitou na světě. Na
rozloze 550 ha (o průměrné nadm.
výšce asi 200 m n.m.) bylo zjištěno 
91 druhů savců, 575 druhů ptáků,
127 druhů obojživelníků a plazů, 
97 druhů ryb a přes 1200 druhů mo-
týlů. Ze zvířecích druhů jich zde bylo
zjištěno spoustu, které jsou vzácné
nebo dokonce vymizelé v jiných
částech amazonského deštného pra-
lesa – především kvůli odlesňování.
Z nejvzácnějších a z Červené knihy
ohrožených druhů můžeme jmenovat
např. vydru obrovskou (Pteronura
brasiliensis), mravenečníka (Myr-
mecophaga tridactyla), pásovce (Prio-
dontes maximus), vřeš�ana rezavého
(Alouatta seniculus), chápana černé-
ho (Ateles paniscus), malpu hnědou
(Cebus apella), mirikinu noční (Aotus
trivirgatus), jaguára (Panthera onca),
ocelota (Leopardus pardalis), mar-
gaye (Leopardus wiedii), jaguarundi-
ho (Herpailurus yaguaroundi), psa
pralesního (Speothos venaticus), pa-
poušky a ary jako Ara ararauna, ara

valy jsme denně počasí i asistovaly
vědcům s různými projekty z uni-
verzit z celého světa. Dále jsme
pomáhaly místním s jejich angličti-
nou, občas prováděly turisty, udržova-
ly stezky v džungli v dobré kondici,
pečovaly o „bylinkovou zahrádku“
s léčivými rostlinami z džungle, sta-
raly se o malé muzeum, vydávaly
místní přírodovědné noviny a každý
měsíc psaly zprávy na příslušná
místa a univerzity o výsledcích mo-
nitorovacích programů.

TAMBOPATA NATIONAL RESERVE
Amazonská pánev zaujímá asi

polovinu rozlohy Peru. Tambopata
National Reserve se nachází v jihový-

Svítání nad
řekou

Tambopata.
Vody této

řeky se po
2000 metrech

setkají
s Amazonkou

Heliconia sp.
Tento druh

nádherné
tropické

květiny je
typický pro
tuto oblast
Amazonie.

Roste zde asi
40 druhů

tohoto rodu.
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Mgr. Zuzana Bartáková 
vystudovala Přírodovědeckou
fakultu UK. Po studiích odjela
do Peru do přírodní rezervace
Tambopata, do jednoho z míst
s největší biodiverzitou na
světě jako „Resident Naturalist“
čili přírodovědec-dobrovolník

J edním z oblíbených druhů
dobrovolnické práce v celosvě-
tovém měřítku se v poslední

době stalo tzv. „zelené dobrovolnic-
tví“ („green volunteers“). Mladí lidé
v průběhu studií nebo po nich mají
možnost odjet na několik měsíců do
určité oblasti, většinou s vysokou 
biodiverzitou či s výskytem chráně-
ných druhů rostlin i živočichů a po-
máhat zde s jejich dlouhodobým mo-
nitoringem či jejich záchranou.
Jedním z nejzajímavějších míst je
i středisko Explorer's Inn v národní
přírodní rezervaci Tambopata (Tam-
bopata National Reserve) v peruán-
ské části amazonského deštného
pralesa. Explorer's Inn je středisko,
které spojuje ekoturismus s vědec-
kým výzkumem.

Spolu se mnou tam byly ještě dvě
dobrovolnice z Kanady a jedna
z Finska. Pravidelně jsme monito-
rovaly papoušky krmící se na solisku,
kajmany černé a brýlové, vydry
obrovské, měřily jsme, kolik měsíčně
„ujdou“ tzv. „chodící palmy – walking
palms“ (Socratea sp.), zaznamená-

DOBROVOLNÍKEM 
V PERUÁNSKÉ ČÁSTI 

AMAZONIE



sjížděli z celého světa, aby zde pro-
vedli základní biologický průzkum.
V tomto období navštívilo EI mnoho
významných světových biologů jako
Louise Emmons, David Pearson, Ted
Parker, John O'Neill a mnoho dal-
ších. Byla zde zjištěna vysoká bio-
doverzita rostlinných a živočišných
druhů a na základě těchto vědeckých
podkladů byla tato oblast přiřazena
k národní přírodní rezervaci a v roce
1990 vznikla samostatná Tambopata
National Reserve. Max Gunther je
dodnes velmi nakloněn různým vě-
deckým výzkumům a před více než
dvaceti lety zde vytvořil jeden
z nejúspěšnějších dobrovolnických
programů, zmiňovaný „Resident
Naturalist Program“. Tito mladí 
biologové mají za úkol udržovat
dlouhodobé monitorovací programy,
asistovat vědcům v terénu a mají tu
i velký prostor pro své vlastní projek-
ty, mnoho z nich zde vypracovalo 
své magisterské či doktorandské
práce. 

V začátku botanických průzkumů
zde bylo založeno několik studijních
ploch, takže některé stromy jsou tu
pravidelně sledovány již téměř třicet
let! Zkoumána byla především dyna-
mika lesního porostu a druhová di-

VĚDECKÝ VÝZKUM
Jak již jsem se zmínila, středisko

Explorer's Inn (EI) funguje jako uby-
tovací zařízení pro turisty a protože
se jako jediné nachází v přírodní re-
zervaci (ostatní ubytovací zařízení
v této oblasti jsou mimo ni), sjíždí se
sem i spoustu vědců a výzkumníků
z celého světa. Toto středisko založil
v roce 1975 původem Němec Max

Gunther s tehdy bláznivým nápadem
ukazovat turistům džungli (v době,
kdy ekoturismus byl ještě téměř
neznámým pojmem). Prvních deset
let přežíval ale Explorer's Inn jen
díky podpoře vědců, kteří se sem

arakanga (Ara macao), ara zeleno-
křídlý (Ara chloroptera), ara malý
(Ara severa castaneifrons), harpie
(Harpia harpyja) a mnoho dalších.

Z rostlin je zde množství ekono-
micky významných druhů jako cedr
(Cedrela odorata), mahagon (Swie-
tenia macrophylla) a palmy napří-
klad Iriartea ventricosa a Mauritia
flexuosa.
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Filio Farfan, doktorand z Universidad Andina
v Cuzcu měří respiraci stromů. Účastní se tak
celosvětového RAINFOR projektu.

Příjezd s turisty do Explorer's Inn. Cesta z Puerta
Maldonada (30 km vzdáleného) trvá hodinu auto-
busem a pak další hodinu lodí po řece Tambopatě.

Autorka s týmem Olivera Phillipse při měření stromů.

Explorer's
Inn – čekání
na příjezd
turistů.

Caligo mum-
non.
Anglicky
nazývaný
Owl butter-
fly (díky své
kresbě na
křídlech)
patří
k největším
motýlům
v této
oblasti.



ry, papoušek krmící se na obna-
ženém skalisku totiž představuje
velmi snadný cíl pro nějakého
dravce. Jíl je pro ně důležitý jako
zdroj sodíku a také jim pomáhá
trávit množství toxinů, které denně
přijímají v rostlinné potravě. Je to
velkolepé divadlo, často navštěvo-
vané turisty. Pravidelně jsem zde sle-
dovala druhy, které sem přilétaly,
zapisovala jejich počty, dobu krmení

a další, především behaviorální as-
pekty.

Monitoring kajmana brýlového
(Caiman crocodilus) a kajmana čer-
ného (Melanosuchus niger) na řece

vala jsem však pouze vědcům, během
mého pobytu středisko navštívilo
několik novinářů a profesionálních
fotografů a také dokumentaristé
z Discovery Channel.

Z pravidelných monitorovacích
programů jsem si nejvíce
oblíbila monitoring papoušků

na solisku, kajmanů a v neposlední 
řadě také vyder obrovských, které
pozorovat při lovu patřilo k jedněm
z nejúžasnějších zážitků.

Podél řeky Tambopaty existuje
několik solisek (španělsky nazý-
vaných colpa, což v kečuánštině zna-
mená slaná země), což jsou strmé
výčnělky jílových skal, kam se kaž-
dé ráno slétávají papoušci, aby se zde
hromadně krmili. To má význam
především jako obrana před predáto-

verzita různých typů lesních porostů.
Jeden z nejvýznamnějších projektů,
který tu právě běží a který s těmito
plochami pracuje, se nazývá RAIN-
FOR Projekt a jeho hlavním řešite-
lem je Oliver Phillips z Oxford
University. Tento projekt spojuje ně-
kolik jihoamerických univerzit a má
za cíl zjistit, jakou úlohu hraje neo-
tropický deštný les v depozici atmos-
férického CO2 a jakou tedy má cel-
kovou úlohu v globálním oteplování.
Asistence vědcům z tohoto projektu
patří k pravidelné náplni Resident
Naturalist a já si tak vyzkoušela mě-
ření respirace stromů, půdy, listů
i opadanky, zakusila obtížnost měře-
ní výšky, průměru i korun stromů
v tropickém deštném lese a přetrpěla
i nekonečné hledání miniaturních
kořínků ve vzorcích půdy. Neasisto-
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Vydra
obrovská

(Pteronura
brasiliensis).

Pozorování
tohoto

ohroženého
savce patřilo

k největším
zážitkům

vůbec. Loví
ve skupině

a při
dorozumívá-

ní vydávají
širokou

škálu
různých

zvuků
a pískání.
(Foto Gary

Crowder)

Mládě kajmana brýlového (Caiman crocodilus)
nalezené při nočním monitorování kajmanů

Nekonečné hledání kořínků. 
Taktéž pro celosvětový RAINFOR projekt.

Kajman černý (Melanosuchus niger) spatřený při
nočním monitoringu kajmanů. Kajman černý
dorůstá větší délky než kajman brýlový - až 6 m.

Arové zelenokřídlí (Ara chloroptera)
krmící se na solisku. Spatřit ary krmit
se na solisku bylo o něco obtížnější než
tam pozorovat ostatní papoušky.
Přilétali nepravidelně a často ani po
několika hodinách čekání se krmit
vůbec nezačali.



ňuje diagnostikovat nemoci i nalézat
na ně lék, dokáží prý i nalézt ztra-
cené předměty a osoby, komunikovat
s fyzicky vzdálenými lidmi či cestovat
v čase a prostoru. Někteří šamani
umožňují turistům účastnit se jejich
obřadů a turisté mohou dokonce

a WWF, kteří zde v průběhu mého
pobytu vedli také podrobnější
průzkum.

LOKÁLNÍ KOMUNITY
Nejbližší město Puerto Maldo-

nado je i zároveň hlavním městem
departamentu Madre de Dios. Má asi
80 000 oficiálních obyvatel a bylo
založeno teprve v roce 1902 jako far-
mářská osada. Farmaření je i dodnes
jedním z hlavních způsobů obživy
zdejších lidí. Bohužel jde ruku v ruce
s dalším odlesňováním a ubýváním
tropického deštného pralesa. Většinu
přistěhovalců tvoří lidé z hor, kteří
sem přišli za lepší prací. Udrželo se
zde však několik místních komunit,
nejvýznamnější z nich je Ese-Eja,
která si dodnes zachovává svou řeč
a některé zvyklosti, ale neustálé
míšení s místním obyvatelstvem 
zřejmě povede k utlumení jejich
dovedností a zvyků.

Co se však těší stálé popularitě, je
šamanismus a jeho vliv. Lidé zde spí-
še důvěřují šamanům a rostlinoznal-
cům před tradičními doktory. Obrací
se na ně v případě choroby, ale i ji-
ných problémů, které šamani často
léčí pomocí ayahuasky. Ayahuaska
(Banisteriopsis sp.) je liánovitá rostli-
na, ze které se připravuje halucino-
genní nápoj, který šamanům umož-

a v jezeře patřil vůbec k mé nej-
oblíbenější aktivitě. Po setmění jsme
vyrazili se člunem na řeku (či jezero)
a baterkou pátrali po kajmanech.
Bylo to docela snadné, ve tmě jim
totiž odráží oči světlo červeně. Po
jejich spatření jsme k němu vyra-
zili blíže, abychom si zapsali druh,
délku a další okolnosti pozorování.
Kolikrát jsme byli tak blízko, že by
stačilo jen vytáhnout ruku a dot-
knout se ho.

A v neposlední řadě bylo nád-
herné i monitorování aktivity vyder
obrovských (Pteronura brasiliensis)
na dvou přilehlých jezerech Cococo-
cha a Katicocha. Vydra obrovská je
po mořské vydře druhou největší na
světě (měří jako dospělý člověk). Je
silně ohrožená po celém území svého
výskytu, na některých místech již
zcela vymizela. Na vině je především
silná decimace její populace v mi-
nulém století v důsledku lovu (kvůli
kvalitní kůži) a také zhoršení mož-
ností migrace. Vydra obrovská žije
v rodinných skupinách v jezerech
a při migraci do nového teritoria
používá řek. Mnohé řeky jsou však
dnes silně znečištěny a také silný
lodní provoz v mnohém nepřispívá ke
klidné migraci vyder. Projekt na její
pravidelné sledování vede v dané
oblasti Franfurkt Zoological Society
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Mládě 
hoatzina
(Opisthocom
us hoatzin)

Hoatzin –
(Opisthoc-
omus
hoatzin) je
hned na
první pohled
zvláštní
pták. Podobá
se vůbec
nejstaršímu
uznávaného
ptačímu
předkovi
Archeopte-
ryxovi.
Místní jej
však 
nazývají
„prasátkem“
kvůli jeho
silnému
odéru a jeho
maso je
proto
nepoživatel-
né.

Pozorovatel
na jezeře
Cocococha.

Jezero Cocococha je hlavním cílem návštěvníků EI.
Mohou tu pozorovat vydry obrovské, množství vod-
ních ptáků a v noci pak kajmany černé.



EKOLOGICKÉ HROZBY
A OCHRANA PŘÍRODY V PERU

Ochrana přírody v Peru je pod
patronátem INRENY, což je jakýsi
Národní Institut Přírodních Zdrojů,
který spadá pod resort Ministerstva
zemědělství. Zákony mají nastaveny
poměrně přísně (většina rezervace je
normálnímu člověku běžně nedostup-
ná a za vstup do ní se platí dost
vysoké poplatky), přesto je zde ale
několik ekologických hrozeb, kterým
tato oblast čelí. Za největší problém
je považováno všudypřítomné od-
lesňování, přeměna půdy na pole
a pastviny, těžba zlata (díky stále
pokračující těžbě zlata zastaralými
způsoby obsahují všechny ryby v řece
Tambopatě silné koncentrace rtuti),
dále ropy a zemního plynu, nekon-

i ayahuasku okusit. Vesměs mají po-
zitivní zkušenosti, můj zážitek by se
dal charakterizovat jako naprostá
změna vnímání. Neuvěřitelně se mi
zostřily všechny smysly, vnímala
jsem každý kousek džungle okolo
mne, přišla jsem si jak nějaká kočka.

Příprava
večeře

v džungli.
Večeře toho-
to typu byly

u turistů
velmi

oblíbené,
v EI měli
možnost

ochutnat
tradiční

pokrmy pro
tuto oblast

džungle.

NNIIKKAA    11//2200009936

Želva tereka žlutoskvrnná (Podocnemis unifilis) se sluní na padlém
kmeni v řece Tambopata. Společnost jí dělají samečci motýlů, kteří
využívají látku, která jí teče z očí a napomáhá jí lépe vidět pod
vodou. Samečci motýlů potřebují některé složky této látky k úspěšné-
mu páření. Podle místní legendy ale želvy pláčí a motýli létají
kolem, aby je rozveselili.

Fotbal je tradiční součástí života v Explorer's Inn. Peruánci fotbal milují a tvrdí, že jejich největší vášní je 
fotbal, pivo a Pisco sour (místní koktejl). V pozadí je vidět bungalovy, ve kterých byli ubytováni turisti
a v podobném bydlela i autorka.

Kapybara (Hydrochoerus hydrochoeris) je největším
žijícím hlodavcem. Její váha dosahuje až 60 kg. Je
důležitou složkou potravy kajmanů a jaguárů.
V doprovodu vlhovce hnědohlavého (Molothrus ater).

Největší znalec místní přírody Elisban Armas
a průvodce Alan na cestě na tzv. "solisko pro savce".
Každý výlet s Elisbanem byl pro mne opravdu velkým
dobrodružstvím, ví téměř vše o každé rostlině
i zvířeti v této oblasti a asistuje tak všem vědcům,
kteří sem přijedou.



trolované využívání některých pří-
rodních zdrojů, těžba dřeva, pytláctví
a v neposlední řadě stavba dálnice
spojující Tichý a Atlantických oceán,
která povede necelých 15 km od re-
zervace. Stavba nejenom zvýší další
nároky na infrastrukturu, zvětší se
i migrace lidí do tohoto regionu, což
sebou přinese nemalé problémy.

Jednou z věcí, která napomáhá
lepšímu chápání složitosti zdejšího
ekosystému, je kontrolovaný eko-

Kořeny 
jednoho
z největších
stromů
kolem EI
(Ficus sp.)

Hroznýš (Boa sp.) nalezený na dámském záchodku vystrašenou turistkou. I to patří k životu v džungli.

Vřeš�an rezavý (Alouatta seniculus) budil každé ráno obyvatele EI svým mocným ranním chorálem, který bylo
slyšet až několik km daleko. Mnoho lidí zpočátku ani nevěřilo, že takový hluk může pocházet od opice. (Foto
Gary Crowder).

Jaguár (Panthera onca) je největší kočkovitou šelmou žijící v Novém světě. Je však velmi plachý a není snad-
né jej spatřit. Tato fotka je z doby pobytu autorky, kdy jedna skupinka turistů měla velké štěstí a při cestě
lodí z Puerta Maldonada spatřili na břehu jaguára, který se krmil trávou. Měli tak možnost pořídit úchvatné
fotografie. (Foto William Dickinson).Západ Slunce nad řekou Tambopata.

e-mail: zuzana.bartakova@seznam.cz

turismus, který spojuje možnosti dát
práci místním obyvatelům, kteří ma-
jí obrovské znalosti o zdejší přírodě,
práci vědců a může také ukázat mno-
hým lidem, jak krásný, fascinující
a v mnohém neprozkoumaný kus
přírody se nám do dnešních dnů ještě
zachoval.

A já? Doufám, že se do Tambo-
paty ještě podívám, a jelikož
jsem se napila vody z místní

řeky, znamená to podle místní le-
gendy, že se sem zanedlouho znovu
vrátím k dalšímu objevování krás
místní džungle.

�NN



stal také víceletý celoškolní projekt, zaměřený na průře-
zové téma Environmentální výchova. Jeho cílem nebylo
okřídlené objevení Ameriky, ale stanovení omezeného
počtu priorit, přesněji řečeno realistických a vyhodnotitel-
ných dlouhodobějších cílů při praktickém environmentál-
ním vzdělávání, výchově a osvětě. Uvedené cíle potom
doplňují každoročně konkrétní akce, snažící se mj.
aktivně reagovat na aktuální globální, celoevropské
a celostátní kampaně, iniciativy, programy a projekty
související s péčí o životní prostředí, jako byl kupř.
Mezinárodní rok sladké vody vyhlášený Valným shro-
mážděním OSN nebo názorná kampaň Evropských
společenství (ES) Jak můžete vy sami odvrátit změnu kli-
matu? Projekty EVVO prostupují skutečně všemi vyučo-
vacími předměty, takže nejsou a ani nemohou být
záležitostí pouze pedagogů vyučujících přírodovědné
předměty. Právě projektové a integrované vyučování se
snaží podporovat u žáků komplexní pohled na svět
s objasňováním kauzalit (příčinných souvislostí).

Proto se snažíme učit naše žáky smyslovému a citové-
mu vnímání přírody jako proměnlivého, nesmírně
dynamického a současně zranitelného celku (soudobý
koncept „toku přírody“) a vnímání všech přírodovědných,
estetických, etických, kulturních, historických a jiných
aspektů krajiny a jejích pamě�ových struktur (koncept
„paměti krajiny“). 

VÍC NEŽ STROM NA ZAHRADĚ
Přistupme ale od poněkud obecných, frázovitých

slovních obratů k popisu úsilí pedagogů, aby naše základ-
ní škola jednotlivými dílčími projekty doopravdy žila.
Obnovit tradiční úctu našich předků ke stromům se
u žáků pokouší víceletý projekt Den stromů, na naší škole

Bez nadsázky nezastupitelnou úlohu při vytváření
rozumného vztahu k životnímu prostředí mají učitelé
škol všech stupňů, od mateřských po univerzity. Přestože
jen zlomek z nich tvoří pedagogové profesionálně se zabý-
vající EVVO, jejich každodenní působení umožňuje získá-
vat podporu dětí a mládeže i pro zdánlivě odtažitou pro-
blematiku, jako je ochrana podnebí nebo udržitelné,
rozumné, moudré využívání přírodních zdrojů. I když
v České republice nabízejí nevládní organizace této
věkové skupině širokou škálu možností a nahrazují tak do
značné míry činnost státu, pro mnohé žáky zůstává zá-
kladní škola poslední příležitostí, kdy mají možnost
vyslechnout si něco o životním prostředí.

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA 
JAKO PRŮŘEZOVÉ TÉMA

V roce 2007 vytvořili učitelé FZŠ PedFUK Mezi Škola-
mi (Praha 13-Nové Butovice) školní vzdělávací program
Škola – základ celoživotního vzdělávání, jehož součástí se

Právo na zdravé životní prostředí zůstává jedním 
ze základních práv člověka a v tradičním evropském pojetí
je občanům garantuje stát. V dnešním bez nadsázky 
globalizovaném, informačními technologiemi propojeném
světě, jehož obyvatelé se stále více soustře�ují do měst
a ztrácejí kontakt s by� jen notně pozměněnou přírodou,
má těžko nahraditelnou roli pedagog, pracovník střediska
ekologické výchovy či profesionální nebo dobrovolný
ochránce přírody, který dětem i dospělým rozumným 
způsobem přiblíží přírodu nebo její zbytky, jež mají za
domem. I když dokumenty environmentálního vzdělávání,
výchovy a osvěty (EVVO) bývají nezřídka haleny 
do vznešených obratů jako celoživotní znalostní systém
nebo poselství o holistické povaze problémů životního
prostředí, nejde o nic jiného než o srozumitelné
vysvětlení, proč bychom měli rozumným způsobem 
pečovat o přírodu, krajinu a v širším pojetí 
o životní prostředí.

ENVIRONMENTÁLNÍ
VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVA
A OSVĚTA NA FZŠ 
MEZI ŠKOLAMI, 
PRAHA 13
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uskutečňovaný od roku 2004. Na školním pozemku po-
stupně vytváříme sbírku cizokrajných dřevin přibližující
jednotlivé kontinenty nebo biogeografické oblasti Země.
Žáci mají možnost pečovat o proslulou živou zkamenělinu
jinan dvoulaločný (ginkgo), višeň pilovitou, známější jako
sakura, nedílnou součást japonské kultury, symbol
Kanady javor cukrový, severoamerický liliovník tuli-
pánovitý a oblíbený strom dynastie Habsburků borovici
černou. Pořízení cizokrajných dřevin by nebylo možné 
bez stálé podpory Úřadu městské části Praha 13. Nad
stromy převzaly celoroční patronát některé třídy FZŠ.
Příliš nás nepřekvapilo, jak málo dětí z nových sídliš�
někdy sázelo stromek. 

Za největší úspěch projektu ale považujeme sku-
tečnost, že zejména na I. stupni zařadili pedagogové navý-
sost aktuální problematiku péče o stromy do řady před-
mětů. Výuku matematiky kupř. obohatily slovní úlohy
zaměřené právě na stromy. Lidová přísloví o stromech
a jejich zobrazení v naší i světové literatuře dětem
přiblížila, jak lidé vnímali a vnímají zmiňované organis-
my. Ba co víc, stromy je inspirovaly k často vůbec prvním
básnickým pokusům. Učitelé dějepisu zase dětem ukáza-
li, jakou povahu přisuzovali jednotlivým druhům stromů
praobyvatelé našeho kontinentu – Keltové. Keramický
strom, který zdobí chodbu školní budovy, odráží změny
probíhající v průběhu roku v přírodě a krajině. Ani děti ze
školní družiny nezůstaly pozadu – naopak se blýskly

Vítezné
plavidlo
z PET lahví

39

Our lives begin to end the day we become silent
about things that matter.
Naše životy začnou směřovat k svému konci toho
dne, kdy budeme mlčet k věcem, na nichž záleží.

Martin Luther King, jr. (1963)

Školní strom

nápaditou housenkou složenou z listů nejrůznějších keřů
a stromů. I tak aktuální až módní mezioborové téma,
jakým změna podnebí bezesporu je, můžeme nenásilně
demonstrovat na koloběhu uhlíku a na ukládání tohoto
prvku do biomasy lesů.

NEJEN PRO ŽÁKY ŠKOLY 
Při vytváření rozumného přístupu k prostředí se

nezaměřujeme pouze na žáky navštěvující naši školu.
Zažít někdy pocit, kdy se na udici třepe váš vůbec první

kapr, měli děti i dospělí, kteří v neděli 20. dubna zavítali
na zábavné odpoledne u rybníka v Třebonicích. Zdařilou
akci uspořádal u příležitosti celosvětového Dne Země
Sbor dobrovolných hasičů Třebonice, občanské sdružení
Občané pro Prahu 13 a právě FZŠ Mezi Školami. Učitelé
naší školy tak dokazují, že EVVO pro ně nekončí
okamžikem odchodu z budovy školy. 

SPOLUPRACUJEME S PROFESIONÁLY
FZŠ Mezi Školami se pravidelně zapojuje do projektů,

programů a dalších výchovně-vzdělávacích akcí pořá-
daných sdruženími Tereza, Ornita, Toulcův Dvůr či jiný-
mi. Rozvoji zmiňované činnosti napomáhá i oboustranně
výhodná spolupráce s KEV – Klub ekologické výchovy pro
pedagogy. 

A CO DÁL? 
V dalším období již budeme vyhodnocovat pomocí

rozumných ukazatelů, do jaké míry se nám podařilo
dokázat dětem, že existuje jiný svět než ten, který znají
z obrazovek počítačů, svět přírody. Protože FZŠ Mezi 
Školami patří na Praze 13 mezi školy s největším za-
stoupením menšin, chceme, aby tito žáci se s námi
podělili o tradiční pohled svého národa na prostředí
kolem nás. Pochopitelně budeme se i nadále snažit před-
stavit žákům poutavou formou prostředí s nadějí, že je oni
sami předají další generaci v podstatně lepším stavu, než
je dnes.     �NN



také známé pod jménem Severočeská
botanická zahrada v Liberci. Jejím
zřizovatelem je statutární město
Liberec, které zahradu zajiš�uje eko-
nomicky. Tato zahrada sice nikdy
neměla nouzi o vhodné šéfy (vzpo-
meňme jen éru kolegy Smrže, poz-
dějšího šéfa i pražské univerzitní
botanické zahrady), ale teprve za
ředitelování dr. Studničky se zahra-
da s velmi dlouhou tradicí (nedávno
jsme v Živě připomínali 111. výročí
její existence) dostala na výsluní.
Výsluní nejen zájmu veřejnosti, ale
i péče o pěstované rostliny, o jejich
esteticky, ekologicky a biotopově
vyvážené expozice. U šéfa zahrady
všechno začíná: v Liberci mají
ohromnou výhodu, že tamní je este-
ticky založený a přitom odborně
vysoce erudovaný. A dr. Studnička je
Pan Botanik, ale i Pan Zahradník.
A Člověk, to nesmím vynechat.
Všechno s velkými písmeny. Mezi
masožravci – pardon, v oboru kar-
nivorních rostlin – nemá patrně rov-
ného. A jak vím z mezinárodního
ohlasu, možná globálně rovného.
Přitom je to s ním jako s Lu�kem
Munzarem. Před časem panu Mun-
zarovi už Národní divadlo nedokáza-
lo dát nic dalšího – a tak se dal na
závodění do vrchu a karosování auto-
mobilů. Dr. Studnička obor nezmě-
nil, změnil jen objekt svého zájmu.
Masožravky, jimž věnoval dosavadní
velkou část života a s nimiž si vzá-
jemně víc než dobře rozumí, už,
bohužel, neměly dál co nabídnout.
A tak, jistě že i vlivem cest do Nového
světa a jeho tropů, dr. Studničku
oslovily kapra�orosty. A rozšířil svůj
býložravý jídelníček natolik, že
přestal být téměř monofágem. Není
vyloučeno, že se co chvíli objeví nová
pteridophytologická monografie ob-
dobná jeho studiím o masožravkách.
Kapradiny, zvláště ony tropické mu
učarovaly…

Samozřejmě, že monofagie v pří-
padě dr. Studničky nehrozí. Jeho

a nejpromyšlenější u nás, v Liberci.
Skleníky byly ale vyvzdorovány a po-
staveny k potěše i údivu návštěvníků
a k chloubě všech citovaných měst.

Byl čas, vyrazit zase do světa za
poznáním života kytek. 

A tak liberecký šéf vyjel do tro-
pů... Proslýchá se, že po návratu,
když šel do zahrady, byl požádán
o vstupenku, jako každý jiný návštěv-
ník. Zřizovatel ho totiž v době jeho
zahraniční cesty odvolal z postu
ředitele... To se stává nejen politi-
kům, ale i šéfům botanických zahrad.

Naštěstí v čele zřizovatele stál
tehdy osvícený člověk. Osvícený ne-
znamená, že všechno ví a všechno
zná, ale dá si poradit. Přijal i vysvět-
lení, že řídit botanickou zahradu je
běh na dlouhou, velmi dlouhou tra�.
Že jen ředkvičky, pě�oury a podobní
páriové jsou jednosezónní. A že je
nesmysl, mechanicky uzákonit třeba
čtyřletou rotaci ředitelů... Za čtyři
roky s kytkami moc nesvedete. Bota-
nická zahrada není trafika. Pak už
zbývalo jen přesvědčit – v té chvíli
jen pověřeného ředitele – aby se při-
hlásil do vypsaného konkursu a mož-
ná chyba byla napravena. Ku prospě-
chu oboru, města, zahrady i kytek.
Naše – ale dle mého soudu možná
i evropské – nejkrásnější skleníkové
exposice v botanických zahradách, ty
liberecké byly a jsou zase ve správ-
ných rukou.

Předchozí řádky se týkaly RNDr.
Miloslava Studničky, CSc., ředitele
Botanické zahrady Liberec, někdy

T o se před časem vracel kterýsi
zcestovalý ředitel jedné bota-
nické zahrady z expedice a div

ne přednáškového turné po botanické
zemi zaslíbené, po Brazílii....

Šéfové botanických zahrad by mě-
li být zcestovalí, aby na vlastní oči
viděli a na vlastní kůži zažili pro-
středí, v němž jimi pěstované kytky
rostou a žijí ve své domovině. Práce
šéfa botanické zahrady navíc vy-
žaduje být nejen dobrým odborní-
kem, ale především manažerem, jak
se dnes říká. V současném světě musí
stále obhajovat existenci zahrady
jako potřebné kulturní instituce,
a musí dokázat získat pro ni pro-
středky. Někdy až s úsilovností rov-
nou vymámení telete z jalové krávy..
Ne vždycky se to líbí, ale bez toho by
nevznikly nové skleníky ani v Praze
(Fata morgana i skleníky univerzitní
botanické zahrady), ani v Teplicích.
A samozřejmě, že ani snad ty nejlepší

Dne 7. února 2009 bylo členu
redakční rady časopisu Živa
Miloslavu Studničkovi 60 let.
Zaměstnáním je ředitel
Botanické zahrady Liberec
a povoláním i kvalifikací 
taxonom a geobotanik.

KOPULETÁ 
STUDNICE VĚDOMOSTÍ
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A nadto poutavě, třebaže o nehyb-
ných kytkách; a neobyčejně česky. Od
dr. Studničky neuslyšíte, že „kytky
jsou o kvetení...“

Šéf botanické zahrady může být
osobně plachý (sám o sobě říká, že je
„sciofyt“) – ale musí mít v sobě velký
kus exhibicionalismu. Lépe to ale
vystihuje český výraz: výstavnictví.
A s výstavami počítal již projekt pře-
stavby skleníků, výstavy jsou sou-
částí exposic a akcenty veškerého
snažení.

To co platí obecně o nikdy neho-
tové zahradě, platí i o sklenících.
Jsou prostě celoživotní pracovní ná-
plní. Přesto vím o dalších plánech dr.
Studničky a liberecké zahrady: Ven-
kovní expozice ještě nejsou tím, čím
by měly být. A za silnicí je krásná
zarostlá stráň... Kdyby se ta silnice
podkopala průchodem, byla by na
oné stráni nádherná exposice dřevin
a vůbec flory mírného pásma a mož-
ná i flory severské. K severovýchodu
orientovaná stráň to přímo nabízí...

Botanické zahradě Liberec věno-
val dr. Miloslav Studnička svůj život,
ona je jeho rodinou a životní radostí
i náplní. Jsou si vzájemnými syno-
nymy. A město Liberec, ale i každý
z návštěvníků včetně zahraničních,
může z této Studničkovy závislosti
jen těžit. A těšit se z jeho studnice
vědomostí..

7. února 2009 dovršil RNDr.
Miloslav Studnička, CSc. rovnou
kopu let. �NN

Studničku snad nikdy neulovím
v jeho pracovně, stále je mezi lidmi
– a pochopitelně, i mezi kytkami.
A když není ani tam, ani tady, jisto-
jistě někde přednáší. A přednáší
neobyčejně atraktivně, někdy až
beletristicky, jak to jistě vědí třeba
posluchači rozhlasového Meteoru.

botanický i lidský jídelniček bude
stále pestrý; vedle ryze odborného
a vědeckého studia kapradin ne-
opouští samozřejmě stálou a nikdy
nekončící kompletaci sbírek a perma-
nentní úpravy expozic. I v botanické
zahradě platí zásady připisované
kdysi Sylva Taroukovi: (1) V mládí
pracuje zahradník s rýčem a lopatou,
ve stáří s pilou a sekerou, a (2)
Zahrada není nikdy hotová. Kytky, na
rozdíl od zvířat – jak už jméno na-
značuje – rostou. Některé tak, že jim
jsou za pár let i vysoké skleníky
malé. A tak je neustálá obnova
exposic denním chlebem ředitele
i spolupracovníků a zahradníků. Jim
věnuje dr. Studnička snad stejnou
pozornost jako kytkám; možná, že od
nich toho očekává víc. Především

kvalitu provedené práce a preciznost.
Preciznost až puntičkářskou. Libe-
recká botanická zahrada je něco jako
velká JIPka. Jednotka intensivní
péče. O kytky, ale i péče o spolu-
pracovníky, které mimo jiné nutí 
i ke stálému osobnímu vzdělávání
a k zlepšování jazykové vybavenosti.
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DALŠÍ FAKTOGRAFIE:

Miloslav Studnička, absolvent Přírodovědecké fakulty UK
v Praze (1972), doktorát v oboru taxonomie vyšších rostlin tamtéž
(1973), vědecká, hodnost kandidáta biologických věd (1989)
v Botanickém ústavu ČSAV v Průhonicích.
� Odborný pracovník – botanik v Severočeském muzeu v Liberci
a externí spolupracovník Botanické zahrady Liberec (1973–1990)
� Ředitel Botanické zahrady Liberec (1990–dosud)

Studničkovy etapy rozvoje Botanické zahrady Liberec
� Rekonstrukce venkovních exposic včetně velkého alpina
(1990–1995)
� Koncepce nových skleníků a uspořádání exposic (ve spolupráci
s Ing. arch. Pavlem Vaněčkem; oponentura projektu 1994)
� Přestavba libereckých skleníků a tvorba tropických expozic za
plného provozu zahrady (1995–1999)
� Exposice květeny mokřadů a „Orientální zahrada“ (2000)
� Exposice „Design v duchu přírody“ (2001–2002)
(Projekty těchto expozic ve spolupráci se zahradníkem Zdeňkem
Eichlerem.)

Studničkova expediční činnost
� Brazílie (2000, 2005), � Venezuela (2001), � Nicaragua (2003), 
� Mexiko (2007)

Členství a profesní aktivity
� Redakční rada časopisu Živa (od r. 2004)
� Darwiniana (od r. 2003, čestný člen) 
� International Carnivorous Plants Society (od r. 1976)
� British Fern Society (od r. 1996)

Co do bibliografie odkazuji na odborná periodika.



dem naší městské části ke Dni Země
vytvořili největší plavidlo z použitých
PET-lahví, a to nejen v té soutěži, ale
i v rámci ČR a byli zapsáni do České
knihy rekordů. Poté plavidlo samo-
zřejmě rozebrali a odevzdali do třídě-
ného odpadu.

Jste školou environmentálně
známou, byla u vás zahajována
„Pražská veverka“ i letošní
„Krkavci“. Máte něco, čeho chcete
dosáhnout?

Určitě, bez vnitřní nespokojenosti
a hledání nových cest by to nešlo.
Máme velký pozemek a na něm trá-
vu, keře a stromy. Jak krásně by se tu
vyjímala učebna v přírodě, kam by
chodily děti za hezkého počasí na
přírodopis, výtvarnou výchovu apod.
Přitom nejenže nejsou finanční pro-
středky na učebnu v přírodě, finance
nejsou ani na běžnou údržbu trávy,
keřů a stromů.

Abychom nekončili pesimisticky
– co pozitivního vidíte v poslední
době v oblasti environmentální
výchovy?

Dvě věci: K naplnění zákona o od-
padech poslaly konečně nadřízené
orgány nabídku nádob na separovaný
sběr pro školy zdarma. To vítáme,
i když sami jsme si za peníze vy-
dělané sběrem starého papíru něko-
lik sad na separovaný sběr pořídili
a samozřejmě už pár let odpad ve
škole třídíme. Letos nám zřizovatel
nechal namontovat kolektory na
ohřev teplé vody a pro rok 2009 se
chystá velká investice do zateplení
pláště budovy a výměny oken. Pro
nás to bude nejen úspora financí, ale
i energie a tím příspěvek k péči
o životní prostředí. Je samozřejmé, že
toho musíme i výchovně náležitě
využít. �NN

me, jedna třída si nad ním vezme
patronát, zazpíváme mu, zalijeme ho,
řekneme si o něm něco, jako jaký je to
strom, odkud pochází, jak je starý
apod. Pak ale nejméně 2x do roka
přistavíme obří kontejner na starý
papír a děti nosí ponejvíce reklamní
letáky, kterými doslova přetékají
dopisní schránky. Prostě nelze na
jednu stranu děti slovně environmen-
tálně vychovávat a na druhou stranu
třeba plýtvat přírodními zdroji.

Vaše škola je enviromentálně
zaměřena?

Nedá se to tak říci. Naše škola se
snaží splnit potřeby svých žáků
a představy jejich rodičů o kvalitním
a přiměřeném vzdělání. Nejsem fan-
da toho, aby každá škola měla jiný
vzdělávací program a děti pak měly
problémy při přechodu ze školy na
školu, ale když už je to uzákoněno,
tak je třeba využít situaci ve pro-
spěch vlastní školy. Vytvořili jsme si
sami školní vzdělávací program,
který se snaží zachovat kvalitní zá-
kladní kmen všeobecného učiva a na-
bídnout jeho rozšíření o informatiku,
sport, matematiku nebo další jazyk
– němčinu, přírodovědu. Žáci, kteří si
rozšířili základní učivo o přírodní
vědy, jsou ti, kolem nichž se točí
všechno, co se ve škole týká environ-
mentální výchovy. 

A co učitelé? Ti se také podílejí
na environmentální výchově?

Samozřejmě, chtěl jsem pokračo-
vat, za environmentální výchovou
stojí u nás RNDr. Marcela Plesní-
ková, která je právě třídní učitelkou
třídy s přírodovědným zaměřením
a je koordinátorem environmentální
výchovy. Školu tvoří především
učitelé a paní Plesníková je právě
tou, která tuto oblast u nás aktivně
ovlivňuje. Ale bez ostatních učitelů
by to nešlo. Mnoho učitelů stojí za
konkrétní realizací projektů environ-
mentální výchovy. Kdybych je měl
jmenovat, tak bych určitě na někoho
zapomněl, a tak raději jmenovat ne-
budu. Neodpustím si ale uvést Mgr.
Jaromíra Friče, který je nejen
nadšeným amatérským paleontolo-
gem, astronomem a archeologem, ale
také zorganizoval skupinu žáků,
kteří při skvělé akci pořádané úřa-

Vaše škola je mimo jiné známa
akcemi na podporu environmen-
tální výchovy.

Nejen akcemi, naše škola vycho-
vává záměrně environmentálně, a to
tak, jak to má být, tj. aby si vychová-
vaný ani neuvědomil, že je určitým
směrem vychováván.

Tak tomu nerozumím, to je
řečeno nějak zamotaně.

Tak já to zkusím rozmotat. Vý-
chova nefunguje, když řeknete „A te�,
milí žáci, vás budeme vychovávat ke
vztahu k životnímu prostředí, bude-
me sázet strom“ a přitom to napíše-
me na 10 papírů, které poté zmačká-
me a hodíme do koše. Vychováváme
vším, jak mluvíme, ale především jak
jednáme.

Jak jednáte?
Když už jsem u toho stromu, mi-

mochodem zasadili jsme jich nově na
našem pozemku už 5, strom zasadí-

Studoval Pedagogickou fakultu
UK v Praze (učitelské – mate-
matika a zeměpis, doktorské
i manažerské studium), 
s fakultou stále spolupracuje,
v současnosti při zabezpečo-
vání studia vedoucích 
pedagogických pracovníků.
Ředitelem Fakultní základní
školy PedF UK, Praha 13, 
Mezi Školami 2322 je od jejího
vzniku v r. 1992.

PhDr. PETR VODSLOŇ
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7
a) Krocan domácí
b) Bonasa bonasia
c) Muchomůrka modrá nejedlá
d) Malá Julie v trávě

8
a) Pýchavka 
b) Vajíčka ptakopyska saharského
c) Epithelantha micromeris
d) Mlá�ata myši polní v hnízdě

9
a) Kapra� giganticca
b) Kořeny Ficus sp.
c) Vnitřní konstrukce chaty v Andách
d) Žebroví katedrály v Chartres

10
a) Ptakopysk modrooký
b) Papuchalk aljašský, Horned puffin
c) Owl butterfly, Caligo mumnon
d) Ještěřička muší

11
a) Sasanka liliovitá
b) leknín bílý ve Fatě morganě v Praze
c) Předvánoční Barborka 
d) Anthericum liliago

ŘEŠENÍ

1. c, 2 a, 3. d, 4. c, 5. b, 6. a, 7. b, 8. c, 
9. b, 10. c, 11. d
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Co to je?
ANEB JAK POZORNÝMI JSTE ČTENÁŘI...

1
a) Křídlo motýla 
b) Zámotky bource purpurového
c) Agave utahensis var eborispina
d) Ozdoba mužského kroje Amazonců

2
a) Kolonie havranů na stromech
b) Černá krajka
c) Zasněžená dubohabřina v Podyjí
d) Plíseň paličková 

3
a) Babiččin zimní klobouček
b) Křídla Otakárka tygrovaného
c) Kočka divoká
d) Panthera onca, jaguár 

4
a) Podzimní listí lípy mnoholisté
b) Šaty Helly Berry z Naturissima
c) Školní strom FZŠ  
d) DNA

5
a) Hortensia vulgaris
b) Ara chloroptera, zelenokřídlý
c) Paleta Paula Gaugina na Jávě
d) Vzorník peřových čelenek Peruánců

6
a) Fratercula corniculata na kameni 
b) Knoflíky oděvu aljašského domorodce 
c) Masožravá Lidojedka chutná
d) Echinacea redbulla
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