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ČERVENČERVEN
8. 6. 2009 POHÁDKOVÝ HRAD TOČNÍK

V působivé kulise středověkého hradu Točník se bude hrát divadlo,
setkáte se se sokolníky, řezbáři, kameníky, kreslíři a dalšími představiteli
dobových řemesel. Hradem budou provázet pohádkové postavy.

13. 6. 2009 CIMRMAN NA ZUBAČCE
V KOŘENOVĚ
Jízdy zvláštních vlaků na unikátní ozubnicové trati, které tahá speciální
ozubnicová lokomotiva. Na trati Tanvald – Kořenov – Harrachov tento
den možná potkáte i samotného Járu Cimrmana.

19. 6. 2009 JIHLAVSKÝ HAVÍŘSKÝ PRŮVOD
Průvod havířů historickým centrem Jihlavy bude směřovat po hradbách
k amfiteátru, zároveň bude slavnostně otevřena městská brána. To vše
doprovodí pou�ové atrakce, vystoupení kejklířů a zpěv kramářských
písní.

20. 6. 2009 ŘEZBÁŘSKÉ SYMPOZIUM
V Dlaskově statku v Dolánkách u Turnova můžete nahlédnout pod
dláta a ruce řezbářů, kteří zde budou mít přehlídku svého řemesla.

27. 6. 2009 VINAŘSKÁ „50“
Cyklistický závod malebným krajem vinic a vinných sklepů. Spíše než
o konečný čas tak více půjde o zážitek z pěkné projíž�ky. Na každého
účastníka čeká v cíli ochutnávka zdejších vín.

ČERVENECČERVENEC
4. 7. 2009 NOČNÍ PROHLÍDKA ZÁMKU

Zámek v Benešově nad Ploučnicí můžete poznat díky netradiční noční
prohlídce, při které ožijí nejen pohádkové a strašidelné postavy, ale
také se setkáte se zámeckým panstvem.

4. 7. 2009 DEN ŘEMESEL
V zámeckém areálu v Chanovicích proběhne Den řemesel, při kterém
se představí na šedesát oborů tradičních rukodělných řemesel. K tomu
bude hrát živá hudba, uvidíte šermířská vystoupení a na trhu si můžete
zakoupit nejen hotové výrobky, ale i ochutnat tradiční českou kuchyni.

11. 7. 2009 SVIJANSKÉ SLAVNOSTI PIVA
Hned dvě akce můžete tento den prožít: na slavnosti piva v Svijanském
Újezdu se můžete dopravit historickým vlakem, který bude pro tuto
akci vypravován na tratích Tanvald – Příšovice a Tanvald – Turnov.

Botanická zahrada hl. m. Prahy – Prázdninové akce

3. 7. – 31. 7 SCULPTURA NATURA
Výstava motýlů ČR
Venkovní expozice Areál SEVER, denně 9 – 19 h

Na výstavě motýlů České republiky, umístěné ve stanu, najdete nejen
dospělé motýly, ale při troše pozornosti i všechna další vývojový stadia
– vajíčka, housenky a kukly. Na jednom místě se důkladně seznámíte
s životem motýlů i s jejich živnými rostlinami. Živé exempláře doplní
informační panely, na kterých jsou zobrazena různá stanoviště a motýly
na nich žijící, dále vývoj motýla, chráněné a ohrožené druhy.

Naučná stezka s mnoha dalšími informacemi návštěvníkům umožní
úspěšně vyplnit i krátký kvíz, ohodnocený zajímavými cenami.

1. Japonsko-české environmentální sympozium 
proběhlo 4. května 2009 v Praze

Ministerstvo životního prostředí spustilo 22. dubna 2009 program „Zelená úspo-
rám“, který je určen na podporu investic do energetických úspor a obnovitel-
ných zdrojů energie v českých a moravských domácnostech. Týden po spuštění
programu podepsal výkonný ředitel japonské Organizace pro rozvoj nových ener-
getických a průmyslových technologií (NEDO – New Energy and Industrial
Technology Development Organization) pan Yasuhiro Shimizu s Ministerstvem
životního prostředí finální smlouvu o prodeji emisních kreditů Kjótského protokolu,
což definitivně otevřelo cestu prvním finančním prostředkům, které jsou určené
právě na program „Zelená úsporám“.

Organizace NEDO byla založena v roce 1980 japonskou vládou za účelem vývo-
je nových alternativních energetických zařízení. O osm let později, v roce 1988,
byly rozšířeny aktivity organizace NEDO o výzkum a vývoj průmyslových tech-
nologií a dva roky poté, v roce 1990, byly aktivity zaměřeny též na environ-
mentální technologie. Po reorganizaci v r. 2003 byla organizace NEDO začleněna
do struktury japonské vlády a je nyní zodpovědná za plánování výzkumu a vývo-
je, řízení inovačních projektů a následné hodnocení technologického rozvoje
země.

Na základě této smlouvy s organizací NEDO se na začátku května konalo
v pražském hotelu Hilton Japonsko – české environmentální sympozium s pod-
titulem „Komplexní spolupráce v oblasti energetiky a životního prostředí“. Akce
byla zaměřená především na prezentaci japonských technologií z oblasti úspor
energií. Prezentovány byly i nízkouhlíkové technologie, ve kterých patří Japonsko
k nejpokročilejším zemím na světě, a společný zájem České republiky s Japon-
skem na změně klimatu. Celé sympozium proběhlo na nejvyšší úrovni. Účastnili  
se ho japonský premiér a delegace vrcholných představitelů japonského prů-
myslu.

Během akce se představily japonské společnosti, které se zabývají vývojem a pro-
dukcí environmentálních technologií, především v oblastech redukce konečné
spotřeby energie a snížení energetické náročnosti budov (obytných i komerčních).
Prezentované technologie byly zaměřeny především na zlepšení klimatizačních
systémů, zavádění efektivnějších svítidel, instalaci chladicích zařízení a tepelných
čerpadel na bázi CO2 , moderní zařízení pro ekologický ohřev vody a ke zlepšení
klimatizace, energetické poradenství ESCO. Zajímavá byla např. prezentace firmy
Toshiba, která uvedla do prodeje první komerčně využívanou generaci technolo-
gie palivových článků, určenou pro domácnosti.

Všechny prezentace si mohou zájemci zdarma stáhnout na www.bids.cz, v sekci
„Archiv“.
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T ak se nám pomalu blíží léto a s ním i řada příležitostí, vypravit se do
přírody a odpočinout si od každodenních povinností. Mohu vám
s potěšením oznámit, že NIKA se stala mediálním partnerem dvou vý-

znamných akcí. První, s dosahem na území Prahy a Středočeského kraje, byla
soutěž „Sedmero krkavců“ se slavnostním vyhlášení vítězů v pantheonu
Národního muzea. Projektu se zúčastnílo více než 7 500 dětí z pražských a stře-
dočeských škol. O její přípravě jsme vás informovali v minulých číslech. V dnešním
čísle přinášíme o této události obsáhlejší zprávu.

Druhá, tentokrát mezinárodní akce, byla konference Voda 2009, paradigma
trvale udržitelného rozvoje. Konference, kterou spolupořádalo Centrum environ-
mentálních studíí (vydavatel NIKA) společně s Českou asociací pro vodu, byla
věnována ve středoevropském kontextu nejvýznamnějšímu vodárenskému zdroji
Želivka. Posuzovány byly zejména trendy vývoje kvality vody v nádrži, procesy
probíhající v povodí nádrže, opatření připravovaná v rámci Rámcové směrnice EU
o vodách a návazných plánech v oblasti jednotlivých povodí a zejména otázka
adaptace na klimatickou změnu. Konference přijala i závěry, jakým způsobem je
možné stávající problémy řešit. Široká shoda se projevila zejména se změnou pří-
stupu k problému a jednoznačně se účastníci shodli na tzv. ekosystémovém pří-
stupu s návazným procesem přípravy komplexních průřezových projektů včetně
komplexního managementu a financování. Závěry této konference jsem měl
možnost přednést s kolegy na V. mezinárodní vodohospodářské konferenci
WATER 2009 v Istanbulu. Význam akce podtrhla i skutečnost, že nad jednáním
konference převzali záštitu RNDr. Alexandr Vondra, Mgr. Petr Gandalovič, RNDr.
Martin Bursík, MUDr. Pavel Bém, RNDr. Libor Ambrozek, Ing. Jiří Papež. Jedním
z přednášejících byl i RNDr. Ladislav Miko, jako zástupce DG ENVI z Bruselu.
I o této konferenci naleznete v tomto čísle podrobnou informaci. 

Dále NIKA navázala spolupráci se společností BID, která se specializuje na
pořádání konferencí na různá environmentální témata, a jsme rádi, že o jejich
konání, ale i obsahu vás, budeme moci napříště informovat.

Přeji všem hezké léto, žákům a studentům pěkné vysvědčení – zejména samé
biče z přírodopisu, a dospělákům klidnou dovolenou.

Miloš Gregar
šéfredaktor
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2021 a 2027, jak jsou uvedeny ve
vypracovaných Plánech oblasti povo-
dí v každém členském státu EU.

V prezentaci Jorge Rodriguez-
Romera, zastupujícího WFD Team,
DG ENV.D. 2 – Protection of water
and the marine environment, byl
zveřejněn přístup České republiky
k naplňování Rámcové směrnice pro
vodu, kdy cíle k dosažení dobrého
stavu povrchových vodních útvarů
rámci členských států EU jsou málo
ambiciózní.

B. MOŽNÉ PŘÍČINY ZAOSTÁVÁNÍ
ČR V PLNĚNÍ VYTÝČENÝCH CÍLŮ

B.1 Nekonzistentní, nepřesná
nebo jinak matoucí terminologie
v tuzemských dokumentech 

Při přípravě duálních česko-
anglických verzí implementovaných
směrnic EU v období přípravy ČR na
vstup do EU se kladl velký důraz na

ských státech EU. Konferenci organi-
zovala Evropská komise pod heslem
„Plunge into the debate“ (Zapojte se
do diskuse) s cílem vyššího zapojení
všech vrstev obyvatelstva EU ke
splnění cílů Rámcové směrnice pro
vodu, která ukládá dosažení dobré-
ho stavu vod všech povrchových
vodních útvarů v roce 2015. 

Přehled o naplňování cílů Rám-
cové směrnice pro vodu je dostupný
prostřednictvím celoevropského in-
formačního systému WISE, který
prostřednictvím www.ec.europa.eu/
environment/water/participation
umožňuje získávat informace o všech
Plánech oblasti povodí a následně
i vodních útvarech na území všech
členských států Evropské unie.

Na konferenci byl srovnáván po-
čet povrchových vodních útvarů
v dobrém stavu v současnosti a stu-
peň dosažení dobrého stavu povr-
chových vodních útvarů v roce 2015,

Své prezentace předneslo 18 tu-
zemských a zahraničních ex-
pertů ze 7 států, kteří se profe-

sionálně angažují v ochraně a šetr-
ném využívání vodních zdrojů.
Seminář přinesl i hodnotné vedlejší
výstupy, resp. podněty (na akcích
tohoto druhu se zpravidla označují
jako zpětná vazba ~ feedback), které
by měly být co nejdůsledněji využity
k potřebným úpravám příslušné tu-
zemské legislativy a plánovacích
dokumentů tak, aby se odstranily
existující odchylky od legislativy EU
a hlavně aby byl naplněn cíl této le-
gislativy – zlepšit nakládání s vodou.

Jedním z příkladů může být sché-
ma Skotské agentury pro ochranu
prostředí SEPA znázorňující tři
hlavní požadavky na trvale udržitel-
né odvodnění krajiny, tj. čistotu vody,
množství vody za povodní a sucha
a hodnotu krajiny (estetika a biolo-
gická rozmanitost).

Příspěvky zahraničních i domá-
cích účastníků na semináři „Voda
v krajině“ umožnily nejen formulovat
jednoznačné podněty pro úpravu le-
gislativy a vodohospodářských rozvo-
jových plánů, ale i vysvětlit příčiny
a zdroje napohled drobných, historic-
ky vzniklých termínových nedůsled-
ností. Předmětná legislativa i nově
vypracované plánovací dokumenty
byly bezesporu připraveny s velkou
péčí a na vysoké profesionální úrovni.
Téměř dokonale plnily „literu“ legis-
lativy EU tak, jak byla implemen-
tována do tuzemských zákonů. Avšak
věcná jednání s účastníky semináře
a závěrečného workshopu umožnily
odhalit, že některé tuzemské přístu-
py k plánování a rozvoji vodního hos-
podářství plně nerespektují všechny
požadavky Rámcové směrnice a v šir-
ším pohledu ani nejsou v plném
souladu se základními zásadami
a směřováním společné politiky EU.

A. BRUSEL 2009: ZAOSTÁVÁME
V PLNĚNÍ VYTÝČENÝCH CÍLŮ

Zaostávání v naplňování cílů
Rámcové směrnice č. 2000/60/ES
potvrdila 2. Evropská konference 
pro vodu, která proběhla ve dnech 
2. a 3. dubna 2009 a hodnotila po-
stup a úroveň zpracování Plánů
oblasti povodí v jednotlivých člen-

U příležitosti českého předsednictví EU uspořádaly Česká asociace
pro vodu /CzWA/ a Centrum environmentálních studií o.s. ve
dnech 11. a 12. února v Praze Mezinárodní seminář a workshop
„Water 2009 – Voda v krajině – Management kvality a trvale
udržitelného využívání". Podtitul semináře – "Paradigma trvalé
udržitelnosti vodního zdroje Želivka" usměrnil jednání na největší
tuzemský systém veřejného zásobování pitnou vodou a zaměřil
pozornost na aktuální návrh Plánu oblasti povodí Dolní Vltavy
a jeho prostřednictvím na Plán rozvoje vodovodů a kanalizací pro
území ČR (PRVKÚ ČR) a na Plány rozvoje vodovodů a kanalizací
území krajů České republiky (PRVKÚK).
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OHLÉDNUTÍ ZA MEZINÁRODNÍM SEMINÁŘEM

VODA V KRAJINĚ

Diskuze účastníků mezinárodního semináře
a workshopu Voda 2009 ve dnech 11. a 12. 2. 2009



Centralizované řešení po velkých
aglomeracích je především v zájmu
velkých stavebních firem, pro které
jsou drahé zakázky na vybudování
kilometrů kanalizace velmi výhodné.
Může to být i v zájmu investorů/
vlastníků/správců infrastruktury, po-
kud na její výstavbu obdrží finanční
prostředky z EU. V podkladech se
uvádí, že v projektu čištění odpad-
ních vod v části podhorské obce 

s 800 obyvateli se odhadovaly staveb-
ní náklady centrální kanalizace na
45 milionů Kč a náklady na decen-
tralizované čištění formou domov-
ních a skupinových čistíren na při-
bližně 6 milionů Kč. Ve veřejných
médiích se spory o zvýšení finanční
podpory často přenášejí na obyatele
a doprovázejí se poplašnými titulky
„Přichází konec levné vody v Česku?“,
„Starostové hrozí zdražením vody“. 

nomické náročnosti), použijí se indi-
viduální nebo jiné vyhovující systémy
čištění.“

B.1.2 Počet ekvivalentních
obyvatel EO

EO je všeobecně používaná jed-
notka kapacity čistíren odpadních
vod. V přístupových dokumentech se
ČR vůči EU zavázala, že do 31. pro-
since 2010 musí mít všechna města
(potřebující čistírnu) o kapacitě pře-
sahující 2000 EO zajištěno čištění
odpadních vod ve smyslu požadavků
směrnice EU č. 91/271/EHS. Podle
výše citovaného Zpravodaje MZe
dosáhne celková výše prostředků na
splnění všech požadavků směrnice 
49 miliard korun. Aktualizaci strate-
gie financování směrnice týkající se
čištění městských odpadních vod
schválila vláda na svém zasedání 
28. ledna. Strategie každý rok podle
aktuálního stavu upravuje budování
kanalizací a čistíren odpadních vod
tak, aby byl splněn termín stanovený
výše citovanou směrnicí. 

Ukazatel EO se v dokumentu  [1]
uplatňuje na uměle seskupené aglo-
merace. Je to založeno na dříve roz-
šířeném názoru, že řešení kanalizace
menších obcí musí sledovat tradiční
příklad větších obytných aglomerací
s centralizovanou gravitační kanali-
zační sítí s ústřední čistírnou nebo
dokonce sdružování více sousedních
obcí do jednoho kanalizačního systé-
mu s jednou čistírnou. Tento názor
vyplýval z dřívější úrovně stavu
čistírenské techniky, kdy účinnost,
ekonomické parametry a především
spolehlivost malých čistíren zdaleka
nedosahovaly parametrů velkých
čistíren. Otázky spojené se spoleh-
livostí a řízením provozu čistíren
byly hlavními argumenty proti jaké-
koli snaze o prosazení decentralizo-
vané koncepce kanalizace s použitím
většího počtu menších čistíren.

Současný stav technické úrovně
malých a středně velkých čistíren
odpadních vod otevírá cestu k využí-
vání decentralizovaného systému pro
likvidaci odpadních vod v obcích do
2000 EO. Ekonomické a časové výho-
dy tohoto řešení mohou přspět ke
splnění závazku ČR splnit požadavek
EU na dosažení dobrého stavu vod-
ních systémů v cílovém roce 2015. 

jednotnost a jednoznačnost překladů
a důsledně se používaly slovníky zá-
kladních termínů. Jako nepřesné
nebo matoucí se závažnými důsledky
lze uvést zejména následující pojmy:

B.1.1 Pojem „Aglomerace“
V legislativě EU se nevyskytuje.

Podle dokumentu [2] byl definován
v dodatku číslo 1 Metodického po-
kynu Ministerstva zemědělství pro
zpracování PRVKÚK čj. 7 869/2004-
7000 následovně: „Hranici aglomera-
ce určují hranice současně zastavě-
ných a zastavitelných území, ve
kterých je odpadní voda z hlediska
nákladů efektivně shromažditelná.
Pokud jsou dvě nebo více těchto
území tak blízko, že z hlediska nákla-
dové efektivnosti je výhodnější spo-
lečné řešení, může z nich být stano-
vena jediná aglomerace. Hranice
aglomerace není závislá na hranici
správního území obce, na počtu sou-
časně zastavěných a zastavitelných
území obce a na technickém řešení
čištění shromaž�ovaných odpadních
vod. Hranice dané aglomerace musí
být stanoveny případ od případu.
Hranice aglomerace by měla být
určena od vzdálenosti přibližně 
200 metrů bez budov v oblasti s žád-
nou nebo nižší hustotou zástavby
a zahrnuje současně zastavěné a za-
stavitelné území a je splněno hledis-
ko nákladové efektivnosti.

Je otázkou, zda vhodnost (věcná
oprávněnost) této na první pohled
mimořádně nejednoznačné definice
byla před hromadným celostátním
používáním nějak ověřována. Jisté
však je, že se na jejím základě
a v souvislosti s nepřesnostmi uve-
denými dále rozvinuly absurdní dis-
kuse na rezortní úrovni (v článku
„Strategie financování čištění měst-
ských odpadních vod“ uveřejněném
ve Zpravodaji MZe 1/2008 z 10. 4.
2008 se mj. uvádí, že „v současné
době neexistuje oficiální a jedno-
značné stanovisko Evropské komise
(EK), které definuje pojem vyřešená
aglomerace. Podle EK a) aglomera-
ce splňuje požadavky směrnice tehdy,
je-li v ní zajištěn stupeň čištění
odpovídající velikosti aglomerace a b)
pokud není vybudování kanalizace
a ČOV vhodné z důvodu příliš
vysokých finančních nákladů (eko-

Nahoře:
Schéma Skotské agentury pro ochranu prostředí SEPA znázorňu-
jící tři hlavní požadavky na trvale udržitelné odvodnění krajiny, tj.
čistotu vody, množství vody za povodní a sucha a hodnotu krajiny
(estetika a biologická rozmanitost).
Dole:
Výřez PowerPoint presentace Jorge Rodriguez-Romera na 2. Evrop-
ské konferenci pro vodu s hodnocením pozice České republiky při
zpracování Plánu oblasti povodí a plnění cílů WFD.

5



pravděpodobně nezabezpečí dosažení
vyhovujícího stavu, protože:

� a) není známa příčina nedosa-
žení nevyhovujícího stavu,

� b) neví se, jakým způsobem
vyhovujícího stavu dosáhnout, 

� c) opatření, která by vedla k za-
bezpečení vyhovujícího stavu, nejsou
připravena,

� d) navrhují se opatření, jejichž
předpokládaný účinek se projeví až
v průběhu dalšího plánovacího cyklu, 

� e) navrhují se opatření, jejichž
účinek se projeví až na základě urči-
tých specifických jevů (povodeň) nebo 

� f) pro dosažení vyhovujícího
stavu není dostatek finančních pro-
středků. 

S odvoláním na závěry z brusel-
ské konference a se zřetelem na ne-
kompromisní rozhodnutí A5-386/
2000 Evropského parlamentu k plně-
ní nitrátové směrnice lze s vysokou
pravděpodobností soudit, že žádný
z výše uvedených důvodů nebude
uznán jako dostatečný pro nesplnění
vytýčených cílů. Nedostatek finan-
čních prostředků je navíc v přímém
rozporu s ustanovením směrnice
91/271/ EEC v článcích 2 „přiměřené
čištění“ a 3 („namísto sběrných sys-
témů tam, kde by nepřinesly žádný

pak vstupují do vodních toků ústím
erozní rýhy nebo strže jako bodový
zdroj. Významné také je, že jednot-
livé zdroje DP jsou obvykle nepatrné
až zanedbatelné, avšak nasčítáním
v povodích se stanou závažnými
a srovnatelnými s velkými bodovými
zdroji. Na rozdíl od sanace bodových
zdrojů znečištění se opatření v pří-
padě difúzních zdrojů zaměřují před-
nostně na činnosti v území a nikoli
na místa, kde znečištění vstupují do
vodních recipientů. Jinými slovy
– s použitím velmi často používaných
anglických termínů – upřednostňuje
se dobré hospodaření, resp. čistota
a pořádek v domácnosti (good house-
keeping), před výstavbou kanaliza-
čního systému s koncovou čistírnou
odpadních vod (end-of-pipe treat-
ment). Je to rovněž jeden ze základ-
ních principů tzv. „Čistší produkce –
CP“, ENVI managementu doporuče-
ného pro průmyslové podniky UNEP
v Paříži v roce 1994.

B.2 NEDOSTATEČNÉ PLNĚNÍ
STANOVENÝCH CÍLŮ
VODOHOSPODÁŘSKÉ POLITIKY
EU

B.2.1. Prodloužení lhůt a mé-
ně přísné cíle oproti požadav-
kům Rámcové směrnice

V kapitole C Plánu oblasti povodí
je uveden seznam vodních útvarů
s předpokladem prodloužení lhůt pro
dosažení cílů, dosažení méně přís-
ných cílů nebo dočasného zhoršení
stavu s vysvětlením, že pokud
opatření navržená ve vodním útvaru

NNIIKKAA    66//220000996

Schéma jednotlivých fází plánu je správné (odpovídá
principům EMAS environmentálního managementu
a auditů, popř.  čistší produkce CP). Pravděpodobně
však nebude pro EU přijatelné, protože neplní zá-
kladní požadavek, tj. dosažení dobrého stavu vod ve
všech povrchových vodních útvarech do roku 2015.
Zavedení tří šestiletých cyklů k dosažení vytčených
cílů je neoprávněné. 

Problémy s nesprávným používá-
ním ukazatele EO se prohlubují legi-
slativně zavedenou mezí 2000 EO.
V územích vyžadujících zvláštní
ochranu se v Plánu oblasti povodí,
jako rámcové opatření uplatňuje vý-
stavba a rekonstrukce ČOV a kana-
lizací v aglomeracích do 2000 ekviva-
lentních obyvatel. Protože přitom
není stanovena dolní mez počtu EO,
platí toto opatření bez výjimky na
všechny obce. To je i případ vodáren-
ské nádrže Švihov na Želivce. 

B.1.3 Pojem „Plošné zdroje
znečištění“

Pojem „plošné (zdroje) znečištění“
byl do tuzemské praxe použit v názvu
jednoho z hlavních dílčích úkolů
řešeného v rámci tzv. Národního pro-
jektu Labe v roce 1992 pro odlišení
od bodových komunálních a průmys-
lových zdrojů znečištění řešených
v jiných dílčích tohoto projektu.
Plošné zdroje byly vztaženy téměř
výhradně na zemědělské znečištění,
podobně jako v tzv. nitrátové směrni-
ci EU č. 91/676/EEC z roku 1991. 

Šestnáctičlenný výbor odborníků
odvodil pro Autorizovanou společnost
pro management vodního hospodář-
ství a životního prostředí (Chartered
Institution of Water and Environ-
mental Management – CIWEM) ná-
sledující definici, která se dnes
považuje za světový standard: „DP je
znečištění vznikající při činnostech
souvisejících s využíváním venkov-
ského i městského území (urban and
rural landuse), které se rozptyluje
napříč povodím a nevzniká jako pro-
ces vypouštění průmyslových, komu-
nálních, důlních nebo faremních
odpadních vod.“

Účelnost definice a na ni navazu-
jícího koncepčního přístupu k sanaci
této kategorie znečištění vod je v tom,
že DP zahrnuje jak skutečné nebo-
dové zdroje znečištění, tak mnohočet-
né malé bodové zdroje. Případy
nebodových zdrojů jsou ve skutečnos-
ti značně omezené, jde např. o plošné
prosakování nitrátů do podzemních
vod, nebo – za specifických okolností
– odnos živin a sedimentů ze země-
dělských pozemků plošnou vodní ero-
zí do vodních recipientů. Plošná eroze
se většinou vyvine v rýhovou nebo
stržovou formu a znečiš�ující látky



vinnost občanů využívat tyto služby,
pokud by to bylo pro ně nevýhodné.

C. PARADIGMA TRVALÉ
UDRŽITELNOSTI VYUŽÍVÁNÍ 
VODNÍHO ZDROJE ŽELIVKA

C.1 Charakter povodí
a velikost obcí

Povodí nádrže Švihov na Želivce
se oprávněně pokládá za území vy-
žadující zvláštní ochranu a z důvodů
uvedených výše se zde výstavba
a rekonstrukce ČOV a kanalizací
vztahuje na všechny obce. Přehled
obcí a jimi produkované znečištění
uvádí tabulka převzatá z příspěvku
prezentovaného zástupcem společ-
nosti EKOSYSTEM, spol. s r.o. před-
neseného na semináři Water 2009.
Z tabulky vyplývá, že největší podíl
na znečištění má skupina 265 obcí
nevybavených ČOV. Žije v nich
celkem 17 248 obyvatel, tj. v prů-
měru 65 obyvatel v jedné obci.

Při rozptýlené zástavbě v členi-
tém území se osvědčuje koncepce de-
centralizovaného čištění odpadních
vod, při které se odpadní vody čistí
přímo u zdroje znečištění a z podstat-
né části odpadá budování velmi
drahé kanalizace. Vyčištěná voda se
vrací do přírody formou závlahy nebo
infiltrace do půdy přímo v místě její-
ho vzniku. U nejmenších venkov-
ských jednotek se vyčištěná voda
může používat k zavlažování zahrá-
dek a zahrad nebo  se zasakovat do
půdy, čímž se v porovnání s vypouště-
ním do recipientů zkracuje její oběh.
Ještě vhodnější může být řešení mno-
hočetných malých a po území rozptý-
lených (difúzních) zdrojů nejlepšími
praktickými postupy upřednostňu-
jícími prevenci znečiš�ování, přírodní

struktury a odpovídajících vodohos-
podářských služeb je současně před-
pokladem dalšího sociálního i eko-
nomického rozvoje na úrovni lokální,
regionální, státní i globální. Záso-
bování pitnou vodou a odvádění 
odpadních vod je službou ve veřej-
ném zájmu, poskytovanou v prostředí
přirozeného monopolu.“

Z tohoto konstatování by však na
lokální úrovni neměla vyplývat po-

ekologický užitek, nebo by vyža-
dovaly příliš velké finanční náklady
vybudovat individuální nebo jiné
vyhovující systémy dosahující téže
úrovně ochrany životního prostředí“).
V úvahu přicházejí zejména malé
umělé mokřady navržené a realizo-
vané podle nejnovějších výzkumných
poznatků. Lze je spojit i s produkcí
energetické biomasy (např. rychle
rostoucí japonské topoly) a mají svůj
význam jak pro žádoucí zkrácení
oběhu vody, tak pro zvýšení biolo-
gické rozmanitosti venkovské kra-
jiny.

B.2.2. Kontrola monopolního
postavení dodavatelů (vodohos-
podářských) služeb

V dokumentu [2] se uvádí, že „zá-
sobování obyvatelstva kvalitní pit-
nou vodou, odvádění a čištění odpad-
ních vod jsou základním předpokla-
dem pro kvalitu lidského života.
Existence vodohospodářské infra-
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produko-
vané
znečištění. 



čit v loňském roce úspěšně zahájenou
kampaň ministerstva zemědělství
k odběru vod z individuálních studní
a k následnému nakládáním s voda-
mi, zavést pro tento účel účinný sys-
tém environmentálního managemen-
tu a také v této souvislosti příslušně
aktualizovat jak existující programy
rozvoje vodovodů a kanalizací, tak
Operační program ŽP. 

F. Hlavní tuzemské 
plánovací dokumenty

(viz. odkazy v textu)
� Dokument [1] Anonym: Plán

oblasti povodí Dolní Vltavy – Návrh.
Část C. Stav a ochrana vodních
útvarů. Povodí Vltavy s.p., oddělení
plánování v oblasti vod, červen 2008.

� Dokument [2] Skácel, V.: Vy-
budování otevřeného dokumentu
Plán rozvoje vodovodů a kanalizací
pro území ČR (PRVKÚ ČR). 

Dokumenty jsou k nahlédnutí na
webových stránkách Ministerstva
zemědělství ČR. �NN

V souhrnu jde o důslednější uplat-
nění a terminologické sjednocení
tuzemské legislativy s ustanoveními
Rámcové směrnice pro vodu (dále
WFD), směrnice o čištění městských
(komunálních) vod a tzv. nitrátové
směrnice. 

Opatření pro difúzní zdroje způ-
sobující znečištění mohou mít formu
požadavku na předchozí omezení,
jako je např. zákaz vnosu znečiš-
�ujících látek do vod, předchozího
povolení nebo registrace založené na
všeobecně závazných pravidlech tam,
kde není takový požadavek jinak
stanoven v rámci legislativy Spo-
lečenství.

Další velkou výhodou je, že v sou-
časné době zřejmě existuje široká
názorová shoda orgánů státní správy,
samosprávy, sdružení odboru vodo-
vodů a kanalizací SOVAK, tuzem-
ských vědeckých a výzkumných pra-
coviš o potřebnosti a technickém
zaměření revizí a úprav dokumentů
a že také příspěvky přednesené na
semináři „Voda v krajině“ zahranič-
ními účastníky potvrzují správnost
tohoto směřování.

E. Závěrečné poznámky: 
Výstavba kanalizací v aglomera-

cích do 2000 EO zařazená do plánů
povodí v územích vyžadujících zvlášt-
ní ochranu by měla být podrobena
detailnímu přešetření se zřetelem na
požadavek použití přírodě blízkých
systémů.

Řešení všech výše popsaných pro-
blémů a zabránění případných posti-
hů ze strany Evropské komise za ne-
splnění cílů WFD je nyní plně v moci
tuzemských kompetentních orgánů.
V této souvislosti bude účelné dokon-

způsoby čištění odpadní vody, a stra-
tegii dvojího zisku prostřednictvím
zavedeného envimanagementu.

C.2 Implementace integro-
vaného vodohospodářského
managementu 

S podporou Norského finančního
mechanismu a Finančního mechanis-
mu EHP byla v roce 2008 zahájena
realizace projektového záměru na
omezování bodových a difúzních
zdrojů znečištění povrchových vod na
vybrané části povodí vodárenské
nádrže Švihov. Hlavním cílem je přij-
mout takové způsoby zacházení s deš-
�ovými a odpadními vodami, které
zajistí zachování vody ve volné kra-
jině a tak i ve vodárenské nádrži
s trvale udržitelnou kvalitou pro
úpravu na vodu pitnou. Integrovaný
vodohospodářský management spočí-
vá v efektivní spolupráci místních
obcí a jejich svazků, správců vodních
toků a zemědělských subjektů v da-
ném povodí při realizaci konkrétních
projektových záměrů v ochraně vod.

Významnou dílčí částí projektu je
využití norských zkušeností při ma-
nagementu krajiny, navrhování více-
účelových mokřadů a zejména pak
v realizaci přírodě blízkým způso-
bům nakládání s odpadními vodami
malých venkovských sídel pod 200
EO. Rozptýlená zástavba se nachází
na celém krajinném území povodí
vodárenské nádrže, což dokumentuje
přiložený snímek.

D. Podněty k úpravám
tuzemského vodního zákona,
návrhu plánů oblasti povodí
a PRVKÚ ČR s cílem zlepšit
hospodaření s vodami

NNIIKKAA    66//220000998
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Jako bučiny, někdy nazývané také „horské listnaté
lesy“, označujeme lesní porosty s dominantním zastou-
pením buku lesního (Fagus sylvatica) ve stromovém patře.
Takovéto porosty převládaly na našem území ve středních
nadmořských výškách cca od 500 do 900 m n.m., samotné
rozšíření buku je však ještě o něco širší cca od 300 m n.m.
do cca 1200 m n.m. V nižších nadmořských výškách však
vytváří spíše smíšené porosty s s dubem zimním (Quercus
petrea) a dalšími dřevinami doubrav, ve vyšších polohách
se pak mísí s jedlí bělokorou (Abies alba) a zejména
smrkem ztepilým (Picea abies). Základní výškové rozší-
ření je také samozřejmě modifikováno geomorfologií
terénu (na stinných svazích a chladných údolích sestupu-
je níže, na závětrných a osluněných svazích zase naopak
výše) a dalšími podmínkami prostředí. 

Jak pozorní čtenáři již jistě vytušili z výškového roz-
šíření, patřil buk k nejhojnějším dřevinám rostoucím na
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našem území a bučiny byly nejrozšířenějším typem les-
ních stanoviš� u nás. Pokud by v našich lesích byla respek-
tována přirozená druhová skladba, zaujímal by buk se
svými 38 % bezkonkurenčně první místo mezi všemi na-
šimi dřevinami a k různým typůmy bučin by náleželo 
62 % všech našich lesů. Druhová skladba dřevin je však
v našich lesích velmi silně pozměněna člověkem, a tak
podíl buku dosahuje pouhých cca 7 % a bučiny se vyskytu-
jí pouze v malých fragmentech, dnes často vyhlášených za
chráněná území. 

Naprostá většina bučin byla v uplynulých dvou stale-
tích, převážně z produkčních důvodů, nahrazena nejčas-
těji ekologicky nepůvodními kulturními smrčinami. Od
devadesátých let 20. století je naštěstí na pěstování buku
kladen o něco větší důraz a tak jeho podíl v našich lesích
pomalu vzrůstá (zatímco na počátku 90. let to bylo 5 %,
dnes už je to přes 7 %). I tak je jeho zastoupení ale pořád
nedostatečné, např. i s ohledem na předpokládané klima-
tické změny, kterým by přirozené bučiny dokázali odolat
podstatně lépe než smrkové monokultury.

BIOTOPY ČESKÉ REPUBLIKY
BUČINY
I v dalším díle seriálu o biotopech České 
republiky zůstaneme u lesních stanoviš�, tento-
krát se ale posuneme do středních a vyšších
nadmořských výšek, kde rostou původně
nejrozšířenější lesy u nás – bučiny (v Katalogu
biotopů České republiky jde o jednotku L5).
I když jejich podíl v lesních ekosystémech
Střední Evropy vlivem člověka výrazně poklesl,
pořád jsou významným typem stanoviš�. Častěji
než u nás se s nimi můžete setkat na východ 
od našich hranic, např. ve slovenských, ukrajin-
ských či rumunských Karpatech. 

Vpravo 
bučina

v podzimním
aspektu



vším trávy např. kostřavu lesní (Festuca altissima), třtinu
chlupatou (Carex pilosa), strdivku jednokvětou (Melica
uniflora) či biku hajní (Luzula luzuloides).

Co se týče živočišných společenstev, tak i ta jsou opro-
ti níže položeným a podstatně světlejším doubravám
výrazně chudší. Často jsou dokonce chudší i ve srovnání
s kulturními smrčinami, které rostou na místě původních
bučin, alespoň pokud jde o srovnání kvantitativní. Na
staré bučiny je však vázána řada ohrožených a chrá-
něných druhů obratlovců i bezobratlých. Z ptáků můžeme
jmenovat například lejska malého (Ficedula parva), holu-
ba doupňáka (Columba oenas) či žlunu šedou (Picus
canus), z obojživelníků je typickým obyvatelem bučin
mlok skvrnitý (Salamandra salamandra), ze savců pak

ROSTLINNÁ A ŽIVOČIŠNÁ SPOLEČENSTVA

Bučiny jsou vzhledem ke svému širokému rozšíření
společenstvem velice variabilním. Rostlinná a živočišná
společenstva jsou závislá především na podmínkách
daného stanoviště, rozlišujeme tak několik typů bučin,
a to na podrost bohaté tzv. květnaté bučiny o něco chudší
vápnomilné bučiny, ve vyšších polohách se vyskytující
horské klenové (devětsilové) bučiny a konečně velmi
chudé tzv. acidofilní bučiny. 

Významnou roli hraje i ovlivnění ze strany člověka.
Zatímco přirozené porosty mají spíše různověkou porost-
ní strukturu s nerovnoměrným zápojem a řadou světlin,
hospodářsky ovlivněné porosty jsou většinou stejnověké,
mají téměř kompaktní zápoj a poskytují tak biotop mno-
hem menšímu spektru organizmů. Protože buk velmi
silně stíní, často v takovýchto kulturních porostech úplně
chybí keřové a bylinné patro, pro tento typ porostů se vžil
název „nahé“ nebo také „holé“ bučiny. Významným
redukčním činitelem jsou na řadě míst i vysoké stavy
jelení zvěře, které někdy až několikanásobně přesahují
únosnou kapacitu prostředí (i když v posledních dvou
desetiletích se situace výrazně zlepšila). Jeleni pak
likvidují nejen keřové a bylinné patro, ale i přirozené
zmlazení buku a tím znemožňují jeho přirozenou obnovu.

Vzhledem k silnému zastínění je bylinné patro např.
oproti doubravám podstatně chudší, i zde se projevuje
především v jarním aspektu před olistěním buků.
Typickými zástupci tohoto období jsou např. kyčelnice
cibulkonosná (Dentaria bulbifera), kyčelnice devítilistá
(D. enneaphyllos), mařinka vonná (Galium odoratum),
kokořík přeslenitý (Polygonatum verticillatum) a další.
V letním aspektu můžeme najít v bylinném patře přede-

Přirozené
bučiny byly
na většině

našeho
území

nahrazeny
mono-

kulturami
smrku

(Novohrad-
ské hory)

Š�avel kyselý
(Ozalid ace-

tosella)
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(NPR Žofínský prales).



necelou polovinu bučin přirozeně rostoucích v našich pod-
mínkách, těžiště jejich výskytu leželo spíše v nižších nad-
mořských výškách. 

ACIDOFILNÍ BUČINY

Vyskytují se na chudých a kamenitých půdách ve
vyšších nadmořských výškách a na svazích. Ve stro-
movém, keřovém i bylinném patře nalezneme výrazně
méně druhů. Keře a byliny v podrostu bu�to úplně chybí
nebo mají jen malý zápoj. Typickým druhem je např. bika
hajní (Luzula luzuloides) či borůvka (Vaccinium myr-
tillus), ve vyšších polohách pak třtina chloupkatá
(Calamadrostis villosa). I tento typ byl u nás přirozeně
velmi rozšířen a tvořil jen o málo méně než druhou polo-
vinu všech bučin u nás. 

VÁPNOMILNÉ BUČINY

Už podstatně vzácnější typ, vyskytující se především
v nižších nadmořských výškách na vápencových hor-
ninách, typickými oblastmi výskytu jsou např. krasové
oblasti. Stromové patro je často nižší a rozvolněnější,
keřové a bylinné patro poměrně bohaté. Na rozdíl od
ostatních typů bučin se zde pravidelně vyskytují zástupci
vstavačovitých a některé teplomilné druhy bylin. 

HORSKÉ KLENOVÉ BUČINY

Opět nepříliš rozšířený typ bučin převážně vyšších
nadmořských výšek, často přecházející ve smíšené
porosty s jedlí a především smrkem. Vedle buku je zde
typické významné zastoupení javoru klenu (Acer pla-
tanoides) a v bylinném patře devětsilu bílého (Petasites
albus). Zatímco keřové patro bývá poměrně chudé
a tvořené převážně jen zmlazujícími druhy patra stro-
mového, bylinné patro bývá dobře vyvinuto a dosahuje
i vysokého zápoje. �NN

např. plch velký (Glis glis), z bezobratlých např. tesařík
alpský (Rosalia alpina) či střevlík (Carabus irregularis).
Všechny uvedené druhy dnes patří v ČR mezi ovzácné
a hrožené, hlavním důvodem je nedostatek vhodných
biotopů, především starých bukových lesů, které dříve
pokrývaly více než polovinu území dnešní ČR.

KVĚTNATÉ BUČINY

Vyskytují se na místech s bohatší půdou, většinou na
plošinách nebo mírných svazích. Ve stromovém patře jsou
k buku přimíšeny další dřeviny jako např. javor mléč
(Acer platanoides), javor klen (A. pseudoplatanus), lípa
srdčitá (Tilia cordata) či jilm drsný (Ulmus glabra)
a další. Vyvinuto bývá i keřová patro např. s lýkovcem
jedovatým (Daphne mezereum) či lískou obecnou (Coryl-
lus avellana) a zejména patro bylinné, které zaujímá 
30 – 60 % povrchu a je tvořeno více než dvěma desítkami
druhů bylin, trav a kapradin. Květnaté bučiny tvořili

Mlok
skvrnitý

(Salamandra
salamandra)

Kyčelnice
cibulkonosná
(Dentaria
bulbifera)
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ním pohledu často ani neuvědomu-
jeme jejich přírodovědnou hodnotu.
I proto stojí za to říci si o nich více.

LOUKY JAKO PŘÍRODNÍ
I KULTURNÍ DĚDICTVÍ

Nejtypičtějším příkladem člově-
kem podmíněných naturových feno-
ménů jsou luční typy přírodních
stanoviš�. Podle evropské směrnice
o stanovištích i naší národní legisla-
tivy představují většinu travinných
formací zařazených mezi evropsky
významná stanoviště ve skutečnosti
polopřirozené (tedy člověkem spolu-
utvářené) vegetační typy. A� už se
jedná o druhově bohaté mezofilní
louky, střídavě zamokřované bezko-
lencové louky, horské luční porosty,
nenáročné smilkové trávníky, vni-
trozemské slané louky nebo vysoko-
bylinnou lemovou vegetaci, byl vznik
těchto vegetačních typů podmíněný
lidským hospodařením v krajině
(pravidelné kosení, případně pastva).
Je tedy zřejmé, že luční biotopy chrá-
něné v evropsky významných loka-
litách představují vedle přírodní také
nezanedbatelnou kulturní hodnotu.

Reprezentativní a zachovalé luční
porosty, které jsou zpravidla charak-
terizované vysokou druhovou roz-
manitostí, zastoupením vzácných
druhů případně tím, že dosud nejsou
zasažené šířením invazních a expan-
zivních druhů, vyžadují pro udržení
v příznivém stavu z hlediska natu-
rové ochrany pokračování dosavad-
ního hospodaření. Na určitém způ-
sobu obhospodařování luk a pastvin
jsou také přímo závislé některé
evropsky významné druhy rostlin
(např. zvonek český, hořeček český,
katrán tatarský) či živočichů (na-
příklad motýli – hnědásek chras-
tavcový, žlu�ásek barvoměnný, mod-
rásci bahenní a očkovaný). Není vý-
jimkou, že se stav takových člověkem
podmíněných lokalit v relativně
krátkém časovém období zhorší
v důsledku absence lidské činnosti,
která byla do té doby na lokalitě
běžná. 

jako součást společného přírodního
dědictví států Evropské unie. Už
jsem také zmínil, že zdaleka ne
všechny „naturové“ lokality předsta-
vují zcela neporušenou přírodu či
dokonce divočinu. Převážnou část lo-
kalit této soustavy v České republice
tvoří člověkem dlouhodobě obhospo-
dařovaná území a mnohé z předmětů
ochrany preferují určitý způsob perio-
dické lidské činnosti nebo dokonce
vyžadují cílený management. U těch-
to antropicky podmíněných lokalit
a předmětů jejich ochrany si při prv-

NATURA ZDALEKA NENÍ
NEDOTČENÁ PŘÍRODA

V minulých číslech Niky jsme se
snažili čtenářům podrobněji předsta-
vit evropskou soustavu Natura 2000
a také fenomény, které jsou cílem
ochrany území v ní zařazených, tedy
evropsky významných lokalit (EVL)
a ptačích oblastí (PO). Zjednodušeně
můžeme říci, že Natura 2000 chrání
celoevropsky vzácné, ustupující či
jinak ohrožené druhy a typy přírod-
ních stanoviš�, které jsou chápány
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ČLOVĚKEM PODMÍNĚNÉ PŘEDMĚTY
OCHRANY SOUSTAVY NATURA 2000

Syslí nory
v prostoru
EVL Kolín

– letiště
najdeme 

už několik
desítek metrů

od hangárů,
což dokumen-
tuje, že tento

druh není
příliš 

limitovaný
rušením.
Lokalita 

je domovem
jedné ze 

středočeských
populací

sysla, 
čítající 

asi 40 
jedinců.



jí také vojenské střelnice ve VÚ/PO
Libavá, Boletice a VÚ Hradiště (PO
Doupovské hory). Z tohoto důvodu
jsou uvedené lokality také význam-
nou součástí ptačích oblastí, v nichž
je chřástal předmětem ochrany.
Stejné lokality jsou využívány i jako
tokaniště zbytkových populací tet-
řívků, kterým v okolí vhodné biotopy
zanikají – to je i případ střelnice
Stodůlky v bývalém výcvikovém
prostoru Dobrá voda v západní části
Šumavy. Hlavním ohrožujícím fak-
torem pro tetřívky na těchto plo-
chách kupodivu není intenzivní
armádní činnost, ale naopak opuš-
tění těchto ploch a zarůstání dřevi-
nami.

UMĚLÉ BIOTOPY 

Můžeme ještě chvíli pokračovat
s druhy adaptovanými na prostředí
vojenských cvičiš�: Periodicky zapla-
vované stopy pásových vozidel, krá-
tery po dopadech munice, bývalé

ARMÁDA A NATURA 2000 

Travinné biotopy však nejsou
využívány jen jako louky a pastviny.
Trochu paradoxně může působit
fakt, že zřejmě nejrozsáhlejší a dobře
zachovalé biotopy typu bezkolenco-
vých luk se vyskytují např. na
tankových střelnicích ve vojenských
újezdech (VÚ) a na bývalých vojen-
ských cvičištích. Příčina spočívá ve
specifickém historickém vývoji těchto
území, nebo� zde nebyly v době inten-
zifikace zemědělství po druhé svě-
tové válce uplatňovány plošné melio-
rační úpravy a nedošlo tedy k ne-
žádoucím změnám charakteristické-
ho vodního režimu. Díky tomu mů-
žeme dnes třeba v EVL Boletice nebo
v Brdech obdivovat desítky až stovky
hektarů souvislých porostů střídavě
zamokřovaných luk s dominantním
kosatcem sibiřským.

Dalším předmětem ochrany, který
má zřetelnou vazbu na území dosud
spravovaná nebo dříve dlouhodobě
využívaná armádou, je chřástal pol-
ní. Biotopové nároky tohoto druhu
(především na extenzivně obhospo-
dařované vlhké louky) výborně splňu-
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BEVL Šumava – zimoviště kolonie (50-70 jedinců)
netopýra velkého (Myotis myotis) – portál tunelu

Schwarzenberského kanálu u Jeleních vrchů.

Ptačí oblast
Šumava,
někdejší
střelnice
Stodůlky
v bývalém 
vojenském
prostoru
Dobrá voda
je jedním
z posledních
tokaniš�
tetřívků
(Tetrao
tetrix)
v západní
části Šumavy.



ným druhům nedostatek přirozených
biotopů. Nejběžnější jsou lokality
hostící zimní či letní kolonie letounů,
tedy netopýrů či vrápenců. Kromě
přirozených jeskyní, kterých v ČR
není příliš mnoho, osidlují netopý-
ři např. bývalá důlní díla (štoly),
sklepy domů, střešní konstrukce 
některých staveb (kostely apod.).
I v rámci nejrozlehlejší české EVL
Šumava využívá netopýr velký
z nedostatku přirozených stanoviš�
hlavně umělé biotopy, např. tunel

letiš�, golfových hřiš�, stanových tábo-
řiš� apod. Syslům je milejší blízkost
člověka a pravidelné časté sečení
trávníků, než zarůstající louky či
pole. Největší populace (až 600 jedin-
ců) tak žije přímo na území hlavního
města – na letišti v Letňanech.

Zcela umělým biotopem, zdánlivě
nevhodným pro vzácné druhy, jsou
samozřejmě lidská sídla a stavby.
Přesto i v nich najdeme evropsky
významné lokality, které chrání pro-
středí nahrazující některým živočiš-

zákopy či jiné terénní prohlubně, to
všechno může představovat velmi
zajímavé biotopy, především pro
obojživelníky. Velmi častým druhem
(dnes převážně již opuštěných) vojen-
ských cvičiš� je např. kuňka žluto-
břichá, která vyhledává mladé a ne-
zarostlé nádrže, včetně relativně
malých, ale dostatečně vytrvalých
kaluží. Všichni obojživelníci chráně-
ní u nás Naturou 2000 (vedle kuňky
žlutobřiché také k. ohnivá a čtyři
druhy čolků) však vyhledávají kromě
vojenských prostorů především za-
topené lomy, jezírka a tůně v opuš-
těných pískovnách a jiných těžeb-
nách, případně i extenzivní rybníky.
Podmínkou je vždy absence nebo jen
minimální přítomnost konkurují-
cích živočichů a predátorů, přede-
vším ryb.

Mezi druhy, jejichž výskyt je dnes
vázán převážně na sekundární, člo-
věkem vytvořené lokality, určitě
patří také sysel obecný. Kdysi hojný
škůdce, dnes kriticky ohrožený druh,
který pro své kolonie vyžaduje
nízkostébelné trávníky. Vhodné pod-
mínky dnes vedle posledních původ-
ních lokalit (Raná v Českém Středo-
hoří) nachází hlavně na pravidelně
udržovaných travnatých plochách

NNIIKKAA    66//2200009914

EVL Všeruby – kostel nedaleko Plzně. Jedna z plošně nejmenších
lokalit Natura 2000 v Plzeňském kraji je útočištěm letní kolonie 

cca osmdesáti netopýrů velkých.

Vojenský újezd Brdy, okolí Padr�ských rybníků v lokalitě Padr�sko,
která by měla být během letošního roku zařazena do národního 

seznamu EVL. Rozsáhlé porosty střídavě vlhkých luk 
s dominantní účastí kosatce sibiřského.



Čechách (Křivoklátsko, Český kras,
okolí Prahy) se vyznačují druhově
bohatým bylinným podrostem, který
je ovšem do značné míry závislý na
prosvětleném charakteru stromového
patra. Tyto porosty získaly svůj 
vzhled převážně díky pařezové vý-
mladnosti některých původních dře-
vin vynucené těžbou palivového
dřeva v krátkých intervalech (i pou-
hých několika let), což dobře snáší
především habr. Z původní příměsi
v převážně bukodubových porostech
se tak mnohdy stala dominantní
dřevina stromového patra, které pak
v důsledku lidských zásahů nedo-
růstá do výšky přirozeného porostu.
Polopřirozený původ těchto porostů
dosvědčují charakteristické více-
kmenné exempláře habrů předsta-
vující výmladky z někdejších pařezů.

�NN

ANI NATUROVÝ LES NEMUSÍ BÝT
PŘÍRODNÍ…

Jak je vidět, mnohé lokality svá-
zané s intenzivním a někdy až de-
struktivním působením člověka chrá-
ní Natura 2000 stejně jako třeba
přirozené pralesy. Ovšem ani u chrá-
něných lesních stanoviš� není vždy
jisté, že se jedná o zcela přírodní
biotopy. V některých typech lesů
s bylinným patrem bohatým na chrá-
něné druhy (např. bazifilní doubravy)
dnes dochází k degradaci podrostu
vlivem hromadění dusíkatých látek.
V těchto lesích dříve bylo běžné
hrabání opadanky jako steliva pro
dobytek, případně i lesní pastva,
čímž byly z podrostu živiny uměle
odnášeny. Po ukončení takového
hospodaření dochází k postupnému
hromadění stařiny a rozkladem této
biomasy k uvolnění živin zpět do
oběhu, což vede k šíření nitrofilních
a ústupu vzácných druhů.

Většina porostů dubohabřin,
chráněných v českých EVL, vznikla
z někdejších pařezin, tj. intenzivně
využívaných výmladkových lesů. Ty-
to typy lesů, hojné např. ve Středních

Schwarzenberského kanálu, který 
je nejbohatším zimovištěm netopýrů
na Šumavě.

Jarní aspekt
světlé 
dubohabřiny
v podrostu
s typickými
jaterníky.
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Křivoklátské dubohabřiny s charakteristickými vícekmeny jsou chráněny na rozlohách stovek ha např. 
v EVL Týřov – Oupořský potok, EVL Lánská obora nebo v EVL Vůznice. 
Tyto lesy jsou pozůstatkem pařezinového hospodaření provozovaného zde již od středověku.

Sysel obecný je druhem, který se s výjimkou jediné původní lokality v Čechách vyskytuje výhradně 
na upravovaných trávnících letiš�, golfových hřiš� apod.



Dále v takovém nařízení ale stálo, že
u vozovky nesmí stát žádné stromy
nebo křoviska. Ta měla být vzdálena
od cesty nejméně 100 nebo 200 sáhů.
To proto, aby se za stromy a křovím
nemohli ukrývat lapkové přepadáva-
jící formany.

Tohle nařízení platilo nebo bylo
tiše respektováno staletí. Teprve za
Karla VI., jeho dcery Marie Terezie
a zejména za Josefa II. v souvislosti
s napřimováním silnic a vytyčová-
ním silnic tzv. císařských bylo
dokonce nařízeno vysazovat dopro-
vodnou zeleň komunikací – jak by se
řeklo dnes. Tehdy se ještě vysazovaly
stromy podél cest. S jistou nadsázkou
je tedy možné tvrdit, že nejstarší
naše silniční aleje mohou být tvořeny
ze stromů zhruba 200 – 250letých.

K nejstarším alejím patří známá
valdštejnská víceřadá alej nedaleko
Jičína, lipová alej v Kamenici u Prahy
a mnoho dalších.

Výsadba stromořadí a alejí je sou-
časně i význačným urbanistickým
prvkem lidských sídel, obcí, městeček
i měst. Třeba takovou Lysou nad
Labem mám spojenou s kulovitými
javory Acer platanoides cv. Globo-
sum. V ulici, v níž na pokraji Prahy
bydlím, byly kolem roku 1935 vysa-
zeny nejen lípy, ale i tytéž kulovité
javory. 

Praha byla svými alejemi pro-
slulá nebo alespoň dobře známá.

dotvářejí kolorit zdejší české krajiny.
(Pod pojmem české myslím celore-
publikové krajiny, maje na paměti
třeba nádherné aleje v lednicko-
valtickém areálu, ale i aleje jese-
nické, pooderské, zkrátka všechny.)
A vidíte, odjakživa tu nebyly. 

Ve středověkém dávnověku byly
cesty, zejména ony formanské, jen
trasovány. Od obce k obci, od božích
muk ke křížkům na rozcestích,
později od jedné zájezdní hospody ke
druhé.

Nikdo cesty nestavěl, natož aby je
vytyčoval. Rozhodující byl směr
a terén. A když kola formanských
vozů vyjezdila hluboké koleje, začalo
se jezdit o kousek dál. To ovšem bylo
proti mysli nejen vlastníkům přileh-
lých pozemků, ale nakonec i osví-
cenému Otci vlasti, Karlu IV. A jako
dal definovat a „normovat“ šlajsny,
vorové propusti na vodních cestách
(šířku „vrat“ určilo jeho nařízení
z roku 1336), tak také stanovil pevné
trasy obchodních cest, silnic, na
takovou šířku, aby se na vozovce bez
potíží minuly dva formanské vozy.

Z ačnu slovem, protože jak
dobře víte, „na počátku bylo
slovo“. Nebudu se dovolávat

bible, hned se opravím. Na začátku
bylo francouzské slůvko allée zname-
nající původně jen tolik co chůze,
procházka a přeneseně i cesta. K to-
mu si přidali páni architekti, že může
jít o cestu mezi stromy, případně
mezi sochami a podobnými artefakty.
Rozhodující ovšem je také to slůvko
mezi. Kdyby ty stromy rostly jen při
jedné straně cesty, už by to nebyla
alej, ale pouhé stromořadí. Ne vždy
ale musela být alej vysazená:
Proslulé aleje v Brtnické vrchovině
nedaleko Stonařova jsou hvězdicové
průseky s cestami sbíhajícími se
u empírového zámečku Eduarda
Collata z Brtnice, vystavěného v le-
tech 1815 až 1817. Každá z alejí, tj.

v pravém slova smyslu cest mezi
stromy, se jmenuje: Stonařovská alej,
Brtnická alej, Opatovská alej...
Identický systém alejí (tj. cest mezi
stromy) byl založen po roce 1556 po
výstavbě letohrádku Hvězda; zachy-
cuje jej například Klossův plán
z roku 1723. 

Není u nás živáčka – od poslední
venkovské stařenky a zanícených
ekologistů po vysoké úředníky ochra-
nářské ba přímo ministerské – který
by netvrdil, že právě aleje i stro-
mořadí podél našich současných cest,
silniček i silnic tu byly odjakživa, po
věky, od nepaměti. A že právě ony

V nedávných dnech či
měsících jsme byli svědky další
vlny „řízeného odporu“ vůči
alejím.  V této zemi to není nic
nového....
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Lípa jako dominantní alejová
dřevina se promítla i do názvu praž-
ských ulic: Dnešní ulice U nemocnice
(v Praze 2) se původně jmenovala
Lípová a když byla osazena lípami na
ni kolmá ulice, pokračující od ulice
Štěpánské, tak se jí začalo začátkem
19. století říkat Zadní lípová nebo
někdy také U lip. Dnes, s torzem
několika lip, nese jméno Lípová;
v komisi životního prostředí Pra-
hy 2 jsem ale viděl plán na opětovné
vysazení lip v Lípové po celé délce.

Rok 1925 byl významným pro
nové pojmenování pražských ulic.
Tehdy byla např. na Žižkově neda-
leko Chmelnice pojmenována jedna
z ulic Pod lipami a ve stejném roce na
Smíchově vznikla ulice Pod lipkami.
V roce 1926 byla pojmenována ne-
daleko obory Hvězdy probíhající ulice
jako Zeyerova alej (Julius Zeyer tam
bydlíval) a přes krátké válečné mezi-
dobí (přežila válku se jménem
Dětmarova alej) se tak jmenuje 

alejí, jak zaznamenáno, lipovou. Dal
ji zde vysadit Rudolf II. a ta jeho tu
vydržela jen do poloviny 17. století.
Po čase byla obnovena a vysazena
opět z lip. Bohužel ani druhá lipová
alej mezi Hradem a Královskou
oborou dlouho nevydržela: V roce
1742 ji zničilo vojsko obléhající
Prahu. Třetí pokus o výsadbu této
klasické aleje je datován do druhé
poloviny 18. století a znovu šlo o alej
lipovou. Teprve v 19. století začaly
být lípy nahrazovány jírovci, koňský-
mi kaštany. Torzo této spojovací aleje
probíhající „diplomatickou“ čtvrtí
Prahy je dnes rušnou ulicí, která se
do roku 1925 jmenovala Královská
(podle panovníkových cest z Hradu
do obory), a od roku 1925, kdy už
byly místní jírovce vzrostlé, se jmenu-
je Pod kaštany.

Tak jako existovala Stará a Nová
obora, tak také měla Praha Staré
a Nové aleje. Tak se nazývaly praž-
ské třídy Na Příkopech a Národní.
Ulici Na Příkopech se v polovině 
18. století říkalo V alejích, přestože
tam lípy byly vysazeny středem uli-
ce jako stromořadí. Po roce 1781,
když byla lípami osázena i pozdější
Národní třída, se této začalo říkat
Nové aleje, zatímco ulice Na Pří-
kopech nesla jméno Staré aleje.

Ostatně, promítlo se to i do názvů
některých ulic a uliček. K nejstarším
pražským dlouhým alejím patřila ta,
která spojovala Pražský hrad se
Starou oborou, Královskou. (Novou
oborou se nazývala ta u Hvězdy). Obě
obory sloužily „ke krátkodobé rela-
xaci“ panovníků. A aby se císaři pří-
jemně jezdilo mezi Hradem a oborou,
byla ta Stará spojena s Hradem alejí,

17
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(např Tilia cordata cv. Greenspire)
například i méně hodnotnými jasany
(Balbínova, Benátská) nebo proble-
matickými platany (Koněvova třída).

Kdysi v 80. letech jsem se
zúčastnil odborné konference
v Hradci Králové, na níž byla

s dendrology konzultována připravo-
vaná norma o doprovodné zeleni po-
dél komunikací. Bylo to krátce po
tom, co přibylo (vlivem stále rychlej-
ších automobilů a rostoucího počtu
hazardujících řidičů) smrtelných
havárií při střetu automobilu se
stromem. Střetu aktivním, zavině-
ným člověkem. Žádný strom ještě
nikdy do auta nenarazil. Autor nor-
my (tehdy, tuším, ji obhajoval i v tis-
ku se slovy či sloganem „Co strom
u silnice, to jeden mrtvý člověk“)
navrhl, aby norma stanovila, že u sil-
nic I. třídy smí stát strom až ve
vzdálenosti 10 m od krajnice, v pří-
padě dálnice 30 metrů. Norma tehdy
neprošla, a tak se, alespoň na čas,
zachránily stovky alejí, protože se
uvažovalo i se zpětnou platností,
která by znamenala poražení všech
současných alejí u silnic I. třídy. Jako
odezvu na tuto akci jsme s režisérem
Škrlandtem natočili dva televizní
krátké filmy. Jeden se jmenoval
Strom nebo auto a druhý Příběh
Rohanova buku. 

Pražským alejím nehrozí nebez-
pečí maniakálního kácení, jaké bylo
navrženo na přelomu let 2008 a 2009.
Ostatně mám dobrý pocit, že včas
a rozumně došlo k dohodě mezi mi-
nistry Bursíkem a Bendlem ve věci
alejí podél silnic I. třídy v extravi-
lánech. Rigorózním ochráncům nabí-
zím svůj názor: Nedosazujme staré
aleje náhradní dosadbou mladých
stromů; alej tak ztrácí na vzhledu
a mladé stromy trpí konkurencí
korun sousedních zachovalých je-
dinců. Přiznejme, že alej stárne
a řídne. Na rozdíl od našich hlav jí
žádná paruka nepomůže. Dojde-li
u starých alejí k trvalému poškození
nebo úhynu 50% jedinců, nebojme se
alej obnovit, vyměnit za novou, pro
potěchu dalších generací. Třeba tak,
jak to bylo provedeno v Praze na
Mariánských hradbách nebo v pří-
stupové aleji před Průhonickým
zámkem. �NN

Václavské lípy začaly chřadnout,
stalo se to předmětem ostrých kritik
v tisku. V Národních listech vystou-
pil ředitel pražských sadů Batěk
a prohlásil za viníka svilušky. Na-
vrhl, že je čas nahradit nevhodné
lípy, nesnášející suchý vzduch a úpal,
platany, jak se osvědčilo na Letné.
A dřezovci, jerlíny (jako na Výtoni)
a trnovníky (jako v Ječné ulici). Tím
popudil vlastenecky orientovanou
veřejnost, která mu vmetla neúctu
ke slovanské lípě (před hotelem Zla-
tá husa byla dokonce vysazena lípa
Všeslovanská, pamětní). Obhajoby
lip se ujal profesor Čech z vizovické
zemské ovocnářské školy a trval na
tom, že místo tak spjaté s našimi
dějinami musí být osazeno jen lipa-
mi. Diskusi tehdy uzavřel Stavební
úřad hl.města Prahy, který ve svém
úředním prohlášení vedle věcných
argumentů napsal: „... ač úřad vítá
vždy věcnou kritiku v listech, přece
jen se táž musí pěstovati s pravým
pochopením věci samé...“ Nezní to
aktuálně?

Lípy byly nakonec po létech vy-
měněny péčí již jmenovaného zahrad-
níka pana Vika, který prosadil vý-
sadbu lip plstnatých; stejně tak se
stalo i na pražských nábřežích.

Přesto nabízely pražské ulice
i bohatou dendrologickou sbírku:
vedle lip, jerlínů a trnovníků (nej-
častěji to byla Robinia pseudoacacia
cv. Tortuosa) i takové dendrologické
lahůdky, jako byly svitely latnaté
(Koelreuteria paniculata) v ulicích
nedaleko Náměstí míru. Naši součas-
níci obnovují pražská stromořadí
vedle moderních úzkokorunných lip

dodnes; nedaleko od ní je jiná ulice
s názvem Nad alejí (rozuměj Zeye-
rovou), která vznikla v roce 1939.

Stromových jmen ulic je v Praze
víc (např. Akátová v Kobylisích) a jen
napovídají něco o druhové skladbě
stromů použitých v pražských uli-
cích. Nejčastěji to byly skutečně lípy,
ale s přibývajícími imisemi začaly
klasické středoevropské lípy výrazně
trpět a tak známý zahradník pan Vik
(měl zahradnictví za �áblickým
hřbitovem a byl bratrem známého
grafika Karla Vika) vypozoroval, že
městské ovzduší lépe snášejí plstnatě
olistěné dřeviny a mezi nimi nejlépe
lípa plstnatá či stříbrná, Tilia tomen-
tosa. 

V raných 20. letech 20. století
začaly chřadnout lípy i na Václav-
ském náměstí (svého času tu byly
vysazeny i středem tohoto boulevar-
du). A jak je zvykem v těchto země-
pisných šířkách, věc se řešila sdělo-
vacími prostředky, masmedii. Když
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TAKŽE PROČ ANO:

1) Je to rychlejší než posunování
se v koloně v sebelepším au�áku.
Osobně potvrzuji velké uspokojení,
když s vlajícími prapory nechám da-
leko za sebou metrosexuála v luxus-
ním kupátku. Ostatně čas je v sou-
časnosti asi tou nejdražší věcí na
světě, tak proč si jej jízdou na kole
neušetřit.

2) Jízda na kole je zábavou a po-
učením. Určitý způsob obveselení byl
již naznačen v předchozím bodě, ale
to není vše. Při cestování na kole po
městě se setkáváte s lidmi a pozná-
váte jiná místa, než ze sedadla auta
či pasažéra MHD.

3) Jízda na kole je zdravá. Snad
netřeba rozpitvávat. Pohyb, jakýkoliv
přiměřený, a tím jízda na kole je,
prospívá našemu, jinak tělesným
pohybům se vyhýbajícímu tělu. Pros-
tě vyměňte skutečnou jízdu na kole
za pseudoprojíž�ky na spiningu.

4) Ušetříte. Máte kolo, tak proč
na něm už nejezdíte? Nemáte je? Tak
si kupte cokoliv, co vás doveze z do-
mova třeba k obchodu, na poštu, ke
stanici metra atp. Pokud můžete
takto dojet až do práce či školy, máte

vyhráno, tedy značnou finanční
úsporu v kapse.

5) Jistě by se našly další důvody
proč jezdit i po městě na kole, vůbec
jsem se ještě nezmínil o ekologickém
dopadu tohoto způsobu dopravy.
Ovšem předpokládám, že pokud má-
te v ruce časopis NIKA, není pro vás
ekologie španělskou vesnicí. 

v Liberci či v Praze. Naše hlavní
město si zaslouží v tomto ohledu
zvláštní pozornost. Jednak zde na
dané ploše žije opravdu hodně lidí
a tím i cyklistů (a� skutečných či
potenciálních), no a potom je to naše
jediné velkoměsto, které se může
jaksi porovnávat s jinými evropskými
natož světovými metropolemi.

Představte si, že stojíte na rozces-
tí s několika šipkami. Na jedné je
napsáno individuální automobilová
doprava, na další městská hromadná
doprava, pak je zde šipka s nápisem
pěšky a na čtvrté je napsáno pouze
jízdní kolo. Kterou cestu a proč
zvolit? Ve svém článku se nebudu
zabývat všemi šipkami, ale proberu
jen tu poslední. Otázka tedy zní:
„Proč a jak jezdit na kole po městě,
modelově pak po Praze?“

Jízda na kole po městě je pro
zainteresované:

a) noční můrou
b) nutným zlem
c) pravidelnou realitou
d) masochistickým zážitkem

A� patříte do jakékoliv skupiny či
podskupiny, je skutečností, že měst-
ská cyklistika je o něčem jiném, než
jsou pohodové projíž�ky po Jižních
Čechách nebo adrenalinové rado-
vánky někde v lese či bikeparku. Po
městě se obvykle jezdí, protože je to
jeden z možných způsobů dopravy.
Nutno předem uznat, že tak, jak je
členitá naše krajina, jsou stejně cyk-
listicky rozmanitá naše města. Zcela
jiné cyklokafe se vaří v Kolíně či
Uherském Hradišti nebo naopak

JAK JEZDIT PO MĚSTĚ, 
UŽÍT SI TO A PŘEŽÍT.
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musíte jet po běžné komunikaci,
chovejte se suverénně. Samozřejmě
je nesmysl přetlačovat se jako cyk-
lista s dvoutunovým offroadem říze-
ným trollem. Na druhé straně, pokud
pojedete zcela vpravo u chodníku,
každý z výše jmenovaných se vás
bude snažit za každou cenu předjet,
a tím hrozí vytlačení a pád. Je
bezpečnější jet asi metr od chodníku
či zaparkovaných aut a zabírat tak
větší část pravého pruhu a být
bezpečně předjížděn v pruhu levém.

DO LEVA

Další kapitolou je odbočování
vlevo na křižovatkách. Zde je několik
odlišných rad. Předně, pokud je před
vámi nějaká opravdu komplikovaná
křižovatka, nastává čas na stopro-
centně účinnou roli chodce. Sesed-
nete z kola, a tak se stáváte chodcem,
na kterého musí řidiči brát jiný ohled
než na jezdce na kole. Jde o to, že pře-
chod pro chodce je vskutku jen
a pouze pro chodce, kde nemá jezdec
na kole co dělat. Víme, že je to svým
způsobem pitomost, ale je to podle
současných zákonů, a těmi se mu-
síme řídit. Nebezpečné odbočení
vlevo lze zvládnout tak, že prostě
kolo převedete po přechodech jako
chodec. Za eleganci nízká známka, za
bezpečnost však maximum. Další
způsob bezpečného odbočení vlevo od
vás bude vyžadovat značkou dávku
cyklistického sebevědomí, nebo� se
musíte chovat jako velký nákla�ák.
Tedy jako kterýkoliv motorizovaný
kolega na křižovatce a jen doufat, že
to tak chápou i ostatní a odbočovat
jízdou v levém pruhu. V Praze, v ulici
Pobřežní se objevil speciální odbočo-
vací pruh, který navádí cyklistu
odbočujícího vlevo do středu křižo-
vatky a následně bezpečně ven z ní.
V cizině běžná věc, u nás první vlaš-
tovka.

vídejte si o tom a zároveň si pro-
studujte související zákony.

6) Sami zvažte co je lepší: přijet
na megadůležitou schůzku včas, ale
trochu rozevlátý z jízdy na kole, nebo
tam nedorazit vůbec, protože to -aný
auto zůstalo viset v tý -aný zácpě.

JAK NA TO

Nebo také jak do toho a se
zdravou kůží ven z toho. Jezdit na
kole po městě, např. po Praze,
vyžaduje znalost několika pravidel.
Nejen pravidel silničního provozu, ale
i těch, která vám zvýší vaši
bezpečnost v jinak relativně riskant-
ním soužití chodec – cyklista – mo-
torista. Pokud jste se rozhodli
z jakýchkoliv důvodů, že po městě
budete jezdit na kole, neberte toto
jako hotovou věc, ale vezměte to po-
malu. Pokud máte nejasnosti v trase,
proje�te si ji postupně, například
o víkendech. Naleznete tak optimální
a především bezpečnou stopu. Pokud

DRUHÁ STRANA MINCE

Vážení přátelé, přivítejme opozici.
Tu skupinu spoluobčanů, kteří mají
v rukávu argumenty hovořící o tom,
proč se po městech na kole jezdit
nedá až nesmí. Zde jsou:

1) Je to nebezpečné.
2) Je to pomalé.
3) Není kudy jet a mám to daleko.
4) Horko, zima, sucho, déš�, 
zaprášený, zabahněný, zpocený ...
5) Není kde kolo zaparkovat.
6) Není to v mém postavení 
společensky přijatelné.

Vyvracet důkladně všechna uve-
dená proti městské cyklistice oprav-
du nebudu, mnoho věcí si jistě od-
vodíte sami. Proto jen heslovitě:

1) Ano, je to nebezpečné, pokud
nevíte kudy jet a sami se chováte
nebezpečně.

2) Pomalé to opravdu není. Není
nic lepšího než ověřit si to praxí.

3) Pokud nevíte kudy a jak se po-
hybovat po daných komunikacích,
využívejte možností dopravy kola
prostředky MHD. Sledujte novinky
v pražské cyklistice, webové stránky,
pora�te se se zkušenějšími, atd.

4) Jednoduše: „Není špatné poča-
sí, jen máte špatné oblečení.“ No
a proti zablácení je protizbraň, která
se jmenuje blatník.

5) Šatna, sprcha, stojan na kola
atd. To� věci mezi zaměstnancem,
tedy vámi, a zaměstnavatelem. Popo-
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rémkoliv městě je v České republice,
ale hlavně v Praze, věcí poněkud na
okraji. Městská cyklistika není
o sportovních výkonech a čistokrev-
ných stojích, nýbrž o bezpečnosti, jis-
totě, spolehlivosti, a tím i pravidel-
nosti. Stejně tak stojí proti rozvoji
motorismu, výstavbě obchvatů či
průtahů. Cyklistická doprava po
současných velkoměstech je napřík-
lad o následujícím: 

V běžném oblečení si doma sed-
nete na citybike, dojedete ke stanici
metra či tramvaje, popojedete pár
stanic, čímž překonáte zásadní stou-
pání. Následně ujedete dva, tři km po
cyklostezce či cyklopruhu k pracoviš-
ti, kde si kolo dáte do stojanu. Odpo-
ledne opět sednete na kolo, objedete
poštu, kafe s přáteli, malý nákup do
nosiče a šup dolů k domovu. Vše
rychle, ekologicky, bez stresu a časo-
vých ztrát. Jo to je pohoda.

RADA NA KONEC

Pokud jste z Prahy, měli jste se do
30. 4. možnost v budově Magistrátu
hl. města v Jungmannově ulici podí-
vat na výstavu věnovanou proble-
matice kola, která má zajímavý
podtitul: „Mám kolo – co s ním?“, to
pro cyklisty a pro ostatní pak: „Vidím
kolo – co s tím?“. Dvanáct panelů,
kde naleznete nejen odpovědi na uve-
dené otázky, putuje nyní po stanicích
metra.

�NN

vzhůru do oranžových či zelených
signálních vest, reflexních pásků
a zapnout všechny blikačky a reflek-
tory, kde se dá. Rovněž při ukazování
změn směru jízdy rukou si klidně
zahrajte na větrný mlýn a nesty�te
se, vždy� jde o vaši bezpečnost.

VŠUDE PRUHY

Všude nejsou a zatím ani nebu-
dou. Cyklopruhy v Praze naleznete
například v ulici Vinohradské či
Vršovické. Jedná se o speciálně vy-
značené jízdní pruhy pro cyklisty,
které jsou určeny pouze pro jezdce na
kolech. Další novinkou jsou předsu-
nuté stopčáry na křižovatkách, které
umožňují kolařům předjet auta a na
zelenou se rozjet jako první. Kolo je
totiž při startu rychlejší než auto.
Obdobně bychom se mohli bavit o jed-
nosměrkách, které neplatí pro cyklis-
ty. Ti jimi mohou projíždět i v proti-
směru. Zdánlivě riskantní řešení,
v praktickém provozu minimum pro-
blémů. Auto se s protijedoucím cyk-
listou z dálky vidí a bezpečně se vy-
hnou. Stačí sledovat dopravní značky
a situaci před sebou. Podobných fíglů
je v městské cyklistice více, ale vlast-
ně nejde o převratné novinky, protože
takto se v cyklisticky rozvinutých
městech jezdí již několik desetiletí. 

CYKLODOPRAVA

Jízda na kole chápaná jako rovno-
právný dopravní prostředek po kte-

JAK SE NENECHAT ZABÍT

Odbočování do leva je jedním
z několika úskalí městské cyklistiky.
Většina problémů nastává v situa-
cích, kdy motorista nevnímá cyklistu
jako rovnocenného partnera sil-
ničního provozu. Prostě jej nechápe či
nevidí. A jsme u velké slabiny mnoha
městských cyklistů – prostě jsou ne-
viditelní. Jezdí bez osvětlení, bez
reflexních oděvů, zkrátka se masku-
jí. Signální bezpečnostní vesta stojí
pár korun, no co to je proti značkové-
mu, multifunkčnímu tričku, které
může být pod ní. Dále blikejte, kde se
dá. Vzadu v každém případě. Vpředu
rovněž. Je rozdíl mezi osvětlením
rozlišujícím skutečnosti vidět a být
viděn. Pokud chcete být viditelní,
hranice zde nejsou, protože vaše
bezpečnost jistě bezpečně vítězí. Tak

www.prahounakole.cz



v lomu, konec pak je přímo na ná-
městí v Kouřimi. Značená je žlutou
turistickou značkou a je zaměřena na
historii, především na vývoj význam-
ného hradiště v sousedství města. Asi
největší zajímavostí na trase, nejen
co do významu, ale i do hmotnosti, je
Lechův kámen, což je pověstmi opře-
dená tři metry vysoká rulová skála
s obvodem asi 30 metrů. Tedy oprav-
du spíš větší kámen.

A jsme konečně u hlavní náplně
tohoto článku, kterou tvoří NS Zá-
smuky-Kouřim. Pokud se rozhodnete
poctivě sledovat značení této stezky,
pak její první panel najdete na zás-
muckém náměstí vedle čekárny au-
tobusové zastávky. Co dodat k vlast-
ním Zásmukám? Město je poprvé
připomínáno k roku 1285 a hlavní
dominantou je zdejší zámek, který je
v majetku rodu Šternberků. V zám-
ku nyní probíhají dlouhodobé rekon-
strukce, prohlédnout si však můžete
příležitostné výstavy v barokní síni,
případně se lze projít parkem. Ze
Zásmuk vychází trasa NS směrem
k nádražíčku, kde však mnoho vlaků
nejezdí a pokračuje společně se
žlutou turistickou značkou. Konečně
se ocitnete v přírodě, tedy přesněji
v zásmucké bažantnici. Další vaše

Oficiální začátek této naučné
stezky (NS) je v Zásmukách,
ale dá se jít i proti směru,

nic tím nezkazíte. Ale po se rozhod-
nete začít svoji cestu podél této NS
v Kouřimi, hrozí vám, že moc daleko
nedojdete. Samotné město Kouřim
totiž nabízí řadu stavebních a his-
torických zajímavostí a lákadel,
takže jejich prozkoumání vám zabere
skoro celý den. Navíc je zde nabídka
dalších dvou naučných stezek a jed-
noho skanzenu, což vše stojí za dů-
kladnou prohlídku. První stezka se
jmenuje Středověké opevnění města
Kouřimi a již její název jasně napoví-
dá, že se podíváte po unikátně zacho-
valých zbytcích středověkého opevně-
ní, které jsou jako jediné v republice
chráněné jako národní kulturní pa-
mátka. Trasa této NS vede po vedlej-
ších uličkách nebo po parkových ces-
tách podél opevnění a je dlouhá ne-
celé 3 km, na kterých se seznámíte
s devíti informačními tabulemi.
A rychle k druhé NS, abychom už ko-
nečně vyrazili mimo Kouřim. Skan-
zen raději vynecháme, tam je to
opravdu na dlouho. Druhá NS, která
se týká Kouřimi, je opět poměrně
krátká, měří něco přes 3 km, je na ní
šest zastávek a začíná na rozcestí
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NAUČNOU STEZKOU 

ZE ZÁSMUK DO KOUŘIMI 
NEBO NAOPAK

Dnešní pozvánka k procházce 
po naučné stezce by měla uspokojit jak
milovníky přírodních krás, tak 
i historických zajímavostí. Půjdeme
totiž jednak přírodou podél
Vavřineckého potoka a začít nebo
skončit můžeme ve významném 
historickém městě Kouřimi a ani  
prohlídka Zásmuk vás nerozesmutní.
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ho, že trasa není okružní. Pokud
zvolíte autobusovou dopravu, tak vás
do Zásmuk či z nich do Prahy
k metru v Hájích doveze autobusová
linka PID číslo 381. Spojení z Prahy
do Kouřimi pak představuje kom-
binace jízdy vlakem do Českého
Brodu a dále např. autobusem 422. 

�NN

žádná dramatická stoupání a můžete
ji tedy poměrně tedy poměrně snad-
no absolvovat i na jízdním kole.
Jediný zádrhel vyplývá snad jen z to-

cesta bude sledovat potok a postupně
minete několik informačních tabulí.
U té šesté na vás čekají tzv. Toušické
prahy. Jedná se asi o nejkrásnější
úsek na celém toku Vavřineckého
potoka. Ten zde překonává skalní
stupně pomocí malých vodopádů
a peřejí, tomu všemu pak vévodí sta-
robylý kamenný most z druhé polo-
viny 17. století. Přes něj kdysi vedla
dnes již neexistující cesta ze Zásmuk
do Toušic. Dále minete samotnou
obec Toušice a následně rybník
Strašík. V posledním úseku trasy
této NS jste již před Kouřimí, a tím
i poblíž výše jmenované NS Stará
Kouřim. A jsme na konci. Celá trasa
právě prošlé a nejdelší NS je dlouhá
devět km a naleznete na ní celkem
jedenáct zastávek. Jejich zaměření je
jak na historii procházených míst, ale
samozřejmě také na okolní přírodu.
Dojde tak například na tůně a jejich
obyvatele, na porosty v okolí Vavři-
neckého potoka, na rybník Strašík,
jeho historii, hospodaření a ptačí
osídlení. Devátá zastávka se věnuje
geologii okolí NS, tedy oblasti mezi
Zásmuky a Kouřimí. Poslední, jede-
náctá zastávka může být, ak je již
naznačeno v úvodu, klidně i první,
a proto jsou na ní uvedené mimo jiné
základní informace o trase naučné
stezky.

Ještě několik praktických po-
známek, které vám mohou ulehčit
výlet do Kouřimi a Zásmuk. Celá
trasa NS je pohodlná, nepřekonává
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bychom měli mít na paměti i při
vytváření skutečných vzdělávacích
aktivit, kvůli nimž k nám přichází
další skupina návštěvníků – školní
děti. Zoo Praha nabízí školám řadu
možností, jak zde strávit den a alter-
nativně doplnit školní osnovy.
Prohlídky s průvodcem, výukové pro-
gramy, pracovní listy a učitelské
balíčky by přitom rozhodně neměly
nahradit školní výuku. Jejich cílem
není vpravit do dětí za každou cenu
požadované penzum informací, tento
nevděčný úkol přenecháme školám.
Naším cílem je poskytnout zážitek,
odkrýt dětem nové pohledy na zvířa-

ta a vzbudit zájem. Exkurze do zoo
by tak neměla být povinným utrpe-
ním, kde se děti musí naučit, že slon
má čtyři nohy a velké uši. Děti by
měly mít možnost odejít se zážitkem
– slon je OPRAVDU VELKÝ. A když
po absolvování výukového programu
konečně dostanou rozchod a jsou si
koupit párek v rohlíku, mohla by je
napadnout otázka – kolik toho takový
slon asi sní? A zájem o zvíře je na
světě, zájem, který může každé z dětí
ovlivnit při rozhodnutí, zda odhodí
obal od tatranky v lese nebo si ho
odnese v batohu zpět domů.

Když tedy Zoo Praha nenabízí
klasické programy environmentální
výchovy, co od nás mohou školy
čekat? Nejen školám je určena nabíd-
ka prohlídek s průvodcem, 90 minut
trvající procházka, jejíž téma si mů-
žete vybrat z 15 nabízených nebo si
vymyslet vlastní. Kdo se nespokojí
s povídáním průvodce a pohledem na
zvířata ve výbězích, může si vybrat
z naší nabídky výukových programů,
které jsou doplněny přírodninami
i ukázkami kontaktních živých
zvířat. Výukové programy nabízíme
ve čtyřech kategoriích: Zoologická
pozorování, Zvířecí setkání, Procház-
ky za zvířaty a Kontaktní povídání.

stává samostatnou motivací ke své
vlastní ochraně. Pracovníci zoo, kteří
mají na starosti vzdělávání návštěv-
níků, pak musí umět této jedinečné
příležitosti využít a pokusit se do-
plnit zážitek konkrétní informací
o tom, jak a čím může každý jed-
notlivý návštěvník prospět zvířatům
a přírodě.

Právě jedinečný pozitivní zážitek,
který můžeme v zoo předávat lidem,

P rávě živá a zdravá zvířata,
která žijí v přirozených skupi-
nách, odchovávají mlá�ata

a nebo třeba jen přijímají svou oblíbe-
nou potravu, jsou nejlepší možností
k výchově návštěvníků. Kapitola
v učebnici doprovázená kvalitní fo-
tografií ani dobře natočený film
nemůže poskytnou reálný zážitek
doplněný zvukem, vůní a dalšími
projevy živého zvířete. Zvíře se tak

Lektor vede
výukový 

program
s pracovními

listy
v areálu

Výchova a vzdělávání návštěvníků by mělo být prvořadým
posláním každé zoo. Cílem přitom není ukázat přicházejícím
návštěvníkům obraz zničené přírody, mizejících pralesů, kouřících
komínů a povrchových dolů, a prosazovat tak tradiční klišé,
že přírodu je třeba chránit. Před tímto způsobem vzdělávání
je návštěvník zoo imunní. Nepřichází do zoo bojovat proti 
nevhodnému odpadovému hospodářství či skleníkovým plynům.
Přichází si odpočinout, pobavit se a něco příjemného zažít.
Pozitivní dojmy ze zvířat, přirozeně se pohybujících v dokonalých
imitacích přírody zdánlivě bez bariér, jsou pak hlavním nástrojem
předávání informace ze zoo – zvířata jsou krásná 
a zaslouží si naši pozornost, nemyslíte?
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znamnějším dnem je v tomto kontex-
tu jistě May Day, který letos proběhl
hned dvakrát, 1. a 8. května. Školy,
které se s námi rozhodly tohoto pro-
jektu účastnit, měly tyto dva dny
možnost prezentovat svou práci
návštěvníkům Zoo Praha, informovat

je o problematice evropských šelem
a prodejem vlastnoručně vyrobených
předmětů se šelmí tematikou vybírat
peníze na konto kampaně. 

Význam těchto aktivit pak roz-
hodně není pouze finanční. Zájem,
který děti na ochraně evropských
šelem tímto způsobem získají a na
jehož prezentaci návštěvníkům
pracují několik měsíců před vlastní
návštěvou zoo, je nejlepším výstupem
ekologické výchovy, který můžeme
nabídnout. Jako pracovníci výchovně
vzdělávacího oddělení Zoo Praha
přitom můžeme stát opodál a s ra-
dostí sledovat, jak děti svůj zájem
předávají dál. �NN

zahrada a akvárií (EAZA), a snaží
e do těchto kampaní zapojit školy
i širokou veřejnost. Letošním téma-
tem kampaně je ochrana evropských
šelem a vytvoření pozitivního přís-
tupu lidí k životu ve společném pros-
toru se šelmami. Kromě informač-
ních panelů, letáků a stánku s ak-
tivními přírodninami, který je náv-
štěvníkům zoo k dispozici po celou
sezónu, se mohou do kampaně zapojit
také školy. Všechny věkové kategorie
si mohou vybrat z nabídky programů
na ochranu evropských šelem, vy-
plnit pracovní listy o evropských
šelmách či se zapojit do některého
z našich školních projektů. Nejvý-

Zoologická pozorování jsou určena
pro starší žáky a studenty, kteří na
trase s lektorem vyplňují pracovní
listy na základě ukázek přírodnin
a sledování zvířat ve výbězích.
Celkem 8 témat pokrývá několik zoo-
logických skupin (šelmy, kopytníci
atd.), program zaměřený na chování
zvířat (etologii) nebo třeba na
ochranu zvířat a význam zoologic-
kých zahrad. Zvířecí setkání je nový
typ programu, nabízející šedesá-
timinutový pohled do světa bez-
obratlých promítaných v nadživotní
velikosti v přímém přenosu na plátno
vzdělávacího centra. Pro mladší děti
nabízíme Procházky za zvířaty, při
nichž se třída promění ve dva sou-
těžící domorodé kmeny z Indonésie
nebo ve stádo domácích zvířat na
statku. Poslední skupinou je pět
témat pro nejmladší děti, Kontaktní
povídání, která dětem zprostředkují
přímé setkání se zvířátky a formou
jednoduchého představení vtáhnou
do děje i ty nejmenší z nich. Kdo dává
přednost samostatnému pohybu po
zoo bez průvodce, může si u nás
objednat pracovní listy pro samostat-
né plnění úkolů nebo učitelský
balíček, sadu přírodnin zapůjčenou
na dobu pobytu v zoo.

Zoo Praha se také tradičně připo-
juje ke kampaním na ochranu pří-
rody, které každoročně vyhlašuje
Evropská asociace zoologických
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Borneo je jedním z největších ostrovů světa.
S celkovou plochou 743 330 km2 je třetím největším
ostrovem. Na pomyslných stupních vítězů jej před-
bíhá pouze ledové Grónsko a od Bornea nepříliš
vzdálená a rovněž tropickou vegetací pokrytá Nová
Guinea. 

Na mapách Borneo najdeme v jihovýchodní Asii na
pomezí Tichého a Indického oceánu. Nejjednodušší je jet
prstem po rovníku a ostrov nemůžete minout. Ostrov bývá
rovněž nazýván jako Kalimantan. K tomu si však musíme
povědět něco o geopolitickém členění ostrova. Největší,
jižní část ostrova je pod správou Indonésie a toto terito-
rium nese jméno Kalimantan a zde je rovněž celý ostrov
označován jako Kalimantan. Severní teritoria jsou
rozdělena na v severovýchodní části ležící Sabah
a v severozápadní části s rozprostírající Sarawak, které
jsou pod správou Malajsie a mezi tato území vklíněný
samostatný sultanát Brunei. Je asi správnější nazývat
ostrov Borneem, minimálně tak nedochází k informační
nepřesnosti kam vlastně směřujeme. Naše miniexpedice
směřovala do centrálního Sarawaku, donedávna nedo-
stupného pohoří Hose Mountins. Zde, v nadmořské výšce
1100 m nad mořem objevil v roce 2002 Chien C. Lee,

Strmé svahy
House

Mountains,
domov řady

druhů
láčkovek
a rovněž

místo nálezu
zcela nového

druhu
Nepentes

platychila
na Borneu

jsou v období
deš�ů téměř

neustále
v mracích.

Kdo by neznal Adélu? Tu Adélu z filmu „Adéla ještě
nevečeřela“. Rostlinu, která byla schopna slupnout dogu
ale i muže. Tak takovou jsme ještě neobjevili! Možná
právě proto poutají masožravé rostliny naši pozornost
a zájem.
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Tady cesta pro terénní auto
končí. Příroda je silná.
Batohy na záda a dál už
musíme po svých.

Láčkovky. Botanická čele� Nepenthaceae vytváří
jediný rod láčkovky, který v současné době
zahrnuje přibližně 120 druhů rostlin a jejich
přírodních či kulturních kříženců (hybridů).
Přírodní hybridy vznikají spontánním křížením
jednotlivých druhů láčkovek, které sdílejí společná
přírodní stanoviště. Kulturní hybridy pak vznikají
umělým křížením druhů pěstovaných v kultuře.
Kulturní kříženci jsou často mnohem tolerantnější
ke kultivačním podmínkám a proto vhodné pro
pěstování v domácnostech. Habitem jsou láčkovky
nejčastěji dřevnatějící liány, vzácně polokeře.
Jejich společným znakem, který jim dal i jméno je
vytváření pastí ve tvaru konviček k lapání hmyzu
– láček. Mezi láčkovky patří vzrůstem největší
masožravé rostliny světa. I když některé z nich do
jejich pastí mohou lapat i drobné obratlovce, na
filmovou Adélu stale ani zdaleka nemají. Centrem
výskytu láčkovek je území vymezené jižní Čínou,
Filipínami, Malajsií a Indonésií. Nejzápadnější
oblast jejich výskytu je na Madagaskaru 
(2 druhy) a Seychelles (1 druh), nejvýchodnější na
Nové Kaledonii (1 druh) nejjižněji se vyskytují
láčkovky v severní Austrálii (3 druhy) a nejsever-
něji v Indii (1 druh) a na Sri Lance (1 druh).
Nejvíce druhů láčkovek se vyskytuje na Borneu
a na Sumatře, kde se vyskytuje rovněž nejvíce
jejich endemitů (tj. druhů, které se nevyskytují
nikde jinde na světě).

VV



tropickými lesy a ve vnitrozemí je tak tomu doposud.
Všude se cestovateli snaží všemožně znepříjemnit život
hladoví komáři a v období deš�ů ještě hladovější pijavice,
které najdou každou skulinku v oděvu, proniknou na holé
tělo a nenasytně se svými tříčelis�ovými ústy zahryznou
do kůže aby se nasytily vaší teplou krví. Nejistý průchod
do centrálních hor Sarawaku umožnily až blátivé dře-
vařské cesty, které jsou v období monzunu hluboko rozblá-
ceny a ničeny častými sesuvy půdy. Někdy terénní auto
projede, jindy musíte pěšky. �NN

botanik z Kalifornské univerzity v Santa Cruez
(University of California Santa Cruez), pravděpodobně
poslední nový druh láčkovky v oblasti Bornea. Druh,
který zatím (tedy mimo nás) dosud asi žádný Evropan
v přírodě nespatřil. Rostlina dostala jméno latinské
jméno Nephentes platychila. Druhové jméno platychila je
odvozeno z řeckých slov platus „plochý“, cheilos „okraj“.
Ostrov Borneo byl pokryt jen obtížně průchodnými 

Skupina
láčkovek
Nepentes
veitchii,
vytvářející
pasti které
určitě patří
mezi ty 
krásnější.

Nepenthes
stenophylla,
láčkovka,
která se
ráda plazí
ale rovněž se
umí pnout
po nízkých
keřích.
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O jedno stanoviště se může dělit i několik druhů láčkovek, které pak mohou
vytvářet přírodní křížence. Na snímku jsou láčky Nepentes fussca a Nepentes
reinwardtiana (uvnitř láčky má dvě skvrny připomínající očka).

Vlevo past Nepentes platychila, tak tento na Borneu nejnověji objevený druh
nelze s jinou láčkovkou rozhodně zaměnit.

RNDr. Vlastik Rybka, Ph.D., kurá-
tor sbírky masožravých rostlin
v Botanické zahradě hl.m. Prahy
se skupinou láčkovek druhu
Nepentes chaniana. Pasti těchto
láčkovek jsou velké, ale, Adéle
z filmu "Adéla ještě nevečeřela
určitě konkurovat nemohou.

Masožravost rostlin. Masožravé (carnivorní) ros-
tliny jsou rostliny, které se zpravidla vyskytují
v biotopech jejichž půdy (například rašeliniště)
jsou schopné poskytovat pouze velmi omezené
zdroje živin, zejména dusíku, fosforu ale i dalších
stopových prvků. Některé druhy rostlin se přizpů-
sobily k životu v takových biotopech vytvořením
speciálních orgánů schopných chytat zejména
hmyz a jejich těla využívat jako alternativní zdroj
živin. U nás jsou příkladem masožravých rostlin
například rosnatky, tučnice a bublinatky. 

V tropickém skleníku Fata Morgana v Botanické
zahradě hl.m. Prahy si můžete prohlédnout jednu
z největších sbírek láčkovek nejenom v České
republice ale i v Evropě.



ňovitého uspořádání světa inspiro-
vaná učením o stvoření světa jakoby
člověka opravňovala k tomu (a zá-
roveň ho omlouvala), že, pokud to
poslouží jeho blahobytu a pokroku,
smí zasahovat do svého životního
prostředí (životní prostředí při
současném počtu lidské populace
= celá planeta), smí ničit, zabíjet
a často nevratně poškozovat přírodu.
Člověk toto všechno už samozřejmě
dávno ví, uvědomuje si, že by neměl
kácet deštné pralesy, vypouštět zplo-
diny do ovzduší, dopustit, aby popu-
lační křivka stále stoupala ecc., ale
navzdory tomu není schopen myslet
dál než za horizont několika deseti-
letí. Ovšem takové chování není
specifikem poslední doby ani naši

V předešlých dílem seriálu
o katastrofách jsme se za-
měřili na události, které by

se staly i bez přítomnosti člověka na
zemi. Lidský faktor v nich nehrál
roli. V poslední době však člověk
svým jednáním nejen ke katastrofám
přispívá, ale dokonce stojí na jejich
počátku.

Člověk jako druh žije na světě re-
lativně velmi krátkou dobu, přece
však dokázal způsobit takové škody
jako žádný jiný před ním.. Neexistuje
jiný druh, který by podobně jako
člověk vytlačil v krátkém čase tolik
jiných druhů, a tak dlouhodobě po-
znamenal skladbu živočichů na zemi.
Člověk sám sebe často nazývá vrcho-
lem evoluce, tato myšlenka stup-

Setkají se dvě planety: „Ty ale vypadáš
špatně,“ povídá první planeta té druhé,
„nejsi nemocná?“ 
„Jsem,“ vzlykne druhá, „mám divnou
nemoc, jmenuje se Homo sapiens.“ 
„Ale to nic není“ odtuší ta první planeta,
„tahle nemoc netrvá dlouho, 
ta tě brzy přejde.“
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KATASTROFICKÝ SCÉNÁŘ
PLANETY ZEMĚ

AUTOR HOMO SAPIENS
Odlesnčné

plochy, kde
kdysi rostly

stromy
Kauri



Vzrostlý
kauri, jehož
stáří je asi
800 let

Dole pařez
obrovského
Kauri ve
srovnání
s rozpažený
ma rukama
dospělého
muže

rostů stromu kauri (Agatis australis)
starých tisíce let majících kvalitní
a tvrdé dřevo. Většina jich byla vytě-
žena v 19. a 20. století, dnes z těchto
původních lesů zbylo jen pár ostrův-
ků, obrovské pařezy tisíciletých veli-
kánů můžeme kolem cest však vidět
dosud.

Je tedy otázkou, nakolik je země
Pána prstenů tím neposkvrněným
rájem inzerovaným katalogy ces-
tovních kanceláří a nakolik je to jen
člověkem vybydlený kout země s ně-
kolika živými vzpomínkami na ztra-
cený ráj. Na Novém Zélandě šel pro-
ces rychleji a viditelněji, protože se
jedná a relativně malou plochu, ale
planeta se i vlivem globalizace a pro-
nikáním člověka na kdysi nepřístup-
ná místa stává také takovou malou
vesnicí. Uvědomí si člověk včas, že
jednou po něm, tak jako kdysi po
největším a nejsilnějším zvířeti
Nového Zélandu – ptákovi Moa, může
zbýt jen pár kostí a zkamenělých
šlápot v blátě? Díky evoluci – ruletě,
jejíž kulička náhodně určuje výherce
– jsme se zrovna ocitli nahoře, může
se však lehce stát, že se sami vy-
loučíme z další hry, všechen náš bank
propadne krupiérovi a my uprázd-
níme místo dalším sázejícím.            �NN

tou dobou ptačím rájem, ptáci kralo-
vali na zemi i ve vzduchu, obrovští
– až třímetroví – ptáci Moa (Dinor-
nis) představovali takové ptačí „žira-
fy“, nelétaví ptáci kiwi byli takřka
všude, savci, kteří by jim mohli být
predátory, na tomto ostrově neměli
místo. Až přišel člověk, kterému se
podařilo za neuvěřitelně krátkou
dobu některé druhy vyhubit zcela,
další přežívají v malém počtu. Ptáky
Moa hubili Maoři po tisících. To, co
nestihli lidé, dokončila zvířata, která
na ostrovy člověk přivezl – pár krys,
které připluly na lodích s Maory zde-
cimovalo značnou část populace zná-
mých ptáků kiwi. Později v tomto díle
zkázy pokračovali vačnatci, přede-
vším v zastoupení kusu liščího (Tri-
chosurus vulpecula), majícího podob-
nou skladbu potravy jako například
náš tchoř. Kusu, který snad utekl
nebo byl vypuštěn z několika farem,
kde byl chován kvůli své srsti, dokáže
spořádat mnoho vajec ptáka kiwi „na
posezení“. Dnes tak ve volné přírodě
uvidíme tento symbol Nového Zélan-
du již jen vzácně. Výčet radikálních
změn ve složení flóry a fauny nebude
ještě ani zdaleka úplný, když si
připomeneme osud obrovských po-

předkové před stovkami let se
nechovali k přírodě zrovna šetrně, jen
nedostatek technických prostředků
jim zamezil zlikvidovat tolik druhů
jako nám. Došla tedy evoluce svého
vrcholu, když na něm stojí tvor, který
v ničení ostatních druhů dosáhl
nebývalého „úspěchu“ a nebere při-
tom v potaz to, že jeho chování může
i pro něho mít v důsledku fatální
následky? Za rychlý vývoj a mohut-
nou podporu jednoho orgánu, který
toto vše způsobil – mozku, může
evoluce požadovat vysokou cenu. 

Druhová rozmanitost v přírodě
ustupuje „pokroku“ nebo spíše tomu,
co za pokrok naše civilizace považuje.
Nejedná se jen o to, že kdesi v pra-
lesích dnes vymizí nějaký druh brou-
ka nebo kapradiny, v budoucnu může
nastat tzv. efekt motýlích křídel, kdy
změna zdánlivě nevýznamná může
mít nedozírné následky. Poj�me si
ukázat na konkrétním příkladě
Nového Zélandu, co se stalo s tamější
přírodou, když na tento panenský
ostrov poprvé vkročila lidská noha.

Přibližně před 1000 lety přistály
na novozélandských březích první
kanoe Maorů, dříve obývajících
střední Polynésii, Nový Zéland byl

LITERATURA:

� Ridley M.: Původ ctnosti,
Portál 2000
� Wuketits F.M.: Přírodní
katastrofa jménem člověk,
Granit 2006
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Pták Kiwi

Vlevo kostra ptáka Moa



Absolventi ornitologických přednášek uskutečněných
v rámci projektu Sedmero krkavců se mohli zúčastnit
exkurze za zimujícími havrany (a kavkami) do Kralup
nad Vltavou, kde se nachází vůbec největší nocoviště
zimujících havranů a kavek v ČR.. V roce 2007 i 2008
k nám dorazilo z Ruska, Ukrajiny a Běloruska do Kralup
nad Vltavou více než 70.000 havranů a kavek a děti mohly
prožít společně s našimi předními ornitology dramatické
okamžiky, kdy se obloha zatemnila nekonečnými hejny
černých ptáků a pole a domy se pokryly černou hladinou
havraních křídel. Po všech zážitcích a nově získaných po-
znatcích o krkavcovitých ptácích soutěžily děti v kategorii
výtvarné, fotografické, literární, přírodovědné a mediální.
Výstava v Národním muzeu představuje jejich práce
široké veřejnosti a poukazuje na fakt, jak zajímaví jsou
ptáci kolem nás, jak málo o nich víme a jaké emoce
vzbudilo téma u mladé generace.

V Národním muzeu je až do 21. 6. 2009 k vidění zajíma-
vá výstava. Více než 200 výtvarných a 25 fotografických
děl na téma „Naši krkavcovití pěvci“ tvoří výstavu
soutěžních prací žáků a studentů, kteří se v letošním roce
zapojili do výchovně vzdělávacího projektu EVVO. Účast-
níci nejprve prošli přednáškovým cyklem, ve kterém se
seznámili s krkavcovitými – havranem, kavkou, vránou,
strakou, sojkou, ořešníkem a samozřejmě tím největším
z nich – krkavcem. Během přednášek jim svoji vysokou
inteligenci předvedli úžasní filmoví herci – krkavec Jack,
kterého všichni známe již od dob natočení pohádkového
seriálu o princezně Arabele a také herečka z pohádky
„Hospoda u bílé kočky“, vrána šedá jménem Káča.
Přednášek se zúčastnilo více než 7 500 dětí z Prahy
a Středočeského kraje.
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VÝSTAVA 

„Sedmero krkavců“
V NÁRODNÍM MUZEU BYLA ZAHÁJENA



A že nám výsledky jejich tvůrčí práce nejsou lhostej-
né, prokázal ceremoniál s vyhlášením vítězů soutěže
Sedmero krkavců, kterého se zúčastnilo více než 400 dětí,
rodičů a pedagogů a za doprovodu slavnostních fanfár si
zde svá ocenění děti převzaly z rukou ředitele přírodo-
vědeckého muzea RNDr. Jiřího Litochleba, ředitele Lesů
hl. m. Prahy Ing. Václava Kroutila, ředitele Finančního
centra Poštovní spořitelny Ing. Petra Cihleníka, zastu-
pitele hl. m. Prahy RNDr. Miloše Gregara, výtvarníka
RNDr. Jana Hoška a v neposlední řadě i básníka,
předsedy Českého centra Mezinárodního PEN klubu
Jiřího Dědečka.

Úspěšný projekt bude ještě završen účastí vítězů
soutěže na ornitologickém soustředění. Organizátoři pro-
jektu jej uskuteční ve významné evropské ornitologické
lokalitě. O kterou oblast se jedná, se dovíte na stránkách
www.ornita.cz do konce letošního roku.
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První cenu
v literární
kategorii
předal 
Nicol Šárové
básník Jiří
Dědeček

Ředitel
Přírodověde
ckého muzea
RNDr. Jiří
Litochleb
předával
ceny vítězům
přírodověd-
né kategorie

VÍTĚZOVÉ JEDNOTLIVÝCH KATEGORIÍ:
Literární kategorie  

1.        Nicol Šárová (16) Pod křídlem havrana Gymnázium Na Pražačce, Praha 3
2.        Adéla Vandělíková (14) Krkavec 

aneb Český Durrell              ZŠ U Santošky, Praha 5
3.        Anežka Plíhalová (8) O sojce a vráně ZŠ Jiřího z Poděbrad, Praha 3
4.        Marek Meloun (14) Cesta do neznáma Gymnázium Na Pražačce, Praha 3
5.      Eliška Rokůsková (9) Čtyři ptačí přání ZŠ Husinec-Řež,  Praha-Východ
6.      Adéla Davidová (14) Sedmero krkavců Gymnázium Na Pražačce, Praha 3
7.      Ondřej Svoboda (13) O díře do světa ptáků ZŠ Písnická, Praha 4
8.      Nikola Kodalíková (12) O princi Markovi ZŠ Lyčkovo nám., Praha 8
9.      Jan Volf (15) Jak jsem fotil Klasické gymnázium, Modřany, Praha 4
10.      Jakub Doležal (8) Jak jsme zahnali 

straky ZŠ Ohradní, Praha 4

V hodnotitelské komisi literární 
kategorie zasedli:

Jiří Dědeček – předseda Českého cen-
tra Mezinárodního PEN klubu; Mgr. Petr
Štůta – Gymnázium Josefa Škvoreckého;
Zdenka Martinová – redaktorka časopisu
ABC; RNDr. Jaroslav Škopek – Česká
společnost ornitologická; Ing. Michal
Vaněček – spisovatel; Lenka Petrlíková
– Arnika; Mgr. Zuzana Bartáková
– Ornita, bioložka; Jana Pešková – Ornita,
asistentka projektu; Jiří Červinka
– Ornita, redaktor.
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2. cenu ve výtvarné kategorii získala Martina Hanušová ze ZŠ Ke Kateřinkám za svůj olej na plátně, 

3. cenu obsadil Jan Coufal ze ZŠ K Dolům s počítačovou grafikou

Vítězce výtvarné kategorie Natálii Hoškové předal cenu výtvarník a ilustrátor RNDr. Jan Hošek

1. cenu ve výtvarné 
kategorii získala
Natálie Hošková 
za temperovou malbu
Ořešníka 
kropenatého

Výtvarná kategorie 

1.      Natálie Hošková (12) Ořešník kropenatý ZŠ Botičská, Praha 2
2.      Martina Hanušová (10) bez názvu mačkaná ZŠ Ke Kateřinkám, Praha 4
3.      Jan Coufal (15) bez názvu počítačová ZŠ a MŠ K Dolům, Praha 4
4.      Tereza Šiklová (12) Sojka obecná ZŠ Botičská, Praha 2
5.      Ema Hlinovská (9) Teta straka ZŠ Korunovační, Praha 7
6.      Barbora Bokůvková (12) Krkavec velký ZŠ Klausova, Praha 5
7.      K. Lencová (10)

A. Zemanová (10) Sojka ZŠ Mazurská, Praha 8
8.      Aneta Sládková (9) Krkavec z alobalu ZŠ Na Balabence, Praha 9
9.      Sára Kousková (9) Havran polní ZŠ Klausova, Praha 4
10.     Kateřina Krejsarová (14) Sojka na plotě ZŠ Generála F. Fajtla, Praha 9

Soutěžní výtvarné a fotografické práce hodnotilo dne 7. dubna 2009
padesát návštěvníků vernisáže a zástupci partnerských organizací:

Česká společnost ornitologická, Národní muzeum, zástupci Hlavního
města Prahy, městských částí Prahy, Agentury ochrany přírody a krajiny.



Fotografická kategorie 

1.      Vít Protivanský (12) bez názvu ZŠ U Santošky, Praha 5
2.      Jan Blaha (11) Koho jsem potkal Církevní Veselá škola, Praha 1
3.      Jan Volf (15) Jak jsem fotil Klasické gym. Modřany, Praha 4
4.      Jan Lapáček (10) Městští havrani Církevní Veselá škola, Praha 1
5.      Stanislav Hodonský (10) Krkavci z Modřan ZŠ a MŠ K Dolům, Praha 4
6-7.    Dominik Šebo (8) Havraní království ZŠ Písnická, Praha 4
6-7.    Vítězslav Hodonský (11) Krkavci na výletě ZŠ a MŠ K Dolům, Praha 4
8.      Dominik Šebo (8) Odpočinek v Krčském lese ZŠ Písnická, Praha 4
9.      Lenka Kolářová (8) Nejhezčí krkavec ZŠ Křesomyslova, Praha 4
10.    Dominik Šebo (8) Strážkyně lesa ZŠ Písnická, Praha 4

Přírodovědná kategorie 

1.      Jan Kundrát (10) Krkavcovití ptáci ZŠ Campanus, Praha 4
2.      T. Machulka (11)

O. Menčík (12) Bez názvu CZŠL Don Bosco, Praha 8
3.      Tereza Hingarová (10) Chování některých druhů  

krkavcovitých ptáků ZŠ Campanus, Praha 7
4.      Jiří Klimenta (9) Pozorování krkavcovitých ZŠ Campanus, Praha 4
5.      L. Roubal (11) Bez názvu

F. Vůjtěch (12) ZŠ DON BOSCO, Praha 8
6.      Veronika Šejvlová (11) Krkavcovití ptáci v Praze a okolí ZŠ CAMPANUS, Praha 4
7.      Kryštof Zindulka (10) Výprava za krkavcovitými ptáky ZŠ CANMPANUS, Praha 4
8.      Kamila Starkbaumová (10)Krkavčí třída ZŠ Křesomyslova, Praha 4
9.      Lucie Řehořová (14) Jak jsem pozorovala krkavcovité ZŠ U Santošky, Praha 5
10.      Lukáš Smola (14) Sedmero krkavců ZŠ U Santošky, Praha 5

Cenu vítězi fotografické soutěže Vítu Protivanskému předal RNDr. Jan Plesník
z agentury Ochrany přírody a krajiny (vlevo).

Soutěžní práce si můžete prohlédnout v ochozu
Panteonu Národního muzea v Praze na Václavském
náměstí. 

Ředitel
Lesů hl.m.
Prahy 
Ing. Václav
Kroutil
předal cenu
Tomáši
Machulkovi
ze CZŠL
Don Bosco
za druhé
místo
v přírodově
dné 
kategorii

V hodnotitelské komisi přírodo-
vědné a mediální kategorie zasedli:

Mgr. Jaroslav Cepák, PhD.
– vedoucí kroužkovací stanice Ná-
rodního muzea; RNDr. Jan Řezní-
ček, PhD. – Katedra biologie a ekolo-
gické výchovy Pedagogické fakulty
UK; RNDr. Lubomír Peške – od-
borný garant projektu Sedmero kr-
kavců; Ing. Jiří Sládeček – člen
výboru České společnosti ornitolo-
gické; RNDr. Jan Hošek – výt-
varník, režisér, biolog; Mgr. Ing.
Petr Holý – Odbor ochrany prostředí
MHMP; Ing. Václav Saifrt – Odbor
ochrany prostředí MHMP; Ing. Jiří
Rom – Odbor ochrany prostředí
MHMP; Ing. Milan Hausner – člen
expertní komise European schoolnet
pro interaktivní tabule; Bc. Eva
Vojtěchovská – Agentura ochrany
přírody a krajiny; RNDr. Jaroslav
Škopek, PhD. – Ornita, člen České
společnosti ornitologické; Lenka
Petrlíková – Arnika; Mgr. Jana
Bendová – Ornita, bioložka.
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Mediální kategorie 

1.      Jakub Tesař (12) Krkavcovití ZŠ Lyčkovo nám., Praha 8
2.      David Sibřina (12) Jak bych vyučoval 

o krkavcovitých pěvcích ZŠ a MŠ K Dolům, Praha 4
3.      Tomáš Macháček (14) Sedmero krkavců ZŠ Botičská, Praha 2
4.      Andrea Sichrovská (14) Krkavci ZŠ Korunovační, Praha 7
5.      Monika Samiecová (16) Naši krkavcovití ptáci ZŠ  Lyčkovo nám., Praha 8
6.      Sára Kousková (9) Sedmero krkavců ZŠ Klausova,  Praha 5
7.      Dario Kolar (14) Krkavci = A – Z ZŠ Generála F. Fajtla, Praha 9
8.      Jakub Vich (13) Krkavcovití ZŠ Běchovice, Praha 9
9.      Jakub Kohák (15) Jak bych vyučoval 

o krkavcovitých pěvcích ZŠ U Santošky, Praha 5
10.      Filip Strahal (14) Krkavci podle Písnické ZŠ Písnická, Praha 4

Ceny za umístění v mediální kategorii předal 
zástupce hlavního sponzora Poštovní spořitelny 
Ing. Petr Cihelník. Na snímku s paní učitelkou

Lubomírou Chaloupkovou ze ZŠ Lyčkovo náměstí
v Praze 8, která v zastoupení převzala ocenění pro

svého žáka, vítěze této kategorie Jakuba Tesaře. 

Jeho vítěznou power pointovou  prezentaci
na téma: Jak bych vyučoval o krkavcov-
itých pěvcích, si můžete prohlédnout na

stránkách www.ornita.cz, kde jsou
zveřejněny všechny zaslané soutěžní

příspěvky.

O sojce a vráně

Letěla sojka, letěla k ránu,
potkala vránu.
Vrána se ptá: Otevřelas lesa bránu?

Otevřela, otevřela, večer zavřu zas,
a snad v pravý čas.

za tuto básničku získala 3. místo
osmiletá Anežka Plíhalová ze ZŠ Jiřího

z Poděbrad, nejmladší účastnice
literární soutěžě, 
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www:ornita.cz

Ocenění pro pedagogy

Centrum environmentálních studií a časopis Nika
připravili v rámci vyhlášení vítězů soutěže Sedmero
krkavců dne 15. dubna 2009 ocenění pro pedagogy praž-
ských a středočeských základních škol a gymnázií. 

Za příkladnou pedagogickou činnost v oblasti envi-
ronmentální výchovy obdrželo diplomy 32 ředitelů škol,
koordinátorů ekologické výchovy, pedagogických pracov-
níků a vychovatelů. Mimořádná cena za výjimečný vý-
tvarný počin v rámci výstavy Sedmero krkavců byla udě-
lena Jakubu Šachovi z Klasického gymnázia Modřany
a Šimonu Brejchovi z Gymnázia Na Pražačce. 

Diplomy a věcné dary v Národním muzeu předal
šéfredaktor časopisu Nika RNDr. Miloš Gregar. �NN

Ocenění obdrželi:

Praha 1 Martin Prokopius, Církevní základní Veselá škola,

Praha 2 Silvie Cyrusová, ZŠ Botičská

Praha 3 Milena Pacáková, Gymnázium Na Pražačce

Praha 4 Daniela Bärtlová, ZŠ Křesomyslova
Jana Klusová, ZŠ Ohradní

Praha 5 Ivana Navrátilová, ZŠ U Santošky
Eva Erbenová, ZŠ U Santošky
Pavel Schneider, ZŠ Kořenského

Praha 7 Tomáš Komrska, ZŠ Korunovační

Praha 8 Lubomíra Chaloupková, ZŠ Lyčkovo náměstí
Helena Kopecká, ZŠ Mazurská
Zuzana Láníková, ZŠ Mazurská
Štěpánka Sýkorová, ZŠ Libčická
Daniela Špinková, CZŠL Don Bosco

Praha 11 Hana Světlíková, ZŠ Campanus
Dana Šmoldasová, ZŠ Ke Kateřinkám

Praha 12 Štěpán Holý, Klasické gymnázium Modřany
Daniela Krejčíková, ZŠ Písnická
Alena Lindauerová, ZŠ K Dolům
Blanka Pilátová, ZŠ Písnická

Praha 13 Eliška Lišková, ZŠ Klausova
Markéta Nosková, ZŠ Klausova
Zdeňka Novotná, ZŠ Klausova
Marcela Plesníková, ZŠ Mezi Školami

Praha 15 Dita Macháčková, ZŠ Hostivař

Praha 18 Lenka Matoušková, ZŠ Generála F. Fajtla
Vladislava Sládečková, ZŠ Generála F. Fajtla
Zlatuše Tůmová, ZŠ Generála F. Fajtla

Praha 19 Rastislav Švec, ZŠ Albrechtická

Praha 21 Martin Brabenec, ZŠ Běchovice

Praha-Východ Bohunka Vrchotická, ZŠ Husinec-Řež 

Slavnostní
večer dne 
15. dubna
2009 
vyvrcholil
společným
setkáním
oceněných
pedagogů 
na hlavním
schodišti
Národního
muzea 

Ředitelka
Základní
školy
Písnická 
Mgr. Blanka
Pilátová 
přebírá
diplom 
a cenu za
příkladnou
pedagogickou
činnost
v oblasti 
environmen-
tálního
vzdělávání,
výchovy
a osvěty
z rukou
šéfredaktora
časopisu
Nika 
RNDr. Miloše
Gregara



dost dlouho čekat, než někteří z nich
postáli na místě. Museli jsme se od
nich držet ve velké vzdálenosti, proto
mi táta půjčil teleobjektiv.“

Jaký by sis přál fo�ák?
„Kvalitní kompaktní fotoaparát.“
Kam by se rád podíval?
„Chtěl bych jednou vidět Thajsko

a rád bych se vrátil do Řecka na ost-
rov Lefkadu, jsou tam nádherné úte-
sy a skály.“ �NN

Ve školním roce 2008/2009 
se zúčastnil celopražské
soutěže Sedmero krkavců 
ve fotografické kategorii
a vyhrál 1. místo.

„Nevzpomínám si přesně, která
moje fotka byla úplně první. Protože
je táta fotograf, zkoušel jsem fotit už
jako hodně malý a to ještě nebyly
povedené obrázky, které by stály za
vyvolání. Fotky jsem si dělal, když
jsme byli na výletech a na procház-
kách v přírodě. Ve škole mě baví sko-
ro všechny předměty kromě mate-
matiky a fyziky.“

„Myslel jsem si, že nebude pro-
blém vyfotit krkavce na Smíchově,
konkrétně na Mrázovce. Ale protože
se tam žádní neobjevili, vypravili
jsme se s tátou na Břevnov. Přesvěd-
čili jsme se, že krkavci jsou chytří
a rozhodně nepózovali, museli jsme

Vítek se narodil 29. 5. 1996 v Praze 
a chodí do 6. třídy. Má o tři roky
staršího bratra Adama, který studuje na
osmiletém gymnáziu. Sourozenci spolu
sdílejí nejen dětský pokoj, ale také 
některé koníčky. Spolu se zajímají
o počítačové hry a jezdí na horském
kole (to druhé zatím v doprovodu
rodičů). Vítek je dva roky členem oddílu
MSKA (moderní sportovní karate).
Matka pracuje jako redaktorka 
a otec je fotograf.

Vít Protivanský
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Starší bráška 
Adam 
v pampeliškovém 
závoji 
objektivem Vítkova 
fotoaparátu



přírodovědné vycházky a výlety. Těch
jsem se vždycky rád zúčastňoval,
protože jsem tak mohl v přírodě vidět
zblízka zvířátka, která bych jinak asi
neviděl, a dozvědět se o nich spoustu
zajímavostí.

Přihlásil jsem se do fotografic-
kého kroužku, který u nás ve škole
vede pan učitel Látal, abych se
o focení a fotografiích dozvěděl víc
a pravidelně se účastním fotografic-
kých úkolů při školních olympiádách.
S tatínkovou pomocí jsem fotil ptáky
na sídlišti, abychom viděli, kdo
s námi v okolí našeho domu bydlí.
Tak jsem se také přihlásil do škol-
ního olympijského úkolu o krkavco-

Svoji první fotku jsem udělal asi
v šesti letech, když mi tatínek
půjčil malý digitální fotoaparát

a já jsem s jeho pomocí fotil v pražské
Botanické zahradě různé květinky. 

Na našich výletech jsme si s bráš-
kou často půjčovali tatínkův foto-
aparát a hledali jsme, co zajímavého
bychom vyfotili. Já jsem rád vyhledá-
val různé malé broučky, ale největ-
ším dobrodružstvím bylo co nejvíce
se přiblížit a vyfotit plaché ptáky. 

Asi před rokem jsem dostal svůj
první fo�ák: digitální automat Canon.

Již v první třídě jsem se ve škole
v rámci školní olympiády Veselé
církevní základní školy přihlásil po
poradě s rodiči na fotografickou část
o sovách. S focením i celou přípravou
mi samozřejmě pomáhali moji rodiče.
Protože se moje práce ve škole líbila,
dohodli jsme se s panem učitelem
Martinem Prokopiusem a práci jsme
přihlásili do fotografické části soutě-
že projektu Sovy do škol. Byl jsem
moc rád, že se moje nástěnka líbila. 

Pan učitel Prokopius organizuje
v naší Veselé církevní základní škole
v rámci environmentální výchovy
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Narodil jsem se 28.10.1997
v Praze. Mám dva mladší
sourozence – brášku a sestřič-
ku. Tatínek rád fotí, a tak velmi
často jezdíme na výlety do
přírody nebo za památkami. 
Ve škole mě nejvíc baví
přírodopis a vlastivěda.

Jan
Blaha

vitých v rámci projektu Sedmero
krkavců, který pořádalo sdružení
Ornita.

Na fotografické procházky po oko-
lí za našimi krkavcovitými ptáky
jsme chodili celá rodina. Na havrana
a ořešníka jsme se byli podívat
v pražské ZOO, protože jsme je v na-
šem okolí nenašli. Školní výlet do
hnízdiště havranů v Kralupech nad
Vltavou jsem bohužel promeškal, tak
jsem musel  k výletu do Kralup pře-
mluvit rodiče. Dlouho jsme hledali,
ale nakonec nás hejno havranů těsně
před setměním dovedlo do parku
uprostřed města, kde měli své noco-
viště.

S panem učitelem Prokopiusem
jsme se domluvili, že moji práci při-
hlásíme do projektu Sedmero krkav-
ců.

Baví mě příroda. Rád bych se
věnoval zvířatům i v dospělosti, láká
mě práce v ZOO. Te� se musím věno-
vat škole, ale příští rok bych se rád
opět zúčastnil fotografické soutěže.

Mám radost z každé fotky, která
se mi povede. Mým velkým přání je
vyfotit si krtonožku.

Přál bych si fo�ák, kterým bych
mohl fotografovat malé broučky
– nejraději bych digitální zrcadlovku
s makroobjektivem. 

Kvůli přírodě bych moc rád na-
vštívil Indonésii. �NN



Velmi mě ovlivnila moje první
profesorka biologie, Lenka Hradecká.
Díky ní jsem se začal přírodou více
zabývat. Ve školním roce 2006–2007
jsem se přihlásil do soutěže Pražská
veverka a do 9. ročníku soutěže
Poznej a chraň pražskou přírodu.
V té době jsem si vyzkoušel poprvé
fotografování volně žijících zvířat
a také jsem začal natáčet krátká
videa zvířat malou digitální kamerou.
Když jsem se dozvěděl o soutěži
„Sedmero krkavců“, rozhodl jsem se

přihlásit do fotografické kategorie.
V účasti na soutěži mě podporoval
i můj současný profesor biologie Ště-
pán Holý. 

Tvoji rodiče i bratr zvolili
přírodovědné zaměření ve své
profesní kariéře. Chtěl bys tuto
rodinnou tradici udržet ? Jaké
další studijní zaměření máš
v plánu?

Na cestách s rodiči mě uchvátily
historické památky a začal jsem se
zabývat historií. Také proto jsem se
na gymnáziu zúčastnil několika
literárních a dějepisných soutěží. Rád
čtu, nejvíce mě zajímá historická li-

Student modřanského 
gymnázia se umístil ve foto-
grafické soutěži na 3. místě.

Honzo, opakovaně se zúčastňuješ
přírodovědných soutěží. Od kdy
je příroda Tvůj koníček?

K zájmu o přírodu mě přivedli
rodiče. Často mě brali sebou na výle-
ty a vysvětlovali mi, jak a kde co
roste nebo žije. O víkendech nebo
o prázdninách jsem s rodiči navštívil
mnoho zajímavých míst v Čechách,
na Moravě, ale i jinde v Evropě. Když
mi bylo osm let, dostal jsem svůj
první fotoaparát a začal zkoušet foto-
grafovat. Fotografování zvířat, kraji-

ny a památek se stalo postupně mým
velkým koníčkem. Nejhezčí fotogra-
fické zážitky mám z Krkonoš, Por-
tugalska a Velké Británie.

Jak Tě ve Tvých přírodovědných
zájmech ovlivnila škola?

*10. 9. 1993 v Praze. Jeho
rodiče jsou oba biologové,
starší bratr studuje biologii na
Jihočeské Univerzitě. Základní
školu vychodil na ZŠ Ohradní
v Praze 4. Od roku 2005
studuje na Klasickém 
gymnáziu v Modřanech.
Opakovaně se zúčastňuje
přírodovědných soutěží.
V letošní celopražské soutěži
Sedmero krkavců získal 
3. místo ve fotografické 
kategorii za soubor snímků 
„Jak jsem fotil krkavcovité“
a 9.místo v literární kategorii
za povídku „Jak jsem fotil...“,
ve které popisuje své zážitky
při lovu snímků krkavcovitých
pěvců v terénu...

Jan Volf
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Veverka 

Dobře zamaskovana sojka v podzimním listí



teratura a fantasy. Historií a lite-
raturou bych se chtěl zabývat i dále.
Rodinnou tradici tím ale asi ne-
poruším, protože můj pradědeček byl
historik.
Takže dáš přednost studiu histo-
rie před biologií? 

Ve své budoucí profesi myslím že
ano, ale k přírodě, zvířatům i rost-
linám mám pozitivní vztah, biologii si
určitě nechám jako svého koníčka.
Myslím si, že příroda má s historií
hodně společného a je zajímavé, jak
rozdílně se lidé v různých zemích
chovají k přírodě. Moc se mi líbilo, jak
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Dívčí 
kameny
v Krkonoších

Straka
v pražském
parku
Jezerka

Skalní okno
na Středo-
mořském
ostově Gozo
(vlevo dole)

o ni pečují lidé ve Velké Británii.
Naopak na Maltě jsem viděl, že dote�
hromadně střílejí tažné ptáky.
Takže s Tebou můžeme počítat
i v dalších kolech přírodověd-
ných soutěží?

Rozhodně ano. Fotografování zví-
řat ve volné přírodě je sice velmi ne-
snadná věc, která člověku zabere
spoustu času a vyžaduje trpělivost,
ale o to větší radost mám, když se mi
fotka zdaří. Rád se zase nějaké
fotografické – přírodovědné soutěže
zúčastním.

Děkuji Ti, Honzo, za rozhovor. �NN

Zříceniny opatství Whitbey, sídlo literárního Drákuly

Sněžné jámy v Krkonoších



Taková, jako bývaly takové stodoly: aby dobře větraly,
měly kus stěny z volně naskládaných cihel a tak… Čistá
rustikální architektura. Taky se peiorativně říkávalo
"zednická architektura" . Když jsem pak ale dvůr objížděl
do Popovic, přímo jsem se zalekl. Za tou stodolou leželo
něco jako velký, zmuchlaný papír. Nový prvek, nový
objekt.

Potom zase uplynulo pár let, život i fasády se ve
Štiříně zase obnovily, začal jsem tam jezdit častěji – až
tam te� jezdím dennodenně. Za kytkami i za chlebem.
A navíc tam mám každou třetí středu v měsíci ve tři
hodiny poradnu. Při ní i jindy, třeba při obědě, mám dost
času se seznámit s novým domem Atisem. A jen žasnu,
jak objevuju detail po detailu. Sedím a dívám se těmi
zvláštními okny nebo dveřmi do parku a najednou vidím,
že ty nepochopitelné nerovnosti a křivky v oněch dveřích-
oknech pokračují stejnou linkou a pod stejným úhlem za
okny, v parku. Na plácku s lipami, jejichž větve jsou zaúh-
leny právě tak. Nebo jdu parkem: Ještě nedávno, po zimě,

M ožná rok po tom, možná dva, za mnou přišel jiný
mladý architekt. Snad teprve budoucí, študent.
A zase s nápadem, který mu nabídli jeho pro-

fesoři: chtěl by navrhnout a snad i postavit dům. To je
jednoduché, vždy� to se učí na architektuře i na stavárně
snad po staletí. Domy se stavěly i bez vysokých škol, jen
se třeba u nás podívejte na Dienzenhofery! No jo, povídá
ten mladík, ale mne páni profesoři naočkovali, že bych se
měl poohlédnout po přírodě, aby ty stavby nebyly pořád
tak fádní a pravoúhlé. A já bych, pokračoval mládenec,
chtěl postavit dům jako strom. V kmeni by byla technika,
schodiště, výtahy…a do jednotlivých pater nebo součástí
domu by vedly větve. Silné větve by byly chodby, slabší
třeba něco jako zábradlí, inženýrské sítě..… listy, nebo
mezi listy, by byla okna, ale ne ta prefabrikovaná,
pravoúhlá okna…něco jako když jdete za slunečního dne
lesem a mezi listy se prodírají paprsky a na zemi to kres-
lí takové ty sluneční skvrny. Člověk obyvatel by se tu cítil
– třeba jako v bukovém lese.

Nevím, jak ten mládenec pak pochodil, co vymyslel,
nakreslil a co prosadil. Ale nápad to byl mimořádný.

A pak po delším čase jsem jednoho dne první štiřínské
krize jel okolo tehdy ještě zanedbaného hospodářského
dvora. Prošel jsem zámkem a vešel do onoho dvora, kde se
už někdejší chlívy změnily na konferenční sály, Salmův
a Chvalův. Na konci dvora stála obnovená stodola.

Není to tak dlouho, snad čtyři roky. Možná pět, spíš sedm.
Přišli za mnou mladí architekti, kteří měli zvláštní úkol:
navrhnout a snad i postavit v Plzni dům. Ale ne ledajaký.
Inspirací byla příroda, přírodní motivy i objekty. Třeba
taková rostlinami porostlá skála. A co o tom jako botanik
soudím, zda by to vůbec šlo a jak by se do fasády
takového domu daly vkomponovat živé kytky a když už,
tak jaké a jak a kudy se budou ošetřovat…
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Dům strom



ale slunce už svítilo ostošest a najednou na oné cestě byly
rozhozeny úplně stejné obrazce, jakou jsou ve dveřích
Atisu. A byly to právě ony vize toho studenta, který se
inspiroval oněmi „slunečními skvrnami“ z bukového lesa.
Nebo mi to připadlo jako filmová projekce. Rozmanitě
pokroucené větve habrů a lip v aleji se promítaly na zem
jako zvláštní spletence čar a křivek. Vtom jsem vešel do
domu – a ono to nepřestávalo, ačkoliv jsem byl pod stře-
chou a slunce tam už nemělo šanci něco promítat. A došlo
mi, že to jsou právě ta podivná a před tím nepochopitelná
zábradlí, která pan architekt Kačer musel vidět v parku
nebo v lese, a pak je vykoval a zkroutil a propletl zrovín-
ka tak. Nebo dal vykovat a zkroutit, s perlíkem v ruce si
ho nedovedu představit, ačkoliv na desce v restauraci
Atisu je napsáno, že ten dům nakreslil a zčásti postavil
těmahle rukama. A ty tam jsou obtištěné, vytlačené do
betonu..

Sloupy v tom domě jsou podivné: každý je jiný. Stejně,
jako je v lese nebo v parku každý strom a každý kmen
jiný. Jeden přímý, jiný pokroucený a tamten zase zpro-
hýbaný. Jeden má borku hladkou, jiný drsnou, třetí
rozpukanou, tak zbrázděnou jak tvář stařeny. To všechno
se ale dá vyjádřit i v kameni, cihle a betonu – a v opěrných
sloupech interiérů tohoto zvláštního domu. 

Jedna čára tam není rovná – ale v lese ani v parku
taky ne. Přejdete z vlnovek cestiček a stezek a ony tady
pokračují. A tak jako je každá jiná, i tady není jiného
zákona než křivky. A materiály, přiznané materiály.
Podstřeší restaurace, někdejší stodoly, plně respektuje,
jak taková „venkovcká“ stodola vypadla a jak byla kon-
strukce její střechy tesařsky vyfiknutá. Kus zdi je jako
výstava všeho, co se kdy ke stavbě dalo použít. Ale všech-
no je přírodní, kameny všech velikostí a tvarů, cihly všech
barev a stupňů vypálení. Každý detail tu je odkoukaný
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nebo přímo opsaný z přírody. Jen si odskočte odskočit do
suterénu….Dámy se vidí, pánové žasnou.

Nedávno jsem musel zůstat ve Štiříně déle – a když
jsem si šel pro auto, zůstal jsem s hubou otevřenou stát.
Proti mně na stěně onoho domu stál a svítil strom. S kla-
sickou rozsochatou korunou. Rozsochatý strom; s roz-
sochatou ženou jej srovnával jednou Jan Werich. Tady to je
strom, který ve dne přehlédnete a jen kroutíte hlavou,
proč jsou ta okna tak divně postavená a jak do toho
zapadá okap… Zapadá, je to taky kus stromu, kus větve.
A uvnitř, kousek za barem, stojí takový strom živý. Jako
živý, protože to je vypreparovaný starý opravdovský kmen
a kolem jako větve a šlahouny a liány se vine schodiště
a jeho zábradlí z větví, větviček a jiných šlahounů. Jedny
připomínají konce lipových ratolestí, jiné jsou zakrouceny
jako rašící kapradinový list. Spirální vernace se tomu
říká. Tady je ze železa.

Ještě jsem tam všechno neobjevil. Na to je třeba času
víc. Včera jsem zjistil, že i ta podivná mozaikovitě vyklá-
daná podlaha má bu� charakter rozvětvené koruny stro-
mu – nebo je jakousi mapou této země, s údolími a kaňony,
s říčkou nebo potokem…

Jsem zvědav, jak dlouho mi to potrvá, než objevím
všechny detaily tohoto zvláštního domu. Z mého někdej-
šího údivu a snad i pohoršení se den za dnem stává obdiv.
Sedí se mi tu příjemně a rádo, a snad i radí dobře.

Te� je na vás, abyste Atis objevili jako já. Řeknu vám,
trvá to dlouho, ale stojí to za to.

Architekt Kačer ony avantgardní studenty předběhl:
svou vizi realizoval a nechal tu podstatnou část svého
života.

Vypadá to jako Gaudí, vypadá to jako Hundertwasser
– ale nejsou to. Je to český architekt Vladimír Kačer.
A Dům Atis stojí za vidění – a ještě se tam dobře najíte
a potěšíte se se štiřínským parkem, v němž roste 69 ta-
xonů (druhů a odrůd) nahosemenných dřevin a 198 ta-
xonů krytosememenných, listnatých dřevin. Trvalek na
stovky, parkové porosty přecházejí plynule v běžný les
s úžasně bohatou avifaunou… �NN
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soutěží o nejzajímavější reportáž
z průběhu Dne země.

V tradičním projektovém týdnu
Čimické jaro se letos zaměříme
na ekologické problémy zemí
EU, budeme porovnávat podnebí
jednotlivých států EU a sledovat
meteorologickou situaci.
Uspořádáme besedy s příslušný-
mi odborníky. Plánujeme i noční
sledování oblohy.

Poznatky získané v průběhu
týdenního projektu budou jednotlivý-
mi třídami prezentovány v závěru
týdne. O celé akci bude filmový
kroužek shromaž�ovat a upravovat
materiál, aby mohl být zveřejněn na
webových stránkách školy.

Uvedla jste množství nápadů
i podnětných aktivit a my vám pře-
jeme jejich úspěšnou realizaci. �NN

Jak hodnotíte tyto aktivity?
Oceňuji tvůrčí přátelskou atmos-

féru a zejména vysokou odbornou
úroveň a v neposlední řadě i zájem
a nadšení účastníků, kteří v době své
dovolené získávají nové podněty pro
další výchovně vzdělávací činnost.

Můžete uvést konkrétní aktivity,
k jejichž realizaci Vám zmíněné
semináře pomohly ?

Ve spolupráci s ostatními peda-
gogy jsme realizovali projekt „Sed-
mero krkavců“, všichni žáci spolu se
svými učiteli v průběhu školního ro-
ku navštěvují Toulcův dvůr, pravidel-
ně sledujeme přírodovědné snímky
v kině IMAX apod. 

Jak tyto akce přijali žáci?
Všichni zúčastnění se aktivně po-

díleli, zpracovávali získané informa-
ce, zapojovali se do soutěží a plnili
zadané úkoly. 

Pokoušeli jste se aplikovat
získané poznatky v praxi ?

Rozhodně. Přestože jsme školou
v okrajové části Prahy a nedaleko
školy je lokalita Draháňská rokle,
uspořádali jsme exkurzi do zimoviště
havranů v Kralupech n. Vltavou a žá-
ci tak měli možnost pozorovat chová-
ní ptáků v jejich přirozeném prost-
ředí.

Jaké další akce plánujete?
Stalo se zvykem, že každoročně

u příležitosti Dne země organizujeme
důkladný úklid školního hřiště a oko-
lí školy. V letošním roce tuto akci
zpestříme soutěžemi např.: soutěží
o nejkrásnějšího ekostrašáka nebo

V rámci mezinárodních hodno-
cení úrovně přírodovědecké
gramotnosti se ČR v minulých
letech umístila na předních
místech. Co myslíte, že je 
příčinou takového úspěchu?

Domnívám se, že již řadu let
věnujeme výchově a vzdělávání v této
problematice velkou pozornost. 

Odkud čerpají učitelé a vycho-
vatelé potřebné informace?

Základním zdrojem jsou nejen
sdělovací prostředky, ale i průběžné
další vzdělávání pedagogických pra-
covníku a jejich účast na různých té-
maticky zaměřených seminářích.

Můžete uvést konkrétní příklad?
V době letních prázdnin se zú-

častňujeme týdenních odborných se-
minářů, krátkodobých školení pořá-
daných organizacemi podporujícími
EVVO. 

Vystudovala Pedagogickou
fakultu v Hradci Králové,
aprobace dějepis – pedagogi-
ka, do roku 1989 pracovala
jako učitelka na gymnáziu, na
základní škole a 10 let na SŠ
veřejnoprávní v Praze. 
Od 1. 8. 2007 je ředitelkou
Základní školy Libčická 
v Praze 8-Čimicích.

Mgr. Štěpánka Sýkorová
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V Národním muzeu dne 15. 4. 2009 
přebírá Mgr. Štěpánka Sýkorová ocenění za příklad-
nou pedagogickou činnost v oblasti environmentál-
ního vzdělávání, výchovy a osvěty z rukou šéfredak-
tora časopisu Nika RNDr. Miloše Gregara
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8
a) Posinka Markéty Faustové 
b) Nepenthes na Borneu
c) Svatečni limec nacelnika Papuyi
d) Uctivaci věnec Bornei nachové

9
a) Vítězná vrána modrá
b) Vitrážové okno chrámu sv. Kryštofa
c) Vnitřní konstrukce stanu na Drifice
d) Žebroví katedrály Notre Dame

10
a) Ptakopysk modrooký
b) Neoholený Jetti kanadský
c) Pták Noh
d) Dva kosí bratři na hnízdě

11
a) Strom života
b) Duch Domu stromu
c) Orangutanka dřevobarvá 
d) Drevopeňáz liliago ve Štiříně

ŘEŠENÍ

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

Co to je?
ANEB JAK POZORNÝMI  
JSTE ČTENÁŘI...

1
a) Křídlo motýla 
b) Malba na skle ze 17. století
c) Vítězná malba soutěže 
d) Brka křídla poštuláka vznešeného

2
a) Potisk závěsu v koupelně Marie K.
b) Černá krajka
c) Alej sakur v Šafaříkově ulici
d) Plíseň fialková na krajíci chleba 

3
a) Úlomek břidlice
b) Středověký hrad ve Whitby v Anglii
c) Makrosnímek topazu
d) Okna zbourané katedrály v Chartres 

4
a) Vosa na bonbonu
b) Včelka-dělnice zjara na modřenci
c) Zmutovaná peruánská sršeň agresiv   
d) Včelka Mája na pastvě

5
a) Kostra Pythagorasse muzealis
b) Červ chicco ve tmě světélkující
c) Zmije písečná
d) Kostra ptáka Moa

6
a) Celozrnný sendvič s játry  
b) Zkamenělé lívance na Sumatře 
c) Dívčí kameny v Krkonoších
d) Květy Ifigenie kammenalis na Sahaře

1

3

4

8

10

2

5

9

6

7

11
7

a) Dlažba za Národním divadlem
b) Stezka pro in-line bruslaře v Pretorii 
c) Malířova paleta modří
d) Sí� na vorvaně




