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2. a 3. 10. Hustopeče BURČÁKOVÉ SLAVNOSTI
Nejen tento den a nejen v Hustopečích si budete moci připít burčákem.
Dojde na dobré pití, ale i na dobrou zábavu.
www.hustopece-city.cz

4. 10. Zámek Kačina HUBERTOVA JÍZDA 
A SLAVNOSTI BRAMBOR

Zámeckým parkem projede Hubertova jízda. Před zámkem pak proběhnou
slavnosti brambor s ochutnávkou bramborových specialit.
www.stajrozarka.cz

10. 10. Kouřim SVATOHAVELSKÉ CÍSAŘSKÉ
POSVÍCENÍ

Lidová veselice s trhem a posvícenskými radovánkami. Můžete se těšit na
kachýnku se zelím, čerstvě upečené koláče, dobré pití a samozřejmě i na
lidovou muziku a divadlo.
www.muzeumkolin.cz

14. 10. Zubrnice PODZIM NA VESNICI
Ve skanzenu Zubrnice uvidíte ukázky zemědělských prací a některé si
budete moci vyzkoušet sami, například mlácení obilí cepy.
www.zubrnice.cz

17. a 18. 10. Křivoklát KŘIVOKLÁNÍ
Do historie nakouknete díky jednomu z největších šermířských klání u nás,
které doprovodí i řada mírumilovných akcí, jako trhy, dobová řemesla,
divadlo a taneční vystoupení.
www.krivoklat.cz

18. 10. Řebčík Favory DRAKIÁDA
Pro podzim tradiční kratochvíle – pouštění draků proběhne ve velkém stylu
na Benešovsku v hřebčíně Favory v Benicích.
www.favory.cz

28. 10. Vinařice u Kladna DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
Ve skanzenu Mayrau se uskuteční den otevřených dveří, to znamená, že
vstup bude tento den zdarma.
www.mayrau.wz.cz

BOTANICKÁ ZAHRADA HL. M. PRAHY
SI VÁS DOVOLUJE NA POZVAT NA TYTO PODZIMNÍ AKCE: 

SCULPTURA NATURA
9. 6. – 30. 10., denně ve Zdarma přístupných expozicích
Instalace mladých sochařů z ateliéru SOCHA II Vysoké školy umělecko-průmyslové.

Výstava masožravých rostlin
18. – 27. 9., úterý – neděle 9 – 19 h., skleník Fata Morgana, zásobní skleník v pěstebním zázemí

Výstava, prodej, poradenství
DÝNĚ, TYKVE, OKURKY...
4. 9. – 4. 10., denně 9 – 19 h., venkovní expozice areál JIH
Největší výstava dýní v Praze, letos doplněná předměty vyrobenými z dýní ze sbírek Národního
muzea – Náprstkova muzea afrických, asijských a amerických kultur. Termíny doprovodných pracovních
dílen pro děti i dospělé najdete na www.botanicka.cz

Kořeny osobností
13. 10., nově budované expozice
Dřeviny v nově připravovaných expozicích vysadí dámy, které stojí v čele nadací věnujících se dětem
– Vendula Svobodová, Helena Houdová, Tereza Maxová, Marie Vodičková, Zuzana Baudyšová, Martina
Šmuková, Chantall Poulain a Eliška Bučková.

SUKULENTY
3. – 25. 10., úterý – neděle 9 – 17 h., skleník Fata Morgana
Jedovaté, užitečné, užitkové sukulenty – to je téma letošní výstavy. O víkendech v každou celou hodinu
(od 10 do 16 h) provázení po výstavě zdarma. 

HALOWEEN
31. 10., 15 – 20 h
Krásné prostředí, dostatek dýní všech tvarů a velikostí, které si můžete zakoupit na místě, občerstvení.
Masky a převleky vítány. 

info@botanicka.cz

KK AA LL EE NN DD ÁÁ RR II UU MM



V okamžiku, kdy píši tyto řádky, je skupina nejúspěšnějších účastníků 
projektu „Sedmero krkavců“ již zpět z ornitologické exkurze u Nezi-
derského jezera u partnerské rakouské organizace. NIKA jako mediální

partner tohoto programu přináší o jejich pobytu reportáž.
Poděkování za možnost uskutečnit tuto exkurzi patří i starostům, kteří

formou finančního příspěvku vyjádřili svoji podporu aktivitám žáků a stu-
dentů škol ve svých obvodech a ocenili tak jejich zájem o přírodu.

Kromě projektu „Sedmero krkavců“ byla NIKA i mediálním partnerem
české části mezinárodní expedice „Around North America“, která byla
slavnostně zakončena doplutím plachetnice Southern Star do norského
Tromso/ po roční plavbě okolo severoamerického kontinentu. Jejím
posláním bylo upozornit na změnu klimatu a zdokumentovat její důsled-
ky ve všech zeměpisných šířkách severoamerického kontinentu. Největší
pozornost byla věnována nejcitlivějším arktickým a subarktickým ekosys-
témům. Ohlédnutí za touto výpravou bude v některých z dalších čísel. V
tomto čísle se vypravíme na opačnou stranu zeměkoule – do Antarktidy.

Pro dendrology a přírodovědce obecně bude jistě dobrá zpráva, že
jsme se dohodli s Dr. Václavem Větvičkou, dlouholetým ředitelem
Botanické zahrady Přírodovědecké fakulty UK Praha na dlouhodobé
spolupráci ve funkci výkonného redaktora časopisu NIKA. Věříme, že jeho
erudice a nezaměnitelný rukopis přispěje k obohacení našeho časopisu.

Na podzimní výpravy do přírody jistě není třeba speciálně zvát, ale
pokud by nám vyšlo indiánské léto, tak určitě bude stát za návštěvu
Botanická zahrada hlavního města Prahy v Troji, která už tradičně připra-
vila pestrý podzimní program.

Přeji vám hezké zážitky při čtení, školákům úspěchy v novém školním
roce a pedagogům pevné nervy.

Miloš Gregar
šéfredaktor
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ském potoce, je na jeho vodě znát div
ne, co kde měli k obědu a v čem vy-
prali. A to raději nemluvím o tom, jak
to jeho nehluboké údolíčko vypadalo
snad po celém toku při jeho březích.
Co chvíli se skládkou nestravitelných
potřeb lidského rodu. 

Stejně tak bylo zanášeno i údolíč-
ko Bakovského potoka za humny
Kralovic; druhá polovina 20. století
se na něm podepsala nejen zanedbá-
ním lučních niv, vymodelovaných
i naskládaných potokem, ale i druho-
vou skladbou. Jen kousíček pod Kra-
lovicemi, u jednoho z mála ještě sto-
jících mlýnů na Bakovském potoce,
u mlýna Lužeckého, se někdejší do-
provodná zeleň podél potoka ztrácela
v návalu zavlečených javorů jasano-
listých, v expansních centrech kříd-
latky japonské, v nitrofilních houšti-
nách kopřivy dvoudomé a bršlice kozí
nohy. Jen zázrakem tu dožívaly staré
vrby bílé a rozmanitě rozhozené vrby
křehké, stála a stojí tu torza olšových
galerií.

Ten čas má rozsah mezi 13. a 8. sto-
letím př.n.l. a říkává se mu doba
bronzová, v těchto končinách prý
doložená, vedle popelnicových polí
a bronzových srpů i rituálním lidojed-
stvím.

Knovíz dodnes stojí jižně od
Slaného a Knovízský potok se svými
přítoky protkává jih Slánské plošiny.
Severně od Slaného se do krajiny
zařízly vody Bakovského potoka.
Bakovský se jmenuje podobně jako
Knovízský podle obce, v tomto pří-
padě zdejšího Bakova, ne toho nad
Jizerou. Bakovský potok je dlouhý
neuvěřitelných 41 km a jeho povodí
měří 417 km čtverečných. Pramení
až kdesi u Kroučové, severně od
Řevníčova v Přírodním parku Džbán
ve výšce 490 m n.m., jen kousíček od
pramenů mnohem známější říčky
Loděnice či Kačáku. Ústí do Vltavy
ve výšce 164 m pod Novou Vsí u Vel-
var. A leží na něm asi 20 obcí, včetně
města Velvary. Už v Kralovicích,
které jsou desátou obcí při Bakov-

Zmíněný Kuba mi vytanul na
mysli, když jsem uviděl na vlastní oči
realizované umanutí jiného rybní-
káře. Je současník a snad mi promi-
ne, budu-li mu říkat rybníkář Luděk.
Jen doba se změnila, pokročila skoro
o půl tisíciletí a úřadům narostla
křídla. Dnes už by Jakub Krčín,
vybavený sice jen primitivními pří-
stroji a stroji, toho mnoho nevyměřil;
nehostinný mokřad by mu nikdo
přeměnit nedovolil, rybářské bašty
by nepostavil.

Než se k rybníkáři Lu�kovi a jeho
dílu vrátím, musím začít ze široka.
Ne však od lesa, o ten je v daném
kraji nouze. Po staletí, ale spíš tisí-
ciletí hostil člověka s jeho nenecha-
vou činností, a tak se nedivím, roz-
ložím-li příslušný list mapy před
sebe, že vidím převážně bílou barvu.
Pole, pole, pole, cesty i železnice,
osady, vesničky i města. A na první
pohled široširá rovina a přesto kraji-
na zvlněná. Slánská plošina. A to zvl-
nění, to do její tváře jako vrásky na
stařenčině obličeji vyrývají po stejná
staletí ale spíš tisíciletí levostranné
přítoky Vltavy. Zákolanský potok
s přítoky, Knovízský i Bakovský s pří-
toky jsou ty hlavní. Jedete-li po „slán-
ské“ R 7, tak to je co chvíli nahoru-
dolu. Už jméno jednoho z nich,
Knovízského, evokuje v mysli starou
kulturu knovízskou. Alespoň z té
lepší stránky, představující na svůj
čas rozvinutou zemědělskou kulturu.

Nahoře:
Nový, od

srpna 2009
napouštěný

rybník
u Kralovic 
se starým
Lužeckým

mlýnem na
Bakovském

potoce.

Dole: 
Zanedbané
a postupně
zarůstající

louky
v nivě

Bakovského
potoka mají

šanci.
„Rybníkář

Luděk“ jim
hodlá vrátit

jejich
někdejší

tvář.

Mezi svými oblíbenými 
a ohmatanými knihami mám také
Honsovu Když rybníkáři, trhani
a měřičkové krajem táhli... 
Jedna kapitolka se jmenuje
Rybníkář Kuba. Je, samozřejmě,
o jednom z tvůrců jihočeské 
rybniční krajiny, o Jakubu Krčínovi.
Dnes jeho dílo (ale nejen jeho,
i dalších Štěpánkovo, Ruthardovo
a všech následovníků) chrání
Chráněná krajinná oblast Třeboňsko
– i Biosférická rezervace UNESCO.
Tehdy takové přeměny krajiny v její
i lidský prospěch šly provádět bez
tahanic – a dodnes je obdivujeme
a jsme na ně hrdí.
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Rybníkář Luděk



sek přírodě nezkřivit, ale naopak, po-
dat jí pomocnou ruku.

Rybník je už napuštěný, cesty
a mostky se obnovují, vybírají se
průhledy a čistí se louky a krajině se
vrací její někdejší, třebaže kulturní,
ale přesto přírodní, skoro parkový
ráz. Rybářské zázemí bude přitisklé
k zemi na místě někdejšího rumiště,
vysoko nad nivou potoka, pod oněmi
vysokonapě�ovými dráty a pod náspy
železniční trati – ale i vysoko nad
hladinou nadýmajícího se rybníka.

Zbývá poslední: obměkčit šimla
– domnívajícího se, že dílo naruší
krajinný ráz, významný krajinný
prvek (zatím nikým nevyhlášený), ba
co víc, že může ohrozit obojživelníky
– a vše by mohlo být dokončeno a stát
se příkladem pro řadu podobných
lokalit. �NN

stanice" při takové stezce. Čtyřkolky,
terénní motocykly ani auta sem ne-
smějí.

Ta krajina si takové dílo zaslouží,
je ve své podstatě krásná, jen zaned-
baná. Vždy� v nedalekých Zlonicích
byl v mládí Antonín Dvořák (v letech
1854–1858, má tu památník) a šlapal
tu v kostele varhaníkovi měchy 
a učil se základům hudby, zřídili tu
i malé železniční musejíčko, v blíz-
kém Bakově stávala tvrz.... Ostatně
i samotné Královice nejsou jen tak
ledajakou zemědělskou vsí pod jen
trochu zalesněným malým Řípem,
Řípcem. Na mostě tu mají krásné
sochy sv. Václava i sv. Jana z 2. třetiny
18. století, ve vsi býval velký mlýn
a další, nádherný, jen kousíček pod
ní, je ten Lužecký. Rybníkář Luděk
měl nápad, na ostatní si pozval od-
borné konzultanty ve snaze ani vlá-

A do tohoto prostředí vtrhl ryb-
níkář Luděk a zamanul si vrátit 
údolí životu a život do údolí, obnovit
louky a navíc vybudovat hned za
humny Královic, v podkově železniční
trati spojující Louny se Slaným a pod
dráty vysokého napětí opravdovský
rybník, oživený pobřežní litorální
vegetací, rybí obsádkou i hnízdišti
vodního ptactva. Zanedbaným a za-
růstajícím lukám chce vrátit charak-
ter mezofilních luk s pestrou bylin-
nou skladbou, obnoví místní komu-
nikace, opraví mostky, vyřeže nále-
tové dřeviny a mezi nevzhledným
houštím prolomí prospekty, průhledy
do okolní krajiny, provede tady kus
„koňské“ trasy, hippo-stezky naplá-
nované z Dráž�an snad až do Vídně.
U královického rybníku bude nejen
bašta a rybářské zázemím, ale mo-
hla by to třeba být i "přepřahací

Revitalizace úseku
Bakovského potoka

� Stavební povolení bylo
vydáno: 11. 1. 2008
� Stavební práce byly zahájeny:
1. 9. 2008
� Projektoval: Ing. Václav Furst
� Dodavatel: Jiří Homola
� Investor: Luděk Šofr
� Termín ukončení: 31. 7. 2009
� Rybník začal být napouštěn:
v srpnu 2009
� Získané finanční prostředky:
v rámci Operačního programu
Životního prostředí z prostředků
SFŽP

Tak
vypadaly
zanedbané
porosty
v roce 2008,
táž situace
v srpnu 2009
(dole)
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Dnešní rozloha zahrady je asi 3,6 ha a její místní
převýšení je přibližně 16 m. Iniciátorem založení zahrady
byl Ferdinand I. Habsburský a založení časově souvisí
s jeho zvolením českým králem a s následující výstavbou
letohrádku (1538). Zahrada prošla složitou historií
od rané renesanční podoby přes pozdější barokní úpravy
až po předsoučasné ovlivnění přírodně krajinářským 
slohem, jehož počátek je v případě Královské zahrady
datován po roce 1791. Velké krajinářské úpravy Rit-
schlovy byly vykonány i v letech 1861 a 1862. Uvedené
letopočty se z části promítly i do stáří řady stromů do-
dnes v zahradě rostoucích. Zahrada, která byla po dlouhá
léta veřejnosti nepřístupná a sloužila téměř výhradně
hlavě státu, byla zpřístupněna až po roce 1990. Přesto
o ní existuje rozsáhlá literatura a dostatek archiválií;
upozorňuji jen na práce Pavla Janáka z roku 1937 (Úpra-
va Královské zahrady na hradě Pražském. – Zprávy
památkové péče I/1937) nebo Karla Drhovského z roku
1988 (Z historie vývoje Královské zahrady na Praž-
ském hradě. – Portál 34, ročník 13). Podstatné informace
jsou i v díle B. Pacáková-Hoš�álková a kol: Pražské
zahrady a parky (Společnost pro zahradní a krajinářskou 
tvorbu, Praha, 2000) nebo v knize B. Pacákové. – Hoš-
�álkové, J. Petrů, D. Riedla a A. M. Svobody: Zahrady
a parky v Čechách, na Moravě a ve Slezsku (Libri 2004).
Podrobný dendrologický průzkum provedla dr. Anna
Skalická.

V časech svého působení v Botanické zahradě Univer-
zity Karlovy v Praze jsem se zabýval i historií pražských
botanických zahrad a přitom jsem si uvědomil, že
Královská zahrada nebyla jen oním „vlašským libosadem

Pravidelné
ornamentální
výsadby mají

v Královské
zahradě
tradičně
vysokou

zahradnickou
úroveň

Časopis Nika je zpravidla vyhrazen volné přírodě a životu v ní;
pozvánka do zahrady, navíc Královské je dozajista výjimkou, ovšem
nadčasovou. Jde o jednu z velmi starých pražských „palácových“
zahrad v prostoru mezi letohrádkem královny Anny a Lvím dvorem,
nebo z jiného pohledu, mezi Dolním Jelením příkopem a frekvento-
vanou ulicí Mariánské hradby. 
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POZVÁNKA 

DO KRÁLOVSKÉ ZAHRADY
U PRAŽSKÉHO HRADU

(K ŠEDESÁTINÁM METASEKVOJE ČÍNSKÉ V ČR)

Giardinetto u Zpívající fontány v Královské zahradě



na místě starších vinic“, jak se o ní píše, ani jen uzavře-
nou a tajemnou zahradou promenádní či naopak klidovou
nebo meditační, jak byla využívána po desetiletí – ale
že byla svým způsobem jednou z prvních pražských
„botanických zahrad“ sbírkového charakteru. Domnívám
se tak i podle rozmanitých indicií a citací o pěstování
exotických rostlin u nás (mj. i v Královské zahradě) v díle
klasika botanické literatury 16. století, Petra Ondřeje
Mattioliho a jeho překladatelů, Tadeáše Hájka z Hájku
(1562) a Daniela Adama z Veleslavína a Adama Hubera
z Rysenbachu (1596); o živé exotické rostliny rozšířil
dozajista zdejší sbírky i Rudolf II., a to jak o rostliny pěs-
tovatelné pod širým nebem, tak zejména o tzv. přenosné

Návštěvníci
u tabulek
nebo
orientačního
plánu
s rozmístěním
stromů

Pohled ze 
svatovítské
věže na 
Jelení příkop,
Královskou
zahradu
a letohrádek
královny
Anny



a rozdalo (!) je významným světovým botanickým zahra-
dám. Mj. i té pražské, univerzitní, a ze vzešlého výsevu
rostou dvě metasekvoje v Průhonicích, dvě právě
v Královské zahradě a jedna v domovské Botanické
zahradě UK v Praze. V roce 2009 jim bylo 60 let.

První severoamerický trnovník bílý, akát (Robinia
pseudoacacia), byl vysazen v Evropě v roce 1603 a opako-

rostliny přezimované v oranžeriích – nebo ve zdejší
fíkovně. Sbírkový charakter, při respektování všech kom-
pozičních zásad posledních krajinářských úprav si Krá-
lovská zahrada zachovala dodnes.

Veřejnost proto s nevídaným zájmem přivítala rozhod-
nutí Správy Pražského hradu, nabídnout u řady význam-
ných stromů podrobnější informaci nejen o vědeckém
i českém jménu, ale i o zajímavostech bu� z historie kon-
krétního stromu nebo druhu či odrůdy. Tak se návštěv-
ník dozví, že vysoký, štíhlý – a navíc opadavý jehličnatý
strom nedaleko Míčovny je jedním z prvních 4 nebo
5 stromů z vůbec první introdukce metasekvoje čínské
(Metasequoia glyptostroboides) do Evropy i na naše území.
Stalo se tak v roce 1949, kdy americké Arnoldovo 
arboretum nasbíralo v Číně na původní lokalitě této žijící
fosilie (soudilo se, že vymřela ve třetihorách) semena

Interiéry
Královské

zahrady
mají

neopakova-
telnou

atmosféru
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i anglickým textem a navíc zachytila historii zahrady jak
na vstupních panelech s plánkem vybraných stromů
nedaleko Lvího dvora, tak i uprostřed zahrady v blízkosti
Míčovny. Tam je podrobně zachycen vývoj této mimořádně
hodnotné pražské historické zahrady. Již krátce
po osazení informačními tabulkami začala být Královská
zahrada využívána pražskými školami ke krátkým
výukovým exkurzím; návštěvníci se mohou seznámit
nejen s botanickou stránkou zdejších sbírek, ale i s roz-
manitými zahradními slohy a architektonickými prvky.

Královská zahrada je přístupná veřejnosti v dubnu
a říjnu od 10 do 18 hodin, v květnu a září od 10 do 19 ho-
din, v červnu a červenci od 10 do 21 hodin a v srpnu od
10 do 20 hodin. Od 1. listopadu do 31. března je Královská
zahrada uzavřena. �NN

vaně v roce 1635. V Praze byl první zaznamenán
v Královské oboře v roce 1835, ale není vyloučeno, že torzo
jedince rostoucího v Královské zahradě může být stej-
ného stáří, případně jen o několik desítek let mladší
a pochází z úprav v letech 1861–1862. Zdejší strom byl 
již ve velmi špatném stavu, ale po arboristickém zásahu
znovu obrazil a dokazuje návštěvníkům svou nezlomnost. 

V Královské zahradě je mnoho takto historií pozna-
menaných stromů či dřevin zajímavých svým původem
nebo druhovou příslušností, velikostí či stářím. Proto
Správa Pražského hradu vybavila v roce 2008 vybrané
stromy v areálu Královské zahrady tabulkami s českým

Uprostřed
nahoře:
Šedesátiletá
metasekvoje
čínská
v Královské
zahradě

Svalcovitý
kmen 
prastarého
jírovce
ma�alu
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informující-
mi o historii
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til. V takových periodách se přírodní
procesy zpravidla postaraly o zahla-
zení negativních vlivů lidské přítom-
nosti a nám se te� jeví horská krajina
jako příroda člověkem nikdy nedot-
čená.

biotopy (např. ledovcové kary) tu
nebyly člověkem nikdy narušeny.
Proto na takových místech můžeme
najít unikátní vegetaci s endemický-
mi druhy (jmenujme z těch naturo-
vých aspoň svízel sudetský v Kotel-
ních jamách v EVL Krkonoše nebo
lipnici jesenickou a zvonek jesenický
na Petrových kamenech v EVL
Praděd). Vzhledem k tvrdým přírod-
ním podmínkám na horách také
docházelo k tomu, že období lidské
přítomnosti vystřídala desetiletí či
staletí, kdy člověk krajinu zcela opus-

HORY JAKO OSTROVY PŘÍRODY

Čtenáře nejspíš nepřekvapí, že
začneme na horách. České země jsou
již od pravěku osídleny hlavně v níži-
nách s příznivými podmínkami pro
zemědělství, kde vlivem dlouhodobé
lidské přítomnosti došlo k velkým
krajinným změnám a „nedotčená
území“ jsou ojedinělá. Do vyšších
poloh, zejména do vyšších pohra-
ničních pohoří, se naproti tomu civi-
lizační vlivy dostávaly až podstatně
později a ne tak intenzivně. Některé

Kotelní jámy
v EVL

Krkonoše
jsou 

lokalitou
výskytu

endemického
svízele

sudetského
(Galium

sudeticum). 

Minule jsem se podrobněji věnoval takovým lokalitám Natura 2000 a předmětům jejich
ochrany, které najdeme v uměle vytvořených, pravidelně obhospodařovaných či jinak
člověkem podmíněných biotopech. Chtěl jsem tím ilustrovat, že soustava Natura chrání
nejen přírodní dědictví, ale často i kombinované přírodně-kulturní hodnoty. Tentokrát se
ale vypravíme na místa člověkem jen minimálně dotčená a za takovými předměty
ochrany, které můžeme považovat za indikátory nenarušeného prostředí a dosud převlá-
dajících přírodních procesů. Ve srovnání s mnohými dalšími členskými zeměmi Evropské
unie (a zejména se státy západní Evropy) je Česká republika poměrně bohatá na rela-
tivně zachovalá přírodní území, kde opravdu je co chránit.
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NEJZACHOVALEJŠÍ ČÁSTI PŘÍRODY 
V NATURA 2000



a faunou (střevlík Ménetriesův).
Největší rozlohy rašelinných bio-
topů (např. aktivních vrchoviš�)
najdeme na Šumavě a v EVL a PO
Krkonoše (zde je na rašeliniště vázán
mimo jiné i hnízdní výskyt slavíka

Natura 2000 jsou obě pohoří zároveň
chráněna jako ptačí oblasti pro
převážně lesní druhy ptáků – tetřev
hlušec, jeřábek lesní, datel černý,
datlík tříprstý, sýc rousný, kulíšek
nejmenší, čáp černý atd.

LESY A RAŠELINIŠTĚ

Zachovalá naturová území jsou
logicky největšími komplexy celé
řady typů lesních stanoviš� (su�ové
lesy, bučiny, smrčiny, rašelinné lesy,
porosty kosodřeviny…). Počet druhů
úzce vázaných na lesní prostředí
můžeme tedy uvažovat jako další
kritérium „přírodnosti“ území. V pří-
rodních lesích je důležitá pestrá
věková struktura a velké množství
mrtvého dřeva, které umožňuje život
spousty organismů. Z „naturových“
druhů zde uve�me třeba mech ši-
koušek zelený, zástupce xylofágního
hmyzu – např. tesaříka alpského či
kovaříka fialového anebo ptáky
hnízdicí v dutinách (šplhavci, sovy
atd.). Vzhledem ke klimatickým pod-
mínkám na horách hrají důležitou
roli i společenstva rašeliniš� s mnoh-
dy velmi vzácnou, až reliktní flórou

Pokud bychom měli taková pří-
rodní území nějak zjednodušeně po-
psat, určitě bychom vyzdvihli jejich
vysokou lesnatost, minimální pro-
jevy znečištění, velký počet vyskytu-
jících se druhů apod. Z pohledu eko-
logických procesů je třeba doplnit
i některé další, na první pohled mé-
ně nápadné charakteristiky. Jednou
z nich je vyvážené zastoupení všech
úrovní trofického (potravního) řetěz-
ce, tzn. od producentů – rostlin, přes
konzumenty prvního a druhého řádu
(býložravce, masožravce), až po po-
myslný vrchol potravní pyramidy
– predátory, velké šelmy. Z tohoto
pohledu patří mezi nejzachovalejší
evropsky významné lokality jedno-
značně EVL Beskydy, kam se vedle
rysa ostrovida po letech samovolně
vracejí i vlci a medvěd hnědý (roz-
šiřující se k nám z početnějších po-
pulací ze Slovenska). Následuje EVL
Šumava, kde volně žije aspoň rys 
(a i když dnešní populace vznikla
repatriací druhu v 80. letech 20. sto-
letí, přírodní podmínky zde dosud
zůstaly příznivé). Z hlediska území

Na
Křivoklátsku
jsou v údolí
Berounky
a jejích 
přítoků 
vyvinuty
pravděpodob-
ně přirozené
stepní
trávníky, 
tzv. pleše.
Předpokládá
se, že v době
maximální
expanze lesů
se udržely
nezalesněné
vlivem
extrémních
klimatických
poměrů
a snad i díky
stádům 
kopytníků.

Božídarské rašeliniště v EVL Krušnohorské plató si
i přes historické využívání širokého okolí k těžbě
vzácných kovů zachovalo přírodní charakter.
Naučná stezka dnes umožňuje si prohlédnout 
okrajovou část vrchoviště.

Ptačí oblast a evropsky významná lokalita Krkonoše
je mimořádná i díky četným rašeliništím 
v hřebenových polohách. Některá z nich jsou také
hnízdištěm vzácného slavíka modráčka tundrového
(Luscinia svecica cyanecula). 
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Larvy
mihule
potoční

(Lampetra
planeri) žijí

zahrabané
v jemných

sedimentech
čistých toků,

vyfotit 
minohy 

v přirozeném
biotopu 
je tedy 

prakticky
nemožné.

VODA –- ZÁKLAD ŽIVOTA

V trvale osídlených územích zů-
stávají místy zachovalé i další speci-
fické a přitom člověkem relativně
nenarušené ekosystémy –- vodní
toky. Důkazem jsou např. EVL Ohře
(chráněná jako biotop lososa at-
lantského, bolena dravého a vele-
vruba tupého) či Berounka (vyhlá-
šená pro bolena dravého). V EVL
Sázava a (vedle dalších devatenácti
druhů) také v EVL Soutok – Podluží
se společně vyskytují velevrub tu-
pý a hořavka duhová. V případě těch-
to předmětů ochrany je zajímavé

biotopy jsou typické např. pro EVL
Milovický les, Hodonínská doubrava,
Podyjí a další, avšak jejich současný
stav je již přece jen znatelně ovliv-
něný lidskou činností. Přírodnější
území soustavy Natura 2000 se
v člověkem intenzivněji využívaných
oblastech zpravidla soustře�ují na
menších plochách s nějak extrémní-
mi přírodními poměry (slaniska na
jižní Moravě, skalní stepi v Českém
Středohoří a na Pálavě a pleše na
Křivoklátsku, pískovcová skalní měs-
ta a údolí Českého ráje či Kokořínska
atd.).

modráčka). Rašeliniště jsou charak-
teristická rovněž pro Krušné hory
(EVL Krušnohorské plató, Novodom-
ské a Polské rašeliniště), kde hrají
důležitou roli i jako biotopy pro popu-
lace tetřívků chráněných ve zdejších
ptačích oblastech). Podstatně menší
rozlohy vrchoviš� najdeme v Jese-
níkách (EVL Praděd, Keprník, Rej-
víz), v Jizerských horách (EVL
Rašeliniště Jizery, EVL Rašeliniště
Jizerky) či ve Slavkovském lese (EVL
Kladské rašeliny, Krásenská raše-
liniště).

NÍŽINY

V nížinách jsou „čistě přírodní“
lokality velmi vzácné a vzhledem 
ke zmíněnému dlouhodobému vlivu
člověka jsou jen výjimečně tvořeny
rozlehlejšími lesními komplexy.
Takové výjimky představují např.
pralesovité lužní lesy v úvalech řek
Moravy a Dyje v EVL Soutok
– Podluží (v našich podmínkách zcela
unikátní lokalita rozsahem i kvalitou
lužních lesů – téměř 5.000 ha tzv.
„tvrdého luhu“) nebo v EVL Litovel-
ské Pomoraví. Další nížinné lesní

NNIIKKAA    1100//2200009912

EVL Berounka představuje dobře zachovalý přirozený tok nižších poloh. Většina obdobně velkých toků již
bohužel byla člověkem nenávratně upravena, vznikly na nich údolní nádrže apod.



níku, zatímco koncentrace vápníku
rozpuštěného ve vodě musí být
naopak minimální. Nejvhodnější
životní podmínky má dnes perlo-
rodka v řece Blanici, kde je aktuální
stav populace odhadován na cca
20.000 dospělých jedinců. Další cca
1.000 dospělců se vyskytuje v úseku
Teplé Vltavy protékajícím tzv.
Vltavským luhem. Tento úsek je
specifický tím, že za potravu per-
lorodkám slouží hlavně detrit z po-
rostů vodních makrofyt přímo v kory-
tě, takže zdejší populace není tolik
vázaná na kvalitu humusu v celém
povodí (okolní vegetaci totiž tvoří
hlavně kyselá rašeliniště, která příliš
vhodnou potravu neposkytují).

Pokud bychom ze všech území
soustavy Natura 2000 v České repub-
lice hledali to úplně „nejpřírodnější“,

osobně bych (i s ohledem na výše
popsané jedinečnosti) hlasoval nej-
spíš právě pro Šumavu. Ostatně,
mezi českými lokalitami drží nejen
rekord v rozloze, ale i v počtu před-
mětů ochrany obou lokalit (20 typů
přírodních stanoviš�, 1 rostlinný a 8
živočišných druhů v EVL + 9 druhů
ptáků chráněných v PO). �NN

mladých stádií, která jsou dočasnými
hostiteli larev perlorodky – glochi-
dií). Komplexnost nároků tohoto
druhu pak ilustrují nároky na po-
travní zdroje, které pro perlorodku
představuje především detrit, tedy
nerozložený opad (humus) ze smíše-
ných lesů a z luk v celém povodí.
Detrit musí obsahovat dostatek váp-

jejich soužití – samice hořavky kla-
dou totiž jikry do žaberní dutiny
velevrubů a dalších velkých mlžů,
kde se potom vylíhnutý plůdek
ukrývá. Velmi čistá voda a pokud
možno neupravená koryta toků jsou
základními požadavky celé řady
druhů, které se staly v minulosti
vzácnými – mezi nejnáročnější v tom-
to směru patří třeba rak kamenáč
nebo vranka obecná (vyžadují čistou
proudící vodu a přírodní kamenité
dno), případně mihule potoční (při-
rozené dno se štěrkovými náplavy 
ke tření a jemnozrnnými sedimenty,
v nichž se vyvíjejí larvy zvané mi-
nohy).

PERLY ZE ŠUMAVY 

Již zmíněná Šumava se může
pochlubit natolik čistou vodou, že 
zde přežila mimo jiné i největší popu-
lace perlorodky říční ve střední
Evropě, ještě schopná přirozené
reprodukce. Perlorodka je druhem
chladnějších, čistých a málo úživných
toků, je extrémně citlivá na prak-
ticky jakékoliv znečištění. Význam-
ným faktorem pro výskyt populací
perlorodky je mělké koryto se šter-
kovými  lavicemi a náplavy, na nichž
se uchycují dospělé perlorodky. Život-
ně důležitá je pro perlorodku i inter-
akce s dalšími organismy – reproduk-
ční cyklus do značné míry závisí na
výskytu pstruha potočního (hlavně

Vltavský luh
na Šumavě 
je unikátním
místem, kde se
vyskytují
zároveň 
prioritní typy
evropských
přírodních
stanoviš�
(aktivní
vrchoviště),
reliktní
rašeliništní
druhy
(střevlík
Ménetriesův
– Carabus
menetriesi),
druhy ptačí
oblasti
(tetřívek
obecný
– Tetrao
tetrix), v Teplé
Vltavě navíc

žije populace 
perlorodky
říční
(Margaritifera
margaritife-
ra).
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Velevrub tupý (Unio crassus) je druhem vyskytujícím
se dnes v ČR nejhojněji v tocích Ohře či Sázavy



dovém písmu, aby byl srozumitelný jak pro slabozraké,
tak i pro zcela nevidomé návštěvníky. Rozměry hma-
tových prvků odpovídají typizovaným rozměrům nového
informačního systému jmenovek.

Zároveň s hmatovými doplňky informačního systému
vznikalo také zařízení pro přehrávání hlasů zvířat.
Oslovili jsme několik firem s požadavkem na vyvinutí

V loňském roce jsme zahájili první etapou, což bylo
vypracování metodického materiálu pro práci se zrakově
postiženými v prostředí zoologických zahrad a podobných
institucí. Za podpory Ministrestva životního prostředí ČR
jsme vydali příručku a CD. Oba tyto produkty společně
s proškolením pracovníků zoologických zahrad by měly
sloužit jako základ komunikace při práci se zrakově
postiženými návštěvníky. Jsou v nich uvedeny příklady
programů a exkurzí včetně používaných pomůcek.
Z dotace MŽP jsme započali s realizací hmatových prvků
jako doplňků informačního systému pražské zoo.

Hmatové prvky jsou modely zajímavých zobáků, stop,
vajíček, hnízd, zubů, rohů a dalších přírodnin. Jsou vyro-
beny z probarvené umělé hmoty a opatřeny ochranným
nátěrem. Autorkou modelů i technologie jejich výroby je
akademická sochařka Lucie Nepasická. Každý hmatový
prvek je opatřen popisem ve výrazném tištěném i v bo-

Zoo 
všemi smysly 
ANEB POKRAČOVÁNÍ PROJEKTU PŘÍRODA VE TMĚ
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Pražská zoologická zahrada poskytuje svým návštěvníkům zážitky,
které většina z nich dokáže vnímat všemi smysly, a může tak prožít
v zoo krásné chvíle. Ne každý má ovšem takové štěstí. Žije mezi
námi mnoho těch, kdo se nemohou dívat na svět zdravýma očima,
nejsou schopni vnímat hlasy ani ostatní zvuky kolem sebe, nebo se
nedostanou všude, kam by chtěli. Především na ně jsme mysleli,
když jsme začali připravovat projekt Zoo všemi smysly. Původně
nesl název Příroda ve tmě a chtěli jsme jím přiblížit pestrý svět
zvířat a přírody hlavně zrakově postiženým a nahradit jim vizuální
vnímání hmatovými a sluchovými vjemy. Nechtěli jsme však, aby se
tito lidé cítili izolováni, aby se na ně pohlíželo jako na nemocné.
Rozhodli jsme se proto rozšířit náš projekt tak, aby si v zoo našel to
své opravdu každý návštěvník – zdravý, malý, dospělý, senior,
slabozraký, nevidomý, vozíčkář...
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Cíle projektu Zoo všemi smysly nejsou zaměřeny pouze
na zrakově postižené návštěvníky. V letošním roce bychom
se chtěli soustředit také na to, aby se především senioři
cítili v naší zoo dobře, aby i pro ně byly snadno dostupné
všechny informace, aby se dokázali snadno orientovat
v poměrně složitém areálu zoo a aby tu prožili chvíle
pohody a odpočinku. Velkou výzvou je pro nás také
vyřešení přístupnosti všech expozic vozíčkářům. Řeše-
ním jsou například jak stavební úpravy, tak i doplnění 
orientačního systému informacemi o dosažitelnosti jed-
notlivých částí zoo. Doufám, že za několik let bude
pražská zoo skutečně pro všechny a že všichni návštěvní-
ci ji budou moci vnímat „všemi smysly“. �NN

jednoduchého přehrávacího přístroje, který by splňoval
poměrně náročné požadavky na celoroční provoz ve
venkovních podmínkách za každého počasí a který by
zároveň odolával také tlaku ze strany návštěvníků. Délka
záznamu byla stanovena do 30 sekund. Do užšího výběru
se dostaly se svými prototypy dvě firmy, z nichž nejlépe
splňovala naše požadavky firma R.D.E. Pradubice.
Přehrávač je vyrobený z nerezového plechu a má rozměry
odpovídající základním prvkům informačního systému
používaného v pražské zoo. Jako spouštěcí zařízení jsme
použili dotykový spínač, který má pro podmínky v zoo
lepší parametry než spínač mechanický. Poměrně
složitým problémem byla povrchová úprava přehrávačů
a upevnění kovového pásku s popisky v bodovém písmu.

Prvních dvacet sad – hmatový prvek a přehrávač
s krátkým záznamem hlasu zvířete – jsme instalovali
v březnu 2009. Do konce roku 2009 počítáme s osazením
80 sad po celém areálu zoo.
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ZA TREMPY

Původní romantika Štěchovic
a především údolí Vltavy a Svato-
jánských proudů k sobě přitahovala
duše toužící po svobodě v divoké
přírodě, a tak není divu, že se zde
objevili první trempové. Nejen první
v těchto místech, ale vůbec první
u nás. Vždy� historie nejstarší osady
sahá až před rok 1918. Jde o legen-
dární osadu Ztracená naděje, zná-
mou spíše jako Ztracenka. Původní
osada byla zalita vodou přehrady, ale
trempové si vybudovali novou, výše
ve svahu, a ta stojí dodnes. Myslím,
že ani nemusíte být ortodoxními
trempíky a zpěváky u táborových
ohňů, abyste znali některou z ne-
smazatelných písniček, které byly tě-
mito místy inspirovány. Stačí jen
nadhodit: ...až ztichnou bílé skály...,
Ztracenka volá ....

KUDY VEDE CESTA

Vzpomínky uplynuly jako vody
Vltavy a je zde přítomnost, tedy 
avizovaná možnost, jak poznat bý-
valé Svatojánské proudy, Štěchovice
a je-jich okolí – představme si NS
Svatojánské proudy. Jedná se o šest
km dlouhou trasu, která začíná
ve Štěchovicích a končí v Nových
Třebenicích, ale nic nepokazíte, po-
kud půjdete obráceně. Ke značení

NEJDŘÍVE TROCHU DĚJEPISU

Obec Štěchovice a její okolí, to je
slavná a oblíbená oblast, kterou na-
leznete asi třicet km na jih od Prahy,
proti proudu Vltavy. Věhlas těchto
míst se začal psát již před více než
půl stoletím, když zdejšími nebez-
pečnými peřejemi začaly proplouvat
lodě se solí z Rakous. V roce 1722
byla na zbytku nejnebezpečnější
skály vztyčena socha sv. Jana Ne-
pomuckého a právě od této doby se
traduje pojmenování Svatojánské
proudy. Každý si jistě vybaví dobo-

vé fotografie vorů proplouvajících
v těchto místech zákruty Vltavy.
Poslední vory dopluly do Prahy v roce
1947. Ale ještě před tím definitivní
konec romantiky Svatojánských
proudů udělala výstavba Štěchovické
přehrady v letech 1939 až 1943,
která ukryla slavné a obávané peřeje
hluboko pod vzedmutou hladinou.
Dnes si jen stěží dokážeme před-
stavit, jaké to bývalo, když se hlu-
boko v údolí voda valila přes kamen-
né prahy a skály, protože nyní Vltava
je zde již jen a pouze klasickým „vole-
jem“.

Procházka po trase naučné stezky nad bývalými Svatojánskými proudy byla
pro mne velký a především objevný zážitek, až jsem si v duchu vyčítal, jak to,
že jsem zde již dávno nebyl. Přitom tato úžasná naučná stezka (NS)
se nachází kousek za Prahou a na její začátek ve Štěchovicích vás doveze
z metropole pohodlně autobus. Dovolte, abych vám představil jednu
z nejúžasnějších vycházek v okolí hlavního města a připravte se i na jistou
dávku adrenalinu.

NAUČNÁ STEZKA

Svatojánské proudy
ANEB TAM, 
KDE U ZTRACENKY TICHNOU BÍLÉ SKÁLY
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čeká při troše štěstí například
setkání s největší ještěrkou žijící
u nás, s ještěrkou zelenou, jejíž sma-
ragdově zbarvený samec dorůstá
délky 35 cm, obvyklejší je mlok skvr-
nitý či slepýš křehký. U vody pak 
žije užovka podplamatá, v okolních
lesích žije na 60 druhů ptáků, včetně
výra velikého, ale také datel černý,
střízlík nebo strakapoud velký.
Z větších savců se můžete setkat
s muflony, srnci a divokými prasaty.
Budete procházet střídavě kolem
skal a su�ových polí, případně
vlhkých údolí.

Tak pěkné počasí a závra� nechte
raději doma. �NN
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CO JEŠTĚ UVIDÍTE

Kromě krásných přírodních sce-
nérií a neobvyklých výhledů na ka-
ňon Vltavy vás na trase NS ještě

je využita modrá a zelená turistická
značka. Na trase naleznete deset
informačních zastávek věnovaných
botanice, zoologii, ekologii, ale také
námi již probírané historii. Trasa
NS využívá částečně pěšinku, která
je přímou následovnicí první pěší tu-
ristické trasy KČT, ta byla mezi Ště-
chovicemi a Svatojánskými proudy
vytýčena již v roce 1889. Nicméně
nejzajímavější a přímo i nejnapí-
navější část cesty na vás čeká mezi
Ztracenkou a Třebenicemi. Zde
je cesta doslova vytesána do skály
nad řekou, dojde tedy na několik
tunýlků, zábradlí a jistících řetězů,
to vše až několik desítek metrů nad
vodou. Cesta je to opravdu náročnější
a nelze ji doporučit za mokra
či dokonce sněhu a rovněž na jízdu
na kole raději také rovnou zapo-
meňte. Varováním budiž skutečnost,
že zde již došlo ke smrtelným
nehodám.

www.stezky.info, www.stezka.cz
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se musí uchylovat na značené turis-
tické cesty. Ty jsou však přednostně
určeny pro pěší a některé úseky jsou
pro cyklisty sjízdné nejen obtížně,
ba přímo vůbec. V tomto okamžiku
může dojít ke konfliktu nejen s pěší-
mi, ale i s přírodou. Nicméně stále
nedochází k nejhoršímu, protože 
cykloturista jedoucí v terénu samo-
zřejmě vyhledává co nejpohodlnější
stopu, která v naprosté většině
je shodná s pěšinkou již vyšlapanou
chodci.

MTB

Česky horská cyklistika. Jak již
název tohoto odvětví napovídá, mělo
by jít o jízdu v horách, končinách to
v Čechách v naprosté většině podlé-
hajících zvýšené ochraně přírody.
Největší množství horských kol však
naštěstí nebo vlastně pro přírodu
bohužel naleznete mimo horské
hvozdy, kde nebdí oko ochranáře. Zde
pak dochází nejčastěji ke konfliktu
mezi pneumatikou kola a přírodou.
Jezdci na MTB rádi vyhledávají úzké
pěšinky klikatící se mezi stromy (tzv.
singletracky), potýkají se s kořeny,
kameny a jinými technickými úskalí-
mi, což se mnohdy projeví především
na strženém svrchním pokryvu,
ve vyježděných brodech či podmá-
čených místech. Přesto i zde platí,
že stopa vyježděná horským kolem
je mnohem užší než vyšlapaná chod-
ci, natož cesty rozježděné koňmi,

MĚSTSKÁ CYKLISTIKA

Jízda na kole po městě je poně-
kud jiný případ. Předně zde se nejez-
dí v přírodě, maximálně po jejích
artefaktech, takže není už moc co
pokazit. Nicméně právě městský cyk-
lista se chová nanejvýše ekologicky.
Jízda na kole nejen po městě šetří
snad vše počínaje ovzduším, přes
prostor, čas a navíc prospívá zdraví
jezdců. Poněkud problematická je
otázka povrchu cyklistických cest,
které především ve městech bývají
vybetonovány či vyasfaltovány, a to
i tam, kde netřeba. Pro přírodu nic
moc.

CYKLOTURISTIKA

Tedy kola rázu terénnějšího,
naložená vším potřebným na jedno
až vícedenní putování. Zde již ke
kontaktu cyklistů s přírodou dochá-
zí, ba přímo je jimi vyhledáván.
Cykloturisté nejraději jezdí po
osvědčených cyklotrasách a jsou ještě
raději, když mohou jezdit po cyk-
lostezkách, tedy po komunikacích
určených výhradně pro ně. Pokud
je toto splněno, je spokojenost na
všech stranách. Občas dochází k ře-
šení problémů typu, jaký povrch
(asfalt, zámková dlažba, mlatovka
atd.) se hodí na cyklostezku, pro-
cházející konkrétním územím, jsme
u obdoby problému ve městě. Ne-
jsou-li trasy a stezky, cykloturista

SILNIČNÍ CYKLISTIKA

Pro začátek jsem zvolil ten druh
cyklistiky, který evidentně nejméně
ovlivňuje své okolí. Ovšem pomine-
me-li nervy řidičů sdílejících společ-
né komunikace se shrbenými cyklis-
ty ve strakatých dresech. Silničáři
prostě jezdí po běžných komuni-
kacích, samozřejmě vyhledávají ty
nižších tříd s menším provozem
motorových vozidel, bohužel zde bývá
povrch vozovek rozbitější. Vliv sil-
ničářů na přírodu je takřka nulový,
snad jen cestou odhozené obaly
od energetických tyčinek, případně
ve škarpách poházené nezalepitelné
galusky.

Zdánlivě prostá a zbytečná otázka, která je pro
mnohé již předem zodpovězena jednoznačným
a rázným ano. Bicykl je přeci možno považovat
za vzor ekologické dopravy. Ovšem se stále
se zvyšujícím počtem cyklistů, především
ve volné a o to vzácnější krajině, se začínají
objevovat určité pochybnosti, a mnohdy
i právní spory, o neškodnosti cyklistiky pro
přírodu. Podívejme se podrobněji na vliv jízdy
na kole na přírodu, ale předem upozorňuji,
že nepůjde o únik maziv z řetězu či exhalace
vypouštěné cyklisty. Probereme nejrozšířenější
druhy cyklistiky a jejich vliv na projížděnou 
krajinu, na přírodu.

Je jízdní kolo ekologické?
ČILI MALÉ ZAMYŠLENÍ NAD VZTAHEM CYKLISTIKY K PŘÍRODĚ
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tentnost, nedostatek politické vůle,
nezájem atd. Však to známe i z jiných
oblastí.

CO CHTĚL VLASTNĚ AUTOR ŘÍCI.

Žádný hluboký rozbor prob-
lematiky se nekoná, jen jsem chtěl
upozornit, že nic není tak jedno-
duché, jak se občas udává a mnohdy
se jezdci na kolech hází do jednoho

pytle. Zkrátka cyklistika v přírodě
byla, je a stále více bude. Jde jen
o to hledat společná řešení, která
by chránila přírodu před nezodpověd-
nými jezdci a cyklisty před militant-
ními ochránci, a nevytvářet naschvá-
ly. V této oblasti mnoho práce dělají
organizace jako Greenways, Čemba,
Nadace Partnerství a mnoho dalších.
Na jedné straně vznikají pohodlné
cyklostezky vedoucí křížem krážem
naší republikou a umožňující poznat
jak krásy přírody, tak historické
památky. Na straně druhé jsou
otevírány bikeparky, kde si na své
přijdou vyznavači adrenalinové jízdy
přírodou. Naštěstí všeobecný roz-
mach cyklistiky již doznal odezvy
i v orgánech státní správy, především
mikroregiony a svazky obcí se snaží
podporovat tento druh dopravy
a sportu. Další, by� relativní výhodou
na straně jízdního kola jsou peníze,
všemocné to zaklínadlo dnešní doby.
Cyklisté s sebou vezou samozřejmě
i peníze, za které chtějí pít, jíst
a spát. A peněz je potřeba všude,
i když ne za každou cenu, přeci jen
doba raného kapitalismu balkán-
ského typu již snad pominula.
A závěr, ten je snad společný pro
mnoho oblastí, kde se střetávají lid-
ské zájmy. Je to o lidech ... �NN

tem, že sjezdová tra� je velmi podob-
ná trati pro terénní motorky, tedy jen
vyježděná hlína, kamení. Ovšem jde
o legální tratě, navíc jsou mnohdy
budovány v zimních střediscích, kde
sjezdaři, ale i jiní cyklisté vytěžují
sedačkové lanovky v období, kdy není
sníh. Tedy stále častěji. Příkladem
budiž Ještěd, Klínovec, Špičák
u Železné Rudy a další. Výhodou
těchto legálních tratí je minimalizace
touhy bikerů hledat cesty volnou
přírodou.

INDIVIDUA

Netřeba se zmiňovat, že za vším
stojí člověk a jeho přístup k životu,
potažmo výše naznačeným prob-
lémům. Na jedné straně jsou cyklisté
všeho druhu a jejich množení se je
v posledních letech nepřehlédnutel-
né. Lidé jezdící na kole mají své
potřeby, které jim zajiš�ují nejen
místo na slunci, přesněji na cestě, ale
i bezpečnost. Nejlépe cyklotrasy
vedoucí po cyklostezkách. Ostatně
stejné potřeby vlastních cest, kde
se nikdo neplete a jsou bezpečné,
mají automobilisté, kterým se vy-
chází vstříc až až. Adrenalínoví jezd-
ci (FR, DH) chtějí mít možnost užít
si to jinde, ale legálně a bez kolize
s kýmkoliv a čímkoliv. A jsme u dru-
hé strany, kde stojí větší či menší
snaha kompetentních orgánů cokoliv
řešit či věci pomoci, tedy budovat,
organizovat, zajiš�ovat. A jsou zde
"individua", která nalezneme na obou
stranách. Jde o jedince, kteří jdou
proti všem a všemu, dokonce i proti
době a sobě. Na jedné straně jsou
to bezhlaví jezdci, ohrožující sebe,
budiž, ale i okolí, okolní chodce či jiné
jezdec a samozřejmě i přírodu živou
i neživou. Individua na straně druhé,
zjednodušeně, úřední šiml, nekompe-

o korytech po lesní těžké technice
nemluvě. Cyklisté mají totiž, zvláště
v obtížném terénu, jedinou možnost,
a to jezdit za sebou.

FR, DH

A jsme na pomyslném druhém
konci cyklistického spektra. Jde
o disciplíny, kdy se na kole jezdí
obvykle pouze z kopce, a to mnohdy
hlava, tedy příroda ne příroda. Opět
mnohé napovídá název jedné z disci-
plín, freeride (FR). To se opravdu
vyhledává jízda volným terénem, čím
více skal, čím prudší, členitější
je cesta, tím lepší. Nutno přiznat,
že po průjezdu těchto bikerů zůstává
mnohdy příroda dost poznamenaná.
Na druhé straně freeridista je tvorem
poměrně plachým, stranící se ostatní
veřejnosti a ukrývající se do opuště-
ných zmol, vyschlých koryt, starých
lomů a podobných lokalit. Zde pak
přiloží ruku k dílu a přetvoří si terén
k obrazu svému, vybudují klopené
zatáčky, různé překážky, skoky
a dopady. Obvykle zjistí, že je pro
ně výhodné seznámit se s majitelem
pozemku, případně místním úřadem
a své království se pokusit zlegalizo-
vat. Další partička, sjezdaři (Down
Hill, DH) mající podobnou úchylku
jako jejich takřka dvojče FR, sjezdař
však vyhledává hotové tratě. Navíc
DH je oficiální disciplína, zaštítěná
Českým svazem cyklistiky. Je fak-

www.prazskecyklostezky.cz, www.nakole.cz

www.prahounakole.cz



N ejúspěšnější účastníci byli vybráni z řad 7.500 dětí
zapojených do projektu. Jako vítězové ornitologické

soutěže mohli navštívit Národní park Neusiedler See-
Seewinkel, ležící na hranici Rakouska a Ma�arska, který
je právem považován za Mekku ornitologů. 

Neziderské jezero je se svými více než třemi sty
čtverečními kilometry vodní plochy druhým největším
stepním jezerem Evropy. Velkou část plochy jezera dodnes
pokrývá husté rákosí. To přitom do značné míry určuje
jak krajinný ráz Neziderského jezera, tak i podoby zdej-
šího života. Rákosí tak zde slouží jako hnízdiště
nejrůznějších druhů vodního ptactva – díky němuž je
Neziderské jezero významným útočištěm migrujících
ptáků. Zároveň jsou zde rákosové porosty součástí
pastevních ploch a je možné ho považovat za nejdů-
ležitější jezerní plodinu, kolem níž se točí i mnoho aktivit

První den
jsem 

věnovali
návštěvě

infocentra.
Mapy, 

informační
texty,

obrázky
a vycpaniny

ptáků byly
podkladem

pro 
ověřovací

test znalostí. 

Mělké zaplavené oblasti jsou oblíbenou pastvinou pro koně i skot. V oblasti 
se chová původní plemeno dlouhorohého skotu. V pozadí vpravo velké hejno
kolpíků bílých.

Pravidelná přírodovědná expedice do evropského 
národního parku se pod vedením realizačního týmu
sdružení ORNITA letos uskutečnila v Národním parku
Neziderské jezero v Rakousku od 6. do 10. srpna 2009.
Zúčastnilo se jí 34 dětí z pražských základních škol. 
Byli to vítězové celopražské ornitologické soutěže 
vyhlášené v minulém školním roce v rámci projektu
Sedmero krkavců, o kterém jsme Vás informovali 
v předchozích číslech.

Seznámení s Nezider
NEJÚSPĚŠNĚJŠÍ MALÍ PŘÍRODOVĚDCI 
NA CESTÁCH PO EVROPSKÝCH NÁRODNÍCH PARCÍCH
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Z dejší rovinatý kraj je plný vinic a rákosinových je-
zírek. Na turistických stezkách jsou umístěny

dřevěné rozhledny pro pozorování ptactva vybavené
funkčními dalekohledy, které je možné bezplatně použít.
Položili jsme si otázku, jak dlouho by podobné daleko-
hledy umístěné na odlehlých místech vydržely nepo-
škozené v České republice.

Jednu ze složek ochrany národního parku Neu-
siedler See tvoří program na záchranu vzácných ple-
men hospodářských zvířat. Výsostné postavení tady
má plemeno bílého osla, kterého jsme spolu s původ-
ními druhy skotu pozorovali při projíž�ce přímo
u břehu Neziderského jezera. Nevšedním obyvatelem
ohrazených výběhů je také poměrně početné stádo koní

místních obyvatel. Jedinečná fauna a flóra jsou chráněny
dvěma sousedícími národními parky (Neusiedler See-
Seewinkel a Fertő-Hanság) a také zapsáním na Seznam
světového dědictví UNESCO v roce 2001.

Z ákladnou účastníků byla mládežnická ubytovna na
usedlosti Georgshof přilehlé k městečku Poders-

dorf, které se nachází na východním pobřeží Nezider-
ského jezera. V Podersdorfu je přístav zdobený dře-
věným molem, majákem a oblázkovými plážemi, které
omývá mírně slaná voda. Za větrného počasí se na
jezeře vytvářejí poměrně velké vlny a návštěvníci zde
mohou nabýt dojmu, že se nacházejí na břehu sku-
tečného moře.
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O pozorování
ptáků 
stativním
dalekohledem
byl zájem.
Teleskop
umožňuje
posuzovat
i jednotlivé
detaily, bez
nichž se
některé druhy
ptáků nedají
rozlišit.

Strašák na vinici – nejstarší způsob plašení ptáků

Centrem našeho pobytu se stal pension Georgshof. Vedle
přilehlé jízdárny je vybaven i velkou zahradou
s altánkem a zastřešeným „sálem“.

ským jezerem



druhů ptáků v době konání soustředění je uveden na
webových stránkách www.ornita.cz. 

K romě pěších vycházek do okolí Georgshofu pro-
běhly exkurze, na kterých nechyběly dalekohledy,

fotoaparáty a poznámkové bloky k záznamům či
nárčtům vlastních pozorování. Součástí programu byla
také plavba lodí po jezeře a cestování na koňských
povozech. Ty se ukázaly pro pozorování ptactva s vel-

Převalského, kterého by zde čekal asi opravdu jen
málokdo...

Vzdělávací ornitologický program vedl přední člen
České společnosti ornitologické Lubomír Peške. Podle
jeho sdělení napočítali v době konání soustředění se svým
kolegou, ornitologem Pavlem Bergmanem celkem 62
druhů ptáků. Většinu těchto druhů mohly pozorovat i dě-
ti vlastními nebo zapůjčenými dalekohledy nebo i sta-
tivními teleskopy. Kompletní seznam pozorovaných
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Pro hejna
špačků 

obecných je
dozrávající

víno 
oblíbenou
potravou.

V hejnu
často 

převládají
hnědě 

zbarvení
mladí ptáci.

Na cestě
okolo Lange

Lacke
je několik

pozorovate-
len. Některé
jsme využili

k pozorování
kachen.



kou skupinou dětí jako nejvhodnější. Povoz tažený
koňmi ptáky nejméně plašil a bylo možné s ním zajet
i na odlehlejší cesty a některé druhy ptáků vidět po-
měrně zblízka. 

B ěhem exkurzí se pod vedením ornitologů podařilo
objevit hejno asi 20ti tenkozobců opačných a hejno

několika desítek kolpíků bílých. Z bahňáků dominovali
čejka chocholatá, bekasina otavní, vodouš rudonohý
a šedý. V jednom místě nás oblétala koliha velká, jako by
se chtěla ukázat všem. Skutečnou třešničku na dortu
představoval při návratu z projíž�ky jeden z opozdilých
dudků chocholatých, který si nedaleko od vozu usedl na
vinici, takže se mnohým dětem podařily i dobré snímky. 

S oučástí večerních programů byly přednášky o ptácích,
různých zajímavých výzkumech ptačího tahu, ale

i o vyhynutí a opětném vypouštění koní Převalského do
přírody v Mongolsku nebo o tajích fotografování. Po-
sluchači si tak mohli udělat bližší představu o různorodé
práci moderního zoologa. Současná ornitologie široce
využívá moderní technologie včetně satelitní telemetrie.
Jedině její pomocí je možné sledovat grandiózní
každoroční migrace ze severských hnízdiš� do vzdálených
zimoviš� v Africe, Indii nebo v Austrálii či třeba na Novém
Zélandu. Výsledky těchto výzkumů obsahují velký a zají-

Pilot malého
letadla
bravurně
prolétával
těsně nad
vinicemi,
aby odplašil
hejna
špačků. 

Pozorovatelny jsou vybavené dalekohledy, které můžete bezplatně použít.

Společná projíž�ka na voze taženém koňmi byla vítanou příležitostí k pobavení,
ale i k rozšíření počtu pozorovaných ptačích druhů.

Vzácné stádo bílé formy oslů jsme viděli při projíž�ce na pastvině nedaleko jezera. 

K naší velké radosti jsme pozorovali i hejno štíhlých černobílých tenkozobců
opačných na malém jezírku za Lange Lacke. 
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projekt o vodním ptactvu a není vhodnějšího místa,
které bychom mohli navštívit s vítězi soutěže na toto
téma. Po zkušenostech z letošního roku bychom na
Neziderském jezeře dokázali pro malé ornitology
připravit celotýdenní vzdělávací program tak, že pro-
žijí 7 zábavných dnů a tento kraj si zamilují“, říká
s úsměvem Veronika Voldřichová. 

S oustředění do Národního parku Neusiedler See letos
mohlo proběhnout jen díky laskavé podpoře měst-

ských částí Praha 1, Praha 3, Praha 4, Praha 5, Praha 7,
Praha 8, Praha 11, Praha 13 a Praha 18. Poděkování
všech účastníků patří především starostům těchto 
městských částí a odborům školství a životního prostředí.
Děti z Prahy 2 podpořilo sdružení Ornita s částečnou
finanční podporou rodičů, kterým organizátoři také dě-
kují. �NN

mavý potenciál, nebo� v sobě spojují nejen současné
vědecké poznatky, ale jednotlivé ptačí příběhy přinášejí
i informace o geografii, lidských kulturách a jejich vztahu
k přírodě či o světových náboženstvích. 

Zornitologického soustředění se děti vrátily s novými
znalostmi o národním parku Neusiedler See, který

není veřejnosti příliš znám, ale rozhodně ho poznala
většina českých ornitologů. Znalostní testy ukázaly, že
si děti ve věku 7 – 15 let zapamatují mnoho informací
třeba i odborných a že je problematika tažných ptáků
zaujala. 

„Je to takový malý vklad do generace dospívajících
dětí. Smyslem našich programů je seznámit děti se zají-
mavými přírodními lokalitami v Evropě. A protože ptáci
neznají hranic, chceme se s nimi na chvíli podívat na
svět očima ornitologa a pochopit jak v rytmu ročních
období přelétají ptáci celé světadíly a zase se vracejí
zpět“, vysvětluje vedoucí projektu Veronika Voldři-
chová a pokračuje. „Během ornitologických programů
mají účastníci možnost lépe poznat širší souvislosti
a pravidla, která v přírodě existují. Věřím, že to není
naposledy, co jsme Neziderské jezero s dětmi navští-
vili. Sdružení Ornita plánuje do roku 2010 – 2011 nový
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Nejčastějšími
a nejnápad-

nějšími
volavkami

byly 
překrásné

volavky bílé,
vyznačující
se extrémně

dlouhým
krkem, který

jim umožňuje
zasáhnout

rybu i na
poměrně

velkou
vzdálenost.
Vedle nich
se v rákosí

skrývaly
i volavky
popelavé

a červené.

Vodouš rudonohý byl vedle čejky chocholaté v tomto období nejběžnějším
bahňákem.

Na závěr pobytu nám všem při projíž�ce překrásně zapózoval i dudek chocholatý,
přestože většina populace již dávno odlétla.

Pozorování vodních ptáků a bahňáků v rakosinách usnadňují početné
pozorovatelny na příhodných místech v Parku. Tato přímo u břehu Neziderského
jezera patří k největším.
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www.ornita.cz

Součástí
programu
byla plavba
po jezeře.

K ochraně úrody vína proti statisícům
hladových špačků se používají velké sítě,
výstřely dělobuchů i letadla. Pro některé
to skončí i špatně.



velkého meteoritu na území Němec-
ka a jsou vlastně pozůstatky meta-
morfovaných hornin. (Ostatně i jedna
z úsměvných teorií praví, že tvar
Česka není jen tak náhodou podobný
obří proláklině ohraničené ze všech
stran pohořími, zrovna se nabízí
vysvětlení, že se jedná o kráter po
dopadu meteoritu.) 

Následky hlubinných zemětře-
sení v moři – tsunami – nás tedy
nezasáhnou, při našich zemětře-
seních hlavně v západních Čechách
spadne nanejvýš sklenička ze stolu.
Ohně pod našimi nejmladšími sopka-
mi Komorní a železnou Hůrkou
u Chebu už dávno vyhasly. Jedinou
hrozbou pro nás zůstává voda. Tento
živel ovšem dovedl u nás lidem často
velice "zatopit", i když jsme si často
pyšně mysleli, že poručíme větru
dešti a vše je pod kontrolou, rok 1997
na Moravě a 2002 v Čechách ukázal
pravý opak.

Povodně v našich zeměpisných
šířkách můžeme stručně rozdělit na
zimní – vzniklé táním sněhové po-
krývky nebo tvorbou ledového nápě-
chu, a letní, které jsou následkem
dlouhotrvajících srážek nebo naopak

zené americkými imperialisty po
druhé světové válce, apod. Celkově se
dá říci, že úroveň zdravotní péče je
v naší zemi na takové úrovni, že
katastrofy typu epidemie moru může-
me vypustit (i když, kdo ví, vzpo-
meňme např. na „hit“ letošní okur-
kové sezóny – tzv. prasečí chřipku).
Posledním – třetím typem katastrof,
je hrozba z vnějšího kosmického
prostoru a to především srážka vel-
kého kosmického tělesa se Zemí. Že
toto riziko není až tak nereálné
i u nás dokazují například „poslové
z vesmíru“ vltavíny, staré cca 15 mi-
liónů let, které vznikly při dopadu

Jaká nebezpečí můžeme, by�
jen hypoteticky, od přírody u nás
očekávat?

Přírodní katastrofa obecně vzato
může být bu� následkem některých
dynamických fyzikálních projevů
Země a její atmosféry, tedy např. ze-
mětřesení, vulkanické erupce, tsuna-
mi, bouře, orkány, krupobití, dlouho-
trvající srážky nebo naopak sucho.
Druhou skupinou jsou katastrofy bio-
logického druhu, tj. epidemie a pan-
demie, dříve mor, cholera, dnes AIDS,
některé formy žloutenky, kobylky
žeroucí celou úrodu, mandelinky
bramborové – u nás zákeřně nasa-
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Povodeň v Praze roku 1824, A. Sacchetti, olej na plátně.
Při Svatojánské povodni v Praze-Podskalí z ohrady knížete Schwarzenberga na tisíce sáhů dříví voda pobrala, kteréž povodáci od Prahy až po Mělník nejvíce chytali...

Pro obyvatele pobřeží jihovýchodní Asie, kde před nedávnem smetla vlna
tsunami vše, co jí leželo v cestě, mohou být naše povodně směšné, Japonci
by zemětřesení, která se občas vyskytnou v západních Čechách vůbec
nezaregistrovali, obyvatelé oblastí Afriky, které trápí sucho, by naše plýtvání
pitnou vodou považovali za neuvěřitelný luxus, a orkán Kyril se v porovnání
s hurikánem Katrina (New Orleans 2005) zdá být jen lehkým večerním
vánkem. Hrozí nám oproti jiným oblastem světa vůbec nějaká vážnější 
přírodní katastrofa? Anebo jsme země, kde největším a vlastně jediným
rizikem jsou občasné povodně (lidé, které povodně postihly vážněji,
a	 mi tento výrok, prosím, prominou)?

JSME U NÁS, CO SE TÝČE 

PŘÍRODNÍCH KATASTROF, 
POD ZA VODOU?
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srážek prudkých a bleskových na re-
lativně malém území. Ačkoliv lidé
v dřívějších dobách byli více spjati
s krajinou, nestavěli si svá obydlí
v zátopových zónách, nepokrývali
povrch země stále víc betonem
a netvořili tak „deštník“, ze kterého
voda rychle stéká dolů, nenarovná-
vali ve velkém potoky i řeky, byly
i dříve povodně velmi ničivého
charakteru. 

Účelem tohoto článku však není
sepsat všechny povodně od středo-
věku až dodnes, zastavíme se jen
u několika málo z nich – u těch
„mediálně“ zajímavých. První docho-
vaný zápis o povodni je zaznamenán
v Kosmově kronice. Léta od Narození
Páně 1118 v měsíci září byla taková
povodeň, jaké myslím nebylo na ze-
mi od potopy světa. Nebo� řeka tato
naše Vltava, náhle vyrazivší pře-
kotem ze svého koryta, ach, kolik to
vsí, kolik to v podhradí domů, chýší
a kostelů úprkem svým pobrala!
Podle Kosmova zápisu mohla být
hladina řeky až 9 m nad pražským
průměrem! 

Povodeň roku 1342 byla neméně
ničivá, je známá především tím, že
při ní byl stržen Juditin most – před-
chůdce mostu Karlova. .... po před-
chozím teplém jižním větru, po němž

přišel déš� jakoby jarní, po velmi
kruté a tuhé zimě, za níž silným
mrazem zahynulo množství lidu
v Čechách i ostatních zemích, nastala
přívalem sněhové a deš�ové vody
veliká povodeň a obrovskou spoustou
a tlouš�kou ledu byl na několika
místech stržen pražský most.... (Zápis
v Kronice Františka Pražského). 

Karlův most odolával vodě i ledu
548 let, roku 1890 však nevydržel,

při této povodni je doloženo při-
nejmenším několik desítek obětí na
životech i obrovské škody na ma-
jetku. (F. Skrejšovský: Povodeň
v Čechách 1890) Déš� neustával
a vody přibývalo, jekot rozzuřených
vln mísil se ve volání po lodích
a záchraně. A ke všem hrůzám roz-
nesla se za šera ranního ohromující
zpráva „Pražský most se zbořil!“

Příčinou tolika obětí při povod-
ních je nejen rozbouřený vodní živel,
ale i lidská pýcha, lidé jsou ne-
poučitelní v tom, že ač voda některá
místa opakovaně zatopila, za pár let
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Karlův most
v době oprav
po povodni
v roce 1890.
Veřejnosti
byl znovu
otevřen 
19. listopadu
1892.
Fotografie,
Muzeum
Hlavního
města Prahy

Pohled
na protržený
Karlův most
v Praze 
po povodni
r. 1890.
Fotografie,
Muzeum
Hlavního
města Prahy

Literatura:
� Jan T. Kozák a kol.: Povodně
v českých zemích, 2007



se na to pozapomnělo a obyvatelé se
stáhli zpět a postavili si domy nové
– od velkých povodní na Moravě roku
1997 i v Čechách roku 2002 uplynulo
15 a 6 let a lidé se vrací zpět, histo-
rická pamě� tedy netrvá déle než pár
let, následuje pocit, že to jistě bylo
naposledy, že před námi jsou světlé
a suché zítřky..

Co dodat, abychom nekončili ten-
tokrát tak neutěšeně. Na rozdíl od
obyvatel zemí, kde přírodní katastro-
fy jsou kruté, časté a navíc jim nelze
nijak zabránit, snad jen včasnou 
signalizací o blížícím se nebezpečí,
žijeme my v jakémsi závětří, z křesla

Povodeň
2002, Praha.

Celkový
pohled na

nejvíce
postižená

místa,
fotografoval

Miroslav
Raudenský

Plavidlo s místodržícím F. A. Thunem a úředníky
magistrátu při obhlížení škod v zaplaveném Josefově
při povodni v září roku 1890. J. Douba, Olej na plát-
ně, Muzeum hlavního města Prahy
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můžeme v televizi sledovat děsivé
katastrofy, kde se čísla obětí na
dálku stávají pouhou statistikou.
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SOUTĚŽ 

PTAČÍ KRMÍTKA
Po úspěšné jarní výstavě „Ptačí

budky a jejich obyvatelé“ navazuje
Botanická zahrada hl. m. Prahy na
tématiku „Ptáci a zahrady“ a vy-
hlašuje SOUTĚŽ O NEJLEPŠÍ
PTAČÍ KRMÍTKO. Nepíšeme nej-
hezčí, neb takové krmítko by ne-
muselo být nejvhodnější ke krmení
přezimujícího ptactva.

Závaznou přihlášku s bližšími
informacemi o soutěži, včetně toho,
kdy je možné soutěžní exponát ode-
vzdat, najdete na webových strán-
kách nebo si ji můžete vyzvednout
na pokladnách. 

Važme si toho a nedopus�me, aby
těch našich katastrof – tedy přede-
vším povodní – přibývalo jen naší
vinou. Tak se mi zdá, že i tato kapito-
la o přírodních katastrofách končí
přísným (a tím i nezáživným) mra-
vokárným poučením, které většinou
zapomeneme, než je dočteme do
konce. Zkusme tedy alespoň neza-
pomenout na sílu toho jednoho živlu,
který nás čas od času znovu tak
trochu srazí na kolena, při tom se
můžeme dívat na noční oblohu. Snad
právě bude padat hvězda a my si
můžeme přát, aby jen prolétla oblo-
hou a budoucí hledači pokladů
nenacházeli zbytky naší vyspělé kul-
tury přetavené do ušlechtilého dra-
hokamu. 

�NN

Bližší informace: 
Lenka Prokopová
mobil: 737 284 269
e-mail: lenka.prokopova@botanicka.cz 
info@botanicka.cz



Ostrov je sopečného původu a dal by se charakterizo-
vat černým pískem, množstvím rypoušů sloních, lachtanů
hřivnatých neboli lvounů a velrybích kostí. Nad tím vším
kroužily všudypřítomné lupičky, chaluhy. Rypouši větši-
nou téměř nehybně leželi ve skupinách, odpočívali
namačkáni jeden na druhého a na naši přítomnost reago-
vali nejvýše pozvednutím hlavy či mrknutím oka. Snadné
pořízení ale nebylo s lachtany. Shluknuti do skupinek
zlověstně cenili na kolemjdoucí zuby. Nad tím vším občas
svým majestátným stylem přelétl albatros.

Na ostrově je možné také vidět množství nerostů
s otisky kapradin a jiné bujné vegetace a zkamenělé kusy
kmenů stromů. Tak jako jinde na Zemi je to i tady dokla-
dem velkých pevninotvorných a klimatických změn, ke
kterým před mnoha miliony let došlo.

Další z ostrovů, ostrov Deception, nás zavedl do ne-
odolatelné atmosféry Zemanova filmu Vynález zkázy. Již
samotné proplutí mezi útesy do zatopeného sopečného
kráteru bylo impozantní. Naši pozornost upoutaly trosky
továrních budov a jejich zařízení z let 1911 až 1931, ve
kterých velrybáři zpracovávali svoje úlovky. Jejich jediný-
mi současnými obyvateli jsou lachtani. Při několikahodi-
novém putování po ostrově jsem viděl jen jediného tučňá-
ka.

Pokusím se popsat celkovou atmosféru. Zataženo, déš�,
polorozpadlé budovy, rozbitá okna, vyvrácené dveře, ve
větru vrzající okenice, obrovské ocelové kotle, nádrže,
potrubí, navijáky a další zařízení. Nedaleko toho všeho tři
hroby s kříži, z nich jeden mělký, vypažený prkny byl
otevřený. Čitelný nápis byl jen na jediném z nich:
Tommerm. Hans A. Culliksen, narozen 7. 4. 1871, zemřel
4. 1. 1928. Copak se mu asi tenkrát stalo? 

Sopka na ostrově byla činná v letech 1954, 1967, 1969
a 1970. Právě tato opakující se sopečná aktivita byla
důvodem ukončení vědeckého a vojenského využití ostro-
va, které se datuje do let druhé světové války a let násled-
ných. V letech 1990 až 1992 byly zbytky stanice ve
spolupráci britského výzkumu a norského velrybářství
zakonzervovány a ponechány osudu jako památka na

Historie počátku objevování Antarktidy se datuje do
let 1773 až 1775, kdy se k jejím ostrovům přiblížil
Angličan James Cook.

Po nalodění na expediční lo� jsme se vydali za dobro-
družstvím. To začalo hned po několika desítkách
námořních mil, když nás na dva dny pohltily vody
Drakeova průlivu. Pro mne, suchozemce, bylo nepříjemné
poznání, že s vlnami svádí nerovný boj i moderní medi-
cína. 

Lepší pohoda nastala, když se nám dostalo vlídného
přijetí mírnějšími antarktickými vodami v souostroví
Jižní Shetlandy. Většinu času plavby jsme trávili na
palubách, vstřebávali a zaznamenávali první dojmy
z Antarktidy. Až netrpělivě jsme vyhlíželi, kdy se na
obzoru mezi množstvím ostrovů objeví pevnina, členité
pobřeží Antarktického poloostrova. 

Naší první zastávkou a prvním setkáním s tučňáky, na
které jsme byli všichni zvědaví, bylo vylodění na
Livingstonově ostrově, na místě zvaném Hannah Point.
Jméno místa je spjato se ztroskotáním rybářské lodi
Hannah z Liverpoolu v roce 1820.

Tučňáci oslí, které jsme viděli jako první, se projevili
jako zvědaví a ne příliš plaší. Pokud by člověk chtěl
dodržet předpisy a nepřiblížit se blíže než na pět metrů,
musel by je bu� odhánět nebo před nimi ustupovat. Tady
jsme, na jediném místě naší cesty, viděli i kolonii tučňáků
uzdičkových. 
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Nahoře:
Kotvíme

v Lemairově
průlivu
u břehů

Grahamovy
země.

Jednoho únorového dne jsem se objevil v Ushuai, malém městečku
na jihu Argentiny, asi 150 km od pověstného Hornova mysu. 
Celý život jsem si myslel, že tento mys je nejjižnějším výběžkem
jihoamerické pevniny. Ale není. Je to mys na ostrově Horn, 
který zasahuje nejvíce do Drakeova průlivu. První jej obepluli v roce
1616 dva Holan
ané, Le Maire a Van Schouten, kteří žili 
v holandském městě Hoorn a podle něj mys nazvali. 
V letech 1832 až 1833 tyto končiny navštívil mimo jiné 
i Charles Darwin na své badatelské cestě kolem světa.

NAHLÉDNUTÍ 
DO ANTARKTIDY
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Cílem naší další plavby byl fjord Andvord Bay na
antarktickém poloostrově. Pokud bychom, pouze teoretic-
ky, v tomto místě překročili pohoří táhnoucí se po celé
délce poloostrova, ocitli bychom se na břehu Weddellova
moře a měli bychom otevřenou cestu na východ, do
antarktických končin dostupnějších z Afriky, Austrálie
a Nového Zélandu. Toto imaginární obeplouvání Antar-
ktidy bychom ukončili proplutím Rossovým mořem
a návratem od západu zpět k Antarktickému poloostrovu.
Nádherná představa, ale čas vymezený pro naši expedici
by rozhodně nestačil.

Ve zmiňovaném fjordu leží místo nazvané Neko
Harbour. V letech 1911 až 1924 operovala mezi Jižními
Shetlandy a Antarktickým poloostrovem velrybářská lo�
Neko, která zde často kotvila. I při tomto našem výsadku,
již tradičně pomocí člunů Zodiac, jsme se nemohli
odtrhnout od překrásné přírody, hor, ledovců a samo-
zřejmě tučňáků. Když náš člun odplouval, pokoušel se
jeden mladý a zvědavý tučňák nastoupit s námi. Měli jsme
co dělat, abychom mu jeho úmysl „rozmluvili“.

Nezapomenutelným zážitkem bylo setkání s velrybou.
Byl to plejtvák malý, který dorůstá délky cca 13 metrů
a váhy kolem 10 tun. O nich se říká, že jsou zvědaví, což
mohu jen potvrdit. Snad hodinu kroužil kolem nás, zvě-

davě podplouval člun, vykukoval nad vodu, přibližoval se
a zase vzdaloval. Po návratu na lo� se velryba ještě jednou
objevila v celé své velikosti. Na rozloučenou vyfoukla ty-
pický dvojitý gejzír vody a páry.

Další cestu na ostrovy Fish Islands a na kontinent
v oblasti nazvané Prospekt Point nám v noci zkomplikova-
lo velké množství ledu, které se nakupilo v průlivu Penola
Strait. Lo� se sice pokoušela ledy prorazit, ale bez
úspěchu. Výsledkem byla vynucená změna naší cesty pro
příští den. Novými postupnými cíly se stal Petermannův
ostrov, překrásná scenérie Lemairova průlivu a jako perla,
obeplutí Renardova mysu ve člunu. 

Pro Petermannův ostrov jsou typické obrovské plochy
sněhu zbarveného do vínova, žlutozelena až zelena zde se
vyskytujícími řasami. Na jedné z dostupných skal byly

doby minulé. V roce 1995 byla tato velrybářská stanice
zapsána do Antarktické smlouvy jako monument číslo 71.

Snad právě proto, že uvnitř, v útrobách ostrova, dřímá
tak mohutný, ale nevyzpytatelný zdroj energie, je voda
v zátoce na poměry v Antarktidě trochu teplejší. Naměřili
jsme +2° C. Několik nás rychle shodilo téměř všechny
vrstvy oblečení a odvážně vběhlo do moře. Řekněte
upřímně, copak je možné nevyužít možnosti zaplavat si
v Antarktidě?

Dále naše cesta vedla Neumayerovým průlivem k brit-
ské polární antarktické stanici. Břehy průlivu jsou
lemovány strmými štíty, které vyvstávají z moře, jako by
chtěly chránit antarktickou pevninu před nájezdníky.
Stanice leží na ostrově Viencke a nese trochu netradiční
jméno Port Lockroy. Jmenuje se totiž podle francouzského
politika Edouarda Lockroye, který pomáhal v letech 1903
až 1905 a 1908 až 1910 francouzskému badateli Dr. J. B.
Charcoutovi s organizováním jeho antarktických expedic. 

Stanice je obydlena jen přes polární léto. To je zhruba
od listopadu do dubna. Zajímavostí je, že polárníci, kteří
na počátku léta stanici osídlují, musí nejdříve ze schodů
a nejbližšího okolí stanice opatrně odstranit již obsazená
hnízda tučňáků a přemístit je mimo nebezpečí poškození
provozem stanice. To se opakuje rok co rok, již po dlouhá
desetiletí. 

Na sousedním ostrůvku, v místě zvaném Jougla Point
byly k vidění kromě všudypřítomných tučňáků také kom-
pletní, dokonale vybělené velrybí kostry. Asi mořská
bouře vyvrhla před lety na ostrov několik velryb, které se
už nedokázaly vrátit zpět do moře.

Na nedalekém břehu pevniny hrály všemi odstíny
modré barvy trhliny ledovců spadajících až do moře.
V něm se pod hladinou rychlostí blesku prohánějí tučňá-
ci, kteří občas vyletí i nad hladinu. 
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Argentinská
chata na
Petermanno-
vě ostrově.

Uprostřed:
Zpívající
tučňáci oslí.



vidět kousky mechů, lišejníků a sporé nizoučké trávy.
Stovky tučňáků se předváděly jako obvykle. Do svahů
kráčí rozvážně svým kolébavým krokem. Ale ne pomalu.
Ani rozbředlý sníh jim nevadí, mají totiž na koncích prstů
značně veliké a ostré drápy. Legrační je, když jich jde celá
skupina za sebou a kolébají se ve stejném rytmu. Po ro-
vině dovedou kráčet rázně, pochodovým krokem. Cestu
dolů, z vyvýšenin, si usnadňují klouzáním se po břiše za
pomoci křidélek. Dostanou-li se do vody, je jejich neobrat-
nost ta tam. Jako blesk se řítí pod vodou v nejrůznějších
křivkách, vyskakují nad vodu, uletí při tom kousek
i vzduchem. Běda každé rybce, která se neopatrně mihne
kolem. Postávali ve skupinách a vstřebávali teplo posled-
ních letních dnů, tu tučňáci oslí, tam zase kroužkoví,
kterým se také říká něžně Adélky. V letech 1837 až 1840
se plavila antarktickými vodami francouzská výprava pod
velením kapitána Dumont d´ Urvilla a objevila dosud
neznámý druh tučňáků. Byli pojmenováni podle
kapitánovy manželky Adélie. D´ Urville měl rovněž velké
zásluhy na získání Venuše Milóské francouzskou vládou
a stal se zakládajícím členem Pařížské zeměpisné
společnosti.

Renardův mys patří k nejfotogeničtějším částem
Antarktidy. Jeho obeplouvání na člunech mezi drobnými
krami, občas ozdobenými mezi nimi plovoucí růžovou
medůzou, pod obrovskými skalními i ledovými stěnami
kolmo spadajícími do moře bylo fascinující i strašidelné
zároveň. Představa na člun se řítícího bloku ledovce byla
velmi emotivní. Opravdu jsme si přišli jako trosečníci
hledající záchranu. Stísněné pocity rozptylovali tuleni,
kteří se zvědavě vynořovali kolem člunů a mezi krami. Ti
by přece nebezpečí vycítili.

Ještě k tuleňům, při plavbě antarktickými vodami lodí
nebo na člunech jsme jich viděli stovky. Většinou se bez
zájmu povalovali na krách a moc si nás nevšímali.
Několikrát se však stalo, že reagovali vztekle a s vy-
ceněnými zuby naznačovali útok. Jindy se zvedli a zmizeli
pod vodou. Nestačil jsem se jednoznačně přesvědčit, zda
ti zuřiví jsou tuleni leopardí, o kterých se říká, že mohou
být nebezpeční i člověku.

Při plavbě Lemairovým průlivem jsme měli štěstí.
Viděli jsme druhého plejtváka a dlouhou dobu nás
provázelo několik kosatek slídících po kořisti. Tučňáci ani
tuleni si před nimi nemohou být nikdy jisti.

Dalším naším cílem byla návštěva ukrajinské polární
stanice prof. Vernadského. Ta se původně jmenovala

Mladí
tučňáci

využívají
poslední

letní
sluneční
paprsky.
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počátku objevování Antarktidy. Nám až tak zázračně
rajská nepřipadala, ale chápu, je-li výprava řadu měsíců
těžce zkoušena nepřízní počasí, může i trochu poklidnější
pohoda v zátoce připadat jako rajská. Na člunech jsme
křížem krážem propluli zátokou, prohlédli jsme si do moře
spadající jazyky Petzvalova ledovce a kry těch nejkouzel-
nějších tvarů. Tím jsme se rozloučili s Antarktidou
a zamířili jsme na sever, domů. Ale zbývalo nám ještě pár
tisíc kilometrů.

V Antarktidě jsme zažili všechny druhy počasí. Slunce,
mráz, déš�, sníh, mlhu, mraky u země, vítr i bezvětří.
V zajetí skalních a ledovcových stěn jsme s úctou vzpomí-
nali na dávné i méně dávné objevitele tohoto světadílu, na
jejich odvahu a vytrvalost.

Prosmýkli jsme se kolem ostrovů Melchior a záhy nás
pohltily vody Drakeova průlivu. Stejně neklidné, jako při
cestě sem. 

Na samý závěr bych chtěl říci, že v Antarktidě je život
velmi křehký. Necitlivé lidské zásahy do přírody jsou
patrné dlouhé desítky let. Příroda se s nimi v těchto
tvrdých podmínkách jen velmi těžko a pomalu vyrovnává.
Pobývejme v těchto končinách s náležitou úctou a respek-
tem k přírodě. �NN

Faradayova a patřila Velké Británii. V roce 1960 ji
Ukrajina koupila. Proti britské stanici Port Lockroy byla
tato mnohonásobně větší. Některé budovy byly jednopa-
trové. V přízemí se zouvala obuv a odkládaly oděvy.
V patře bylo možno se občerstvit po ukrajinském způ-
sobu. Samovar chrlil šálky čaje, na tácech byly
nejrůznější pochoutky, až nám přecházely oči. Všude
kolem bylo úzkostlivě čisto, přímo po vojensku. Jako
atrakci mají nedaleko stanice obvyklý rozcestník s údaji
jako Kyjev 15168 km a podobně.

Stanice prof. Vernadského spolu s britskou stanicí
Halley Base zkoumají zemskou atmosféru a změny
ozónové díry.

Po dobrodružné plavbě mezi ledovci a krami těch
nejroztodivnějších tvarů jsme připluli k chilské polární
stanici prezidenta Gonzálese. Byla založena v roce 1951.
V době naší návštěvy byla uzavřena. Opět červeně
natřené budovy, přístaviště pro čluny a stovky tučňáků.
Celkový dojem byl černobílý, totiž černé balvany, černobílí
tučňáci oslí, bílé kusy ledu, v pozadí ledovec na druhém
břehu zátoky a bouda, která pamatuje dobu ještě před
rokem 1950.

Zde jsme měli štěstí při pozorování tučňáků oslích.
Několika neustále žadonícím mlá�atům byla rodiči
předávána natrávená potrava ze zobáku do zobáku.
A několik dospělých jedinců jim k tomu vyzpěvovalo. Ano,
jméno oslí jim skutečně náleží právem. Jejich zpěv je
něčím mezi hýkáním osla a kejháním husí.

Závěr našeho putování patřil symbolicky ráji.
Paradise Bay. Svoje jméno získala zátoka rovněž na

Odplouváme
od ostrova
Viencke.

Uprostřed
nahoře:
Rozcestník
u ukrajinské
polární
stanice prof.
Vernadského.

Lišejníky 
na skalách
Petermanno-
va ostrova.
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„Pro účastníky setkání v Tatranské
Štrbě byly připraveny nejen aktuální
informace metodického charakteru
i s praktickými ukázkami, ale také
novinky z oblasti vyhlašovaných pro-
gramů a grantů pro školy, a to na
úrovni národní i mezinárodní. Účast-
níci ocenili také metodický návod
ke zpracování školních programů
ekologické výchovy a byla navázána
spolupráce pro další období. Z celko-
vého hodnocení školení jednoznačně
vyplynulo, že pedagogičtí pracovníci
základních a středních škol mají
největší zájem o praktickou aplikaci
EVVO v podmínkách škol, konzul-
tační i poradenské aktivity při úpra-

přes střední až po speciální a prak-
tické školy, bylo svým obsahem zcela
ojedinělé. Jeho hlavním cílem bylo
vytvořit především optimální pod-
mínky pro rozvoj aktivit směrem
k EVVO a vytvořit platformu komu-
nikace mezi školami a jejich peda-
gogy. 

„Jako největší přínos vidím po-
ložení základů pravidelných setkání
především koordinátorů EVVO, které
již nastartoval Středočeský kraj
prostřednictvím Centra vzdělávání
Středočeského kraje v Poděbra-
dech“, sdělila nám doc PaedDr.
RNDr. Milada Švecová, CSc., která
se školení zúčastnila jako lektorka.

Týdenní seminář se uskutečnil
ve spolupráci s Odborem školství
a sportu Krajského úřadu Středočes-
kého kraje ve školicím středisku
Národního institutu dětí a mládeže
České republiky v Tatranské Štrbě.

Soustředění se zúčastnilo 42 uči-
telů, školních koordinátorů ekolo-
gické výchovy a ředitelů škol z Prahy
a Středočeského kraje. Účastníci
se pod vedením zkušených lektorů
seznámili s cíli environmentálního
vzdělávání, s managerskými postupy
a strategickým plánováním, s proble-
matikou ochrany přírody v Tatran-
ském národním parku i s aktualita-
mi a novými projekty v oblasti orni-
tologie a environmentálního vzdělá-
vání.

Prázdninové setkání pedagogů
širokého spektra škol, od základních
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Večerní ornitologická přednáška

V první polovině srpna se v Tatranské Štrbě
na Slovensku uskutečnil seminář k problema-
tice environmentálního vzdělávání, výchovy
a osvěty. Občanské sdružení Ornita, jehož
cílem je posilování ekologického vědomí,
výchovy a vzdělávání dětí a mládeže s důrazem
na ornitologii, pořádalo v rámci projektu 
podpořeného ministerstvem školství, mládeže
a tělovýchovy České republiky soustředění 
pedagogických pracovníků se zaměřením
na průřezové téma environmentálního
vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO).

ČEŠTÍ KANTOŘI
SE „ENVIRONMENTÁLNĚ" VZDĚLÁVALI NA SLOVENSKU
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Na závěr se uskutečnila beseda
se strážcem Tatranského národního
parku Pavlom Tajbošom, který účast-
níkům představil současné problémy
Vysokých Tater v návaznosti na větr-
nou kalamitu, která postihla Tatran-
ský národní park v roce 2004. Po-
někud pesimistický závěr jeho před-
nášky byl změkčen fotografickou
prezentací tatranských panoramat,
kterou Palo Tajboš poukázal na krásu
Vysokých Tater a na nezbytnost ten-
to slovenský drahokam uchránit. 

Som ve�mi rád, že som bol poz-
vaný na túto akciu. Záujem českých
milovníkov prírody o hodnoty Tatran-

Nepodstatnou motivací řady
z nich, proč právě školením přerušili
letní relax, byl přímý kontakt s krás-
nou tatranskou přírodou a dobití
energie. 

Výsledkem týdenního pobytu,
který od ranních do pozdně večer-
ních hodin vyplnily přednášky i čas
vymezený k tvůrčím projektům, bylo
24 vzorových sad pracovních listů
na téma environmentální výchovy
a 12 prezentací o tatranské přírodě.
Tyto materiály byly zpracovávány
za pomocí počítačů a interaktivní
tabule. Ti, kteří se nebojí ranního
vstávání, se zúčastnili časné ornito-
logické vycházky. Noční sovy
se naopak při večerních přednáškách
pobavily při vyprávění vedoucího
chaty Medvedica Františka Fendeka
o výskytu medvědů v Tatrách či
zpravodaje ČTK Jiřího Borovičky,
který je poučil o náležitostech psaní
tiskových zpráv a porovnal novina-
řinu „včera a dnes“.

vách ŠPEV (školních programů envi-
ronmentální výchovy). V tomto smys-
lu jsme se také pokusili potřeby ped-
agogů naplnit".

Během dvou celodenních exkurzí
měli účastníci možnost se seznámit
se stávajícím stavem Tatranského
národního parku. Součástí soustře-
dění byl i blok zaměřený na využí-
vání moderních technologií při výuce
a tvorbě interaktivních prezentací.
Více než polovina účastníků při úvod-
ním setkání vyjádřila očekávání vzá-
jemné výměny zkušeností se zavá-
děním EVVO do školních vzdělá-
vacích programů, čtvrtina kladla
důraz na kontakt s novými lidmi
a další čtvrtina projevila zájem o no-
vé náměty, které z těchto setkání
získají.
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Správce
školicího
střediska
František
Fendek
(vpravo) pře-
bírá ocenění
z rukou
redaktora
ČTK Jiřího
Borovičky.

Zákoutí
počítačové
učebny byla
trvale
obsazena
tvůrčími
týmy 
pedagogů.

Vernisáž výstavy "Tatranská Štrba 2009" - vůbec
nejdelší panoramatický snímek Jana Hodače je
4 metry dlouhý a je sestavený z celkem 36 jed-
notlivých snímků. V pravém okraji panoramatu je
vidět školicí střediško NIDM Medvedica. Panorama
zůstane trvale vystaveno v recepci školicího
střediska.

Tatranský podvečer, foto Pavol Tajboš

S notebookem u okna - v poklidném prostředí s výh-
ledem do tatranského lesa se dobře pracovalo.



kom školenia. Dúfam, že pomôže
pochopi� nielen krásy, ale aj problémy
ochrany prírody Tatranského národ-
ného parku.

Závěr společenského večera vypl-
nila soutěžní výstava snímků Tater,
které pořídili účastníci semináře při
exkurzích do hor a výstava panora-
matických fotografií Vysokých Tater
českého fotografa Jana Hodače.

Výsledků školení si cení i vedoucí
Odboru školství a sportu Krajského
úřadu Středočeského kraje PaedDr.
Pavel Schneider. Podle něj bylo
navázáno mnoho kontaktů, které
se stanou východiskem komunikace
pražských pedagogů s pedagogy ze
Středočeského kraje. Zdůraznil, že
tak byly vytvořeny podmínky k dlou-
hodobé vzájemné partnerské spolu-
práci při tvorbě školních plánů
EVVO i školních vzdělávacích pro-
gramů, zvláště pak průřezových
témat. 

Všichni účastníci semináře se
určitě do svých škol vrátili obohaceni
o nové motivujícími zážitky, o spoustu
praktických nápadů, nová přátelství
a v neposlední řadě i o aktualizaci
povědomí o environmentální výchově
a vzdělávacích a informačních aktiv-
itách v EVVO. V tomto smyslu
potvrdilo jejich odbornou způsobilost
osvědčení o absolvování vzdělávacího
programu. A to není málo.

�NN

Účas� na podobných besedách
vždy uvítame. Propagovanie nevy-
hnutnosti ochrany prírody je behom
na dlhú tra�. Najvýznamnejšiu úlohu
v nej zohrávajú práve pedagógovia,
lebo formujú názory už u detí. Preto
bolo pre mňa samozrejmos�ou po-
skytnú� moju prezentáciu účastní-

ského národného parku bol vždy
ve�ký, čo sa prejavilo napríklad vý-
raznou podporou v období tesne po
kalamite z roku 2004. Myslím, že je
dôležité neustále posilňova� vzájom-
nú komunikáciu a vymieňa� si skúse-
nosti v oblasti riešenia ekologických
a environmentálnych problémov. 
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Skupinové
foto 

Štrba 2009
– účastníci

soustředění
byli

rozděleni 
do čtyř

družstev. 
Tři družstva

pedagogů
a modré
družstvo

organizá-
torů 

a lektorů.

Učitelé soutěžili v kategoriích: Tatranská flóra - vzácné květy, panoramata Tater,
nejvtipnější snímek ze školení, skupinová fotografie týmu a tatranský živočich.

Součásti výstavy byly panoramatické snímky fotografa Jana Hodače.

Školicí středisko NIDM má příjemné
podkrovní prostory – počítačovou 
učebnu a přednáško-vý sál  
(na snímku). Je velmi vhodné
i k pořádání školy  v přírodě.



zilidské i za hranicemi Řepína, své
zahrady, louky, pole, lesa.

Z čeho jste vycházeli při realiza-
ci vzdělávacího programu?

Vycházíme z dané skutečnosti:
Řepín – můj domov. Od tohoto faktu
se vše odvíjí. Citový vztah k místu,
kde vyrůstám, vede k jeho neohro-
žování, zachování, neničení, udržení.
V malém se o toto snažíme ve škole
– mezilidské vztahy, nepoškozování
věcí a okolní přírody – naopak péče
a ochrana.

Jak toto realizujete?
Velké děti pomáhají s péčí o malé,

částečně uklízí ve škole, třídí odpad,
sbírají papír a víčka, uklízí Řepín
a okolí, čistí rybník Vinici a ode-
mykají studánku. Protože je Řepín
náš domov, akce bu� vzniknou přiro-
zeně nebo je realizujeme dle potřeby
během celého školního roku. Další
aktivitou je ve spolupráci s rodiči vče-
lařský kroužek. Včelaříme již od prv-
ního ročníku, zájem dětí – možných
budoucích včelařů –je poměrně velký,
snad někteří z nich omladí včelař-
skou základnu. Dále upevňujeme
vztahy spoluprací hudebně-divadel-
ní, na které se podílejí rodiče, bývalí
žáci a žákyně, současní žáci a žákyně
a paní učitelky. Nejdůležitější je, že
zrealizování těchto aktivit nám při-
náší pocit radosti. Tento nenahra-
ditelný pocit znásobí i uznání diváků
z Řepína a okolních obcí.

Jak byste charakterizovala Vaši
školu?

Základní škola s dvěma třídami 
I. stupně spolu s jednotřídní mateř-
skou školou tvoří „velkou rodinu“ ve
věkovém rozpětí dva a půl až padesát
sedm let, dohromady je nás padesát,
z toho 41 dětí a 9 dospělých. Učíme
se, hrajeme si, povídáme si, vaříme,
pereme, uklízíme, spíme, jíme, pra-
cujeme, odpočíváme... podobně jako
doma. Všechny nás spojuje Řepín.

Jak Vaše „rodina“ funguje? 
Vše se odvíjí od vztahů mezi

námi. Právě blízké vztahy prolínají
naším vzdělávacím programem. Byli
bychom rádi, kdyby si „naše“ děti
uvědomily, jak je důležité vycházet
dobře s ostatními lidmi a přírodou.
Aby byly přátelské k blízkému okolí,
přírodě a chápaly potom i vztahy me-
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Mgr. Olga Svobodová vystudovala Pedagogickou fakultu UK v Praze, učitelství pro I. stu-
peň ZŠ. V Praze také vyrůstala a krátce učila. Život ji zavál kousek od Prahy, nedaleko
Mělníka, do vsi Řepín, kde na ni místní málotřídní škola "dýchla", a začala zde učit. 
Od 1.8.2004 je v Základní škole a Mateřské škole Řepín ředitelkou.
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Potýkáte se s nějakými potížemi?
Naší snahou je získat vnitřně pro

tyto aktivity všechny děti, ale někteří
zájem nemají a spontánně se nezapo-
jí. Doufejme, že se alespoň zamyslí,
když ne te�, snad později.

Nabrala jste o prázdninách
novou energii?

Moc mě potěšil prázdninový se-
minář EVVO v Tatranské Štrbě. Sešli
se zde nadšení lidé, kteří svou práci
dělají rádi. 

Navázala jsem nová přátelství
s kolegy ze středočeských a praž-
ských škol. Zároveň se nám dostalo
odborných aktuálních informací me-
todického charakteru a zdokonalili
jsme se v tvorbě prezentací. Spolu-
práce při tvorbě školních plánů
EVVO i školních vzdělávacích pro-
gramů v krásném prostředí Vyso-
kých Tater byl motivující zážitek,
který byl pro mě impulsem k pravi-
delnému setkávání a výměně zkuše-
ností se zaváděním EVVO. 

Toto prázdninové setkání mě
znovu utvrdilo, že práce s dětmi má
smysl. Velmi si vážím toho, že jsem
mohla být při tom. �NN



and all through the Park there are
reminders of the days when the
fortress and associated buildings
were inhabited. Water bodies 
dominate the scenery – Padam Talao
and Rajbagh sit at the foot of the
huge Ranthambore battlements 
with the seasonal Malik Talao 
making up the trio. It is around 
the fortress and these 3 waterbodies
that many people encounter their
first tiger. For many of us the only
indication we see of tigers is a
footprint or scratch marks on a tree.
Not the case in Ranthambore, where

people to areas outside the Park
boundary. This was a source of
considerable conflict and remains
so to this day, particularly as the
human population continues to grow
apace. Painful though it was, the 
success of Ranthambore as a tiger
reserve rests squarely on the 
shoulders of this operation and today
many of the evacuated villages are
the best feeding grounds of the tiger.

The forest is mainly deciduous
and throughout the Park there are
steep scarps and rock outcrops and
reasonably large areas of savanna

Ranthambore National Park is
situated in northern India, about
130km from Jaipur, in the state
of Rajasthan. The Park started life
in 1955 and was designated as one
of the Project Tiger reserves in 1973.
In 1984 the Game Sanctuary had 
its boundary expanded to include
2 other forest reserves, increasing
the Park to its current size of 392
square kilometres. One of the 
landmark events for the Park took
place upon designation as a Project
Tiger reserve with the translocation
of 16 villages and over a thousand 

The real damage to Bengal tiger populations began in the 18th century when
Europeans brought their firearms to India and the sport of tiger shooting
became fashionable. For the Tiger it was probably the beginning of the end.
The Maharajas and the British entered into the 19th century with large scale
tiger hunting and by the time the tiger had entered into the 20th century its
fate was already sealed. Hunters gloried in their feats of tiger slaughter with
one Maharaja shooting 1100 tigers in his lifetime – probably the entire 
population of Bengal tigers today! It is worth noting that at the start of the
1900s the Bengal tiger population stood at around 40.000 and fell below
4.000 by the mid fifties. 
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A WORLD
WITHOUT
TIGERS?



of its isolation. Recent work suggests
that "stepping stone" connectivity
could be revived between it and
Sariska tiger reserve. Sariska is
roughly twice the size of
Ranthambore with large parts of the
forest having a lots of suitable prey
species, but until recently it had
no tigers. In 2005 a reintroduction
programme began, the aim being
to translocate 5 adult tigers from
Ranthambore to Sariska. Sariska has
the capacity to support 50 adult
tigers and the world of tiger 
conservation waits with baited
breath to see whether the scheme
is a success.

The world over tiger habitat and
the tigers themselves continue
to decline. Habitat loss and poaching
are rife and there are too few 
scientists skilled in the necessary
work required to go about the 
task of stopping them becoming
extinct. Political will to stop this 
happening can be described as
"mixed" at best. How long Parks 
like Ranthambore can continue
to support tigers remains to be seen.
One thing is for sure – tigers need
more than the legal protection 
both India and the international 
conservation community currently
provide – it simply is not working.
To me there can be no higher 
conservation goal than to save this
great cat. Whether we can achieve
this remains to be seen. �NN

The debate surrounding tigers
and their conservation continues
to rage. Just a few months ago I had
the privilege of attending an evening
with Valmik Thapar who reported
the findings of the recent survey 
and shared his considered views
on the status of Indian tigers.
He is the world's most vociferous
tiger expert and challenges recent
thinking that tigers and humans 
can co-exist. His view is that "the
tiger does not live with people.
It cannot co-exist with people. 
People who believe that, I call them
brainless"…… "If you put people 
first & tigers second, tigers will die.
That's precisely happening what
is happening in India. Even
in national parks & sanctuaries, 
people are placed first & tigers 
second". Taking his view on board
I feel we need to ask ourselves the
question "without tourists in tiger
reserves would there be hope for
the survival of the tiger"?

The only tiger population in
Rajasthan is in Ranthambore and
as such presents problems because 

today its diurnal tigers and the
habituation to humans have made
the Park one of the best places 
in the world to see wild tigers. If
you want to see Tigers in the Park
then head for the water -- they love
it. 

Recently there have been rigorous
attempt to monitor the tiger 
population of India. Tigers are found
in the forested areas of 17 States
in India with their density varying
in accordance with several keys 
factors, most notably habitat 
quality and quantity, natural prey
availability, levels of disturbance 
and poaching and the intensity
of management to protect them. 
The results from the survey make
harrowing reading and have sent
shock waves around the world
of tiger conservation. Prior to this
survey the Indian tiger population
was estimated to be around 3.500
adults. This survey showed it to be
less than 1200!
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Dr Stewart Thompson is
a Reader in Ecology at Oxford
Brookes University in the UK.
He specialises in landscape
scale conservation research 
and has a particular interest
in environmental education.
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neutronů...) dobře popsala kvantová
mechanika. Tyto objekty mají tak-
zvanou duální podstatu – mají vlast-
nosti jako pohybující se částice
i vlnění, ale nechovají se ani podle
jednoho z těchto modelů. 

Svět od té doby vypadá složitější
a záhadnější. Kvantová mechanika
tyto jevy dokáže popsat a předpoví-
dat, ale dosud se je nepodařilo
vysvětlit. Víme, že se „něco“ děje, ale
mechanismus těchto procesů ne-
známe. Navíc se jedná o jevy, k nimž
nedokážeme najít paralelu v kaž-
dodenní zkušenosti. Fyzikové se tak
dostávají do izolace od zbytku spo-
lečnosti – své poznatky obvykle ne-
jsou schopni srozumitelně tlumočit
veřejnosti.

Toho si byl vědom už rakouský
fyzik Erwin Schrödinger, který
spustil revoluci ve fyzice, když roku
1926 sestavil rovnici, jež spojuje
vlnovou a kvantovou mechaniku.
Zdánlivou absurditu kvantové fyziky
se pokoušel přiblížit v následujícím
myšlenkovém experimentu: Před-
stavil si neprůhlednou komoru a do
ní zavřel kočku. V komoře je také
důmyslné usmrcovací zařízení – skle-
něná baňka s kyanovodíkem a nad ní
kladivo. Kladivo je napojené na stro-
jek, který čeká na signál z Geigerova
počítače, do něhož bylo přidáno tro-
chu radioaktivní látky. radioaktivní-
ho materiálu je málo, a tak je pade-
sátiprocentní pravděpodobnost, že 
se v něm za hodinu rozpadne jediný
atom. Jestliže k rozpadu dojde, pro-
běhne Geigerovým počítačem jiskra.
Na tento signál strojek uvede do
pohybu kladivo, které rozdrtí baňku,
jejíž jedovatý obsah kočku otráví.
Profesor Schrödinger nechal zvíře
hodinu v krabici, aniž by do systému
jakkoli zasahoval. Pokud by se žádný
atom nerozpadl, kočka by ještě žila.
Když se ale pokusil popsat stav kočky
pomocí své slavné rovnice, vyšla mu
vlnová funkce se stejným podílem
živé i mrtvé kočky (sečetl vlnovou
funkci živé kočky s vlnovou funkcí
kočky mrtvé). Podle pana Schrödin-
gera by tedy kočka měla být, kvan-
tově vzato, zároveň živá i mrtvá. Až
teprve, když se do krabice podívá
člověk, zjistí, zda kočka žije nebo ne.
Lidské pozorování zredukuje vlnovou
funkci na mrtvou či živou kočku.

PODIVUHODNÝ SVĚT

V sedmnáctém století ovládla
pohled Evropanů na okolní svět
i vzdálený vesmír klasická mechani-
ka, o jejíž rozvoj se zasloužil zejména
Isaac Newton. Pomocí sil, hybnosti
a zrychlení popsal pohyb těles – od
zrnek písku po planety. Newton po-
kládal i světlo za proud částic, které
podléhají zákonům klasické mecha-
niky. Když Thomas Young v 19. sto-
letí dokázal, že světlo je vlnění
a dochází u něj k interferenci – sklá-
dání vln (viz rámeček), vypadalo to,
že s částicovou teorií světla je konec.
Ne na dlouho, na přelomu 19. a 20.
století Albert Einstein zjistil, že svět-
lo je proud „balíčků“ energie a kor-
puskulární teorie se vrátila do hry.
Kdo má tedy pravdu? Ve dvacátých
letech 20. století se ukázalo, že svým
způsobem všichni i nikdo. Chování
fotonů i dalších částic (elektronů,

N ěkolik významných bodů
jeho profesní dráhy najdete
v životopisném rámečku.

Tento článek by se ale neměl zvrh-
nout v opožděný nekrolog. Možná
bude lepší připomenout Veselovského
poslední monografii: „Etologie, biolo-
gie chování zvířat“, kterou vydalo
nakladatelství Academia v roce 2005.
Dozvíte se tu, jak složité kořeny má
chování živočichů. Zvířata nejsou
poháněna jenom tajemnými nepo-
znatelnými pudy, ale nelze je ani
polidš�ovat. Porozumění jejich chová-
ní si vyžádalo velké úsilí a zdaleka
není u konce. Etologie se ve 20. sto-
letí bouřlivě vyvíjela a v současnosti
patří k základním pramenům pozná-
ní světa nejen pro biology, ale alespoň
zběžně by se s ní měli seznámit třeba
i kvantoví fyzici. Mohli by si tak
ušetřit hodně práce... Následující
úvaha se to pokusí dokázat. Nenech-
te se odradit obsáhlejším úvodem,
nakonec to bude i „o zvířátkách“. 

Profesor
Zdeněk

Veselovský
a jeho pes.

(Praha,
duben 2006)

Pus�te kočku ven!
K 50. VÝROČÍ NÁSTUPU 
PROF. ZDEŇKA VESELOVSKÉHO DO PRAŽSKÉ ZOO
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Před padesáti lety, 1. června 1959,
se Zdeněk Veselovský stal ředitelem
Zoologické zahrady v Praze a
ve stejném roce zorganizoval první
celosvětové sympozium na záchranu
koně Převalského, které se stalo
vzorem pro podobné snahy
o záchranu jiných druhů ve světě.
Československé vědě profesor
Veselovský nejvíce prospěl 
zavedením výuky etologie (nauky
o chování zvířat) na univerzitách.
Jeho názory výrazně ovlivnilo 
přátelství s průkopníkem etologie
Konradem Lorenzem. Výročí 
nástupu Zdeňka Veselovského 
do pražské ZOO by bylo nejlepší
připomenout aktuálním
rozhovorem. To ale není možné,
v roce 2006 profesor Veselovský
zemřel.
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– je v kontaktu s molekulami vzdu-
chu, stojí na podlaze plynové komory,
dopadá na ní kosmické záření.
Srážka kočky s jedinou molekulou či
fotonem může způsobit kolaps
a trvalé oddělení vlnové funkce živé
a mrtvé kočky. Kočka by tedy byla či
nebyla živá ještě před tím, než by
Schrödinger otevřel komoru. 

SCHRÖDINGERŮV OMYL

Když pan Schrödinger ve svých
myšlenkách strčil kočku do plynové
komory, neodhalil tak příštím gene-
racím zhola nic z tajů kvantové
fyziky (jak vyplyne níže), pouze
ukázal svůj mechanistický přístup ke

zvířatům: Kočku zjevně pokládal za
jakýsi složitý mechanický strojek,
který, ač cítí bolest, nelze srovnávat
s člověkem, který má na rozdíl od
zvířete duši. Takový názor vyslovil
francouzský filozof, matematik
a fyzik René Descartes v době
třicetileté války. Našel mnoho násle-
dovníků, přesvědčených, že živoči-
chové podléhají jenom fyzikálním
zákonům. Konrad Lorenz, Niko
Tinbergen a Karl von Frisch v první
polovině 20. století prokázali, že
chování zvířat není jenom soubor
nepodmíněných reflexů, které stereo-
typně odpovídají na vnější podněty,
ale uplatňují se v něm i instinkty
– vrozené vzorce chování. Američtí
behavioristé potom dokázali, že už
někteří bezobratlí (hmyz, hlavonožci)
tyto „programy“ doplňují a vylepšují
učením. A některá zvířata jsou
schopná i nejvyšší formy učení, které
Thorpe pojmenoval jako „učení vhle-
dem“: Živočich spontánně pochopí
novou situaci a předvídá potřebná
jednání k jejímu zvládnutí, která
správně provede. Wolfgang Köhler

vlastní vědomí, které by způsobilo
kolaps podivné obojetné vlnové
funkce položivého zvířete, a proto
pokus dále rozvinul: V sousedství ply-
nové komory by postavil další izolo-
vanou kobku. V ní by byl člověk,
který by okénkem kočku sledoval po
celou dobu pokusu. Mohl by pak říci,
zda kočka v okamžiku otevření
komory žila nebo ne. Ale nepřivodil
by tím, že se na kočku dívá,
zhroucení obojetné funkce do jednoho
stavu (živé / mrtvé zvíře)? Asi
nejbizarnější řešení navrhl Hugh
Everett: Tvrdil, že při pozorování se
realizuje jenom jeden z možných
výsledků, ty ostatní se projeví
v jiných vesmírech a co víc, pro každý
možný scénář se vytvoří nový vesmír.
Nežijeme tedy jenom v jednom světě,
ale v bezpočtu paralelních světů,
které se neustále větví i kvůli ma-
ličkostem, jako je rozpad jediného
atomu. Tyto vesmíry se ale mezi
sebou nemohou nijak ovlivňovat, ani
mezi nimi nelze předávat informace,
a proto se toto úžasné tvrzení nedá
dokázat. Dieter Zeh byl střízlivější.
Upozornil, že ve skutečném světě
nelze kočku zcela izolovat od okolí

Vědomí člověka – pozorovatele tedy
zásadně ovlivňuje stav pozorovaného
objektu, což Schrödingerovi přišlo
směšné. Další fyzikové se však pro-
blémem začali vážně zaobírat, čímž
tento paradox proslavili. Albert
Einstein reagoval intuitivně: „Měsíc

se přece neobjeví na obloze jenom
proto, že se na něj někdo podívá“.
Eugene Wigner naopak věřil, že exis-
tenci určuje vědomí (tedy: co nikdo
nevidí, to není). Wigner zjevně pochy-
boval o tom, že by kočka mohla mít

Skládání vln – interference
Na vodě ho můžeme pozorovat,
když jednu vlnu „doběhne“ další
vlna, spojí se do jediné vlny
s vyšším hřebenem. U světel-
ných vln v takovém místě 
prudce vzroste intenzita světla.
Pokud se na rybníce setká
hřeben vlny s depresí mezi
vlnami, vlnění se interferencí
může úplně zrušit a zbyde 
klidná hladina, ve světelném
spektru se objeví temný pruh
– intenzita záření klesne 
na nulu. 

Kocour Max
by roli
pozorovatele
ve
Schrödinge-
rově pokusu
zvládl.
(Praha,
srpen 2009)

Člověk
zápolící
s objevy
kvantové
fyziky není
o tolik uvě-
domělejší
pozorovatel
než kočka.
Vždy� stále
nerozumíme
tomu, jak
vesmír fun-
guje, ani
nevíme, zda
je konečný.
(Praha,
srpen 2009)



vleze do plynové komory sám a kočka
ho bude zvenčí pozorovat. Výsledek
bude stejný. Pokud kladivo rozbije
kyanidovou ampuli, kočka pochopí, že
člověk uvnitř umírá. Snad jediná
potíž by mohla nastat v tom, že kočka
domácí nemá tak silné sociální vazby
na svého chovatele jako pes nebo
šimpanz, a proto by si své pozorování
mohla nechat pro sebe. Kdyby umí-
rajícího Schrödingera sledoval jeho

pes nebo šimpanz, dal by strach o člo-
věka uvnitř jasněji najevo. I pan
Schrödinger by v nové úloze obstál.
Jeho předsmrtný děs by se od kočičí
hrůzy asi nelišil. 

Erwin Schrödinger zatáhl kočku
do svého pokusu v plynové komoře
jenom proto, aby zaujal své poslu-
chače. To je z etického hlediska od-
porné a neobhajitelné, přestože auto-
rovi není známo, že by pan Schrö-
dinger během svého života ublížil
jediné skutečné kočce. Pokus selhává
i po fyzikální stránce: Má-li mít
vědomí pozorovatele rozhodující vliv
na výsledek experimentu, nemůže
být pokus proveden na zvířeti, které
se samo stává pozorovatelem. 

Bez ohledu na etické a principiál-
ní nedostatky se tento experiment
dodnes objevuje v populárně vědec-
kých knihách o kvantové fyzice
a v úvodních přednáškách ho nebý-
vají ušetřeni ani studenti oboru na
univerzitách. Pravděpodobný důvod

v roce 1927 (tedy rok po té, co
Schrödinger napsal svoji rovnici)
popsal skupinu šimpanzů, která se
po krátké úvaze dostala k vysoko
zavěšené potravě pomocí beden, ze
kterých si postavili schody. Když byly
bedny naplněné pískem, šimpanzi ho
nejdříve vysypali a teprve potom
postavili schodiště. 

Zdeněk Veselovský v pražské
ZOO viděl, jak jihoamerické opice
malpy nabídly potravu mladému
pávovi. Ten se nechal nalákat do
jejich výběhu, kde ho malpy společně
zabily a začaly žrát. Většina etologů
dnes přijímá zjištění, že někteří sav-
ci a ptáci dosáhli sebeuvědomění 
(podrobnosti najdete v knize Cog-
nitive Ethology: the Minds of other
Animals, kterou napsal pan Ristau
v roce 1991). Bylo by ostatně podiv-
né, kdyby se rozum a sebeuvědomění
náhle objevilo až u člověka. Šimpan-
zice Sára dokázala z abstraktních
značek na tabuli poskládat (pro sebe
velmi výhodné) souvětí s vedlejší
větou: „Sára vzíti jablko, když Mary
dáti čokoláda Sára.“ Další šimpan-
zice Lana pojmenovávala neznámé
předměty opisem. Na otázku, co je
okurka, kterou viděla poprvé, odpo-
věděla pomocí jednoduchého počí-
tačového jazyka: „banán zelený“. Ně-
která zvířata se mohou naučit chápat
a správně používat i zcela abstraktní
symboly jako například čísla či gra-
fické značky. Profesor Veselovský
v Etologii upozorňuje, že zatím bylo
nejvíce pokusů zkoumajících rozu-
mové schopnosti provedeno na primá-
tech, ale že bude velmi zajímavé, až
podobné úlohy dostanou k řešení
i jiní savci s dokonalou centrální ner-
vovou soustavou, zejména delfíni,
sloni a šelmy. Již nyní je známo, že
i krkavcovití ptáci, lišky, psi a vlci se
dokáží řídit racionálním plánem.

Schrödingerova kočka je šelma
s rozvinutým mozkem, která si sebe
samu pravděpodobně uvědomuje
a dozajista zareaguje na smrtelné
nebezpečí. Ona sama je pozorovatel,
jehož vědomí plně dostačuje ke
zhroucení vlnové funkce. Další pozo-
rovatel, kterého pan Wigner zavřel
do sousední kobky je nadbytečný.
Kočka je dostatečně inteligentní na
to, aby bylo možné Schrödingerův
pokus obrátit: Nech� si pan profesor
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je jediný: Pokus se dá pohodlně
odvykládat bez použití složitých vzor-
ců. 

K demonstraci Schrödingerova
paradoxu však není potřeba kočka,
kyanid ani plynová komora. Stačí jen
Geigerův počítač s přidanou radioak-
tivní látkou a strojek, který za zástě-
nou uvolní závaží. Dokud se na něj
experimentátor nepodívá, neví, zda
je závaží nahoře nebo dole. 

PLANETA SCHRÖDINGEROVÝCH
KOČEK

Vědci by měli i při myšlenkových
experimentech brát ohled na živé
bytosti. Třeba by se tak snížila
pravděpodobnost, že někdo zopakuje
rozhodovací proces, během kterého
byla na konci druhé světové války
vybrána japonská města vhodná
k atomovému bombardování. Důleži-
té kritérium bylo, aby město nebylo
poškozené dřívějšími nálety a starší
škody tak nezkreslovaly pozorování
ničivých účinků jaderných zbraní na
lidi a hustou zástavbu. 

Netrvalo dlouho a atomové zbra-
ně, jejichž vývoj umožnily převratné
objevy kvantové fyziky, už v 50. le-
tech udělaly ze všech pozemš�anů
Schrödingerovy kočky. Odpálení ja-
derných arzenálů by nás všechny
zabilo, stačí zmáčkout příslušná
tlačítka. Jsme tedy zároveň živí
i mrtví? �NN

Profesor Zdeněk Veselovský se narodil 26. prosince 1928
v Jaroměři. V roce 1952 vystudoval Přírodovědeckou fakultu
Univerzity Karlovy v Praze (PřF UK). Během studií začal pracovat
v Zoologické zahradě v Praze. Na univerzitě se stal odborným 
asistentem. V roce 1959 byl jmenován ředitelem pražské ZOO, kterou
vedl až do roku 1988, zároveň přednášel na PřF UK. Zahradu ve
světě proslavil zejména záchranou koně Převalského. Mezi léty 1964
až 1975 působil v Mezinárodní unii ředitelů zoologických zahrad
jako generální sekretář, viceprezident a prezident. Jako člen
Mezinárodní ochranářské komise se účastnil výzkumů v Indii,
Austrálii, Venezuele, Srí Lance i na Sibiři. Po vynuceném odchodu
z pražské ZOO našel azyl ve Fyziologickém ústavu ČSAV. Po roce
1989 přednášel zoologii a etologii na Biologické fakultě Jihočeské
univerzity v Českých Budějovicích a na PřF UK. Napsal 124
odborných článků a 35 knih (Praobyčejná zvířata, Výlet do třetihor,
Vždy� jsou to jen zvířata, Sloni a jejich příbuzní, Ptáci a voda, Říše
zvířat, Člověk a zvíře, Obecná ornitologie, Etologie - biologie chování
zvířat a další). Stal se čestným členem Evropské akademie věd
a umění, obdržel četná mezinárodní uznání – i z rukou britské
královny a japonského císaře Hirohita. Zemřel 24. listopadu 2006. 



1
a) Skalní útvar Českého Tyrolska 
b) Vyschlé koryto řeky Krky 
c) Abstraktní dílo Andyho Warholy 
d) Cyklostezka po letošní sezoně

2
a) Rozblácená stezka pro cyklisty
b) Otisk Braboucha pradávného
c) Trilobit z Barrandienu
d) Plíseň modrá na sýru Akawi 

6
a) Sestříhané keře v Královské zahradě  
b) Stropní svítidlo paláce v SAR 
c) UFO nad Valašským Meziříčím
d) Klobouk pana Sováka z Libně

7
a) Blížící se Tsunami na rybníce Jordán
b) Zamražená lednice p. Suché 
c) Ledová kra v Antarktidě
d) Malířova paleta modří

8
a) Sousedovic Azor čeká odměnu 
b) Výpravčí z Horní-Dolní v zimní bundě
c) Břišní ploutvičky tučnáka zlatého
d) Tři lachtani hřívnatí na Deceptionu 

9
a) Slávistická šála
b) Tiskárna červenobílých proužků
c) Maják na Neziderském jezeře
d) Abstrakce V. Kandinského

10
a) Obloha nad Prahou před bouřkou
b) Špálova modrá paleta 
c) Skalnaté pobřeží Peterman. ostrova 
d) Valící se kameny, aneb Rolling Stones

3
a) Meloun Pied da Salva
b) Plod dýně obrovské
c) Makrosnímek blizny sasanky rolní
d) Anténa radaru, co měl stát v Brdech 

4
a) Makrosnímek královny-matky sršně  
b) Bengálský tygr v Ranthambore Parku
c) Zmutovaná čínská vosa v Pardubicích   
d) Mourek paní Ptáčkové z Žiželic

5
a) Krunýř Carreta carreta
b) Žebrování listu lísky obecné
c) Zelené peklo v Hondurasu
d) Makrosnímek jícnu hada Ksuu

ŘEŠENÍ

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

CC OO   TT OO   JJ EE ??

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