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5. a 6., 11. a 12. 12. Hořovice ADVENTNÍ PROHLÍDKY
V předvánočním čase se budete moci projít po svátečně vyzdobeném zámku v doprovo-
du kostýmovaného průvodce. Uvidíte například slavnostně prostřenou štědrovečerní
knížecí tabuli nebo betlém v zámecké kapli.
www.zamek-horovice.cz

11. a 12. 12. VEČERNÍ PROCHÁZKY V ZOO PRAHA
Procházka ztemnělou zoologickou zahradou vám představí, co dělají zvířata večer. Vychází
se v 17.00, 17.30 a 18.00 hodin a je potřeba se předem objednat.
www.zoopraha.cz

12. 12.  Praha S PÁROU NA KŘIVOKLÁTSKÝ ADVENT
Parní expres vás dopraví z Prahy Braníku na hrad Křivoklát, kde je připraven kulturní pro-
gram s vánoční tématikou a řemeslnický jarmark.
www.krivoklat.cz

13. 12. Kačina VÁNOČNÍ SLAVNOSTI
Vše, co patří k atmosféře Vánoc, na vás čeká v prostředí zámku Kačina. Půjde tedy o pečení
cukroví, chleba a samozřejmě vánoček, ale také bude zabijačka, pou�, jarmark a ukázky
dobových řemesel a zvyků.
www.kacina.cz

20. 12. Zámek Loučeň VÁNOČNÍ LOUČENÍ S LOUČENÍ
Oživlý betlém, vánoční zvyky, svit svíček, vůně svařeného vína, to vše vás bude provázet
při vánočních prohlídkách zámku Loučeň.
www.zamekloucen.cz

1. 1. Břeclav NOVOROČNÍ PLAVBA
Netradiční oslavu příchodu nového roku můžete zažít na tradiční plavbě na trati Břeclav,
přístav Veslařský klub – přístav Janův hrad a zpět. Plavbu vám zpříjemní živá hudba a čaj
nebo svařené víno zdarma ke každé za-koupené zpáteční jízdence.
www.lodnidoprava.com

20. až 24. 1. Praha FESTIVAL KRÁTKÝCH FILMŮ
V pražském zimním nečase se obzvláš� dobře sedí v kině, tak proč nejít přímo na festival.
Pátý ročník Festivalu krátkých filmů Praha proběhne tradičně v sálech kina Světozor. Uvidíte
hrané filmy dlouhé do dvaceti minut.
www.pragueshorts.com

BOTBOTANICKÁ ZAHRADA HL. M.ANICKÁ ZAHRADA HL. M. PRAHYPRAHY
SISI VVÁS DOVOLUJE NAÁS DOVOLUJE NA POZVPOZVAAT NAT NA TYTO ZIMNÍ AKTYTO ZIMNÍ AKCE: CE: 

5. 12. 2009 – 3. 1. 2010 FANTASTICKÉ VÁNOCE
Ing. Michal Klapka aranžuje ve skleníku Fata Morgana

19. 12. 2009 ADVENTNÍ ROZJÍMÁNÍ
Botanická zahrada slavnostní...

24. 12. 2009 ŠTEDRÝ DEN ZDARMA
Dárek návštevníkum

7. 1 – 28. 2. 2010 CYKLUS PŘEDNÁŠEK S PROMÍTÁNÍM 
Přednášky se konají vždy ve čtvrtek od 17.30 ve výstavním sále v Areálu JIH
7. 1. Přírodní rezervace Divoká Šárka – PhDr. Eva Vítová
14. 1. Zahradní kapradiny – RNDr. Pavel Sekerka
21. 1. Střední Povltaví – Mgr. Jana Arcimovičová
28. 1. Tajemství fosílií – Ing. Martin Veselý
4. 2. Trvalky v evropských botanických zahradách – Ing. Petr Hanzelka, Ph.D.
11.2. Historické oranžerie Pruska a Saska – Ing. Eduard Chvosta
18.2. Řeky a hory Sarawaku aneb láčkovky vládnou – RNDr. Vlastik Rybka
25.2. Moderní parky Paříže – Ing. Ondřej Fous

9. 1. – 24. 1. KRÁSA V UMENÍ EXOTICKÉHO BALI 
A INDONÉSIE

Skleník Fata Morgana se na dva studené a nevlídné lednové týdny změní v exotické tržiště
plné úžasných barev exotických krajů.

16. 1. od 20 h. IV. KVETINOVÝ PLES
Botanická zahrada tančí v Paláci Žofín. Již po čtvrté zveme všechny příznivce tance a krás-
ných rostlin do prostoru Paláce Žofín na Květinový ples. Plesem provede moderátorka Klára
Doležalová, k tanci i poslechu bude hrát orchestr Josefa Hlavsy a HPB, ze známých sólistů
vystoupí Michal David, Hanka Křížková nebo Tereza Kerndlová. Chybět nebude ani módní
přehlídka večerních šatů a vinotéka, na níž mohou hosté vychutnat vína z Vinice sv. Klára,
která je ve správě botanické zahrady. 
Předprodej vstupenek: ve všední dny 12 – 17 h v Paláci Žofín nebo po předchozí do-
mluvě na sekretariátu botanické zahrady u paní Jany Šafářové (e-mail: jana.safarova@
botanicka.cz, mobil: 736 621 927)

23. 1. – 31. 3. PTACÍ BUDKY A KRMÍTKA
Venkovní expozice areál JIH. Druhý ročník návštěvníky velice kladně hodnocené výstavy
bude rozšířen také o krmítka. Na venkovní expozici se představí různé druhy budek pro
ptáky hnízdící v dutinách a polodutinách. Vystaveny budou především budky pro sýkory,
špačka obecného a další drobné pěvce; nebudou chybět ukázky polobudek pro rehky
domácí, konipasy bílé a lejsky šedé. 

2. 2. – 2. 5. PET TROPICANA
Pet-artové plastiky Veroniky Richterové ve Fata Morganě
Bujná vegetace Fata Morgany vlídně hostí plastové vetřelce z rostlinné i živočišné říše, kteří
se ve skleníku usídlili ve všech jeho klimatických pásech. Od vlhkých zákoutí tropických
deštných lesů přes mlžná horská úbočí až po vyprahlou mexickou pouš�. Vodě odolné plas-
tiky z petlahví na nás číhají nejen na vodní hladině, ale i na dně jezírek. Petová zvířata
a květiny se snoubí s živou přírodou v nečekané symbióze, a proto není zcela snadné je
všechny objevit. Je třeba se pozorně rozhlížet, co se skrývá v houštinách, bedlivě pátrat
v podrostu, v úžlabí listů nebo v korunách stromů. Plánek, který mapuje celou výstavu na
ploše skleníku o více než 2ooo m2, vám to však usnadní.

KK AA LL EE NN DD ÁÁ RR II UU MM

Na titulní straně je tučňák oslí, má bílý proužek přes hlavu, od oka k oku. 
Na obrázku č. 1 je tučňák kroužkový, poznáme ho podle tenkého bílého kroužku kolem oka,
na obrázku č. 2  je tučňák uzdičkový, který má černý proužek pod bradou, jakousi uzdičku.
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P o mírném podzimu, s výjimkou říjnové sněhové kalamity jejíž
následky se plně projeví až na jaře, přichází nezadržitelně
zimní období a samozřejmě závěr roku. Příroda se ukládá ke

spánku, ne tak světová veřejnost, které záleží na našem osudu.
V Kodani se v prosinci schází dlouho očekávaná konference o kli-

matu a jeho změnách. Dlouho diskutovaná otázka podílu lidské čin-
nosti na klimatické změně vstupuje do další, troufnu si říci, klíčové
etapy. Přes veškeré skandály se zveřejněním emailů klíčových od-
borníků svědčících o manipulaci s některými fakty potvrzující jed-
noznačnou a zásadní roli člověka a jeho aktivit při změnách klimatu,
není asi dnes odborníka, který by dokázal jednoznačně lidský faktor
z těchto změn vyloučit. Je nezbytné a věřím, že Kodaňská konference
k tomu přispěje, ukončit plané debaty, by� na jedné i druhé straně
argumentačně dobře podložené, o podílu lidstva na akceleraci tohoto
problému a začít se chovat zodpovědně. Nejsem-li si něčím jist, cho-
vám se raději tak, jako by skeptičtější varianta byla ta reálná. Z to-
hoto pohledu se jako podstatnější jeví diskuze jak je příroda a lid-
stvo na tyto změny připraveno a do jaké míry je schopno se na ně
adaptovat. Můžeme poslední dobou pozorovat, že k tomuto
stanovisku se přiklání stále větší množství rozhodujících hráčů,
Spojené státy, Rusko ale i Čína, a budou tak s historickými signatáři
Kjótského protokolu v Kodani hledat společná východiska. Držme jim
palce. 

V prosincovém čísle naleznete celou řadu známých rubrik, jejichž
obsah vás podle ohlasů zaujal. Anglická rubrika, tentokrát o žra-
locích, nám má připomenout důležitost znalosti světového jazyka
v dnešním globalizovaném světě. Zkuste si zapřekládat, obsah je
zajímavý, pro studenty to může být inspirativní cvičební text (autor
a zároveň textový korektor učí v Oxfordu, a tak o kvalitu jak obsa-
hovou, tak jazykovou nemusíte mít obavy).

Závěrem bych chtěl vám, našim čtenářům a příznivcům popřát
klidné prožití Vánoc a a� se všem vydaří vstup do kulatého roku 2010.

Miloš Gregar
šéfredaktor
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Mimochodem Oldřich Vacek na
České zemědělské univerzitě vyučuje
na částečný úvazek dodnes.

DO ZAHRADY

Dostáváme se k roku 2003, a tím
i k jmenování Oldřicha Vacka ře-
ditelem Botanické zahrady v Pra-
ze. Zastavme se však nejprve
u samotné zahrady, která byla vy-
hlášena tehdejším Městským ná-
rodním výborem. Stalo se tak 1. led-
na 1969, zahrada tedy letos oslavila
kulaté narozeniny. Z původně plá-
nované rozlohy megalomanských 
130 ha byla realizována jen malá
část. Do roku 1989 se zahrada ne-
vyvíjela, teprve v roce 1994 byly
otevřeny první expozice pro veřej-
nost. O současnosti Botanické za-
hrady a� již pokračuje její stávající
ředitel: „Nynější zaplocená plocha 
je 46 hektarů. Pěstujeme na 20 000
taxonů rostlin. Máme pravděpo-
dobně největší sbírku cibulových 
rostlin v Evropě, krásnou sbírku
masožravých rostlin, dřevitých pi-
voněk, zimovzdorných kaktusů
a bambusů. Naše japonská zahra-
da byla jednou z prvních veřejně
přístupných v České republice. Co
nás však nejvíce těší, je návštěv-
nost, která přesahuje 300 000 klien-
tů ročně."

Zde jsem musel povídání
Oldřicha Vacka přerušit. „Slyšel
jsem dobře – klientů?“

„Ano, návštěvník je naším klien-
tem a botanická zahrada mu posky-
tuje určitou službu. Náš návštěvník 
je nám obvykle věrný a vyvíjí se.
Nejdříve sem chodí jako malé dítě,
potom třeba na rande, následně se
svými dětmi, s vnoučaty. Klienti sem
chodí nejen za relaxací, ale také za
poznáním, vzděláním, případně ins-
pirací pro svoje zahrádky."

FATA MORGANA NENÍ PŘELUD

Největší chloubou a lákadlem
Botanické zahrady v Praze je
samozřejmě tropický skleník
Fata Morgana zpřístupněný
v roce 2004. Proto jsem se pana
ředitele zeptal, v čem spočívá
kouzlo této stavby?

Dělal jsem pozorování poštolek, sa-
mozřejmě.“

Z LESA ZA KATEDRU

Další osud Oldřicha Vacka směřo-
val na lesnické učiliště, kde však
záhy pochopil, že více než vonět
jehličím a dřevem bude cítit šmírem
od opravovaných traktorů a motoro-
vých pil. Nicméně následuje Střední
lesnická technická škola v Písku, 
po ní Přírodovědecká fakulta, obor
ochrana životního prostředí.

Jak vzpomínáte na svá
vysokoškolská studia?

„To byla dobrá škola. Učili jsme 
se základy základů, protože v té době
(rok 1981) byla ekologie na začátku,
ale již se na ni začal klást důraz
a brala se vážně. Následovalo stu-
dium mikrobiologie, z které mám
aspiranturu. Dále jsem přešel na
Českou zemědělskou univerzitu, na
katedru pedologie. Takže vzděláním
jsem jakýsi paskvil, ale dalo mi to
široký základ, který se mi hodí při mé
práci. Například jako autorizované
osobě při posuzování vlivů záměrů na
životní prostředí.“

ROZPADLÉ KALHOTY

Ale začneme hned od dětství,
kam směřovala moje první 
otázka. Kde se vzala u Oldřicha
Vacka láska k přírodě?

„Příroda mne bavila vždycky, od
dětství jsem byl malý přírodovědec.
První mojí snahou o záchranu pří-
rody byl zážitek asi z mých deseti let,
kdy jsem se pokusil o záchranu poš-
tolky, která spadla do jakéhosi che-
mického kalu. Vlezl jsem za ní, no
poštolka ani mé kalhoty to nepřežily.
Pak již následovaly nejrůznější
přírodovědné Olympiády, v kterých
jsem se i docela úspěšně umístil.

Dělat rozhovor s Oldřichem Vackem
je věc poněkud ošemetná, protože
již předem jsem věděl, že prostoru
k otištění bude málo, ale témat,
o kterých bychom mohli mluvit,
a tím i psát, bude nepřeberně.
Vnímejte proto následující text jen
jako malou ukázku toho, jaké jsou
osobní názory a čím žil a žije ředitel
Botanické zahrady hl. m. Prahy
v Troji.

OLDŘICH VACEK 
ROZHOVOR S ŘEDITELEM BOTANICKÉ ZAHRADY V PRAZE

POVÍDÁNÍ 
OKOLO ZAHRADY
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jednotku, tepelné čerpadlo, ale také
o obyčejné vodní kolo na Vltavě, které
by tlačilo vodu na zálivku zahrady.“

OKOLO ZAHRADY

Ani Botanická zahrada ani její
ředitel Oldřich Vacek nežijí ve vzdu-
choprázdnu, ale takřka uprostřed
velkoměsta. Asi nejhmatatelnějším
důkazem je takřka sousední mohut-
ná stavba tunelu Blanka.

PTÁM SE PROTO, CO SI OLDŘICH
VACEK MYSLÍ O TÉTO STAVBĚ?

„Automobilová doprava se musí
řešit a tunel je možným řešením, kte-
ré volí i jiná evropská města. Všich-
ni chtějí vytěsnit auta z města, ale
nikdo nechce, aby třeba obchvat vedl
kolem jejich pozemků, pak se začnou
zašti�ovat životním prostředím.“

Od aut je již jen kousek k další
oblíbené otázce současnosti.

Jaký je váš postoj k otázce
globálního oteplování?

„Mám vyhraněný názor k problé-
mu globálního oteplování nebo ochla-
zování. Klimatické změny zde byly
vždy, což dokazuje pět dob ledových
a meziledových. Člověk tento proces
může ovlivnit, například urychlit, ale
v žádném případě jej primárně
nezpůsobuje. Měli bychom se raději
připravovat na nastávající změny
než proti nim bojovat. Navíc životní
prostředí se u nás obecně zlepšuje.
Zarůstají neobdělávaná pole, lesy
jsou tam, kde nebývaly. Například
v naší zahradě, v areálu sever, kde je
dnes les, byly ještě před padesáti lety
pastviny a pole.“ �NN

Ptáme se Oldřicha Vacka na to,
v čem je výjimečnost vinice?

„Botanická zahrada hl. m. Prahy
je asi jedinou na světě, která nejen že
révu pěstuje, ale také sama zpraco-
vává na víno, které prodáváme v na-
šem viničním domku. Navíc zdejší
vinice má i výukovou funkci, protože
tudy prochází malá naučná vinařská
stezka.“

A co dál, pane řediteli?
Každá botanická zahrada je

dlouhověkou institucí zjednodušeně
proto, že rostliny rostou pomalu
a botanické zahrady jsou něco tak
trochu konzervativního, proto u nich
nelze čekat nějaký dramatický vývoj.
Přesto se ptám Oldřicha Vacka, jaké
jsou plány do budoucna?

„Funkce Botanické zahrady jsou
přesně definovány. Zahrada stojí na
třech pilířích, jsou to záchrana bio-
logických fondů, environmentální
vzdělávání a volno časové vyžití,
výchova k estetice. Tyto tři faktory
musí zůstat v rovnováze, proto nelze
očekávat velké změny. Samozřejmě
máme plno plánů a projektů, ten
největší se jmenuje Sluneční město.
Týká se alternativních zdrojů ener-
gie, které bychom rádi využívali pro
chod zahrady a zároveň představi-
li našim návštěvníkům právě v sou-
vislosti s environmentálním vzdě-
láváním. Šlo by například o foto-
voltaickou elektrárnu, kogenerační

„Jedná se o špičkový skleník.
Všechny skleníky se musí vytápět, ale
tento se musí i chladit. Jedná se
o část, kde pěstujeme tropické horské
rostliny zvyklé na desetistupňovou
teplotu v noci. Proto chladíme. Vý-
jimečnost je v tom, že i do této části
mají přístup lidé. V jiných sklenících
zůstávají za skleněnou přepážkou,
aby prostor neohřívali.“

Dalším unikátem zahrady je
vinice sv. Kláry, která je její nedílnou
součástí a má plochu 3,5 ha. Vinice
představuje na 60 druhů stolních
odrůd, včetně všech moštových odrůd
uznaných v ČR.
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Počátky osídlení Vyšehradu se vymykají dosahu lid-
ského vnímání. Z archeologických nálezů se dovídáme
o našich pravěkých předcích, kteří nás předešli o neu-
věřitelných pět tisíc let. Písemné zprávy jsou mnohem
mladší, jejich svědectví jsou stará „jen“ tisíc let.

Dávná lidská sídliště vznikala v místech, kde lidé
nalezli dvě základní podmínky pro přežití: Vodu
a bezpečí. Vyrůstala podél toků řek a tedy i podél Vltavy.
Území dnešní Prahy nabízelo příchozím hned několik
vhodných lokalit. V době kamenné – eneolitu, ve 4. tisí-
ciletí před naším letopočtem, zde podle archeologických
průzkumů existovalo devět sídliš�: Vyšehrad, Zámka,
Podhoří, Baba, Šárka, Libušák, Butovice, Zlíchov

a Dubeček (Vyšehrad – historické podoby, sborník, Od
počátku Vyšehradu do doby husitské – Bořivoj Nechvátal,
Národní kulturní památka Vyšehrad Praha, 2000). 

O osídlení Vyšehradu poskytují důkazy tři základní
zdroje: Archeologické nálezy, mince a písemné doklady.
Nejstarší známé osídlení Vyšehradu je prokázané pomocí
archeologických nálezů a je datováno do doby asi 3200 let
před naším letopočtem. Tehdy zde sídlil tzv. lid kultury
nálevkovitých pohárů. Archeologické nálezy prokázaly
užívání speciální keramiky – nálevkovitých pohárů
(nahoře rozšířených) a láhví s límcem, dále např. kamen-
ných palic, keramických lžic, kostěných dlát a ručních
kamenných mlýnků na obilí.
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VYŠEHRAD 
V DĚJINÁCH ČESKÉ ZEMĚ

Tajemný Vyšehrad je bezesporu nejcennějším místem národní historie. Jeho hodnota spočívá především v bohatství
nehmotném: V síle dějin, kterou dodával národu v těžkých dobách, v pohádkách a legendách ze života českých knížat
a králů, kterými je hojně opředen. A v neposlední řadě v síle místa, které inspiruje k velkým činům. Inspiruje také
umělce – malíře, spisovatele, básníky, hudebníky – a ti tvoří neopakovatelná díla. Po věky budou slávu královského
Vyšehradu šířit Jiráskovy Staré pověsti české, Smetanovy symfonické básně Vyšehrad a Vltava z cyklu Má vlast, obraz
Julia Mařáka v prezidentské lóži Národního divadla (obr. 2)… a novodobě pak díla současných autorů.



bylo zprvu otevřené, ve 14. století zatrubněné do
dřevěných trub a poté vyzděné (V. Ruffer, Historie
vyšehradská, 1861). 

Počátkem 14. století byl hrad zanedbaný a chátral.
Král Jan Lucemburský rozprodával zdivo k výstavbě

Mince prokazují vyšehradské osídlení od 10. století.
V letech 992-1012, za vlády přemyslovských knížat
Boleslava II., Boleslava III. a Jaromíra zde působila min-
covna, která razila 32 druhů přemyslovských denárů.

První písemná zpráva o Vyšehradu pochází z ro-
ku 1003. Vyšehrad stále náležel Přemyslovcům. Stál 
zde hrad a několik kostelů včetně románské rotundy 
sv. Martina, baziliky sv. Vavřince a zaniklých kostelů 
sv. Evangelisty a sv. Klimenta (Královský Vyšehrad,
sborník příspěvků, Vyšehrad a archeologie – Bořivoj
Nechvátal, vydala Královská kolegiátní kapitula na
Vyšehradě, 1992). 

V letech 1064-1140 byl Vyšehrad centrem české stát-
nosti – sídlil zde panovník. Do r. 1092 jím byl první český
král Vratislav I, po něm jeho bratr Konrád a pak
Vratislavovi synové. Vratislav přebudoval knížecí sídlo na
královský hrad, založil chrám sv. Petra později přejmeno-
vaný na chrám sv. Petra a Pavla a při něm zřídil tzv.
Vyšehradskou kapitulu, církevní jednotku podřízenou
přímo papeži. Roku 1085, u příležitosti korunovace 
1. českého krále Vratislava, vzniká Kodex vyšehradský,
cenný rukopis s pozoruhodnou malířskou výzdobou.
Vratislavovi následníci dále zvelebovali území Vyšehradu
a zejména chrám sv. Petra. Ve svém velkorysém založení
nebyl nikdy dokončen, ale velký posun přinesla dostavba
za knížete Soběslava.

Po návratu panovníků na Pražský Hrad upadá pozice
Vyšehradu v politickém životě země. Mnohých rozho-
dovacích práv postupně nabyla vyšehradská kapitula,
jejíž pozice na Vyšehradě posílila. V hradu zůstal
purkrabí s několika čeledíny. 

Zajímavostí, která se váže ke 12. století, je vznik
vyšehradského vodovodu (Pražský vodovod, Jaroslav
Buchtík, Hydroprojekt Praha, 1973). Patří k nejstarším
vodovodům u nás. Vedl vodu z „nedaleké studánky
Jezírky v Michli“. Voda prý měla léčivé účinky. Vedení

1420 celkový pohled na Vyšehrad před rokem 1420,
Litografie A. Pokorného, 1872. Zachycen domnělý
stav před vpádem husitů, romantický pohled, dle
nástěnné malby v chrámu svatého Petra a Pavla.
Pohled na palác po obnově Karlem IV. (vpravo),
vpředu Jeruzalémská brána, pod ní chrám 
sv. Alžběty, který stával na nábřeží pod Vyšehradem.
Uprostřed chrám sv. Petra a Pavla, v horní části
brána Špička, před ní rotunda sv. Martina a vlevo 
kostel Stětí sv. Jana.

Převzaté obrázky: (Vyšehrad pohledem věků,
Kašička, F., Nechvátal, B. Vydala Správa národní
kulturní památky Vyšehrad Praha, 1985)

Na vedlejší straně současná podoba Vyšehradu
v pohledu přes Vltavu od Smíchova

1685 Folopertus van Ouden-Allen, barokní podoba
Vyšehradu. Vpředu chrám sv. Petra a Pavla
– gotická podoba před barokní přestavbou, 
obdélníkovitá stavba barokní zbrojnice, vpravo od
ní cvičiště (území Královská a knížecí Akropole).
Vybudováno barokní opevnění, ale ještě neprovede-
ny terénní úpravy. V horní části zachovaná gotická
brána Špička. 
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kapitulních domů. Pak ale nadešla doba vlády Karla IV.,
syna Jana Lucemburského a poslední Přemyslovny
Elišky. Jeho vláda přinesla nový závan naděje. Karel IV.
nechal opravit vyšehradský hrad a vybudovat kamenné
opevnění. Část tohoto gotického opevnění včetně zbytků
gotické brány Špičky se dodnes dochovalo proti Jedličkovu
ústavu a u strážní věže nad Vltavou. Fragment brány
Špičky dnes slouží jako informační centrum. Z úcty k pře-
myslovským předkům Karel IV. začlenil do korunovačního
ceremoniálu českých králů pou� panovníka na Vyšehrad
v předvečer korunovace. Zde se budoucí král účastnil mše
a na důkaz pokory se poklonil lýčeným střevícům a mošně
Přemysla Oráče, které byly uchovány v chrámu sv. Petra
až do husitské bitvy na Vyšehradě v roce 1420. 

NNIIKKAA    1122//220000998

Chám sv. Petra a Pavla cestou nahoru od Výtoně

Romantický pohled na Vyšehrad, autor neznámý, 19. stol. Gotická podoba
Vyšehradu po zvelebení území Karlem IV., domnělá podoba včetně kostelů 

sv. Klimenta (před chrámem sv. Petra a Pavla), sv. Evangelisty (u královského
paláce) a sv. Vavřince (za chrámem sv. Petra a Pavla). Zleva: Brána Špička, kostel

Stětí sv. Jana, rotunda sv. Martina, kapitulní domy, město hory Vyšehradu. 
Pod Vyšehradem kostel sv. Alžběty s klášterem, na Vltavě voraři, kteří plavili

dřevo ze Šumavy do Prahy. Do Vltavy vtéká potok Botič.



je gotický sklep, sál, ve kterém je nyní umístěna stálá vý-
stava o dějinách Vyšehradu. 

V rámci barokního opevnění byly vybudovány tři
brány, které dodnes slouží jako vstupy do areálu
Vyšehradu: Táborská, Leopoldova a Cihelná, zvaná také
Pražská nebo Nová. Zanikla brána Jeruzalémská, která
stávala poblíž rotundy svatého Martina. 

Devatenácté století přineslo na Vyšehrad ducha
národního obrození. Pevnostní charakter ztratil opodstat-
nění, vojenský erár prodal pozemky městu. Začala výs-
tavba novodobých objektů vyšehradské kapituly – novo-
gotických budov nového proboštství, nového děkanství
a dalších. Na přelomu 19. a 20. století byl vystavěn
Slavín, hrobka významných osobností české kultury.
Hřbitov se stal národním pohřebištěm. 

Počátkem 20. století ustoupilo vojensky strohé
vzezření vyšehradské pevnosti krajinářským úpravám.
Proměny podoby Vyšehradu z této doby tvoří základ jeho
podoby současné. 

Na území bývalé Královská a knížecí akropole, jižně
od chrámu sv. Petra a Pavla, stála do roku 1927 rozlehlá
barokní zbrojnice s vojenským cvičištěm. Zbrojnice v roce
1927 vyhořela a její území bylo proměněno v park.
Cvičiště se změnilo v hřiště Slavoje Vyšehrad, které zde
přetrvalo do roku 2003, kdy započala obnova Královské
a knížecí akropole. A o tom příště :-)

�NN

z Poděbrad „město hory Vyšehradu“. Zdarma rozdával
pozemky pro stavbu domů, povolil živnosti, umožnil
rozvoj řemesel. Město hory Vyšehradu mělo svou radnici,
náměstí a rybníček s vodou užívanou k praní a zálivce
zahrad, chmelnic a vinic. Vyšehrad na necelá dvě století
znovu ožil.

17. století bylo pro českou zemi strastiplné.
Náboženské spory vyústily v bitvu na Bílé hoře a po ní
následovala třicetiletá válka. Prahou se valila saská,
švédská a pruská vojska. Vyšehrad stejně jako ostatní
města těžko odolával náporu útočníků. Habsburkové se
proto rozhodli zesílit opevnění a na Vyšehradě navíc
vybudovat vojenskou pevnost, která by chránila Prahu od
jihu. Před bitvou na Bílé hoře žilo na Vyšehradě 600 oby-
vatel, po třicetileté válce asi 200. V roce 1655 město hory
Vyšehradu z vojenských důvodů zaniklo. 

Barokní pevnost byla budována sto let, od roku 1650.
V jejím zdivu zmizela další část zdiva středověkého hradu
a kostelů. Chrám Stětí sv. Jana ze 13. století byl zčásti
zbořen a zčásti včleněn do systému opevnění. Na území
královského a knížecího okrsku, v místě dnešního parku
se sochami – tzv. Akropoli, vybudovali Habsburkové
vojenskou zbrojnici a jižně od ní prostor pro výcvik vojs-
ka. Plánovali zde umístění velké vojenské posádky, ale
nestalo se tak z důvodu nedostatku pitné vody. 

Barokní hradby se dochovaly dodnes. Jsou kamenné,
vystavěné na skálu. Vnější líc tvoří cihelná přizdívka.
Terén je uměle upravovaný, zemina navršena k hradbám.
„Vše převráceno, kde rovina byla, tu důl a zákop, kde

Leopoldova bránaRomáská rotunda sv. Martina
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Doba husitská přinesla Vyšehradu zkázu. Pražané,
na jejichž straně Vyšehrad stál, neodolali náporu husitů.
Ti Vyšehrad dobyli, vyplenili a rozbořili kostely a vy-
loupili část kapitulního pokladu, kterou členové kapituly
nestihli ukrýt. Zanechali za sebou spouš�. Vyšehrad
opustila většina jeho obyvatel.

Po odeznění husitských bojů a zklidnění politické si-
tuace, v druhé polovině 15. století, založil král Jiřík

dolina bývala, tu jest vysoký násep, kde ulice byla, tu jsou
vysoké zdi, kde domy stály, tudy se nyní chodí a jezdí…“
(V. Ruffer, Historie vyšehradská, 1861). Hradby jsou
z části průchozí. Kromě chodeb vznikly uvnitř hradeb
ještě dva rozlehlé prostory: Tzv. gorlice, sál, který sloužil
k ubytování vojska a ke skladování potravin a vojenských
potřeb. V gorlici jsou nyní umístěny originály soch
z Karlova mostu. Druhým vnitřním hradebním prostorem



a zvláš� pro kontinentální oblast
(zbývající území ČR) za účelem pro-
věření kvality a počtu navržených
evropsky významných lokalit. Komi-
se tehdy u nových členských států
ležících na území obou biogeografic-
kých oblastí (tedy nejen ČR, ale také
Slovenska, Ma�arska, Slovinska či
Polska) shledala nedostatečnost na-
vržených lokalit pro některé evrop-
sky významné druhy a typy přírod-

cházelo jen výjimečně, např. při
zjištění, že původně udávaný biotop
neodpovídá pojetí určitého evropské-
ho přírodního stanoviště – což je pří-
pad třeba su�ových bučin na Šuma-
vě). 21 lokalit z dosavadního sezna-
mu je pak zcela vypuštěno z důvodu
zániku předmětu ochrany. Celkem
tak máme v ČR 1082 evropsky vý-
znamných lokalit, které pokrývají
10,11 % území státu (dosud to bylo
9,25 %). 

Poměrně rozsáhlé doplňování,
interně zvané „druhá vlna“, vyplynu-
lo z výsledků tzv. biogeografických
seminářů, který pořádala Evropská
komise. Semináře proběhly zvláš�
pro panonskou biogeografickou ob-
last (u nás pokrývá část jižní Moravy)

VYTVÁŘENÍ SOUSTAVY NATURA
2000 POKRAČUJE

Již začátkem října schválila čes-
ká vláda svým usnesením novelu tzv.
„národního seznamu evropsky výz-
namných lokalit (nařízení č. 371/2009
Sb.)“. Oproti dosud platnému znění
nařízení vlády č. 132/2005 Sb., které
obsahovalo 879 lokalit, přibylo v aktu-
alizovaném národním seznamu 233
zcela nových lokalit, 35 EVL starého
seznamu bylo překryto 28 novými
(rozšířenými) EVL. Pro 170 stávají-
cích evropsky významných lokalit 
se mění jen některé detaily (např.
dochází k upřesnění hranice a rozlo-
hy nebo přidání předmětů ochrany;
k vyškrtnutí předmětu ochrany do-

V těsném
sousedství

rozlehlé EVL
Krušno-

horské plató
(okolí

Božího
Daru, na
snímku) 

je vyhlášena
další EVL

Klínovecké
Krušnohoří,
která patří
k největším

novým
lokalitám.

V posledním letošním příspěvku o ochraně soustavy Natura 2000 v České
republice se nemůžu vyhnout určitému bilancování a revizi některých 
informací, které jsem uváděl v předchozích článcích. Je to proto, že během
nedávno uplynulých týdnů došlo k několika legislativním změnám, které se
tohoto tématu bezprostředně dotýkají. Tou nejzásadnější změnou je 
především rozšíření počtu evropsky významných lokalit a ptačích oblastí,
které soustavu Natura 2000 tvoří.

CO NOVÉHO V NATUŘE 2000?
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a Kamenice. Do EVL Jestřebsko-
Dokesko bylo k šestnácti původním
předmětům ochrany doplněno sedm
nových při zachování původní roz-
lohy. Zbrusu nové EVL jsou do
Natury 2000 zařazeny i v Praze
(např. Prokopské údolí na rozloze
126 ha). Jednou z největších nově
doplněných lokalit by měla být EVL
Klínovecké Krušnohoří, rozkládající
se východně od Klínovce a překrýva-
jící se s ptačí oblastí Novodomské
rašeliniště – Kovářská.

NOVÉ PTAČÍ OBLASTI

Koncem října rozhodla vláda také
o vyhlášení dvou nových ptačích
oblastí na jihu Čech, konkrétně se
jedná o Českobudějovické rybníky
a rybník Dehtář. Obě oblasti jsou
významnými lokalitami výskytu pta-
čích druhů, chráněných evropskou
směrnicí o ptácích. Českobudějovické
rybníky jsou pravidelným hnízdištěm
populací kvakoše nočního, rybáka
obecného, slavíka modráčka, jde také
o důležité tahové shromaždiště pro
husu velkou a kopřivku obecnou.
Rybník Dehtář je pak významným
hnízdištěm rybáka obecného a pod-
zimním shromaždištěm husy velké.
Obě nově vyhlášené ptačí oblasti byly
posledními územími, která splňují
kritéria pro vymezení ptačích oblastí

KDE NAJDEME NOVÉ LOKALITY?

Nejvíce lokalit se doplňovalo
a měnilo ve Středočeském kraji (nově
upraveno je 87 EVL), mezi nimi
i např. EVL Karlštejn – Koda, kde
přibyly některé předměty ochrany
(např. vápnité sutě). Nové či výrazně
upravené evropsky významné loka-
lity však najdeme ve všech částech
republiky. Tomu, že „druhá vlna“
není jen kosmetickou úpravou do-
savadního národního seznamu, od-
povídá i rozloha nebo množství před-
mětů ochrany některých nově vy-
hlášených lokalit. Např. EVL Hos-
týnské vrchy představuje rozšířenou
původní EVL Tesák, k níž nově při-
byly dva předměty ochrany a téměř
1300 ha rozlohy. Zcela nová EVL
Kohoutov na území CHKO Křivo-
klátsko s pěti typy evropsky význam-
ných stanoviš� má rozlohu 1263 ha.
Nová EVL Haltravský hřeben
v CHKO Český les se také blíží k ti-
sícovce ha. EVL Padr�sko, která
nahrazuje lokalitu Padr�ský potok,
narostla rozloha z 45 ha na 830 ha
a k raku kamenáči přibylo jako před-
mět ochrany hned 12 typů přírod-
ních stanoviš�. K vrance obecné na
původní lokalitě Jizera a Kamenice
bylo doplněno osm typů přírodních
stanoviš�, rozšířená EVL s více než
400 ha se nyní jmenuje Údolí Jizery

ních stanoviš� a uložila jim, aby od-
povídajícím způsobem upravily stá-
vající lokality či doplnily nové. Poža-
dované doplnění lokalit a předmětů
ochrany do již navržených lokalit je
pro členské státy EU povinné. Neza-
řazení lokalit, které splňují určitá
kvalitativní kritéria, by bylo bráno
jako porušení Smlouvy o založení
Evropských společenství a mohlo by
vést až k řízení u Evropského soud-
ního dvora.

Popelivka
sibiřská
(Ligularia
sibirica) je
jedním
z šestnácti
původních
předmětů
ochrany
v EVL
Jestřebsko-
Dokesko.
Nově k nim
přibylo ještě
sedm
dalších.
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Z předmětů ochrany EVL Šumava byly vyřazeny
su�ové bučiny. Ukázalo se, že zdejší porosty zřejmě
neodpovídají evropskému pojetí tohoto typu
stanoviště. Největší rozloha su�ových bučin tak
zůstává chráněna v Krkonoších.



čichů. Je ovšem možné, že i v budouc-
nu vznikne potřeba některé lokali-
ty zrušit (např. zanikne-li zde i přes
odpovídající ochranu předmět ochra-
ny), nebo naopak bude vhodné nově
vyhlásit některé lokality. 

geografického semináře odpovída-
jícím způsobem zohledněny a zda
Česká republika již chrání dostateč-
nou část svých „naturových“ přírod-
ních stanoviš� a populací evropsky
významných druhů rostlin i živo-

daná evropskou směrnicí o ptácích,
ale dosud do soustavy Natura 2000
nebyly zařazeny. Jejich vyhlášení se
dlouho nedařilo dokončit kvůli ná-
mitkám ministerstva zemědělství
a místních rybářů. Dnešní stav úze-
mí obou ptačích oblastí byl však po
léta formován právě jejich rybář-
ským obhospodařováním, a tak je pro
udržení tohoto stavu žádoucí nikoliv
omezení, ale naopak zachování stáva-
jícího způsobu využívání ze strany
rybářů. Na území ČR je te� celkem 
41 ptačích oblastí, z nichž většina
byla vyhlášena již v roce 2004.

CO NÁS ČEKÁ DÁL?

Výše popsaným doplněním se-
znamů proces vytváření soustavy
Natura 2000 u nás téměř končí; 
seznamy jsou víceméně kompletní
a zbývá dojednat jen několik málo
lokalit, které ještě splňují kritéria.
Žádné další zásadní rozšiřování se
ale nepředpokládá. Definitivní slovo
bude mít ještě Evropská Komise,
která posoudí, zda byly závěry bio-

V EVL
Karlštejn-
Koda byly

jako před-
mět ochrany

doplněny
také vápnité
sutě, které se

tu vyskytují
např.

v bývalých
lomech 

(na snímku
Alcazar

u Srbska).
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co zbytek území pro ně není bioto-
pově vhodný, i když jej tvoří jinak
cenné (avšak „nenaturové“) biotopy. 

Určitě nevadí fakt, že navržená
přírodní památka může pokrýt více
předmětů ochrany než „modrásková“
EVL. Problém však může být v tom,
že podrobná inventarizace a monito-
ring obou druhů ukazují, že téměř
stejnou rozlohu jako uvnitř EVL 
uvedení modrásci obývají i na řadě
dalších plošek nedaleko za hrani-
cemi, kde pro ně však nebude
zabezpečen vhodný management.
Přitom dlouhodobou prosperitu po-
pulací druhů, jejichž početnost rok 
od roku může silně kolísat, zpravidla
nelze zajistit na jediné ploše. Právě
motýli se vyznačují tzv. metapopu-
lační dynamikou, tj. dlouhodobou
existencí různě kolísajících dílčích
populací, které jsou ale spolu v kon-
taktu a vzájemně vyrovnávají případ-
né propady jednotlivých subpopulací.
V případě náhodného zániku okra-
jových subpopulací pak může být
přežívající „ostrovní“ kolonie v EVL
velmi zranitelná a zajistit její
udržení v chráněném území může
být problematické.

�NN

něných území, která mají zabezpečit
odpovídající podmínky pro předměty
ochrany EVL, a to nejčastěji v kate-
gorii přírodní památka. Většina kraj-
ských úřadů nechala zpracovat
v těchto územích inventarizační
průzkumy a návrhy plánů péče. Podle
těchto podkladů nakonec dojde
k vyhlášení chráněných území, jejich
označení v terénu a zejména bude
zavedena cílená péče (management)
lokalit. 

Na některých lokalitách se však
i po aktualizaci národního seznamu
ukazuje, že jejich vymezení nebylo
zcela optimální. Stává se, že např.
cílová populace předmětu ochrany
(zpravidla živočišného druhu) z výz-
namné části přesahuje za hranice
pro něj vymezené lokality. Bude-li
však chráněna pouze část celé po-
pulace v příslušných chráněných
územích, nemusí to vždy stačit k na-
stolení podmínek umožňujících do-
statečnou stabilitu populací. Z vlast-
ní zkušenosti mohu uvést EVL
Kamenec (okres Rokycany), kde jsou
předmětem ochrany modrásek ba-
henní a modrásek očkovaný. Z cel-
kové výměry EVL 10 ha se zde ale
oba druhy vyskytují prakticky jen na
jedné louce o rozloze cca 1 ha, zatím-

Konečná forma ochrany vyhlá-
šených lokalit národního seznamu
však ještě známa není. V současnosti
probíhá na úrovni krajských úřadů
intenzivní příprava vyhlašování
nových maloplošných zvláště chrá-
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Modrásek bahenní (Maculinea nausithous) v EVL
Kamenec. Samice klade vajíčka na nerozkvetlé 
květní hlávky krvavce totenu.

Vranka obecná (Cottus gobio) už není jediným 
předmětem ochrany v údolí Jizery a Kamenice –
rozšířená lokalita nyní zahrnuje i suchozemská
přírodní stanoviště.

EVL Padr�sko (dříve jen Padr�ský potok) představuje
výrazné rozšíření naturové ochrany Brd. Jako před-
mět ochrany tu nyní figurují i zachovalé bezkolen-
cové louky a vlhkomilná vysokobylinná lemová
společenstva (dole).



HLUBOKÉ ŽIVINAMI BOHATÉ VODY 
V hlubších a živinami spíše bohatších (eutrofních)

vodách lze najít pestrá společenstva vodních rostlin.
V nižších polohách úvalů řek jsou typickými společenstvy
eutrofních poříčních tůní různé druhy rdestů (Potamo-
geton), stolístek přeslenitý (Myriophyllum verticillatum),
růžkatce (Ceratophyllum), stulík žlutý (Nuphar lutea)
a dnes již jen vzácně i leknín bílý (Nymphaea alba).
Směrem do vyšších poloh s klesající teplotou, a obvykle
i snižujícím se množstvím živin, jsou typickými zástupci
rdesno obojživelné (Persicaria amphibia), stolístek klas-
natý (Myriophyllum spicatum), rdest vzplývavý (Potamo-
geton natans) a opět stulík žlutý, který byl dříve
v nejvyšších polohách nahrazen druhem stulík malý
(Nuphar pumilla). Ten se dnes vyskytuje na pár loka-
litách v Pošumaví a na Dačicku. Tento typ vod si však
nespojujte jen s důstojností leknínů, patří sem i společen-
stva hladinových okřehků nebo třeba jen na sever Moravy
omezené vodní kapradiny nepukalky plovoucí (Salvinia
natans). Na jihu Moravy se pak vzácně vyskytuje i naše
nejmenší krytosemenná rostlina drobnička bezkořenná
(Wolffia arrhiza) o velikosti sotva špendlíkové hlavičky.
Původních stojatých poříčních ramen se moc nedochovalo,
nejčastějším místem výskytu vegetace stojatých vod jsou
v dnešní krajině rybníky. Ovšem musí to být rybníky
nepřehnojené s dobrou průhledností vody a bez výskytu
amura, který sežere vše zelené. Takové požadavky mnoho
rybníků nesplňuje, leckdy ani v chráněných územích ne.
Proto nepřekvapí, že mezi rostlinami stojatých vod
najdeme značný počet kriticky ohrožených druhů a ně-
které i vyhynulé či nezvěstné. 

MĚLČÍ VODY

Mělčí vody, obvykle v celkově menších nádržích typu
tůní či poříčních ramen, obývají trochu odlišná společen-
stva vodních rostlin. Druhy z těchto biotopů se umějí

V katalogu biotopů najdeme biotop vody pod písme-
nem V jako Vodní toky a nádrže. Podrobnější
členění pak rozlišuje šest typů, přičemž v tomto

článku vynechám V4 Makrofytní vegetace vodních toků. 
Základem pro jemnější dělení stojatých vod jsou dva

klíčové faktory, a to jak moc je voda bohatá na živiny a jak
je hluboká voda v dané nádrži, což souvisí s rizikem pří-
padného letního vysychání.

Stojatá voda v krajině je fenomén trvale přitahující pozornost
různých organismů včetně člověka. Pro mnohé rostliny i živočichy
jako stanoviště či alespoň zdroj vody a pro vnímavého člověka
i jako inspirace. Bohužel se najde i nemálo těch, pro které jsou
vodní plochy pouze vidinou financí v podobě rekreačního zisku,
továrnou na výrobu rybího masa, překážkou pro nějaké budování 
či dokonce nepříjemným líhništěm komárů.
Stojaté vody jsou zkrátka těsně spjaté s lidskou činností v krajině
a většina našich existujících cenných vodních biotopů je člověkem
podstatně ovlivněná už jen tím, že je pozměněn hydrologický režim
na krajinné úrovni. 

TE
XT

 A
 F

O
TO

: R
N

D
r.

 V
LA

ST
IK

 R
YB

K
A

NNIIKKAA    1122//2200009914

BB II OO TT OO PP YY

BIOTOPY
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REPUBLIKY
STOJATÉ VODY

Hvězdoše (Callitriche) jsou vesměs hojným vodními rostlinami mělkých tůní, 
ale jejich determinace do druhu je značně složitá.

Stulík žlutý (Nuphar lutea) je dosud hojnou ozdobou živinami bohatších hlubších vod.

Rdest vzplývavý (Potamogeton natans)
je dodnes hojným druhem.

Podhorské živinami chudé mělké vody
jsou často biotopem pro různé

druhy hvězdošů (Callitriche sp.).



Jindřichova Hradce s přesahem na jih Třeboňska.
Podobné biotopy i území vyhovují i zvláštní kapradině
míčovce kulkonosné (Pilularia globulifera), která roste
jako drobná travička v mělké vodě a její kapradinový
původ nejlépe prozradí spirálovitě svinuté mladé listy.
Byla známá ze třicátých let minulého století z Třeboňska
a nově potvrzena z Jindřichohradecka před několika lety.
Další vzácností s vazbou na mírnější a srážkově i teplot-
ně vyrovnanější subatlantské klima je žabníček vzplý-
vavý (Luronium natans). Dnes roste pouze v Labských
pískovcích poblíž německých hranic, dříve i na Frýd-
lantsku a Třeboňsku. K běžnějším druhům patří drobná
bahnička jehlovitá (Eleocharis acicularis) a sítina cibul-
katá (Juncus bulbosus). 

Dalším typem mělkých vod jsou stanoviště na
zrašeliněných biotopech, tedy na organickém substrátu.
Mělké tůňky a prohlubně v rašeliništích naplněné vodou
se nazývají šlenky a hostí dnes již mimořádně vzácnou
a ohroženou vegetaci, jejímž základem jsou některé dru-
hy masožravých bublinatek, jako je bublinatka menší
(Utricularia minor) či ještě vzácnější bublinatka prostřed-
ní (Utricularia intermedia). Zajímavým druhem s atlant-
ským rozšířením v západní Evropě je rdest rdesnolistý
(Potamogeton polygonifolius). U nás roste v nejzápad-
nějším cípu republiky v Ašském výběžku.

Posledním typem živinami chudých vod jsou společen-
stva šídlatek. Jejich domovem jsou chladná horská jezera
a výskyty ve střední až jižní Evropě mají charakter pozůs-
tatku z doby ledové – glaciální relikt. Vzhledem k celkové
chudosti naší krajiny na horská jezera známe jen dva
výskyty dvou druhů ze Šumavy, a sice šídlatky ostno-
výtrusé (Isoëtes echinospora) z Plešného jezera a šídlatky
jezerní (Isoëtes lacustris) z Černého jezera. Druhá jmeno-
vaná se vyskytuje i v blízkosti naší hranice v jezeře Wielki
Staw v polské části Krkonoš. Velkou vzácností je také
zevar úzkolistý (Sparganium angustifolium). 

Zcela mimo toto členění stojí ještě vegetace zajímavých
robustních řas – parožnatek. Většina parožnatek tvoří
jednodruhové porosty. Požadavky na typ vod se liší druh
od druhu, takže je lze najít ve vodách měkkých i tvrdých,
od mělkých až po velmi hluboké, protože zvládají růst
i v temnějších hlubinách, pro vyšší rostliny již nepřijatel-
ných. �NN

vyrovnat s dočasným vyschnutím v horkých letních
měsících. Typickým a navíc nádherným představitelem
této skupiny je třeba žebratka bahenní (Hottonia palus-
tris). Z dalších druhů jsou časté různé lakušníky (Batra-
chium), včetně vzácných druhů lakušník Rionův (B. rionii)
a lakušník Baudotův (B. baudotii). Oba druhy mají rády
vody s vyšší uhličitanovou tvrdostí a jsou svým výskytem
omezené na nejteplejší nížiny. Z dalších druhů jsou časté
různé hvězdoše (Callitriche), včetně vzácného hvězdoše
podzimního (Callitriche hermaphroditica L), který má
pro změnu rád měkčí a chladnější vody a je nejčastější na
Vysočině a v přilehlých územích. Do mělkých vod vstupu-
jí i některé druhy pobřežních společenstev, zvyklých na
rozkolísaný vodní režim, jako je mrkvovitá halucha vodní
(Oenanthe aquatica) nebo brukvovitá rukev obojživelná
(Rorippa amphibia).

VODY ŽIVINAMI CHUDÉ

Blíže k pobřeží na mělké vodě a také spíše na živina-
mi chudších písčitých podkladech se vyskytuje vegetace
vytrvalých obojživelných bylin označovaná v Katalogu
biotopů jako M3. Je to již zóna, kde může docházet k vysy-
chání, teprve tehdy některé druhy vykvetou. Typickým
a současně dnes již velmi vzácným druhem je pobřežnice
jednokvětá (Litorella uniflora), zvláštní rostlina z příbu-
zenstva jitrocelů. Jejím domovem jsou vody v širším okolí

Prýty 
bublinatky
prostřední
(Utricularia
intermedia)
v mělké tůni.
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Bohaté porosty leknínu bílého (Nymphaea alba),
jako tento na Písečném rybníku na Hodonínsku,

jsou dnes již extrémně vzácné.

Vo�anka žabí (Hydrocharis morsus-ranae) je dnes již poměrně vzácným
obyvatelem zejména poříčních tůní v nížinách velkých řek.

Mělké tůňky v zrašeliněných okrajích rybníků 
na Třeboňsku mohou hostit vzácná 
společenstva masožravých bublinatek.



Celá oblast Prahy se nachází v geologické oblasti
Pražské kotliny, která byla do dnešní podoby zformována
činností tekoucí vody a to Vltavou, Berounkou a množ-
stvím drobných vodních toků. Historie vodních staveb se
v Pražské kotlině začíná psát od prvních kolonizátorů.
Rybníky se budovaly na špatně zemědělsky využitelných
půdách za účelem chovu ryb. Ryba jako postní jídlo byla ve
středověku velice žádána a chov ryb byl lukrativní. Dále
byla voda jímána do zásobních nádrží a následně využí-
vána k pohonu různých zařízení – mlecích kamenů ve vod-
ních mlýnech i v prvních železářských dílnách. Řada
dnešních nádrží nese tyto historické názvy Hornomlýnský
rybník, Dolnomlýnský rybník, Hamerský rybník, atd. Ve
dvacátém století na území Prahy vzniká řada nádrží,
které mají za účel zmírnit průchod velkých vod.

NA ÚZEMÍ PRAHY SE NACHÁZÍ CELKEM 534 
VODNÍCH PLOCH Z TOHO

� 40 retenčních nádrží
� 24 koupališ�
� 62 deš�ových usazovacích nádrží
� cca 192 historických rybníků
� větší počet technických nádrží

Řada těchto nádrží je v majetku města. Provozně tyto
nádrže zajiš�uje organizace Lesy hl.m.Prahy. 

PRAŽSKÉ VODNÍ
NÁDRŽE

OBECNÉ PROBLÉMY VODNÍCH NÁDRŽÍ 
V INTRAVILÁNU MĚST

� nedostatek vody v bezdeštném období
� v některých případech úplné zrušení přítoku vod

do nádrže
� špatná kvalita vod přitékajících do nádrží
� nevyhovující technický stav objektů
� nevyjasněnost majetkových vztahů
� nekoncepčnost nových vodních staveb v povodí
� neukázněnost některých vlastníků nádrží
� nedostatek financí na provádění oprav 

I přes výše zmíněné problémy se daří řadu pražských
nádrží rekonstruovat. Tyto rekonstrukce jsou prováděny
jak za účelem zvýšení bezpečnosti stavby, tak pro
zvýšení rozmanitosti vodního ekosystému. Při rekon-
strukcích je kladen důraz na výstavbu přechodových zón
mezi vodní hladinou a břehem. Tyto zóny jsou osazovány
vodními rostlinami. Výsadby chrání jak břehy nádrží
proti erozi, tak významným způsobem obohacují roz-
manitost prostředí pro různé organismy a to jak
živočišné tak rostlinné říše. Mezi nejvýznamnější rekon-
strukce patří revitalizace Počernického rybníka, oprava
Čimického rybníka, oprava retenční nádrže Aloisov,
v letošním roce se jedná o dokončenou rekonstrukci
Hamerského rybníka.

Velký
Počernický

rybník
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POČERNICKÝ RYBNÍK

Jedná se o historický rybník postavený v XIV. století.
Nedávnou rekonstrukci Počernického rybníka vyvolal
dlouhodobě nevyhovující technický stav funkčních objek-
tů, zvýšený průsak hrází, celkové zabahnění nádrže.
Vlastní rekonstrukce byla zahájena v říjnu 2004
a pokračovala do července 2006. V rámci rekonstrukce

Nový rybník
Ve Hvězdě
(nahoře)

Vlevo Čim-
ický rybník
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byla celá nádrž odbahněna, hráz srovnána a opatřena
návodním těsněním, došlo k opravě obtokové stoky
a k opravě kamenného mostu bezpečnostního přelivu.
Tato rekonstrukce zajistila kromě bezpečnosti povodí pod
rybníkem i vytvoření rozmanitějšího prostředí pro vodní
ptactvo. Jedná se o výstavbu ostrova, přechodové zóny
a tůní u vtoku Rokytky do rybníka. Finanční prostředky
na rekonstrukci poskytlo město Praha a byla spolufinan-
cována Evropskou unií. 

ČIMICKÝ RYBNÍK

Okolí historického rybníka bylo v osmdesátých letech
značně změněno výstavbou sídliště. Nejhůře se na ryb-
níčku podepsala stavba hluboko položeného kanalizač-
ního sběrače. Tato liniová stavba zapříčinila odvod vody
z pramenů mimo nádrž rybníka. Celý rybník začal vy-
sychat. V roce 2005 byla zahájena revitalizace celého
území. Byla vybudována podzemní stěna přerušující
odvod podzemní vody kolem kanalizačního sběrače. Ty-
to podchycené vody byly svedeny do nádrže. Po odbahně-
ní nádrže, opravě stavidla i hráze začala voda stoupat
a v dnešní době je v nádrži u hráze cca 1,5m vody. Tato
rekonstrukce neutěšenou zanedbanou nádrž vrátila oby-
vatelům jako místo rekreace a lokalitu vhodnou pro vodní
organismy a hnízdění ptactva. 

Díky těmto citlivým rekonstrukcím vodní nádrže
snižují nebezpečí při průchodu velkých vod, jsou vítaným
ekosystémem pro organismy v městském prostředí
a v neposlední řadě jsou i místem pro rekreaci obyvatelst-
va. �NN



BITVA U JANKOVA
Jankov je nenápadná vesnička

ležící asi 8 km na východ od Votic,
která byla v roce 2006 vyhlášená ves-
nicí středočeského kraje. Mnohem
významněji a dramatičtěji se do his-
torie obce zapsal jiný, dřívější letopo-
čet. V roce 1645 se v těsné blízkosti
odehrála významná bitva Třicetileté
války, ostatně se praví, že bitvou
u Jankova Třicetiletá válka vlastně
skončila. Tuto a mnoho dalších infor-
mací se dovíte na třech zastávkách
NS Po stopách bitvy u Jankova. Trasa
je dlouhá pouhých 1,5 km, na kterých
potkáte tři velice zajímavě pojaté za-
stávky, které se podobají spíše pom-
níkům, a rozhodně tak nejde o kla-
sické dřevěné tabule. Úvodní panel
naleznete na návsi u parkoviště,
další cesta vede po hlavní od kostela
a ven z obce. Cestu vám naznačí šip-
ky na sloupcích místního informač-
ního systému. Pozvolna vystoupáte
na návrší, kde je první informační
zastávka nazvaná: „Odkud se ta bit-
va vzala“, dále půjdete k dřevěnému
kříži, u něj zahnete vpravo a zane-
dlouho dojdete k druhé zastávce
„Uprostřed bojové vřavy“. Poslední
zastávka „U Jankova válka skončila“
se nachází uprostřed louky nedaleko
silnice a dojdete k ní po polní cestě.
Zpět se můžete vrátit bu� stejnou ces-
tou nebo po zmíněné silnici.

Samozřejmě za pozornost stojí i sa-
motné Votice. Jedná se o malebné
městečko ležící v kraji, kterému se
říká Česká Sibiř, což jasně napovídá,
že je zde poněkud drsnější počasí.
První zmínka o městě je z roku 1359,
ale je jisté, že zdejší osídlení pochází
z dřívější doby. Archeologické průz-
kumy posouvají založení Votic k ro-
ku 1150, kdy zde vznikla osada při
kupecké cestě z Čech do Rakouska.
Z pamětihodností Votic lze jmenovat
například kostel sv. Františka z As-
sisi, bývalý pivovar a starý zámek,
Mariánský sloup z poloviny 18. století
na Komenského náměstí, židovský
hřbitov či pozoruhodný Boží hrob
z roku 1685, stojící na františkán-
ském hřbitově. Program vám také
může zpestřit návštěva votické
záchranné stanice starající se
o zraněné, volně žijící živočichy. Ve
stanici si můžete dohodnout její
prohlídku s odborným výkladem,
promítání filmů, případně si objed-
nat některý z výukových programů.
Ale opus�me konečně Votice, ještě se
sem vrátíme. Máme před sebou tři
naučné stezky.

V okolí Votic naleznete celkem tři
naučné stezky (NS), které se dají pro-
jít nebo projet na kole za jeden den.
Přímo samotného města se dotýká
NS Kolem Votic za poznáním, za zbý-
vajícími dvěma musíte dojít nebo
dojet k obci Jankov. Znamená to bu�
sedm a půl km po silnici nebo o něco
déle po žluté turistické značce.

Výhled na
obec Jankov

Kostel 
sv. Václava

Městečko Votice naleznete v jihozápadní části okresu Benešov, takřka na jižní hranici
Středočeského kraje. Možná je také znáte ze svých cest autem například z Prahy 
do Tábora, protože se jezdí těsně kolem nich. Vše jsem napsal jen proto, abyste věděli,
kde se budeme naučně procházet tentokrát.

NAUČNÉ STEZKY V OKOLÍ VOTIC ANEB

ZA ZAPOMENUTOU BITVOU
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a samozřejmě zdejší živé i neživé
přírodě. Zpracování panelů je oprav-
du zdařilé jak obsahově, tak i gra-
ficky. Součástí každého je nejen
schematická mapka NS, ale také
malý kvíz. Bohužel trasa NS není
v terénu vyznačená a využívá
částečně turistického značení, je
proto vhodné si mapku zapamatovat,
obkreslit nebo ofotit a prohlížet na
display. Trasa je poněkud klikatá,
vede po polních a lesních cestách.
Nejprve vás doprovodí na vrch Větrov
s kaplí sv. Vojtěcha, zde se připravte
na prudší stoupání, dále dojdete do
Mysletic, Hostišova a na Šibeniční
vrch, odkud se po zelené nebo po sil-
nici vrátíte zpět do Votic.

�NN

OKOLO RYBNÍKŮ K ALTÁNU

Již jen název této NS Okolo vyh-
lídkového altánu k rybníkům je sám
o sobě příslibem příjemné procházky
a skutečnost toto jen potvrzuje.
Trasa NS je opravdu krátká, měří
o sto metrů více než jeden km a je
lineární, tedy musíte se po stejné
cestě vrátit zpět. I tato NS začíná
blízko parkoviště u kostela v Janko-
vě, ale tentokrát půjdete na opačnou
stranu, směrem k Voticím, hned za
zástavbou odbočíte vpravo na polní
cestu roubenou švestkami. Tato pří-
má a mírně stoupající cesta vás
doprovodí po celé trase NS. První
infotabule „Co tu roste?“ je umístěna
před rybníkem Komárov. Po pár stech
metrech je pak další zastávka „Co tu
žije?“ a poslední je přímo součástí sli-
bovaného vyhlídkového altánu a vě-
nuje se proměnám okolní krajiny.
V okolí lze napočítat více než pět ryb-
níků, na kterých můžete pozorovat
řadu zástupců naší ptačí říše, na-
příklad volavku popelavou.

NEJDELŠÍ NA KONEC

Poslední NS Kolem Votic za
poznáním nás provede po jižním
okraji a okolí samotných Votic.
Naučná stezka tvoří okruh, který
začíná i končí na votickém náměstí.
Na cestě dlouhé zhruba osm km vás
čeká devět informačních zastávek
věnovaných zajímavostem v okolí
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Kaple 
sv. Vojtěcha

Vyhlídkový altán

Bývalý lesní pramen

Chřástal při kroužkování

Jeden z votických rybníků

Boží hrob 
na františkánském
hřbitově

www.obecjankov.cz 

www.stezky.info, www.mesto-votice.cz 



nikoliv stojan na kolo, je více, než by
se zprvu zdálo. Samozřejmě stojan
musí být umístěn tam, kde jezdí cyk-
listé a budou mít zájem zde kolo
zanechat. Těžko se zaplní stojan před
luxusním nočním podnikem nebo
před motorkářskou hospodou. Opak
lze očekávat u sportoviš�, výletních
restaurací apod. Stejně jako zájem
o odložení kola je důležitá i důvěra
v místo, kde je stojan umístěn.
Ideální jsou frekventovaná a osvět-
lená místa, kde by zloděj s pilou
v ruce neměl svůj klid na „práci“.
Dalším problémem správného umís-
tění stojanu na kola, který úzce sou-
visí s jeho instalací, je údržba nejen

samotné konstrukce stojanu, ale také
jeho okolí, například odstraňování
listí a nečistot. Otázka vhodného
umístění stojanu na kola je však pro-
blém někoho jiného než nás uživa-
telů. Tyto věci nejčastěji řeší orgány
státní správy, např. místní úřady,
které musí sledovat i například
majitele dotyčných pozemků, vedení
sítí pod chodníky, průchodnost místa
například pro invalidy či maminky
s kočárky. Na nás je dávat podněty
k instalaci stojanů na místa, kde
bychom je chtěli mít, například u své
školy.

NENÍ STOJAN JAKO STOJAN
Je známé rčení, že o někoho

bychom si kolo ani neopřeli. Říká se
to o lidech, kteří jsou, mírně řečeno,
nějak odpudiví. Bohužel totéž mů-
žeme říct i o některých stojanech na
kola. Při svých projíž�kách se s nimi
setkáte často, a to v nepřeberné řadě
provedení. Některé stojany si ještě
pamatují husákovu éru, jiné jsou
supermoderní, ale mnohdy mají jed-
no společné. Kolo do nich pořádně
nepostavíte, neopřete a nejčastěji ne-
zasunete. U starých stojanů jejich
konstrukce nezachytila nástup šir-
ších pneumatik u horských kol, natož
takovou technickou vymoženost, jako
jsou diskové brzdy. Konstrukce pro
zasunutí předního kola je tedy obvyk-
le úzká a pláš� se do ní zkrátka ne-
vejde. V případě, že máte diskovou
brzdu, je nebezpečí, že kotouč se bu-
de o stojan opírat a bude hrozit jeho

deformace. U nových stojanů, které
se dnes osazují, pak často vítězí
estetika či touha po originalitě nad
funkčností. Výsledek je stejný. Stojan
kolo spíše ohrožuje, než by umožňo-
val jeho bezpečné a šetrné upevnění.
Některé stojany na první pohled sice
připomínají moderní sochy, ale jde
spíše o hlavolamy, jak že se kolo do
konstrukce správně umís�uje. Dochá-
zí pak k situaci, že se kolo prostě
o stojan bokem opře, a právě tyto
„opírací“ stojany, připomínající malé
zábradlí, začínají být velmi oblíbené
a lze se s nimi setkat stále častěji.
Takže v jednoduchosti je krása a síla
stojanů na kola. 

KAM S NÍM

Známá otázka, která je důležitá
i pro umístění cyklostojanů. Para-
metrů, které určují, kam instalovat či

Když je kol
už moc,

Berlín

Kola na
dojíždění
k metru. 

Zábradlí je
ideální

náhradní
řešení, 

případně
klasika
u kan-

delábru,
nebo� ani

známá
pražská

spirála, jak
vidíte, kolo

moc 
nepodrží

(vpravo) .

Blíží se zima, tím i pro někoho
konec sezony jízdy na kole, 
můžeme se tedy věnovat více teorii,
která se však bude hodit kdykoliv,
kdy budete potřebovat odložit kolo.
Moc si tedy nezajezdíme, protože se
podrobněji zaměříme na problema-
tiku stojanů na kola a na to, jak
kolo správně uzamknout, abychom
se s ním následně znova setkali.
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jte rychloupínáky, zařa�te bu� extrém-
ně pomalý převod nebo takový, který
zkříží řetěz. Jde sice o poněkud alibi-
stické kousky, ale na takovémto kole
se opravdu hodně špatně ujíždí z mís-
ta činu a ještě obtížněji se následně
prodává.

DOBRÉ RADY NAKONEC

Dobrá rada nad zlato, v našem
případě nad naše kolo. Pokud máte
stroj za několik desítek tisíc, klidu
vám jistě nedodá ani nejdražší
zámek za dva tisíce. Přesto se vyplatí
do kvalitnějších zámků investovat,
bohužel hodně oblíbené a používané
lankové (svinovací) mají často spíše

funkci symbolickou než opravdu
bezpečnostní. Policejní statistiky
ukazují, že nejvíce odcizených kol
bylo uzamčeno právě těmito zámky,
k jejichž překonání stačí kvalitní
ostré kleště. Stejně tak zámky s čí-
selným kódem mnohdy umožňují při
jemné manipulaci tento kód objevit.
Odkládání kola je věcí určité rovno-
váhy a sebevědomí. Rovnováhu na-
stolíte používáním kola vzhledu při-
měřeného, neprovokujícího. Sebe-
vědomí je pak o tom, že po městě na
takovémto kole bude jezdit, a hlavně,
že se naučíte kolo zamykat. Rovněž
sebevědomě apelujte na zastupitele,
své školy, zaměstnavatele, aby insta-
lovali před svými budovami vhodně
umístěné a technicky vyhovující sto-
jany na kola, protože ke svobodě
pohybu na jízdním kole patří i svobo-
da se kola v potřebný okamžik zbavit.

�NN

zadní kolo jednou podkovou neuzam-
knete a někdo si je může snadno
„zapůjčit“. Problém pomáhá řešit
druhý zámek, vhodným je tentokrát
lankový typ, kterým odnímatelné
části svého kola propletete. Ještě
pozor na jednu drobnost, která již
způsobila nejedno odcizení kola.
Majitel jej sice poctivě zamknul, ale
neuvědomil si, že trubka, nejčastěji
dopravní značka umožňuje vytažení
bu� ze země nebo vyzdvižení kola
nahoru a jeho přetažení. 

JAK JINAK

Existuje pár fíglů, jak ztížit či
předejít odcizení kola. První cestou je
snížení atraktivity vašeho stroje tak,
aby nelákal na první pohled nepoc-
tivce. Pokud budete na kole pojíždět
jen po městě, např. z domova k nej-
bližší stanici metra, stačí vám k tomu
staré kolo, vyhrabané ze sklepa.
Ostatně to vůbec neznamená, že jeho
technický stav je prachmizerný, ale
jen se tak přetvařuje. Přístup známý
např. z Nizozemí. Jiný způsob jak své
kolo odlišit jsou samolepky, kterými
pokryjete všechna volná místa. Kolo
pak pod touto vrstvou vypadá ori-
ginálně, a navíc lze tak dát najevo
některé své názory. V Praze se
můžete setkat s koly celými natřený-
mi na signální růžovou barvu. Tako-
véto kolo se opravdu málo krade
a navíc je v provozu dobře vidět,
k tomu růžové kolo vyjadřuje váš po-
stoj k automobilové dopravě, tedy
o jedno auto méně. Pokud nastane
situace, že musíte své kolo nechat
bez dozoru nemáte zámek, doporuču-
je se udělat pár drobných opatření.
Například si odneste sedlo, vyšroubu-

JAK DO NĚJ A Z NĚJ
Konečně se dostáváme k praxi,

tedy přijíždíme ke stojanu a parku-
jeme. Prvním úkolem je umístění
kola do stojanu. Toto jsme již na-
značili a vše se odvíjí od konstrukce
daného stojanu, ale také našeho stro-
je. Jinak se manipuluje s dámskou
skládačkou, s trekkingovým kolem
bez předního odpružení, případně
s celoodpruženým sjez�ákem. Kolo
musí být umístěno pevně, aby se
nekácelo, což je častou chybou sto-
janů, do kterých se zasouvá jen před-
ní kolo. Dále vaše kolo nesmí bloko-
vat kola, která zde již jsou zaparková-
na. No a jsme u druhého kroku, tedy
vlastního uzamčení. Samozřejmě
nesmíte zapomenout zámek doma,
rovněž je dobré mít i patřičný klíč
nebo znát kód. Na trhu je řada zám-
ků různé konstrukce, kvality, bez-
pečnosti a pochopitelně i ceny a je
zbytečné jednotlivě je probírat. Již
několik roků hitparádu zámků vede,
je používán profesionály, tedy kurýry
a skutečně drží, celokovový model ve
tvaru podkovy nebo protáhlého „U“.
Je sice těžší, ale vše má své opodstat-
nění, které je dáno maximální pev-
ností a bezpečností. Kolo je nejvhod-
nější tímto zámkem uzamykat přes
zadní vidlici (trojúhelník), zadní kolo
a pevnou překážku, stojan. Nevý-
hoda nastane, pokud máte např.
rychloupínáky, prostě přední ani

Dvě zají-
mavá řešení
z Berlína
(vlevo)

Pražský
model –
jednoduché,
funkční,
praktické

Tzv. tulipán
z Plzně 
funguje.

Nahoře:
Lankový
zámek
domácí 
výroby
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Chuchelský háj ožil v letošním říjnu programem
„Pražské hájenky“, který ukončil víceletý projekt
pořádaný v letech 2004 – 2009 sdružením Ornita. 

Co představoval tento program?

Když Ornita dokončila projekt „Za sovím houkáním“,
snesla se na ni poptávka po dalších terénních výpravách
do pražských lesů. A tehdy vznikla myšlenka spojit naše
úsilí s těmi nejpovolanějšími – s lesníky z pražských
hájoven. 

Na podzim v roce 2004 jsme připravili ve spolupráci
s Lesy hlavního města Prahy pásmo vycházkových pro-
gramů po pražských hájenkách, během kterých se
návštěvníci seznámili v první řadě s místním hajným,
který jim představil svoji práci, provedl je „svým
královstvím“, a děti se zde procvičily v rozeznávání
stromů a seznámily se blíže s vybranou lesní lokalitou.
Programy proběhly na hájovně v Chuchli, Kunraticích,
Čimicích, Hostivaři, ale i v oblastech spadajících již pod
Lesy České republiky – v Klánovicích a ve Vinoři. 

Pásmo „Pražské hájenky“ bylo pro nás také určitou
sondou, kdy jsme získali zkušenosti s vhodností terénu
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soutěže. Děti si v Chuchli také mohly vyzkoušet výsadbu
mladých stromků. 

V Kunratické hájovně jsme zase navázali výbornou
spolupráci s hajným Janem Karbanem, který pro děti
připravil vyprávění o pražských lesích a přímo na kunra-
tické hájovně vždy povyprávěl dětem o své práci. Naše
další kroky vedly napříč celým Krčským lesem, kdy pan
Karban názorně předvedl, jak se obnova lesa dělá v praxi,
nebo jakým nepříznivým vlivům jsou městské lesoparky
vystaveny. Opět nikdy nechyběla znalostní soutěž s vy-
hlášením vítězů.

Seznamovat děti s pražskými hájenkami bylo poutavé
a pro všechny, myslím, velmi osvěžující. Bylo to do určité
míry bílé místo na mapě vzdělávacích programů pro děti,
které Ornita v letech 2004 – 2009 vyplnila. Naše aktivita
dost možná inspirovala i samotné město Prahu, které
opakovaně projekt podpořilo a následným zřízením
Střediska ekologické výchovy v sídle Lesů hlavního města
Prahy v Hostivaři převzalo otěže lesní pedagogiky. 

Jako rozloučení s hájenkami a lesní tématikou jsme
pro letošní školní rok připravili přírodovědnou soutěž
EVVO pro děti ze základních škol Tajemství lesa, do které
se mohou školy přihlásit ještě do konce roku 2009. Pro
vítěze soutěže je již tradičně připraveno přírodovědné
soustředění do vybraného národního parku Evropy.

�NN

pro vycházky do pražských lesů a navázali jsme spoluprá-
ci s lesníky. 

Jako vůbec nejzdařilejší se ukázala spolupráce na
hájence v Chuchli a Kunraticích. Chuchelská hájenka
provozuje lesní mini ZOO, což je pro děti vždy velmi
atraktivní, je obklopena rozsáhlým lesoparkem a pan
„nadlesní“ Ladislav Kadeřábek připravil pro děti exkurzi
po lese i po ZOO. V programu pak nechyběly znalostní

23

www.ornita.cz



Děti se učí
o ekosystému 

tekoucích
vod přímo
na jednom

z pražských
potoků.

Většina 
programů 

se odehrává
v přírodě

pražských
lesů.

Veliký úspěch mají i odborně vedené exkurze přírodou
Prahy, sezonní výlovy rybníků nebo společné sázení
stromů. 

Stále větší pozornosti se těší i zookoutek v Malé
Chuchli, o který Lesy hl.m. Prahy se starají. Tady si
můžete zblízka prohlédnout běžné i méně běžné druhy
z naší přírody (rysa ostrovida, daňka skvrnitého, psíka
mývalovitého, aj.) Jeden z nabízených a velmi oblíbených
programů o zvěři probíhá právě zde. Zookoutek se stále
vylepšuje, te� se chystají nové informační cedule k jed-
notlivým výběhům a další návazné aktivity. 

V současné době nabízí středisko pro školy cca 
25 výukových programů a 11 exkurzí. Aktuální nabídku
lze najít na www.lesypraha.cz. Od začátku roku 2009 se
těchto programů zúčastnilo již přes 10 000 zájemců
a spolu s dalšími akcemi, které Lesy hl.m. Prahy přímo
organizovaly anebo se na nich spolupodílely, je počet
účastníků ještě vyšší – cca 25 000.

VÝBĚR NĚKTERÝCH VELKÝCH AKCÍ PRO
ŠKOLY A VEŘEJNOST V ROCE 2009 

(podrobné informace na www.lesypraha.cz)

ZELENÉ SRDCE PRAHY

Dne 12. května 2009 proběhla v Kunratickém lese
v blízkosti srubu Gizela lesnická akce pro základní ško-
ly i veřejnost. Na vyznačené trase krčským lesem byla
připravena stanoviště z oblasti lesnictví, lesního hos-
podářství i lesního ekosystému. Děti i dospělí si tak mohli
například zasadit sazenici nebo přístroji změřit výšku
a objem stromu, seznámit se s lesnickými mapami a ta-
bulkami, prohlédnout si různá paroží, lupou pozorovat

Středisko vzniklo počátkem roku 2008 za podpory
magistrátu hl.m. Prahy při městské organizace
Lesy hl.m. Prahy. V rámci této organizace našlo

středisko výborné odborné zázemí pro svoji osvětovou čin-
nost, protože kdo zná lépe pražskou přírodu než ti, co se
o ni starají. Lesy hl. m. Prahy udržují více než 2400 ha
lesa v majetku Hlavního města Prahy, starají se o praž-
ské drobné vodní toky a spravují více než 100 vodních
nádrží a rybníků v Praze. 

Středisko nabízí své aktivity v oblasti tzv. ekolo-
gické výchovy obyvatelům Prahy od dětí mateřských
škol až po seniory. Hlavní tématikou je ekosystém vody
a lesa.

Programy jsou připraveny v duchu tzv. lesní peda-
gogiky, což je zážitková forma seznamování se s pro-
středím lesa, uznávaná u nás i v zahraničí, ale obsahuje
i ryze praktickou část, kde se měří, loví, zkoumá.

STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY
LESŮ HL.M. PRAHY
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probíhal již druhý ročník společné akce malířky Marie
Brožové a Střediska ekologické výchovy Lesů hl. m. Prahy,
tentokrát pod názvem „Po stopách lesní zvěře“. Pro děti
základních a mateřských škol, ale i veřejnost byly
připraveny otevřené výtvarné a přírodovědné dílny pod
širým nebem. Děti si vyzkoušely pastelkovou techniku,
kterou přímo na místě malířka Marie Brožová tvořila
velkoformátový obraz „Po stopách lesní zvěře“. Na
stanovištích o lišce, muflonu, kuně a divočáku si děti
vyzkoušely svůj čich, hmat, zrak či chu�, prohlédly si
nejrůznější paroží, kožešiny a vábničky. Porovnat si moh-
ly i svůj skok třeba se skokem blechy, kobylky či zajíce.
Tradičně měla velký úspěch letová ukázka dravců a sov
občanského sdružení Merlin a pozornosti neušlo ani
dřevosochání, kdy během celého týdne se pomalu pod
rukama studentky AVU rodila veverka. Celková účast na
akci se pohybuje v rozmezí 4500 – 5000 účastníků.

EKOLOGICKO-VÝUKOVÉ PROGRAMY
A EXKURZE

Zaměřením ekologických výukových programů je
především problematika poznávání vztahů člověka
a životního prostředí a zároveň ochrana přírody. Jedná se
o výukové bloky s přírodovědným a ekologickým obsa-
hem. Cíle EVP jsou naplňovány především pomocí tzv.
zážitkové pedagogiky. U žáků rozvíjejí fantazii, tvořivost
a smyslové vnímání. Programy učí děti vnímat svět v sou-
vislostech. 

Exkurze jsou pojaty jako poznávací akce, během
kterých účastníky provede odborník na danou oblast
vybraným územím. 

Naší snahou je nabízené aktivy co nejvíce zkvalitňovat
a přiblížit práci lidí, kteří se starají o životní prostředí
dětem a obyvatelům Prahy. Podle ohlasů se nám to daří. 

�NN

kůrovce nebo si vyzkoušet znalost dřevin. Lákadlem byla
i ukázka kácení a svážení kmenů pomocí koně a vyvážecí
soupravy. Celková účast cca 700 účastníků.

EKO-BIO STROMOVKA

V pondělí 1. června 2009 se ve Stromovce u bývalé
Šlechtovy restaurace uskutečnil již 7. ročník oslavy dět-
ského svátku zaměřený tentokrát na ekologii a přírodu.
Akci organizovalo sdružení Projekt Antioch ve spolupráci
s Magistrátem hl.m. Prahy a Lesy hl.m. Prahy. Letošní
ročník Dne dětí byl tematicky zaměřen na ekologii, pří-
rodu a odpovědný přístup k životu a ke světu. Byla zde
možnost projít naučně-poznávací stezku přírody Stro-
movky se zajímavými stanovišti, vyzkoušet si opravdový
rybolov nebo práci se živými zvířaty. Účast přes cca 4000
účastníků, z nichž asi 2/3 tvořily děti.

SÁZENÍ NOVÝCH LESŮ

Tento rok započaly Lesy hl.m. Prahy projekt se sá-
zením nových stromů žáky a studenty pražských škol.
Cílem celého projektu bylo zapojení účastníků tak, aby
sami vykonali pro přírodu něco užitečného a prospěšného.
Letošním jediným nepřítelem celého projektu bylo počasí,
které posunulo a zkrátilo dobu zalesňovacích prací až
k těsné blízkosti velikonočních svátků. Celkem bylo žáky
pražských škol vysázeno přes 1500 nových stromků.

PO STOPÁCH LESNÍ ZVĚŘE

Na konci září se v Kunratickém lese nejen malovalo
a tvořilo, ale i troubilo a stopovalo. Po celý týden zde totiž
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Podzimní
výlovy 
rybníků
s dětmi 
se staly
v Praze 
již tradicí.

Jarní sázení stromů v Ďáblickém háji.

Děti zkouší zda mají čich stejně
výborný jako má divočák.

Mezi pomůckami,
v programech o lesní zvěři,

nesmí chybět paroží.



MHD a vstoupit do něj hned nad
Zbraslaví. Odtud můžeme procházet
mnoho desítek kilometrů souvisle
zalesněnou pahorkatinou, romantic-
kými údolími, stržemi, prameništi,
skalními výchozy, sruby a kamenný-
mi moři a proudy. Hřebeny jihozápad-
ním směrem stále zřetelněji pře-
cházejí ve vrchovinu až k Litavce.
Tato řeka odděluje brdské Hřebeny
od Středních Brdů. Přebrodíme-li
v prostoru Jinců Litavku, formálně
překonáme předěl mezi Středními
Brdy a brdskými Hřebeny. Ten se
připisuje toku říčky Litavky, roz-
pustilé říčky s peřejemi, meandry
a tůněmi, s pstruhy, ledňáčky a čer-
nými čápy, která se v době deš�ů nebo
tání rozvodňuje ve veletok schopný
zaplavit celé povodí a půl Berouna. 

Nově vyhlášený přírodní park tak
zahrnuje celé krajinářsky jedinečné
území brdských Hřebenů vzdušnou

49°47´07´´ s.š. a 13°59´23´´ v.d. Sever-
ní hranice přírodního parku u Zbra-
slavi-Baní leží na 49° 56´ 52´´ s.š.
a 14°22´ 28´´v.d. 

Kdybychom měli Hřebeny velmi
volně ohraničit vodními toky, ob-
kroužili bychom jejich hlavičku na
severu Berounkou a Vltavou. Jejich
podstavec na jihu bychom posadili na
rozmarnou říčku Litavku. Na výcho-
dě obtékají Hřebeny přítoky Vltavy,
zlatonosný Bojovský potok a říčka
trampských osad Kocába. Západní
vodní hranici pod Plešivcem tvoří
přítok Litavky, potok Chumava.
Severozápad Hřebenů obtéká Svi-
nařský potok obcemi s dávnou his-
torií a zemědělskou krajinou Podbrdí
až do Berounky v Zadní Třebani.
Hřebeny vytvářejí rozvodí mezi
povodím Berounky na severozápadě
a povodím Vltavy na jihovýchodě, aby
se nakonec všechny vody z Brdů spo-
jily na soutoku Berounky a Vltavy
pod Zbraslaví. 

Do Přírodního parku Hřebeny
můžeme zajet z Prahy autobusem

C elé území vyhlášeného pří-
rodního parku je tak rozma-
nité a bohaté na hodnoty

a zajímavosti krajinářské, geogra-
fické a geologické, lesnické a obecně
přírodní jakož i kulturně historické,
že je není možné obsáhnout v jednom
článku. V úvodní části se zmíním
o zeměpisném zasazení ve Středo-
českém kraji a obecných souvislos-
tech. Náplní dalších částí budou
pohledy na jednotlivosti jako na geo-
logické zajímavosti, lesní komplexy,
chráněná území, historická zasta-
vení. Všimneme si i vztahů k lidským
sídlům za hranicemi parku, protože
to byl právě člověk a jeho činnost,
která utvářela nebo dotvářela sou-
časný krajinný ráz brdských Hře-
benů.

Přírodní park Hřebeny můžeme
orientačně vymezit dvěma krajními
geografickými údaji: body na jiho-
západě a na severovýchodě. Mostek
pro pěší přes Litavku pod nádra-
žím Jince na jižní hranici pří-
rodního parku leží na souřadnicích

Zimní
pohled 

z Hřebenů
na

Berounku

Rada Středočeského kraje na svém zasedání dne 14. září 2009 schválila
nařízení, jímž se vyhlašuje na celém území severní části Brdské vrchoviny
Přírodní park Hřebeny (dále také PPa Hřebeny) jako v pořadí 19. přírodní
park Středočeského kraje. Tento park zaujímá svojí rozlohou 184 km2 druhé
největší území po přírodním parku Džbán (210 km2) ve Středočeském kraji.
Pro zajímavost je to území dvakrát větší než Národní park Podyjí. Účelem
vyhlášení přírodního parku je ochrana krajinného rázu (podle §12, z.č.
114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny) přírodně a kulturně historicky
cenného území Středních Čech.
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atraktivních míst. Je jen na nás, aby-
chom vnímali přírodu, těšili se z její
neopakovatelnosti a chovali se k ní
s náležitým respektem, obdivem
a pokorou ke vší té kráse, která nás
obklopí. 

Celou délkou Hřebenů proniká ze
Středních Brdů severovýchodním
směrem táhlý geologický zlom spo-
jený s proterozoickým přesmykem.
Geologickým základům brdských
Hřebenů, které se vytvářely před 
450 až 600 miliony let, věnujeme
pozornost příště.

Nápadným vrchem na jižní hrani-
ci PPa Hřebeny, viditelným jak

čarou od Zbraslavi-Baní po Jince
v délce cca 33 km. Jižní základna
parku od Felbabky k Dobříši měří cca
16 km. A� si zvolíme kterýkoliv vý-
chozí bod túry nebo procházky
přírodním parkem, dostaneme se
tam i zpět veřejnou dopravou. A� už
zvolíme moderní rychlý Elephant ČD
do Všenor, Dobřichovic a Řevnic nebo
podbrdský skoro historický motorá-
ček ze Zadní Třebaně do Hostomic
pod Brdy a Lochovic nebo autobusy
na Cukrák, do Řitky, Mníšku pod
Brdy, Dobříše a Bukové či Hluboše
nebo využijeme budějovického rych-
líku do Jinců, vždycky nás dopraví do

Vlevo
Hvíždinec

Babka,
jaspisová
jeskyně
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z kopců nad Karlštejnem, tak ze
žižkovské televizní věže, je západním
směrem vysunutý Plešivec. Podle
archeologických nálezů jeho ploché
temeno osídlovali lidé již od doby
kamenné. O tom svědčí nesčetné
nálezy „pokladů“. Významným byl
nález stříbrných denárů z doby krále
Vratislava. 

Nedaleko Plešivce se do nad-
mořské výšky 690,7 m tyčí nejvyšší
vrchol Hřebenů Písek. Stávala zde
dřevěná rozhledna. Před 30 lety tam
bylo vybudováno zařízení pro za-
bezpečení civilního letového provozu. 

Z mnoha pražských vyhlídek
viditelným místem na opačném, se-
verním konci Přírodního parku
Hřebeny je televizní věž na kopci
Kopanina (411 m.n.m.) zvaném také
Cukrák. Také v tomto prostoru se na-
cházejí archeologické památky.

Pokud jsem se zmínil o věžích 
na Hřebenech, nesmím opomenout
kamennou věž z první poloviny 20.
stol. Byla vybudována na vrchu Stu-
dený v nadmořské výšce 660,3 m jako
trigonometrická věž prvního řádu
(49°48´18,46´´s.š. a 14°05´04,34´´ v.d.).
Dnes slouží turistům jako rozhledna
s výhledem na Hřebeny, Karlštejn,
Točník a Radeč a dále daleko na
sever na kopce Českého středohoří.
Na jih je daleký rozhled až ke čtyřem
nápadným věžím Temelína. 

Tímto vymezením a hrubou cha-
rakteristikou krajiny zakončuji první
část putování Přírodním parkem
Hřebeny. 

�NN



Za to, že se první expedice vypravila na místo záhad-
né exploze až o celých 19 let později, může jistě i 1. svě-
tová válka a následně i rudý teror v SSSR, který vědec-
kým výzkumům moc nepřál. Výpravu vedl ruský minera-
log L. A. Kulik a dalo by se říci, že Tunguzský meteorit
se stal jeho osudem, i když nepříliš š�astným. Výprava
roku 1927 našla v oblasti předpokládané exploze obrovs-
kou plochu stromů popadaných v jednom směru, i nejdi-
vočejší předpovědi byly v porovnání s realitou ubohé.
Pokácený a sežehnutý les na ploše větší než 2000 km2

potvrdil Kulikovu teorii, že na místo pravděpodobně
dopadlo nějaké obrovské kosmické těleso. Druhá výprava
o rok později si kladla za cíl nalézt kovové úlomky meteo-
ritu, ovšem bezúspěšně. O další rok později vedl Kulik
výpravu třetí, navzdory bažině, komárům, zdravotním
potížím hledali výzkumníci alespoň miniaturní úlomky

T ak takhlenějak by mohla znít slova jednoho z oby-
vatel národa Evenků, kteří byli při tom, když
na střední Sibiř do Tunguzské oblasti (pojmeno-

vané podle řeky Podkamennaja Tunguzska) spadl
30.června 1908 meteorit, který se stal jednou z největších
záhad 20.století. Dodnes je tato událost předmětem
zkoumání vědců i amatérských „záhadologů“. V současné
době výsledky svých bádání vyhodnocuje výprava
z boloňské univerzity a kdo ví, třeba už za pár měsíců
díky ní padnou všechny dosavadní teorie.

Co se ale vlastně toho dne stalo. Popsali jsme si, jak
to celé mohl prožít tamější obyvatel. Jak to mohl vidět
tehdejší Evropan? Po 30. červnu nastalo několik velmi
světlých nocí, obloha byla pokryta svítícím prachem,
takže se dalo venku i číst a fotografovat (a podle anglic-
kých novin i hrát golf). Vědci zaznamenali tři tlakové vlny,
které oběhly Zemi, z epicentra se šířilo zemětřesení o síle
5 stupňů Richterovy škály. Dnes víme, že výbuch odpoví-
dal explozi 1 000 atomových pum. Přes to všechno se lid-
stvo tehdy postavilo k celé události s podivuhodnou
netečností. Vždy� o půl dne později by mohla podobná
exploze smést z povrchu země celý New York a byly
by desítky i stovky tisíců obětí na životech!

Ruský 
mineralog
L. A. Kulik

Byla to taková letní teplá noc, vlastně už bylo nad ránem. Protože
jsme den předtím sháněli s bratrem stádo sobů, tvrdě jsme spali.
Ze spánku nás vytrhl ohromný rachot, zároveň se s námi jurta
vznesla do vzduchu, byla tma, kolem nás byla mlha, všude se valil
kouř z hořících a padajících stromů. Když jsme se vyhrabali z trosek
jurty, viděli jsme všude kolem spouš
, všichni naši sobi se rozutekli.
Na severu ze země šlehaly plameny a půda se třásla, já ani bratr
jsme nikdy nic takového nezažili.
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chtěl elektrickým výbojem přenést elektrickou energii
na dálku. Tento výčet teorií zdaleka není úplný. Dnes
převládá názor, že se jednalo o asteroid o průměru cca
30m a hmotnosti 1000t, který explodoval ve výšce 5 až
10 km, to by potvrzovala nepřítomnost kráteru i větších
částí meteoritu. Exploze tohoto ohromného tělesa nebyla
nepodobná té, jejíž obraz dosud děsí svět – totiž atomové
pumě svržené na Hirošimu. Nastal zde tentýž efekt
zastínění, kdy pod místem, kde asteroid vybuchl, byla
malá plocha neporušených stromů. V okolí místa výbuchu
byly pozorovány genetické mutace rostlin a živočichů.
Nepřítomnost kráteru se snaží popřít již zmíněná italská
expedice, podle které je kráterem jezero Čeko nacházející
se nedaleko. Tato teorie má ovšem své trhliny, podle
domorodců se zde jezero nacházelo dávno před pádem
meteoritu.

Země je denně zkropena deštěm kosmických těles,
naštěstí máme ochranný obal – atmosféru, díky níž větši-
na těchto těles shoří, jak je však vidět například na
Tunguzském meteoritu, na obrovském Barrignově kráte-
ru v Arizoně 50 tisíc let starém nebo na meteoritu, který
na Zemi dopadl před cca 60 milióny let a vyhubil dino-
saury, někdy je naše pláštěnka prostě nedokonalá. I když
jak se to vezme, protože díky této „nedokonalosti“ mohli
po dinosaurech převzít štafetu savci a tím i lidé. Takže
kdo ví, možná někde ve vzdálenosti miliónů světelných let
se k Zemi právě přibližuje asteroid, který evoluci posune
zase o krok dopředu a my uvolníme místo našim násle-
dovníkům. �NN

meteoritu, který musel být přece podle síly exploze
obrovský – nenašli nic. Sovětští politici už nadále nechtěli
financovat výzkum, který zdánlivě k ničemu nevedl
(i když ve vědě je záporný výsledek také cenným
přínosem). Přes to byla roku 1937 uspořádána 4. výprava,
která ale, až na velmi zajímavé a dodnes unikátní letecké
snímky celé oblasti s vějířovitě popadanými zuhelnatělý-
mi kmeny stromů, nenašla opět nic, tedy ve smyslu žádné
kovové části meteoritu. Kulik zemřel ve 2. světové válce,
kráter po dopadu ani meteorit samotný nikdy nenalezl.
Jak dnes víme, nenalezl je, protože prostě kráter ani
zbytky meteoritu žádné nejsou. Teorie, proč tomu tak je,
se různí, podle jedné se jednalo o kosmickou lo� mimo  –
zemš�anů, která explodovala nad zemí. Další navrhuje
kometu z vodního ledu, která se vypařila, a nezanechala
tak po sobě žádnou stopu. Jiná vidí možnost v tom, že
se jednalo o výzkum geniálního fyzika Nikoly Tesly, který

Zachovalé
původní
letecké
snímky
popadaných
zuhelnatě-
lých kmenů
z výpravy
roku 1937 

Očitý svědek 
s novinářem

Mapa 
oblasti Sibiře
s vyznačením
místa
pravděpodob-
ného dopadu
meteoritu

(Omluvte
sníženou
kvalitu
obrázků,
původní foto-
dokumentace
je převzata
z internetu.)
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posuzuje, protože je to jen jiná tvář
téže přírody. Vliv je však vidět déle
než na lidských sídlech. Obětí na
životech bylo nepoměrně víc z rost-
linné říše, ale stejně tak se vichřice
výrazně podepsala i na osudech
ostatních obyvatel tatranské přírody.
Ptactvo přišlo o svá hnízdiště, savci

o svá útočiště. Sekundární sukcese
v polomech nastartovala hned po
kalamitě. Její rychlost a postup je
však mnohem pomalejší, a tak je
i mnohem těžší ji rozeznat hlavně
z počátku.

Tatry se vzpamatovaly a nic ne-
může zastavit další vývoj, ale nešlo to
tak hladce od začátku. Pod pokličkou
dlouho probíhaly mocenské boje,
o kterých občas informovali novináři.

málokdo se ještě pozastavoval nad
tím, že do práce jezdí kolem vývratů
a v dálce slyší ševelení harvestorů,
těžkých strojů, které se uplatnily při
těžbě a odklízecích pracích. Většina
lidí si rychle zvykla na novou tvář
tatranské kotliny. Střechy se opravily,
okna vyměnila. Na přírodě je však
ještě po pěti letech znát, že se tudy
vichřice prohnala. Jak ničivé důsled-
ky měla kalamita na přírodu se těžko

Zdá se však, že i když nad smrští
nejvíc hořekovali lidé (neslyšela jsem
ani jeden smrk si stěžovat, že jeho
příbuzní padli za obě� kalamitě, tře-
baže samu smrš�, polomy a vývraty
doprovázely zvukové efekty naháně-
jící všemu živému hrůzu), právě lidé
se s tím vyrovnali velmi rychle. Již
týden po 19. listopadu 2004 v Tat-
rách otevřeli zimní lyžařskou sezonu.
A málo lidi? Na to si poskytovatelé
služeb stěžovat nemohli – mnoho lidí
se přišlo do Tater podívat, jaký dosah
může mít přírodní katastrofa. Letní
sezóna přitáhla ještě víc lidí, než se
očekávalo. Turisté ani obyvatelé pod-
tatranských osad po necelém roce už
o kalamitě téměř nehovořili. Jen

Nahoře:
Polomy pod
Gerlachov-

ským štítem
2004

Stráně
nedaleko
Vyšných

Hágů

Vysoké Tatry, nejmenší velehory
v Evropě, postihla 19. listopadu
2004 rozsáhlá přírodní katastrofa.
Noviny psaly o měsíční krajině,
lesníci vyčíslovali škody, které se
závratně přibližovaly jedné miliardě
slovenských korun (731 milionů),
a lidé si zoufali nad zpustošenou
přírodou a zničeným majetkem.
Nepadaly jenom stromy a nelétaly
jenom střechy, smrš
 si vyžádala
i dvě lidské oběti. 

Tatranská kalamita
ANEB 

PĚT LET PO PŘÍRODNÍ KATASTROFĚ VE VYSOKÝCH TATRÁCH
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archívních záznamů byla dosud
každá větrná kalamita o několik let
později následována kalamitou ků-
rovcovou, která poškodila stromy,
které odolaly větrné kalamitě, což
tvořilo asi 37% z dřeva spadaného při
větrné kalamitě z r. 2004. Oblastem
postiženým kalamitou se v letním
období nevyhnuly ani ohně a požáry.
Vysoké Tatry měří z východu na
západ vzdušnou čarou asi 26 km.
Přibližně tolik jako z Černého mostu
na Zličín v Praze. A to kalamita ne-
zasáhla celé území, ale jenom různě
velké úseky. Nejvíc zasaženo bylo
okolí Smokovce, Tatranské Lesné,
Vyšných Hágů, Štôl a Tatranské
Lomnice. Polomy tvořily v těchto
místech asi 30 km dlouhé a 4-5 km
široké pásy.

ZÁMĚRY PODNIKAVCŮ, 
PODNIKATELŮ, LESNÍKŮ
A OCHRANÁŘŮ

Větrná kalamita tedy otevřela
plochy a o slovo se začali hlásit pod-
nikaví lidé, investoři, najednou byli
znovu v kurzu dlouhodobé plány jak
zvelebit, rozšířit rekreační střediska,
zvýšit tržní obrat. Plány, které před
kalamitou nebyly reálné, protože
vykácet tak rozlehlé průseky kvůli
lyžařským sjezdovkám bylo nemys-

západní a nahromadil se na návětrné
straně Tater. Poté se tato mohutná
masa vzduchu převalila přes Čer-
vené vrchy a postupovala po jižní
straně Tater přes Tichou dolinu
a Podbanské až po Tatranskou kotli-
nu. Nárazový vítr se do povrchových
struktur opřel až v nižší nadmořské
výšce 700 – 1200 m. n. m., což je
v tatranské oblasti právě rizikovou
zónou. 

(Poznámka recenzenta: Katastro-
fu v Tatrách nezpůsobil anemo-oro-
grafický systém v pojetí, jak jej defi-
noval před padesáti lety prof. Jan
Jeník, ale spíše orografické a aero-
dynamické vlastnosti celého hřebene
a údolí při mimořádné synoptické
situaci. Bohužel slovenští lesníci to
takto zjednodušeně vykládají s od-
voláním na Jeníkovu někdejší práci. )

Větrné smrště díky geografické
pozici a geomorfologii tatranského
hřbetu nejsou překvapivým efektem.
První zdokumentovaná kalamitní
vichřice je z roku 1898. Poté se sil-
nější poryvy větru vyskytovaly při-
bližně každých deset let (1915, 1925,
1941). Poslední kalamita z roku 2004
byla oproti těm ostatním nejsilnější;
podle lesnických záznamů padl stej-
ný objem dřeva jako při všech vě-
trných kalamitách v minulém století
dohromady (3 mil. m3 dřeva). Podle

Kalamita „vyčistila“ plochy, a tak rů-
zné skupiny začaly uvažovat o dalším
směřování Tater. Rozšíříme lyžařská
střediska? Vybudujeme novou lano-
vou dráhu. Kdo bude investorem?

OBJEKTIVNÍ PŘÍČINY 
KATASTROFY

Kalamitu z 19. listopadu 2004 způ-
sobil silný, nárazovitý padavý vítr
typu jihoevropské bóry, který v Tat-
rách není ničím neobvyklým. Tento
typ větru vzniká v Tatrách severním
prouděním, Vysoké Tatry stojí právě
takovému proudění v cestě. Doliny na
severní návětrné straně Tater (Bielo-
vodská, Javorová, ...) působí jako
urychlovače větru a tlačí ho k hlav-
nímu hřebeni, výstup masy vzduchu
směrem k vrcholu proudění trochu
zpomaluje, ale ne natolik, aby, až se
přelije přes sedla, nepadal vysokou
rychlostí na jižní stranu Tatranského
hřebene. Tam se vítr díky gravitaci
ještě urychluje. To vše se umocňuje
sníženým atmosferickým tlakem na
závětrné straně, takže vítr je silnější
na svazích hor než na hřebeni. Sílu
větru ještě zvyšují různé terénní
nerovnosti, které podporují turbulen-
ci a tryskové efekty, jako například
průseky lesa ve spádnici větru
(lyžařské sjezdovky a dráhy pro
lanovky).

V osudný den 19. listopadu Slo-
venskem procházela studená fronta
s tlakovou níží s „rozhraním mezi
teplým vzduchem v teplém sektoru
tlakové níže neboli cyklóny a stu-
deným vzduchem v týlu cyklóny“ spo-
jeném se silným jihozápadním vět-
rem. Ten se časem změnil na severo-

Pod
Lomnickým
štítem

31



kvete a ptáci zpívají zamilované 
písničky. Mnoho živočišných druhů
přivádí v tomto období na svět mlá�a-
ta. Stěžujeme si, jestliže se má ko-
lem našeho domu postavit rychlostní
komunikace, ale když se podobně
chováme k jiným živočišným druhům,
nepozastavujeme se nad tím. Sta-
novisko Správy TANAPu bylo v tom-
hle ohledu mnohem ohleduplnější
k přírodě a víc než na rekreační
charakter národního parku pohlíželo

jsme, že jsme v národním parku? Na
naučných tabulích v chráněných
územích se zakazuje trhat květy,
vyhazovat odpadky a rušit přírodu
nadměrným hlukem. Kde je tranzis-
tor oproti motorové pile?

Těžbu bylo možné rozběhnout až
poté, co roztál sníh. Jaro však není
jen období, kdy se dá konečně praco-
vat venku, ale ještě pořád je obdo-
bím, kdy se k životu probouzí příroda
po zimním spánku, kdy všechno

litelné. Te�, když se o to postarala
příroda, poj�me na to!

Nejen podnikatelské subjekty
však projevily zájem o kalamitní úze-
mí. Velmi intenzivně se řešila i otáz-
ka dalšího směřování ochrany příro-
dy a využití kalamitního dřeva. Tento
spor dosud doutná pod povrchem.

Hlavními aktéry v tomto sporu
byly státní lesy TANAPu (ŠL
TANAP) na jedné straně a Správa
Tatranského národního parku s dal-
šími ochranářskými sdruženími 
(v čele je Lesoochranárske združenie
VLK) na straně druhé. Správa
TANAPu a ŠL TANAPu mají na
starosti přírodu resp. lesy na stejném
území, z čeho vyplývá mnoho nedo-
rozumění, protože každá strana
považuje za vhodnější jiný způsob
obhospodařování. Větší část kala-
mitního území spadá právě do oblasti
Tatranského národního parku. Obě
strany na kalamitu zareagovaly
bezprostředně poté. Lesy TANAPu
byly odhodlané vytěžit co největší
objem vyvrácených stromů a co nej-
dřív vysázet lesy nové. Argumen-
tovaly hlavně krajinářským a rek-
reačním aspektem národního parku.
Po kalamitě je důležité odstranit
kalamitní dřevo co nejdříve, protože
pak hrozí přemnožení kůrovce a ná-
sledně kalamita kůrovcová, která
znehodnotí nejen dřevo již popadané,
ale i další stojící dřevní hmotu.
Řekneme si: Mají pravdu, kůrovec by
byla jenom další pohroma. Rychle a�
to dřevo vytěží! Kůrovcová kalamita
je však druhotným důvodem pro
rychlé vytěžení, důležitým faktorem
pro vytěžení kalamitního dřeva bylo
získaní zpátky části investic ze
zničených porostů. Prodej kalamit-
ního dřeva byl velkým obchodem.
Dřevo se vyváželo hlavně do Rakous-
ka. ŠL TANAPu zpracovaly 30%
kalamitního území. Na ostatní úseky
vypsaly konkurzy (výběrové řízení)
na zpracování kalamitního dřeva.
Všechny firmy, které se na zpracování
kalamitního dřeva z České republiky
podílely, na jeho prodeji vydělaly. 

Zpracování kalamitního dřeva
obnáší nutnost použití těžké tech-
niky. ŠL TANAPu zaznamenaly 59
harvestorů, na zpracování se dále
podíleli těžaři s motorovými pilami
a traktorová technika. Nezapomněli
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Přírodu Tatranského parku nezajímá, co kdy řekl nebo neřekl který
ministr. Pocítí však, když dvouleté stromky zapraskají pod tíhou kol
traktorů a harvestorů. Když stín starých kmenů zmizí a začne do
nich pražit ostré slunce. Když tlející dřevo nebude poskytovat
dostatek živin, když....
A stejně po všech těch když se příroda vzpamatuje a dál se bude
vyvíjet, její pokrok nezastaví ani větrná kalamita ani kůrovec ani
holiny po těžbě. Jenom my se budeme dívat na jiný ráz krajiny.
A soudit nás budou naše vnoučata podle vlastních kritérií, které my
te� nemůžeme vymyslet. Růžová stráň posetá vrbovkou je jedním ze
stádií sukcese, v takovém porostu se hůř uchytí semenáčky stromů
než pod popada-nými kmeny, ale co na tom, hlavně, že to lahodí oku.
I polom je stádiem vývoje ekosystému. A skýtá množství příležitostí
pro nový rašící život. 
Vysoké Tatry svoje kouzlo neztratily, posu�te sami.

Recenze: 
Václav Větvička
(Poznámky recenzenta jsou vysazeny kursivou.)



prvky by měly být lépe přizpůsobené
vnějším podmínkám dané lokality.
Jiný názor zase tvrdí, že je to jenom
způsob jak se vzdát odpovědnosti za
krajinu. Tak si vyberme. 

Na druhé straně to ale není
důvod k tomu, aby se netěžilo! Vždy�
do výsadby a péče o tyto lesy se
investovaly peníze a te� to vzala
smrš�, tak a� z toho investoři (lesníci)
něco mají a alespoň se do toho
nepustí kůrovec! Ale pozor! To se
lehce řekne, konsekvence se už hůře
představují.

BEZZÁSAHOVOST?

Bezzásahovost však zvolili již
v jiných oblastech ochrany přírody
(Bavorský les) a výsledky jsou zřej-
mé. Ochranáři argumenty o kůrov-
cové kalamitě odmítali vysvětlová-
ním, že se příroda s tím vypořádá, že
se tím spíš odstraní z populace nepů-
vodní genotypy (vysázené alpské
smrky) a zůstanou odolnější jedinci. 

(Poznámka recenzenta: Odvolání
na bezzásahovost v Bavorském ná-
rodním parku je ovšem provokativní,
když uvážíme, že vlivem této až bezo-
hledné bezzásahovosti byly následně
zničeny rozsáhlé porosty na české
straně Šumavy. Podobné nebezpečí
hrozilo též sousedním lesům TANAPu
a zbytkům porostů (i jednotlivým cen-
ným stromům) na kalamitních plo-
chách; proto se nelze divit horlivé
asanační aktivitě slovenských les-
níků. Při následném rozvoji kala-
mity pak doslova miliony kůrovců
napadají dokonce i slabé a mladé
stromky! )

Odstraňování kalamitního dřeva
ŠL TANAPu kvůli přemnožení ků-
rovce bylo víceméně bezvýznamné
z hlediska zabránění jejího šíření
protože kalamitní dřevo se začalo
odstraňovat až poté, co se kůrovci
vyrojili (Tichá a Kôprová dolina).
Nehledě na to, že kůrovci napadají
živé stromy až od určité tlouš�ky – ta
by měla být ve výšce nasazených ješ-
tě zelených větví asi 30 cm – a mrtvé
dřevo je v tomhle ohledu na okraji
pozornosti (pokud nejde o tzv. la-
páky).

Lesy postižené kalamitou byly
vysázeny koncem devatenáctého 
století a jednalo se převážně o mo-

patří mezi přírodně významnou
lokalitu nejen na Slovensku, ale;
v evropském měřítku. Ochranáři
požadovali 7-9% kalamitního území
v NP ponechat bez zásahu samovolné
regeneraci přírody (je otázkou, jestli
je pojem regenerace vhodně použitý,
když tenhle proces je procesem vývo-
jovým a není jeho cílem dosažení
původního stavu). Bezzásahovost je
způsob jak docílit přirozeného vývoje
krajiny. Takto vzniknuvší krajinné

na ochranářský aspekt svojí práce.
Tatranský národní park patří k jed-
nomu z mála evropských NP, ve
kterých je druhová rovnováha regu-
lována velkými predátory (vlk, rys,
medvěd) na vrcholu potravní pyra-
midy. Současně na území žije zacho-
vaných několik glaciálních reliktů
(žábronožka arktická, hraboš tatran-
ský, borovice limba, dryádka osmi-
plátečná) a mnoho endemitů (stračka
tatranská, lžičník tatranský). Tatry

Situace
nedaleko
Starého
Smokovce 
po věztrné
pohromě
2004

Dole:
Koprová
dolina ve
Vysokých
Tatrách
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vaná Zdenkou Křenovou pro WWF
(pověřená osoba v ČR pro posuzování
vlivu činnosti na území chráněné
Naturou 2000) však došla k opačné-
mu závěru. Těžba naruší a poškodí
dané biotopy. Mezitím šéf státní och-
rany přírody SR Jan Mizerák odvolal
všechny vedoucí národních parků
a vypsal nové výběrové řízení. Do
správy TANAPu se tak dostal Pavol
Majko (dlouholetý ochranář a součas-
ně člen představenstva společností
Interwood – těžba dřeva a Sankt Hu-
bert – obchod se zvěřinou a komerční
odstřel zvěře). Původní vedoucí To-
máš Vančura v konkurzu neuspěl.
Shoda náhod nebo cíl? Tomáš Van-
čura se ještě před kalamitou snažil
prosadit nové členění národního
parku, mimo jiné tak, aby do pátého
stupně ochrany patřila celá Tichá
a Kôprová dolina. Po kalamitě se od
nového rozdělení upustilo. Lesníci
začali v oblasti těžit 11. dubna 2007.
Proti těžbě se razantně postavilo asi
100 dobrovolníků, kteří bránili práci
harvestorů v oblasti vlastními těly.
Kdo v té chvíli víc porušoval zákony
Slovenské republiky? Blokádníci neo
těžařské společnosti? Co na to říct?
Kde to nejde slovem, musí přijít síla.
Těžbu zastavila Slovenská inspekce
životního prostředí 26. dubna až do
doby, než celou situaci neprozkoumá.
Zacházení s tímto územím nezůstalo
bez povšimnutí evropské komise,
která proti Slovensku vznesla obvi-
nění z porušení evropských směrnic.
Rozhodnutí pro těžbu na základě
studie lesníků bez zohlednění všech
chráněných druhů v oblasti byla
chyba, nehledě na to, že oba ministři
zemědělství a životního prostředí
(Izák a Jureňa) ještě v roce 2005
ubezpečovali Evropskou komisi, že se
v Tiché a Kôprové dolině těžit nebu-
de, protože by to mohlo ohrozit vzác-
né druhy. A te� najednou změnili ná-
zor. Jureňa se mimo jiné začal vyja-
dřovat ve smyslu, že těžba v kala-
mitním území ani není těžbou. Sou-
časně těžba ve čtvrtém pásmu ochra-
ny by mohla poškodit biotop natolik,
že by byl poté vyňat z návrhu na pře-
sun do pátého stupně ochrany podle
nové směrnice. Bylo to důvodem, proč
ŠL začaly tak zbrkle těžit po studii
SOP Banská Bystrica a jiné názory
ignorovaly? �NN

ZPOLITIZOVANÁ KALAMITA 

Tatranský problém, jak se posléze
ukázalo, nebyla jenom neschopnost
se domluvit na způsobu obhospo-
dařování kalamitního území mezi
správou TANAPu a ŠL TANAPu, ale
je to i problém politický. Do rozho-
dování o míře a způsobu zásahu zasa-
hovali představitelé moci podle vlast-
ní libovůle a názor odborné veřejnos-
ti zůstával stranou.

Nejznámější kauzou v tomto ohle-
du byla Tichá a Kôprová dolina, které
spadají do pátého a čtvrtého ochran-
ního pásma (5. pásmo podléhá nej-
vyššímu stupni ochrany). Současně je
toto území chráněno Naturou 2000,
protože patří mezi evropské význam-
né oblasti. Státní lesy v tomto území
začaly těžit na základě studie SOP
Banská Bystrica (Státní ochrana
přírody) a národního lesnického cen-
tra Zvolen. Tuto zprávu vypracovali
převážně lesníci a zohlednili v ní
dopad těžby na lesy – stromy, ale bez
zvážení dalších ekologických vazeb
horského ekosystému. Budilo to do-
jem, že studie byla vypracovaná tak,
aby došla k předem danému výsled-
ku a to povolení těžby v území bez
nutnosti kontroly EIA. Studie zpraco-

nokultury smrku ztepilého, jehož
osivo bylo dovezeno z alpské oblasti.
To bylo také podkladem sporů. Ten-
to fakt ležel jako těžký kámen na
srdci ochranářům, protože taková
monokultura je náchylnější vůči
vnějším vlivům, smrky se svou měl-
kou kořenovou soustavou jsou lehce
vyvratitelné i pod menší silou větru
než jiné druhy stromů. Monokul-
tury rychle podléhají napadení pa-
razitem či nemocí, protože se v nich
nemoc/parazit rychle šíří (malá
vzdálenost mezi jedinci, nepřerušo-
vaný zápoj jednoho druhu, stejné
věkové složení všech jedinců v mo-
nokultuře). Lesníci si samozřejmě
taky uvědomují nebezpečí mono-
kultur a při revitalizaci podporují
sázení druhově bohatších porostů
odpovídajících klimatickému pod-
nebnímu stupni. Proklamované ná-
zory se liší jenom v tom, že ochranáři
chtějí k druhově bohatším porostům
dojít přirozeným vývojem (sekun-
dární sukcesí na stanovišti), což
může trvat nepoměrně déle než
u vysázených porostů a jejich výsle-
dek není tak zcela jistý a jasný jako
u výsadeb. Otázkou je, co bude lepší
a vhodnější z dlouhodobějšího hle-
diska?

Přirozené
obrůstání

padlého
smrku,

snímek ze
současnosti.

NNIIKKAA    1122//2200009934



zaslány koncem října na OMS, kde si
je vyzvednu a vyberu maximálně 
30 autorů, kteří postupují do finále.
Letos se ze škol sešlo 228 výkresů.

Pro objektivnější hodnocení jsou
soutěžící rozděleni do tří kategorií.
A to předškolní až 2. třída, 3. až 5.
třída a 6. až 9. třída. Ve zmíněných
kategoriích postoupilo letos do finále
pět, dvanáct a jedenáct dětí. Celkem
tedy 28 finalistů, kteří byli jmenovitě
do finálových klání pozváni.

Pochopitelně mne zajímalo, co
bude dál. Nevěděl jsem, zda budu
moci psát, kreslit, jezdit na kole,
střílet a dělat ještě celou spoustu čin-
ností, které zdravý člověk vykonává
úplně bezděčně. Až později svitla
naděje. To když jsem tužkou, opatrně
zasunutou do obvazů levé ruky
nakreslil divočáka. Né že bych byl
levák, ale pravačka se zatím používat
nedala.

Jak jsem již říkal, ležím a pře-
mýšlím. V té době jsem již patnáct let
vedl kroužek mladých přátel přírody
a myslivosti, dětí ze základních škol.
A tu mne napadlo uskutečnit pro ně
soutěž v kreslení na téma život zvěře
v barevné podzimní přírodě.

Po propuštění z nemocnice jsem
se domluvil s Okresním mysliveckým
spolkem (OMS) Praha-Západ na
zahrnutí soutěže do jejich akcí. A již
v září jsem obesílal všechny základní
školy v okrese propozicemi.

Soutěž je pojata jako dvoukolová.
V prvním kole děti kreslí ve škole na
dané téma v hodinách výtvarné vý-
chovy. Díky pochopení pedagogů jsou
z takto vzniklých výkresů vybrány ty
opravdu nejlepší. Ty jsou potom
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V létě roku 2000 jsem si ošklivě pořezal ruce
na okružní pile. Ležel jsem potom na oddělení
JIP, ruce rozpaženy a na jejich koncích hroudy
obvazů. Co se asi dá dělat na jipce? Jen ležet
a přemýšlet, jak situace a fantomovy bolesti
dovolí.
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JAK TAKÉ MŮŽE VZNIKNOUT VÝTVARNÁ SOUTĚŽ ANEB

10.VÝTVARNÝ PODZIM 2009

Eva Truhlářová, 

ZŠ Dobřichovice,

kategorie 6. - 9. tř.

Tomáš Fűrst, ZŠ Kosoř, kategorie 3. - 5. tř.

Finále již 10. ročníku soutěže se
letos, již tradičně, uskutečnilo v cha-
tě Mysliveckého sdružení Libeř.
Nakonec se do finále dostavilo 27
dětí. Soutěž probíhala celé dopo-
ledne. Děti kreslily na stejné téma
jako ve škole. O legraci, občerstvení
a ceny nebyla nouze. Je třeba zmínit,
že některé „mistry štětce“ zradila
náročná technika, zejména tempery.
Rovněž stojí za zmínku velmi dobrá
úroveň výtvarné výchovy v Dobřicho-
vicích a Kosoři.

Za významnou pomoc při zajiš-
tění soutěže je třeba poděkovat
členům OMS Praha-Západ a MS Li-
beř. Rovněž již tradičním sponzorům
jako je firma Olympus C a S, redakce
časopisu Myslivost-Stráž myslivosti,
agentura Rembrandt a další.

Vítězové v každé kategorii obdr-
želi poháry, první tři soutěžící v kaž-
dé kategorii ještě medaile. Kromě
toho byli všichni soutěžící odměněni
věcnými cenami. Na závěr přišel na
řadu zlatý hřeb soutěže. Úplně všich-
ni přítomní, děti, rodiče, organizátoři
a další, dostali každý jeden šatnový
lístek a mohli jej položit na kterýko-
liv výkres, který se jim nejvíce líbil.
Autor výkresu, který měl nejvíce
lístečků, se stal celkovým vítězem
bez ohledu na kategorie a byl od-
měněn digitálním fotoaparátem,
který věnovala firma Olympus. Letos
byla celkovou vítězkou Eva Truh-
lářová.

Po soutěži se děti rozcházely
domů a netajily se tím, že se těší na
příští ročník. �NN

Alžběta Pechačová, ZŠ Roztoky, kategorie předškolní až 2. tř.



vítězné práce – i našich žáků – dnes
zdobí prostory astronomického ús-
tavu.

Žáci pod vedením učitelů pozná-
vali zákonitosti vesmíru, vyhledávali
a zpracovávali informace, v posled-
ním ročníku pak ve fyzice jako
závěrečné ročníkové práce vytvářeli
počítačové prezentace na vybraná
témata z astronomie a kosmonau-
tiky. 

Do tohoto tématu zapadl zadáním
soutěžních úloh a témat i druhý roč-
ník oblastního kola fyzikální olym-
piády Archimediády. Tuto soutěž
pořádá škola ve spolupráci s tajem-
níkem AÚ panem RNDr. Pavlem Su-
chanem pro vybraná tříčlenná druž-
stva 7. ročníků ZŠ a sekund vícele-
tých gymnázií z okolí Ondřejova.

Na škole úspěšně dlouhodobě pra-
cuje žákovská redakční rada, která
vydává svůj školní časopis s názvem
„Vzhůru ke hvězdám“. Pod vedením
paní učitelky RNDr. Věry Hudcové
pořizuje ze školních akcí fotografie
a videozáznamy, k roku astronomie
dokonce natočila vlastní film, který
prezentovala před spolužáky.

Dobrá spolupráce s Astronomic-
kým ústavem se promítla i na časově
velmi náročné přípravě dvouletého
školního projektu „Ladova krajina
v proměnách času“. Projektem, kde
partnery školy jsou ještě Muzeum
Středočeského kraje (Ladův památ-
ník v Hrusicích) a Základní škola ve
Stříbrné Skalici, se ucházíme pro-
střednictvím Středočeského kraje
o finanční prostředky z fondů EU.
Cílem tohoto projektu je významně
inovovat školní vzdělávací programy
škol, podpořit nové metody vzdě-
lávání (e-lerning, terénní získávání
a zpracovávání nejrůznějších infor-
mací z našeho nejbližšího okolí po-
mocí špičkové měřící, záznamové
a zobrazovací techniky) a intenziv-
něji rozvíjet kompetence žáků.

Vrcholem našich aktivit k světo-
vému roku astronomie byla nezapo-
menutelná návštěva kosmonautů
v Ondřejově a jejich beseda se žáky
naší školy. Čtyři zástupci pražského
kongresu účastníků vesmírných letů
byli těmi nejlepšími propagátory vý-
znamu vzdělání pro rozvoj lidské spo-
lečnosti. (Navíc nám pomohli vysadit
před školou novou lípu (viz foto)). 

Napadlo nás, že by naše čtenáře
mohlo zajímat, jaké názory na
EVVO a odpady ve školách máte
jako ředitel školy, který má hlub-
ší znalosti a zkušenosti s odpady.
Nyní působíte jako ředitel
Základní školy a mateřské školy
bratří Fričů v Ondřejově, kde se
nalézá též známá hvězdárna. 
Má Vaše základní škola k této
hvězdárně nějaký vztah? 

Asi tušíte již z čestného názvu
školy, že tomu tak skutečně je. 
J. J. Frič byl zakladatelem observa-
toře v Ondřejově. Dnes je zde sídlo
Astronomického ústavu Akademie
věd ČR. Tento ústav má jako jeden ze
svých cílů popularizovat a propago-
vat vědu ve společnosti. Naše škola
s přírodovědným zaměřením pěstuje
u svých žáků kritické myšlení a lásku
k poznávání světa a jeho zákonitostí.
Spolupráce školy s ústavem se tedy
díky společným cílům v oblasti vzdě-
lávání přímo nabízí a je velice bohatá.

Můžete uvést nějaké konkrétní
příklady?

Z minulosti školy je třeba se
zmínit o velice pěkném školním pro-
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Mgr. KAREL
BLAŽEK

Narozen 1955, vystudoval obor matematika-fyzika na Pedagogické fakultě UK v Českých
Budějovicích, pro těžké onkologické onemocnění musel opustit po deseti letech praxe
učitelskou kariéru. Do školství se po dalších patnácti letech vrátil jako ředitel základních
škol nejdříve ve Zbraslavicích a nyní v Ondřejově. Největší část onoho patnáctiletého
mezidobí „za školou“ – posledních deset let – působil jako vedoucí provozu, později jako
ředitel společnosti PERGO a.s.. Tato společnost se zabývala svozem, tříděním 
a likvidací komunálních odpadů ve středním Posázaví.

jektu Astronomie z pohledu staletí
(najdete ho stejně jako mnoho dal-
ších informací a fotografií na webu
školy na adrese www.zsondrejov.cz). 

Ve školním roce 2008/2009 byla
spolupráce velice intenzivní, nebo�
rok 2009 byl vyhlášen „Světovým
rokem astronomie". 

Žáci jednotlivých tříd navštěvova-
li observatoř i její vědecká praco-
viště. Exkurze a výukové programy
vedly k rozšíření znalostí a vědo-
mostí dětí v přírodovědných před-
mětech o naší hvězdě Slunci, planetě
Zemi a dalších planetách Sluneční
soustavy.

Žáci vyšších ročníků se mohli
zapojit do astronomické olympiády
a mohli navštěvovat astronomický
kroužek, který vede jeden z pracov-
níků hvězdárny. Naši žáci se osvědčili
jako průvodci návštěvníků observa-
toře při akcích AÚ pro veřejnost.
Byly to Noc vědců a Dny otevřených
dveří. Naši žáci byli při druhé
příležitosti pozváni a vystupovali na
slavnostním koncertu. Reagovali
jsme i na vyhlášení výtvarné soutě-
že „Vidím Vesmír“, konané na počest
roku astronomie LŠU v Říčanech,



výchově dětí ke třídění odpadů
akciová společnost Ekokom. Cílem
každé akciové společnosti by mělo
být vytvářet svou činností zisk a pro-
spěch pro své majitele. I když pro-
gramy, které společnost pro školy
připravuje a dělá tzv. na „klíč“, jsou
velice kvalitní, profesionálně uděla-
né a mezi školami populární, je
třeba vidět, že zakladateli této spo-
lečnosti a jejími akcionáři jsou spo-
lečnosti s obrovským kapitálem,
vyrábějící nápoje, v drtivé většině
v nevratných obalech. 

Je třeba se proto velice pozorně
a kriticky zabývat informacemi,
které dětem ve školách při realizaci
EVVO předkládáme. 

Při propagaci třídění ve školách
je dobré využít znalostí místní si-
tuace, systému nakládání s odpady
v místě, u zřizovatele a kontaktů
s místními svozovými firmami. U nás
třídíme papír, plasty a v školní ku-
chyni sklo, pořádáme jednorázové
sběry papíru pro širokou veřejnost. 

Velice důležité je naučit děti za-
cházet s biologicky rozložitelným od-
padem, který je velice objemný a je
jej relativně velmi mnoho. Je třeba 
se naučit nedávat jej do směsného
komunálního odpadu, zmenšovat je-
ho objem sušením popř. dělat kom-
post. Využili jsme nabídku Středo-
českého kraje, který letos na podzim
nabízel v rámci speciálního projektu
MŽP školám speciální nádoby-kom-
postéry, a požádali hned o několik

obzory, změnit postoje, priority i hod-
noty. Určitě pro mě samého, učitele
i ředitele měla tato etapa mého
života velký význam. Ale to by bylo
téma na román a ne pro Váš článek.

Poj�me se tedy zaměřit pouze na
odpady a školu. 

Při činnosti škol, jejich zařízení,
jídelen, atd. vznikají jako nežádoucí
vedlejší produkty odpady. Jejich lik-
vidaci školy řeší bu� samostatně, ne-
bo ve spolupráci se svým zřizo-
vatelem, většinou prostřednictvím
odborných firem zaměřených na svoz,
zpracovávání a likvidaci odpadů. 

Školy, stejně jako jiní původci
odpadů, mají povinnost vést evidenci
svých odpadů, zacházet s nimi od-
povídajícím způsobem, minimalizo-
vat své odpady a třídit je. 

Je dobré, když si škola vypracuje
analýzu, ze které je jasné, kde a kolik
odpadů vzniká. Toto je docela dobré
a žádoucí téma pro školní projekty,
které mohou dělat samotní žáci.
Analýzu je možné rozšířit i na spotře-
bu energií a tepla.

Nejdůležitějším tématem EVVO
v oblasti odpadů je dle mého soudu
minimalizace odpadů. Minimalizace
odpadů je zároveň především mini-
malizací spotřeby. Učme se tedy mi-
nimalizovat svou spotřebu, bu�me
v tom dětem příkladem. 

Významným odpadářským téma-
tem je třídění odpadů. Nejen pro
školy je významným partnerem při

Jak využíváte své lokální
možnosti při zavádění výuky
EVVO ve Vaší škole?

Myslím si, že škola má velké
štěstí, že se nachází v nesmírně krás-
né krajině středního Posázaví s ještě
ne příliš narušeným životním pro-
středím. Environmentální vzdělávání
má na naší škole díky báječné paní
učitelce PaedDr. Dobroslavě Fár-
níkové (viz foto z akce Den Afriky)
hluboké kořeny. Rádi bychom právě
díky projektu „Ladova krajina v pro-
měnách času“ využili její nápad
a připravili v okolí školy naučnou
stezku s EVVO zaměřením. ŠVP
školy s názvem SLUNCE bere EVVO
jako nedílnou součást celé řady před-
mětů, EVVO nevyčleňujeme jako
samostatný předmět typu Ekologická
výchova. Děti se učí spoluutvářet
prostory a okolí školy, pečovat o ně,
zvelebovat je a chránit je proti pro-
jevům vandalismu prakticky při
všech činnostech školy. Děti se učí
zaujímat správné postoje, formují si
svůj žebříček hodnot za účasti kri-
tického myšlení. Pomáhají spolu-
vytvářet místní tradice, velmi po-
třebné v „Zápraží“, které te� pomalu
zaplavuje vlna nových obyvatel. 

Letos došlo ke spojení mateřské
a základní školy, do důchodu odešla
výše uvedená koordinátorka EVVO,
chceme ji nahradit hned dvěma
koordinátory, jedním pro MŠ a první
stupeň školy a jedním pro druhý stu-
peň. Bude třeba nějakého času, aby
se znovu nastavily podle nových pod-
mínek cíle našeho dlouhodobého
strategického plánu rozvoje EVVO.
Velký význam pro nás má získání
prostředků z EU na výše uvedený
projekt, který je ve velice širokém
slova smyslu zaměřen na využití
lokálních možností školy pro EVVO.
Doufám, že bude nadále pokračovat
naše spolupráce s neziskovými orga-
nizacemi, jako jsou Podblanické eko-
centrum ve Vlašimi, Tereza a Ornita.

Jak se promítají Vaše zkušenosti
z firmy zabývající se odpady nyní
při práci ve školství?

Oblastí, kde nyní mohu navázat
na své zkušenosti ze své „odpadářské
kariéry“, je několik.

Deset let ve firmě, mimo školu,
mi velice prospělo a pomohlo rozšířit
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Sázení lípy
na počest
návštěvy
čtyř
kosmonautů
ve škole 
(7. 10. 2009)



do rukou laiků natožpak dětem, je
třeba, aby to prováděli odborníci, ne-
bo alespoň lidé náležitě poučení,
očkovaní proti žloutence, vybavení
speciálními oděvy, nádobami a tech-
nikou. Nemáme právo riskovat zdraví
a život dětí a žáků při možném styku
s infekčními a jinými nebezpečnými
odpady. Je dobré ale děti zapojit do
monitorování černých skládek a zjiš-
�ování jejich původců. Je třeba se
nebát poukázat na ty, kteří krajinu
hyzdí svým odpadem. Místo směš-
ných pokut, bychom jim měli dávat
za trest čistit a uklízet krajinu od
odpadů v čase a množství odpovída-
jícím škodám, které napáchali.
V rámci připravovaného projektu
Ladova krajina v proměnách času
chceme naučit děti pořizovat fotodo-
kumentaci a posuzovat necitlivé zá-
sahy lidí do krajiny. Pomocí mo-
derních přístrojů chceme též prová-
dět různá fyzikální a chemická mě-
ření (světelné znečištění atmosféry,
chemické rozbory vody, apod.). 

Ve školách máme určitě další
možnosti rozvoje EVVO. Takže zapoj-
me děti do projektů, které jsou
z jejich nejbližšího okolí. 

A jděme jim osobním příkladem.
Vyměňme co nejrychleji staré osvět-
lení, za nové, úspornější. Přemýšlej-
me a realizujme co nejúspornější
způsoby vytápění. Pokoušejme se
realizovat moderní způsoby řízení
školy. Např. intranetová a interne-
tová komunikace vedení školy s uči-
teli, rodiči i žáky může ušetřit dob-
rých pár kilogramů papíru.           �NN

takových nádob na zelené odpady ze
školní zahrady a pozemků. 

Nevím, zda mi dáte za pravdu, že
nemá smysl podlehnout euforii
a účastnit se se školou různých spe-
cializovaných soutěží ve sběru a tří-
dění odpadů bez dobré znalosti pod-
mínek soutěže, realizátora soutěže
a vlastních podmínek. Mám te� na
mysli např. soutěž ve sběru víček
z PET lahví. PET víčka se v pytlích
hromadila na půdách škol a vytvá-
řela vlastně požární nebezpečí. Také
se mi nelíbila soutěž ve sběru hli-
níku, kterou si na naší škole organi-
zovali a propagovali samotné děti.
Nebyla pro organizátory soutěže,
jednu jinak výbornou neziskovku
z Votice, poučením. Ve snaze přinést
co nejvíce, děti a jejich rodiče byli
schopni přinést i hliníkové dráty, kte-
ré nesly stopy pálení izolace. Přitom
se dají dráty odevzdávat včetně izo-
lace, nebo� technologie odizolování
drátů v některých sběrových firmách
existují a fungují. Podobně nemá
smysl zavádět ve školách ani sběr
a třídění el. článků a akubaterií z do-
mácností, zejména, když na třídění
těchto odpadů nemá škola zvláštní
prostory a speciální sběrové nádoby.
Zákon dnes ukládá prodejcům zpětný
odběr použitých monočlánků. 

Zásadní výhrady jako bývalý od-
padář mám proti snahám využít děti
na čištění a sběr odpadů v lesích, na
veřejných prostranstvích, na březích
toků a v příkopech u silnic atd. Naše
firma kdysi uklízela v Sázavě tzv.
Ostrov, po sázavském Rockfestu, byla
to velice nepříjemná, riskantní a ne-
bezpečná akce. Tyto aktivity nepatří
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Mezi významné počiny patřilo
v 90. letech vydání dvou dílů edice
Chráněná území ČR, věnovaných
Středním Čechám a Praze. Na tomto
ideovém základě vznikla později tzv.
modrá edice, ve které vyšly všechny
kraje České republiky a nedávno
i svazek věnovaný jeskyním.

Nakladatelství Consult svými
publikacemi mapuje jednotlivé slož-
ky naší přírody a čtenáři se mohou
těšit, že další díly, které se připravu-
jí, budou postupně zaplňovat bílá
místa přírodního prostředí. 

Vra�me se však k činnosti nakla-
datelství, které se vždy snažilo přijít
s něčím novým v oboru ochrany pří-
rody a životního prostředí, a� již to by-
la okresní monografie Příroda Mla-
doboleslavska nebo možná jediná „vel-
ká“ publikace věnovaná přírodnímu
parku „Prokopské-Dalejské údolí“.

Na základě dosavadní činnosti
objednalo v roce 2005 Ministerstvo
zemědělství v nakladatelství Consult
publikaci VODA V ČESKÉ REPUB-
LICE (2006). Výsledek vydání všech-
ny velmi příjemně překvapil. Uká-
zalo se, že u nás dosud nevyšla pub-
likace, která by se tak komplexně
a přitom populárně věnovala této
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Projekt: Den Afriky 
PaedDr. Dobroslava Fárníková, charismatický

školní koordinátor EVVO v akci (2009)

PŘÍRODA V ČR
Nakladatelství Consult patří k těm malým
a nenápadným nakladatelstvím, které znají jen
zasvěcení i přesto, že se na našem trhu 
pohybuje již více než 15 let.
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Půda vzniká řádově stovky, ale
i tisíce let, zatímco její degradace
může naopak proběhnout velmi rych-
le. Ještě v nedávné době byl vztah
člověka k půdě velmi silný, nebo�
drtivá většina obyvatelstva se věno-
vala zemědělství a na půdě byla
přímo závislá. S příchodem technické
civilizace počet lidí živících se obdě-
láváním půdy klesá. To vše vede
k tomu, že se člověk půdě odcizil
a nevnímá již tolik bezprostřední
pouto, které ho k půdě váže. A tak
není divu, že rostou zbytečné stavby,
realizují se projekty, při nichž neuvá-
ženě dochází k záborům často té
nejkvalitnější zemědělské půdy. Tato
publikace by měla ukázat, že půda
není samozřejmostí, ale poměrně
složitou a vzácnou součástí přírodní-
ho prostředí, a že její vznik je limi-
tován stovkami zákonitostí, které
bychom měli pochopit a respektovat,
abychom o půdu nepřišli. 

Objednavatelem čtvrtého dílu
edice LESY V ČESKÉ REPUBLICE
(2009) se stal státní podnik Lesy ČR,
s. p. Kniha způsobila malou senzaci,
nebo� o lesích bylo již napsáno leda-
cos, v případě této knihy se však ke
čtenářům dostává srozumitelně na-
psaný a navíc čtivý komplexní mate-
riál, který může přiblížit lesní prob-
lematiku i naprostým laikům. Publi-
kace navazuje na předchozí knihy
nakladatelství Consult: „Voda v Čes-
ké republice“, "Krajina v České re-
publice“, a „Půda v České republice“
vydané v edici Příroda. Představuje
dílo, které dosud nemá v naší historii
obdoby. Podává díky svému širokému
pojetí lesa a lesnictví velmi kom-
plexní pohled na tuto oblast. Kniha
je přehledně členěna do dvou částí.
První část je věnována lesu jako
takovému a lesnictví jako disciplíně
bytostně spojené s lesem. Druhá část
knihy obsahuje podrobné lesnické
charakteristiky všech našich krajů
a hlavního města Prahy. Je zpracová-
na s důrazem na přírodní lesní
oblasti, které do jednotlivých krajů
zasahují. Najdeme zde historický
vývoj lesů i chráněná území.

Texty přibližují hlavní lesní dřevi-
ny, řemesla a činnosti historicky spo-
jená s lesem (pálení dřevěného uhlí,
smolaření, svoz dříví, těžba dřeva
v minulosti, těžba rašeliny, lesní že-

leznice, plavební kanály), historické
záležitosti (pamětní knihy, historické
mapy, hraniční mezníky, lesnické
spolky a profese). Publikace je dopl-
něna historickými mapami, repro-
dukcemi výtvarníků a dobovými vy-
obrazeními. Hlavní text je netradič-
ně oživen „příběhy lesů“. Jako zcela
jedinečné lze hodnotit letecké snímky.

Autoři knihy se čtivou formou
pokusili seznámit čtenáře s českým
lesnictvím – tedy s oborem, který na-
ši kulturní krajinu spoluvytváří již
několik stovek let. Snahou autorů
textů a bohatého fotografického do-
provodu bylo, aby si čtenář s odka-
zem na historický kontext odnesl
schopnost dívat se s vlastním úsud-
kem na současné problémy lesů
v naší kulturní krajině – tedy na
obtíže, ale i krásy lesů a lesnictví.  �NN

POZNÁMKA Václava Větvičky
Poměrně rozměrný kolektiv autorů zpracoval

pro zadavatele a nakladatelství Consult Praha 
zajímavou a podnětnou sérii encyklopedických publi-
kací, nazvaných Voda v České republice (1) (2006),
Krajina v České republice (2) (2007), Půda v České
republice (3) (2009) a Lesy v České republice (4)
(2009).

Garantem a objednavatelem byla
Ministerstva ČR: životního prostředí (2 a 3)
a zemědělství ČR. (1,3) a státní podnik Lesy ČR s.p.
(4). Nicméně si myslím, že tyto encyklopedie by měly
také najít co nejdříve místo v knihovnách českých
základních a zejména středních škol, protože
přehledným způsobem shrnují základní faktografické
údaje v daném oboru a území a odborné poznatky se
v nich prolínají s praktickými aplikacemi. Stejně tak
by mohly být součástí příručkového fondu odborů
životního prostředí a zemědělství samosprávních
úřadů všech stupňů.

Při daném rozsahu a rychlosti, s níž byl
autorský kolektiv schopen splnit podmínky a termíny
zadavatele a vytvořit taková díla („Krajina“ má přes
400 stran!) se jistě najde to či ono, co by přispělo
k dokonalosti a doplnění díla, ale nejde o publikace
vědecké; soudný čtenář si rád potřebné doplňky
opatří. Ke kladům všech čtyř svazků patří přehledná
grafická úprava a fotografická dokumentace na
úrovni estetických snímků, nevýhodou je hmotnost
publikací, které je předurčují ke studiu „pod stře-
chou“ a na stole, nikoliv v terénu. V autorských kolek-
tivech mi chybí (větší) účast pracovníků Akademie
věd ČR a jejích ústavů a komplexnost pohledu na
půdu, krajinu,vodu i les. 

www.envitypo.cz

sféře. Navíc fotografický a další obra-
zový doprovod byl tak hodnotný
a esteticky zdařilý, že otevřel vodní
brány například i lidem, kteří měli
o vodě jen nejasné tušení, že se
nějakým způsobem používá při
výrobě piva.

Úspěch vedl zákonitě k dalšímu
počinu. Nakladatelství Consult vyda-
lo v roce 2007 další díl z edice Příroda
v ČR věnovaný krajině, s názvem
KRAJINA V ČESKÉ REPUBLICE.
Objednavatelem bylo Ministerstvo ži-
votního prostředí, a tak není divu, že
vznikla jedna z nejkrásnějších knih
o české krajině. Čtenáře uchvacují
především pozoruhodné, esteticky
působivé letecké i pozemní fotografie
doslova ze všech koutů naší vlasti. 

Dalším svazkem této edice, který
vyšel letos červnu a byl tentokrát
věnovaný půdě, je PŮDA V ČESKÉ
REPUBLICE. Na vzniku knihy se
podílel rozsáhlý autorský kolektiv
a finančně ji podpořila Ministerstva
životního prostředí a zemědělství
ČR. Jeho úspěch překvapil i své zpra-
covatele. Vždy� jsme svědky postupné
ztráty vztahu k půdě a odcizování
zemědělskému prostředí spojenému
se stěhováním do měst. Ke čtenář-
skému úspěchu knihy jistě napomoh-
lo i zařazení vtipů s „půdní proble-
matikou“ z pera našeho předního
kreslíře Vladimíra Renčína.

Pedologie je obor, který se může
zdát řadě laických čtenářů poněkud
odtažitý. Proto je publikace o půdě
určená široké veřejnosti novinkou. Je
nutno říci, že právě po stránce gra-
fické a textové srozumitelnosti novin-
kou poměrně zdařilou. Kniha vznikla
z potřeby autorů poukázat na prob-
lematiku půdy v širších souvislos-
tech, zejména z hlediska krajinné
ekologie řešit věci týkající se ochrany
půdy jako součásti našeho přírodního
bohatství. Je v ní vysvětlen vznik
a vývoj půd, jejich klasifikace i histo-
rie jejich využívání člověkem až po
současnost. Je zde zdůrazněna ochra-
na půdy jak plošná, tak i kvalita-
tivní. Půda je sice jedním ze základ-
ních prvků životního prostředí, ale
na rozdíl od ovzduší nebo vody u ní
často nejsou zvažovány přímé dopady
lidské činnosti na její znečištění
a devastaci. V knize je zdůrazněno,
že se nejedná o nevyčerpatelný zdroj.



ten feet in length. Considered by
some to be the most dangerous shark
in the world, even surpassing the
Great White Shark, many of the
attacks blamed on 'great whites' or
'tigers' are actually the responsibility
of "bulls", as in the case of the infa-
mous Matawan Creek incident of
1916 (the real event on which Peter
Benchley's 'Jaws' story was based).
There are numerous accounts of bull
shark attacks on swimmers, boats
and canoes in fresh or brackish
water, but we should remember that
in salt water the bull shark is not
seen as a particular problem. Strong
evidence suggests that the bull shark
enters fresh water to breed, unlike
most species which breed in the open
sea. If this is the case, then its appar-
ently 'random' aggressiveness in
fresh or brackish water may be more
understandable from a biological con-
text, as males will be both defending
territory and seeking out females
with which to breed. 

The colouration of sharks is an
important design feature. Sharks
primarily use colour for camouflage,
with many shark species demonstrat-
ing counter – shading. Basically they
are dark above (usually grey or
brown) and light below (usually light

ished entirely from the egg yolk. You
may have seen the dried-up mer-
maids purses as you walk along the
beach – these are the egg cases of
some species of dog fish. A more
advanced strategy is viviparity,
which results in live birth. Viviparity
comes in two forms. Yolk-sac vivipar-
ity in which the eggs develop in the
mothers uterus obtaining nutrients
and is the strategy adopted by many
species including the tiger shark.
True viviparity is where the mother
provides the nutrients herself, usual-
ly via a placenta. Gestation period in
sharks is very variable, in small
sharks it is around 5-6 months whilst
in the larger ones it may be as long
16 months. 

The raggy tooth sharks exhibit
yolk-sac viviparity, but the embryos
are interesting as they are also
oviphagous i.e. "egg-eating". Only
two embryos develop in the uterus,
one either side, and as they come
down the oviduct they consume any
eggs in their path. This nutritious
food source accounts for their very
large size at birth – about 1 metre.
The raggy tooth is a somewhat spe-
cialist feeder preferring to snare
squid and cuttlefish in its "barbed
wire" teeth. They also have a rather
unusual mode of buoyancy in that
they come to the surface and take
a large gulp of air which it holds in
the upper portion of its stomach and
use this to maintain their buoyancy.

The Bull sharks name comes
from its short, blunt snout, small
eyes and heavy build reaching up to

Still fairly common throughout
the world is the Blacktip shark. This
shark is viviparous, females giving
birth to between 4 to 8 live young per
litter after a gestation period of 10 to
11 months. They grow to a maximum
of 2.8 metres but are much more
commonly encountered at around 1.5
metres. Blacktips are fast swimming,
active sharks that feed upon a vari-
ety of fish and they will readily con-
gregate in "frenzies" to scavenge from
fishing-boats which are cleaning fish
for market. 

A most interesting shark for
many reasons is the raggy tooth or
sand tiger shark. For many they epit-
omise the terror of sharks – they
have the characteristic lifeless eyes
and "barbed-wire" teeth and they are
fairly large, reaching a maximum
length of about 3.5 metres in length.
All the individuals I have encoun-
tered were pregnant females which
converge in shallow reef areas to pre-
pare for the birth of their young. At
this time, if you are feeling brave you
can get very close to these sharks.
You can easily see the scarring these
females suffer during copulation
when the male bites down on her
during the act. Mating is a brutal
affair with the biting possibly stimu-
lating the female or perhaps merely
stopping her escaping the attentions
of the male.

When the eggs of sharks have
been fertilised they adopt one of two
main strategies. The most primitive
is oviparity whereby they lay eggs
with the developing embryo nour-

Sharks come in all shapes and sizes. Together with the rays such as the
Manta ray they are commonly referred to as the cartilaginous fish, account-
ing for less than 5% of the worlds fish. So all in all a small group with
around 1100 identified – about half of which are sharks. Today the majority
of the world's shark species are under serious threat of extinction so here are
a few species of shark I have encountered down the years which may not be
with us that much longer unless we can halt their slaughter for the shark fin
soup industry.
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ancy, as they are still heavier than
water and have a tendency to sink.
Their answer to this problem is
a large oil filled liver. Shark livers
account for up to 25% of their body
weight and contain a fatty substance
called squalene which accounts for
up to 90% of the weight of the liver.
Squalene is much less dense than
water and so the liver dramatically
reduces the weight of the shark
under water.

grey/brown or white). This makes
them difficult to spot from above
against the dark ocean depths and
equally difficult to see from below
against the light ocean surface. 

Sharks have no bones at all, their
skeleton being made of cartilage, but
what are the advantages of this to
the fish? Cartilage is more flexible
than bone, yet it is still tough and
provides protection. It also keeps
growing as long as the shark lives.
But the main advantage is its light
weight. Bone is twice as dense as
water but cartilage is only marginal-
ly so, enabling sharks to maintain
neutral buoyancy.

In bony fishes buoyancy control is
achieved using a sac called the swim
bladder. This can be inflated or
deflated according to the fishes'
depth in the water. There is a price to
pay for this as adding or removing
gas (via the blood stream) is a slow
process. So if the fish rises to the sur-
face too quickly the volume of air
expands with the decreasing pres-
sure, possibly bursting the swim
bladder. Sharks have no swim blad-
der as they need to move up and
down the water column very quickly
in order to chase their prey. But they
still need to maintain neutral buoy-
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UT SHARKS? Sharks breathe by taking water
in through their mouths and passing
it over their gills where oxygen is
extracted. Sharks that swim fast in
the open ocean do so with their
mouths slightly open so that water
flows in naturally. The popular per-
ception that sharks must keep swim-
ming in order to breathe is only par-
tially true. Highly mobile species
such as the shortfin makos, oceanic
whitetips or bronze whalers rely on
this system exclusively. Other species
do not have to keep swimming.
Species such as the whitetip reef
sharks pump water over their gills by
opening and closing their mouths,
with special valves preventing water
going down their throat or coming in
through their gill slits. Bottom
dwelling sharks such as this guitar
shark have two large holes or spira-
cles just behind the their eyes which
serve as water jets when the animal
is feeding or resting on the sea bed.

We are all taught that fish are
cold-blooded. However, some species
of shark such as the great white are
effectively warm-blooded. This is
made possible by the presence of
a special network of blood vessels
called the rete mirabile (wonderful
net) which is a series of thick-walled
arteries and thin-walled veins sand-
wiched between muscle. Heat pro-
duced by muscle activity would nor-
mally be lost in the blood leaving the



lems is our desire to live by the sea.
In the USA for instance more than
half of the population lives within 50
miles of the sea. Around the world
many more visit for short periods. So
we can trot out a number of interest-
ing facts which put this in perspec-
tive. For example for every one per-
son attacked by a shark each year
a thousand drown, six times as many
people are struck by lightning in
Florida (the worlds shark bite hot-
spot) and the one which raises the
biggest smile for me for every person
in the world bitten by a shark 25 are
actually bitten by New Yorkers! But
for me perhaps the most shocking
statistic is that for every one person
killed by a shark (statistically
between 5-15 per year), we in turn
kill literally millions of sharks.

So we can conclude that sharks
are in serious trouble. Estimates 
suggest that we are killing between
100-150 million a year and as
a result several species are critically
endangered including the great
white. Their problems are complex
and inter-related – by-catch in nets,
sport-fishing, control by commercial
fishermen, protecting bathers, ele-
vated global fish consumption, habi-
tat degradation – all of the above are
working together to drive shark pop-
ulations down on an annual basis.
But perhaps the biggest cause for
concern is the finning trade. Shark
fins in a Hong Kong market will cost
you L500 per kilo. The animals have
their fins chopped off and are often
returned to the sea to endure an ago-
nising death and for what – an over-
priced bowl of tasteless soup which is
very likely to be doing you more
harm than good. Because of the way
in which the fins are dried the
process concentrates marine pollu-
tants, heavy metals in particular,
which have been linked to sterility in
men. A typical irony as many who
consume the soup do so for its aphro-
disiac properties.

Sharks in one form or another
have inhabited the seas for more
than 400 million years. They wit-
nessed the rise of our own species, yet
will they be around to witness our
fall? Current evidence suggests not.

�NN

risk of shark attack did not really
become a significant fear in the pub-
lic mind until the 20th century.
Probably the most notable incident
occurred in the second world war
when the USS Indianapolis, having
delivered components of the atomic
bomb dropped on Hiroshima, was hit
by a torpedo. The ship sunk in 12
minutes and over 900 men entered
the water. Survivors indicate that
sharks came to investigate almost
immediately and that they circled
the men for several days. Then one
night the sharks attacked in force
with the result that over 600 sailors
died as a consequence of shark bites.
By the time rescuers arrived 9 days
later (no alarm because of the secret
nature of the mission) only 316 men
remained.

But what is the real scale of the
problem and what is exacerbating it?
Undoubtedly one of the biggest prob-

muscle, but is instead used to warm
the cool oxygen-rich blood entering
the muscle. In this way the muscles
are bathed in warm blood about 5-7
degrees C above the temperature of
the surrounding sea water, with rela-
tively little heat lost to the outside
world via the gills. This gives the
sharks a considerable advantage over
their prey, particularly if it is cold-
blooded, as they are able to remain
active with fast reactions even in the
coldest of waters. It also enables
them to dive much deeper to much
colder water in search of prey.
A warmer stomach results in faster
digestion, which enables the shark to
feed again rapidly should the oppor-
tunity arise. The only real problem is
the heat exchange system uses more
energy which must be taken in as
extra food.

I suppose one of the things we all
associate sharks with are bites. The
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8
a) Čtverečná soustava žuly 
b) Chodník Odnikud Nikam
c) Mozaika Posledního soudu v Praze
d) Berlínská dlažba 

9
a) Osvětlení šapita cirkusu Kludský
b) Vánoční žárovky v Salzburku
c) Mokrá pavučina
d) Poslední 40 W žárovky

10
a) Ocasní ploutev žraloka bílého
b) Černá díra v modré látce na šaty 
c) Pobřeží Fidzuoli 
d) Šroub potopeného Poseidonu

5
a) Písečná bouře v poušti Gobi
b) Saharský písek v Prostřední Lhotě
c) Oheň nad Peloponesem 2007
d) Atmosférou proletující meteorit

6
a) Krevní řečiště barona Schwarzwalda  
b) Strop jeskyně Zugspittze 
c) Mořská propast Atlantas
d) Jezero Čeko na Kamčatce 

7
a) Soukromý zámek  na kolo 
b) Zajištění výběhu zubrů v České Sibiři 
c) Prádelní šnůra proti tornádu
d) Odložené laso Limonádového Joea

43

1
a) Kůže anakondy lidožravé z Nigerie 
b) Čelo ledovce na Islandu
c) Kůra dubu letního 
d) Vyschlé koryto Teplé Vltavy

2
a) Lezecká stěna v Praze-Ruzyni
b) Strop jaspisové jeskyně Babka
c) Portál tunelu pod Letnou
d) Dřevo na podpal v kamnech p. Krále 

3
a) Hráz Velkého Počernického rybníka
b) Zdrhovadlo sportovní bundy Nike
c) Makrosnímek sršního hnízda
d) Žebřík na staveništi muzea v Kolíně

4
a) Archiv filmů o přírodě na Zanzibaru  
b) Košile afrického návštěvníka
c) Hromada známek do supermarketu   
d) Plátky Li-chi, zelené nejsou zralé

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