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PTÁK ROKU
Právě vylétlá kukačka
se rozhlíží po severském lese,
kam se příští rok vrátí
z afrického zimoviště, aby
parazitovala další generace
rehků zahradních. Všechny
fotografie z finské Karelie.

Kukačka obecná
ODKRÝVÁ SVÁ TAJEMSTVÍ

Čerstvě vylíhlé
mládě
kukačky
s modely
vajec, které
se používají
při výzkumu
kukaček.

Snad žádný jiný pták nezakotvil v české lidové
slovesnosti tak pevně jako kukačka obecná.
Těžko by se také hledal opeřenec žijící
na území České republiky, jehož hlas slyšelo
každé malé dítě, ale kterého viděl málokdo.
A nejen proto, že v posledních letech populace
tohoto fascinujícího živočicha značně poklesly.
Kukačka je tvor skrývavý, a tak
až jejich intenzivní výzkum z posledních let začíná mnohým podivnostem kukaččího života dávat smysl.
Většina laiků nejspíš ví, že kukačka
si hnízdo nestaví a svá vejce klade
do hnízd ostatních ptáků. Tím však
zajímavost kukaččího životního stylu
teprve začíná.
Jako hostitelé „slouží“ kukačce
celá řada drobných pěvců, od konipasů, přes pěvušky a lindušky až po
různé druhy rákosníků. Pokud je kukačka úspěšně parazituje, je to pro
tyto ptáky naprostá katastrofa – jejich potomstvo zahyne a navíc tito
hostitelé ztrácejí drahocenný čas
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a energii na výchovu dalších kukaček. Není divu, že se hostitelé brání
– agresivně útočí na kukačku a odmítají úspěšně snesená kukaččí vejce
tím, že je z hnízda vyhodí, nebo hnízdo opustí či na staré parazitované
snůšce vystaví nové hnízdo a tam
snesou znovu. Právě tato hostitelská
obrana je klíčem k pochopení podivné
ekologie kukačky obecné.
Kukačky parazitují nejčastěji
hnízda v blízkosti stromů či keřů, nikdy ne v úplně otevřené čistě travnaté krajině. To proto, že samice
kukačky využívají vyvýšenou vegetaci jako „posedy“, z nichž pozorují
hostitele stavící hnízda. Před vlastním nakladením parazitického vejce
vykonává samice kukačky návštěvy
na „vyhlédnutých“ hnízdech a začne
klást až poté, co samice hostitele
nakladla několik vlastních vajec.
Správné načasování kladení je pro
úspěch parazitismu zcela zásadní:
kdyby kukačka nakladla příliš brzo,
před hostitelem, tak by hostitel cizí
vejce vždy vyhodil. Kdyby nakladla
příliš pozdě, třeba v pokročilé inkubaci hostitelových vajec, nestačilo by
se parazitické mládě včas vylíhnout.
Proč je to důležité?
Kukaččí mládě se potřebuje včas
zbavit svých nevlastních sourozenců.
Není to ovšem proto, že by hostitelé
neměli dost sil na vychování vlastních mláat a kukačky dohromady
(jak se občas chybně uvádí). Kukačka
je překvapivě slabý konkurent a jsouli v hnízdě i mláata hostitele, nedokáže si parazitické mládě vyžadonit
dost potravy. Jak se však kukaččí

mládě stane jediným obyvatelem pěstounova hnízda?
Na tuto otázku byla navržena
odpovědí celá řada, jedna bizarnější
než druhá. Plinius Starší uvádí, že
mládě kukačky nejprve „odtrhává
od zobáku“ potravu hostitelským
mláatům, pak je sežere a nakonec
pozře i samotnou samici hostitele!
Této absurdní představě může směle
konkurovat názor, že to jsou hostitelé
sami, kdo hnízdo vyčistí od svého potomstva, aby mohli věnovat svou
veškerou péči cizímu mláděti! Další
– ovšem za vlasy méně přitažený
– mýtus uvádí, že pěstounova mláata
z hnízda vyjme samice kukačky
(k hnízdu se údajně vrací poté, co se
mladá kukačka už vylíhla). Docela
reálně pak působí představa, že mladá kukačka utlačí pěstounovy potomky díky své velikostní převaze.
Správná odpově je ovšem jiná, ale
o to více překvapivá: kukaččí mládě
samo vytlačí z hnízda vajíčka nebo
mláata pěstouna. Co je na tom tak
neuvěřitelné? Holé, slepé a na první
Mládě kukačky
se snaží vytlačit
z hnízdní
kotlinky vše,
co mu „překáží“.

pohled zcela bezmocné mládě kukačky se zapře nohama proti hnízdní
kotlince, podsune se pod vajíčko (nebo někdy i docela velké mládě hostitele) a postupně ho přesune až za
okraj hnízda. Představte si, že jen co
se narodíte, tlačíte na zádech jeden
nebo dva pytle cementu z třímetrové
jámy!
I díky jejímu podivuhodnému
chování vyhlásila Česká společnost
ornitologická kukačku obecnou Ptákem roku 2010. Až tedy uslyšíte
první jarní zakukání, nebo se dokonce setkáte s kukaččím mládětem,
nezapomeňte svá pozorování zaslat
právě České společnosti ornitoloN
gické.
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Vážení čtenáři,

K

dyž jsem vám v prosincovém čísle přál hezké prožití Vánoc
a dostatek zimních radovánek, nenapadlo mě, že mě paní
Zima vezme za slovo a ještě v březnu bude v Praze ležet sníh
a teploty budou hluboko pod bodem mrazu. Nezbývá, než požádat
v tomto duchu paní Vesnu, aby přestala otálet se svým příchodem.
Číslo, které držíte v ruce, obsahuje kromě pravidelných rubrik
i informace o některých zajímavých přírodovědeckých projektech.
Myslím, že po projektech občanského sdružení Ornita „Pražská veverka“ a „Sedmero krkavců“, je projekt „Mapování kavky obecné“
vítanou příležitostí k zapojení širokého okruhu přátel přírody
do terénní přírodovědecké práce. Vzhledem k tomu, že NIKA je partnerem projektu, budeme o něm přinášet pravidelné zprávy.
NIKA se také stala partnerem přípravy integrovaného projektu
velkého rozsahu „Ochrana povodí vodárenské nádrže Švihov“
na Želivce. Vodní zdroje, jejich množství a kvalita jsou a budou stále
diskutovanějším a citlivějším tématem. Právě k této diskuzi chceme
přispět. V příštím čísle přineseme o tomto projektu přehlednou vstupní informaci.
Hostivické rybníky a Brdy, o kterých píšeme v tomto čísle, jsou
zároveň pozvánkou do probouzející se přírody.
Přeji vám všem příjemné chvíle při čtení březnového čísla
a to možná ještě „za kamny“, ale „duben, ještě tam budeme“ už určitě
platit nebude. Třeba se potkáme zrovna na Hostivických rybnících.
Miloš Gregar
šéfredaktor
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NIKA PREDSTAVUJE
marketingově využil Petr Fejk. Samozřejmě rozkvět zahrady umožnil
i pražský magistrát, který do ní vkládá hodně peněz.“

ZVÍŘECÍ PŘÍBĚHY
PODLE BOBKA
Pražská zoologická zahrada má u nás výsadní postavení. Přestože jde o metropolitní zoo,
její věhlas je celorepublikový a stojí na úrovni takových institucí jako je Národní
muzeum či Národní galerie. Této skutečnosti odpovídá i popularita jejího ředitele.
Právě na tomto odbornou i laickou veřejností ostře sledovaném postu došlo začátkem
letošního roku ke změně. K dnešnímu povídání jsme si proto vybrali nového ředitele
Zoologické zahrady hl. m. Prahy, pana Miroslava Bobka.
ČLOVĚK
Pokud se v České republice řekne
gorila, vybaví se další jména – Richard, Kijivu, Shinda, Moja, ale také
pořad Odhalení a Miroslav Bobek,
který byl autorem a vedoucím celého
projektu. V neobvyklé reality show
spojil pan Bobek svoje přírodovědecké vzdělání s dlouholetou rozhlasovou praxí, naposledy ve stanici
Leonardo. Ovšem ředitel zoo v Praze,
to je něco jiného, ptám se proto, jak
vznikne myšlenka přihlásit se do
konkurzu na tuto prestižní pozici.
„Rozhodl jsem se hned, ale bylo
to v kontextu s neutěšenou situací
v rádiu, kde jsem působil. Nebylo
to tedy těžké rozhodnutí. Ale již jako
dítě jsem byl mámou a dědou, který
byl myslivec, veden k přírodě a zvířatům. Vždycky jsem si přál cestovat
za zvířaty, měl jsem zoologicko cestovatelské ambice. Navíc jsem vystudoval přírodovědnou fakultu.“
Není práce ředitele více
o úřadování než o cestování?
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„Jsem zde teprve pět týdnů, tak
se rozkoukávám. Sám vidíte ty hromady papírů, kterými se musím
prokousat. Zatím jsem ještě ani
nestihnul projít všechny pavilony
a jejich zázemí, natož abych se seznámil se všemi zaměstnanci. V diáři
ale mám zaznamenáno několik zoologických zahrad, které chci navštívit
a inspirovat se. Tak snad časem dojde
i na to cestování. Ale v kravatě
nechodím."

ZAHRADA
Pražská zoo patří mezi deset
nejlepších zahrad na světě, proč
si myslíte, že tomu tak je?
„Jedním z důvodů úspěchu jsou
silné osobnosti, které zahradu vedly.
Mohu jmenovat například Zdenka
Veselovského, který byl přírodovědcem světového formátu. Paradoxně
zahradě hodně pomohly povodně.
Jednak odstartovaly novou výstavbu,
ale také zahradu proslavily příběhy
zvířat, která bojovala s velkou vodou.
Situace po povodních velmi dobře

Co nového můžeme v zahradě
očekávat?
„Pracuje se na řadě menších staveb. Hlavní akce je příprava výstavby nového slonince a hrošince. Jde
o zcela novou stavbu za 300 mil. Kč.
Součástí bude i naučná stezka se
zábavně vzdělávacím obsahem. Začít
budovat by se mělo již toto jaro.
Bohužel je zde i jeden potenciální
problém týkající se komunikace
z Podhoří, která zahradu rozděluje
na dvě části. Nový územní plán předpokládá, že po ní povede tramvaj
z Bohnic do Suchdola. To by byla pro
zahradu velká rána, a zcela jistě
budeme usilovat, aby se takováhle
hloupost neuskutečnila.“
Kam hodláte zahradu
nasměrovat?
„Každá zoologická zahrada musí
plnit tři základní funkce: rekreační,
vzdělávací a ochranářsko-vědeckou.
Profesor Veselovský se věnoval více
vědě, Petr Fejk marketingu, já se chci
víc zaměřit na vzdělávání a ochranu
ohrožených druhů. Již funguje akce,
při které se z každé vstupenky jedna
Kč věnuje na tento účel. Za takto
získané peníze jsme pořídili terénní
auto pro strážce rezervace koní
Převalského v Mongolsku. Ale podporují se také i další zvířata, například gaviáli nebo gorily východní.
Ovšem rád bych, aby pražská zoo
měla v budoucnu i vlastní projekt
nebo dokonce projekty na záchranu
ohrožených druhů.
Dále chci například větší důraz
klást na podporu i vlastní realizaci

in situ projektů, více využívat internet a také představovat zvířata nikoli
jako anonymní zástupce daného druhu, ale jako „celebrity“, které mají
svá jména, příběhy a charaktery.
Dále bych rád zvýšil návštěvnost
zahrady mimo letní sezonu, kdy již
další zvyšování návštěvnosti není
možné. Zoo v zimě má zcela jiné kouzlo, zvířata se jinak chovají, ale je
zde i méně lidí, máte tedy mnohem
lepší podmínky k pozorování.“

ZVÍŘATA
Naznačil jste, že chcete zvířata
více mediálně prezentovat.
Co si pod tím máme představit?
„Význam zvířat poněkud ustoupil
do pozadí. Chodí se více do pavilonů
než za konkrétními zvířaty, maximálně za těmi nejslavnějšími. Na jaro proto připravujeme kampaň, při
které představíme zvířecí celebrity
zoologické zahrady.“
Můžete uvést nějaký příklad
příběhu s méně známým
zvířetem?
„Zrovna v noci na dnešek (z 9.
na 10. února) snesla samice varana
komodského 20 vajec. Nejprve však
pro ně vyhrabala dutinu pod betonem v základech pavilonu, pak
je postupně snášela a čumákem nastrkala do dutiny, kterou upěchovala
pískem. K vyndavání vajec jsme
přizvali novináře, ale zároveň jsme
si uvědomili, že varanice nemá
jméno. A myslím, že by si ho zaslou-

žila – vždy to, že se u nás rozmnožuje už potřetí, je evropský unikát!“

STAROSTI
Některé problémy týkající
se pražské zoo již byly vyřčeny.
Co vám, pane řediteli, ještě dělá
těžkou hlavu?
„Je toho mnoho. Například musíme vyřešit novou vizuální tvář zoo,
tedy logo, ale i celý informační systém. Velkým problémem je dopravní
obslužnost zahrady. Bohužel tato
společnost je postavena na autech,
právě s jejich provozem a s parkováním u zahrady je problém, který
by se měl řešit koncepčně, například
výstavbou nové komunikace podél
Vltavy a patrových garáží. Samozřejmě by se mi více líbil třeba ekologický vláček, jezdící k zoo od vzdálenějšího parkoviště, to je však nereálné.
Ale zoologická zahrada jako celek
je dobře nastartovaným organismem,
o čemž svědčí 1 300 000 návštěvníků
za loňský rok.“
Děkujeme za povídání a těšíme
se na nové zvířecí příběhy v podání
osvědčených, ale i nových zvířecích
N
hvězd.
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Z KRAJU

Hamzovo
arboretum
v zimě

Hamzovo
arboretum
V LUŽI A POD KOŠUMBERKEM
Pod hradem, při březích Novohradky a kousek nad nimi se rozkládá městečko Luže. A nad ním, jako
asi největší krajová dominanta, nádherný barokní kostel P. Marie na
Chlumku.
Prostora, pozvolně se svažující
rovina mezi hradem a městečkem,
bývala kdysi zcela otevřená. Sem
přišel na samém začátku 20. století
vynikající lékař, humanista – i spisovatel dr. František Hamza. A tady
také uskutečnil svou myšlenku zřídit
ozdravné zařízení ve volné přírodě,
v prostředí klimaticky vyhovujícím,
nezatíženým imisemi a škodlivinami
a založil zde první ústav pro tuberkulózní a skrofulózní děti. Léčebna
byla orientována na tuberkulózu do
roku 1962; od té doby byla přebudována na léčení a rehabilitaci nemocných s pohybovými vadami.
Kolem roku 1907 zakoupil doktor.
F. Hamza na zmíněné rovině pod hradem Košumberkem rozlehlé pozemky a začal budovat pavilónovou léčebnu a od prvního desetiletí 20. století
také rozlehlý lesopark, možná v duchu přírodně krajinářských parků.
Vedle volné výsadby dřevin (včetně
cizokrajných nebo zahradních odrůd,
kultivarů) se vysazovaly i zvláštní
monokulturové hájky, modřínové
a březové, v nichž probíhala výuka
hospitalizovaných dětí pod širým
nebem. Torza hájků se dochovala dodnes stejně jako řada dřevin vysa-
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Jihovýchodně od Chrudimi,
na výběžcích Svitavské pahorkatiny,
vysoko nad údolím říčky
Novohradky strmí na skále torzo
kdysi pyšného hradu Slavatovců,
Košumberk. Vlastnil je i ten Slavata,
který opustil svou úřadovnu oknem
Pražského hradu. V mých
představách soutěží s Rokštejnem
(ten je pod Brtnicí a na Brtnici) o to,
který byl předobrazem Černého
kamene z jedné z mých
nejoblíbenějších knížek o chlapcích
z Černého kamene.

zených kolem roku 1910, v návaznosti na bezprostřední okolí nově postavených budov ústavu. Dominantou
byly především evropské dřeviny
a jejich kultivary, mezi nimiž hrály
prim rozmanité odrůdy buku lesního;
dodnes tu roste snad nejmohutnější
exemplář buku lesního cv. Aspleniifolia, je tu poměrně starý „Rohanův“
buk (F. sylvatica cv. Rohan) a další.
Svého času jsem srovnal dr. Hamzu
se zakladatelem Průhonického parku
Silva Taroukou. Ale zatímco Průhonický park byl prestižní záležitostí
a měl možnosti výběru dřevin téměř
neomezené, byl park pod Košumberkem odkázán v krátké době
po založení léčebny spíše na náhodný

výběr dostupných dřevin. Přesto
se poměrně rychle podařilo vybudovat park, který si nezadá s žádným
proslulejším arboretem a to jak
co do sadových úprav a řešení prostoru, tak co do sortimentu dřevin.
Zakladatel léčebny prof. Hamza
byl téměř renesanční – anebo naopak
velmi moderní člověk. Uvědomoval
si, že lékař léčí nejen svou profesí,
znalostmi a zkušenostmi, ale že neméně důležité je i prostředí takové
léčebny a jeho zapojení do krajiny.
To může působit zpětně nejen jako
podpůrný prostředek, ale často jako
rozhodující psychologicky působící
prvek. Hamza sám, vedle soustředěného budování léčebny, vymýšlel
a projektoval ono prostředí, z něhož
se s odstupem více než sta let, stalo
dnes už obecně známé Hamzovo
arboretum.
Charakter úprav byl tedy dán již
v prvních letech. Jakousi kostrou
a současně dominantou byla stromořadí doprovázející hlavní cesty.
Liniové výsadby, využívající perspektivu, které dodávaly areálu jakoby
větší rozměr.
Ke skutečným dendrologickým
perlám Hamzova arboreta patří již
zmíněné letité buky lesní a to jak
v původní podobě, tak v rozmanitých
formách a odrůdách. Velmi krásné
jsou především tzv. měděné buky,
spontánně vzniklá odchylka v 18. století kdesi na jižních svazích Alp.
Právě bukům zdejší podnebí výborně
vyhovuje a ony se za to odvděčují
mimořádným vzrůstem. A pak již
nastupují rozmanité lahůdky, jako
je jeden z nejstarších vilínů virginských u nás, liliovníky, platanové
stromořadí, ořešáky černé a další
dřeviny doplňované od druhé poloviny 20. století novými taxony, jako
byla metasekvoje čínská, jinan dvoulaločný a pod.
Zhruba před 10 lety se pod
Košumberkem stalo tradičním vysazovat u příležitosti Dne stromů a dřeva, tj. kolem 20. října, nové dřeviny
z různých kontinentů. Tak zde byly
vysazeny cedry atlaské i libanonské,
jedle ojíněná, balzámová a obrovská,
korkovník amurský, břek duryňský,
zeravinec alias hyba a mnoho dalších.
Arboretum má poměrně bohatou
kolekci bříz; v roce 2009, při Dnu lip,

„Japonská zahrádka“ mezi pavilony

Metasekvoje čínská v Hamzově arboretu

byly vysazeny lípa mongolská i lípa
americká atd. V témže roce bylo
v arboretu evidováno celkem 1098 ks
stromů. V letech 2004 – 2009 bylo vysazeno 140 stromů, z toho 40 sbírkových, rozšiřujících sortiment arboreta.
Péčí ředitele ústavu dr. Václava
Volejníka a jeho asistentky Jany
Zavřelové jsou všechny výsadby dokumentovány, je hotova inventarizace
jmenná i grafická a pro dobro pacientů jsou vytyčeny relaxační a zdra-

votní trasy, které slouží současně
jako poznávací: jedna je věnována
jehličnanům, druhá listnatým dřevinám; jiná trasa seznamuje s dřevinami Asie, další se severoamerickými
a pochopitelně nechybí ani trasa
kolem evropských stromů a keřů.
Ke všem trasám byly vydány přehledné skládanky s mapkami.
O Hamzově arboretu bylo vytvořeno
informační CD („100 let Hamzova
parku a arboreta“) a Česká televize
natočila krátký film, včetně leteckých záběrů na arboretum a jeho
okolí (Toulavá kamera). Pro rok 2009
byl také připraven a vydán kalendář
„Za tělem a duší stromů v Hamzově
parku a arboretu v Luži-Košumberku“ a byl dokončen projekt Vzdělávací program pro základní školy
(diferencovaný podle věku žáků)
a připravena Naučná stezka Hamzovým arboretem.
Na vybraných místech jsou navíc
umístěny informační tabule s fotografiemi vybraných dřevin a s jejich
stručnými popisy. Hamzovo arboretum a spolupracující obnovený
Okrašlovací spolek vydává i příležitostné informační tiskoviny, zpravidla
nabízené při jarním otvírání parku
a nebo naopak, při podzimním zavírání; to je spojeno vždy s výsadbou
dalších dřevin za účasti představitelů kraje nebo kulturních osobností – a s besedou či výstavou bezprostředně navazující.

Pamětní
deska
dr. F. Hamzy
Jarní
interiér
arboreta
(nahoře)
Jírovcová
alej
(vlevo)

Hamzovo arboretum postihla nejen vichřice Emma, ale 25. června
2008 jiná silná vichřice, jíž padlo
za obě více než 100 vzrostlých dřevin; vzniklých mezer je využíváno
k dosadbě a obohacování sbírek.
Otevřené plochy pak daly další impuls k rozvoji podrostových rostlin,
mezi nimiž nechybí ani spontánně
se vyskytující lilie zlatohlavá nebo
růže keltská aj.
Hamzovo arboretum má rozlohu
asi 13ha a je rozděleno do 14 oddělení. Je veřejnosti celoročně přístupné (s výjimkou kalamit nebo při
sněhu a náledí). Je podporováno krajským úřadem pardubického kraje,
který v rámci grantů v oblasti životního prostředí poskytl arboretu v letech 2006–2009 celkově 271 000 Kč.
N
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NATURA 2000

EVL Svatý
kopeček
u Mikulova.
Křížová
cesta a poutní kostel
jsou součástí
komplexu
teplomilných
stepních
biotopů
s výskytem
řady vzácných druhů.
Velká
návštěvnost
lokality však
bohužel
přináší
problémy
se sešlapem
vegetace.

NATURA 2000 A KULTURA
V cyklu věnovaném soustavě chráněných území Natura 2000 se po čase
vracím k tématu člověkem vytvořených a silně ovlivňovaných biotopů.
Náhodného čtenáře Niky by snad mohlo překvapit, že do „naturových“
území jsou zařazeny i některé lokality, které známe spíše jako kulturní,
architektonické či historické památky. Není ale vůbec vzácností, že území
evropského významu poskytují útočiště druhům, které jsou závislé
na prostředí úzce spjatém s lidskou civilizací (viz NIKA 6/2009).
Připomeňme si tedy několik dobře známých míst, o jejichž přírodovědném
významu často nevíme.
KULTURNÍ KRAJINA A EVROPSKY
VÝZNAMNÉ DRUHY
Už jsme zmiňovali, že některá
přírodní stanoviště a druhy celoevropského významu jsou vázány
na kulturní (člověkem přetvořenou
a dlouhodobě obhospodařovanou)
krajinu. U řady druhů je v současnosti jejich soužití s člověkem jediným způsobem, jak mohou v naší
přírodě přežít, nebo jejich původní
životní prostředí člověk bu zcela
přeměnil, nebo se vyskytuje jen
velmi vzácně. Z živočichů chráněných
podle evropské směrnice o stanovištích to v současnosti asi nejvíce
platí pro letouny. Aktuálně se na
území České republiky vyskytuje
25 druhů těchto létajících savců ze
dvou čeledí (zjednodušeně je můžeme
rozdělit na netopýry a vrápence).
Z této početné taxonomické skupiny se některé (původně jeskynní)
druhy přizpůsobily podmínkám kul-
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turní krajiny střední Evropy. V České
republice se totiž jeskyně vyskytují
jen na malých územích (krasové
oblasti) a navíc jsou často příliš
chladné. Již od středověku proto
letouni využívají k vytváření letních

kolonií lidská sídla, např. půdy větších budov. Zimují pak většinou ve
sklepích, štolách a dalších člověkem
vytvořených prostorách, kde často
tvoří kolonie čítající desítky až stovky
jedinců. To jim umožňuje rozšíření
po celém našem území, bez ohledu
na výskyt přirozených jeskyní.
V České republice jsou v současnosti vyhlášeny evropsky významné
lokality pro pět druhů letounů – jde
o netopýry velkého, brvitého, velkouchého, netopýra černého a vrápence
malého. Výskyt dalších evropsky významných druhů letounů je natolik
vzácný, že je nemá smysl chránit
samostatně, jejich občasná naleziště
jsou ale zpravidla pokryta ochranou
vyhlášenou pro zmíněné druhy.

vrápence malého v Čechách využívá
jako letní úkryt půdní prostory
hradu Kost (spolu s nimi i netopýři
velcí a brvití) a dochází tu též
k zimování druhu.

V ZIMĚ, V LÉTĚ
Zimoviště většiny letounů se nachází v podzemních prostorách, jakými jsou jeskyně, sklepy, tunely

Areál zámku v jihomoravské Lednici využívá kolonie vrápenců malých celoročně – v létě hlavně půdy
a skleník, pro zimování pak zdejší sklepní prostory.

HRADY, ZÁMKY, KOSTELY
V přehledu kulturních „netopýřích“ lokalit můžeme začít nejslavnějším českým hradem – přímo na
hradě Karlštejn má jednu ze svých
letních kolonií netopýr velký. Hrad
je však součástí mnohem větší EVL
Karlštejn-Koda, která je v rámci celé
ČR pro netopýry jedním z nejvýznamnějších území. Právě v kulturní
krajině Českého krasu dnes nachází
jak potravní biotopy a prostory pro
své početné letní kolonie, tak i vhodná zimoviště (jeskyně a štoly, kde
EVL Karlštejn-Koda. Vedle typických vápnomilných
společenstev Českého krasu (skalní stepi, šípákové
doubravy apod.) jsou zde předmětem ochrany
i četné kolonie netopýrů, z nichž jedna v létě
obsazuje i půdní prostory zřejmě nejslavnějšího
českého hradu.

zimuje až 500-700 ex. netopýrů).
V EVL Karlštejn-Koda se hojně
vyskytuje i netopýr černý, rozšířený
u nás víceméně všude, kde se vyskytuje mozaikovitá krajina s lesy.
Pokračujme výčtem slavných staveb, které si oblíbili netopýři: Početné
letní kolonie netopýra velkého sídlí
např. ve věži hradu Křivoklát, na
zbytcích točitého schodiště hradu
Točník, jedna z největších kolonií
v jižních Čechách se nachází na půdách zámku Kratochvíle (až 400
exemplářů netopýra velkého). Na
Moravě se tvoří velké letní kolonie
netopýrů také v EVL Údolí Dyje
(hrad Bítov), ve Znojmě (Hrad, Kostel
Nalezení sv. kříže) nebo v kostele
v obci Křtiny u Blanska. Největšími
moravskými koloniemi se ale chlubí
zámek Luhačovice (čítající až 1100
ex.) a kostel v obci Dědice u Vyškova
(800-1300 jedinců netopýra velkého).
Hlavně na jižní Moravě se daří
vedle netopýrů i jejich bratrancům
vrápencům. Vedle některých výše
zmíněných lokalit, kde žijí společně
s netopýry, je pro vrápence malého
jednou z nejvýznamnějších staveb
zámek Lednice. V půdních prostorách tu nachází útočiště letní kolonie,
ve sklepeních pod zámkem a skleníkem pak mají vrápenci zimoviště.
Jedna z početných letních kolonií

Ve věži hradu Křivoklát nachází letní útočiště
kolonie až 260 netopýrů velkých.

v hrázích přehradních nádrží a zejména štoly. Zde se netopýři ukrývají
ve štěrbinách nebo volně visí na
stěnách a stropě, někdy vytvářejí
i velké shluky. Mezi největší česká
zimoviště netopýrů, na jejichž vzniku
má hlavní zásluhu člověk, patří
EVL Štoly Velké Ameriky představující celý systém štol spojujících
známé vápencové lomy Velká Amerika a Mexiko. Zimoviště netopýrů
je zde sledované již 40 let, zaznamenáno tu bylo až 11 druhů netopýrů, z nichž nejpočetnější jsou
netopýr velký a černý.
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Jeden
z mnoha
rybníků
EVL
a PO Poodří,
které lákají
četné druhy
ptactva.
Trouchnivějící vrby
kolem
rybníků
i hojné další
dřeviny jsou
zároveň
vhodným
biotopem
pro
páchníka
hnědého.

Zajímavou lokalitou nejen z vojensko-historického hlediska je Pevnost
Dobrošov na východě Čech. Jedná
se o několik dělostřeleckých tvrzí
vybudovaných ve 30. letech 20. století
v rámci obranné linie opevnění.
Objekty jsou propojeny systémem
podzemních chodeb (částečně turisticky zpřístupněných). Tyto podzemní prostory jsou přitom jedním
z nejvýznamnějších zimoviš netopýra brvitého v ČR, zimují zde i netopýr
velký a vrápenec malý.

PARKY, OBORY, RYBNÍKY
Jako nedílná součást dřívější
(zejména barokní) kultivace krajiny
patří také k zámkům přiléhající
parky, obory a aleje. Některé druhy
hmyzu, původně vázané na prosvětlené přírodní lesy, nacházejí dnes
vhodné podmínky mnohem častěji
právě ve starých parkových porostech. Pro vývoj xylofágních brouků
jako roháč obecný či tesařík obrovský
jsou velmi významné i takové lokality, jako např. pražské lesoparky
(Petřín, Milíčovský les), zámecké
parky v Opočně či Veltrusích nebo
obory (Libosad, Náměš nad Oslavou,
Lánská obora). Podobné biotopové
nároky má páchník hnědý, pro něhož
jsou vyhlášeny EVL mj. v zámeckých
parcích v Dobříši či v Blatné, na jižní
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Moravě jsou významné lokality třeba
ve Slavkově (zámecký park a aleje)

nebo Bezručova alej v LednickoValtickém areálu. Jedním z těžiš
výskytu těchto druhů jsou i obory
a hráze rybníků v jižních a východních Čechách osázené zpravidla
starými duby.
Rybníky jsou vůbec charakteristickou součástí kulturní krajiny.
Vedle toho, že mnohé z nich představují stanoviště pro četné ptačí druhy
včetně naturových (ptačí oblasti
Třeboňsko, Českobudějovické rybníky, Lednické rybníky, Řežabinec,
Poodří), jsou na rybniční oblasti vázány i některé celoevropsky vzácné
rostlinné druhy a jejich společenstva
osidlující obnažená dna. Typický
příkladem je puchýřka útlá. Původní
biotop této travičky (bahnité říční
náplavy) totiž z krajiny vlivem regulací toků již prakticky zmizel. Vyhovujícím náhradním stanovištěm jsou
ale právě dna letněných rybníků,
a tak není divu, že má puchýřka (i díky české rybníkářské tradici) v Evropě nejvíce naleziš právě v ČR.

V posledních letech u nás bylo
zaznamenáno několik desítek lokalit tohoto druhu, zejména na jihočeských rybnících (např. Svět,
Velký a Malý Tisý aj.), na Vysočině (Rybníky u Rudolce), jinde
spíše ojedinělé lokality. Unikátní

je výskyt velmi početné a vitální
populace tohoto silně ohroženého
taxonu na Novobystřicku (Mnišský
rybník), kde ve společenstvech obnaženého dna rostou řádově desítky
miliónů ex. puchýřky útlé na ploše
několika hektarů.

tura dostává do střetu s předměty
naturové ochrany. Ve stejnojmenné
EVL najdeme mozaiku suchých
trávníků a křovin s teplomilnými
společenstvy rostlin (kosatec skalní
písečný) i živočichů (přástevník kostivalový, roháč obecný) a také kulturní lesy charakteru silně degradované panonské dubohabřiny. Na

Hrad Točník je další významnou
lokalitou netopýra velkého, letní kolonie tu čítá
až 320 jedinců.
Obory
a lesoparky
se
solitérními
duby jsou
vhodným
prostředím
k vývoji
populací
roháče
obecného,
tesaříka
obrovského
či páchníka
hnědého.
Příkladem
je EVL
Lánská
obora.

Systém štol v lomu Velká Amerika představuje
zimoviště až pro 11 druhů netopýrů, a je tak jednou z nejvýznamnějších netopýřích lokalit v ČR.

Také v „anglických“ zámeckých parcích
se v kmenech letitých stromů mohou i dnes úspěšně
vyvíjet xylofágní druhy brouků.

POUTNÍ MÍSTA
Abychom se při pouti po kulturně
významných lokalitách soustavy
Natura 2000 nedrželi jen kultury
hmotné, nechal jsem si na závěr
lokalitu ve všeobecném povědomí
spojenou spíše s duchovními hodnotami. Svatý kopeček u Mikulova
je vápencový vršek, kde se lidská kul-

vrcholu se nachází barokní poutní
kostel, k němuž vede jihozápadním
svahem křížová cesta. Celé území
je silně antropicky ovlivněno: v minulosti pastvou, která pravděpodobně
napomohla vytvoření stepního charakteru lokality, v současnosti však
okolí křížové cesty trpí hlavně velmi
vysokou návštěvností a s tím souviseN
jícím sešlapem vegetace.
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BIOTOPY

Vrbové
křoviny zde
s dominující
vrbou
trojmužnou
(Salixtriandra)
na řece Ohři
v Písteckém
luhu.

BIOTOPY
ČESKÉ REPUBLIKY
TEKOUCÍ VODA

Tekoucí voda je v krajině jedním z důležitých prvků. Rostliny mají
v blízkosti tekoucí vody, a tím spíše přímo v ní, docela těžký život.
Musí být dobře uchycené, aby dokázaly odolat proudění vody,
a také se musí vyrovnat s nestejnými průtoky během roku. Ale
s přírodními protivenstvími se vyrovnávají vcelku dobře, protože
se v těchto podmínkách vyvíjely. Hůře se srovnávají s podmínkami,
které jim regulacemi toku připravil člověk. Nejenže jsou na březích
regulovaných toků velmi uniformní podmínky odlišné od přírodního
stavu, ale je také pozměněn charakter průtoku a množství a zrnitost unášeného materiálu.

K

(Fontinalis antipyretica) a také červené řasy ruduchy
z rodů Batrachospermum a Lemanea. Z vyšších druhů
vládnou zejména lakušníky (Batrachium fluitans,
B.aquatile a vzácný druh B. penicillatum, který je jen
v několika českých řekách – Ohře, Sázava). Častým druhem, zejména ve vyšších polohách, je hvězdoš háčkatý
(Callitriche hamulata). Vzácnost, dnes omezenou jen na
Vltavu na Šumavě, představuje stolístek střídavokvětý
(Myriophyllum alterniflorum). Z několika druhů rdestů
najdeme v nížinných řekách velmi vzácně rdest prorostlý
(Potamogeton perfoliatus), zatímco kriticky ohrožený
rdest dlouholistý (Potamogeton praelongus) dnes roste jen

romě samotných společenstev proudící vody
přiřazuji i doprovodné břehové porosty v blízkosti vodotečí a bylinné či dřevinné a náplavy

v tocích.

Členění vegetace tekoucích vod a jejich blízkého okolí
je založeno zejména na velikosti a síle toku a také
na charakteru sedimentů, zda jsou spíše štěrkovité
či hlinité až bahnité. S tím do určité míry souvisí také
poloha v horách či podhůří nebo v nížině.

VEGETACE VODNÍCH TOKŮ
Přímo v tekoucí vodě najdeme jen nemnoho druhů
našich rostlin. Kromě cévnatých rostlin jsou časté také
různé mechy, nejznámější je pramenička obecná

NIKA

12

3/2010

Vzácný a kritický ohrožený lakušník štětičkový (Batrachium penicillatum)
v řece Ohři.

V sevřenějších údolích tvoří
devětsilové porosty hojný
doprovod menších vodotečí
a dávají vznik jedinečné vůni
a náladě.

rákosinám patří i porosty s ostřicí banátskou (Carex
buekii), která je natolik robustní, že v její přítomnosti
mnoho dalších druhů růst nedovede. Na rozdíl od chrastice jsou porosty této ostřice vždy na vyšších a hlinitějších
místech, chrastice umí obsadit i štěrkovitější náplavy.

na dolní Orlici. V drobných vodotečích Ašského výběžku
se vyskytuje na samém okraji areálu také rdest rdesnolistý (Potamogeton polygonifolius). V chladnějších a spíše
menších tocích, jako je Pšovka či potoky v Českém Ráji,
lze vzácně najít i rdest alpský (Potamogeton alpinus).
Většina -řek s výskytem vodních rostlin zde již byla
zmíněna – Vltava v Hornovltavské kotlině nad Lipnem,
Ohře, Sázava, Chrudimka, Cidlina a Orlice.

ŘÍČNÍ RÁKOSINY A NÁPLAVY
Říční rákosiny jsou druhově docela chudá společenstva, kde dominantou je chrastice rákosovitá (Phalaris
arundinaceae), která výborně snáší přeplavení v době
záplav. Do těchto porostů, jakož i dalších v dnešním výčtu,
často pronikají různé neofyty, početná je zejména
netýkavka žláznatá (Impatiens glandulifera). K poříčním

Náplavy tvoří samostatnou vegetační jednotku, jejíž
hlavní charakteristikou je opakované narušování a pohyb
materiálu. Vylišují se tři typy, první z nich označovaný
jako štěrkové náplavy bez vegetace. Myslí se tím značná
rozvolněnost vegetace na náplavech s roztroušeným
výskytem chrastice a některých jednoletých bylin. Úspěch
v uchycení rostlin závisí zejména na četnosti a intenzitě
povodní. Přítomnost živých náplavů dokazuje, že se jedná
o dosud dobře fungující řeku pracující ve svém korytě.
Takových je však po mnoha desítkách let intenzivních
regulací poměrně málo. Větší rozsah náplavů najdeme
zejména na Jizeře, Berounce, Vltavě okolo Českého
Krumlova, na Moravě v Litovelském Pomoraví. Hodně
zajímavá je také Bečva, která je již pravou karpatskou
řekou s velkým pohybem materiálu v korytě. Takový
režim vyhovuje i kriticky ohroženému židoviníku německému (Myricaria germanica), který se vyskytoval na některých divočících beskydských tocích a dnes přežívá již jen
v malém úseku na řece Morávce u Dobré. Divočící toky
jsou typické širokými koryty s častým větvením a překládáním řečiště a velkým pohybem štěrku. Výsledkem
je široké koryto, v povodňových stavech celé průtočné, ale
v dobách nižších průtoků najdeme několik menších řečiš
a mezi nimi v blízkosti toku právě společenstvo s židoviníkem. Je to světlomilný druh, který dobře zvládá
i povodňové stavy. Hodně vzácné je společenstvo s dominantní třtinou pobřežní (Calamagrostis pseudophragmites). Je také kriticky ohroženým a světlomilným
druhem. V současnosti ji najdeme pouze na řekách stékajících z Beskyd a na Divoké Orlici.
Bahnité říční náplavy najdeme spíše v nižších úsecích
řek, kde hlavní unášenou hmotou v mírném proudu jsou
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V drobnějších
vodotečích
se mohou
tvořit
rozsáhlejší
porosty
potočníku
vzpřímeného
(Berula
erecta)
a rozrazilu
potočního
(Veronica
beccabunga).

Řeka
Morávka
u Dobré
je mezi
našimi
divočícími
toky nejvýznamnější.

Nově utovřené štěrkové náplavy krátce po odeznění povodně na řece Morávce.

jemné hlinité frakce usazující se v místech zpomalení
proudu, především ve vnitřních obloucích meandrů. Tato
místa obvykle podléhají poměrně rychlé sukcesi
a musíme se tudíž pohybovat podél řeky v delším úseku
toku, abychom zaznamenali různá stadia vývoje náplavů.
Tuto možnost nám ale dává jen nemnoho českých a moravských řek, jmenovitě Berounka, Lužnice, Blanice,
Chrudimka, Morava, Bečva a několik dalších. Na bahnitých náplavech není příliš ustálená vegetace, opravdu
hodně závisí na stáří náplavu, vždy se hlásí o slovo
i semenáčky dřevin, a pokud mají šanci, rychle náplav
zarůstají. Jinak obvykle záleží na zdroji diaspor v okolí.
Na tomto typu náplavů opět najdeme pestrou společnost
různých neofytů, včetně třeba rajčat nebo topinambur.
Nejčastějšími rostlinami jsou dvouzubce (Bidens) a mer-
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líky (Chenopodium). Nemá cenu si namlouvat, že tato vegetace skýtá vrcholné estetické zážitky. Když připočítáme
častý výskyt komárů, je nasnadě, že jde o poměrně opomíjený typ vegetace. Z vzácných rostlin lze zmínit pouze
drobnokvět pobřežní (Corrigiola littoralis), který vyžaduje náplavy s příměsí štěrku a vyskytuje se pouze na dolním toku Labe v okolí Střekova. Vystoupíme-li od bahnitých náplavů řeky o kousek výše, potkáme se s bylinnými lemy nížinných řek. Je to svět vzhledově navýsost
exotický, divoký a neprostupný. Exotičnost dodávají jednak neofyty, ale hlavně početné liány, které popínají
veškerou vegetaci. Patří k nim chmel (Humulus lupulus),
opletník plotní (Calystegia sepium) nebo třeba i kokotice
včetně hodně vzácné a na vrbách a topolech parazitující
kokotice chmelové (Cuscuta lupuliformis). Také přítomné
byliny jsou statné a konkurenčně zdatné, využívající
bohatou přítomnost dusíku v půdě. K běžným druhům
patří kopřiva (Urtica dioica) nebo bodlák kadeřavý
(Carduus crispus). Z vzácných druhů zaslouží zmínku
druh, dle kterého je pojmenován celý vegetační svaz
Senecion fluviatilis. Starček poříční však mezitím znovu
získal druhové jméno Senecio sarracenicus. Na každý pád
je to dnes již jen řídce se vyskytující druh rozšířený tak
jako i celé nejlepší formace této vegetace v Polabí a na dolním toku Moravy a Dyje.

POTOKY
V menších vodotečích najdeme na březích a v mělké
vodě společenstva sestávající z několika charakteristických druhů. Mnohé z nich snesou i dlouhodobější
zaplavení a mohou tak růst třeba i v odvodňovacích
kanálech. Neméně dobře se druhy z této skupiny uměly
vypořádat i s letním přísuškem. Asi nejpohlednější z této
skupiny jsou mokřadní pomněnky (Myosotis sp.).
Charakteristický je však především výskyt trav zblochanů (Glyceria) a zevaru jednoduchého (Sparganium
emersum). Česká jména napoví, že v potocích jsou doma
také brukvovitá potočnice (Nasturtium) a mrkvovitý

potočník vzpřímený (Berula erecta). Oba zástupci jsou
navíc konzumovatelní. Jedna ze dvou našich potočnic
– potočnice drobnolistá (Nasturtium microphyllum) je
u nás kriticky ohrožená s několika lokalitami v širším
okolí Tovačova. Vrcholnou vzácností je také tráva odemka
vodní (Catabrosa aquatica) od Hradčanských rybníků
na Mimoňsku a z Bílých Karpat. Zmínka o Karpatech
ve mně často vyvolává čichovou asociaci vůně devětsilových dolin. A právě devětsilové lemy horských potoků
jsou další vegetační jednotkou. Krom hojného devětsilu
lékařského (Petasites hybridus) se zejména v Beskydech
uplatňuje také mnohem vzácnější devětsil Kablíkové
(Petasites kablikianus). Porost doplňují statné mrkvovité
rostliny, jako je bolševník obecný (Heracleum sphondylium), bršlice kozí noha (Aegopodium padagraria), krabilice chlupatá (Chaerophyllum hirsutum) a tráva srha říznačka (Dactylis glomerata). Vzácným prvkem v těchto
porostech je v Beskydech rostoucí západokarpatský
endemit a Naturový druh oměj pevný moravský
(Aconitum firmum subsp. moravicum).

triandra), vrba košíkářská (Salix viminalis) a někdy
i vrba křehká (Salix fragilis). Bylinné patro nevyniká
žádnými atraktivními ani vzácnými druhy. To karpatské
toky doprovází vzácnější společenstvo s druhy, kterým
vyhovuje tamní charakter řek. Je to především vrba šedá
(Salix eleagnos) a vrba lýkovcová (Salix daphnoides). Obě
najdeme pouze na řekách stékajících z Beskyd a první
z nich má u nás dokonce severní kraj areálu. Karpatské

VRBIČKY
Vrbové křoviny doprovázejí jako lem většinu přirozených vodních toků. Podle charakteru sedimentů
je dělíme na vrbové křoviny hlinitých a písčitých náplavů
a vrbové křoviny štěrkových náplavů. Stejně jako u bylinné vegetace náplavů je toto rozdělení dáno odlišnou geologickou minulostí Sudetské a Karpatské části našeho
Devětsilové
porosty
provázejí
okraje
menších
podhorských
a horských
vodních
toků.
Vltava
v Hornovltav
ské kotlině
je řekou
bohatou
na vodní
makrofyta
včetně vzácného
stolístku
střídavokvětého

státu. Na západě státu již eroze pokročila dál a hlavními
materiály sedimentů jsou zejména písky a hlíny. Mladší
karpatské toky s sebou nesou větší zastoupení hrubšího
štěrku a chovají se divočeji. Na hlinitých a písčitých
náplavech převažuje zejména vrba trojmužná (Salix

toky a jejich vegetace jsou hodně zajímavý fenomén hodný
naší pozornosti. V České republice jsou okrajovou
záležitostí a žel vlivem zásahů do toků značně poškozené.
Kdo chce vidět kvalitní společenstva tohoto typu, musí
N
se vypravit na alpské řeky nebo horní tok Váhu.
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CESTUJEME PESKY...

Litovický
rybník
v zimě

NAUČNÁ STEZKA

HOSTIVICKÉ RYBNÍKY
Na nejzápadnějším okraji metropole naleznete pro Prahu poněkud neobvyklé přírodní
území, které byste spíše hledali v jižních Čechách. Jedná se sice o nevelkou, ale přeci jen
rybniční soustavu v okolí Hostivic.

k rekultivaci soustavy a obnově
Litovického rybníku. V současnosti
jsou v okolí Hostivic celkem tři větší rybníky, které napájí Litovický
potok. Dvě vodní plochy, které naleznete blíže k hlavnímu městu, jsou
retenční nádrže Strnad a Jiviny.
Dnešní naučná stezka se týká původních tří rybníků Litovického,
Břevského a rybníku Kala.

O STEZCE

Zámek
v Hostivicích

R

ybniční soustava u Hostivic
vznikala ve 14. století. Za vlády
císaře Rudolfa II. byla rozšířena
a sloužila především k napájení zahrad Pražského hradu. Po přestěhování císařského dvora z Prahy
do Vídně začal význam rybníků upadat, až některé z nich docela zanikly.
V první polovině 20. století došlo
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Naučná stezka (NS) Hostivické
rybníky vznikla již v roce 1996 nebo
kolem roku 1996, a to přičiněním
ZO ČSOP Hostivice. Délka stezky
je asi 2,5 km a naleznete na ní celkem osm informačních zastávek.
Ovšem pozor, zde je malá záludnost.
Zastávky sice jsou, ale nic na nich
nenaleznete, pouze pořadové číslo
namalované nejčastěji na stromě.
Není to dílo vandala, patřičné informace si musíte zajistit sami. Dříve
jste mohli zdarma získat tištěný
průvodce například v obchodě u Litovického rybníka. Nyní si jej můžete
pouze stáhnout z internetové adresy:

http://www.csophostivice.cz/hosti
vickerybniky/stezka/text.htm.
Začátek NS je v Hostivicích-Litovicích, přímo na hrázi Litovického
rybníka, kde je kupodivu i opravdová
informační tabule s mapkou NS. Konec naleznete na hrázi Břevského
rybníka, kam vás poměrně spolehlivě dovede klasická turistická značka
naučné stezky, tedy bílý čtverec se
zelenou úhlopříčkou.

PO STEZCE
Ještě než se vydáte na procházku, prozradím, jak se dostat na její
začátek, kam vás dopraví autobusy
PID. Linky 336 a 347 sem jezdí
od stanice metra Zličín, druhý spoj
pokračuje do zastávky Nemocnice
Motol. Vystupuje se na zastávce
Staré Litovice.
A konečně na cestu. Nutno upozornit, že trasa NS Hostivické rybníky vede po pohodlných cestách,
prakticky po rovině, což opět připomíná jihočeskou rybniční oblast.
Stejnou podobnost naleznete v zachovalém přírodním ekosystému, ale
především v naprostém klidu, který
vám ničím nepřipomene, že jste
v těsné blízkosti velkoměsta. Ostatně Hostivické rybníky a jejich okolí
je chráněno jako přírodní památka.
Cesta nejprve vede na jih podél

Litovického rybníka, na jehož konci
se ponoříte do dubohabrového lesa,
který je myslivecky využíván, což
dokazuje zdejší hájenka. Lesem projdete k rybníku Kala, který je doslova ukryt mezi stromy. Není tedy divu,
že v této oáze klidu žije řada zástupců především ptačí říše, ale také
ondatra pižmová. Od rybníku Kala
se opět projde lesem do obce s pro cizince asi nevyslovitelným jménem
Břve. Velkým obloukem obejdete
Břevský rybník a jste opět ve Břvích
na konci NS.
Jak již bylo řečeno, cestou minete
osm zastávek, u kterých byste si měli
ze svého průvodce přečíst o historii
oblasti, zdejší floře a fauně, lesnictví,
rašelinném jezírku či o péči o chráněné území. Součástí průvodce je
i mapka.

MIMO STEZKU
Jestliže vás neuspokojí procházka
po NS Hostivické rybníky, můžete
se vydat do jejího nedalekého okolí,
kde je několik zajímavostí. Asi 700 m
od začátku trasy, ve směru od Prahy
stojí po pravé straně mohutné žluté
stavení. Co okno to originál. Jedná
se o Litovickou tvrz, která je nejstarší
historickou památkou v Hostivicích.
Nechal ji okolo roku 1330 vystavět
pražský arcibiskup Jan IV. z Dražic.
Původně gotická stavba byla barokně
přestavěna a sloužila jako sýpka.
Další zajímavosti na vás čekají
v samotných Hostivicích, kde na Husově náměstí stojí pěkně opravený

Koryto
Litovického
potoka

Domek s výpustí
Litovického rybníka

Letní pohoda v Litovicích

zámek, který vznikl v letech 1689
až 1697 rozšířením původně hospodářského dvora, ale následovaly další
přestavby. V současnosti slouží zámek jako sídlo úřadu města Hostivic
a jeho kulturní a reprezentační prostory. Přímo naproti zámku je nenápadný kostel sv. Jakuba, první zmínka o něm z roku 1277 je zároveň
první zmínkou o Hostivicích. Mezi
kostelem a zámkem pak jistě nepřehlédnete devítimetrový mariánský
sloup.

NA ZÁVĚR DVĚ POZNÁMKY
Poznámka k neexistenci infozastávek. Náklady na údržbu obvyklých informačních zastávek a poničených panelů jsou vysoké. Řešení,
jaké zvolili tvůrci této NS, sice není
obvyklé, ale je účelné a v případě
opravdového zájmu není problém
si průvodce stáhnout a vytisknout.

Výhled na rybník Kalý

Poznámka pro milovníky cyklistiky. Na tuto NS si klidně vezměte
svá kola s sebou, protože cesty
NS jsou pro jízdu na kole opravdu
vhodné, navíc sem vede od Zličína
cykotrasa A 15, na kterou navazuje
cyklotrasa 201, vedoucí do Unhoště.
Naučnou stezku lze tedy snadno
začlenit do většího výletu.

N
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Pohled
přes Břevský
rybník
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CESTUJEME NA KOLE...
tem veletrhu bylo motto: „Jízdní kolo
jako ekologický dopravní prostředek.“

KOLO JAK MÁ BÝT
Pokud se podíváme konkrétně
na představované novinky, lze nabídku rozdělit na dvě skupiny: na kola
sportovní a ta, na kterých se dá
jezdit. Samozřejmě jde o nadsázku,
ale pokud budeme sledovat pohodlí
a jízdní komfort, jde o konstatování
pravdivé. V segmentu sportovních
kol byla samozřejmě představena
široká škála strojů od kol silničních,
přes klasická kola MTB až po kola

Skládačky
složené
a skladné

Cyklistický svátek v Brně
BIKE BRNO – MEZINÁRODNÍ CYKLISTICKÝ VELETRH
Přestože byl sychravý podzim
a v Brně napadnul omylem první
sníh, aby se rychle změnil
v nepříjemnou břečku, do moravské
metropole se sjížděli odborníci
na cyklistiku a milovníci jízdních
kol, ale nejen oni, také všichni,
kteří mají co do činění se sportem,
jachtingem, potápěním a karavany.
STARONOVÉ POSLÁNÍ KOLA
A zase
skládačky,
tentokrát
v pohotovosti
k jízdě

V

e dnech 5. až 8. listopadu loňského roku se na brněnském výstavišti konal největší sportovní veletrh nejen u nás, ale i ve střední Evropě, skládající se ze čtyř samostatných
akcí: SPORT Life, Bike Brno, Boat
Brno a Caravaning Brno. Vzhledem
k zaměření tohoto článku na jízdní
kola je potěšitelné, že největší akcí
byl právě mezinárodní cyklistický
veletrh Bike Brno, kterého se zúčastnilo celkem 191 vystavovatelů a zabíral rovněž bezkokurenčně největší
plochu 18 962 m2. Celou akci navštívilo 57 166 návštěvníků, z nichž
65 % plánovalo v následujících
12 měsících nákup kola či vybavení
pro cyklistiku.
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Dost statistiky a suchých čísel,
pojme se podívat, jaké novinky
se na veletrhu Bike Brno objevily.
Především musím upozornit, že kol
a věcí okolo kol bylo v Brně tolik,
že jsem si ani po třetím obejití expozic nebyl stoprocentně jist, zda jsem
opravdu alespoň letmo prošel všechny stánky. Mimochodem veletrh Bike
Brno zabíral rovnou tři pavilony (F,
P a V). Při průzkumu jednotlivých
stánků výrobců a dovozců jízdních
kol jsem velice rychle pochopil, jaké
nové trendy se v cyklistice prosazují
a co tedy můžeme v nastávající cyklistické sezoně očekávat. Zjednodušeně lze říci, že kolo se vrací jako
dopravní prostředek, a to především
do měst. Ostatně ústředním téma-

sjezdová a freeridová. Zajímavou
novinkou byla kola pro minimalisty,
tedy bez převodů, pružení a volnoběhu a mnohdy i brzd. Zdánlivě šlo
o stroje, které byly in tak před sto
roky. Tento trend zřejmě vyjadřuje
již určité přesycení cyklistické veřejnosti všelijakými supermoderními
vychytávkami, což dokladoval i poněkud menší výběr v celoodpružených
sjezdových kolech, která obvykle
představovala vlajkové lodě výrobců.
Zkrátka zpátky k jednoduchosti
a eleganci, pochopitelně s využitím
výhod moderních materiálů a technologií, což přináší snížení hmotnosti a zvýšení spolehlivosti. Samozřej-

ženého kola jsou tak malé, že ani
nemusíte doplácet za nadměrné
zavazadlo.
City bike z domácí produkce

mostí u těchto kol jsou i retro prvky,
jako kožená sedla či gripy řidítek.
V několika případech se dokoce objevilo mezi použitými materiály i dřevo.

KOLO DO MĚSTA
Snad každý významnější výrobce
na veletrhu Bike Brno představoval
ucelenou řadu svých kol určených
především pro co nejpohodlnější jízdu po městě. Důležitou roli v konstrukci tzv. city biků hraje možnost
jízdy na nich v „civilu“. Tedy muži
v obleku a ženy v kostýmku. Takováto kola pak mají rámy bez horní
trubky, pohodlná sedla, široká řidítka, mírné odpružení a především
mohutné blatníky, nosiče a výrazné
bezpečnostní prvky, jako odrazky
a osvětlení.
Druhou skupinou městských kol
jsou stále více se prosazující skládačky. Ovšem u těch současných zapomeňte na srovnávání se socialistickou produkcí zn. Sobi. Novodobá
skládací kola hrají již poněkud jinou
ligu, a to po všech stránkách, počínaje osazením komponenty, ovladatelností, ale především technickým
provedením, které zajišuje nejen tuhost rámu, ale na druhé straně
i snadné, rychlé a praktické složení
a rozložení. Mimochodem současná
skládací kola lze složit průměrně za
necelých 15 vteřin (český rekord je
pak takřka 9 vteřin), samozřejmě
bez použití nářadí a vznikne tak
příruční zavazadlo, s kterým můžete
zcela bez problémů nastoupit třeba
do pražské tramvaje. Rozměry slo-

NEJDE O LENOST
Dalším trendem, který se na brněnském veletrhu začal silně prosazovat, je nástup elektrokol a pavilon
P se tentokrát stal místem s největší
koncentrací těchto strojů v historii
ČR. Na testovací dráze jste si mohli
osobně vyzkoušet některý z 35 předváděných modelů. Nabídka elektrokol představuje několik technických
řešení od přídavných sad, které lze
dodatečně namontovat snad na každý běžný bicykl, až po stylové modely
v supermoderním designu, vybavené
počítačem řízenou elektronikou. Samozřejmě cena nejprogresivnějších
modelů je stále vysoká, ale celkově
se prodej elektrokol neustále zvyšuje.
Stoupající obliba elektrokol nespočívá ani tak v usnadnění jízdy,
či dokonce odstranění šlapání, jak
se mnozí domnívají. Kouzlo je jednak v rychlejším rozjezdu, kdy vám
elektromotor pomůže a z křižovatky
jste první pryč. Druhá výhoda se projevuje při poklesu rychlosti, tedy
ve stoupáních, kdy opět motorek
pomůže a vy přijedete na jednání bez
únavy a propocené košile, což oceníte
především v Praze, kde nějaké ty kopečky přeci jenom jsou. Problematika elektrokol je širší a zajímavá, tak
někdy příště ve speciálním článku.

BIKE KONFERENCE
Veletrh Bike Brno není jen o vystavování, předvádění, dohadování
obchodů či pouhém okukování kol
nebo hostesek. K veletrhu neodmyslitelně patří řada doprovodných akcí.
Pro odborníky z oblasti cyklistiky,
cestovního ruchu, místních správ,

novináře atd. byla určena Bike Konference, která se ohlásila heslem:
„Česko jede“. Na konferenci se probírala taková témata, jako projekty
na výstavbu cyklostezek, legislativní změny ve prospěch cyklodopravy,
propagace a reklama ve vztahu
k cyklistice a zahraničním návštěvníkům atp. Druhá část konference
pak poukázala na nejrůznější nedostatky bránící v masivnějším rozvoji
cyklistiky jako dopravy v našich městech. Své příspěvky přednesli naši
přední odborníci v čele s Ing. Jaroslavem Martínkem, který je první
oficiální koordinátor cyklistické dopravy působící na Ministerstvu dopravy.

Další doprovodné akce pak již
byly zaměřeny na širokou veřejnost
a šlo například o soutěž mechaniků,
jak profesionálních, tak amatérských.
Do soutěže se zapojilo 180 zájemců,
kteří měli za úkol výměnu řetězu
a pedálů. Další akcí bylo Mistrovství ČR v biketrialu, které se jelo
„O pohár Sport Life“. Samozřejmostí
byly i nejrůznější exhibice, přednášky a besedy.
Cyklistický veletrh Bike Brno
je zvláštní akcí, která na jedné
straně uzavírá starou sezonu, ale
na straně druhé již důkladně láká
do sezóny nové. Tak se těšme.
Více naleznete například na inN
ternetových stránkách:
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Rákosový
nosič
na kolo, proč
ne …

Kola
bez horní
trubky, pro
snadnější
nastupování.

Elegantní
cyklobrašny
Stylový
dřevěný
nosič
na kolo.

TEXT: VERONIKA VOLDŘICHOVÁ, JAROSLAV ŠKOPEK, LUBOMÍR PEŠKE, ILUSTRACE: JAN HOŠEK

PROJEKT KAVKA
Občanské sdružení ORNITA přichází s dalším mapovacím
projektem. Po úspěšné Pražské veverce, kdy byl
sledován populární „chlupatý“ savec, je tentokrát
objektem zájmu „obyčejný“ šedočerný pták – kavka
obecná. S veverkou obecnou má společné to,
že v průběhu poslední čtvrtiny 20. století její početní
stavy u nás nápadně poklesly natolik, že nyní je podle
„červeného seznamu“ řazena do kategorie „téměř
ohrožený druh“ a je zákonem zvláště chráněna. Kavka
obecná pod vlivem dosud ne zcela jasně pojmenovaných
okolností téměř opustila venkovskou krajinu
a v současné době u nás hnízdí především v lidských
sídlech včetně našeho hlavního města. Školní mládež
má tak možnost se s ní setkávat již ráno během cest
do školy a odpoledne pak ve svých pozorováních
pokračovat. Podle vypracované metodiky se tak našim
mladým ornitologům podaří objevit co nejvíce hnízdících
kavek a v souhrnu tak významně přispějí k poznání
současného stavu hnízdního rozšíření
a početnosti v některých našich městech.

PROJEKT MAPOVÁNÍ KAVKY OBECNÉ
VE SPOLUPRÁCI SE ŠKOLAMI BYL ZAHÁJEN !!!
CO BYCHOM O KAVCE MĚLI VĚDĚT ?

K

avka obecná je rozšířena především v Evropě. Její
populace zasahují též do střední Asie a na sever
Afriky. V České republice se kavka obecná vyskytuje po
celém území mimo horská a rozsáhlá lesnatá území
(např. na západě Čech). Těžiště jejího výskytu leží především přímo v lidských sídlech v nižších polohách, kde nachází celý rok dostatek potravy a možnosti ke hnízdění
(věže a půdy kostelů a jiných staveb, nepoužívané komíny,
dutiny starých stromů v parcích apod.). Původně hnízdila
především ve starých stromech (např. ve vzrostlých stromořadích na hrázích rybníků nebo u cest) a také v dutinách skal, zejména v pískovcových stěnách nebo ve skalách připomínajících ruiny hradů. Tyto populace téměř
zcela vymizely v době poklesu početnosti na sklonku minulého století. Naše populace jsou většinou stálé nebo
přelétavé, pouze menší část ptáků táhne (především
mladí ptáci). Jejich zimoviště sahají až do střední a jižní
Francie (podobně jako u havranů). K nám přilétají zimovat kavky ze severních a severovýchodních hnízdíš
(Polsko, Bělorusko).
Kavčí hnízdo bývá vždy skryté. Původní
štěrbiny skal a dutiny stromů nahradily různé stavební výklenky (větrací otvory, ozdoby
kostelů), otevřené prostory ve střechách domů nebo dutiny vzniklé v poškozených střechách lidských staveb. Specifickým místem
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pro založení hnízda jsou i nepoužívané vertikální komíny
některých staveb. K hnízdění dovede použít i přiměřeně
velké vhodně instalované ptačí budky. V Praze nachází
vhodné prostředí především v její centrální části se starší
zástavbou a parky se vzrostlými stromy. Hnízdění na
stromech bylo zjištěno v Praze 1 a na nejjižnějších lokalitách v okolí Zbraslavi. Mimořádné postavení zaujímá
Prokopské údolí, kde kavky obecné dosud hnízdily
ve skalních štěrbinách.
Hnízdo staví z větviček, které si sama ulamuje na
stromech. Jeho měkkou výstelku tvoří různá stébla
a chmýří sbírané na zemi. Snůšky kavek obsahují nejčastěji 5 zelenomodrých skvrnitých vajec. Po inkubaci,
která trvá asi 20 dní, krmí oba rodiče mláata o něco déle
než jeden měsíc. Protože se často líhnou postupně, do vylétnutí posledního mláděte uběhne ještě několik dní

Na konci května lze pozorovat mláata kavek, která budou čekat na přílet rodičů,
kteří je stále dokrmují. Žebrající „neupravená“ kavka na zemi je mládě, které
se snaží křikem a postojem těla rodiče obměkčit a získat od nich další dávku
potravy.

Kavka obecná (Corvus monedula), čele: krkavcovití (Corvidae), velikost: jako holub
Kavka může zahnízdit i v budkách, je třeba vyvěsit jich několik vedel sebe, protože kavky hnízdí v koloniích.

Zbarvení duhovky: duhovka dospělých kavek bývá
s drobnými hnědými skvrnkami, duhovka mláat
v hnízdě těsně po vylétnutí je bledě modrá.

Hlavním cílem projektu
KAVKA VE MĚSTĚ
je zmapování hnízdních
lokalit kavky obecné v Praze
a Středočeském kraji.
Hlavními účastníky – pozorovateli kavek – budou žáci
základních a středních škol,
kteří budou vyhledávat,
sledovat a shromažovat
konkrétní data o obsazení
hnízdních lokalit kavkami,
a to minimálně v průběhu
hnízdní sezóny v roce 2010.
Shromážděná data budou
předána odborníkům
z České společnosti ornitologické a Agentury ochrany
přírody a krajiny ČR.

Kavky
využívají
ke hnízdění
stromové
dutiny
(zejména
starých
listnatých
stromů).

navíc. Od stavby hnízda k vylétnutí mláat tak uběhnou téměř 3 měsíce. Kavky dávají přednost hnízdění
v koloniích. Ve městech se však většinou nejedná o nápadné kolonie, nebo nabídka příhodných hnízdiš to
neumožňuje. Spíše výjimečně je na jedné budově větší
množství párů. Často můžeme najít i téměř izolované
páry v příhodných stromových dutinách daleko od ostatních. Páry vykazují věrnost ke svému hnízdu. Při teplejších dnech na konci zimy je můžeme často pozorovat přes
den nedaleko hnízd. Od konce února zde již mohou zůstávat. Záhy po vylétnutí mláat (přelom května-června)
kolonie zaniká a ptáci se pohybují po širším okolí.
Ke společnému nocování si najdou nějakou příhodnou
půdu.
V potravě dospělých ptáků převažuje rostlinná složka
(zejména semena rostlin, zvláště obilovin, ale i kořínky),
mláata jsou krmena různými drobnými bezobratlými
živočichy, které nacházejí na parkových trávnících. Velkou
část tvoří různá stádia hmyzu. V městech pak i různé jiné
organické zbytky, a již odpadky nebo případně i potrava
z krmítek.

Od přelomu tisíciletí pozorujeme poměrně rychlý růst
pražské populace kavek. V roce 2000 bylo při podrobném
průzkumu zjištěno převážně v centru nejméně 25 hnízdních lokalit. Celkový počet hnízdících párů byl odhadován
na 70-80 párů. Průvodním jevem je také změna chování.
Kdysi poměrně plaší ptáci ukazují nyní daleko větší toleranci k člověku. Nezřídka přicházejí pro potravu do jeho
těsné blízkosti.
Právě tyto změny nám v našem projektu umožňují
poznat podrobněji než dříve jejich život, pozorovat detailněkde a čím se krmí, a především kde si zakládají svoje
rodiny.

VSTUPNÍ ETAPA PRO ZÁJEMCE JE PŘEDNÁŠKA
VE ŠKOLE
Přednášky o kavce proběhnou na školách od února
do dubna 2010. Žáci, kteří přednášku absolvují, se stávají účastníky projektu a mohou se přihlásit do soutěže
Kavka ve městě. Přednáška je nezbytná pro ty, kteří
by se s ornitology do mapování kavek chtěli zapojit. Při
přednášce se totiž dozvědí, jak kavka obecná vypadá,
s kým je příbuzná, jaké vydává zvuky, jak žije, dále jak
je kavka učenlivá a jaké má společenské zvyklosti. Další
informace jsou o vztahu člověka ke kavce, jak je potřeba
kavku chránit a jak kavkám pomáhat. Přednáška žákům
přinese všechny potřebné informace, které budou potřebovat pro účast v dalších částech projektu Kavka ve městě.
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Používaný
stavební
materiál:
větvičky,
stébla trav,
mech, listí,
pírka,
chlupy,
papír.
Vejce jsou
světle
zelenomodrá
s šedými
nebo
hnědými
skvrnami.

Kavky si postaví hnízdo také ve věžích a výklencích ve zdivu (zříceniny).

Zvědavý průzkum
Na konci února kavky přilétají ze svých zimoviš
a hned po příletu prozkoumávají okolí a hledají
vhodná místa k zahnízdění. Můžete vidět kavky, jak
nakukují pod okapy, prozkoumávají komíny nebo
krouží kolem kostelních věží.

Kavka
se v období
migrace
a zimování,
tj. od
podzimu
do jara,
často
připojuje
k hejnům
havrana
polního.

Součástí projektu je řada navazujících aktivit
ve škole i mimo ni: přednášky, terénní vycházky,
soutěž KAVKA VE MĚSTĚ v kategorii výtvarné,
fotografické, přírodovědné, literární a mediání.
Soutěž bude, stejně jako všechny předchozí
projekty Ornity, již tradičně zakončena výstavou
v Národním muzeu, kdy se na slavnostním
vyhlášení vítězů setkají žáci, rodiče a pedagogičtí
pracovníci ze zapojených škol a převezmou si svá
ocenění z rukou předních ornitologů.
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Přednáška „O kavce“ v trvání jedné vyučovací hodiny je
připravována ve spolupráci s profesionálními ornitology.
Mluvené slovo zpestřují nejen hry a kvízy, ale především
ukázky živých ptáků. Po přednáškovém dni lze dohodnout
společnou vycházku za kavkami. Vycházka se uskuteční
v okolí školy, případně do vybrané hnízdní lokality v centru Prahy. Vycházky a výlety za kavkami se konají v době
přednáškového cyklu a hnízdního období od března
do června 2010.

JAK SE MAPOVÁNÍ KAVKY VE SPOLUPRÁCI
SE ŠKOLAMI PROVÁDÍ?
Organizátoři připravili celkem tři způsoby ohlášení
výskytu kavky.
 1) Vkládáním údajů přímo do mapy na stránkách
www.ornita.cz prostřednictvím mapy google
 2) Zasláním textové zprávy z mobilního telefonu
 3) Vyplněním tištěných dotazníků a jejich zaslání
na adresu Ornity
První dva způsoby jsou vhodné pro starší děti, třetí
způsob bývá praktikován u těch nejmenších dětí, kdy jim
se sledováním kavek, například během vycházky se školní družinou, pomáhá vychovatel nebo pedagog.

Výstava dětských prací probíhá tradičně v prostorách Panteonu Národního muzea

Nejvíce času tráví kavky sběrem
stavebního materiálu.
Hledání potravy v odpadkovém koši

JSTE KOORDINÁTOR EVVO
NEBO PEDAGOG
NA ZÁKLADNÍ ČI STŘEDNÍ ŠKOLE?

Kavky hnízdí
obvykle
v podkroví
a komínech
městských
domů.

POJĎTE S NÁMI MAPOVAT KAVKU OBECNOU !
Přihlášku školy do projektu je třeba zaslat nejpozději
do 29.března 2010.
Podrobné informace jsou k dispozici na webových
stránkách www.ornita.cz a naleznete zde rovněž formulář
N
přihlášky.


Kavka
na snůšce
– zvýšená
frekvence
zaletování
kavek pod
střechu nebo
do stromu
napovídá,
že se
v hnízdě
vylíhla
mláata
a rodiče
je musí krmit.

Mapování
kavek
se provádí
ohlašováním
výskytu
prostřednictvím
stránek
www.ornita.cz.

První kafky vyfotografoval 14. února na Žofíně Jirka Juřík.
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V

Hvíždinec

BRDY A PŘÍRODNÍ PARK
HŘEBENY
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. 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. Nařízení
podepsané hejtmanem SČ kraje Davidem Rathem a jeho náměstkem
pro ŽP Milošem Peterou vyšlo ve Věstníku SČ kraje dne 26. října 2009.

P

řírodní park Hřebeny zaujímá ve Středočeském kraji
svojí rozlohou 184 km2 druhé
největší území po přírodním parku
Džbán (210 km2) . Pro zajímavost je
to území zhruba o polovinu větší než
nedaleká CHKO Český kras.

ČÁST DRUHÁ

GEOLOGIE
A GEOMORFOLOGIE
Vše živé ze země pochází a do
ní se vrací. A už se během času živá
příroda vyvíjela jakýmkoliv směrem,
vždy vycházela z půdy na horninovém podloží. Jaké tedy je?
Dávná minulost oblasti dnešního
brdského pohoří sahá do geologického období před 600 miliony let
až do starohor (proterozoikum). Je
tvořeno horninami, které vznikaly
více než půl miliardy let. Jsou to
horniny, které se tvořily z usazenin
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pradávných moří: proterozoického
(před 600 miliony let), kambrického
(před 500 miliony let) a ordovického
(před 450 miliony let). V etapách
mezi jednotlivými záplavami, jak
moře přechodně ustupovala, formovala se pohoří. Pozdější záplavy
mělkých moří z období siluru a devonu (před 350 miliony let) formovaly
sousední Český kras, ale Brdy už
nezasáhly. Břehy pozdějších křídových moří se táhly ještě severněji.
Po ústupu devonského moře
až do počátku svrchního karbonu
(zhruba před 400 – 320 miliony let)
probíhaly horotvorné děje variského
(či hercynského) vrásnění provázené
hlubinným magmatizmem. Vysrážením hydrotermálních roztoků s vysokým obsahem kovů vznikala rudná
ložiska (Fe, Pb, Zn, Ag, Au,U). Znovu
bylo vrásněno staré proterozoické
podloží. Dochází ke zlomům a přesmykům podél osy JZ-SV. Tehdy
vzniká páteřní brdský zlom spojený
s proterozoickými přesmyky, který

se táhne od jihozápadu severovýchodním směrem. Vychází ze středních Brdů vklíněný do kambrických
vrstev. V jižních Hřebenech přibližně
od vrchu Hradce pak tvoří rozhraní
mezi kambriem a dobříšským proterozoikem. Od Stožce na severovýchod rozděluje hořovicko řevnický
křemencový ordovik od starohorní
geologické vrstvy dobříšsko štěchovického algonkia. Ačkoliv zeměpisně
Brdská vrchovina končí anebo začíná nad Zbraslaví, zlom překračuje
vltavské a břežanské údolí, modřanskou rokli, pokračuje podél jižní části
Kunratického lesa na Chodov, prochází Přírodním parkem Škvorecká
obora – Králičina a končí až mezi
Úvaly a Českým Brodem. PPa Hřebeny mají severní hranici zakreslenou nad Lipenci a Zbraslaví – Baněmi.
Dlouhé období křídy (před 145
– 65 miliony let), v němž téměř
nedocházelo k větším tektonickým
pohybům, formovalo severočeskou
křídovou pánev. V oblasti Brdů vlhké
a teplé podnebí způsobilo intenzivní
zvětrávání a odnos hornin.
V tropickém klimatu poloviny
starších třetihor (před 20 – 30 miliony let) působily mocné horotvorné
tlaky (alpské vrásnění) a projevila

Les, mlha,
slunce,
Hřebeny,
450 m. n. m.

se i sopečná činnost, která vytvarovala České středohoří a pohoří
obohatila vulkanickými horninami.
V Brdech vznikaly podélné a krátké
příčné zlomy.
Tehdy docházelo také k velkým
změnám vodotečí. Ve Všenorské
bráně byl zjištěn pruh zlatonosných
říčních sedimentů a jílovců s rostlinnými zbytky, který výplní odpovídá
korytu široké řeky. Její tok byl
v dalším vývoji stržen do směru
dnešního Bojovského potoka a/nebo

Berounky. Do tohoto období také
spadá vznik údolí řeky Litavky, která
postupně se zahlubujíc tvrdými kambrickými horninami, vytvořila průlomové údolí, původně dále směřující
středněmiocénní pánví Vižina (před
cca 10 miliony let) hostomickou kotlinou do prostoru dnešních Řevnic.
V průběhu čtvrtohor se údolí Litavky
prohloubilo a prorazilo si dnešní
směr.
Ve čtvrtohorách, v dobách ledových, docházelo k mrazovému zvětrá-

vání a vytváření pro Brdy typických
periglaciálních útvarů, jako jsou
kamenná moře (Hradec, Stožec, Provazec, Plešivec) a proudy (Hviždinec,
Kamenná u Řevnic), skládané skály,
tory, převisy (Hřebeny) a zdi (Černolické skály). Různé skalní převážně
křemencové útvary jako hrady, věže,
balvany a balvanité proudy a kamenná moře jsou pro Brdy a tudíž i PPa
Hřebeny typické.
Horniny, se kterými se na Hřebenech setkáváme, jsou především
různé typy křemenců, křemičité
slepence, hrubozrnné křemičité droby a jemnozrnné slepence, silicity,
pískovce a také různé břidlice. Jen
okrajově se setkáváme s vyvřelinami
jako amfibolity, bazalty, pyroxeny,
diabázy, spility, andezity a ryolity.
Horniny sedimentárního původu
převládají. Proto zde můžeme najít
i stopy po životě v dávných mořích.
Zbytky mikroorganizmů a planktonních řas ve křemenných stromatolitech z nejstarších období (proterozoika) jsou svědectvím nejstaršího
života na Zemi.
Bohaté nálezy zkamenělin poskytují kambrické sedimenty tzv. „brdského kambria“ z období před 500
– 550 miliony let. Pasecké kambrické
břidlice na lokalitě Kočka v nedalekém VVP Brdy zmiňuji proto, že mají
souvislost s Jineckým souvrstvím.
Čeští paleontologové tam prokázali

Kambrické (kambrium, geologické období před 500-550 miliony let) skály nad řekou Litavkou s nálezy trilobitů
(PP Vinice).
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Vlevo:
Největší
odhalený
ordovický
profil
(ordvik =
geologické.
období před
cca 450 - 500
miliony let)
nad
Berounkou
„pod
Kazínem“
u Mokropes,
při severním
výběžku
Hřebenu.

původní místa výskytu kambrických
členovců. Jde zejména o endemitického (původního) členovce Kodymirus vagans (Chlupáč et Havlíček,
1965), Kockurus grandis (Chlupáč,
1986) a Vladicaris subtilis (Chlupáč,
1996).
Konkrétně pro PPa Hřebeny
je významné kambrické Jinecké souvrství nad Litavkou mezi Jincemi
a Rejkovicemi. Jde o světoznámé
naleziště fosilií tzv. paradoxidové
fauny, která v hornině zanechala
stopy, záznamy svého životního
chování. Ty objevil a posléze rozluštil
Radek Mikuláš v roce 2001.

Meandr
Litavky

Nesmíme opomenout významnou
skutečnost, že paleontology světových jmen zde byla objevena řada
endemitických trilobitů již od začátku 19. století, jako např. Conor-

Nejvyšší nadmořská výška nad nimi,
Kopaniny, dosahuje 414 m.
Překročením Všenorské brány
se dostáváme do prostoru Červené
hlíny (467,4 m.n.m.) s Černolickými
skalami. Červenou hlínu charakterizují křemencové balvany a železité
kaolinitické zvětraliny. Skály tvoří
výrazné křemencové zdi, které slouží
horolezeckému výcviku. V r. 1999
byly Černolické skály vyhlášeny
přírodní památkou.
Malebná vyhlídka na meandr
a nivu Berounky a na město Řevnice
je ze Hviždince (475,8 m.n.m.). Tato
křemencová skála přesahuje nad
příkrými balvanitými svahy, nad
hlubokým příčným zlomem, roklí se
sutěmi, kamennými proudy a skalními výchozy křemenců řevnického
ordoviku, kterou teče potok Kejná.
Obdobný ráz mají svahy protější
Kamenné (469 m.n.m.). V tomto
prostoru zarůstá velký lom, který
kdysi dodával kámen na dláždění
pražských vozovek.
Výrazným křemencovým výchozem je vrcholek Babka (505,5 m.n.m.)
nad příčnou roklí s Babským potokem mezi Řevnicemi a Mníškem pod
Brdy. Na Babce se těžil jaspis. Pod
celým tímto rozsáhlým územím se
nacházela ložiska železných rud.
Byla těžena od nejstarších dob, na

hyphe sulzeri (Schlotheim, 1823),
Ellipsocephalus hoffi (Schlotheim,
1823), Rejkocephalus rotundatus
(Barrande, 1846), Lobocephalina
emmrichi (Barrande, 1846), Litavkaspis rejkovicensis (Fatka a sp.,
1981), Rejkocephalus knizeki (Kordule,1990), Rejkovicichnus necrofilus
(Mikuláš a kol., 1996). Toto světově
unikátní paleontologické naleziště
Vinice je od r. 1999 vyhlášeno přírodní památkou na rozloze 43,18 ha.
Největším ordovickým profilem
v celém Barrandiénu jsou příkré
skály nad Berounkou v prostoru
Kazína. Jsou to odkryvy ve flyšoidním
ordoviku letenských vrstev i s pseudokrasovou jeskyní nad řekou.
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mníšecké straně těžba pod Skalkou
(553,0 m.n.m.) skončila až v roce
1968. Po celém prostoru se setkáváme s pozůstatky někdejší hornické
činnosti. Většinou se těžila železná
ruda různé jakosti. V prostoru Stříbrné Lhoty se ve středověku kutalo
stříbro a již několik kilometrů za
hranicí PPa Hřebeny kolem Pleši
(490,3 m.n.m.) se těžilo zlato.
Středový hřeben většinou ostře
spadá na jihovýchod a přechází
do mírné pahorkatiny dobříšského
proterozoika. Na sever mezi hřbety
příčnými kamenitými roklemi a str-

Horolezci se tu cítí jako doma.

Kopanina od Berounky

žemi řevnickým ordovikem potoky
odvodňují Hřebeny do Berounky.
Náhorní plošinu Bílého Kamene,
kde Hřebeny již přesahují nadmořskou výšku 600 metrů, obsadily
stavby raketové základny z 80. let
mi-nulého století. Za nimi kamenitými stržemi na sever protéká
Drahlovický potok. Od kopce Vrážky
(577 m.n.m.) probíhá jihozápadním
směrem k jihu ostře spadající hřeben, tvořený kambrickými šedými až
hnědočervenými křemičitými slepenci. Táhne se přes balvanitý Stožec

(604,3 m.n.m.), přes srázy Hradce
(628 m.n.m.), Kuchyňku (636 m.n.m.),
Provazec (639 m.n.m.) a Holý k Čenkovu. V délce několika kilometrů
vystupují mrazové sruby. Ze Hřebenů k jihu prudce spadají balvanité svahy. Stará bučina (4N) na balvanitých svazích Hradce na území
49,92 ha je od roku 1989 chráněna
jako přírodní rezervace. Další přírodní rezervací na Hřebenech je
Kuchyňka, která na území 21,18 ha
již od roku 1933 chrání typický brdský suový porost.

V tomto prostoru je vyvinut druhý, paralelní severní, samostatný
hřeben, který se táhne od Plešivce
(653,8 m.n.m.) přes Písek (690,7 m.
n.m.), Velkou a Malou Babu, Studený
(660,3 m.n.m.), Charvát (625 m.n.m.)
a Roudný (637,3 m.n.m.) k Vrážkám.
Tento paralelní hřeben je tvořen
faciemi tvrdých skalecko řevnických
ordovických křemenců. Jeho jižní
stranu lemuje úzký pás ordovických
vyvřelin šáreckého souvrství (bazalty, diabázy, bazaltové tufy), na nějž
kolem Písku navazují křemenné pískovce a slepence ze středního kambria. Jejich rozpadem na vrchu Písku
se tam tak ocitnul písek původem
ze dna moře před 550 miliony let.
Mezi jižním kambrickým hřebenem a souběžným severním ordovickým hřebenem se vytvořily náhorní
plošiny. Tu severní charakterizují
čenkovské šedozelené a hnědočervené kambrické pískovce, jižní část
deluviální hlinito kamenité uloženiny.
Brdy byly po několik staletí dominantní železářskou oblastí Čech.
Železnorudná ložiska v Brdech mají
dvojí genézi. Na Příbramsku jsou
žilná, jejichž největší koncentrace
se soustředila do příbramského železnorudného revíru, a jsou vázána
na tektonické poruchy svrchního proterozoika a kambria. Na Hřebenech
jsou zdrojem Fe železnorudná sedimentární ložiska v ordovických vulkano sedimentárních horninách.
Neželezné rudy se vyskytovaly na
Hřebenech jen zřídka.
Dolování přecházelo od povrchového po hlubinné. Na mnoha místech
Hřebenů nacházíme pozůstatky po
důlní činnosti. Dobývání železné
rudy na Hostomicku od dávných dob
zahrnovalo zejména území od Felbabky-Ostrého přes Plešivec, Písek,
Provazec až po Studený. Dodnes jsou
v podzemí kilometrové štoly a rozsáhlé důlní prostory. Důlní prostory,
stavby a zařízení nad zemí dávno
pohltil les. Přes to nacházíme kamenné zídky, hradby a trosky staveb,
jejichž smyslu se můžeme jen dohadovat. Obcházíme stromy zarostlé
šachty, propady a odvaly. Staré horN
nické cesty pohltila vegetace.
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KATASTROFY
TEXT: MICHAELA SKÁLOVÁ-DOČEKALOVÁ, FOTO: YOU TUBE

KONEC MAYSKÉ CIVILIZACE

Ruiny
mayského
města

POMSTA
BOHA DEŠTĚ CHAC?

Znali dobu oběhu Venuše, ale neznali princip kola, říká se jim
„Řekové Nového světa“ – nebo také intelektuální civilizace, přesto
nebo snad právě proto jejich nejdůmyslnější zbraní byl kamenný
oštěp a sekera, před šípy nepřátel byli bezmocní. Jejich velkolepý
zavodňovací systém byl geniální, avšak jejich civilizace
se pravděpodobně nakonec zhroutila z důvodu nedostatku vody.
Jeden rok byly jejich městské státy rozvinuté, pulsující životem,
další rok byly jen místem duchů.

M

ayská civilizace fascinovala lidi od doby, kdy
první objevitelé trosek měst ztracených
v pralese přivezli v 19. století jejich nákresy.
Nedlouho poté vyvstala dnes již klasická otázka mezoamerické archeologie – proč mezi lety 750 až 1200 n. l.
došlo k zániku nejrozvinutější civilizace celé Ameriky
– říše Mayů? Odpově se hledá dodnes, jistá není žádná,
ty nejpřitažlivější pro veřejnost a média navrhují přírodní katastrofu, zemětřesení, cyklon, neznámou nemoc,
hladomor. Pro nic z toho se nenašly dosud přesvědčivé
důkazy, naopak nejpravděpodobnější se jeví vysvětlení,
které není podepřeno žádným úžasným archeologickým
nálezem, ale které se nabízí po propojení výzkumů archeologů, klimatologů, geologů, sociologů,….., zkrátka příčina pádu tkví zřejmě v souběhu mnoha faktorů, které byly
odstartovány jedním hlavním – totiž suchem. Václav Cílek
ve své knize Tsunami je stále s námi říká: „To, co způsobuje klimatické pády civilizací, není zvýšení teploty, ale
sucho.“ Je paradoxem, že přezdívka Mayů „Řekové Nového
světa“ s sebou tak nenese jenom odkaz na jejich intelektuální výlučnost mezi ostatními americkými civilizacemi,
ale i na podobnost způsobu obhospodařování půdy (přijmeme-li názor, že příčinou pádu Mayské říše bylo
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částečné odlesnění na poměrně velkých územích v okolí
městských států). Ani území Řecka nebylo původně
vyprahlou bezlesou krajinou, kde se pasou ovce a v dáli
se tyčí Akropole, byla to naopak krajina pokrytá lesy.
Až vypasení vegetace a následná eroze půdy se spolupodílely (jako jeden z faktorů) na úpadku řecké civilizace.
Mezi léty 550 a 750 bylo klima Mayům velmi
nakloněno, nastal takříkajíc bujarý hodokvas – nárůst
počtu obyvatel, rozvoj kultury, stavby honosně rozměrné
do šířky i výšky, vše doprovázel intelektuální rozkvět,
astronomická měření a měření času, jehož tok Maye fascinoval, dospěly k neuvěřitelné dokonalosti. Po tom všem
nastal náhlý pád (slovy Jana Kellera) až na dno blahobytu a ten byl o to hlubší, oč výš dospěl předtím vývoj.
(Nepřipomíná vám to poněkud světovou finanční krizi,
a asi nejhlubší pád islandské – a nejen té – ekonomiky?)

se opravdu mohlo odehrát v průběhu několika let, datové
zápisy na stélách ustaly z roku na rok, obyvatelé odešli
z míst, která kdysi byla pokryta džunglí a úrodnou půdou,
na konci však měla pravděpodobně stepní charakter. Vody
bylo pomálu, kukuřice tvořící až 90% jídelníčku již pěstovat nešla. Obyčejní lidé živící horní vrstvu kněží a šlechty
vzali svých „pět švestek“ (možná spíš kakaových bobů,
které byly tehdejším platidlem) a utekli za lepším
živobytím. Některá oslabená města si podrobili Toltékové,
mexičtí Itzové a další cizí skupiny obyvatelstva, které
se do této oblasti nasunuly, a města se tak v maysko-mexické koexistenci hospodářsky a kulturně vyvíjela
až do dnešních dnů. Někde se zastavil čas jako
v Růženčině království, aby je objevili o deset století
později ohromení badatelé.

Mayové
obývali
poloostrov
Yucatán,
jihovýchodní
Mexiko,
Guatemalu
a zčásti
i Honduras
a Salvador.

Mayské pyramidy

Zajímavým zdrojem informací v této době jsou sedimenty
z pánve Cariaco v Severní Venezuele a mayského jezera
Chichancanab (výzkum floridské univerzity z roku 1995).
Podle nich v letech 760, 810, 860, 910 docházelo k suchům
o trvání několika – obvykle 5 – 9 let, tato sucha byla oddělena vlhčími periodami. Mayové tedy měli jakési
varování přírody, že něco není v pořádku, vyskytovala
se léta hubená a bohatá, ale tyto klimatické oscilace ještě
zřejmě nebyly tak vážné a neměly takové důsledky.
Se suchem, které přišlo kolem 9. století, vrcholilo ovšem
pravděpodobně suché období trvající již déle než 150 let.
To bylo jednou z posledních (bohužel suchých) kapek.
Můžeme se jen dohadovat, že následoval sociální kolaps,
rozpad systémů tříd (kněží, nobilita, řemeslníci, zemědělci a otroci), občanské války, hlad, vylidnění. To vše

Jak by podobná ekologická krize, která s sebou
v důsledku nese i krizi sociální, skončila dnes? V dnešním
globálním světě můžeme usuzovat, že by pomocná ruka
byla podána těm, kteří by ji potřebovali – viz situace
po hurikánu Katrina, tsunami na Srí Lance, zemětřesení
na Haiti atd. Jisté však je, že tato pomoc se snadněji
financuje i organizuje tam, kde je dobrá mediální kampaň, zranění, bědující pozůstalí, zřícené domy, pes plavající i se svojí boudou přitáhnou díky zprávám v televizi více
pozornosti než sucho, eroze půdy, nedostatek vody, které
jsou důsledkem vleklé ekologické krize někde v rozvojové
zemi. V době Mayů žádné filantropické snahy okolních
národů neměly místo, v období krize podle zákona „silnější přežije“ zůstaly jen ty životaschopnější městské
státy. A možná taky, že se všechny vědecké závěry o konci
mayské říše mýlí, že se jen důležité božstvo deště Chac
rozhněvalo poté, co mu bylo přineseno málo obětí a spolu
s božským stvořitelem Itzamnou – pánem nebes a kněží
se rozhodli města, která se provinila, odsoudit k záhubě.
Tajemná záhada tak zůstává nevyřešena. Taky byste
se tam tak rádi podívali? Určitě tam jezdí víc cestovek než
do míst dopadu Tunguzského meteoritu (o kterém jsme
psali v minulém čísle), tak snad se tam někdy uprostřed
tropického pralesa sejdeme.

N
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Mayská lebka
nalezená při
archeologických
vykopávkách
– Mayové
se snažili
tvar lebky
upravit již
v dětství
například
připevňováním kovových
destiček
k nosu, nebo
stahováním
lebky
plátnem

V

TEXT: A FOTO: JIŘÍ JUŘÍK

ZE SVETA

Když
slunečnice,
tak pořádné.

MOLDAVSKO
dvoupatrová země
V Evropě stále nalezneme státy, o jejichž existenci sice máme nějaké tušení,
ale kde přesně jsou, jak to tam vypadá, jací tam žijí lidé atd., to zůstává
utajeno. Třeba Albánie už je celkem známá a stále více tam jezdí
dobrodružnější sorta turistů. Ale co to Moldavsko?
Pro odpově jsem si tam na 14 dní v srpnu raději zajel osobně.
Dopředu jsem věděl o Moldavské
republice (název Moldávie je sice
zažité pojmenování, ale nesprávné
a zavedli jej sověti), že jde o zemi
s pohnutou historií, která se nachází
na území se slibným jménem Besarábie (což mi připomnělo májovky),
to je mezi Ukrajinou a Rumunskem.
Nejprve zde bylo knížectví závislé
na větších říších, především osmanské. Následuje přičlenění k Rusku,
které v roce 1918 střídá Rumunsko
a v roce 1940 na základě dohody
s Německem obsazuje území SSSR
a vzniká Moldavská SSR. Současnou
autonomii, jako nový evropský stát,
získává Moldavsko v roce 1991. V roce 1994 proběhlo referendum, při
kterém většina obyvatelstva odmítla
spojení s Rumunskem. Problémy
s Podněstřím úmyslně vynechávám,
jednak je to na dlouho a pak jsem
tam nebyl.

VE VÍNĚ JE PRAVDA
První, co jsem o Moldavsku věděl,
bylo spojeno se zdejšími víny, jejichž
kvalita je vyhlášená. Ovšem v pří-
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padě moldavských vín rčení o pravdě
v nich ukryté poněkud neplatí.
Moldavané svoji zemi sami označují
jako „dvuch etažnuju“, tedy rozdělenou na dvě patra, přičemž to nižší,
řekněme přízemí, je mnohem lidnatější a větší než patro nad ním
a přechod je opravdu po strmém
schodišti. Zkrátka zde chybí střední
vrstva obyvatelstva, což symbolicky
platí i pro moldavská vína. Na jedné
straně můžete navštívit superluxusní vinné sklepy, ochutnat dokonalá
vína, zaflámovat si v pohádkových
prostorách, kde se opil Gagarin,
američtí presidenti či světové hvězdy
všeho druhu. Samozřejmě to vše
za ceny jak jinak než světové. Ovšem
top kvalita je zaručena, tak třeba
sklepy v Milestii Mici jsou největší
na světě, měří přes 200 km a jezdí
se po nich auty. Na straně druhé
jsem měl to potěšení popít domácí,
zcela přírodní vína, která si vyrábí
snad každý, kdo má u domku nějaký
pozemek. Pil jsem milou, kalnou,
světle červenou šávu, která jen pomalu stoupá do hlavy a k tomu jsem
přikusoval arbus (u nás meloun)

a bryndzu (s tou naší má společný jen
název), ovčí sýr lahodné chuti. Vše
zcela 100% EKO.

KLÁŠTERY VE SKALÁCH
Klášterní komplexy vytesané ve
skále si každý spojí s Řeckem, ale
totéž a v mnohem čistší, tedy davů
turistů zbavené podobě, naleznete
v Moldavsku. Tak třeba skalní klášter Tipova sice neoslní architekturou,
vždy jej sovětský režim takřka zničil,
ale o to více na vás dýchne mystická
atmosféra místa, kde se ukrývali
první křesané již od 2. století. Nelituji plazení malým tunýlkem, který
spojuje zbytky bývalých cel mnichů,
ale především jsem se dostal k magickému, energetickému místu, kde
již došlo k zázračným uzdravením.
Bohužel času bylo málo, tak příště.
Přístup ke klášteru Tipova.

Hlídka
u památníku
Občanské
války.
Napůl
nedostavěnou
kišiněvskou
nemocnici
hlídají
potulní psi.

Ulice v centru Kišiněva

INFO NA CESTU:
Rozloha Moldavské republiky
je 33 843 km2 a žije zde asi
4,4 mil. obyvatel. Domluvíte se
se všemi rusky, s mladšími
anglicky. Měna je Lei a jeden
má cenu asi 1,6 Kč. Směnáren
je dostatek, v některých měnili
i naše Koruny. Občas byl problém s bankomaty, které si nějak
nepovídaly s našimi kartami.
Do Moldavska můžete letět, jet
vlakem nebo přijet autobusem
či vlastním autem – seřazeno
podle míry pohodlí. Ceny
v restauracích jsou srovnatelné
s našimi, v obchodech je levněji.
Dalším, opravdu povinným cílem je
klášter Orheiul Vechi, který stojí na
ostrohu nad řekou Răut, tedy přesněji je vytesán do něj. Do kláštera

Svatba se vším luxusem

se vchází tunelem od zvonice, který
vás dovede k rozsáhlé místnosti, zde
sedí mnich, prodává svíčky a milé
suvenýry. Hned vedle je svatyně s řadou ikon. Nenuceně na jednu z nich
impozantní vousatý muž v černém
upozorňuje: „Ráno jsem ji otíral,
a podívejte, už zase roní slzy.“ Mé
mrazení v zádech a zatajený dech si
domyslete sami, tak jako výhled na
údolí. Je nezapomenutelný, stejně
jako vše zde.

MĚSTO VERSUS VESNICE
Nejlépe si dvoupodlažnost Moldavska uvědomíte ve srovnání především Kišiněva s malými a majoritními vesničkami. Při procházce hlavním městem jsem se lehce zastyděl,
takto čisto bych chtěl mít i v Praze,
a těch kytek všude. Čekal jsem

skanzen Žigulíků a bachraté Volhy,
ale po ulicích zde jezdí povětšinou
novější až nejnovější auta západní
provenience. Restaurace i obchody

Na velká pole jedině s velkým traktorem.
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cových slupek na zem, stejně jako
kouření a další fujtajbly. Pro našince
je pak velmi zarážející zvyk vypalování polí. Zkrátka strniště se zapálí
a děj se vůle Boží. Občas sice bafne
i sousední hájek, ale dotyčné pole
získá svoji porci minerálů a broučky
vezmi čert, příští rok se stejně opět
objeví, navíc to takto dělali už naší
předci. Jen mne trochu zamrazilo,
když hořelo pole a na jeho okraji byla
benzínka, což slibovalo pěknou podívanou, ale my jsme jeli raději dále.

CO MNE PŘEKVAPILO

Hlavní
a moderní
příjezd
do Kišiněva.
Poklidná
realita
menších
sídel.

působí plastové okno. Jo a ti toulaví
psi polehávají snad všude, ale jsou
v pohodě. Bu se nechají podrbat
nebo včas vycouvají.

PŘÍRODA A KRAJINA

globálních značek samozřejmě (nebo
snad bohužel) nechybí. To je to horní
patro. Přízemí, tedy menší města
a vesničky pak hrají v jiném levelu.
Asfalt, pokud je, tak jen na hlavní
ulici, po které jezdí vozíky tažené
koňmi. O veřejném osvětlení si nechte jen zdát, vodovod také nebývá
pravidlem. Nicméně zdobené a dobře
ošetřované studny mají svůj půvab
(pro projíždějícího turistu). Žluté
trubky klikatící se snad všude nad
zemí pak rozvádějí plyn. Z vepřovic
(pro neznalé: sláma smíchaná s hlínou) stavěné barevné domečky skryté
ve vinné révě, občas jako pěst na oko
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Pokud máte v oku a v oblibě pestrost české krajiny, v Moldavsku si
na své moc nepřijdete, zde je (velmi
zjednodušeně řečeno) jedno velké,
mírně zvlněné Polabí. Lesy nic moc,
jehličnaté už vůbec, když tak uměle
a nedávno vysazené. Ono se není
čemu divit, vždy zdejší černozem
patří k nejúrodnějším a rovněž příznivé klima zemědělství přeje. Nejčastěji se setkáte s pastvinami,
rozsáhlými lány kukuřice, obilnin
a slunečnic, to vše prostřídáno malými štráfky políček, která byla vrácena původním majitelům. Mne zaujalo množství slunečnicových polí.
Rostliny dosahovaly výšky dvou
metrů a skláněly se pod tíhou dozrávajících květů o průměru přes 30 cm.
Slunečnice se zde pěstují na olej
a ty nejkrásnější pak pro jídlo. U nás
věc skoro neznámá, ale nejen v těchto končinách patří louskání slunečnicových semínek k běžnému životu.
Rozhodně zdravější než chroustání
umělohmotných chipsů nebo přesmažených brambůrků. V některých
místech dokonce naleznete upozornění zakazující vyplivování slunečni-

Mile jsem byl potěšen tím, že má
ruština, kterou jsem nepoužíval snad
10 let, zde fungovala. Ne že bych tak
dobře mluvil, ale především na druhé
straně byla velká ochota a trpělivost
porozumět. Turistů je zde minimum,
tak proč se nesnažit. Kromě naší
minivýpravy jsem potkal pár angličanů na tržišti v Kišiněvu a pak tři
Čechy (ti jsou fakt všude) v jednom
klášteře. Mimochodem do Moldavska
jezdí od nás jen na skok jediná cestovka. Co jsem nečekal, je vztah
Moldavanů k památníkům na druhou světovou válku. Úcta ke svým
padlým je zde obrovská a skutečně
živá. Dodnes nevěsty chodí klást své
svatební kytice na pomníky a rozhodně nejde o povinné politické gesto.
Vždy kde že sovětské časy jsou.
Pak mne potěšil, jak jinak, pohled
Zvonice kláštera Orheiul Vechi.

Pravoslavné zvonění

na mladé Moldavanky, které chodí
perfektně upravené. Někdy až moc,
takže to působí, jako by šly na lehce
erotickou párty. Jo a snad všechny
mají postavu topmodelky. A když už
jsem u toho tělesna, místní kuchyně
mi opravdu chutnala. Hodně zeleniny,
čerstvé sýry, výborná zeleninová polévka zam s kusem kuřete, ryby a národní jídlo, kukuřičná kaše mamaliga. No a to víno nebo zdejší koňaky,
pokud raději pivo, výběr je široký
a můžete mít i licenční Staropramen.
40 let starý Prezident.

Pevnost Soroca a její návštěvnice.

JO, JO
Vše je obvykle jinak, než se zprvu
zdá. Moldavsko je prostě pohodovou
zemí, která má své problémy, a ty
ji řadí mezi nejchudší země Evropy.
V období Sovětského svazu šlo o zemi
poměrně preferovanou, a tím i finančně dotovanou. Nicméně rozpad
SSSR znamenal konec mnohých projektů. Navíc díky politickým rozhodnutím bylo Moldavsko odříznuto od
moře, tím pádem ubylo na jeho
atraktivitě pro turisty. Stopy tohoto
potkáte snad všude. Opuštěné budovy dřívějších ústředních výborů,
opuštěná megalomanská kulturní
centra, nedostavěné továrny, sídliště,
ale i dálnice, kde se jezdí po jednom
pruhu a v druhém chybí most. Ale
to je nepodstatné, dojedete. Kupodivu benzínek je na zdejších cestách
– necestách dostatek a benzín je asi

o třetinu levnější. Takže, pokud chcete poznat poněkud jiný pohled na
současnou Evropu, svět či potažmo
N
sami na sebe, Moldavsko to jistí. 
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Vnitřek
pravoslavné
ho chrámu
v Kišiněvě

TEXT A FOTO: JIŘÍ JUŘÍK

OSOBNOST
Dělat rozhovor s osobností formátu
Jaroslava Duška je věcí poněkud
ošemetnou (přinejmenším), což
ostatně vychází i z toho, že se jedná
o mistra improvizace, kterou
s přirozenou lehkostí předvádí
při svých hereckých výkonech.

JAROSLAV DUŠEK

POVÍDÁNÍ
MEZI ŠÁLKY PU ERHU
Představovat Jaroslava Duška
snad netřeba, i když možná opak je
pravda, nebo vše se vyvíjí a mění.
Protagonista řady nezapomenutelných filmových a divadelních rolí, excentrický moderátor Českých lvů, ale
také obdivovatel moudrosti Tolteků
a všech přírodních národů vůbec,
milovník přírody, notorický pijan deštilky, praktikant půstů atd. S takovýmto rozptylem nikdy nevíte, kam
se rozhovor stočí a kudy se bude
ubírat.

JARMAREČNÍ BOUDA
Pro začátek jsem zvolil otázku
na jistotu, takže se Jaroslava
Duška ptám, zda se můžeme těšit
na nějaký nový film, v kterém
bude hrát?
„Zrovna na začátku března bude
po menším zpoždění uveden nový
film Jarmareční bouda, v kterém
představuji postavu Člověka, a který
vznikl pod vedením režiséra Pavla
Dražana. Ovšem tentokrát nejde
o klasickou komedii, ale o podobenství současného světa. Takže žádné
velké veselí, ale násilí, pýcha, lidská
zloba. Je to groteska o lidstvu, které
se neustále točí v jakémsi začarovaném kruhu a právě Jarmareční
bouda se pokusí diváky vykolejit.“
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Takže film s poselstvím ... ostatně pokud sledujeme Váš vývoj,
nejde o nový jev. Již několik let
velmi taktně a zábavně vysíláte
poselství ve svých divadelních
představeních, především
ve Čty-řech dohodách. Opravdu
si myslíte, že se něco se světem
děje?
„Především se děje něco s námi
samými a je na nás, jak se ke všemu
postavíme. Jen co se člověk narodí,
dostane číslo, které jej doprovází celý
život a které z něj dělá statistickou
položku. Ve škole se děti naučí vše
nepotřebné a vše potřebné zapomenou. Zapomenou si hrát, radovat se.
Naopak se naučí potřebovat peníze,
mít zaměstnání, jsou zavlečeny do
hry vlastnictví, nakupování. Z dítěte
se má stát tvor, kterého současná
manipulativní společnost potřebuje,
který bude konzumovat a spotřebovávat, platit daně, poplatky.“

VNÁŠENÍ SVĚTLA
Dotkl jste se mladé generace
a právě jí je určen časopis NIKA.
Máte pro naše – náctileté nějakou radu, jak se alespoň pokusit
ubránit?
„Žádných velkých rad není potřeba! Stačí si pouze vzpomenout na

dobu, kdy jsme si hráli, nic nepotřebovali, bylo to opojné a my byli plni
síly. Domorodé tradice praví, že veškeré poznání nese člověk sám v sobě,
má je v sobě ukryté. Není potřeba
radit, předávat, ale pomoci aktivovat
toto uložené poznání. Vysvětlit, ale
v tom původním slova smyslu projasnění, vnášení světla do příšeří uvnitř
bytosti.“
V naší přetechnizované
společnosti se často čtou návody.
Máte nějaký?
„Opakuji – vysvětlit, tedy umožnit dětem vzpomenout si, co je to ve
skutečnosti život. Přestat zaměňovat
život za živoření či živobytí. Návod
nelze zevšeobecnit, natož někoho
nutit jej používat. Je jasná snaha
společnosti oddělit nás od našeho
přirozeného potenciálu. Mladí se osamostatňují, jsou ve vzdoru vůči
rodičům. Začínají pít alkohol, kouřit,
řídit bez řidičáku a toto chápou jako
správnou cestu a moloch je v tom
utvrzuje. Každý zná slogany ve stylu
pij, jez, kupuj toto a budeš sám
sebou. Místo přirozeného života přichází spadání do závislostí, což se
systému velmi hodí.
Lze jedině apelovat na mladé, aby
byli bdělejší k tomu, co s nimi manipulátoři dělají a především pro čí

prospěch se tak děje. Komu prospívá
jedinec závislý na spotřebě benzínu,
tabáku, kosmetických přípravků
atd.“

DRUHÝ NÁLEV
Musím se přiznat, že první nálev
čaje pu erhu, který jsme společně
s Jaroslavem Duškem při našem
povídání upíjeli, byl dobrý, ale dost
silný. Stejně jako názory, které jsem
zaznamenal. Proto jsme čaj zalili
podruhé a já se pokusil přejít k lehčím tématům.
V poslední době se o vás ví,
že jste změnil životosprávu.
Co to znamená?
„Nejde o žádnou radikální změnu.
Jen znovuobjevuji staré známé
a užitečné věci, jako je pití čisté vody
a půsty. Například nejsem vegetarián, sice jsem maso několik let
nejedl, ale nyní si ho občas dám. Není
mi blízké členění na různé -ismy,
-isty, -iany. Nechci se do něčeho nutit
a zařazovat.“
Naše povídání probíhá v období
masopustů a přípravy na Velikonoční svátky. Je to doba, kdy
by se lidé měli naposledy
do sytosti najíst, aby následně
mohli držet čtyřicetidenní půst.
Nejíst tak dlouho je pro většinu
lidí doslova smrtelná představa.
Jak jste na tom Vy?
„Kdo nezkusil půst, bude jen
donekonečna diskutovat, že to je nesmysl, nejde to a je to snad dokonce

nezdravé. Kdo zkusil alespoň tři dny
nejíst, je překvapen a má za sebou,
ale především před sebou řadu nových a nečekaných poznání. Udělal
něco pro své zdraví, navíc ušetří dost
času a peněz. Je plno předsudečných
tvrzení, třeba že po několika dnech
bez jídla budete mít takové a takové
problémy. A je paradoxní, že pokud
takovým tvrzením uvěříte, problémy
vás opravdu mohou potkat. Ukazuje
se, že lidé mohou zemřít dříve strachem než hladem. Přitom na základě jednoduchých zkušeností mohou
sami zjistit, že plno předsudků neplatí. A právě na základě rozpoznání
těchto nepravdivých tvrzení lze zpochybnit i tvrzení jiná. Hypnotická
tvrzení o tom, že musíš jíst třikrát
denně, musíš mít nový mobil, nové
léky atd., ale to se vracíme na začátek.“
Jaroslav Dušek v případě půstu
ví, o čem hovoří, protože má za sebou
28 denní půst, po kterém znovu
objevil, jak lahodně chutná i to nejjednodušší jídlo. „Již jenom kvůli
tomu chuovému zážitku se vyplatí
držet půsty. A nemusí to být několik
desítek dní, stačí tři, ideální je pak
vydržet déle, třeba sedm dní. Zpočátku prozkoušet krátkodobé půsty,
aby tělo mohlo nastartovat své sebeúzdravné procesy. Postupovat
klidně a s rozvahou. Naslouchat
svému tělu. Naučit se věřit vlastní
intuici.“
Tak nevím, nakolik odlehčené
téma jsme právě probrali, ale opět
vše je na svobodném rozhodnutí
každého. Navíc dlouhodobé půsty
se nedoporučují lidem mladším
21 let. A milé dívky a ženy pozor, půst
nemá nic společného se snahou zhubnout, opak může být pravda.

POSLEDNÍ ŠÁLEK
Náš pu erh, krásné barvy a stále
vynikající chuti dostal třetí
zalití. A já se pustil do nejprůzračnějšího tématu, kterým
je voda. Takže jídlo je možné
částečně vynechat, ale co pití?
„Pití vody je něco zcela jiného.
Nádherně o tom hovoří doktor Batmanghelidj. Mnoho zdravotních pro-

blémů mají lidé z dlouhodobé a plíživé dehydratace. Kromě obvyklých
nápojů, jako jsou čaje, káva, pivo,
bychom měli denně vypít ještě alespoň dva litry čisté vody, nejlépe destilované, a protože přírodně destilovaná voda je dešová, popíjím si svoji
deštilku. Čistá voda je inteligentní
a neutrální, jakmile ji pozřeme, ona
pochopí, co náš organismus potřebuje a vykoná to.“
Čaj dochází, pomalu končí
i povídání s Jaroslavem Duškem.
Nedá mi to, nepoložit poněkud
provokativní otázku. Pane
Dušku, kde žijete?
„Ale no samozřejmě, že tady a te!
V přítomnosti, v této době, tak jako
my všichni! Mám mobil, auto, kterým
občas jezdím, používám internet,
pracuji. Každý si ale může zvolit svoji cestu a míru, jak bude žít a prožívat. Někdo se přestěhuje na statek,
kde musí záhy řešit dilema, jestli
si koupí stroj nebo koně. Něco jiného
je ovšem zapomenout na možnost
volby a uvíznout v nezralosti. Chcete
používat, používejte, nechcete, nepoužívejte. Jde o to, nastavit si takové
podmínky, které člověku umožňují
zrát a dozrávat. A k tomu je třeba
vhodná půda, čistá voda, dostatek
slunce, čistý vzduch a klidný plamen.
Z živlů jsme živi.“
Děkuji za čaj, popovídání a řadu
N
podnětů k zamyšlení.
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EVVO

ROK 2010
BYL VYHLÁŠEN MEZINÁRODNÍM ROKEM
BIODIVERZITY

ROK BIODIVERZITY
MÁME PŘED SEBOU
Biodiverzita je jedním z globálních problémů
planety Země a zcela právem patří
k základním podmínkám života. Je výsledkem
dlouhodobé evoluce, při níž docházelo
ze strany biot k celé řadě adaptací, mutací
a v neposlední řadě také ke genetickému
posunu tzv. driftu.

B

iodiverzita je nenahraditelným
parametrem prostředí a její
všestranné posouzení informuje o jeho stavu i kvalitě, a to nejen v současném, ale také v historiském kontextu. To je důležité pro odhad biologické diverzity, a to z pohledu historického, ale především pak z pohledu budoucnosti zájmového území.
UNESCO vyhlásilo rok 2010 Mezinárodním rokem Biodiverzity.
V historii vývoje života na planetě
Zemi došlo již několikrát k radikálnímu snížení druhové diverzity. Snad
největší vymírání bylo zaznamenáno koncem prvohor, kdy v oceánech
vyhynulo 90% organismů. Mnohem
známější je ovšem vymírání druhohorní spojené s ukončením éry
dinosaurů.
V posledních staletích (z pohledu
historie planety Země časově zanedbatelný úsek) v souvislosti se zvyšujícím se počtem obyvatel a s technickým rozvojem dochází ke zvyšování
dopadů činnosti člověka také na biodiverzitu. Narušení rovnováhy v přírodě vede k vymírání na straně jedné
nebo také k přemnožení druhů na
straně druhé. Tyto dynamické změny
je potřeba citlivě regulovat.
Biologická rozmanitost (biodiverzita) je spojena především s rozmanitostí živých ekosystémů. Je
však potřeba mít na zřeteli, že biodi-
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verzita není pouhým výčtem druhů,
nýbrž zahrnuje i složitost vztahů
v rámci společenstva organismů (biocenóz).
Biodiverzita funguje na několika
úrovních a při jejím komplexním
posuzování je potřeba je mít na zřeteli. Jde o tři úrovně: ekosystémovou,
druhovou a genetickou.

Pro úplnost je nezbytné doplnit,
že biodiverzita z pohledu přírodovědného je velmi úzce spojena také s biodiverzitou kulturní. Indikátory tohoto typu biodivezity jsou komunikační
prostředky – jazyky. Podle statistik
UNESCO z uvedného počtu 5 000 až
7 000 jazyků je používáno kolem
5 000 domorodými obyvateli palane-

ty Země. Domorodci také obývají
lokality s největší druhovou biodiverzitou např. tropické deštné lesy. Pro
zachování živého jazyka je totiž nezbytný jeho „ekologický kontext“.
Ke změnám biodiverzity v pozitivním i negativním slova smyslu dochází v prostoru i v čase. Jde o velmi
dynamický proces ovlivněný celou
řadou faktorů např. změnami klimatu, degradací půd a vody, hromaděním znečišujících a toxických

KLUB EKOLOGICKÉ VÝCHOVY
ve spolupráci se Středočeským krajem
Vás zvou na seminář
Biodiverzita a udržitelný rozvoj,
který se koná u příležitosti Roku biodiverzity
Krajský úřad Středočeského kraje, Zborovská 11, Praha 5-Smíchov
zasedací místnost zastupitelstva (1. patro)
dne 23. 3. 2010 od 9:00 hodin






PROGRAM:
Informace k vyhlášení Roku biodiverzity
Prezentace publikace Biodiverzita a udržitelný rozvoj
Ukázky uplatnění ICT ve vzdělávání (videopřednášky)
Biodiverzita a její úrovně z pohledu biologického,
ekonomického i sociálního
Ukončení akce 14:30 hodin.

Kde získáte přihlášku: kontaktní email: natur.svec@seznam.cz.
Vzhledem k omezené kapacitě místnosti bude brán zřetel na pořadí
příchozích přihlášek

látek v prostředí. Z pohledu životního prostředí je v České republice
nebezpečný zvláště prach, následuje
hluk a výfukové plyny. Nově se objevuje i riziko spojené se znečištěním
životního prostředí tzv. endokrinními disruptory (látkami narušujícími
hormonální rovnováhu a reprodukci
živočichů).
Naopak situace se zlepšuje díky
aplikaci moderních technologií šetrných k životnímu prostředí ve
výskytu oxidů síry v ovzduší.
Území České republiky se vyznačuje, i přes svou malou geografickou
rozlohu, poměrně velkou druhovou
diverzitou. Je to dáno nejenom geografickou polohou, ale také historickým a kulturním vývojem. Na území
ČR žije kolem 2 400 druhů bezcévných rostlin, 50 000 druhů bezobratlých a cca 380 druhů obratlovců,
Management ochrany biodiverzity spočívá v rozšiřování počtu
chráněných území, tedy oblastí se

specifickým režimem hospodaření
a s omezováním dopadů činnosti
člověka na biodiverzitu v užším i širším kontextu. Dalším cílem ochrany
biodiverzity je vytváření soustavy
chráněných území evropského významu známé pod názvem Natura
2000, která je základním pilířem legislativně závazné ochrany přírody
v zemích EU a demonstruje koordinovanou ochranu vybraných druhů
organismů a biotopů na evropské
úrovni.

ROK BIODIVERZITY
VE VZDĚLÁVÁNÍ
Vyhlášení tématu roku 2010 se
odrazí také v oblasti vzdělávání.
Uskuteční se nejrůznější semináře,
exkurze či konference na úrovni mezinárodní i národní.
Také občanská sdružení nezůstávají pozadu a ve spolupráci s Krajským úřadem Středočeského kraje
a Ornitou se uskuteční 23. 3. 2010
seminář k vyhlášenému tématu.
Účastníci získají informace k různým úrovním biodiverzity včetně
pomůcky v podobě videopřednášky
a prezentace na CD.

Další akcí k vyhlášenému tématu
bude XIII. ročník výtvarné soutěže
a VIII. ročník soutěže literární, kterou vyhlašuje Klub ekologické výchovy, o.s. ve spolupráci s UNESCO.
N
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EVVO

Pilotních
setkání
se k dnešnímu dni
zúčastnilo
více než 400
koordinátorů EVVO.

KOORDINÁTOŘI ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVY
JAKO VÝZNAMNÍ AKTÉŘI JEJÍHO MANAGEMENTU
NA ŠKOLÁCH
Environmentální vzdělávání a výchova (EV) má na školách v České republice
na jedné straně dlouholetou tradici, na straně druhé se její pojetí neustále
mění a vyvíjí. Týká se to nejenom změn terminologických, dochází
i ke změnám v oblasti jejího řízení (managementu). Na mnoha školách
se koordinační činnosti totiž ujímají koordinátoři EVVO (environmentální
vzdělávání, výchova a osvěta). Mnozí z nich jsou již absolventy specializačního studia.
Úplně na začátku něco málo
k vývoji terminologie. V 70. letech
minulého století se aktivity zaměřené na problematiku životního prostředí označovaly jako péče o životní
prostředí, později to byla výchova
ekologická a environmentální. V současné době čím dál více směřujeme
k výchově k udržitelnému rozvoji
(VUR). Se změnou názvu se mění
i obsahová náplň. Od poměrně
úzkého pojetí ve smyslu ochrany
přírody přes řešení širších souvislostí
životního prostředí se postupně dostáváme k propojení širokého spektra složek našeho života. Jde především o koncept integrace tří pilířů:
environmentálního, sociálního a ekonomického. V této souvislosti se mění
i přímé zajištění aktivit ve školní
praxi. Nejde už pouze o záležitost jednotlivců, kteří svým entuziasmem
oslovují děti ve školách či veřejnost,
jde už o práci koordinovaných školních týmů, tedy práci systémovou
a komplexní. K problematice udrži-
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telného rozvoje a výchovy k němu
směřující se dostaneme v některém
z dalších příspěvků.
Koordinace EVVO na školách je
záležitostí koordinátorů, kteří ve
spolupráci s vedením škol, tedy řediteli se stávají manažery školních týmů a jejich úloha spočívá v zajištění
komplexní realizace EVVO na školách.

CO BY MĚL KOORDINÁTOR
ZNÁT
Především informovanost koordinátora o aktualitách, nových poznatcích z oblasti životního prostředí
k problematice udržitelného rozvoje
je nezbytná. Nástrojem ke zvýšení
informovanosti mohou být např. semináře, odborné přednášky, školní
konference či další aktivizující formy
vzdělávání. Uplatňují se i nové přístupy ve vzdělávání podpořené ICT,
jako jsou videopřednášky, učební
texty v prostředí moodle a řada

V úvodu setkání koordinátorů vystoupila RNDr.
PhDr. Danuše Kvasničková, CSc., která přehledným
způsobem shrnula vývoj ochrany životního prostředí
a environmentálního vzdělávání v ČR i ve světě od
počátků až k dnešnímu dni.

delších technik podporujících počítačovou gramotnost v kontextu ekogramotnosti.
Nezbytná je i didaktická transformace a praktické seznámení s přednostmi interaktivní výuky s využitím přírodních lokalit i dalších vzdělávacích zařízení (např. botanických
a zoologických zahrad, muzeí, chráněných území). Koordinátoři tak postupně získávají i komplexní povědomí o přírodním a kulturním dědictví ČR jako jedné ze zemí EU.
Rovněž výměna zkušeností prostřednictvím workshopů a ukázek praktické realizace EV přímo na školách,
tedy prezentace příkladů dobré

Doc. PaedDr. RNDr.
MILADA ŠVECOVÁ, CSc.

Manuál koordinátora environmentální výchovy,
vzdělávání a osvěty – EVVO ve školní praxi – nástroje
a indikátory představila účastníkům Doc. PaedDr.
RNDr. Milada Švecová, CSc.

praxe a výměna zkušeností koordinátorů EV na různých stupních
a typech škol je pozitivně koordinátory hodnocena.
Stále ve větší míře vyvstává potřeba manažerských dovedností,
jejich postupné vytváření, rozvíjení
či posilování formou tréninkových
seminářů pro koordinátory EVVO.
Jsou poskytovány informace o možnostech získávání finančních prostředků pomocí grantů, učí se analyzovat podmínky škol pro efektivní
realizaci EV prostřednictvím SWOT
analýz a jejich výsledky zpracovávat a slovně interpretovat. Na základě toho pak volit optimální nástroje managementu EV na konkrétní škole.
V budoucnu bude ještě potřeba
se více věnovat tvorbě souboru indikátorů využitelných pro posouzení
výsledků realizace efektivní EV na
škole, tedy konkrétně v jednotlivých
předmětech, vzdělávacích oblastech
i v oblasti managementu škol.
Koordinátoři se učí vytvářet funkční
školní plány ekologické výchovy
(ŠPEV) na základě informovanosti
o strategickém plánování v oblasti
výchovy a vzdělávání. Není to záležitost jednoduchá a má dlouhodobý
charakter. Jednou z možností, kde
načerpat informace komplexního
charakteru, je specializační studium
koordinátorů jako kvalifikační studium uváděné legislativními i dalšími
dokumenty v oblasti environmentální výchovy i výchovy k udržitelnému
rozvoji.

Působí jako vysokoškolská
učitelka na Přírodovědecké
fakultě Univerzity Karlovy
v Praze a dále pak na Katedře
environmentálního managementu Fakulty prírodných vied
Univerzity Mateja Bela
v Banské Bystrici. Ve svých
výzkumných i praktických
aktivitách se zaměřuje
na environmentální výchovu
a na problematiku environmentálního managementu
výchovných zařízení.
Je předsedkyní Klubu
ekologické výchovy, o.s.
a intenzivně spolupracuje
i s dalšími nevládními
organizacemi.
Aktivně se podílí na činnosti
meziresortní skupiny MŽP
a MŠMT v oblasti EV,
pro EVVO Středočeského kraje
a Magistrátu Hl. m. Prahy.
Jako členka Asociace pro
vzdělávání učitelů v Evropě
( ATEE) a Asociace pro
vzdělávání nadaných žáků
( ECHA) se zapojuje i do aktivit
na mezinárodní platformě.

PODPORA KOORDINÁTORŮM
ZE STRANY MŠMT
K vytváření a upevňování manažerských dovedností koordinátorů
EV přispěl projekt MŠMT s názvem
"Komplexní rozvoj víceúrovňových
manažerských dovedností koordinátorů EVVO", který vychází z vize
efektivního managementu EVVO na
školách a je klíčovou prioritou efektivity vzdělávání a výchovy v tomto
směru. Řešitelem projektu byl KEV,
o.s. a cílem projektu bylo vytvoření
a následná pilotáž komplexně pojatého kurzu zaměřeného na využití
širokého spektra manažerských nástrojů a zároveň i stanovení indikátorů EV hodnotitelných v podmínkách škol. Výstupem projektu bylo
také první setkání koordinátorů
EVVO ve třech krajích ČR. Dalším
výstupem pak vytvoření publikace
„Manuál koordinátor EVVO“.

KOORDINÁTOŘI V KRAJÍCH
SE JIŽ SCHÁZEJÍ
Historicky první setkání koordinátorů se uskutečnilo v krajích Moravskoslezském, Jihočeském a Středočeském. Proč právě tyto kraje.
Byla zde navázána velmi dobrá spolupráce s krajskými úřady, především s odbory školství a životního
prostředí. V kooperaci krajských
úřadů a Klubu ekologické výchovy
za podpory projektu MŠMT se podařila zorganizovat pilotní setkání,
jichž se účastnilo přes 400 koordinátorů EVVO.
Předmětem jednání byly aktuality z hlediska problematických
okruhů UR, a již šlo o GMO, otázky
zdraví v kontextu očkování proti
prasečí chřipce či koncem roku
schválený Akční plán Státního programu EVVO. Nebylo opomenuto ani
vyhlášení Roku biodiverzity a plánované akce k tomuto zaměření.
Všichni účastníci se jednoznačně
shodli na tom, že v příštím roce se
sejdou znovu na 2. setkání koordinátorů EVVO Středočeského, Jihočeského a Moravskoslezského kraje.
Dostane se i na další otázky spojené
s působením koordinátorů EVVO
na školách. V roce 2010 bude
setkávání koordinátorů pokračovat
a setkají se i v dalších krajích např.
Olomouckém.
Prezentace z programu setkání
koordinátorů EVVO jsou k dispozici
N
na webových stránkách:
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Účastníci
si vyslechli
přednášku
Prof. Ing.
Jaroslava
Petra, DrSc.
„Geneticky
modifikované
organismy
– GMO vs.
životní
prostředí“.
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OKÉNKO REDITELU

Mgr. JIŘÍ KOTOUČ
ředitel
Integrované střední školy
technické v Benešově
narozen 21. září 1947. V roce 1965 se vyučil
nástrojařem v n. p. JAWA Týnec nad Sázavou.
V roce 1969 odmaturoval na Střední
průmyslové škole strojnické ve Vlašimi.
Od 1. září 1970 pracoval jako učitel odborných
předmětů na Učňovské škole v Benešově.
1. září 1981 se stal zástupcem ředitele pro
teoretické vyučování na Středním odborném
učilišti JAWA Týnec se sídlem v Ostředku.
V květnu 1990 se přihlásil do konkurzu
na ředitele v SOU strojírenském JAWA Týnec.
Konkurs vyhrál a od 1. července 1990 zastává
funkci ředitele. Po sloučení SOU JAWA
a SOU Benešov, v roce 1993, získala škola
statut Integrované střední školy. Byl jmenován
ředitelem a tuto funkci zastává dodnes.
ISŠT Benešov se už v roce 2005
zapojila do ekologické soutěže ENERSOL, která v tomto roce byla zahájena. Studenti popisují stávající zařízení na obnovitelné zdroje energie.
Spolu s majiteli zařízení je nejen
dokumentují, ale sami navrhují jeho
zlepšování. Už v prvním ročníku této
soutěže student Jan Budjač z ISŠT
Benešov svou kategorii vyhrál a tím
položil základy tohoto oboru na této
škole. V zahajovacím ročníku, kdy
v soutěži bojovala Praha proti školám Zlínského kraje, Benešov „hostoval“ v Praze. Od ročníku 2006 se do
soutěže zapojil i Středočeský kraj
a ISŠT Benešov se stala Regionálním
vzdělávacím centrem kraje v tomto
odvětví. Hned v příštím ročníku se
ze soutěže stal vzdělávací program,
jehož součástí je i samotná soutěž.
V rámci projektu se provádí i vzdělávání, které obstarávají převážně
odborné firmy, jejichž výrobním programem je zhotovování zařízení na
obnovitelné zdroje energie a od nich
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se nové poznatky dozvídají nejen studenti, ale i pedagogové.
V Benešově již řadu let existuje
firma MAVEL, která vyrábí a montuje malé vodní elektrárny. V této
oblasti patří ke světové špičce. ISŠT
při výuce s touto firmou úzce spolupracuje a tím vznikla i jedna ze specializací školy. ISŠT Benešov si při
tvorbě školního vzdělávacího programu do něj zařadila modul vodní motory a zapojila se do vzdělávacího
projektu „Zelený most mezi teorií
a praxí“.
Jakou má vzdělávací projekt
ENERSOL strukturu?
Každý ročník začíná letním celostátním soustředěním, jehož se zúčastňují pedagogičtí pracovníci zapojených škol a školení provádějí přední odborníci firem z celé republiky.
Následují vzdělávací semináře v každém Regionálním vzdělávacím centru
v kraji. Do konce ledna odevzdávají
studenti své projekty. Na krajských
seminářích, v únoru a březnu, probíhají v rámci vzdělávání i soutěže
studentských projektů. Šest nejlepších utvoří družstvo, které reprezentuje svůj kraj na celostátním semináři. Z nejlepších studentů z celé
republiky se vytváří reprezentační
družstvo ČR, které se zúčastňuje mezinárodního semináře. Součástí
každého semináře je veřejná obhajoba projektů jednotlivých soutěžících.
Studenti ISŠT se pravidelně
umisují na předních místech v krajském i celostátním měřítku. Bývají
i členy reprezentačního družstva
v mezinárodní soutěži. Minulý ročník
vyvrcholil v mezinárodním klání
v Senátu ČR v Praze. Ve Středočeském kraji se do projektu ENERSOL již zapojilo 15 škol. Naším cílem
je pro myšlenky a cíle projektu získat

další. Připravujeme projekt, kterým
chceme získat statut vzdělávacího
zařízení, které bude školit další
učitele ze všech škol v oblasti OZE.
Jak na vaší škole propojujete
vzdělávací projekt Enersol
s různým výchovně vzdělávacím
procesem?
Toto spojení už několik let patří
neodmyslitelně k sobě. Zvykli si studenti, ale i učitelé. Nejprve si pletli
název, mnozí se přiznali, že vlastně
ani neví, co a o čem to je. To „to“ bylo
něčím novým a možná i proto byl
přístup mnohých skeptický. Pochybovali, zda „to“ má smysl a budoucnost.
Opravdu by se mnozí z vás mohli zeptat: „Mělo a má to smysl“? Na začátku, kdy stála před námi otázka:
„Ano či ne?“, tohle nikdo nevěděl.
Dnes je odpově již jednoznačná: „Mělo a má to smysl“! Jak se říká: Po
bitvě je každý generál! O to větší
ocenění si zaslouží ten, kdo důvěřoval
a s odhodláním projekt podporoval.
Te myslím především na pedagogy
a studenty. Společnou prací dokázali
to, že v současnosti má celý projekt
jméno, zvuk a tradici. Jeho nejdůležitějším kladem je poznání – poznání
neznámého, nepoznaného a možná
tak trochu tajemného. Jak jinak
vysvětlit to, že světlo se mění v elektrickou energii, vodík pohání motory
a zbytky jídla dodávají proud do sítě?
V dnešní době snad už pro nikoho
není tajemstvím, že to jde. A možná… i to je výsledek projektu Enersol.
Chtějí se studenti v dnešní době
internetu, facebooků, počítačových her zapojovat aktivně
do projektu? Láká je to,
že se budou muset učit, zajímat
se, studovat, a to vše dobrovolně?

Kdo se zabývá výchovou dětí, tak
ví, že aktivita studentů je téměř na
nulové hodnotě a možná čeká na řešení tohoto problému. Tady snad
pomůže jeden citát: „Průměrný učitel
vypráví, dobrý učitel vysvětluje,
výborný učitel ukazuje, nejlepší učitel inspiruje“. Tak tedy inspirujme
a hned ruku v ruce motivujme. Použijme ta kouzelná, jednoznačná
a jednoduchá slůvka! Motivací
dosáhnete toho, že i ze slabého studenta bez zájmu se stává profesionál,
který umí hovořit na dané téma,
prezentovat svoje myšlenky a to nejdůležitější je, že své myšlenky umí
i obhajovat! To je, myslím si, důvod,
proč by učitel měl vykonávat svoji
profesi – pro ten výjimečný okamžik
úspěchu svých studentů!
Tento model na naší škole funguje, žáci sami si vyhledávají témata
a diskutují o nich. Stává se, že nemají hned napoprvé úspěch, ale to je
motivací do příštího ročníku – být
lepší. Co víc si přát? Zní to až pohádkově, ale zde se odráží pětiletá práce.
A je výsledek opravdu takový? Znají
studenti obnovitelné zdroje energie?
K hlubším znalostem toho ještě hodně schází, ale pro mnohé je tento projekt inspirací – zajímat se víc o danou
problematiku, studovat obor na vysoké škole. Pro ostatní je prostorem
k navázání nových kontaktů, získání
zkušeností a zážitků. Je málo takových projektů, které v takové šíři
seznamují studenty s danou tématikou. Jde se od vyučování k projektům studentů ve školách. Nejlepší
se potkávají v krajských kolech, kde
se vytváří z nejlepších reprezentační družstvo kraje, které postupuje do národního kola. Nejlepší
studenti tvoří reprezentační tým
ČR, který se setkává s celkem Slovenské republiky. Mezinárodní sou-

těže se účastní pravidelně školy
z Německa a Slovinska. V příštím
ročníku se připojují školy z Rakouska
a Polska.
Ve většině oborů na vaší škole
učíte podle školních vzdělávacích programů. Jak je do ŠVP
začleněna environmentální
výchova?
Naším cílem, při vlastním zpracování ŠVP, byla kromě jiného i změna vlastního procesu výuky, její modernizace s cílem zlepšit kvalitu
vzdělávání a připravenosti žáků na
život v 21. století. Učivo stanovené
RVP tedy není cílem vzdělávání, ale
prostředkem k dosažení požadovaných výstupů. Toho jsme si vědomi,
a proto v afektivní oblasti směřujeme
nejen přírodovědné vzdělávání k tomu, aby žáci získali motivaci přispět
k dodržování zásad udržitelného
rozvoje v občanském životě i odborné
pracovní činnosti, získali pozitivní
postoj k přírodě a motivaci k celoživotnímu vzdělávání v přírodovědné
oblasti. V učebních oborech máme
zařazen předmět biologie a ekologie
s jednohodinovou dotací ve studijních
oborech s dotací dvouhodinovou. Ve
všech předmětech je zařazeno průřezové téma Člověk a životní prostředí,
které se podílí na zvyšování gramotnosti pro udržitelnost rozvoje a přispívá k realizaci základních směrů
rozvoje lidských zdrojů. EVVO poskytuje žákům znalosti a dovednosti
potřebné pro pochopení principu
udržitelnosti, podněcuje aktivní integrovaný přístup k realitě a ovlivňuje
etické vztahy k prostředí. V souvislosti s jejich odborným vzděláním
poukazuje na vlivy pracovních činností na prostředí a zdraví a využívání moderní techniky a technologie
v zájmu udržitelnosti rozvoje.

Máte ve škole zpracovaný plán
environmentální výchovy? Kolik
učitelů se zabývá EVVO?
Ano, plán zpracováváme již několik let. Funkci metodika vykonává
výchovná poradkyně. V současné
době studují dva učitelé specializační
studium určené k výkonu funkce
environmentálního metodika. Součástí plánu je také projektové vyučování.
Environmentálním vzděláváním
se ale nezabývají pouze tito tři
zmiňovaní pedagogové. Jak jsem již
uvedl, téma Člověk a životní prostředí je obsaženo ve všech vyučovaných
předmětech na naší škole, proto
i všichni učitelé se o tuto problematiku zajímají.
V budoucnu chceme vybudovat
učebnu EVVO s funkčními modely
OZE, rozšířit knihovnu a videotéku.
Projektové vyučování, které dnes
uskutečňujeme v jednotlivých vyučovacích hodinách, chceme rozšířit do
celodenních nebo vícedenních projektů.
Co vám brání ve vybudování
speciální učebny na EVVO
a OZE?
Bude to rozsáhlá stavební rekonstrukce části budovy. Máme rozpracovaný stavební projekt. Celková hodnota stavebních prací a vybavení
se blíží jednomu milionu korun.
To je částka, která nespadne z nebe.
Začínáme dělat na projektu, kde
bychom chtěli získat prostředky
z evropských fondů.
Zapojili jsme se do projektu „Zelený most mezi teorií a praxí“, kde
působí šest škol z celé republiky
a do svých ŠVP zařazují moduly na
výuku obnovitelných zdrojů energie.
I z toho projektu chceme získat
prostředky na výuku a vybavení
učebny. Součástí projektu je pořádání
konferencí a workshopů, kde si budou školy vyměňovat zkušenosti
z výuky a budou získávat nové poznatky od firem, které se touto problematikou zabývají. Podporu a finance chceme získat i od firem, pro které
své studenty hlavně připravujeme.
I tady chceme naplňovat své ústřední
heslo: „Učíme dobře, učíme moderně!“
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A WORLD WITHOUT
MARA'S

For many people a trip to the Masai Mara to see the annual migration
of the wildebeest which arrive annually on the savannah grasslands is the
wildlife experience of a lifetime. The prospect of watching nature "red
in tooth and claw" in many East and South African game parks has huge
appeal – every year tens of thousands of tourists visit Kenya alone, earning
the country millions of dollars in tourist revenue. However, two fundamental
questions need to be asked – "does wildlife tourism benefit the local people
who live on and work the land" and "are the ever-increasing amount
of wildlife tourists visiting the Parks actually having
a negative impact on the very animals they are hoping to see"?

T

he Mara ecosystem covers
6 650 km2 and includes the
1 150 km2 Masai Mara National Reserve. It is situated in the
northern most section of the MaraSerengeti ecosystem – a large protected area including the Serengeti,
Ngorongoro Conservation Area and
a number of game reserves, covering
an area of 25 000 km2 in total.
It is bordered by the Serengeti Park
to the South and pastoral ranches
to the North, East and West, all
of which are wildlife dispersal zones.
The vegetation in this ecosystem consists of open savannah grassland,
dense thickets and riverine forests
and this is where we can theoretically see the "big five" which most
wildlife tourists visit the Mara to see
– Lion, Leopard, Buffalo, Elephant
and Rhino. More specifically the
Mara is the only region in Kenya supporting an ecologically viable lion
population and has one of the only
two remaining indigenous Black
rhino populations (although recent
developments may have changed this
– see later). The whole of the Mara
is classified as an Important Bird
Area (by Birdlife International) with
over 500 bird species present, but
is perhaps most famous as it hosts
an annual population of up to a million wildebeest migrating between
the Mara and Serengeti between
June and October.
However this popularity with
tourists and the associated increase
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in ecotourism ventures in and around
the reserve has resulted in this
ecosystem potentially facing many
adverse environmental impacts.
There are currently over 100 tourist
developments within the Mara
ecosystem and for many the heart
of the problem lies in the "masstourism" approach that is employed
by tour operators, with a major
source of debate being the low level
of finances the local people receive
from wildlife tourism. The arguments for and against high-volume,
low income versus high income, lowvolume safaris in the Mara are complex, but one thing is for sure – the
Mara's wildlife is demonstrating
signs of a steep decline. This is made
clear in the recent report from the
International Livestock Research
Institute who indicate that the numbers of giraffes, hartebeest, impala,
warthogs, topis and waterbuck all
fell "markedly and persistently"
throughout the reserve between 1989
and 2003. Their sample counts were
backed by government population
estimates that showed a reduction
in numbers as high as 95% for
giraffes, 80% for warthogs 76% for
hartebeest and 67% for impala over
the last 30 years. It follows that the
predators will be matching this trend
and there is already on the ground
evidence that lion and cheetah are
in decline, with some observers worried that they may ultimately be
heading towards a similar fate of the
wild dog, that of local extinction.

As I write there is controversy
in the Mara. The black rhino sanctuary in Olkeju Ronkai is being turned
into a building site, to allow the construction of one of the biggest game
lodges in the Mara. This particular
development is causing extreme concern to wildlife biologists as the black
rhino is already endangered, with
less than 40 surviving in the Mara.
Black rhino's are very shy and
extremely prone to human disturbance and it is already estimated
that 22 have been driven out of their
forest sanctuary as a consequence
of the construction. The main issue
for developments in general in the
Mara seems to lie with a lack
of adherence to the requirement
to produce an independent environmental impact assessment (EIA).
If they are undertaken properly,
by an independent consultant with
expertise in the field of wildlife biolo-

T THE MASAI
S WILDLIFE?
Orok where a conservancy has been
established by making payments
to the local land owners in exchange
for their removing their livestock and
homesteads. In return the owners
put in place a small, low impact,
tented camp which is much more
acceptable to the animals and the
guests who use it. Admittedly this
comes at a premium but we must ask
ourselves whether it is a price which
we simply must pay if the remaining
wildlife in the Mara is to do exactly
that - remain!
N


gy, EIA's will reveal the unacceptable
nature and location of some of the
tourism proposals put in place in the
Mara. This can then be acted upon
by the planning decision makers who
should refuse such developments.
We are left with a dilemma.
Without wildlife tourism dollars the
Mara and other game parks would
likely encounter a new suite of problems, including elevated levels
of poaching and large scale agricultural intrusion. Perhaps the best
solution lies in working closely with
tour operators to make sure that
safari tourism dollars bring greater
benefit to local communities. That
way the indigenous people will not
view the wildlife and the land they
occupy as competitors, rather something that should be conserved and
enhanced. A fine example of what
can be achieved can be seen at Olare
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