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KALENDÁRIUM
2. a 3. 10 – Velké Březno
JIŘINKOVÁ SLAVNOST
Zámek v květech nebo li květy v zámku Velké Březno. Zkrátka výstava květin v netradičních
zámeckých prostorách.
www.usti.npu.cz
14. a 16. 10. – Semily
SEMILSKÝ PAROHÁČ
Netradiční jméno pro přehlídku amatérských i profesionálních divadelních, loutkářských
a hudebních souborů.
www.semily.cz
16. 10. – Česká Skalice
SLAVNOST STROMŮ
Šestý ročník osvětové akce v rámci níž bude vysazeno v různých lokalitách několik stromů
a ve Vile Čerych bude doprovodný program. Pořádá Společnost pro záchranu Babiččina
údolí a Centrum rozvoje Česká Skalice.
17. 10. Netvořice
BENICKÁ DRAKIÁDA
Pro podzim tradiční akce - pouštění draků a jiných létacích strojů. Vítáni jsou především
obludy ručně vyrobené a dlouhým ocasem obdařené.
www.favory.cz
23. 10. Máslovice
MÁSLOVICKÉ DÝŇOBRANÍ
Budou se zdobit dýně, ochutnávat pochutiny z dýní, projdete se dušičkovým lesem
a protože jste v Máslovicích, můžete navštívit i muzeum másla.
www.maslovice.cz

Ve dnech 9. – 1 0. února 2011 proběhne v Praze mezinárodní konference

VODA V KRAJINĚ
MANAGEMENT KVALITY A TRVALE UDRŽITELNÉHO
VYUŽÍVÁNÍ V PODMÍNKÁCH KLIMATICKÝCH ZMĚN
Tuto konferenci pořádá nově ustavená Asociace pro vodu České republiky CzWA
a Technologická platforma pro udržitelné vodní zdroje.
Cílem této vodohospodářské akce je nastavit parametry optimálního využívání vody jako
významného přírodního zdroje a ve smyslu deklarace přijaté na 5. Světovém foru k vodě
v roce 2009 v Istanbulu respektovat tyto skutečnosti:
1/ Klimatické změny budou významně ovlivňovat všechny aspekty přírodních
vodních cyklů, často s negativními dopady na obyvatelstvo;
2/ Nedostatek vody v některých oblastech se bude prohlubovat, extrémní
události jako záplavy a sucho budou častější, změní se průběhy dešových srážek, režimy
průtoků v povrchových vodních tocích a zásoby podzemních vod.
Na konferenci vystoupí zahraniční odbornící z Irska, Anglie, Francie, Španělska a SRN, kteří
seznámí účastníky s aktuálním stavem využívání a ochrany vod v jednotlivých zemích EU,
s požadavky na sladění společné zemědělské politiky (CAP) a vodohospodářské politiky
(WFD) s využitím legislativních, ekonomických aj. nástrojů zkoumaných, připravovaných
nebo již platných v EU.
Na přípravách a odborném zajištění mezinárodní konference se podílí řada význačných
tuzemských i zahraničních odborníků z oblasti ochrany vod, krajiny a vodohospodářského
managementu
Prof. Jiří Wanner, DrSc., VŠCHT Praha, Česká republika
RNDr. Jan Pokorný, ENKI, Česká republika
RNDr. Miloš Gregar, ENSTRAS, Česká republika
Prof. Vladimir Novotný, UNW Boston, USA
Ray Earle, IWA, Irsko
RNDr. Ladislav Miko, TBC, Brusel
Ing. Rut Bízková, MŽP, Česká republika
Dotazy a další informace k mezinárodní konferenci Voda 2011 podá:
Ing. Markéta Hrnčírová, CzWA, odborná skupina difúzního znečištění,
e-mail: marketa.hrncirova@arcnet.cz
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Vážení čtenáři,

L

etní měsíce byly letos opravdu horké a zejména v červenci počet
tropických dnů překročil všechna očekávání. Srpen nás zase
překvapil povodněmi, které měly, tentokrát zejména na severu
Čech, katastrofální dopady. Ale léto se nám pomalu blíží ke konci.
NIKA, kterou držíte v ruce, přináší kromě pravidelných rubrik
(biotopy, Natura, Naučné stezky …) i rozsáhlejší článek o vodní
nádrži Švihov a jejím povodí. Pro tuto nádrž se více ujal název
„Želivka“ a to nejen proto, že leží na řece Želivce, ale je to i jisté
zjednodušení názvu pro naši největší vodárenskou nádrž (pijeme
přeci vodu ze Želivky). Na jejím povodí je popsán proces tzv. eutrofizace vodních nádrží, s jejímiž průvodními jevy (růst řas, výskyt
cyanobakterií, atd.) jsme měli možnost se seznámit letos v létě
i na jiných nádržích. Řada z těchto nádrží byla právě z důsledku
eutrofizace omezena k rekreačnímu využití (zákazy koupání).
Problém Želivky se netýká rekreačního využití (to je ostatně na této
vodárenské nádrži zakázáno), ale kvality pitné vody pro cca 15% obyvatel České republiky. Autoři srozumitelnou formou, ale přitom na
odborné úrovni, popi-sují hlavní příčiny a procesy v celém povodí,
které mohou k takovému stavu vést.
V loňském roce byla NIKA spolupořadatelem mezinárodní konference o povodí Želivky a vodárenské nádrži Švihov a vzhledem
k velkému mezinárodnímu ohlasu připravujeme na únor příštího
roku její opakování.
Musím z tohoto místa též poděkovat Ministerstvu životního
prostředí a zejména paní exministryni Rut Bízkové za pomoc při
přidělení dotace na vydávání časopisu NIKA. Ekonomická krize
dolehla i na náš časopis a jednání se sponzory jsou čím dále
obtížnější. Právě díky mimořádné dotaci se redakční radě a všem
spolupracovníkům a přispěvatelům podaří NIKU zachovat.
Přeji vám všem příjemné a poučné čtení
Miloš Gregar
šéfredaktor
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PRAHA
Někde pod Klukovicemi se údolí větví. To jak Dalejský potok dostává zleva
jeden z řady přítoků, nazývaný Stodůlecký potok. (Na některých mapách
je u něj i jméno Prokopský). Paneláky Jihozápadního města či jeho částí jsou
ještě za obzorem, vápencové stráně připomínají lesostepi kdesi z Karlštejnska.
Jedné vyvýšenice se tu říká Albrechtův vrch. Sem mne zavedl Petr Slavík
z pražského magistrátu a svěřil se mi zprvu s nápadem, pak projektem a dnes
už s realizací malého arboreta dřevin, které od pradávna rostly nebo byly
pěstovány v Praze a jejím okolí...

MINI-ARBORETUM
ALBRECHTŮV VRCH V PRAZE
V Praze a přece jen trochu „za Prahou“ vzniká malé
arboretum. Mini-arboretum. Můžete se k němu
dostat „shora“ městskou hromadnou dopravou, ale
lepší to je pěšky, od Vltavy, nádherným Prokopským
údolím. Co na tom, že to už dávno není Prokopské
údolí raného minulého století, údolí pro téměř
celodenní výlety! Chapadla velkoměsta sahají svými
konečky dnes už i sem. Přesto, vydáte-li se po silničce, proplétající se s Dalejským či Prokopským
potokem a železniční tratí k pramenům, co chvíli
nemáte o zmíněném velkoměstě ani potuchy. A když
se na některé z vápencových strání objeví stádečko
ovcí, dozajista vás taková pastorální idyla vrátí do dětství, možná i do časů ještě vzdálenějších.
úvodní poznámka V. Větvička

Praha má na rozdíl od většiny
velkoměst stále velký podíl přírodní
zeleně, jejíž nejvýznamnější části
jsou zákonem chráněny. Na území
Prahy se v současnosti nachází 89
zvláště chráněných území o rozloze
přes 2 250 ha. V dnešní uspěchané
době si již neuvědomujeme, že před
mnoha staletími, ale leckde třeba
i před několika desítkami let, bylo
území Prahy využíváno člověkem
především zemědělským způsobem.
Ovšem před několika tisíci lety zde
převažoval les, a na extrémních polohách, například na k jihu orientovaných stráních Prokopského údolí
i lesostep a otevřená společenstva
bylin a křovin..
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Účelem projektu mini-arboreta
je seznámit zájemce o pražskou přírodu – ale i náhodné návštěvníky Prokopského údolí – s dřevinami, které
se na území Prahy přirozeně vyskytují nebo by se vyskytovat mohly,
a také s některými zajímavými odrůdami ovocných dřevin, které se
dříve v krajině pěstovaly a které již
s postupem času upadly v zapomnění. V časech, kdy jsou některé děti
přesvědčeny, že krávy jsou fialové
a mléko se vyrábí v továrnách,
by to mohlo být dílko velmi záslužné.
Pro vybudování mini-arboreta
bylo vybráno místo v západní části
Prokopského údolí v lokalitě Albrechtův vrch, který se tak nazývá
podle již zaniklé Albrechtovy usedlosti. Hranicí mini-arboreta a vlastního Albrechtova vrchu (součásti
přírodní rezervace Prokopské údolí)
je Stodůlecký potok, který je unikátní ukázkou přirozeně meandrujícího vodního toku na území Prahy.
Samotnou vybranou oblast tvoří
louka vedle potoka, která byla z části
v polovině 20. století osázena sloupovitými topoly a tu a tam spontánně
zarůstá rozmanitými křovinami.
Okolo louky byly před mnoha lety
založeny ovocné sady – převážně se
švestkami, hrušněmi, jabloněmi
a třešněmi. Dnes z nich však zůstala
jen neudržovaná torza.
Prostor pod Albrechtovým sadem
je v dnešní době využíván hlavně
k procházkám obyvatel sídliš

Jihozápadního města a návštěvníků
Prokopského údolí - tedy ke „krátkodobé rekreaci“. Protože tvoří vstup
do Prokopského údolí směrem z Nových Butovic, nabízí se zde možnost
vytvoření poznávacího mini-arboreta
některých dřevin, které se na území
Prahy vyskytují nebo se vyskytovaly
v minulosti v době, kdy velká část
dnešní Prahy byla ještě zemědělsky
obhospodařovanou „kulturní krajinou“. Z prostorových i stanovištních
důvodů sem byly navrženy ukázky
dřevin tří společenstev - šípákové
doubravy, černýšové dubohabřiny a již
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1. hranice
řešeného území

existující střemchové jaseniny. V nejnižší, již silně zamokřené části louky,
byla vybudována tůň pro obojživelníky.
Dřeviny šípákové doubravy a vápencových lesostepí bude reprezentovat především dub šípák (Quercus
pubescens), doprovázený babykou
(Acer campestre) a jeřáby mukem
a břekem (Sorbus aria, S.torminalis).
Uplatní se tu i dřín (Cornus mas)
a řada doprovodných keřů, např.
hlohy (Crataegus laevigata), svída
(Cornus sanguinea), řešetlák (Rhamnus cathratica) a další.

Nevelká skupina dřevin bude
reprezentovat habrové doubravy, smíšené lesní porosty, které patřily
k převládajícímu typu lesních společenstev v nejbližším pražském
okolí. Zastoupeny budou habr obecný
(Carpinus betulus) a duby - zimní
i letní (Quercus petraea, Q.robur)
a doprovodné dřeviny, jako je líska
(Corylus avellana), hlohy (např Crataegus monogyna), brslen (Euonymus europaeus), zimolez (Lonicera
xylosteum) ad. Celkem tu je vysazováno více než 50 stromů a keřů.
Skupiny dřevin jsou vysazovány
na malém prostoru, proto nebude
možné vytvořit plnohodnotné společenstvo se zastoupením stromového, křovinného či bylinného patra.
Přesto věříme, že se podaří stvořit
přírodně i esteticky zajímavý prostor
s didaktickou náplní.
Blízkost zbytků starých ovocných
sadů byla navíc inspirací pro vytvoření ukázky starých ovocných
odrůd jabloní, hrušní, slivoní (včetně
původních, planých taxonů) a také
zde budou vysazeny zástupci dnes
už asi méně známých druhů ovoce:
kdouloně, morušovníky, mišpule,
oskeruše, „jedlé“ jeřáby, aronie
a další. Po dokončení výsadeb zde
budou osazeny informační tabule
s obrázky a texty k jednotlivým dřevinám i ke společenstvům, v nichž
spontánně rostly. Předpokládá se
postupná výsadba asi 70 ks ovocných
dřevin. O „údržbu“ travinného podrostu se postarají již shora zmíněné

2. cesty, pěšiny
3. vodní plochy
– nádrž, potok
4. zídka
5. stavební
objekt – vpus,
vtok
6. mokřadní
oblast
s rákosím

ovce, „sezónní ekologicky bezúhonné
zaměstnankyně pražského magistrátu“.
Projekt je koncipován tak, aby
co nejméně zasahoval do stávající
zeleně a zachoval větší část dožívajících sloupových topolů (Populus
nigra cv. Italica) jako významné krajinné dominanty a křovin, které jsou
hnízdištěm ptactva.
S výsadbami se již začalo. Předpokládá se, že větší část dřevin
se podaří vysadit již v roce 2010.
Menší část, zejména některé vysokokmenné odrůdy ovocných dřevin,
je třeba nejprve naroubovat a zapěstovat. Proto budou vysazovány postupně v následujících letech.
Projekt realizuje odbor ochrany
prostředí Magistrátu hl. m. Prahy.
Věříme, že se zde podaří vytvořit
hezké a přitom poučné přírodní
prostředí pro návštěvníky pražské
přírody. Navrhujeme, aby návštěvníci
této „venkovské“ (rustikální a pastorální) idyly za humny paneláků
navštěvovali lokalitu už od těchto
dnů, sledovali, jak se dílo daří a možná i pomohli.

N
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7. stávající
solitérní strom
8. stávající
skupina
srtomů, keřů
9. stávající
solitérní keř
10. navržený
strom
11. navržený
keř
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Z KRAJU

Křivoklát
z podhledu

Výlety podél řek a potoků
Dovolte, abychom vás pozvali na vyjíž ku na kole. V článku, který
naleznete na jiném místě tohoto časopisu, si proděláte částečnou
teoretickou přípravu, zde si vše můžete ověřit v praxi. Pro začátek
vám představíme několik tras, kde se dobře jezdí, kde je pěkně,
málo kopců a především bezpečí, klid a pohoda, tak aby si na své
přišli i začátečníci a rodiny s dětmi.

Trasa pod Alcazarem u Berouna

POLABÍ

Labe
u vodárny
Káraný

PODÉL ŘEK A POTOKŮ
Ve Středočeském kraji, v okolí Prahy, se sbíhá několik
řek a právě cyklotoulky podél vodních toků jsou velmi
oblíbené a vyhledávané. Krajina v blízkosti řek totiž bývá
rovinatá, voda si své okolí upravila, a nemusí jít ani
o řeky, totéž umí i každý větší potok a záleží pak
na lidech, jak cesty podél nich využijí, zda tudy vedou
pěšinky nebo cyklostezky. Například podél Labe vede
přímo dálková trasa, procházející celou Evropou, po které
můžete dojet až do Hamburku.
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Za osvědčenou stálici lze označit úsek mezi Nymburkem a Poděbrady, kde po obou březích Labe vede asfaltová
cyklostezka. Výlet můžete pohodlně začít již v Praze,
u stanice metra Černý Most, kde se napojíte na cyklotrasu 0035, po které projedete Horní Počernice a za nimi
najedete na cyklostezku, po ní objedete Zeleneč a následně sjedete do Lázní Toušeň. No a jste u břehu Labe, kde
se vám otevírá řada rovinatých cyklotras.

BEROUNKA
Opět můžete vyjet z Prahy, po levém břehu Vltavy
vede páteřní cyklotrasa A1, která vás nejprve proti proudu Vltavy a následně Berounky vyvede ven z metropole.
Projedete střídavě po levém a pravém břehu letoviska
Černošice, Dobřichovice, Řevnice a Hlásnou Třebáň a jste
u prvního možného cíle, v Karlštejně, ale můžete pokračovat až do Berouna a zpět se pohodlně vrátit vlakem.

Zajímavosti na trase Polabím:
Záleží podle toho odkud a kam až dojedete. Určitě
nevynechejte Nymburk a jeho krásné hradby,
lázeňskou pohodu v Poděbradech, zámek v Lysé
nad Labem a v Brandýse nad Labem nebo sakrální památky v sousední Staré Boleslavi.
Za projížku stojí filmové Kersko a nedaleký
písečný přesyp u Píst.
Zajímavosti na trase kolem Berounky:
Samozřejmě hrad Karlštejn, k němu není
co dodat, jde určitě o náš nejslavnější hrad.
V Berouně jsou dochovány zbytky opevnění
s branami, kterými se vstupuje na náměstí s renesančními a barokními domy.
Zajímavosti na trase Rakovnickym údolím:
Rakovník, město nejen s pozdně gotickými branami a kostelem sv. Bartoloměje. Hrad Křivoklát
je jedním z našich nejhodnotnějších, a tím i nejnavštěvovanějších hradů.
Zajímavosti na trase u Okoře:
Zřícenina hradu Okoř, založeného v druhé polovině 13. století. V Tuchoměřicích jistě nepřehlédnete dominantní kostel sv. Víta a navazující
bývalou rezidenci jezuitů. Roztoky jsou proslaveny
původně vodní tvrzí, přestavěnou na renesanční
zámek, v kterém sídlí Středočeské muzeum.

Z OKOŘE CESTA …
Další osvědčená „tutovka“ sleduje Únětický potok,
který ústí do Vltavy v Roztokách u Prahy. Výlet můžete
začít z Prahy jízdou cyklovlakem na Okoř a dále pokračujte po modré značce a cyklotrase 0078 do Tuchoměřic,
odkud pojedete po A50. To jste již v údolí, kudy teče
Únětický potok, který vás provede dále. Nejhezčí úsek,
Tiché údolí a okolní Kozí Hřbety, začíná za Úněticemi.
Zpět do Prahy se můžete vrátit vlakem z Roztok nebo
stylověji, tedy stále na kole. Využijte přívoz a do hlavního
města dojedete po pravém břehu Vltavy, kde vede trasa
A2.
Samozřejmě nejen podle vodních toků vedou možné
trasy pro vaše cyklovýlety, ale tyto mají své nesporné
výhody. Jak je již uvedeno, jede se v naprosté většině
po rovině, podél řek je vždy dost vesniček a měst, to znamená i příležitostí k občerstvení. A každá voda teče
z kopce dolů, tak proč toho nevyužít. Nasedat, jede
se z kopce!

N


RAKOVNICKÝ POTOK
Tentokrát pojedete podél menší vody, ale určitě
se vám zde bude líbit. Popis trasy je opravdu jednoduchý:
vlakem do Rakovníka a dále po cyklotrase číslo 303, společně s červenou značkou krásným údolím, kde nejezdí
auta a takřka stále z kopce až ke Křivoklátu a Berounce.
Bohužel další možné pokračování vede do prudkého kopce
a po silnici, to se obloukem dostanete k Berounce. Je lepší
si prohlédnout hrad Křivoklát a vrátit se opět vlakem.
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Cesta podél
Rakovnického
potoka
Cyklisté
v Tichém
údolí
Cyklostezka
podél Vltavy
na jihu Prahy
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NATURA 2000

Teplá Vltava
pod
Soumarským
mostem
nabízí
výjimečně
cenné výskyty makrofytní vegetace
vodních toků
a zároveň
je biotopem
perlorodky
říční.

NATURA 2000 A VODA

Poloha České republiky „na střeše Evropy“ je příčinou vysoké
diverzity vodních či s vodou bezprostředně spojených biotopů.
Přitom někdy ani netušíme, jak cenné jsou některé řeky, potoky,
rybníky, zatopené lomy, pískovny či další vodní biotopy, třeba
i blízko za našimi humny. Cílem dnešního příspěvku je proto
představit čtenářům stanoviště a druhy, které v českých vodách
a na jejich březích chrání evropská soustava Natura 2000.

TYPY LOKALIT A PŘEDMĚTY JEJICH OCHRANY

stolístkem střídavolistým. Zdejší biotop je přitom nesmírně důležitý i pro kriticky ohroženou perlorodku říční.
Drobné úlomky této vegetace (detrit) tvoří klíčovou
součást potravní nabídky, kterou perlorodka z vody filtruje, a představují tak důležitý faktor pro zachování její
vltavské populace.
Velmi vzácné a ochranyhodné jsou i porosty parožnatek či vegetace oligotrofních tůní s masožravými
bublinatkami – v rámci ČR jsou zachovány na celkové
rozloze pouhých několika málo hektarů (např. EVL
Rašeliniště u Suchdola či Soos). Výjimečné prostředí
představují dna přírodních šumavských jezer, kde se
vyskytují na jediných místech v ČR unikátní společenst-

Zachovalejší vodní toky (včetně některých úseků těch
nejvýznamnějších) jsou biotopem mnoha „naturových“
živočišných druhů. V tekoucích i stojatých vodách (a také
na jejich březích) se vyskytují charakteristická přírodní
stanoviště, údolí řek nebo přehradní nádrže mohou být
významnými ptačími lokalitami, podobně jako některé
rybníky či jejich soustavy. Na specifické vodní biotopy jsou
často vázány i vzácné druhy a unikátní typy vegetace.
Naši exkurzi proto začneme právě od rostlinné složky
vodních ekosystémů.

VODNÍ BIOTOPY, VEGETACE A ROSTLINNÉ DRUHY
Asi nejnápadnější je makrofytní vegetace vzplývavých a ponořených rostlin tekoucích vod, která se
v různých typech vyskytuje po celém území ČR, od nížin
až do hor. Význačné ukázky tohoto přírodního stanoviště najdeme např. na Šumavě, zejména ve Vltavské
nivě, kde se vyskytují cenná společenstva s dosud hojným
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Ptačí oblast Nádrž Nechranice je vyhlášena hlavně pro hejna severských hus,
které zde v tisících kusů zimují. Význam lokality je dán polohou v závětří
Krušných hor a faktem, že tu díky nízkým srážkám bývá málo sněhu,
což umožňuje husám pastvu na okolních polích s ozimy.

Charakteristickým příkladem jsou luhy v EVL Litovelské
Pomoraví, a se jedná o tzv. „měkké“ (každoročně zaplavované) či „tvrdé“ luhy (v nichž se záplavy opakují méně
často). Vzácným typem stanoviště jsou bahnité říční
náplavy, jichž se u nás v důsledku napřimování toků,
opevňování břehů a staveb jezů či přehrad zachovaly
už jen poslední zbytky. Tyto náplavy porůstá mj. kriticky
ohrožený žabníček vzplývavý, mající v ČR už jen dvě
lokality, z nichž však v EVL Labské údolí je spolu
s náplavy ohrožen plánovanou výstavbou plavebních
stupňů. Ještě vzácnější jsou štěrkové náplavy s židoviníkem německým, s výskytem výhradně v EVL Niva
Morávky.

RÁJE VODNÍCH PTÁKŮ
Rybníky a vodní nádrže jsou nejčastějším prostředím
pro české ptačí oblasti. Přirozeně jsou zde PO vyhlášeny
pro vodní ptáky (tzn. zejména řády bahňáků, brodivých,
dlouhokřídlých a vrubozobých), a už hnízdících, zimujících, nebo zastavujících se na tahu. Např. v PO Vodní
nádrž Nechranice, vystavěné v šedesátých letech na řece
Ohři hlavně jako zdroj vody pro nedalekou elektrárnu
Tušimice v současnosti pravidelně zimují tisíce hus polních a běločelých. Na Střední nádrži vodního díla Nové
Mlýny, která je významným hnízdištěm, tahovou zastáv-

VLEVO
NAHOŘE:
Šumavské
Černé jezero
skrývá
na svém
tajemném
dně zcela
unikátní
porosty
šídlatek.

va submerzní (tj. výhradně pod vodou rostoucí) vegetace
šídlatek – v Plešném jezeře roste šídlatka ostnovýtrusná,
v Černém jezeře šídlatka jezerní.
Vrátíme-li se na břeh, je třeba připomenout lužní lesy,
přímo spojené s pravidelnými záplavami v nivách toků.

kou i zimovištěm pro řadu druhů ptáků, hnízdí mj. velmi
početná populace rybáka obecného a shromaž ují se zde
rovněž neuvěřitelné počty (desítky tisíc) severských husí.
V další jihomoravské PO Lednické rybníky jsou předmětem ochrany hnízdící populace kvakoše nočního
a na tahu se zastavující hejna hus velkých, zrzohlávek
rudozobých či lžičáků pestrých. Hojně rozšířeným
biotopem jsou zde mj. rákosiny (na Nesytu až 30 ha
rákosin), představující zajímavé hnízdiště pro slavíka
modráčka a četné další druhy.
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Lužní les
v Litovelském
Pomoraví
při jarní
záplavě.

EVL
a PO Poodří neregulovaný tok
Odry s četnými břehovými
stěnami,
které jsou
ideálním
biotopem pro
hnízdění
ledňáčka
říčního.
EVL Dolní
Sázava
poblíž Týnce
nad Sázavou
hostí vedle
velevruba
tupého
i početnou
populaci
hořavky
duhové.

dále se vyskytují i stovky volavek bílých, kopřivek obecných nebo lžičáků pestrých. Rákosiny umožňují početné
hnízdění slavíka modráčka či motáka pochopa, přirozený
tok Lužnice s množstvím obnažených břehových stěn
a trhlin je atraktivní i pro ledňáčka říčního atd. Posledně jmenovaný druh vyhledává hlinité břehy neregulovaných toků, v jejichž stěnách si hloubí hnízdní nory, další
velmi významné lokality ledňáčka proto najdeme také
v povodí řeky Odry (PO Poodří a PO Heřmanský stav
– Odra – Poolší), v Litovelském Pomoraví či na Křivoklátsku.

RYBÁŘSKÉ OKÉNKO

Jednou z nejvýznamnějších je ptačí oblast Třeboňsko,
která byla vymezena pro celkem 19 druhů chráněných dle
evropské směrnice o ptácích – zčásti se jedná o lesní
druhy, ale převažují druhy vázané na vodní ekosystémy.
Mezi nimi je pozoruhodný např. výskyt orlů mořských
(nejpočetnější v ČR a významný i z hlediska středoevropského – 10-15 hnízdících párů, zimuje zde až 70 jedinců!),
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V ČR jsou vyhlášeny evropsky významné lokality pro
celkem 14 „naturových“ druhů ryb. V naprosté většině
jsou tyto druhy vázány na zachovalé přirozené toky.
Vhodné biotopy pro některé z nich (vranka, mihule) představují horní úseky horských a podhorských toků, pro
jiné jsou naopak významné pomalu proudící až stojaté
vody. Příkladem je piskoř pruhovaný, který žije v zabahněných tocích, případně i v některých rybnících (EVL
Lužnice a Nežárka, Třeboňsko – střed, Strážnická Morava, Poodří, Niva Dyje), anebo naše nejmenší původní
ryba – hořavka duhová obývající nížinné úseky řek (EVL
Dolní Sázava, Labe – Liběchov, Hraniční meandry Odry,
Údolí Dyje, Soutok – Podluží atd.).
Soustava Natura 2000 chrání i druhy ryb, které jsou
v ČR vázány jen na několik málo míst. Např. losos obecný se v současnosti vrací zpět na trdliště do toků Labe,

Rak kamenáč je prioritním druhem podle
směrnice o stanovištích, u nás je zároveň jediným
naturově chráněným korýšem.

Ploučnice, Kamenice a Ohře, jinde jej však limitují
migrační překážky. Nejvzácnější druhy u nás jsou
dokonce svým výskytem omezeny na jedinou lokalitu
– třeba sekavčík horský v ČR žije pouze v EVL Vlára.
Zcela výjimečnou lokalitou z hlediska druhové bohatosti
naturových druhů je ovšem EVL Soutok – Podluží, v níž
se dosud jako na jediném místě u nás vyskytuje ostrucha
křivočará, ježdík žlutý, j. dunajský, drsek menší a d. větší,
a spolu s nimi dalších pět naturových druhů ryb (mj.
bolen dravý či hrouzek běloploutvý).

VE VODĚ NEŽIJÍ JEN RYBY
Protože vodní faunu netvoří jen ryby, nesmíme
zapomenout na další předměty ochrany evropsky významných lokalit, které jsou pevně spjaty s vodním
prostředím. Drobnější a často umělé vodní nádrže (např.
zatopené těžebny) bývají velmi cenné jako lokality pro
výskyt naturových obojživelníků (čolci, kuňky). Ze savců
se jedná o bobra evropského a vydru říční. Bobr tvoří

lokálně početné populace v povodí Moravy a Dyje, na dolním Labi či v Českém lese. Vydra, vzhledem k tomu,
že se jedná o predátora, není pochopitelně tak početná,
avšak i její stavy se v současnosti zvyšují a alespoň občasný výskyt je pozorován ve značné části republiky.
Dlouhodobě stabilní populace najdeme v jižních a jihozápadních Čechách – na Šumavě a Třeboňsku, dále
na Vysočině, v Beskydech či Labských pískovcích.
Méně nápadnými obyvateli vod jsou bezobratlí živočichové. Z korýšů představuje prioritní naturový druh rak
kamenáč. Relativně silné populace vytváří hlavně
v západních a středních Čechách, na Moravě se nevyskytuje. Tento korýš je citlivým indikátorem zachovalosti
celého toku, nebo potřebuje velmi čistou vodu, neupravené kamenité dno a přirozené břehové doprovody.
Podobný bioindikační význam jako raci mají také vodní
měkkýši. O perlorodce říční a jejích nárocích už řeč byla,
čistou vodu vyžaduje i velevrub tupý, dosud poměrně
hojný v Ohři či Sázavě. Dalším velmi vzácným druhem
je svinutec tenký, vázaný na zarostlé stojaté eutrofní tůně
v nivách velkých řek a odstavená ramena se spletí vodního rostlinstva.
Z naturově chráněných skupin hmyzu jsou u nás zastoupeny tři na kvalitu prostředí náročné druhy vážek.
Např. vážka jasnoskvrnná osidluje různé typy stojatých
vod (nejčastěji lesní a luční tůně, slatiniště, rašeliniště,
jezera a extenzivně obhospodařované rybníky). Vyskytuje
se vzácně v jižních, severních a východních Čechách,
podobně jako klínatka rohatá, která se pro změnu vyvíjí
v čistých tocích s přírodně blízkými břehy, písčitým nebo
štěrkovým dnem a se slabou vrstvou detritu. Nejvzácnější
vážkou je šidélko ozdobné, které obývá pouze EVL
Piletický a Librantický potok na východě Čech. Podobně
vzácný je i jediný naturový vodní brouk – potápník
Graphoderus bilineatus, jehož poslední známá recentní
lokalita je na rybníce Vizír (EVL Třeboňsko – střed). 
N
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EVL
Kaolinka
Únanov
na jižní
Moravě
je jednou
z celé řady
„vodních“
naturových
lokalit,
vzniklých
zatopením
lomu po
ukončení
těžby (v tomto případě
kaolínu).
Předmětem
ochrany
je zde čolek
dravý.
VLEVO
DOLE:
Pobytové
stopy bobra
evropského
v Českém lese
(okus skácené osiky
v EVL
Kateřinský
a Nivní
potok).
V současnosti se bobr
v ČR šíří,
místy může
v okolí toků
způsobovat
i škody
na dřevinách.
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BIOTOPY

Porosty
s ostřicí
dvouřadou
(Carex
disticha)
vyplňují
mírně
zaplavované
luční
sníženiny.

BIOTOPY
ČESKÉ REPUBLIKY
RÁKOSINY A OSTŘICOVÉ POROSTY

Tam, kde se potkává pevná zem se stojatou vodou, je zóna
vysokých travin tvořících lem okolo vodní plochy. Jsou to místa,
kam se lidé příliš nehrnou. Není divu, lze si tam namočit nohy,
zabořit se do bahna, pořezat o ostřice či zabloudit v rákosí, být
poštípán komáry a dala by se jmenovat i další protivenství. Zároveň
je to svět s poměrně přísnými pravidly. Vládne obvykle jedna dominanta, která je tam bu proto, že prostě dorazila na lokalitu první
a jiné už mezi sebe nepustila nebo jí místní podmínky vyhovují
o trochu více než druhům jiným. Okraje vod jsou obtížným místem
pro život. Rostliny se tu musí vyrovnat s podmínkami na rozhraní
světa vody a souše. Nejobtížnějším faktorem je především nepředvídatelnost změn výšky hladiny vody, takže rostliny jsou někdy
částečně zaplavené a někdy na suchu. Pro rostliny je obtížné adaptovat se na situaci, kdy část rostliny je vynořená, zatímco kořeny
a nejspodnější část je pod vodou. Problémem je především
nedostatek kyslíku a tedy nutnost jeho rychlého doplňování
z nadzemních částí rostliny. Proto najdeme u všech rostlin pobřežní
zóny mnoho mezibuněčných prostor na způsob známého aerenchymu ve stoncích sítin. Na okrajích vod také hodně fouká a nadzemní
část je vystavena tomuto vzdušnému proudění, zatímco pod vodou
se musí vypořádat s vlnobitím. Provětrávací pletiva tak díky své
stavbě pomáhají i ke zpevnění celé rostliny. Pro život v nestabilním
bahně je také výhodné mít velkou část rostlinné hmoty v podzemí
a pomocí oddenků být zachycen v substrátu na mnoha místech.
Oddenky mají schopnost rychlého růstu, takže dominanty
se mohou rychle šířit. Ze všeho výše řečeného tedy vyplývá,
že příbřeží je místem vysoce selektivním, neúprosným, vhodným
pro několik statných druhů. To je důvodem, proč zde nepotkáme
příliš mnoho vzácných druhů, které jsou citlivější na podmínky
prostředí a v drsné konkurenci mají problém se uplatnit.
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Pro jemnější dělení rákosin a porostů ostřic je rozhodující úroveň hladiny vody na lokalitě a nakolik je její
pohyb dynamický v průběhu roku. Důležité jsou také
vlastnosti dnového sedimentu.

RÁKOSINY
Vegetace rákosin eutrofních stojatých vod je opravdu robustní s jednou až několika dominantami a nemnoha doprovodnými druhy. Obsazuje místa s mírným kolísáním vodní hladiny a s přeplavením vodou po většinu
roku. Nejčastějšími a nejznámějšími dominantami jsou
rákos obecný (Phragmites australis) a oba běžně druhy
orobinců, tj. orobinec širolistý a o. úzkolistý (Typha latifolia a T. angustifolia). Druhý jmenovaný roste v případě
společného výskytu na hlubší vodě. Častou dominantou
hodně eutrofních pobřeží je zblochan vodní (Glyceria
maxima). Jeho porosty nejsou příliš oblíbené vodními

ptáky, takže v nich obvykle skoro nic nehnízdí. Vzácnější
jsou porosty s dominantním skřípincem jezerním
(Schoenoplectus lacustris). Přeslička poříční (Equisetum
fluviatile) je ve srovnání s ostatními dominantami přece
jen menší a konkurenčně slabší, takže se uplatňuje
v časných fázích sukcese nebo na živinami chudých
a spíše podhorských stanovištích. Také zevar vzpřímený (Sparganium erectum) je konkurenčně slabší.
V rákosinách se okrajově uplatňují také druhy ze sušších míst a vodní druhy, pravidelně například různé
okřehky. Z vzácných druhů se vyskytuje pouze pryskyřník velký (Ranunculus lingua), který má jen několik desítek lokalit zejména v Polabí a na Dokesku.
Není vázán jen na rákosiny, ale i na jiné mokřadní
porosty, zejména na vegetaci bahnitých substrátů. Dnes
již hodně ustoupil také u nás nepůvodní puškvorec
(Acorus calamus), který svou vůní doprovázel rybniční
okraje.

Ďáblík bahenní (Calla palustris) vytváří porosty
v místech nezpevněných sedimentů.

VYSOKÉ OSTŘICE
Porosty vysokých ostřic se uplatňují v mělčí vodě, kde
navazují na rákosiny. V letním období obvykle hladina
vody zaklesává pod povrch nebo je těsně při povrchu.
Rozlišuje se opět více typů dle dominantní ostřice nebo
trávy. Nejrobustnější a druhově nejchudší jsou porosty
s dominantní ostřicí pobřežní (Carex riparia), o. štíhlou (C.
acuta) a o. ostrou (C. acutiformis). Ostřice zobánkatá (C.
rostrata) tvoří své porosty zejména na organických substrátech a ve vyšších polohách. Podobný, již přece jen nižší
vzhled mají i porosty s ostřicí měchýřkatou (C. vesicaria),
ale jsou druhově bohatší. To platí i o porostech s ostřicí
liščí (C. vulpina), nebo o. dvouřadou (C. disticha), které
jsou časté především v místech terénních sníženin
plnících se jarní či srážkovou vodou. Odlišný vzhled mají
porosty ostřic tvořících statné bulty. Porost je tím mezerovitý a ve vodě mezi bulty se uplatňují některé vodní
druhy a na bultech roste třeba ptačinec bahenní (Stellaria palustris). Porosty bultovitých ostřic jsou u nás
v současnosti rozhodně vzácnější než předchozí typ.
Ostřice latnatá (Carex paniculata) a ještě vzácnější
ostřice odchylná (C. appropinquata) tvoří nízké a široké
bulty. Oproti tomu ostřice vyvýšená (C. elata) má trsy
spíše vysoké s užší základnou. Do vegetace vysokých
ostřic patří i vzácné porosty s ostřicí dvoumužnou (C. diandra) a na zrašeliněných stanovištích především v jižních
Čechách a na Dokesku i porosty se zajímavou úzkolistou
ostřicí plstnatoplodou (C. lasiocarpa). Krom samotných
ostřicových porostů se do této skupiny řadí i vegetace
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Ostřice
dvouřadá
(Carex
disticha)
patří mezi
stejnokláskové ostřice,
kde
se v jednom
klásku
střídají
samčí
i samičí
květy.
Květy šmelu
okoličnatého
(Butomus
umbellatus)
můžeme
obdivovat
zejména na
stanovištích
s kolísající
vodou.

s travními dominantami, a sice se třtinou šedavou
(Calamagrostis cannescens) a s chrasticí rákosovitou
(Phalaris arundinacea), která je doma i v poříčních
rákosinách.

KDE VODA KOLÍSÁ
Na místech s výraznějším kolísáním vodní hladiny
najdeme eutrofní vegetaci bahnitých substrátů. Opět zde
nebývá mnoho druhů, i když s ohledem na kolísání vody

Ostřice
měchýřkatá
(Carex
vesicaria)
patří
do skupiny
různokláskových ostřic,
takže dole
jsou vidět tři
samičí klásky
se světlými
nafouknutými mošničkami a nad
nimi dva
tenké klásky
samčí.
Ostřice
pobřežní
(Carex
riparia)
je naší
nejstatnější
mokřadní
ostřicí
s výrazně
řezavým
okrajem
listů.

se jich uplatní více. Ve vodní fázi tu rostou některé
okřehky, hvězdoše, úpory či lakušníky. Při vysychání
vstupují do porostů druhy typické pro obnažená dna rybníků, jako třeba dvouzubce (Bidens sp.). Hlavní dominanty jsou méně robustní než u předchozích skupin. Výrazně
se uplatňuje miříkovitá rostlina halucha vodní (Oenanthe
aquatica), která je hodně proměnlivá dle stavu vody
a doby, kdy vyklíčila. Časté jsou také žabníky (Alisma sp.),
šmel okoličnatý (Butomus umbellatus), šípatka
střelolistá (Sagittaria sagittifolia) a rukev obojživelná
(Rorippa amphibia). Z vzácnějších druhů určitě zaslouží
zmínku prustka obecná (Hippuris vulgaris), zvláštní
přesličkovitě vyhlížející rostlina ze samostatné čeledi
s drobnými jednopohlavnými květy. Nejčastější je
v Polabí. Další vzácností je třeba skřípina kořenující
(Scirpus radicans), tvořící neobvyklé šlahouny na způsob
jahodníků. Ta roste hlavně v jižních Čechách, ale
i v širším okolí Prahy.

KDE SE ZEMĚ HOUPE
Na místech s nezpevněnými sedimenty najdeme vegetaci mezotrofních bahnitých substrátů. Vyskytuje
se v místech akumulace organické hmoty a vstupovat
do těchto porostů vždy znamená značné riziko hlubokého
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zapadnutí do zdánlivě bezedné bahnité kaše. Tato vegetace je u nás dnes již velmi vzácná stejně jako většina
jejích typických zástupců. Tento typ vegetace má svůj
domov v pánevních oblastech, jako je Třeboňsko nebo
Dokesko, ale také v Polabí, Poodří a na Vysočině. Jednou
ze strategií jak uspět v těchto podmínkách je tvorba
dlouhých plazivých oddenků splývajících na nezpevněném bahně. To je typické pro krásný áblík bahenní
(Calla palustris), vachtu trojlistou (Menyanthes trifoliata)
nebo mochnu bahenní (Potentilla palustris) či vrbinu
kytkokvětou (Lysimachia thyrsiflora). Z ostřic je charakteristickým druhem atraktivní trsnatá ostřice nedošáchor (Carex pseudocyperus). Vzácně tu může růst také
naše nejjedovatější rostlina z čeledi miříkovitých, rozpuk
jízlivý (Cicuta virosa). Častý je naopak další reprezentant
jiné čeledi s výskytem mnoha jedovatých rostlin - lilek

Mařice pilovitá (Cladium mariscus) roste jen na pěti místech v Polabí

potměchu (Solanum dulcamara). Statný šovík koňský
(Rumex hydrolapathum) roste pouze v nížinách a svou
mocnou tvorbou biomasy výrazně přispívá k zazemňování
těchto pozoruhodných stanoviš.

OKRAJOVÉ ZÁLEŽITOSTI
Nejsme zemí plošných slatin ani slanisek, takže
rákosiny vzniklé na takovýchto půdách jsou u nás velice
vzácné a kriticky ohrožené. Na vápnitých slatiništích
roste na pouhých pěti místech v Polabí mařice pilovitá
(Cladium mariscus). Je to statný šáchorovitý druh
s pilovitým okrajem listu rostoucí u nás jen mezi Lysou
nad Labem a Mělníkem na slatinách zvaných černavy.
V hustých porostech není příjemně náhodnému chodci
ani dalším druhům rostlin. Přesto stojí za zmínku ale-

Výrazné bulty
ostřice
latnaté
(Carex
paniculata)
v tůni
Kokořínského
dolu

spoň rovněž kriticky ohrožená sítina slatinná (Juncus
subnodulosus), která ho na většině lokalit doprovází.
Na slaných půdách jsou rákosiny někdy druhově
bohatší. Často je zastoupen i samotný rákos. Spolu s ním
se vyskytuje skřípinec davoublizný (Schoenoplectus
tabernaemontani) a kamyšníky – zejména kamyšník přímořský (Bolboschoenus maritimus). Z nižších druhů
směrem do sušších míst se uplatňují i některé další vzácnosti, jako je sítina Gerardova (Juncus gerardii) nebo
ostřice černoklasá (Carex melanostachya). Největší vzácností je panonský druh pcháč žlutoostenný (Cirsium
brachycephalum) řazený mezi chráněné druhy soustavy
NATURA 2000. Má malý areál v panonské nížině, takže
na jižní Moravě je na samém okraji svého areálu a dnes
se vyskytuje pouze v okolí Trkmanského dvora. Slané
rákosiny najdeme jen na nejteplejších a nejsušších
místech republiky, kde převažuje výparný režim, který
umožní vzlínat solím až k půdnímu povrchu. Taková
místa najdeme na jižní Moravě, v současnosti již téměř
výhradně v okolí říčky Trkmanky a rybníka Nesytu.
Dalším územím je pás od středního Polabí po Mostecko
a konečně izolovaný západočeský Soos. Současná místa
s výskytem slanomilné vegetace jsou pouhým torzem
dřívějšího stavu po všech zásazích do vodního režimu krajiny.
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CESTUJEME PESKY...

Medník, kandík
a nejstarší stezka

je posprejován a nečitelný. Ostatní
zastávky jsou (tedy byly při mé
návštěvě v březnu 2010) již v pořádku a představí vám důkladněji řeku
Sázavu, invazivní druhy rostlin,
suové lesy, studánky a prameny,
stromy, slavný kandík psí zub,
geologii a další.
Samotná trasa NS vede po levém
břehu Sázavy a hned za lávkou
odbočuje vlevo proti proudu a sleduje
červenou turistickou značku, kterou
opouští až u informační zastávky
číslo 8, od které začnete stoupat
po úbočí Medníku. Na jeho temeni
se trasa stezky začne klikatit, až vás
dovede nad okraj srázu ke skalní
vyhlídce Třeštibok. Ve své druhé
části, tedy při sestupu zpět do kaňonu k Sázavě se trasa NS napojí
na modrou turistickou značku, se
kterou se vrátíte zpět na původní
trasu. Cesta je značena klasickými
značkami pro NS, tedy bílým čtvercem se zelenou úhlopříčkou.

VRCH A JEHO KYTIČKA
Výhled
na údolí
Sázavy

První dvě slova v titulku jistě nejsou pro zasvěcené záhadou. Pro ostatní
vysvětlím: Medník je vrch nad Sázavou nedaleko na jih od Prahy a na něm
roste kytička kandík psí zub, a to jako na jediném místě u nás, a právě tudy
vede naše nejstarší naučná stezka, kterou si společně projdeme.

Dalším důvodem, proč se vypravit právě na tuto naučnou stezku
(NS), je její takřka z mrtvých vstání, které se událo v říjnu loňského
roku, a to díky ZO ČSOP Zvoneček
z Vraného nad Vltavou. První verze
stezky vznikla již v roce 1965, jako
vůbec první oficiální NS na území
tehdejšího Československa. Od té doby prodělala několik změn a verzí,
ale v posledních letech silně chátrala,
až tak, že do své loňské obnovy se
dala považovat za zaniklou.

NAD SLAVNÉ ÚDOLÍ
Údolí řeky Sázavy, Posázavský
pacifik či Posázavská stezka. Co jméno, to legenda spojená s počátky
trampingu, s vodáky či s milovníky
nostalgické železnice. Všem těmto
fenoménům, ale ještě mnohému dalšímu se věnují informační zastávky
na trase NS, je jich na pěti kilome-
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trech celkem čtrnáct. První panel
je přímo u železniční zastávky Petrov
u Prahy a obsahuje úvodní informace
o NS, tedy její mapu a vyobrazení
ostatních 13 infotabulí. Bohužel,
právě zde si zařádili vandalové, text
Jarní vody Sázavy

Samotný Medník se skládá
ze dvou vrcholů, Malého a Velkého,
přičemž nejvyšší kóta má hodnotu
416,5 m n. m. Malý Medník a jeho
severovýchodní a východní svah byl
již v roce 1933 vyhlášen jako zvláště
chráněné území, které nyní známe
jako národní přírodní památku
Medník. Předmětem ochrany jsou
bučiny a habrové doubravy, které
skrývají již několikrát zmiňovanou
nenápadnou liliovitou kytičku kandík
psí zub (Erythronium dens-canis).

Odpočívadlo
na trase
naučné
stezky
Lávka od vlakové zastávky Petrov

Kandík psí zub získal své
neobvyklé jméno podle tvaru
světlé cibulky, která připomíná
psí zub.

Odbočka
na vrcholek
Medníku
Chata jako vlaštovčí hnízdo nad řekou

ická květina dostala jakkoliv, jedná
se o mimořádně vzácnou a kriticky
ohroženou rostlinu, chráněnou vyhláškou 395/92 Sb.

LIDSKÉ ZÁSAHY

Pěšinka vytesaná ve skále

Zajímavé jsou dvě verze o rozšíření
rostliny právě v této lokalitě. Jedna
možnost, ta méně romantická, tvrdí,
že svahy Medníku připomínají podmínky, kde kandík původně roste,
to je jižní Evropa od Španělska
po Balkán a dále Asie přes Kavkaz
až do Japonska. Druhá hypotéza souvisí s mnichy ze strahovského kláštera, kterému území okolo Hradiška
patřilo, a právě mniši zde mohli
kandík vysadit. A se sem sympat-

Jak to má již lidský druh ve zvyku
(nebo zlozvyku), kde je pěkná příroda, začne se hned něco budovat.
V případě údolí Sázavy pod Medníkem toto pravidlo platí hned několikrát, a to zvláště v posledních více
než sto letech. Samozřejmě historie
osídlení romantického údolí je prastará, ale z novodobých dobyvatelů
je nejstarším a nejviditelnějším železniční tra, onen slavný Posázavský
pacifik. Historie dráhy začíná v roce
1881, kdy byl vybudován úsek Nusle
– Modřany, a v následujících letech
další, až do Dobříše a Skochovic, kam
poprvé vlak dorazil v roce 1900.

Další lidskou aktivitou, kterou
v okolí Medníku rozhodně nepřehlédnete, jsou trampské chaty, které
uvidíte na obou březích Sázavy. Největšího rozmachu se tento druh
rekreace dočkal v meziválečné době,
kdy roku 1920 vznikla například
jedna z nejstarších sázavských osad
Arizona, kterou spoluzakládal i Zdeněk Burian.
Současně s tím, jak se rozšiřovaly
chaty, se do strání a srázů nad řekou
zakusovala i Posázavská stezka, kterou v letech 1919 až 1924 vybudoval
Klub čsl. turistů. V celé délce měří
stezka 68 km, kopíruje dolní tok
Sázavy a její hlavní část je značena
červenou značkou. Na trase bylo
vybudováno několik zářezů, zídek,
můstků, schodiš a vyhlídek. Poblíž
Pikovic je ve skále umístěna pamětní
deska věnovaná Posázavské stezce.
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CESTUJEME NA KOLE...

Jedeme na výlet

spolehlivých, které musí zvládnout
vaši váhu, nerovnosti cest, bláto
či prach a především řadu ujetých
kilometrů. Všechny díly a jejich
funkce si zaslouží pozornost, pokud
ne vaši, tak servisu. Není nic horšího
než porucha z nedbalosti uprostřed
lesů, kdesi …, tím opravdu sympatie
kolektivu nezískáte.
Nejde ani tak o ten kolektiv, ale
především o vaši bezpečnost. Stačí
jmenovat: prasklé lanko u brzd, vypadlé přední kolo, prasklý zpuchřelý
pláš, uvolněná přehazovačka namotaná v drátech atd. Důsledky
si domyslete sami.

KUDY VEDE CESTIČKA

U cíle,
tentokrát
Radhošt

Když je
cesta mokrá

Léto je za námi a s ním i čas prázdnin a většiny dovolených. Rozhodně
však neskončil čas výletů.
Ba naopak. Na nicnedělání u vody
již není to správné teplo, ale počasí
bude jistě ještě nějaký čas přívětivé
a příroda se začne podzimně barvit,
to vše jsou výzvy k tomu vyjet
někam na kole.
Dá se dohromady pár kamarádů,
kolo se vytlačí nebo vyloví odkudsi,
tedy pokud na něm nejezdíte
pravidelně, nasedne a jede.
Kamkoliv, hlavně aby tam nebyly
kopce, moc aut a na trase našlo pár
dobrých hospod.

I takovýto scénář může mít výlet
na kole. Ovšem úspěch akce je přinejmenším nejistý, natož spokojenost
všech jeho účastníků. Kvalitní vyjíž ka na kole má svá pravidla a požadavky jak na účastníky, tak na
použité bicykly, ale i na teoretickou
přípravu. Nemusí při tom jít o náročnou vyjíž ku, natož vícedenní výpravu, o těch až někdy jindy. Dnes
si povíme o několika úskalích plánování zcela obyčejného půldenního
výletu, která se však mohou využít
i u větších akcí.

DŮVĚŘUJ, ALE PROVĚŘUJ
Oblíbené heslo neoblíbených Rudých komisařů je platné dodnes, a to
i při plánování výletu na kole. Prověřit předem, než vyrazíte, se musí
především samotné kolo, pak rovněž
trasa, po které hodláme jet. Velice
důležitá je i fyzická kondice a technická zdatnost účastníků „zájezdu“,
ale také jejich naladění na společnou
strunu kolektivu. Takže postupně.

TECHNICKÁ KONTROLA
Jízdní kolo je zdánlivě jednoduchý stroj, který je však schopen vykonat velmi mnoho náročné práce.
K tomu se využívá komponentů,
mnohdy velmi titěrných, ale přesto
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V době „internetové“ se výlety
nejlépe plánují přes tento virtuální
svět, kde však předpokládáme,
že trasu někdo před námi reálně projel. Ovšem mnoho zdánlivě úžasných
výletů vzniklo přímo od psacího
stolu, tedy od monitoru, aniž by si
autor ověřil, zda podklady odpovídají
aktuálnímu stavu v terénu. Například velkou paseku v použitelnosti
cyklotras v okolí Prahy dělá výstavba
satelitních a komerčních celků, ale
v posledních letech i budování dálničního obchvatu metropole. O stárnutí tištěných map nemluvě. Pěknou
„kulišárnu“ cestovatelům provádí
průběžně Klub českých turistů, který
občas trasu přeloží (což lze pochopit), ale také sem tam změní barvu
značky (což nelze pochopit).
Ideálním řešením je lokální rider,
znalý svého kraje, případně aktuálně
projeté trasy stažené z cestovatelských webů.

PROČ JÁ TAM VŮBEC JEL
I cesta může být cíl, ale ještě lepší
je, pokud cesta má i cíl a smysl.
Ideální je kombinace pěkné cesty
(pohodlné a bezpečné) a řady zajímavostí na ní. Pro někoho je podstatná hospoda, pro jiného kavárna či
cukrárna, další dává přednost historii, jiný přírodě. Dohodněte se předem, protože docela spolehlivým
zabijákem pohodové atmosféry jsou
věty tipu: „A to zase musíme do hospody!?“, případně: „Nezdržuj s tím
focením!“.

Cukrárna,
cíl výletu
pro děti
a cyklistky

Mocná přitažlivost chlazeného G platí i na cyklisty
Tak kudy vede další cesta...

zjistíte, že jedete sám. Bu na špici
nebo konci. Pak nastává čekání,
hledání, telefonování a následně vyčítání. Platí jedno pravidlo, které si
mnozí nepřipouštějí případně je arogantně ignorují. Skupina jede tak
rychle, jak jede její nejslabší člen.
Pravidlo kruté, protože neúprosně
prověří, zda jedete v kolektivu nebo
v nespolupracující skupině jednotlivců. Všemu se dá předejít informací, že s vámi pojede netrénovaná
přítelkyně, nebo že berete mladšího
brášku.

CESTA BYLA SUCHÁ,
MÍSTY MOKRÁ
Při plánování cesty nepodceňujte
vrstevnice, jde sice obvykle na mapě
o ty nejtenčí čárky, ale v terénu jejich
překonávání opravdu bolí a unavuje.
Pozor na skupinu jezdců, kteří
jezdí jen pro jízdu samu. Ti se zacvaknou do pedálů a jedou, dokud neujedou svých x desítek km, ale kudy jeli,
to ani neví.

NÁHODNÁ SEŠLOST
NEBO KOLEKTIV
Máte kolo, máte trasu, máte společnost, tak jedeme a najednou

Tak to bývá, počasí se neporučí,
předpově má pravděpodobnostní chybu a po dešti jsou cesty mokré. Další
zádrhel nastává, pokud se vydáte
po turistických značkách pro pěší.
Nic vám nebrání pustit se po nich
na kole, ovšem podstupujete riziko,
že kolo povedete, případně dokonce
budete přenášet po schodech až žebřících.
Vážnější, přímo právní překážkou
v použití cesty jsou dopravní značky.
Zákaz vjezdu všech vozidel bývá
takřka u všech vjezdů do lesa, což
samozřejmě žádný cyklista nedo-

držuje, dokonce je mnohdy přímo
na stejném sloupku umístěna značka
cyklotrasy. Co by však měl každý
cyklista dodržovat, je dopravní značka zakazující vjezd na kole, předejde
tak zmiňovanému přenášení kola
mezi pěšími turisty.
I jízda na kole je upravena zákonem. Na veřejných komunikacích
jste řádnými účastníky dopravního
provozu, stejně jako auta a platí pro
vás stejná ustanovení, včetně konzumace alkoholu atd.
Při jízdě v lese pak platí Zákon
o lesích, kde je dobré znát paragraf
20, odstavec 1., písmeno j), kde se
praví: „V lesích je zakázáno mimo
lesní cesty a vyznačené trasy jezdit
na kole …“.
Suchá teorie je snad za námi,
a to jsme zdaleka neprobrali vše,
například jsme se nezastavili u výbavy na výlet, stravování, pitného
režimu, oblečení atd., atd. Rozhodně
se nenechte předcházejícími radami
až varováními znechutit, ale občas
je dobré si připomenout základní
pravidla, na která se zapomíná
nejrychleji. Přejeme mnoho krásných
ujetých kilometrů.
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TEXT: ING. JAN KARBAN, FOTO: ING. VÁCLAV NEJMAN A DANA MARTINKOVÁ

ZVER V LESÍCH

ZVĚŘ

NA ÚZEMÍ HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY
Na území hlavního města Prahy se nachází cca 5500 ha
lesa, lesy tak zaujímají 10 % rozlohy. Významnou
součástí městské zeleně jsou též parky, nevyužívané
plochy s náletovou zelení a v okrajových částech pole
a louky, na nichž se nacházejí meze, zarostlé polní cesty
a další rozptýlená zeleň. Tyto zelené enklávy přestavují
společně s vodními plochami biotopy, v nichž žije řada
živočichů, mimo jiné také lesní a polní zvěř.

V okrajových částech, kde město navazuje na volnou
krajinu, je zvěř chována a lovena v uznaných honitbách.
Minimální výměra pro uznání honitby činí dle současné
právní úpravy 500 ha. Za účelem vzniku honitby se
vytváří tzv. honební společenstva, což je uskupení vlastníků pozemků, tvořících danou honitbu. Jedním z prioritních vlastníků ve většině honiteb je hlavní město Praha.
Na rozhodnutí honebního společenstva pak je, zda honitbu pronajme výkon práva myslivosti např. mysliveckému
sdružení, nebo zda si ji ponechá k provozování myslivosti
ve vlastní režii.
Vlastník, nebo nájemce honitby je povinen se o zvěř
řádně starat, přikrmovat ji v době nouze, chránit ji
v období kladení mlá at, ale také lovit a udržovat její
kmenové stavy. Ty jsou ustanoveny pro každou honitbu
odborem státní správy myslivosti.
V pražských honitbách žije převážně zvěř srnčí, zaječí
a bažantí. V lokalitách s dostatečným krytem a zdrojem
potravy je to také prase divoké – např. Modřanská rokle,
Divoká a Tichá Šárka, Xaverovský háj, okolí Dubče.
Na vodních plochách můžeme často spatřit kachnu divokou. Z šelem se v Praze vyskytuje liška obecná, jezevec
lesní, kuna lesní a skalní, lasice hranostaj a znovu
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se objevila také vydra říční, což znamená, že se zlepšila
čistota vodních toků.
Ne všechny pozemky na území hlavního města Prahy
jsou však honební. Z některých důvodů nelze na řadě
lokalit řádně vykonávat právo myslivosti a tyto pozemky
jsou pak prohlášeny jako tvz. nehonební. I na nich však
žije množství zvěře a může dojít k jejímu přemnožení.
V takových případech je pak nezbytně nutné provést tzv.
redukční odstřel zvěře, za dodržení všech bezpečnostních
pravidel.
Jednou z lokalit, kde je možno spatřit lesní zvěř
a nejedná se o honební pozemky, je Kunratický les. Žije
zde bažant, zajíc, srnčí zvěř a jako na jediném místě
v Praze také muflon.
Srnčí zvěr je naší původní zvěří, v Kunratickém lese
však byla během druhé světové války vystřílena. Opětovně zde byla vysazena v 50. letech minulého století
a dobře se zde adaptovala. V té době byl Kunratický les
obklopen zemědělskou půdou a další srnčí zvěř se sem
dostala přirozenou migrací. Dnes zde žije kolem třiceti
kusů této zvěře. Na pohyb lidí si dobře přivykla, nebo žije
skrytým způsobem života, v lesním krytu a na pastvu
vychází v noci, nebo brzy ráno, kdy je pohyb lidí po lese
minimální. V letním období žije srnčí zvěř samotářsky,
společně můžeme vidět srny se srnčaty. Jen v době říje,
která probíhá v červenci a srpnu, se společně se srnami

pohybují také srnci. Ti si již od jarního období vytvářejí
teritoria, která si hlídají a vyhánějí z nich své soky. Právě
v tomto období se lze nejčastěji setkat se srnčí zvěří.
V zimě se jednotlivé kusy sdružují do tzv. rodinných tlup,
které čítají v lesních podmínkách kolem deseti kusů.
Muflon byl do Kunratického lesa vysazen před padesáti lety v počtu čtyř kusů. Úmyslem bylo zpestření
života v lese. Ve skalnatých stráních nad údolím
Kunratického potoka se rychle zabydlel a rozmnožil.
V současné době se tato zvěř zdržuje velmi často v areálu
Krčské nemocnice, kde nalézá klid k odpočinku a dostatek pastvy. Velmi ochotně také přijímá předkládané
zbytky z místní jídelny a není zde rušena psy. Pohyb
muflonů v areálu nemocnice je vnímán víceméně pozitivně, nebo poskytují zajímavou podívanou pro hospitalizované pacienty. Do Kunratického lesa vycházejí mufloni
převážně v noci. Zejména na podzim, kdy je úroda žaludů,
je možno zahlédnout, jak se pohybují ve stráních nad
nemocnicí. Tato zvěř žije ve větší tlupě, jejíž složení
se mění během roku. Tlupu vždy vede zkušená starší
muflonka, která stádo bedlivě hlídá a upozorňuje je
na případné nebezpečí. V době říje jsou stáda smíšená,
to znamená, že mufloni a muflonky chodí společně. Mimo
toto období chodí mufloní berani v takzvaných mládeneckých skupinách, odděleně od muflonek a muflončat.
V současné době čítá stádo kolem 40 kusů. Další zajímavostí je, že tuto zvěř můžeme vidět, jak se pase na protihlukovém valu v těsné blízkosti Vídeňské ulice. Bohužel
s tím může souviset i střet automobilů se zvěří při přebíhání přes cestu. Při jedné srážce může být usmrceno
nebo zraněno i více kusů najednou. Dalším problémem,
který souvisí s muflony, je pytláctví. V roce 2008 byla
v areálu nemocnice nalezena muflonka postřelená šípem
z loveckého luku. V loňském roce zde bylo odcizeno přibližně 40 kusů mufloní zvěře, téměř výlučně samčí. K této
události došlo na podzim, před zahájením lovecké sezony.
Během mufloní říje, kdy se mufloni drží s muflonkami,

jsme zjistili, že ve stádech nejsou prakticky žádní berani.
Při podrobném prohledání areálu nemocnice jsme zde
rovněž žádné muflony nenalezli. Na základě toho jsme
začali uvažovat o tom, že došlo k odcizení muflonů, nebo
bylo nepravděpodobné, aby mufloni odešli bez muflonek
a před říjí. Později bylo v areálu nemocnice nalezeno
uhynulé muflonče. Protože jsme měli podezření na uspání
zvěře sedativy, nechali jsme provést rozbor ve státním
veterinárním ústavu. Ve výsledku tohoto rozboru
se potvrdila přítomnost barbiturátů v krvi muflončete.
Z tohoto je zřejmé, že pytláci využili polokrotkého chování
muflonů a podali jim krmivo s obsahem těchto látek.
Omámená zvířata pak pravděpodobně naložili a odvezli.
Celou záležitost jsme nahlásili a předali k šetření policii.
Zatím nám nebyl sdělen žádný výsledek. S největší
pravděpodobností se ovšem jedná o dobře promyšlený čin
s cílem získat muflony s kvalitní trofejovou hodnotou.
Ti mohli být pak použiti k zazvěření soukromé honitby,
nebo uloveni při poplatkovém odstřelu. Škoda, která
krádeží vznikla, byla odhadnuta na více jak 1 mil. korun.
Dalším nemalým problémem na nehonebních pozemcích jsou volně pobíhající psi. Kunratický les je obklopen
sídlištní zástavbou a je zatížen jednou z největších
návštěvností pražských lesů. Majitelé psů ze sídliš
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využívají les pro jejich venčení a velmi často jim dopřávají neomezený pohyb po lese. Psi dokáží najít ukrytou zvěř
čichem a pod vlivem loveckého pudu ji pak pronásledují.
Nejzranitelnější je mladá zvěř, která má omezené pohybové možnosti. Mnohokrát jsme našli stržené srnče, nebo
zakousnutého zajíčka. Dospělá zvěř psům unikne, pokud
nemá v cestě nepřekonatelnou překážku, jako je například plot. Takový konkrétní případ se odehrál v roce
2007, kdy pes pronásledoval srnu až k plotu Krčské
nemocnice. V něm se srna zaklínila a pes ji natolik pokousal, že musela být utracena.
Přítomnost zvěře v areálu nemocnice, ale především
v lese, přináší ovšem také svá negativa. Zvěř působí v lese
škody, zejména na sazenicích a mladých lesních porostech. Mufloní zvěř okusuje vrcholy sazenic, kmenů
a kořenových náběhů stromů. Nadměrným spásáním
vegetace obnažuje půdu a může docházet k erozi. Srnčí
zvěř rovněž okusuje vrcholy mladých stromků a srnci při
označování svých teritorií otloukají parůžky kůru
z kmínku mladých stromků. Navíc se vždy soustředí
na málo zastoupené dřeviny, které chceme v porostech
udržet, jako je např. douglaska nebo modřín. Aby bylo
omezeno negativní působení zvěře na les, provádí se tzv.
ochrana mladých porostů. Ta spočívá bu v natření sazenic chemickou látkou, která zvěř odpuzuje – tzv. repelent, nebo v zamezení přístupu zvěře ke stromkům formou jejich oplocení.
O zvěř v lese na nehonebních pozemcích se starají
zaměstnanci organizace Lesy hl.m.Prahy a zejména
v době nouze ji přikrmují, aby nestrádala a aby byly
omezeny škody na lesních porostech. Do krmelců je předkládáno seno, obilí a různá dužnatá krmiva, jako brambory, jablka, zelí apod. Velmi důležitý je pro zvěř přístup
k soli, proto jsou u krmelců umístěna slaniska. Vodu zvěř
přijímá v podobě rosy na rostlinách, nebo ji pije z potoka
a z prohlubní, ve kterých se drží dešová voda.
Protože se zvěř i na těchto nehonebních pozemcích
množí a nemá zde žádného přirozeného nepřítele, je nutno její početnost regulovat. Kunratický les je v současné
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době izolován od okolní přírody městskou zástavbou.
Terén v něm je značně členitý a není proto možno provést odchyt do sítí. Z tohoto důvodu Magistrát hlavního
města Prahy povoluje mimořádný odlov na nehonebních
pozemcích. Jedná se o redukční odstřel zvěře, který
je zajišován zaměstnanci Lesů hl.m.Prahy. Lov v těchto
podmínkách je mimořádně náročný na dodržení všech
zásad bezpečnosti a je prováděn převážně brzy ráno.
K lovu jsou vybírány převážně slabé, nemocné a přestárlé
kusy zvěře.
Dalším územím, kde žije volně lesní zvěř, je oblast
Tróji. Po břehu Vltavy se sem dostávají z polních oblastí
na severním okraji města divoká prasata. V křovinatých,
skalnatých a nepřístupných stráních nalézají dostatek
úkrytu. Při hledání potravy se vydávají do těsné blízkosti
rodinných domů a pronikají také do oplocených zahrad,
kde dokážou napáchat nemalé škody. Divoká prasata jsou
v určitých situacích nebezpečná zvířata – např. bachyně
při ochraně svých mlá at, nebo zraněné zvíře. Je proto
nežádoucí, aby se tato zvěř vyskytovala v hustě obydlené
oblasti a v současné době je v řešení provedení redukčního
odstřelu.
Ještě jeden příklad výskytu zvěře na nehonebních
plochách lze uvést. V roce 2008 se dostala do areálu kojeneckého ústavu v Krči liška a v blízkosti si vytvořila noru.
V ní vyvedla čtyři mlá ata a ta vodila právě do tohoto
areálu, kde je bylo možno vidět i během dne. Po té, co byla
liščata větší, je liška odvedla do jiné lokality.
V parcích a ostatních zelených plochách i uvnitř
velkoměsta se vyskytují bažanti a zajíci. Přestože jsou
stavy této drobné zvěře obecně na ústupu, je možné
v podobných enklávách města tuto zvěř stále zahlédnout.
Jedním z důvodů, proč se zde stále drobná zvěř drží, bude pravděpodobně také omezená přítomnost predátorů,
zejména lišek, ve srovnání s volnou krajinou.

Organizace Lesy hl.m.Prahy podporuje existenci drobné zvěře v pražských lesích. Spolupracuje ze záchranou
stanicí v Jinonicích, odkud dostává malé zajíčky. Ty sem
nosí lidé poté, co je naleznou a ve většině případů zbytečně odnesou z přírody v domnění, že jsou opuštění.
Zaměstnanec naší organizace je ve svém volném čase
odchovává a když jsou samostatní, jsou vypuštěni do
honiteb. Péče o ně je velmi náročná, technicky i časově
a úspěšnost odchovu je přibližně 50%.
Lidé by si měli uvědomit, že obecně platí, že nalezená
mlá ata zvěře mají zůstat na svém místě, jejich matky
je v zájmu jejich bezpečnosti odkládají do krytu a chodí
je kojit několikrát denně. Následkem toho, že se mláděte
dotkne člověk, nebo ho dokonce přenese, ho matka většinou odmítne a mládě uhyne hladem.
Kromě zvěře žijící ve volnosti je v Praze možno pozorovat lesní zvěř v zookoutcích, které spravuje organizace
Lesy hl.m.Prahy. Největší z nich se nachází u hájovny
v Chuchelském háji. Je zde chována zvěř daňčí, mufloní,
prase divoké, jezevec, rys, bažanti, krocan divoký a několik druhů dravců. Součástí zookoutku je vyvýšená
pozorovatelna s výhledem na daňky a muflony. V nedalekém stánku je možno se občerstvit.
Další zookoutek se nachází v Hostivaři, kde je chována mufloní zvěř a koza kamerunská. Součástí zookoutku

Fotografie
jsou focené
v areálu
Tomayerovy
Krčské
nemocnice.
Jediný
silnější
beran,
který je na
fotografii
s muflonkami, zbyl
v areálu
po krádeži.

je také bývalý zatopený lom, který je využit pro chov
různých druhů vodního ptactva. Na Praze 4, v Kunratickém lese u hájovny jsou vybudovány dva výběhy, v nichž
je umístěna daňčí a srnčí zvěř. Nedaleko odtud se nachází v lese Kamýk poslední ze zookoutků. V něm jsou
chovány kozy a divoké kachny. Smyslem těchto zákoutí,
vybudovaných v pražských lesích, je přiblížit život lesní
zvěře veřejnosti. Ve volné přírodě je mnohdy obtížné zvěř
spatřit, žije často v krytu zeleně a na pastvu vychází
za soumraku nebo brzo ráno. V zajetí je možno ji
pozorovat během celého dne. Zvířata chovaná ve výbězích
jsou většinou poměrně krotká, takže dobře snášejí pohyb
lidí v okolí oplocení. Přesto je však nezbytně nutné
dodržovat bezpečnostní pravidla při pohybu kolem klecí
a výběhů. V žádném případě není vhodné na zvěř sahat
přes oplocení výběhů. Velmi nevhodné je také krmení
zvěře návštěvníky. Zvěř pravidelně dostává veškeré
potřebné krmivo a nevhodná potrava jí může způsobit
vážné zažívací potíže, které mohou končit i úhynem. V případě, že chtějí návštěvníci nechat zvěři něco „na přilepšenou“, je lepší se dohodnout s obsluhou zookoutku, která
krmivo rozdělí dle potřeby.
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Vývoj
sinicového
vodního
květu
v eutrofním
úživném
stavu vod
na přítoku
Martinického
potoka
do vodárenské nádrže
Švihov
– letecký
snímek
z 19. září
2009

Výskyt
a omezování eutrofizace
v povodí vodárenské nádrže
Švihov

1

RIZIKO TROFIZACE
VODÁRENSKÉ NÁDRŽE ŠVIHOV
Zatížení vodárenské nádrže Švihov živinami z bodových i nebodových
(difúzních) zdrojů může mít velmi
nebezpečné důsledky. Rozsáhlé studie a monitoring nádrže Švihov (včetně jejích tzv. předzdrží Sedlice,
Nemčice, Trnávka) prokazují trvale
vysoký přísun sloučenin dusíku a fosforu, takže je jen otázkou času, kdy
nádrž dosáhne stádia hypertrofie,
odborného limnologického termínu
zavedeného po roce 1960 k původní
třístupňové škále úživnosti vody
(oligo-, mezo- a eutrofie).

je spojován s předponami "oligo",
"mezo", "eu" a "hyper", jejichž významy jsou: nečetný, mírný, hojný a nadměrný. Termíny oligotrofní, mezotrofní, eutrofní a hypertrofní jsou
používány při popisu množství živin
ve slaných i sladkých vodách. Vodárenská nádrž Švihov je díky trvalému a nadměrnému přísunu živin
z bodových i difúzních zdrojů reálně ohrožena eutrofizačním zatížením. Koncentrace fosforu a dusíku
v hlavních přítocích běžně přesahují
100 µg/l P a 10 mg/l N-NO3-. Je jen
otázkou času, kdy nádrž dosáhne stádia hypertrofie, které se vyznačuje
extrémním růstem řas, který již byl

2

Tabulka č. 1 - Současné stupně k vyjádření trofizace vody
Úživný stav vody
Oligotrofní
Celkový P (µg/l)
<10
Chlorofyl a
<4
Hodnoty průhlednosti (m) >4
Nasycení hypolimnia
kyslíkem (%) v létě
>80

Mezotrofní
10-20
4-10
2-4

Eutrofní
20-80
10-25
<2

Hypertrofní
>50
>20
<1

10-80

<10

0

Zdroj US EPA, 1974

Základ slova eutrofizace tvoří
řecké slovo "trophi", což je výraz pro
potravu nebo živnou látku. Nejčastěji
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zjištěn i na přítocích a ramenech
nádrže Švihov (viz obr. 1). Mimořádně
škodlivé jsou cyanobakterie Micro-

Mikroskopický snímek sinic, cyanobaktérií rodu
Anabaena. Některé buňky obsahují plynné vakuoly
umožňující sinicím pohyb ve vodním sloupci.

cystis aeruginosa a Anabaena flos
squa (viz obr. 2), které jsou toxické
pro ptáky a další organismy včetně
člověka.
Na zemi se tyto organismy vyskytují již několik miliard let, protože
jsou schopny přežívat i v krajně

Návesní rybník v malé místní obci se zatrubněnou
stokovou sítí bez čistírny odpadních vod, které jsou
ve většině případů vypouštěny přímo do vodní
nádrže. Snímek zachycující rozvoj vodního květu
v září 2009

baření, plavba), svou vláknitou strukturou a tvořením hustých kolonií mohou ohrozit stávající systém úpravy
surové vody na vodárně v Hulicích.
Jestliže se sinicový vodní květ dostane až k odběrnému místu vodárny,
je reálné nebezpečí kolapsu celého
systému zásobování vodou sloužícího
pro 1,2 milionu obyvatel hlavního
města Prahy a několika dalších
stovek tisíc obyvatel ve Středních
Čechách a v kraji Vysočina.

EUTROFIZACE VOD V KRAJINĚ

3
s nepříznivými růstovými podmínkami – za mrazu i horka, vyschnutí,
nedostatku živin apod. Za příznivých
podmínek se rychle rozmnožují a dosahují koncentrací 104 až 106 bu-

4

něk/l. Vláknitá struktura a husté
kolonie sinic brání jejich spásání
vodní faunou. Cyanobakterie výrazně
omezují využitelnost postižených vod
pro rekreaci (plavání, sportovní ry-

Trofizační tendence jsou zjišovány téměř ve všech malých vodních
nádržích rozptýlených po celém povodí vodárenské nádrže Švihov, které zaujímá krajinné území o rozloze
117 829 ha. Jsou to zejména návesní
rybníky a retenční vodní nádrže
v malých obcích, kam jsou zaústěny
místní stokové sítě zpravidla jímající
i vypouštěné odpadní vody z obytných objektů. V povodí vodárenské

Lesní jezírko
na toku
Borského
potoka
s průzračnou
vodou bez
znečištění
erozními
smyvy
a zátěží
nutrientů.

nádrže je v kategorii obcí do 200
obyvatel evidováno 265 obcí, které
nejsou vybaveny čistírnou odpadních
vod. Žije v nich celkem 14 528 obyva-

nádrže jsou sloučeniny dusíku a fosforu, tj. živiny, které umožňují
primární produkci organické hmoty
rostlinami založenou na procesu foto-

Zapojený
porost rychlerostoucích
dřevin
v ochranné
buffer zoně,
efektivně
chránící
povrchový
vodní tok,
zdroj:
Novotný Vl.,
Presentace
na mezinárodním
semináři
a workshopu
Voda 2009

genních prvků N, P a K v půdě, které
se v případech porušení živinových
bilancí vstupů a výstupů dostávají
do vodního prostředí.

PLOŠNÝ MONITORING
V POVODÍ VODÁRENSKÉ
NÁDRŽE ŠVIHOV V OBDOBÍ
2008–2010
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tel, tj. v průměru 55 obyvatel v jedné
obci. Rozdílnou kvalitu vody v malých vodních nádržích je možné vizuálně posoudit srovnáním návesního rybníku (viz obr. 3) a lesní retenční nádrže (viz obr. 4), obě se nachází v pramenné oblasti a leží ve shodné vzdálenosti od vnější rozvodnice
povodí vodárenské nádrže. Návesní
rybník v obci s počtem 73 stálých
a 16 víkendových obyvatel bez čistírny odpadních vod vykazuje zelené
zabarvení vody v důsledku začínajícího vodního květu, lesní jezírko
je zcela čisté.

HLAVNÍ PŘÍČINY ZHORŠENÉ
KVALITY VODY JSOU:
 u ukazatelů organického znečištění, fosforu, amoniakálního dusíku
a ukazatelů mikrobiálního znečištění
– vypouštění nedostatečně vyčištěných odpadních vod z obcí (bodové
komunální zdroje znečištění)
 a u dusičnanového a nárazově i fosforečnanového znečištění – vyplavování mineralizovaných živin a splachy z orné půdy, způsobené zejména
nevhodným hospodařením na zemědělských pozemcích, tj. ponechávání
orné půdy bez pokryvu (difúzní zdroje živinového znečištění).
Uvedené konstatování naznačuje,
že nejzávažnějšími polutanty vodního prostředí povodí vodárenské
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syntézy. Rostliny vyžadují poměr dostupných forem dusíku a fosforu 16:1.
Je-li v prostředí tento poměr menší,
je limitující živinou dusík, je-li větší,
je limitující fosfor. Ze všech dostupných údajů o tocích a nádržích v povodí nádrže Švihov jednoznačně vyplývá, že dusík je obvykle v prostředí v nadbytku a že limitujícím
prvkem primární produkce organické hmoty je zde fosfor.
Koncentrace fosforu nevykazují
žádný pravidelný cyklus a v povrchových vodách se celý rok drží
přibližně na stejné úrovni, což odpovídá komunálním zdrojům znečištění. Fosfor z komunálních odpadních vod pochází převážně z pracích
a jiných podobných prostředků a proniká do toků ve zvláš nežádoucích
rozpuštěných formách, které jsou
v negativním smyslu ve vodním
prostředí účinnější než např. fosfor
splachovaný ze zemědělských ploch,
který je ponejvíce vázán na půdní
částice.
Významnou antropogenní činností s výrazným vlivem na trofizační procesy v povodí vodárenské
nádrže Švihov je zemědělství, které
je v daném venkovském regionu
hlavní podnikatelskou aktivitou a vytváří pracovní příležitosti pro místní
obyvatelstvo. Snaha o dosahování
zemědělské tržní produkce je vždy
spojena s koloběhem hlavních bio-

Cílem je vytipování rizikových
oblastí s nejvyšším znečištěním povrchových vod dusičnany a vodorozpustnými formami fosforu, který
se hlavní měrou podílí na eutrofizaci vodních nádrží. Pro jednotlivé
měrné profily byly stanoveny roční
průběhy koncentrací nutrientů a dostatečná časová řada měření umožnila stanovit i charakteristickou hodnotu znečištění vodních toků dusičnany. Jako orientační ukazatel
pro vyhodnocování zátěže povrchových vod byly použity klasifikační
třídy normy ČSN 75 7221 – Klasifikace jakosti povrchových vod. V. třída jakosti – Velmi silně znečištěná
voda byla zjištěna u 24 tj. 47 %
měrných profilů a IV. třída jakosti
– Silně znečištěná voda byla zjištěna
u 13 tj. 25 % měrných profilů.
Z výsledků monitorování, které
se na tocích v povodí již poměrně
dlouhou dobu uskutečňuje, lze např.
poměrně době odlišit, jaká část
znečištění živinami (dusík, fosfor)
pochází v dílčím povodí příslušném
měrnému profilu ze zemědělských
pozemků. Upřesní se tím tak všeobecně známé nebo prokázané skutečnosti, že dusík je v porovnání
s fosforem podstatně více rozšířen
ve všech složkách prostředí a jeho
pohyblivost je též obecně podstatně
vyšší. Dusičnanový dusík (N-NO3)
pochází ze značné části (tj. vedle
oxidovaných částí amoniakálního
a dusitanového dusíku ze splaškových vod) z drenážního odtoku z odvodněných orných půd, znečištění
povrchových vod fosforem dosud
převážně způsobují bodové zdroje
(komunální odpadní vody), z difúzních zdrojů pak eroze půdy, nebo
fosfor je dosti pevně vázán sorpcí
na půdní a jiné částice, fekální
znečištění pochází téměř výhradně
z jiných zdrojů než ze zemědělské
půdy.

zachycují povrchové odtoky a smyvy
zeminy a živiny ukládají do své rostlinné biomasy. Jsou-li v ochranných
zónách pěstovány energetické dřeviny s pravidelným odtěžováním výmladků, je eliminace nutrientů z tohoto ekosystému velmi účinná (viz
obr. 5).
V rámci údržby a správy vodních
toků v povodí vodárenské nádrže
Švihov jsou prováděny prořezávky
dřevin břehových porostů, které jsou
ve většině případů využívány jako
palivo pro spalování v kotlích malých výkonů či pro lokální topeniště v jednoduché formě zpracování,
tj. jako polena, kusové dříví či štěpka o různé struktuře. Břehové porosty drobných vodních toků jsou
ponechávány přirozenému vývoji
a jejich údržba není prováděna (viz
obr. 6).

6
Obecně známým a objektivními
průzkumy potvrzeným jevem je mineralizace dusíkatých látek a následné vyluhování a vyplavování dusičnanů do toku jako recipientů
odtoků podpovrchové vody (přirozené drenáže pozemků) a zejména
drenážních odtoků z polí odvodněných systematickou drenáží.
Mineralizační procesy jsou součástí cyklů přeměny biomasy a jako
zdroj živin jsou nezbytné pro tvorbu
hmoty rostlin. Mineralizace je poslední fází rozkladu mrtvé organické hmoty na minerální živiny, které
jsou absorbovány rostlinami nebo
se uvolňují z ekosystému podzemním
i povrchovým odtokem. Ve hnojených
kulturních porostech je export živin
odtokem s vodou z ekosystému vážným problémem ovlivňujícím efektivnost hnojení.

ELIMINACE NUTRIENTŮ
Z VODNÍHO PROSTŘEDÍ
V rámci Plánu oblasti povodí
Dolní Vltavy se uvádí, že tzv. plošné zemědělské znečištění (hnojení
dusíkem a fosforem) představuje cca
75 – 85 % celkové zátěže vodárenské
nádrže Švihov nutrienty. Pro dosažení dobrého stavu vod tento plán
předpokládá uplatnit zatravnění
zdrojových a erozně ohrožených ploch
ve všech 17 vodních útvarech v roz-

Břehový
porost
na drobném
vodním toku
v povodí
vodárenské
nádrže Švihov
je ve většině
případů
ponecháván
přirozenému
vývoji.

7
sahu cca 25 – 30 % povodí vodárenské nádrže Švihov, což představuje
nově zatravněnou ornou půdu na
ploše 294,5 – 353,4 km2.
Alternativou k návrhům plošného
zatravňování orné půdy, které bylo
v rámci připomínkového řízení
k Plánům oblasti povodí Dolní Vltavy
odmítnuto místními zemědělskými
subjekty, jsou výsadby energetických
dřevin vhodně umísované v krajině.
V zemědělsky využívaném území
jsou zdrojem biodiversity, cíleným
pěstováním na tzv. buffer zonách

V rámci terénního šetření jsou
vyhledávány údolní nivy, kde bude
možné vysazovat rychlerostoucí
dřeviny /topol, vrba, olše/, které při
svém růstu významně odčerpávají
nutrienty z půdního a vodního prostředí a tím je vyřazují z ekosystému. Přirozeně vzniklý náletový
porost olše lepkavé v údolní nivě
(viz obr. 7) je modelovým příkladem
výstupů připravovaného projektového záměru energetického využití
dřevní biomasy.

N


27

Přirozený
porost olše
lepkavé
v údolní nivě
na drobném
vodním toku
je zdrojem
dřevní
hmoty pro
energetické
využití.
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BRDY A PŘÍRODNÍ PARK
HŘEBENY
ČÁST TŘETÍ

KRAJINA
A JEJÍ OSÍDLOVÁNÍ

Skalní sruby
Na brdských
lukách se
volně pasou
koně.

Brdské Hřebeny jsou jedinečným
fenoménem 40 kilometrového polooblouku souvisle zalesněného pohoří ve středních Čechách, od řeky
Litavky na jihu až na sever ke starému soutoku Berounky a Vltavy, kde
se stékají všechny vody z Brdů. Již
sám staroslovanský název Brdy,
který se zachoval i v jiných slovanských jazycích, je výrazem pro zalesněné kopce, chlumy, hřbety. Lesy
na Brdech rostou na vesměs chudých
skeletových a kamenitých křemencových podkladech. Půdy jsou proto
velmi chudé, výrazně nevhodné pro
zemědělství. Proto také v dávných
dobách usazování lidí zůstaly Hřebeny v podstatě ušetřeny kácení,
klučení a ž áření pro získávání úrodné půdy. Zemědělské půdy se nacházejí na náplavech pod kopci. Proto
osady vznikaly pod Brdy. V Podbrdí
byly zakládány dvorce, osady, města,
hrady a zámky. Hřebeny s rozlehlými
lesy zůstávaly velmi dlouho kolonizací nedotčené a v majetku Koruny
české.
Z povahy člověka nelze očekávat,
že by brdské hvozdy ponechal na
pospas jen jelenům, medvědům,
vlkům, tetřevům a orlům. Zvídaví
keltští Bójové patřili k nejlepším
prospektorům své doby. Již oni těžili a využívali nerostného bohatství
ukrytého ve skalnatém masivu brdského pohoří. Už mnoho staletí před
naším letopočtem na Hřebenech
vznikala keltská hradiště - oppida.
Patří mezi ně Kazín, Babka, Hradec
a Plešivec. Nepochybně na Bojovském a Všenorském potoce keltští
Bójové rýžovali zlato a v prostoru
Písku a Plešivce získávali železo již
v dobách římského impéria.
Plešivec je zdaleka nápadným
ze Hřebenů poněkud západním
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směrem vysunutým vrchem. Lze ho
spatřit jak z kopců nad Karlštejnem,
tak ze žižkovské televizní věže. Podle
archeologických nálezů jeho ploché
temeno osídlovali lidé již od doby
kamenné. O vrcholu rozkvětu svědčí
nesčetné nálezy bronzových předmětů z období kultury knovízské
před třemi tisíci let. Výhodná poloha
náhorní plošiny na Plešivci přitahovala k osídlení zřejmě po všechna
období. Byla vykopána řada předmětů z keltského období kultur halštatské i laténské včetně zlatých
duháků. Bylo nalezeno a ještě více
zcizeno a znehodnoceno mnoho „pokladů“ z nejrůznějších dob s předměty z bronzu, stříbra, zlata, ale i kamene a železa. Významným byl nález
pokladu stříbrných denárů z doby
knížete Spytihněva II. a krále Vratislava II. Nasvědčuje tomu, že keltské oppidum, později slovanské hradiště, mohlo být obývané ještě
za krále Vratislava v druhé polovině
11. století. V 18. a 19. století se pod
Plešivcem těžila železná ruda. Šachtu později zaplavila voda a zůstalo
jezírko. Odtud pochází stará místní
pověst o Hadí královně, která pod
zemí střežila poklad, a když se k ně-

mu horníci prokopali, zalila všechny
podzemní prostory vodou. Je zajímavé, jak téma velmi koresponduje
s náměty starých irských bájí.
V roce 1999 nelegálním průzkumem detektorem kovů byl objeven a následovně zcizen keltský
„poklad“, který byl obratem prodán
za 150 000 Kč. Skutečná kulturně
historická hodnota takových nálezů
se nedá ani vyčíslit. Ukradené vykopávky výrazně poškozují možnosti studovat a dokladovat kulturní
dědictví českého národa.
K jižní hranici PPa Hřebeny za
řekou Litavkou se přimyká staro-

Krkavčí
skály skýtají
daleký
výhled
do kraje.

bylá železářská osada Jince. Hu
se písemně připomíná v roce 1390.
Se zdejší výrobou železa jsou spojeny
rody Vratislavů z Mitrovic a hrabat
z Vrbna, z nichž jako železářský
odborník vyniknul Rudolf z Vrbna,
stavitel jinecké vysoké pece Barbora.
Pod vrchy Písek a Komorsko na
Hřebenech se těžila kvalitní železná
ruda s obsahem 40 – 50% Fe. Brdské
železářství v 18. a 19. století produkovalo 70 – 80% železa v zemích
Koruny české.

Na Hřebenech mezi Dobříší
a Hostomicemi pod Brdy nedaleko
silnice se zdvíhá skalnatý kopec
Hradec (628 mn.m.) se zbytky valů
a propadlými jámami po stavbách
někdejšího keltského oppida z období halštatsko-laténského. Severně
od Dobříše při hranici přírodního
parku u Obory lze nalézt kruhový
val s vodním příkopem někdejšího
slovanského hradiště z 8. až 10. století n.l.
V prostoru křemencových výchozů kolem skalky Babka (505,5
mn.m.) nad Řevnicemi se nacházejí
připomínky na hradiště z doby kul-

tury knovízské před 3 tisíciletími.
V okolí jsou zřetelné zásahy po těžbě
jaspisu a železné rudy.
Přeskočíme přes nějakých dva
a půl tisíciletí a posuneme-li se o dva
a půl kilometru jihovýchodně pod
kótu Skalka (553,0 mn.m.), najde-me
areál bývalého barokního kláš-tera
Skalka. Stavby, které byly vážně
poškozeny hornickou činností, byly
již vesměs opraveny. Skvostem barokní architektury je kostelík sv.
Maří Magdalény, jehož stavitelem
byl v letech 1692-1693 Kilián Ignác
Diezenhofer. Krápníkovou výzdobu
kostela podle jeskyně Maří Magdalény u Aix-en-Province doplnil Petr
Brandl v roce 1694 nástěnným
obrazem sv. Maří Magdalény. Když
tomuto uměleckému skvostu hrozila
v 50. letech minulého století zkáza
otřesy z těžebních odstřelů, podařil
se českým restaurátorům husarský
kousek – sejmout unikátní fresku
na plátno a přenést ji do kostela
sv. Václava v Mníšku pod Brdy.
Na nejsevernější části Hřebenů,
na Kopanině (411 m.n.m.) se setkáváme se zbytky starověkého a středověkého hradiště Kazín, ve starých
pověstech spojeného s počátky formování českého národa. Televizní věž
„Cukrák“, viditelná z mnoha míst
v Praze, svým způsobem symbolizuje spojení minulosti s moderní
dobou.

N


29
www.kr-stredocesky.cz

Skautíci
na výletě
na Plešivci
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KATASTROFY

KOUŘOVÉ SIGNÁLY
Z ISLANDU
NAD EVROPOU V PODOBĚ LEDOVÝCH KRUP

Co to bylo letos za jaro? Ptají se lidé po zhlednutí předpovědi počasí, která nám opět radí nezapomenout si deštníky
a do dalšího týdne nás těší vyhlídkami na 10 až 14 stupňů. Letiště přišla o spoustu peněz kvůli zrušeným letům, cestovní kanceláře žádají stát o náhradu za zrušené zájezdy, ten jim z důvodu „vyšší moci“ nedává nic. Možná zrovna
někdo z našich čtenářů si koncem dubna zahrál na vědce a zkoumal, zda na nastražený bílý papír dopadne nějaký
podezřelý prach pocházející z islandské sopky Eyjafjallajökull. Chladné jarní počasí, zmatení cestující čtoucí na informační tabuli na letišti vedle jejich destinace oznámení „cancelled“, záběry ve zprávách z Islandu na lidi s rouškou pohybující se v mlze husté jak mléko (podivné šedavé barvy) a poplašné zprávy kolující na internetu o záhadných bronchitidách v době zvýšené koncentrace sopečného prachu vedou k myšlence, že jsme možná byli svědky něčeho, co většina
z nás dosud nezažila (napsat „nikdo“ by asi bylo zavádějící, největší sopečný výbuch 20. století byl zaznamenán
na Aljašce roku 1912 – Mt. Katmai – a po něm následovalo neobyčejně studené léto, které možná mohlo být jedním
z faktorů, který hrál roli při následné světové krizi a tudíž také začátku První světové války). Jdeme-li do historie, tak
přírodní katastrofa, která zcela jistě způsobila konec jedné civilizace, byla například exploze vulkánu Thera na ostrově
Santorini v Egejském moři v 17. století př.n.l. Tato exploze byla spojována s mocnou vlnou tsunami, která iniciovala
pád rozvinuté mínojské kultury na ostrově Kréta.

V

rame se však do současnosti a k výbuchu islandské sopky. Z Islandu byly popsány všechny typy
vulkanických aktivit, tento ostrov je vlastně
obrovská plošina pokrytá vulkanickými horninami sedící
uprostřed riftové zóny, kde se oddělují od sebe zemské
desky. Tuto zónu zároveň protíná tzv. horká skvrna. Sopka
– velmi stručně řečeno – vzniká následovně: pod pláštěm
Země jsou horniny většinou čedičového typu, které se
u jádra zahřívají na teplotu několika tisíc stupňů, poté
tečou pomalu nahoru, kde se ochlazují a klesají zase dolů,
jejich proudění způsobuje, že zemské kry na sebe narážejí
nebo se naopak oddalují. Celá tato čedičová zásobárna
je kryta pokličkou odolných hornin, která je ovšem někde
tenčí a pokud leží na hraně pevninské desky, není
ke katastrofě daleko. Oblast Islandu navíc protíná tzv.
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horká skvrna, kterou lze vysvětlit tak, že občas se vynoří
z hlubin pláště horký sloup pomalu stoupající vzhůru, tím
se zároveň ochlazuje a rozpadává na všechny strany.
Často se horká skvrna přirovnává ke svíčce, přes tuto
hořící svíčku se posunuje čtvrtka (kontinenty), jednou
za čas se svíčka zastaví a čtvrtku (tedy kontinenty)
propálí, na tom místě vznikají vulkány. Island vznikl
na 65 miliónů let staré horké skvrně, která zároveň protíná magmatický krb středooceánského hřbetu – stručně
řečeno – situace je zde velmi výbušná a není divu,
že si ten „papiňák“ ležící pod zemí musí někdy
odfouknout.. Z výzkumu ledových vrtů provedených
na Islandu víme, že za posledních 12 tisíc let explodovalo
na Islandu 17 velkých sopek, základní cyklicita
sopečných výbuchů je 130 až 140 let (proč, to se nepodařilo dosud vysvětlit). 20. století bylo obdobím poměrně
dlouhého klidu, je však možné, že tento klid je právě
u konce. Islandští vulkanologové předpovídají (na základě historie a statistiky explozí), že dozvuky exploze
Eyjafjallajökullu budou trvat ještě několik měsíců, což
je děsivá předpově především pro letecké společnosti.
Kdo naopak z toho může vytěžit, je pozemní doprava,
především vlaky, statistiku, nakolik se našim českým
drahám podařilo zatím z výbuchu islandské sopky profitovat, se autorce článku zjistit nepodařilo.
Jak je to ale se zdravotními následky takového
výbuchu? Může člověk trpět kašlem, zánětem spojivek
apod? Český hydrometeorologický ústav, státní zdravotní
ústavy a další organizace nás vesměs ujišují, že v současné době na našem území nehrozí riziko ovlivnění zdraví,
způsobené sopečným prachem, a není tedy důvod omezovat jakékoliv aktivity, pouze pokud by se prach dostal
k zemi vlivem změněných meteorologických podmínek,
došlo by jen k malému zvýšení koncentrací a to navíc
v mezích běžného znečištění ovzduší (v Legerově ulici
v Praze by si toho ani nevšimli), takže jen u lidí s respiračními a kardiovaskulárními nemocemi by bylo třeba
nějakých preventivních opatření.

Prach tedy v Česku k zemi nepadá, na bílém papíře
vám žádný popílek neulpí, letadla už nám zase létají nad
hlavou a zprávy z Islandu – by stále dramatické – už pro
média přestávají být zajímavými. Pokud se tedy budete
chtít na vlastní oči přesvědčit (a přitom se nehnout
z domova ani na krok), že se stále na Islandu děje něco
výjimečného, počkejte si, až budou padat kroupy. Jemné
prachové částice vulkanického původu, které se dostanou
do vyšších vrstev atmosféry, se totiž ochladí na 50
až 60 stupňů pod 0, na částicích se začne srážet atmosferická vlhkost, čím více se jí sráží, tím je částice těžší,
potom bu spadne dolů v podobě deště nebo krup.
Sebereme-li takovou kroupu, můžeme pozorovat, jak
se při odtávání ledu objevují malá prachová zrníčka.
Budete tak v rukou držet kus Islandu, i když jste kroupu
sebrali venku před domem.
Naše nejmladší sopky – Železná a Komorní Hůrka již
spí přibližně 800 000 let, český sopečný prach tedy asi jen
tak vzduchem létat nebude, jako Evropanům nám spíš
hrozí sopečná aktivita z Flegrejských polí (oblast Neapole
a Vesuvu), by nyní se vulkanická aktivita v této oblasti
omezila na emise plynů. Pokud by zde ale jednou došlo
k explozi, v Evropě by přežila pravděpodobně jen část
populace. Máte-li dojem, že vám kreslím před očima osud
lidstva tak, jak ho popsal ve své nedávno vydané knize
Cesta Cormac McCarthy, nejste daleko od pravdy, myslím,
že v době exploze Eyjafjallajökullu to letos v dubnu
na Islandu vypadalo podobně. Zatím je ale ten natlakovaný hrnec, ke kterému jsme přirovnali zemský pláš,
snad stále nezrezlý a naším jediným suvenýrem z katastrofických sopečných výbuchů tak zůstane pár krup
schovaných v mrazáku.
N
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PROJEKT VEVERKA
Jak dlouho mapování veverek
běží a jaké má výsledky?
V letch 2005–2007 proběhlo ve
spolupráci se školami prostřednictvím
webových stránek www.ornita.cz pilotní mapování veverky obecné, ve
kterém bylo zazanamenáno téměř
1000 stanoviš tohoto chráněného živočicha na území našeho hlavního
města.
Pilotní mapování prokázalo, že
veverka obecná je vhodným druhem,
snadno identifikovatelným i pro nejmenší „mapovatele“. I předškolní dítě
snadno rozezná veverku obecnou
a ve spolupráci s rodiči či pedagogy
dokáží svá pozorování vkládat do

Veverka známá i neznámá
NOVÝ PROJEKT EVVO PRO ŽÁKY I PŘEDŠKOLÁKY

Zahlédli jste veverku?
Pak jste zahlédli zvířátko, které
v současné době patří mezi naše
chráněné živočichy !
Poj te společně s námi a zapojte
žáky a předškoláky do mapování
výskytu veverky na území ČR!

Proč se mapují veverky?
Důvod, proč mapovat výskyt veverky obecné vysvětluje RNDr. M.
Anděra z Národního muzea: „Veverka obecná (sciurus vulgaris) byla
kdysi běžnou obyvatelkou našich lesů
a městských parků. Ale ty doby jsou
již dávno pryč. Je tomu řada desetiletí, co se veverka stala v našich krajinách vzácností a nakonec se ocitla
i v Červené knize ohrožených druhů
zvířat ve společnosti bobra, vydry,
sysla či sokola. Je tedy nejvyšší čas
pokusit se pro veverky něco dělat.
Monitoring je velmi dobrý začátek.
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webové aplikace na internetových
stránkách.
Tato dobrá zkušenost inspirovala
realizační tým Ornity k uspořádání
nového přednáškového cyklu, který
nabízí šanci i dalším potenciálním
mapovatelům.

Může nám pomoci najít odpovědi
na otázky, kde všude veverky žijí,
kde se zdržují trvale a kde jen občas,
zda mají raději parky, vilové čtvrti
nebo zahrady, jak daleko pronikají
do centra, jaké je zastoupení barevných forem a kolik jich opravdu asi
je. V tomto nám mohou děti i veřejnost velmi pomoci."

Od září startuje na prežských
a středočeských školách cyklus přednášek o veverce obecné, součástí
programu je také promítání videí
a ukázka ochočené veverky obecné,
kterou dětem. představí chovatel
Viktor Čahoj. Děti, které se přednášky zúčastní se pak mohou zapojit
do mapování. Zájemci o účast v projektu mohou vyhledat podrobnější
informace na níže uvedených webových stránkách.

VEVERKA OBECNÁ,
CHRÁNĚNÝ ŽIVOČICH
OBECNÁ CHARAKTERISTIKA
U veverky obecné (Sciurus vulgaris) není na první pohled rozdíl mezi
samcem a samičkou. Dospělý samec
i samice váží 210 až 410 gramů, tělo
měří asi 240 mm a ocas 170 mm.
Hustě osrstěný ocas je používán při
skoku jako brzdící padák a kormidlo.
Podle ocasu dostal rod Sciurus svůj
název, pocházející ze starořeckého
skia znamenající stínit, krýt a oura,
což znamená ocas. Před nástupem zimy vyrůstají veverce obecné na uších
svazečky prodloužených chlupů, tzv.
štětičky.
Zbarvení srsti je variabilní, od sytě rezavé až po téměř černou. Spodní
část těla je bílá. Byli pozorováni
i albíni. Různé zbarvení srsti je dáno
spíše oblastí výskytu daného jedince.
V chladnějším podnebí, ve vyšších
nadmořských výškách a v jehličnatých lesech převažují jedinci tmavě
zbarvení, kdežto v teplejších podnebných podmínkách, nížinách a listnatých lesech převažují rezavě zbarvení jedinci. Tmavě zbarvené veverky mívají hustší srst a tmavé zbarvení jim dává výhodu v hustých
jehličnatých lesech, kde se lépe
„maskují“ před predátory. Rezavé
veverky s méně hustou srstí mají
naopak výhodu ve světlejších smíšených a listnatých porostech.

VÝSKYT
Veverka obecná se vyskytuje od
Velké Británie, přes celou Evropu
a severní Asii až po Japonsko. U nás
se veverka vyskytuje na celém
území, horní hranice výskytu je dána
horní hranicí lesa.

ZPŮSOB ŽIVOTA
Veverka obecná je přizpůsobená
životu na stromech, kde si staví
i hnízda či obývá opuštěná hnízda
dravců, dutiny stromů, případně
prázdné ptačí budky. Hnízdo je kulovité, spletené z větviček, vystlané
mechem, trávou, listím, lýkem, peřím, zvířecí srstí a podobným materiálem. Veverka obecná si staví hnízda
zimní a letní. Zimní bývá zpravidla
jedno, letních si buduje několik a ty,
podle potřeby, střídá.
Dospělí jedinci žijí samotářským
způsobem života a mají většinou
stálý domovský okrsek.
Mezi nejvýznamnější predátory
veverky obecné patří kuna lesní
(Martes martes) a kuna skalní (Martes foina), z dalších predátorů je to
také liška obecná (Vulpes vulpes)
a rys ostrovid (Lynx lynx). Je také součástí potravy některých dravců – především jestřába lesního (Accipiter
gentilis) a krahujce obecného (Accipiter nisus) a sov – výra velkého (Bubo bubo) a puštíka obecného (Strix
aluco).

POTRAVA
Potrava veverek je různorodá,
závisí především na prostředí ve
kterém se pohybuje. Její hlavní
potravou jsou semínka ze šišek, dále
houby a mladé výhonky stromů, pupeny, různé rostliny a hmyz. Zjara
vyplení i ptačí hnízdo (vejce i mlá ata), přes léto nepohrdne plody všeho

druhu, na podzim hlavně ořechy,
bukvice a jiné plody, ze kterých si
pak tvoří zásoby. Zásoby si veverka
nejčastěji zahrabává či je schovává
do stromových dutin. Tvorba zásob
je důležitá pro následná období jejího
nedostatku a závisí na ní přežití
a úspěšné rozmnožení.

ROZMNOŽOVÁNÍ A DOŽÍVÁNÍ
Mlá ata mívá veverka většinou
dvakrát do roka, v obdobích únor až
duben a květen až srpen. Samice je
březí 36 až 42 dní, počet mlá at
je obvykle od 3 do 7, váha při narození je asi 10 gramů. Mlá atům se za
31 dní otevírají oči, kojena jsou až
6 týdnů a samostatná jsou ve věku
7až 8 týdnů. Pohlavně dospívají
v příštím roce. Průměrný věk veverky ve volné přírodě je od 3 do 5 let.

OCHRANÁŘSKÝ STATUT
Veverka obecná byla považována
do 60. let minulého století za zvěř
škodnou a běžně lovena. Podle ochranářské legislativy je veverka obecná
zvláště chráněným živočichem v kategorii ohrožených druhů (Zákon
4. 114/1992 Sb., Vyhláška 395/1992
Sb) a tudíž se nesmí lovit.
V současné době je veverka obecná vedená na mezinárodním Červeném seznamu IUCN jako téměř
ohrožený druh (near threatened),
u nás je pak podle nejnovějších
kritérií řazen do kategorie nevyhodnocený druh.
N
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EVVO

ŠKOLY JAKO CENTRA VZDĚLÁVÁNÍ
PRO UDRŽITELNÝ ROZVOJ
Jednou z priorit současných změn v postavení škol v kontextu celoživotního vzdělávání
je mimo jiné také spolupráce se širší veřejností, rodiči a zřizovateli, tedy konkrétně s krajskými a obecními úřady, magistráty či městskými částmi. Dochází k postupnému naplňování modelu otevřeného vyučování, ke zvýšení publicity práce školy, jejích výsledků
ve výchově i vzdělávání.
S první prioritou úzce souvisí i naplňování další, a to realizace vize celoživotního vzdělávání přímo na školách, kdy právě školy by se staly modelem instituce, která paralelně
realizuje jak počáteční, tak celoživotní vzdělávání a přispívá k postupnému vytváření
učící se společnosti. Příklady dobré praxe jako aktuální otázky rozvoje společnosti,
zdraví,
životního prostředí a zejména pak otázek regionu se stávají příležitostí navazování
kontaktů, aktivní odpovědnosti každého jedince.
Problematika udržitelného rozvoje
je velmi aktuální a provází náš život
na každém kroku. V této souvislosti
je potřeba posilovat osobní odpovědnost každého jedince ve vztahu k poškozování životního prostředí a negativních dopadů lidské činnosti. Zároveň je také potřeba zdůrazňovat odpovědnost každého z nás za ochranu
kulturního a přírodního dědictví na
úrovni regionální, národní i evropské.
Výchovu směřující k realizaci udržitelného rozvoje chápat v širších souvislostech, i když u nás tradiční
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označení výchova ekologická nebo
environmentální stále přetrvává.
Vzhledem k naléhavosti změn
životního stylu člověka ve smyslu
udržitelného rozvoje je však třeba
aktivity realizovat v širších souvislostech na všech možných výchovně
vzdělávacích úrovních, tedy v rodině,
ve škole, v širokém spektru institucí
a organizací zabývajících se vzděláváním a výchovou k UR, v médiích.
Stále je pak potřeba mít na zřeteli
klíčový vliv prostředí při získávání
vlastních zkušeností.

ROLE ŠKOLY JAKO
CENTRA VZDĚLÁVÁNÍ PRO UR
Hlavním cílem environmentálního vzdělávání (dále jen EV) je přispívat k utváření takových postojů
člověka k prostředí, které by vedly
k udržitelnému rozvoji života na Zemi. Každý jednotlivec žijící na planetě Zemi by měl mít znalosti
a dovednosti, které by mu umožnily
zvažovat souvislosti mezi enviromentálními limity, technicko-ekonomickými prostředky a sociálními před-

poklady své existence, a to nejen
v místním, ale i v regionálním a globálním měřítku. Především pak je
potřeba vytvářet hierarchii hodnot
odpovídajících zájmům rozvoje života
na Zemi. Odpovídající vědomosti
a dovednosti by mělo poskytnout
právě komplexní pojetí vzdělávání
k udržitelnému rozvoji.
Mezi instituce, které mohou plošně ovlivňovat celou populaci dětí,
a to dlouhodobě, systematicky a v souvislosti s komplexní přípravou každého jedince pro život i jeho povolání,
je škola. Může působit na utváření
občanských i profesních postojů, a to
v rámci všeobecného i odborného
vzdělávání. Může ovlivňovat děti
a mládež a jejich prostřednictvím pak
velmi účinně působit na velkou část
dospělé populace, pokud se týká základních občanských postojů k životnímu prostředí.

Myšlenka vytvořit taková centra
vzdělávání přímo na školách je výsledkem projektů, které byly v rámci
ČR realizovány v minulých letech.
Navíc je podpořena průzkumem provedeným na školách základních
i středních v rámci sítě škol KEV o.s.,
kdy bylo shledáno, že některé školy
takto již neoficiálně začínají fungovat. Mají pro tuto činnost podmínky
nejen prostorové, materiální, ale také
kvalifikované lidské zdroje. Střední
odborné školy pak ještě zázemí školních polesí, školních statků a dalších

zařízení, která by mohla být prostorem pro řadu aktivit.
Stěžejní záměr vzniku školních
středisek ekologické výchovy (ŠS EV)
přímo na školách, které by se staly
místem vzdělávání pro udržitelný
rozvoj pro pedagogy, místem zvyšování kvalifikace koordinátorů EV
formou specializačního studia a realizace dalších kurzů v této oblasti,

začlenění výchovy k udržitelnému
rozvoji pro učitele pilotních škol
aktivizujícími metodami a formami.
Vzhledem k tomu, že se jedná o pilotní projekt, kdy střediska vzdělávání
k UR vzniknou přímo na školách, lze
očekávat, že pro další školy i v malých obcích budou fungovat jako
model působení školy v kontextu
celoživotního vzdělávání

je podporován rovněž kraji. Např.
ve Středočeském kraji již několik let
funguje centrum vzdělávání na Ekogymnáziu v Poděbradech, Pardubický kraj podporuje v rámci evropských projektů vznik takových středisek na dvou zemědělských školách.
Střediska by fungovala jako konzultační a poradenské centrum nejenom pro pedagogické pracovníky ZŠ
a SŠ, ale naplňovala by vizi užšího
propojení škol se zřizovateli a dalšími
školami v krajích a to by vedlo k vytvoření sítě kooperujících škol.
Pedagogové pak sekundárně šíří
informace o udržitelném rozvoji dále
na žáky, rodiče a širší veřejnost včetně pracovníků samosprávy a podnikatelského sektoru.
Vznikem školských středisek pro
výchovu k udržitelnému rozvoji (ŠS
UR) by došlo k vytvoření optimálního
zázemí pro zvyšování gramotnosti
nejen pedagogických pracovníků, ale
dojde rovněž ke zvýšení zapojenosti
veřejnosti, což se významně odrazí
nejenom v kvalitě výuky, ale také přispěje ke zvýšení prestiže škol.
Aktivity pomohou k modernizaci
vzdělávání na ZŠ, SŠ a k možnostem

PODPORA ŠKOL JAKO CENTER
VZDĚLÁVÁNÍ PRO UR Z PROSTŘEDKŮ EVROPSKÝCH FONDŮ
Snaha o podporu vzniku center
pro výchovu k UR na školách má
svou historii, i když ne tak dlouhou.
Byla totiž podpořena také evropskými projekty OP RLZ, jejichž nositeli
byl KEV o.s., nevládní organizace
s celostátní působností.
Jednalo se celkem o tři projekty,
jeden byl určený školám v Praze (30
pilotních škol) a dva byly pro další
regiony ČR, diferencovaně pro ZŠ
a SŠ a zúčastnilo se jich celkem 26
škol z celé ČR:
Projekt pro oblast středoškolského vzdělávání nesl název „Pilotní
střední školy Klubu ekologické výchovy a příprava učitelů k UR“ byl
propojen i s přípravou učitelů na VŠ.
Projekt základních škol s názvem
„Pilotní základní školy Klubu ekologické výchovy jako centra vzdělávání
pro UR“ přispěl k vytvoření optimálních podmínek pro tvorbu školních
vzdělávacích programů a vznik center pro výchovu k UR přímo na školách. Obdobou byl i pražský projekt
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ným výstupem bylo vytvoření sítě
škol, které spolu i po ukončení projektů nadále spolupracují a jejich
pedagogové se stávají lektory kurzů
akreditovaných MŠMT, jako je např.
kurz „Základy ekologie“ určený pro
celé školní týmy.

PŘÍKLAD ŠKOLY JAKO CENTRA
VZDĚLÁVÁNÍ PRO UDRžITELNÝ
ROZVOJ

„Ekogramotnost“, který se stal jedním ze tří systémových projektů
Magistrátu hl.města Prahy a byl
zaměřen na posilování povědomí pedagogů na školách v Praze.
Výstupy všech projektů jsou metodiky pro jednotlivé vyučovací předměty a průřezová témata realizovaná
na základních a středních školách.
Jsou příspěvkem pro realizaci komplexní výchovy k UR v podmínkách
škol. Dále jsou to školní plány ekologické výchovy, které se staly také
závěrečnými pracemi specializačního
studia koordinátorů EVVO. Význam-
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Příkladem fungování školy jako
vzdělávacího centra zaměřeného na
zvyšování ekogramotnosti nejenom
dětí, ale také dospělé populace je
sídlištní škola na území hlavního
města Prahy. Po několik let již funguje jako neoficiální centrum pro vzdělávání dospělých a příklady dobré
praxe pedagogů této školy jsou známé nejenom v ČR, ale také v zahraničí. Jde o zúročení víceleté efektivní
spolupráce vedení školy, koordinátorů ekologické výchovy a celého
týmu pedagogických pracovníků .
Ředitelka školy Mgr. Ilona Šastná podporuje od počátku aktivity
v kontextu realizace environmentální výchovy na své škole a vytváří
optimální podmínky pro postupné
naplňování záměrů udržitelného
rozvoje.
Koordinátora EVVO Mgr. Eva
Jiříková, CSc. se zapojila v roce 2005
jako zástupce jedné z 30 škol do systémového projektu MHMP s názvem
„Ekogramotnost“, kde jedním z partnerů byla nevládní organizace Klub
ekologické výchovy o.s. Praha. Škola
je kolektivním členem KEV od roku
2003 a iniciativně se zapojuje do

všech aktivit. V rámci projektu se podařilo koordinátorce Evě Jiříkové
absolvovat také specializační studium, což se stalo jedním z východisek
pro její další práci.
Příklady dobré praxe jsou předávány i dalším pedagogům z jiných
škol. Ve spolupráci s Eko-gymnáziem
Poděbrady – střediskem vzdělávání
Středočeského kraje, středisky ekologické výchovy, Klubem ekologické
výchovy o.s. i s vysokými školami
a fakultami připravujícími učitele
zejména přírodovědných předmětů.
Škola zajišuje semináře pro široké spektrum klientů od posluchačů
VŠ, učitelů až po koordinátory EVVO.
Účastníky seminářů konaných přímo
na škole jsou učitelé a výchovní pracovníci nejenom z České republiky,
ale také ze zahraničí – např. školu
navštívili představitelé FEE – mezinárodní organizace, která v rámci své
činnosti provozuje mezinárodní projekt Eco-Schools, v roce 2008 to byl
pan Henny Kromhout z Holandska,
představitelé Zelené školy ze Slovenska /http://www.zelenaskola.sk/o-jezelena-skola/reportaze/skoly/neobycajna-skola-z-obycajnehoprazskehosidliska/, studenti SŠ z města Nokia
z Finska. Aktivity tak přesahují na
koordinátory ekologické výchovy z jiných škol. Škola se postupně stává
neformálním centrem celoživotního
vzdělávání. Řada aktivit a projektů
přispívá k pozitivnímu formování
myšlení jak žáků školy, tak jejich rodičů případně i širší veřejnosti na
sídlišti Černý Most v Praze.
N
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NECO MÁLO Z CHEMIE A TAKÉ ANGLICTINY

Cyklus fosforu a dusíku
Nejvýznamnějšími minerálními
živinami, které ovlivňují výnosy
zemědělských plodin, jsou dusík (N)
a fosfor (P). Rostliny přijímají dusík
jedině v anorganické formě z půdy
jako nitrátový anion (NO3–) nebo kationt (NH4+). Malá část NH4+ přichází
do půdy již „hotová” v dešových
srážkách z atmosféry. Většina anorganického dusíku je však produktem
činnosti půdních mikroorganismů:
fixace dusíku ze vzduchu nitrogenními baktériemi, uvolňováním z odumřelých organických látek během mineralizace.
Dusík je během mineralizace
uvolňován z bílkovinné složky biomasy pomocí enzymů mikroorganismů (hub a baktérií). Na tyto mikroorganismy svojí rozkladnou činností
navazují amonizační bakterie, které
produkují NH3+, resp. NH4+. Tím je
ukončena mineralizace organických
dusíkatých látek. Nitrifikační baktérie oxidují část NH4+ postupně na
NO3-, který je přijímán rostlinami.
Mineralizační mikrobiální procesy
závisejí zejména na teplotě, vlhkosti
půdy a pH.
Důsledkem jsou různá množství
a forma minerálního dusíku. Rostlinami nevyužitý půdní nitrát NO3může být denitrifikačními bakteriemi změněn na N2O a především na
N2, který se vrací do atmosféry.
Fosfor je přijímán rostlinami ve
formě aniontů (HPO4)2- a H2PO4-. Protože zdroje fosforu v horninách jsou
většinou nepatrné, je uvolňování anorganického fosfátu pro potřebu rostlin závislé především na vnitřním
cyklu uvnitř ekosystémů, který je určován rychlostí mikrobiální mineralizace organických sloučenin fosforu
z odpadu. Vnitřní cyklus fosforu je
jednoduchý a obvykle ztrátový: mikrobiální mineralizací se z organických stávají anorganické fosfáty,
které jsou jako rozpustné fosfáty
(PO4-, (HPO4)3-, H2PO4) průběžně přijímány rostlinami a jako málo rozpustné fosfáty železa, hliníku, vápníku a hořčíku dočasně imobilizovány
v půdě a erozí vymývány a nenávrat-

ně odnášeny povrchovými vodami
z ekosystémů. V běžném přirozeném
ekosystému projde využití fosforu
přibližně 50 cykly, tedy jeho přijetím
rostli-nami a živočichy a návratem
do půdy.
Nedostatek přístupné formy fosforu pro rostliny omezuje úrodnost
půd a tím i úrodu plodin. V globálním
měřítku jsou hlavním zdrojem fosforu
jeho fosilní sedimenty organického
původu (guano).

N


Harvest – sklizeň, Ammonia (NH3) – amoniak, Ammonia volatilization
– těkání amoniaku, Ammonium and nitrate fertilizers – amonná
a dusičnanová hnojiva, Urea fertilizers – močovinová hnojiva, Animal
manure – živočišné statkové hnojivo, Livestock – hospodářská zvířata,
Aboveground residue – reziduum nad povrchem půdy, Biological nitrogen fixation – biologická fixace dusíku, Dinitrogen (N2) - N2, Nitrous
oxid (N2O) – oxid dusný, Nitric oxid (NO) – oxid dusnatý, Precipitation
– srážky, Runoff erosion – odtok, eroze, Soil organic (organic nitrogen) and microbial biomass – půdní organická (organický dusík)
a mikrobiální biomasa, Immobilization – imobilizace, Mineralization
– mineralizace, Plant uptake – odběr rostlinou, Ammonium (NH4+)
– amonium, Root residues – rezidua v kořenech, Nitrification – nitrifikace, Denitrification – denitrifikace, Nitrate (NO3) – dusičnan,
Leaching – vyplavování, Atmosperic deposition – atmosférické
ukládání, Soil solution – půdní roztok, Mineral phosphates in soil
and rock – minerální fosfáty v půdě a hornině, Chemically bound
to soil particles – chemicky vázané na půdní částice
Zdroj: OECD/EUROSTAT (2006)
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OKÉNKO REDITELU...

ŘEDITELKA MGR. HANA HOLCMANOVÁ
Jak byste charakterizovala vaši školu?
Základní škola Kolín II,
pro kolíňáky známá pod
názvem ,,Západka či Dvojka",
se nachází v historické části
Kolína a je jednou z nejstarších škol ve městě. Naše škola
má svá specifika, klademe
velký důraz na způsoby chování a na vysokou úroveň
vzdělání. Tyto zvláštnosti nás
odlišují od ostatních základních škol ve městě a tím
dochází k naší profilaci. Preferujeme výuku matematiky
a přírodovědných předmětů,
práci s výpočetními a informačními technologiemi a digitální technikou, výuku jazyků (Aj, Fj, Nj, Rj) a inkluzivní
vzdělání.
Jak realizujete rozšířenou výuku matematiky
a přírodovědných předmětů?
Školní vzdělávací program je sestaven tak, aby obsahově odpovídal zaměření školy a tím připravil žákům
hodně dobrou výchozí pozici při startu na středních
školách. Výuka přírodních věd je postavena na využívání
interdisciplinárních vztahů a vzájemné kooperaci mezi
žáky z různých ročníků (starší učí mladší spolužáky).
Učitelé do výuky zařazují drobné projekty, na které
navazují jednodenní i vícedenní projektové akce v přírodě.
Smyslem výjezdů do přírody je prakticky ověřit poznatky
získané ve škole teoreticky.
Myslíte, že učitelé ovlivňují budoucí život žáků?
Pryč jsou doby, kdy stačily jen teoretické dovednosti.
Současní učitelé musí jít s dobou a nabízet dětem jiné
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formy výuky, které je připraví více na budoucí studium
a život. To vše se ale neobejde bez pevných teoretických
základů z lavic školy. Chceme učit žáky takovým
znalostem a dovednostem, které budou dobře uplatnitelné v životě. Méně encyklopedických poznatků, více
se věnujeme činnostnímu učení se zaměřením na praxi.
Současně zavádíme do výuky efektivní metody, jako
je skupinové (kooperativní) a projektové vyučování, kterými vedeme žáky k týmové práci, k vzájemné pomoci,
sounáležitosti a vzájemnému respektu. Pro budoucí život
v EU je nezbytné výrazně posílit výuku cizích jazyků,
vést žáky k využívání komunikačních a informačních
technologií. V tomto duchu podporujeme zavádění
a využívání výpočetní techniky ve všech vyučovaných
předmětech.
Jaké aktivity EVVO jste realizovali?
(odpovídá koordinátor environmentální výchovy
Mgr. Vladimír Škarvada)

VÝBĚR REALIZOVANÝCH AKTIVIT EVVO 2008–10
Pravidelný sběr starého papíru (4 x ročně), třídění
odpadu - PET lahve a víčka, papír, hliník, sklo, zpětný
odběr použitých baterií a elektrozařízení, úsporných
žárovek. Účastníme se v soutěži Recyklohraní
a spolupracujeme na projektech s ekocentrem Domov
(Kutná Hora) - Odpad z nebe nespad a Putování prostorem a časem.
Na prvním stupni soutěž o smajlíky za správné třídění
odpadu. K výstavě o Švýcarsku jsme vytvořili informační
postery o nakládání s odpady a možnostech jejich recyklace. Ve školním roce je realizován kroužek se zaměřením
na přírodní vědy a ekologii.

AKCE ČASOVĚ NÁROČNĚJŠÍ:
 Táborsko - Od hradu ke hradu 2008 – čtyřdenní
projekt na platformě environmentální výchovy dětí,
kooperující děti prvního a druhého stupně základní školy
nad řešením a prezentací zadaných problémových úloh.
Spolupráce a podpora mezilidských vztahů během pobytu

 Valaškou krajinou 2010 - sedmáci a devááci tráví
tři dny v prostředí moravského prostředí. Aragonitová
jeskyně v Teplicích nad Bečvou, Hranická propast,
Radegast a Pustevny, skanzen v Rožnově pod Radhoštěm.
 Den Země 2010 - odpolední soutěže pro družinové
děti se zaměřením na přírodní živly voda, vítr, slunce,
energie.
 Španělsko 2010 - celoroční projekt Objevitelé
zaměřený na soužití národů i národností - výjezd pááků
a šesáků za poklady Španělska doplněný o kooperaci
s místní multikulturní školou v Loret de Maar.
 Apuseny 2010 - týdenní pobyt v samém srdci
Rumunska, táboření v přírodě, kontakt s místní kulturou
a jazykem. Poznáváme přírodu ve vtahu s člověkem, nebojíme se komunikovat a poznáváme detailněji historii
Rumunska včetně pravdy o Drákulovi.

v přírodě. Základy pozorování v přírodě, vodní ekosystémy, mykologická rezervace.
 Kolínské podzemí 2008 - denní exkurze
po stopách pravěkého osídlení na Kolínsku a po paleontologických nalezištích v okolí.
 Lednicko-Valtický areál 2009 - třídenní ekologický projekt se zaměřením především na botaniku jižní
Moravy (jarní aspekt), zoologie (vodní ptactvo, dravci,
obojživelníci - skokan skřehotavý, plazi ...). Odborná
spolupráce TCK Pavel Veselý.
 Rumunské pohoří Apuseni 2009 - zahraniční
ekologicko-historický projekt. Zaměření akce bylo na rozmanité ekosystémy a konfrontace s již načerpanými
znalostmi z lokalit v České republice. Prohloubení
a zdokonalení komunikačních dovedností dětí.
 Šumava - Kvilda 2009 - třídenní pobytový projekt
pááků v srdci Šumavy zaměřený na ekosystémy: les,
horská louka a řeka. Učíme se pozorovat přírodu a pohybovat se v ní.
 Výstava leden 2010 - Švýcarskem po stopách
změn klimatu „Životní prostředí v srdci Evropy aneb
ekologie v podmínkách základní školy“.

Ne vždy se daří. Překonávali jste i vy nějaké problémy?
Zpočátku tato forma výuky nesla spoustu obtíží, všichni se učíme. Velkým problémem je finanční náročnost
takových akcí a náklady spojené s odpovídajícím
vybavením. Potřebné vybavení k výuce bylo doplněno
z četných grantových zdrojů. Další komplikací byla komunikace v prostředí školy, konflikt osvědčených postupů
a něčeho nového.
I přes případné překážky máte v plánu pokračovat
v nastaveném trendu?
Určitě. Zaměření základní školy má již třicetiletou
tradici. Jsme rádi, že naši bývalí žáci a rodiče si pochvalují zaměření a s tím spojené i podněcování tvořivosti
ve všech oblastech vzdělávání. Žáci se aktivně podílí
na přípravě, plánování, realizaci a hodnocení projektů.
Podporuje nás Město Kolín jako zřizovatel, uspěli jsme
i v grantech Středočeského kraje. Žáci komunikují
se spolužáky a učiteli, musí se vypořádat s ostatními
zaměstnanci školy a lidmi mimo školu. Každodenním
pobytem mezi spolužáky rozvíjíme u dětí vnímavost
k lidem a k okolí vůbec. Pomáháme žákům rozvíjet schopnosti a uplatňovat získané vědomosti a dovednosti při
profesní orientaci.
N
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SOPKY

VYBÍRÁNÍ
DRAČÍCH HNÍZD

Když letos v dubnu vybuchla islandská sopka Eyjafjallajökull, vypustila ze svého jícnu
černého draka, který se vznesl k obloze, stoupal až nad mraky a teprve vysoko v nebi
roztáhl svá popelavá křídla. Proletěl se nad severním Atlantikem, pošpásoval v povětří
nad Evropou a ztratil se někde za Uralem. Jednou perutí se zlehka otřel i o Čechy.
Polekaní Evropané se přikrčili k zemi a neodvažovali se vzlétnout ve svých hřmících strojích, vždy proti drakově majestátu to jsou jen třpytivé křehké mušky! Samotní Islan ané
snášeli příval popela s větší pokorou než Češi zimní sníh. Možná proto, že podle islandských mýtů sepsaných v Eddě svět skončí v poslední bitvě, kde padne většina bohů
a smát se bude jediný vítěz: Surt, vládce vulkánů. Uvrhne zemi do plamenů a změní
se v obrovského ptáka, vznese se na ohnivých křídlech a zmizí jako jiskra v kouři nad
hořící zemí.

V

ýbuch Eyjafjallajökull zaskočil aerolinky a na ně odkázané cestující, ale ne
vulkanology. Sice netušili, jaké patálie popel lidem způsobí, ale dobře
věděli, že se sopka pod ledem probouzí z dvousetletého spánku. Velký
sopečný výbuch na rozdíl od zemětřesení nepřichází nenadále, pečlivým
sledováním sopky se dá zjistit, že se
magma blíží k povrchu a vulkán
má na krajíčku. Nejpohodlnější způsob pozorování je umístit na sopce
či v jejím okolí seismograf a v bezpečí laboratoře kontrolovat jeho záznam. Zapisovat si zemětřesení ale
nestačí, je potřeba také sledovat, co
je na sopce nového, kontrolovat výrony plynů a prameny minerálních
vod, měřit jejich teplotu a analyzovat
složení. Když to sopka dovolí, je
nejlepší vlézt přímo do jejího chřtá-
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nu. Jsou to zvláštní lidé, kteří pravidelně stoupají po úbočí hory do
oblak, aby se pak spustili do dýmajícího kráteru a zjistili, co se v dračím
hnízdě změnilo. Kdyby to dělali už
před staletími, Islan ané by jim
možná věnovali sloku v Eddě.
V roce 2006 jsem se zúčastnil sestupu do kráteru činné sopky Poás
v Kostarice. Seběhlo se to náhle,
když 19. července Maríi Martinéz,
A - 18:53 - María Martinéz kontroluje záznamy
seismografů, aby zjistila, jak velké území bylo
zemětřesením zasaženo. V ruce stále drží pager.
Na Vulkanologické a seismologické observatoři
(OVSICORI) ve městě Heredia severně od hlavního
města San José se automaticky zaznamenávají data
ze všech seismografů v Kostarice.

B - Horká jehla seismografu na papír vypálila
křivku, podle které je možné zemětřesení popsat.

Vulkán Poás chrlí do atmosféry velké množství
plynů, jen oxidu siřičitého vyvrhne asi 60 tun denně.
Výrony plynů bělavě zbarvuje vodní pára. Její oblaka
zahalují i kráterové jezero v levé části snímku.
Syčení některých fumarol je slyšet na vzdálenost
2 km.

pracovnici Vulkanologické a seismologické observatoře (OVSICORI) kostarické Národní univerzity, v 18:51
zapípal pager. Strohá zpráva: ,,San
José postihlo zemětřesení" ji zastihla
na odchodu z práce.
María měla zrovna službu a musela okamžitě zkontrolovat záznamy
sítě seismografů, svolat ostatní kolegy a novinářům vysvětlit, že zatím

C - 19:40 V seismologickém středisku OVSICORI
se sešli všichni, kdo mají pohotovost. Probíhá vyhodnocování naměřených údajů. Ve 20:30 je odfaxována
oficiální zpráva médiím i vládním institucím:
,,V 18:41 místního času došlo v hloubce 3,5 km pod
povrchem k otřesu o síle 2,5 podle Richterovy stupnice. Epicentrum leželo asi 3 km JJZ od San Antonia,
jednoho z předměstí San José." Přestože obyvatelé
v blízkosti epicentra hlásili silné otřesy, jednalo
se o slabé zemětřesení na lokálním systému zlomů.
Kdyby bylo zemětřesení ve větší hloubce, lidé
by ho vůbec nepocítili.
D - María
Martinéz
v plynové
masce
prochází
oblaky
štiplavých
plynů ve
fumarolovém
poli na dně
kráteru.

nic neví. Potom se zapojila do počítání síly i rozsahu zemětřesení
a nakonec vydala oficiální zprávu pro
úřady a tisk. Nikdo nehlásil oběti ani
škody, a tak to přes dramatický začátek vypadalo jako běžná rutina.
Seismografy na území Kostariky zaznamenají v klidném roce průměrně
6000 zemětřesení, z nichž asi 50 cítí
lidé, což znamená, že padesátkrát
do roka je na OVSICORI vyhlášen
interní poplach. Přiložená fotoreportáž ukazuje, jak vypadá takový
vulkanologický perný den. Sledujte ji
v popiskách, označených A-I

E - Jorge
Brenes
odebírá vodu
z jezera
a ztrácí
se v páře.

V

šichni bychom mohli jet domů, kdyby seismograf umístěný na činném vulkánu
Poás severně od San José nehlásil
nápadné zesílení sopečné aktivity.
Geolog Jorge Brenes se rozhodl
kráter následující den zkontrolovat.
Připojila se i analytická chemička
María Martinéz a já si takovou příležitost nenechal ujít. Přespali jsme
na zemi v observatoři a vyrazili
v 6 ráno.
Od poloviny roku 2005 vulkanologové sopku Poás sledovali se zvýšenou pečlivostí. K povrchu se tam dere
magma. Dokazují to záznamy seismografů i rostoucí teplota plynů, které

unikají z kráteru. V březnu 2006 nevelké množství magmatu proniklo
pode dno jezera, které vyplňuje
aktivní kráter. V následujících třech
měsících sopka asi třicetkrát z kráteru vyvrhla horkou vodu a bahno.

B

Byli jsme už na dně krárteru, když z hladiny jezera
náhle vyrazil # sloup páry.
Rozhlédli jsme se kolem sebe. Jestli te z jezera vyletí horká voda s bahnem a balvany, nemáme se kam scho-

vat. Utíkat nemá smysl, jestli se něco semele, bude to za pár vteřin.
Bezpečnostní předpisy OVSICORI
říkají, že na nebepečná místa, jako
je Poás, smějí společně vstoupit nejvýše dva pracovníci observatoře. Toto
nařízení má omezit ztráty mezi zaměstnanci v případě nepředvídatelné hydrotermální erupce. Smolařům
v kráteru předpis radí skrčit se
s helmou na hlavě, obličej a krk chránit rukama, záda batohem. My měli
štěstí, výbuch nepřišel.
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F - Jorge
infračerveným
teploměrem
na dálku
měří teplotu
hladiny
kráterového
jezera.
Přístroj
ukázal 43°C.
V pravé
části snímku
stoupají
plyny
z fumarol
ve skalách
nad jezerem.
Rozeklanou
skalní stěnu
místy žlutě
zbarvují
povlaky síry,
roztavená
síra občas
vytéká
z puklin
v hornině.

G - Jorge
má svou
nebezpoečnou práci
rád.

Z

Kostarika není jen tak ledajakým kusem souše. Vynořila se
nad moře v místě, kde se střetávají dvě desky oceánské
zemské kůry. Jedna deska zajíždí pod druhou, což způsobuje
četná zemětřesení a mohutnou sopečnou činnost.

H - María Martinéz a Jorge Brenes měří obsah SO2
rozpuštěného ve vodě kráterového jezera. Jezerní
voda je kyselejší než elektrolyt v autobaterii.

I - Spěšně opouštíme kráter, valí se bouřkové mraky.
Ze dna kráteru ve výšce 2500 m n.m. musíme
vyšplhat do 2700 m n.m.

P

řed bouřkou jsme nestačili
zmizet včas. Do skal nad námi uhodilo. Kráter zaduněl
ozvěnou hromu jako ocelová cisterna,
do které někdo buší palicí. Jenomže
my byli uvnitř... Další rána. Přesto
jsme museli na chvíli zastavit, Jorgemu se udělalo zle. Když jsme se
konečně vysápali z kráteru, padli
jsme na záda a zírali do mlhy. Popadali jsme dech a pálily nás oči, protože z nebe pršela kyselina sírová,
poslední polibek na rozloučenou od
fumarol, ale byli jsme z toho venku.

NIKA 42 9/2010

jistili jsme, že vulkán Poás po
zemětřesení sice vypouští více plynů, ale jeho aktivita se
významně nezvýšila a větší výbuch
bezprostředně nehrozí. Sopka vybuchla až za dva měsíce, 25. 9. 2006
ve 21:48 místního času. Erupce rozptýlila popel deset kilometrů od vulkánu, ale nezpůsobila žádné škody.
Když jsme sestoupili z hory a zapadli do vyhlášené kantýny, všichni
se za námi otáčeli. Nebyli jsme
špinavější než dělníci z plantáží, ale
páchli jsme sírou jako čerti. Pod sprchou smrad zeslábl, ale nezmizel. Pár
hodin v pekelném hrdle stačilo, aby
naše těla nasákla jeho dechem. Když
jsem vulkanologům na observatoři
říkal, že ještě po čtyřech dnech stačí,
abych se zpotil a cítím síru, říkali,
že to je normální. Smáli se a oči měli
jako uhlíky.
N
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Co je to?
ANEB JAK POZORNÝMI
JSTE ČTENÁŘI...
1
a) Rýžová políčka jižního Laosu
b) Záznam zemětřesení v Kostarice 2006
c) Abstraktní dílo Johna Pollocka
d) Kaskádová jezírka v Turecku
z nadhledu

2
a) Pseudodracullus kumullus
b) Prachový mrak nad Temelínicemi
c) Pytel surové bavlny
d) Výbuch sopky Eyjafjallajokull letos
v dubnu nad Islandem

5

3
a) Disticha na lukách Pomoraví
b) Přástevnice nachová
c) Modrá tráva v Kalifornii
d) Originál Osení od Karla Svolinského

4

6

a) Jedovatý zadeček štíra nilského
b) Břišní svalstvo Nelsona Brunelly
c) Zadní část těla raka kamenáče
d) Porcelánová forma k pečení raka

5
a) Kabelka sousedovic Alžbětky
b) Ještěrka hnědá
c) Kůže krokodýla amazonského
d) Materiál na střevíčky arabské
princezny Leily Kalimallis

10

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

7

6
a) Krčský mufloní samec
b) Ďábelská trofej Luciferova
c) Rohy chovného kozla z Nebušic
d) Natužený knír nadlesního Havránka

7
a) Bouřka nad červnovou Ostravou
b) Dokoupilova modrobílá paleta
c) Zatopené litovelské Pomoraví
d) Chodící stromy se vzdušnými kořeny
z venezuelského pralesa

8
a) Fjordský kůň z ostrova Karsibór
b) Bílý útes severní Rujany
c) Makrosnímek hřívy kobylky rolní
d) Nádvoří zámku Helsingór
s porostem černuchy hladké

9
a) Letecký snímek ostrova Santorini
b) Paleontologický kosterní nalez
c) Znělce v Šáreckém údolí v Praze
d) Kamenné moře v Brdech

10
a) Ostřice Carex paniculata
b) Hejno stříbřenek těsně pod hladinou
c) Fialové peklo v Caracasu
d) Makrosnímek klubka vláken fuala
sumicu
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TNÍHO PROS
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V roce 1992 byla NIKA zapsána do seznamu OSN - UNEP
za mimořádný přínos danému oboru, který je znám jako
GLOBAL 500. Nika sama uděluje od roku 1996 své ceny,
jimiž morálně oceňuje výsledky práce jednotlivců a organizací v oblasti své působnosti. Cenu Niky přijal i Václav Havel.
Časopis přispívá k větší informovanosti pedagogů, studentů i široké odborné i laické veřejnosti o stavu životního
prostředí u nás a slouží jako komunikační nástroj v oblasti
EVVO. NIKA seznamuje s aktuálními problémy ekologické
výchovy a osvěty, prohlubuje environmentální vzdělanost
obyvatelstva a jeho odpovědnost vůči biosféře, svému městu
a sobě samým.
Časopis NIKA je distribuován na základní a střední školy
hlavního města Prahy, Středočeského kraje a dalších krajů.
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2000, AOPK a s Botanickou zahradou Praha.
V roce 2009 získal CES Grant MŽP ČR na vydávání
časopisu NIKA.
Chtěli bychom Vám představit tým lidí, kteří se podílejí
na přípravě a vydávání časopisu NIKA.
Redakční rada časopisu se skládá z odborníků, kteří
se zabývají otázkami životního prostředí a ochrany přírody
a environmentálním vzděláváním.
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