n Červen 2011 n vydává obČanské sdruŽení centrum environmentálních studií n roČník 32 n cena 40 kč

Časopis o přírodě a ochraně Životního prostředí

TEXT A FOTO: VERONIKA VOLDŘICHOVÁ

Program GLOBE
Celosvětová pozorování
životního prostředí
OD MÍSTNÍHO KE GLOBÁLNÍMU A ZASE ZPÁTKY

PTÁCI
V NAŠÍ ZAHRADĚ
Zahradní krmítka, pítka a budky
pro ptactvo mohou pražské školy
pořídit v rámci nového projektu
„Ptáci v naší zahradě“, který
připravilo občanské sdružení
ORNITA pro školní rok 2011/2012.
Součástí projektu bude již tradičně přednáškový cyklus s promítáním a ukázkami živého ptactva.
Na přednášky navazují terénní
výukové programy, jako je instalace
ptačích krmítek, pítek, a hnízdních
budek pro dutinové pěvce ve vlastním areálu školy – školní zahradě.
V hnízdní sezóně (jaro 2012) je
možné uskutečnit ukázky kroužkování mláďat ve spolupráci se zkušeným ornitologem, při nichž se děti
dozvědí další důležité informace
o ptactvu.
Přednáškový cyklus bude zahájen v září 2011, přihlásit se můžete
již nyní.
Bližší informace a kontakty naleznete na stránkách: www.ornita.cz

Lidé, kteří se z nejrůznějších
důvodů zabývají péčí o životní prostředí, někdy propadají skepsi, jestliže
se dozvědí aktuální informace o některém z globálních problémů, souvisejících právě s prostředím, v němž
žijeme. Přitom okřídlené, byť občas
zprofanované heslo Mysli globálně,
jednej lokálně má své opakovaně
potvrzené opodstatnění.
Víc než názorným příkladem uvedeného přístupu zůstává již šestnáct
let mezinárodní program GLOBE.
Samotný název je vtipnou slovní
hříčkou: nejenže v angličtině označuje
zeměkouli, ale je současně zkratkou
sousloví Global Learning and Observations to Benefit the Environment,
tedy Globální učení se a pozorování
ku prospěchu životního prostředí.
Další kouzlo zkratky spočívá v tom, že
se v současnosti programu účastní
více než 23 000 škol ze 111 zemí z bez
nadsázky celého světa. Nepřekvapí, že
více než 1,5 milionu studentů zapojených do GLOBE poskytlo do mezinárodní databáze projektu na 21 milionů měření rozmanitých veličin
životního prostředí. Databáze, kterou
spravuje známý americký Národní
úřad pro letectví a kosmonautiku
(NASA), je volně přístupná, a žáci tak
mohou využívat údaje shromážděné
jinými školami a porovnávat je se
svými daty. Získané údaje rozhodně nekončí v šuplíku: vědci nejen
z NASA je pravidelně využívají při
hledání zákonitostí, podle nichž naše
planeta funguje.
Víte, že mraky na obloze nebývají
stejné? Proč musejí být i ve městech
bez vandalů nahrazovány originály
barokních soch kopiemi? Dokážete jen
podle sesbíraných živočichů a rostlin
stanovit, do jaké míry je znečištěn
potok hned u vaší chalupy? Umíte
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určit, kolik srážek spadne na vaší
zahradě?
V ČR se do programu GLOBE,
který koordinuje aktivní pražské
Sdružení TEREZA, zapojilo již
138 základních i středních škol. Pro
každý školní rok vybereme pro
program GLOBE jedno stěžejní téma,
kterému se účastníci věnují podrobně:
ve školním roce 2010/2011 se jím
stala meteorologie.
Studenti škol, zapojených do programu GLOBE, pozorují a vyhodnocují
různé jevy v přírodě:
n meteorologie – pozorování
počasí a měření kvality ovzduší;
n hydrologie – sledování kvality
vody v tocích a nádržích;
n pedologie – průzkum druhů půd
a jejich vlastností;
n fenologie – pozorování projevů
organismů v průběhu ročních období;
n vegetační pokryv – mapování
rostlinných druhů tvořících porost,
určování jejich některých biometric
kých parametrů.
Pro měření a pozorování používají
účastníci programu řadu pomůcek –
například maximo-minimální teploměr, vlhkoměr, pH metr, pH papírky,
hydrologický teploměr nebo trubici na
měření průhlednosti vody.
Jednoduše řečeno, chlapci a děvčata provádějí měření v terénu, učí se
postupům používaným v přírodních
vědách a současně pronikají do zákonitostí životního prostředí. Jako
prémie navíc je může těšit, že jejich
údaje poslouží dobře i profesionálním
výzkumníkům.
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éto už je za dveřmi, a to obvykle znamená období dovolených
a prázdnin. Během letních měsíců máme příležitost se častěji než
během pracovního roku setkávat v přírodě s vodou. Ať už se v ní
koupeme v řekách, přírodních i umělých nádržích nebo ve formě srážek
a letních bouřek. Jak je voda důležitá pro život na zemi si většinou
uvědomíme, pokud je jí málo (sucha) nebo naopak hodně (povodně).
Protože otázka kvality a množství vody je poslední dobou čím dále tím
více diskutována, rozhodli jsme se věnovat toto číslo časopisu NIKA
právě vodě, vodním organizmům a vůbec významu vody v přírodě. Při
tvorbě tohoto čísla jsme se dohodli s RNDr. Františkem Pelcem,
ředitelem Agentury ochrany přírody a krajiny (AOPK) na úzké
spolupráci.
Přehlednou a srozumitelnou formou vám jednotliví autoři
představují ne snad kompletní (to je nad rámec rozsahu časopisu), ale
rozhodně ucelený obraz o roli vody v přírodě.
Věřím, že po přečtení tohoto čísla získáte nové poznatky a možná
vás podnítí i k hlubšímu zájmu o problematiku vody.

L

RNDr. Miloš Gregar
šéfredaktor
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TEXT A FOTO: JIŘÍ JUŘÍK

I NAŠE

PŘÍRODA
MÁ SVOJI AGENTURU

AOPK je zkratka v jistých kruzích všeobecně známá. V kruzích jiných
je přesný význam těchto písmen, natož oblast působení organizace,
pod nimi se skrývající, poněkud „nezřetelný“. Natož její uspořádání,
práce, vliv a další. Proto jsme si popovídali přímo s panem ředitelem
AOPK, s RNDr. Františkem Pelcem.
AOPK = Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, tolik vysvětlení
pro neznalé, kterým jsem byl do
nedávna i já. O existenci této agentury
jsem měl jakési povrchní povědomí,
ale k určitému pochopení u mne došlo
až po rozhovoru s jejím ředitelem,
panem Františkem Pelcem. Vybaven
veškerou technikou (brašna s fotoaparáty, objektivy a diktafon), v neformálním oblečení (vždyť jdu za
ochránci přírody) jsem se dostavil do
ústředí AOPK. V duchu zažitých
stereotypů jsem očekával člověka
v maskáčích, sedícího v prostředí
podobnému skladu přírodnin. Vše
bylo jinak. Pan Pelc byl oblečen v kla-
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sickém obleku a povídali jsem si
v pracovně s velmi konzervativním
vybavením. Navíc místo o klasický
rozhovor šlo o monolog, protože,
když se do toho pan ředitel pustil,
okamžitě se projevilo jeho zapálení
pro celou problematiku. Následující
text berte tedy jako částečně komentovaný svérázný proslov pana Pelce.

ČTYŘI PILÍŘE AOPK
Jaké cíle má a co je podstatou práce
AOPK?
„Úkolem AOPK je péče o to
nejcennější, co v přírodě ČR máme.
Tedy kromě národních parků. Jedná se
o 24 chráněných krajinných oblastí,

213 národních přírodních rezervací
a v rámci tohoto je ještě řada dalších, menších chráněných oblastí, jako
národní přírodní rezervace a památky a další. Zde vykonáváme tzv. státní
správu ochrany přírody. Náš souhlas
či stanovisko je tedy potřebné při
souhlasu pro výstavbu. To je první
pilíř naší práce.

na stoky a místo nich prosazujeme
třeba meandry.
Čtvrtou součástí naší práce je
součinnost s veřejností, tedy řekněme
osvěta. Tento aspekt byl dlouhodobě
podceňován. Připravujeme nejrůznější

Druhý pitíř představuje odbornou
práci. Například garantujeme mapování všech evropsky významných pří-

rodních fenoménů, z čehož pak vzniká
mimo jiné Natura 2000. To je ovšem
velké zjednodušení. Jinak má AOPK
obrovský datový sklad se sedmi miliony položek, kde jsou nálezy jednotlivých ohrožených, významných,
chráněných druhů rostlin a živočichů.
Třetí částí naší práce je konkrétní péče o chráněná území, nejen
prostřednictvím právní regulace, ale
i praktickou činností. Třeba ovlivňujeme druhovou pestrost našich lesů.
Plánujeme sekání luk podle určitého
plánu, který vyhovuje rozmanitosti květů a hmyzu. Ovlivňujeme stav
našich mokřadů, kdy se odstraňují
předchozím režimem narovnané a vybetonované vodoteče, degradované

tištěné materiály, staráme se o stovky
kilometrů naučných stezek. Rovněž
vydáváme vlastní časopis Ochrana
přírody, ale ten je primárně určen pro
profesionální ochránce přírody.“

PILÍŘ PÁTÝ
Co tedy chrání přírodu?
„Je důležité si uvědomit, že vše
musí být prováděno v rozumné rovnováze. Přírodu nezachrání ani dostatek financí, ani sebelepší zákony,
které lze obejít, ani přemíra přednášek
a osvětových akcí, přičemž praxe bude
zcela jinde, tak jako se to dělo za
socialismu. Musí vzniknout rozumný
mix, pátý pilíř, který přesně odpovídá
určité dané lokalitě, kde pracujeme.“

5

JAK TO VŠE FUNGUJE?
Česká republika je známá svojí
rozmanitostí krajiny, do toho ještě
vstupuje její správní členění. Jak se
s tímto nesourodým celkem
vypořádává AOPK?
„Chráněná území se neřídí hranicemi správních celků, takže některá
zasahují na území dvou, tří krajů.
Proto musí naše organizace být na
takové úrovni, aby vše zvládla. Máme
samozřejmě ústředí, zde v Praze, které
komunikuje především s Ministerstvem životního prostředí a nově
i s Evropskou unií. Na druhou stranu
jsou zde silná regionální pracoviště,
která musí zvládnout komutaci třeba
i s několika kraji. V současnosti máme
30 regionálních pracovišť a celkem
v AOPK pracuje přes 500 zaměstnanců.“

„Není na místě zoufalý pesimismus. Zkrátka na vše se musíme dívat
s nadhledem. Dokonce v některých
složkách došlo po 90. letech ke
zlepšení biodiverzity. Například za
minulého režimu se masivně používaly postřiky, pak na to nebyly
peníze a náhle přibylo motýlů.
V posledních letech jde zase více dotací do zemědělství, a tak opět motýlů
ubývá. Nebo jiný příklad. Meze,
mokřady, to vše bylo za socialismu
chápáno takřka jako nepřítel lidstva
a vše se rozorávalo. Nyní nastává
druhý extrém, mnoho pozemků se
neobdělává. Zde sice vznikají nové
biotopy, ale zároveň se náhle mění ráz
krajiny. Takže opět mizí některé
původní druhy atd. Zkrátka na vše je
potřeba se dívat celostně a dynamiku
populací je potřeba sledovat s odstupem několika let.“

JDE SE DO PŘÍRODY
Nechme teorie a úřadování a vydejme se raději do přírody,
která je hlavním předmětem zájmu
AOPK. Jaký je podle vás stav naší
přírody?
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Buďme konkrétnější. Slovo biodiverzita lze chápat jako zaklínadlo, ale
skutečnost může být jinde.
„Především, biodiverzita musí být
správně nastavená. Nejde jen o maxi-

mální různorodost za každou cenu.
Tedy v duchu: čím více, tím lépe, to je
špatně. Na konkrétních stanovištích
musí žít a růst to, co tam patří. Jako
příklad mohu uvést borovici vejmutovku, raka amerického, netykavku
velkokvětou, bolševník a další.“

NENÍ NAD OSOBNÍ
ZKUŠENOST
Jak jsem již naznačil, potkal jsem
pana Pelce v perfektním obleku, proto
se přímo nabízela lehce provokativní
otázka, zda vůbec sám chodí do
přírody:
„Do přírody se snažím samozřejmě
dostat co nejčastěji, ale jsem rád, když
to stihnu v sobotu nebo neděli. Nejraději cestuji po celé republice,
navštěvuji území, o která pečujeme,
abych byl osobně v kontaktu s tím, co
děláme. Právě toto mne na mé práci
baví nejvíce, ta rozmanitost, každé
chráněné území potřebuje něco jiného. Vše má svoji esenci problémů
a řešení. Bohužel je to hodně i „o úřadu“, což dokazuje můj oblek, měl jsem
jednání na ministerstvu. A ještě se

musím přiznat k jedné své přírodní
lásce, kterou je Afrika, kam se snažím
jezdit o svých dovolených, které tak
vlastně trávím pracovně. V některých
afrických zemích, například v Jihoafrické republice, Botsvaně, Zambii,
mají totiž velice dobře propracovaný
systém ochrany přírody.

Nezbývá než panu řediteli popřát
správnou rozmanitost nejen v přírodě,
ale i v pracovním životě. Děkujeme za
rozhovor.
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VODA

OSN
sestavila
žebříček
států podle
kvality
jejich
sladkovodních zdrojů
a způsobu
péče o ně.
Druhé místo
v něm
obsadila
Kanada. Na
našem
snímku
jezero Lac
Monroe
v pásmu
severských
jehličnatých
lesů (tajgy)
v provincii
Québec.

ZÁKLAD ŽIVOTA
Tvrzení, že voda hraje na naší planetě
naprosto nezastupitelnou roli, není ani
zdaleka nadsazené. Nejenže bez ní není
život na Zemi možný, ale zůstává
i jedním z nejdůležitějších přírodních
zdrojů pro průmysl, zemědělství
a pro domácnosti.
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Malá cheMická analýza
lidského těla

1

Představte si, že se na lidské tělo
podíváme jednou nikoli očima
vyhlášeného lékaře. Na exkurzi do
našeho nitra pozveme tentokrát
chemika. A výsledek? Z fosforu
v našem těle bychom mohli vyrobit
několik krabiček zápalek. Železa
máme v sobě na šest klíčů.
Rozpuštěním 40 lžiček kuchyňské
soli ve vodě získáme stejné
množství, jaké skrývají naše buňky
a tkáně. Ve výčtu chemických
sloučenin a prvků bychom mohli
pokračovat. Ale průměrně plných
77 % lidského těla tvoří voda.

roce 2009 vydaná v pořadí
již třetí podrobná zpráva
o stavu vodních zdrojů na
naší planetě, kterou pod názvem Voda
v měnícím se světě vypracovalo pod
vedením Organizace Spojených národů pro výchovu, vědu a kulturu
(UNESCO) celkem 23 odborných
institucí a programů OSN a sekretariátů mezinárodních mnohostranných úmluv na ochranu životního
prostředí, není právě optimistická.
V prosinci 2010 uveřejnila Evropská
agentura životního prostředí (EEA)
dlouho očekávanou analýzu Evropské
životní prostředí – stav a výhled 2010,
hodnotící na základě obrovského

V

Rozloha světových mokřadů se od začátku
20. století snížila na polovinu původního stavu.
Největší úbytek těchto významných ekosystémů
byl zaznamenán teprve v posledním půlstoletí.
Mokřady přitom hrají nezastupitelnou roli mj. ve
vodním režimu krajinu, čistí vodu zachycováním
živin, usazenin a znečišťujících látek a stabilizují
místní klima. V neposlední řadě poskytují biotop
četným rostlinám a živočichům.
Řeka Mara tvoří přirozenou hranici mezi Keňou
a Tanzanií, přesněji řečeno mezi světově proslulou národní rezervací Masai Mara a neméně
známým národním parkem Serengeti. Při
pravidelných migracích ji překračují statisícová
stáda velkých býložravců, zejména zeber
a pakoní.

množství aktuálních hodnověrných
dat stav a možný vývoj základních
složek životního prostředí na našem
kontinentě. Podívejme se proto na
základní zákonitosti nakládání s životadárnou kapalinou v celosvětovém a celoevropském měřítku poněkud podrobněji.

VODA NAD ZLATO
Při prvním pohledu na školní
glóbus se zdá, že s vodou bychom
nemuseli mít žádné problémy. Vždyť
oceány pokrývají 71 % zemského
povrchu. Naneštěstí je v nich soustředěno 97 % světových zásob vody,
která je pochopitelně slaná. Se sladkou
vodou jsme na tom mnohem hůře.
Podle údajů Geologického průzkumu
Spojených států, který je považován
v tomto ohledu za nejdůvěryhodnější zdroj informací, ukrývají dvě
třetiny sladké vody ledovce, ať už

pevninské nebo plovoucí kry. V globálním měřítku jde o 1,7 % celkových
světových zásob vody. Podzemní
zdroje představují 0,6 % světových
zásob této životadárné sloučeniny.
Jinak řečeno, 30 % sladké vody
musíme hledat pod zemí. Na vodní
toky, jezera a všechny nádrže, které
lidé po celém světě vybudovali, tak
zbývá méně než 0,03 % veškeré vody
na naší planetě. Jen 2 % z této
povrchové sladké vody obsahují řeky,
11 % zadržují mokřady, zatímco
zbývajících 87 % připadá na jezera,
tůně a další přírodní vodní tělesa a na
umělé vodní nádrže, jako jsou
přehradní jezera nebo rybníky.
Podíváme-li se pozorně na výše
uvedené údaje o rozmístění zásob
vody na zeměkouli, snadno zjistíme,
že lidé mohou spotřebovávat až na
výjimky pouze vodu ze sladkovodních

9

Eutrofizace
vodního
prostředí se
nejčastěji
projevuje
tvorbou
vodního
květu. Na
snímku
malá vodní
nádrž na
Benešovsku.

zdrojů. A to ještě ne všechnu. Voda
z přívalových dešťů nebo v oblastech
s nízkou hustotou obyvatelstva se do
světového oceánu dostane dříve, než
z ní můžeme mít sebemenší užitek.
Výsledkem je, že v současnosti můžeme využívat nanejvýš 200 000 km3
vody. Toto na první pohled ohromné
číslo ve skutečnosti představuje méně než 1 % sladké vody na země-
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kouli. Dešťové a sněhové srážky obnovují dostupné zdroje vody rychlostí
40 – 50 km3 za rok. Mimořádnou roli
v koloběhu vody sehrávají zalesněná
povodí a mokřady: tři čtvrtiny dostupné sladké vody na naší planetě
získáváme právě z nich. Přední odborníci zabývající se ekonomií životního prostředí nedávno spočítali,
že jediný hektar původního tropic-

kého deštného lesa ročně poskytuje
zadržováním vody lidem službu,
která by na trhu stála 7 000 USD
(116 200 Kč).
Relativně malý objem sladké vody,
s kterou může lidstvo nakládat pro své
potřeby, ostře kontrastuje s tím, že
z 500 nejdůležitějších světových řek je
dnes 250 vážně znečištěno nebo
nadměrně využíváno. Každý den do
řek lidé vypustí 2 miliony tun nejrůznějšího odpadu. Jenom v USA bylo
již v roce 1998 40 % řek oficiálně
prohlášeno za nevhodné pro rekreaci,
a to v důsledku jejich znečištění
zemědělskou výrobou nebo příliš
vysokého obsahu minerálních látek
a těžkých kovů. Základní třídění
znečištění sladkých vod přibližuje
následující (rámeček 2 na str. 11).
V Asii jsou silně znečištěny především řeky protékající velkými městy: v jihovýchodní části tohoto světadílu se jedná bez výjimky o všechny
takové toky. Nicméně dva velké říční
systémy, Amazonka a Kongo, zůstávají poměrně čisté. Zatím je totiž
neovlivňují žádná průmyslová střediska, zemědělská výroba či husté
osídlení. Zmiňované veletoky ale
musíme považovat za ony pověstné
výjimky potvrzující pravidlo. Na 70 %
všech průmyslových odpadů totiž
v rozvojových zemích končí ve sladké
vodě, aniž by prošly jakýmkoli
čištěním. Kromě tradičních znečišťujících látek se ve vodním prostředí
v poslední době stále častěji hromadí
bohužel dosud přehlížené organické
mikropolutanty (viz rámeček 3 na
str. 11).
V důsledku činnosti člověka je
v současnosti poškozena téměř polovina světových jezer. Mezi jejich
hlavní ohrožující činitele řadíme nadměrný odběr vody, znečištění zemědělskou a průmyslovou výrobou,
rozšiřování zástavby a v neposlední
řadě také záměrné či neúmyslné
vysazování invazních nepůvodních
organismů, které ohrožují jiné druhy,
biotopy nebo i přírodní procesy.
V některých případech mohou tito
vetřelci působit závažnou hospodářskou újmu nebo poškozovat lidské zdraví. U stovky čínských jezer
tvoří 70 % jejich celkového objemu
znečištěná voda z lidských sídel
a průmyslových závodů. Nikaragujské

Environmentální výchova, vzdělávání a osvěta pomáhá přiblížit nejširší
veřejnosti i cílovým skupinám význam vody pro člověka. Péče o vodu je častým
námětem oslav Dne Země. Na snímku děti malují svou
představu o čisté vodě na akci organizované
aktivním Sdružení Tereza
v pražském Prokopském údolí.

klasifikace znečištění sladkých vod
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Znečištění sladkých vod můžeme rozdělit do dvou skupin:
n (a) vlastní znečištění cizorodými látkami
Sem patří znečištění pesticidy, průmyslovými chemickými odpady,
obsahujícími zejména těžké kovy a organické látky, hnojivy vyplavenými z polí
nebo saponáty z domácností a provozoven služeb. Důležitým zdrojem
znečištění jsou i kyselé deště, vznikající v ovzduší z oxidů síry a dusíku. Ty se
do ovzduší dostávají zejména v důsledku spalování fosilních paliv člověkem.
Sladké vody mohou tedy být znečištěny i druhotně: k takové situaci dochází,
jestliže se do vody dostanou živiny v příliš vysoké koncentraci, např. uvedeným splachem hnojiv z polí. Vysoký obsah sloučenin dusíku a fosforu
vyvolává nápadné přemnožení vodních rostlin, zejména sinic a řas. V takovém
případě hovoříme o eutrofizaci vodních zdrojů.
n (b) znečištění látkami přirozeného původu, ale ve vysokých koncentracích
nebo dosahující vysoké teploty
Vypouštění teplých odpadních vod z elektráren nebo průmyslových podniků
nebo vody z přehrad dokáže ovlivnit významným způsobem zasažené vodní
zdroje.
Kvalitu vody pochopitelně zhoršuje i výskyt nejrůznějších choroboplodných
(patogenních) organismů, jako jsou viry, bakterie, prvoci a další.
Podle způsobu znečištění sladkovodních vnitrozemských zdrojů rozlišujeme:
n 1) bodová znečištění – jedná se o znečištění vodních zdrojů odpadními
vodami z průmyslu a měst,
n 2) plošné znečištění – do této kategorie řadíme smyv a průsaky
nejrůznějších škodlivin z velkých ploch, kupř. polí,
n 3) srážkové znečištění – jde o znečištění vodních zdrojů již zmiňovanými
kyselými dešti (acidifikace).

Nerovnoměrné rozložení vodních srážek na povrchu Země vede ke vzniku rozsáhlých ploch
s nedostatkem vláhy – pouští a polopouští. Vznikají obvykle v oblastech, kde ročně spadne méně než
250 mm srážek a vyznačují se chudou nebo zcela chybějící vegetací. V současnosti zabírají
asi 20 % zemské souše. Na obrázku polopoušť severních subtropů v ázerbájdžánském Kobistánu.

Podceňovaná hrozba
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Na rozdíl od některých cizorodých látek
znečišťujících vodní zdroje, jejichž dopady na
prostředí jsou známé a jejichž množství
dlouhodobě, pravidelně a standardními
metodami zjišťujeme, organické mikropolutanty
jsme až do nedávna přehlíželi. Výjimku z tohoto
pravidla představují pouze chemické sloučeniny
používané k hubení organismů (pesticidy),
jejichž dopad na prostředí je znám již od
začátku 60. let 20. století. Mezi mikropolutanty
řadíme zbytky běžně používaných látek, jako
jsou kosmetické přípravky, léčiva, čistící
prostředky, již zmiňované pesticidy a sloučeniny
používané při léčení zvířat. Na rozdíl od jiných
znečišťujících látek působí na živé organismy
včetně člověka již v mimořádně nízkých
koncentracích a některé z nich přetrvávají
v prostředí delší čas.
Zbytky pesticidů, léčiv a antikoncepčních
přípravků mohou ovlivňovat živou složku
ekosystémů (biotu) jako endokrinní disruptory.
Tímto termínem označujeme látky, které se do
organismu dostávají z vnějšku a které v něm
narušují fyziologické funkce hormonů. Některé
ovlivňují již v koncentraci ppb (počet částic
látky na miliardu částic ostatních)
rozmnožování ryb, obojživelníků a plazů
a v dávkách ppm (počet částic látky na milion
částic ostatních) i ptáků a laboratorních
hlodavců.
Neméně závažnou skutečností zůstává, že se
odborníci začali zabývat dopadem
mikropolutantů na lidské zdraví teprve nedávno.
Zatímní výsledky zejména dánských,
švýcarských, britských a amerických vědců
naznačují, že právě tyto látky mohou naneštěstí
představovat tikající bombu.
jezero Managua je doslova mrtvé,
protože do něj od roku 1925 přitéká obrovské množství odpadních vod.
Ze stejného důvodu chybí v jezeru
Ukerewe, známějším spíše pod
starším označením jako Viktoriino
jezero, v tanzanské části v hloubce
větší než 30 m úplně kyslík. Vysazené

pochází z povrchových zdrojů, zatímco podzemní zdroje pokrývají jen
pětinu našeho stále se zvyšujícího
odběru vody.
Přitom jen 10 % odběru této bez
nadsázky životadárné tekutiny lidmi
padne na naši osobní spotřebu. A to
každý obyvatel USA vyžaduje 70x
více vody než průměrný Afričan. Již
méně se ví, že 70 % vody, kterou lidé
spotřebují, spolyká výroba potravin,
především zavlažování. Jestliže chceme získat pouhý kilogram obilí, potřebujeme k tomu celou tunu vody.
Důvod je prostý: lidé pěstují či lépe
řečeno musejí pěstovat plodiny na pro
ně zcela nevhodných místech.
Zdroje vody spotřebovávané lidskou
civilizací (UNESCO 2009)
zdroj

Původní
zavodněné
lesy
s porosty
tisovce
dvouřadého
(Taxodium
distichum)
byly
v americké
Louisianě
z velké části
vykáceny.
Snížila se tak
schopnost
krajiny
zadržovat
vodu, což
v srpnu 2005
zhoršilo
dopady
hurikánu
Katrina.
Na snímku
známé
chráněné
území
Atchafalaya
Baya.

druhy ryb, jako je robalo nilský čili
„nilský okoun“ (Lates niloticus)
a tilápie nilská (Oreochromis niloticus), již v jezeře nahradily většinu
původních vrubozobcovitých (Cichlidae). Tyto akvaristům dobře známé ryby, označované běžně jako
cichlidy, v něm stejně jako v několika
dalších východoafrických jezerech
vytvořily nečekaně vysoký počet
druhů a jezero se proto pyšnilo výstižným označením „evoluční laboratoř“. Vůbec největší zásobárna sladké vody na Zemi, jezero Bajkal, je
3
znečištěno
74
miliony
m
průmyslových odpadů. Sladkovodní
ryby bývají považovány za nejohroženější skupinu obratlovců, hned
po obojživelnících (Amphibia). Usuzujeme, že rozsah a rychlost, kterými
budou z přírody mizet sladkovodní
živočichové, mohou být téměř pětkrát
větší než u suchozemských živočichů
a třikrát větší než v případě savců
obývajících mořská pobřeží.

VODA POD PULTEM?
Dnes lidstvo ročně spotřebuje
4 000 km3 sladké vody. Dobrá zpráva
je, že jde stále jen o část na Zemi do-
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stupné sladké vody. Na druhou stranu
z výše uvedených čísel je zřejmé, že
naše současná spotřeba je o několik
řádů výše, než se stačí dešťovými
a sněhovými srážkami obnovovat. Ať
se nám to líbí nebo ne, v tomto směru
žijeme na dluh, využíváme vodu, která
měla správně sloužit až našim dětem
a vnoučatům.
Téměř tři čtvrtiny veškeré vody,
kterou spotřebovává naše civilizace,

povrchová
voda
podzemní
voda
vyčištěná
odpadní voda
deš ová voda
odsolená
mořská voda

podíl z celkového
odběru vody lidstvem (%)
73,4
19,0
2,4
4,9
0,3

Nepřekvapí nás proto, že odběr
vody na zavlažování je v některých
částech světa (Přední Asie, bývalá
sovětská Střední Asie, Čína, Egypt) tak
velký, že původně vodnaté řeky se při
svém průtoku krajinou doslova ztrácejí před očima. Naneštěstí výsledek

Krokodýl čelnatý
(Osteolaemus tetraspis)
obývá močály nížin
západní a střední Afriky.
Červený seznam
celosvětově ohrožených
druhů, vydávaný
Mezinárodní unií na
ochranu přírody (IUCN),
jej hodnotí jako zranitelný
druh.

není zrovna uspokojivý. Již dnes trpí
celá desetina zavlažovaných ploch
zhutněním (stlačením půdy těžkou
mechanizací s vysokým měrným tlakem, snižujícím rostlinnou produkci
na zemědělských plochách o 10 – 20 %)
a zasolením. Na průmysl pak připadá
20 % celosvětové spotřeby sladké vody. Tomuto schématu se poněkud vymyká Evropa.
Nerovnoměrné rozmístění sladké
vody na Zemi a její vysoká spotřeba
v určitých částech světa, hraničící
s plýtváním, mají pochopitelně hospodářské, společenské i politické dopady. Padesát litrů vody denně by
mělo člověku stačit, aby netrpěl žízní,
mohl si připravit jídlo, mýt se a přitom
se nenakazit infekčními onemocněními ze závadné vody. Celosvětová
spotřeba vody vzrostla od roku 1950
více než dvojnásobně. Přesto každý
ZA VšíM hLEDEJ VODU

Podle realistických předpovědí
nebudou v roce 2025 zásoby sladké
vody lidské populaci stačit a dvě
třetiny obyvatel naší planety budou
trpět dlouhodobým nedostatkem pro
život nezbytné tekutiny, protože
„příděl“ vody na jednoho obyvatele
poklesne na dvě třetiny současného
množství. Podle nejpesimističtějšího
scénáře by kolem roku 2050 mohlo
být sužováno nedostupností zdravotně
nezávadné vody až 7 miliard lidí,
žijících v 60 zemích. Již tak závažné
těžkosti se zabezpečením kvalitní
vody bezesporu prohloubí probíhající
změna podnebí, opakovaně vyvolávající v některých oblastech světa
výrazná sucha, a rozšiřování pouští
(desertifikace) – viz níže. Odborníci,
zabývající se globálními problémy lidstva, proto nedostatek zdravotně nezávadné vody zařadili mezi nejvýznam4

Vodu nespotřebováváme pouze v domácnostech, i když k jediné koupeli
musíme mít k dispozici až 200 litrů této tekutiny. Mnohem více vody vyžaduje
průmysl a zemědělství. Na výrobu džínsů padne 10 000 litrů vody. Jedny
dámské šaty z umělého vlákna představují dvoutýdenní spotřebu pitné vody
průměrného Evropana. Výroba jediné tuny ocele se neobejde bez 150 000 litrů
vody, výroba tuny papíru vyžaduje dokonce ještě dvakrát tolik. Kilogram
hovězího masa odebere ze zdrojů pitné vody 30 000 litrů. Asi jen málokterý
motorista tuší, že na výrobu jediného automobilu musíme z řeky či přehrady
vzít 500 000 litrů vody.

šestý obyvatel naší planety dosud
nemá pravidelný přístup ke zdravotně
nezávadné pitné vodě a celá polovina
lidstva strádá nedostatkem vody,
kterou by mohla použít alespoň
k hygienickým účelům. Není divu, že
zdravotně závadná voda vyvolává rok
co rok onemocnění asi 200 milionů
lidí. Více než pět milionů lidí ročně na
choroby související s vodou, jako je
kupř. cholera nebo úplavice, umírá.
Třetinu těchto obětí přitom tvoří děti
mladší pěti let. Pro srovnání: je to
desetkrát více obětí, než si za stejné
období vyžádají všechny válečné
konflikty dohromady. A ještě jednu
skutečnost nesmíme v této souvislosti
opomenout: organismy, žijící ve vnitrozemských sladkovodních ekosystémech, zůstávají v celosvětovém
měřítku hlavním zdrojem nejrůznějších cizopasníky šířených nákaz
včetně malárie.

nější hrozby pro další existenci člověka na Zemi na druhé místo, hned za
celosvětovou změnu podnebí. Přestože hodnocení určitého jevu v globálním měřítku může být z pochopitelných důvodů zatíženo určitou
chybou, již nejméně 10 let hovoří
experti v souvislosti s dostupností
sladké vody o celosvětové vodní krizi.
A jaký význam mají vodní zdroje
pro výrobu elektrické energie? Hydroelektrárny se na celosvětové produkci elektrické energie podílejí 19 %.
I když z pohledu péče o životní
prostředí jde o bezesporu šetrnější
způsob než např. výroba v tepelných
elektrárnách, mohou výstavbu velkých
přehrad doprovázet nemalé problémy.
Vodní nádrže všech přehrad na celém
světě zatopily na 400 000 km2, tedy
plochu 5x větší než Česká republika.
V mnoha případech šlo z produkčního
hlediska o kvalitní půdu a svůj domov

muselo opustit více než 60 milionů
lidí.
Odborníci si dali tu práci a spočítali, že 215 významných řek na
celém světě protéká více než jedním
státem a že celou třetinu všech státních
hranic na naší planetě tvoří právě řeky.
Proto není žádným překvapením, že za
posledních 50 let vzplálo kvůli vodě
507 mezistátních konfliktů, přičemž
37 z nich provázelo násilí a 21 vojenské akce. Převážná část z nich se
týkala Izraele a jeho sousedů. Politologové v této souvislosti upozorňují,
že na Zemi existuje na 300 dalších
míst, kde by v budoucnosti mohl mezi
státy vypuknout spor o vodu. Někteří
z nich proto otevřeně hovoří o 21. století jako o století válek o vodu.

PŘÍLIŠ MNOHO ŽIVIN
Pro výrobu potravin lidé využijí
jen 10 % dusíku vznikajícího jejich
činností, zbytek se dostává do prostředí. Není divu, že v severozápadní
Evropě, východní Asii a ve východních oblastech USA zůstává
v prostředí v důsledku zemědělské
činnosti a výroby energie 10x – 100x
více dusíku než před stoletím.
Koncentrování dusíkatých látek v prostředí pochopitelně zvyšuje dostup-

nost tohoto biogenního prvku pro
organismy.
Nejznámějším příkladem eutrofizace (hromadění živin, zejména
sloučenin dusíku a fosforu, v prostředí, takže přestávají být limitujícím
činitelem) zůstává vytváření vodního
květu v tekoucích i stojatých vodách
jako odpověď na splach živin
z přilehlých polí a v případě fosforu
i na působení splaškových vod. Tvoří
jej některé druhy řas a sinic, které se
hromadí u vodní hladiny. Masové
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Nápadná
volavka bílá
(Egretta
alba) byla
kdysi
intenzivně
pronásledo
vána pro
peří na
ozdobu
dámských
klobouků.
Dnes se její
početnost
v důsledku
ochrany
zvyšuje jak
v Evropě,
tak
v Severní
Americe.

Soustavu vodopádů na řece Iguazú na
brazilsko-argentinské hranici vyhlásilo UNESCO
světovým dědictvím. Počet vodopádů kolísá
podle množství vody v řece mezi 150 – 300, jsou
celkově široké 4 km a padají z výšky až 90 m.
V červenci 2006 v důsledku mimořádného sucha
úplně vyschly.
V současnosti existuje na celém světě 40 000
přehrad s hrází vyšší než 15 m, z toho více než
polovina byla postavena v Číně. Zpráva Světové
komise pro přehrady (WCD) upozornila, že i když
uvedená vodní díla přinesla významný užitek,
cena za to zaplacená – náklady na výstavbu
a údržbu, dopady na životní prostředí,
přestěhování mnoha místních obyvatel – byla
často nepřijatelná. Přehradní nádrž zatopila také
část národního parku Mavrovo v Makedonii.

odumření vodního květu způsobí
nedostatek kyslíku ve vodě, zejména
u dna, kde ho spotřebovává tlení
biomasy. Následně dochází k úhynu
ryb a dalších organismů, především
druhů žijících u dna (bentosu). Pokračující uvolňování živin do prostředí, vyvolané na prvním místě
intenzifikací zemědělské výroby,
spolu s předpokládaným rozvojem
oblastí podél vodních toků a na bře-
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zích přirozených a umělých vodních
nádrží mohou nejen ohrozit sladkovodní ekosystémy, ale vyvolat i trvalý
nedostatek pitné vody a ryb.

ZMĚNY PODNEBÍ MOHOU
SITUACI JEŠTĚ ZHORŠIT

Nikdo nemá být ve své zemi prorokem, praví jedna moudrá kniha.
I když nechceme být posly špatných
zpráv, musíme upozornit, že pro-

bíhající a očekávané změny podnebí,
ať už je působí cokoli, dostupnost
vody pro naši civilizaci ještě zhorší.
I když se na klimatické změny svádí
ledacos, uznávané scénáře budoucího vývoje hovoří o tom, že nejvíce
bude v tomto směru postižen kontinent, který již dnes vězí v těžkých
problémech až po uši. Zejména mimořádná sucha, která s velkou
pravděpodobností zasáhnou Afriku
ještě více než dosud, sníží nejen
množství nezávadné vody, ale současně ztíží její již tak značně omezenou dostupnost.

našeho kontinentu odebírají podle
nejnovějších údajů EEA ročně jen
13 % dostupné sladké vody. Nicméně
i tak každý den spotřebuje průměrný
Evropan 100 – 200 litrů vody. Pokud
ale do uvedené statistiky započítáme výrobu zemědělských a průmyslových produktů a také stále se
rozšiřující služby, dojdeme k číslu
o 10 – 20 litrů vyššímu.
Následující tabulka názorně ukazuje, jak vodu v Evropě využíváme.
V jednotlivých částech světadílu se ale
využití vody významně liší. Zatímco
na jihu kontinentu skončí přes polovina využití vody na zavlažování,
v západní Evropě se více než 50 %
užité vody spotřebuje při chladících
procesech v elektrárnách. Útěchou
může být, že na rozdíl od zemědělství se v energetickém průmyslu
veškerá voda opakovaně recykluje.
Využití vody v Evropě (EEA 2010)
typ využití

Ještě nedávno se přepisovalo
z učebnice do učebnice, že zatím
neznáme žádný druh suchozemské
fauny nebo flóry, který by v nedávné
době zcela vymizel právě v důsledku
změny podnebí. Dnes víme, že viditelné změny v rozložení srážek
v průběhu roku negativně ovlivňují
mj. žáby, obývající pralesy ve Střední
a Jižní Americe, do té míry, že ropucha
zlatá (Bufo periglens), osídlující pouze
určitý horský zalesněný hřeben
v Kostarice, vyhynula úplně. Ze 110
druhů nosatek (Atelopus spp.) vymizely v posledních 20 – 30 letech celé dvě
třetiny. Tito obojživelníci totiž potřebují k rozmnožování vodu a úbytek
nebo změna srážek může podstatným způsobem omezit jejich reprodukci: samičky nemají v důsledku
sucha kam naklást vajíčka a žáby se
této skutečnosti nestačily včas
a účinně přizpůsobit.

EVROPSKÉ VODNÍ
HOSPODÁŘSTVÍ – MÁLO
DŮVODŮ KE SPOKOJENOSTI
Ve srovnání s jinými kontinenty se
Evropa, pokud jde o hospodaření
s vodou, poněkud vymyká. V důsledku značné recyklace obyvatelé

chlazení při výrobě
elektrické energie
zemědělství
domácnosti
průmysl

podíl
z celkové spotřeby
(%)

45
22
21
12

Pokud bychom ve vodním hospodářství všude používali nejlepší dostupnou techniku, mohla by spotřeba
vody v Evropě klesnout až o 40 %.
Zastaralými vodovody uniká zbytečně
nejvíce vody v České republice, na
Maltě, ve Španělsku a ve Velké
Británii.
Rozdrobení (fragmentace) původních vodních toků je naproti tomu
v Evropě mimořádně vysoké. Není
divu, jen velkých přehradních hrází
jsme od Portugalska po Ural vybudovali více než 7 000. V současnosti se ve vodních elektrárnách vyrobí 16 % veškeré energie vyprodukované na našem kontinentě. Pro
srovnání: toto množství představuje
70 % veškeré energie získané v Evropě z obnovitelných zdrojů.
Jen 5 z 55 řek, zkoumaných na
našem kontinentě, můžeme označit za
málo kontaminované rozmanitými
cizorodými látkami. Nedávno uveřej-

něný soupis uvádí, že se v evropských vnitrozemských vodách vyskytuje 296 druhů bezobratlých
a 136 druhů ryb, které lidé úmyslně
či neúmyslně rozšířili mimo jejich
původní areál a které ohrožují jako
konkurenti, predátoři či přenašeči
patogenních organismů jiné druhy
nebo dokonce pozměňují chemické
a fyzikální vlastnosti prostředí.
Jako kritickou zátěž prostředí
dusíkem označujeme nejvyšší přísun
tohoto prvku, který dlouhodobě nepoškozuje k němu nejcitlivější složku ekosystému. V Evropě je kritická
zátěž dusíku překročena nejvíce
v širokém pásu táhnoucím se od
francouzské Bretaně přes Nizozemsko, Belgii, větší část SRN
a Dánska a západ ČR do středního
Polska. Naopak nejméně zasahuje eutrofizace severní část Velké
Británie, skandinávské státy, Estonsko
a jižní Itálii. Přestože se koncentrace fosforu i dusíku v evropských
řekách od 90. let 20. století snižují,
zůstávají v některých částech světadílu i nadále nebezpečně vysoké.
Přesvědčivým důkazem tohoto tvrzení
zůstává skutečnost, že již v 16 zemích
našeho kontinentu byl zjištěn vodní
květ ohrožující lidské zdraví. Výsledkem je, že v řadě vodních nádrží,
tradičně využívaných pro rekreaci,
není dovoleno se koupat celou letní
sezónu.
Více než třetina sladkovodních
druhů ryb osídlujících Evropu čelí
podle údajů respektované Mezinárodní unie na ochranu přírody
(IUCN) zvýšenému nebezpečí vyhubení. Známý úhoř říční (Anguilla
anguilla), jehož lov považoval tatínek
spisovatele Oty Pavla oprávněně za
největší rybářský zážitek, je ohrožen
nadměrným lovem, stavbou přehrad
a jezů, šířením nepůvodních cizopasníků a znečisťováním vodních toků
cizorodými látkami dokonce kriticky.
Počet mladých úhořů, kteří dosáhnou
při putování ze Sargasového moře
v západní části Atlantského oceánu,
kde se narodili, evropských břehů,
představuje pouhých 1 – 5 % počtu
běžného ještě před rokem 1980.

POMOHOU VÝZVY?
Výrazné zlepšení celosvětové
situace se sladkou vodou patří mezi
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Existuje vůbec pro současnou
a budoucí situaci se sladkou vodou na
Zemi nějaké přijatelné řešení? Obdobně jako všechny ostatní globální
problémy, související se životním
prostředím, také již dnes se výrazně
projevující nedostatek hygienicky
nezávadné pitné vody je důsledkem
pokračující populační exploze, zejména v ekonomicky méně vyspělých
zemích. K tomu pochopitelně musíme
připočítat nehospodárné nakládání
s vodou, k němuž dochází v celosvětovém měřítku především při
zavlažování ploch využívaných pro
zemědělskou výrobu. Jak jsme již
uvedli, zlepšit by se měla i péče
o vodní zdroje, která by měla chápat
povodí jako přirozené funkční
jednotky. Je zřejmé, že současný stav
sladkých vod dokonale odráží problémy negativně působící právě na
celá povodí. Dokud nebudou příslušné úřady státní správy obhospodařovat sladkovodní zdroje způsobem,
který je šetrný k životnímu prostředí a přitom bere v úvahu takové
přirozené celky, jako jsou povodí
(ekosystémový přítup), situace se
v blízké budoucnosti výrazněji
nezlepší.
Významnou roli při zabezpečování
kvalitní vody pro lidstvo by měly

V Evropě
stejně jako
v USA
s výjimkou
Aljašky byla
většina řek
pozměněna
člověkem.
Neregulované toky
jako je
Hyalite
Creek
v americkém státě
Montana
jsou spíše
výjimkou.

rozvojové cíle pro 21. století, které
vyhlásil tehdejší generální tajemník
OSN Kofi Annan a které v září 2000
schválilo Valné shromáždění OSN.
Členské státy OSN se proto na
Světovém summitu o udržitelném
rozvoji (WSSD), konaném na přelomu
srpna a září 2002, zavázaly, že do roku
2015 sníží počet lidí, trpících nedostatkem vody, na polovinu.
Ačkoliv jde o jistě chvályhodný
slib, zůstávají k němu někteří odborníci značně skeptičtí. Znamenalo
by to totiž, že by každý den muselo
250 000 lidí získat přístup k pitné vodě
a dvakrát tolik by jich muselo mít
nově k dispozici dostatečné množství
užitkové vody. Jestliže zmiňovaný
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závazek převedeme do řeči financí,
muselo by se do jeho splnění ročně
investovat 154 miliard eur (3,7 bilionu
Kč). Pro porovnání připomeňme, že
v současnosti lidé na zajištění kvalitní
pitné vody vynakládají přibližně polovinu, podle některých údajů dokonce jen třetinu uvedené částky. Přístup
každého obyvatele naší planety ke
kvalitní pitné vodě, dostupné navíc
v dostatečném množství, byl Valným
shromážděním OSN již v roce 2003
prohlášen jedním ze základních
lidských práv. Pokud chceme být
nepředpojatí, musíme přiznat, že
obdobné či ještě ambicióznější cíle si
světové společenství stanovuje nepřetržitě posledních 30 let.
Silně znečištěné vodní toky zůstávají
v jihovýchodní Asii důležitými dopravními
a obchodními cestami. Na obrázku břeh ostrova
Ko Kret v Thajsku, obklopeného vodami řeky
Čaopraja.

sehrát i podzemní zdroje sladké vody, které by vystačily pro miliardy
lidí na celá staletí. Ačkoliv největší
zásobárny sladké vody pod zemským
povrchem, jako je nubijská pískovcová soustava pod severovýchodní
Saharou, Guaraní v Jižní Americe
nebo podzemní zdroj v oblasti
Kalahari-Korru v jihozápadní Africe,
leží na území hned několika států,
zatím nebyla uzavřena žádná mezinárodní smlouva, která bych se jich
výslovně týkala. Mezinárodní sdružení hydrologů (IAH) již mezitím
zmapovalo rozlohu a objem největších
podzemních sladkovodních zdrojů.
Pesimisté v této souvislosti upozorňují
hned na několik skutečností. Některé
dosavadní pokusy o velkoplošné
získávání podzemní vody hloubkovými vrty kupř. v Číně si vyžádaly
nemalé finanční náklady a vyvolaly
vysychání rozsáhlých ploch. Bohužel
v současnosti víme jen málo o tom, jak
se konkrétně projeví odběr podzemních zdrojů pitné vody ve velkém
měřítku. Přitom odčerpání podzemní
vody mohou lidé pocítit až za desítky,
možná stovky let. Odebírání podzemní
vody pobřežními aglomeracemi zase
vede k tomu, že je fosilní sladká
voda nahrazována pronikající mořskou vodou.

POUČENÍ Z KRIZOVÉHO
VÝVOJE

K pozitivní změně při péči o vodní
zdroje a hospodaření s vodou zatím
došlo v některých státech Severu.
Abychom nebyli neobjektivní, připomeňme, že začátkem 50. let 20. století
měla zajištěn přístup ke kvalitní pitné
vodě méně než třetina světové populace. Přesto je jasné, že k odvrácení
či alespoň výraznému zmírnění celoplanetární sladkovodní krize ani
takové úsilí nemusí stačit.
Podobně jako v dalších oblastech
péče o životní prostředí platí i pro
obhospodařování vodních zdrojů zásada známá již v době, kdy se
formovaly u Maratónu řecké oddíly
na obranu země před perským
vojskem: odstraňovat příčiny než
následky bývá jednodušší, účinnější
a obvykle levnější.

Lužní lesy
jako
rostou
v Novořeckých
močálech
na
Třeboňsku
dokáží
zpomalit
povodňovou vlnu.
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TEXT: JIŘÍ MALINA, FOTO: ROBERT DOLEŽAL.

Vodní
plochy
přehradních
nádrží se
přímo
nabízejí
k odpočinku

PTÁCI

na velkých vodních plochách

Velké vodní plochy slouží pro ptáky hlavně jako místo nerušeného
odpočinku v době podzimního i jarního tahu a pokud nejsou
zamrzlé, tak pro mnohé druhy jsou i oblíbeným zimovištěm.

.
Ranní
rozlet hus
z Novomlýnských
nádrží je
fantastický
zážitek.

ezkonkurenčně největší vodní plochou v České republice
je přehradní nádrž Lipno
s rozlohou 4870 ha. Pokud budeme
mezi velké vodní plochy počítat ty,
jejichž plocha přesahuje 200 ha,
patří mezi ně v ČR nejen dalších
26 přehradních nádrží, ale i 15 velkých rybníků a v blízké době tam
budou patřit i 3 rekultivační nádrže
v místech po těžbě uhlí v severočeském kraji. Náš největší rybník,
Rožmberk, má rozlohu 489 ha
a rekultivační „jezero“ Medard, které
bude dokončeno v roce 2013, má
plánovanou rozlohou 494 ha.

B
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Přehradní a rekultivační nádrže
mají mnoho společného. U většiny
z nich dosahuje maximální hloubka
více než 20 m, mají vodu čistou
a průhlednou a jsou často využívány
k rekreaci. Naproti tomu většina
rybníků je hluboká maximálně
6 – 8 m, voda je neprůhledná a slouží
především k intenzivnímu chovu ryb.
Existují ale i výjimky. Například
všechny tři Novomlýnské nádrže mají
maximální hloubkou 7,8 m a kvalitou
vody se blíží spíše rybníkům. Naopak
Máchovo jezero, které je ve skutečnosti rybníkem založeným již ve
14. století Karlem IV., slouží daleko

více k rekreaci než k chovným účelům, a tak je výrazně čistší než většina
rybníků.
Zdá se, že právě kvalita a hlavně
průhlednost vody zásadně ovlivňuje
složení přítomných ptačích druhů. Pro
druhy, které se živí hlavně lovem ryb,
jako jsou potáplice a potápky, je právě
dobrá průhlednost vody hlavním
lákadlem při výběru vodní plochy
v době tahu. Naopak rybníky jsou zase
bližší zejména plovavým druhům
kachen. To ovšem samozřejmě neznamená, že se nemůžeme setkat
s potáplicí na malém bahnitém rybníčku anebo s kachnou divokou na
vodní hladině přehradní nádrže, kdy je
pod ní 30 m čisté vody. Pro některé
skupiny vodních ptáků pak není
charakter vody zase až tak důležitý,
neboť velké plochy jim slouží hlavně
jako bezpečné místo v době odpočinku. To platí zejména pro husy, které
za potravou zalétávají během dne na
blízká pole. Pro ty je rozhodující dostupnost potravy v blízkém okolí
a velká vodní plocha, která zaručí

V poslední době jsou nejen na jižní Moravě
častěji v hejnech hus vidět i bernešky bělolící.
V hejnu běžných labutí velkých je občas
k zastižení i vzácný severský host labuť zpěvná.

dostatečnou vzdálenost od břehů,
odkud jim hrozí potenciální nebezpečí. Obecně se dá tedy na typ vodní
plochy, který jednotlivé druhy vodních
ptáků preferují, usuzovat z jejich taxonomické příslušnosti.

HUSY A BERNEŠKY
K huse velké, která jako jediná
z této skupiny v ČR hnízdí, přibývají
na podzim na našich vodních plochách
pravidelně další dva severské druhy,
husa polní a běločelá. Dá se s nimi
setkat po celém našem území, ale
zdaleka největší hejna se každoročně
shromažďují na jižní Moravě a to
zejména na Novomlýnských nádržích.
Jsou dny, kdy tu nocuje i několik
desítek tisíc ptáků, a jejich ranní rozlet
na pastvu z hladiny nádrží patří
k nejsilnějším ornitologickým zážitkům. V posledních letech se navíc
v těchto hejnech dají pravidelně
pozorovat i berneška bělolící a rudokrká. Není zcela jasné, zda přes naše
území přetahuje více jedinců těchto
druhů, než tomu bylo v minulosti,
nebo je jejich častější pozorování dáno
lepší technikou a zvýšenou činností
birdwatcherů. Objevit v několikatiBěhem dne se husy pasou na okolních polích.

sícovém hejnu hus dvě bernešky
bělolící není bez výborného dalekohledu totiž prakticky možné.

LABUTĚ
Labutě, které stejně jako husy
odlétají během dne za pastvou na pole,
k velkým vodním plochám výrazně
neinklinují.

PLOVAVÉ KACHNY
S kachnou divokou a dalšími
druhy plovavých kachen se můžeme
setkat na všech typech i velikostech
stojatých i tekoucích vodních ploch,
ale právě na velkých vodních plochách
je v době tahu a zimování jejich
největší koncentrace. Kachna divoká
je na většině ploch i nejhojnějším
druhem vodních ptáků. Větší hejna,
zejména na velkých rybnících, pak
vytváří také čírka obecná a v některých letech i hvízdák eurasijský.

POTÁPIVÉ KACHNY
Mezi potápivými kachnami je řada
druhů, s kterými se můžeme setkat jak
na řekách, tak ve větších hejnech i na
velkých vodních plochách. Nezdá se,
že by některý z typů vod vyloženě
preferovaly. Mezi nejpočetnější druhy
patří polák chocholačka a polák velký.
Z pohledu preferencí je zajímavým
druhem severský turpan hnědý, který

Z plovavých kachen tvoří nejpočetnější
hejna kachny divoké.
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Poláci velcí
patří
k nejčastějším
zástupcům
kachen
potápivých.

Z početné rodiny racků se na velkých vodních
plochách setkáme nejčastěji s rackem bělohlavým.

hladina potáplici vyhovovala, ale
prudké ochlazení začalo postupně
zmenšovat nezamrzlou plochu, až
zbylo posledních několik m . Adaptace
k vodnímu prostředí došly u potáplic
tak daleko, že z vodní hladiny nejsou
schopny vzlétnout bez dostatečně
dlouhé „vzletové dráhy“ a ta tu již
nebyla. Místní ornitologové proto zorganizovali záchrannou akci a hasiči
vylámali v ledu díru pro její úspěšný
vzlet. Potáplice přes noc zmizela
a všichni zúčastnění pevně věří, že se
jí podařilo odstartovat a odlétnout do
pohostinnějšího kraje.

Kromě
morčáků
bílých se na
velkých
vodních
plochách
můžeme
setkat
i s morčáky
velkým.

2

POTÁPKY

na našem území v nevelkém počtu
nepravidelně zimuje. V posledních
letech se s ním v době tahu i při
zimování můžeme setkat na vodárenské přehradní nádrži Švihov na
Želivce. Proč zrovna turpan preferuje tuto konkrétní nádrž, není zcela
jasné, můžeme se jen domnívat, že ho
lákají hlavně potravní podmínky, které v ní panují.

MORČÁCI
Na našem území se v zimním
období setkáváme pravidelně se
dvěma druhy morčáků. K velkým
plochám inklinuje zejména morčák
bílý a v době jarního tahu lze zastihnout na některých lokalitách
i několik desítek exemplářů tohoto
druhu najednou.

POTÁPLICE
Setkání s potáplicemi patří na
našem území vždy mezi vzácnou
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událost. Tito lovci ryb hnízdí na
jezerech v severní Evropě, a tak
i u nás preferují v době podzimního
i jarního tahu hlavně jezera a větší
rybníky. Většinou loví v hloubkách
kolem 6 m, ale ze švýcarských jezer
existují údaje i o lovu v hloubkách
přes 20 m. Každoročně se u nás
můžeme setkat s potáplicí severní
a potáplicí malou, z nichž první
jmenovaná je v ČR hojnější. Většinou
se jedná o jednotlivé ptáky nebo malé
skupinky. V loňském prosinci bylo
možné pozorovat tyto dva druhy
pohromadě na pražské Vltavě a není
asi náhodou, že to bylo v blízkosti
Vyšehradské skály, kde je Vltava
hluboká až 7 m. O mimořádném
vztahu ornitologů k potáplicím svědčí
i příhoda z loňského ledna. Na
přehradní nádrži Slezská Harfa se
objevila pro naše území vzácná potáplice lední, jejíž nejbližší hnízdiště
jsou až na Islandu. Původně nezamrzlá

Z pěti druhů potápek, které známe
z našeho území, se ve větší míře
setkáváme pouze s potápkou malou
a potápkou roháčem. Potápka malá
preferuje k zimování spíše vodní toky,
potápka roháč je naopak pravidelným
zimujícím druhem právě na velkých
vodních plochách, jako jsou např.
vodní přehrady Jesenice, Švihov,
Slezská Harfa anebo rekultivační
nádrž Milada. Proč zrovna v zimě
preferují tyto plochy s čistou vodou,
když běžně hnízdí na malých
a hlavně mělkých rybnících, není
zcela zřejmé.

KORMORÁNI
Kormorán velký, který dnes patří
k velmi hojným druhům naší avifauny,
vyhledává z velkých vodních ploch
především místa s bohatstvím ryb
a tím jsou velké rybníky a Novomlýnské nádrže.

LYSKA A SLÍPKA
S oběma druhy, tedy lyskou černou
i slípkou zelenonohou, se samozřejmě
na velkých vodních plochách setkáme,
ani jedna z nich však tyto lokality
v době tahu a zimování vyloženě
nevyhledává.

Společná
hejna hus
a kachen
vydrží na
nádržích až
do úplného
zamrznutí

Potáplice
lední
na Slezské
Harfě.

RACCI, RYBÁCI
Ani mezi racky a rybáky není
žádný druh, který by preferenčně vyhledával velké vodní plochy. Snad se to
dá částečně říci o racku bělohlavém,
který se v zimním období ve větším
počtu zdržuje na Novomlýnských
nádržích, a o rybáku velkozobém,
s kterým máme šanci se setkat v době
tahu nejpravděpodobněji na některém
z velkých rybníků nebo na nádržích
Rozkoš a Nové Mlýny.

Kormoráni velcí na Novomlýnských nádržích
odpočívají po lovu na torzech stromů.

Je ještě mnoho otázek, na které
dnes neumíme jednoznačně odpovědět. Proč se na některých nádržích
setkáváme s vodními ptáky spíše
náhodně a na jiných zcela pravidelně,
i když jsou si zdánlivě velmi podobné?
Proč některé druhy našly zalíbení
v jedné konkrétní lokalitě a jinde jsou
vzácností? Jaký význam budou mít
pro vodní ptáky nově vznikající vodní
plochy? Jen další studium života
vodních ptáků a čas nám na tyto
i další otázky může přinést odpovědi.
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TEXT A FOTO: RNDr. ONDŘEJ BÍLEK

PO KOLENA V NATUŘE
Rašeliniště
na
Soumarském
mostě v nivě
Teplé Vltavy
v uplynulých
letech prošlo
revitalizační
úpravou. Po
opětovném
zavodnění
dochází
k obnově
rašelinotvorných
procesů
a postupnému návratu
typických
druhů –
suchopýrů
a ostřic.

V územích soustavy Natura 2000 jsou
chráněny celoevropsky nejvýznamnější
druhy a přírodní stanoviště (neboli habitaty), nepřekvapí tedy, že v nich nechybí ani
rašelinné a slatinné biotopy. Ochrana
rašeliniš odráží jak jejich hydrologický
význam (v krajině fungují jako „houba“
nasávající a zadržující vodu), tak jejich biologické hodnoty (ostrovy výskytu unikátních
organismů, které jsou významným
přírodním dědictvím evropských států).
CO JE VLASTNĚ RAŠELINIŠTĚ
Samotný pojem rašeliniště se zdá být na první pohled
triviální. Z geobotanického hlediska jako rašeliniště
chápeme biotopy, jejichž společným jmenovatelem je
nadbytek vody a výrazně vyvinuté mechové patro
s dominancí rašeliníků. Hromaděním odumřelé biomasy
těchto mechů v mokru, bez přístupu vzduchu, dochází
k postupné tvorbě rašeliny (humolitu). Rašelinotvorné procesy na dnešních rašeliništích probíhají pomalu, ale dlouho,
většinou už po tisíce let. Zdaleka ne každý výskyt
rašeliníků znamená existenci rašeliniště. Např. definice
rašelinného lesa počítá alespoň s 50 cm mocnou vrstvou
humolitu, jinak se jedná o „běžná“ podmáčená stanoviště.
Jinými slovy – rašeliny tu musí být aspoň po kolena. Různé
typy rašelinišť se ale vzájemně odlišují některými
důležitými přírodními podmínkami (např. množstvím
a vlastnostmi vody) a v návaznosti na to pak i druhovou
skladbou společenstev.

VÝSKYT RAŠELINNÝCH BIOTOPŮ
Rašeliniště a slatiniště, lokálně zvaná i slatě nebo blata,
vznikají tam, kde převažují srážky nad výparem, nebo na
prameništích, kde se nadbytečná voda zadržuje a neodtéká.
Na rozdíl od luk či lesních porostů bývá výskyt rašelinišť
v krajině zpravidla maloplošný. V rámci soustavy Natura
2000 je najdeme logicky hlavně v klimaticky chladnějších
a méně členitých územích, např. v severní Evropě – ve
Švédsku, Finsku, na Britských ostrovech, v Polsku či
Německu. Území s rašelinnými biotopy byla vždy obtížně
obhospodařovatelná, a tak si lidská činnost nezřídka
vynutila jejich změny a přetváření. Historicky šlo
především o odvodňování lesů kvůli produkci dřeva,
případně meliorace rašelinných luk. Zásadní destrukční
zásahy do rašelinišť přišly s přímou těžbou rašeliny.
Vysušené bloky humolitu byly používány jako topivo (ve
Skotsku či Irsku je pálení rašeliny dodnes nenahraditelnou
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Dominantními druhy ve všech rašeliništních biotopech jsou mechy,
a zejména rašeliníky. Podle místních podmínek (např. pH, obsah minerálů
atd.) se jich vyskytuje celá škála.

Borový porost s blatkou v EVL Dářská rašeliniště. Mocnost rašeliny zde
přesahuje 1,5 m.

součástí výroby whisky), jinde se rašelina využívá
k lázeňským účelům či jako zahradnický materiál.
Rašelinných biotopů začalo rychle ubývat s rozmachem
průmyslového dobývání. Zachovalá rašeliniště jsou proto
považována za prioritní naturové habitaty, předmětem
ochrany lokalit bývají ale i narušené plochy schopné
přirozené obnovy (nebo je-li reálná jejich revitalizace).

NENÍ RAŠELINIŠTĚ JAKO RAŠELINIŠTĚ

Přechodové rašeliniště v EVL Dářská rašeliniště související s geologickým
rozhranním, kde dochází k vývěrům podzemních vod.

Zmínil jsem už, že rozlišujeme několik typů rašelinišť.
Nejtypičtějším příkladem rašelinného prostředí jsou asi
pro většinu čtenářů vrchoviště, tedy obvykle horská
rašeliniště ve vyšších polohách na vrcholových plošinách
či plochých rozvodích. Základním rysem vrchovišť je jejich
sycení výhradně srážkami (podzemní vody se zde
neuplatňují – nepropustné podloží). Ze závislosti na srážkové vodě vyplývá také nedostatek minerálních živin
a vysoká kyselost prostředí. Vegetační dominantou jsou zde
rašeliníky, dále šáchorovité rostliny (suchopýry, ostřice)
a keříčkovité porosty brusnic (borůvka, brusinka, vlochyně,
klikva), případně šichy nebo vřesu. Centrální části
vrchovišť bývají často bez souvislého dřevinného porostu;
mezi vyvýšenými kompaktnějšími trsy vegetace (bulty) se
vyskytují drobné vodní plošky (tzv. šlenky), někdy i malá
jezírka. Jmenujme např. Malé a Velké mechové jezírko
v Jeseníkách (součást EVL Rejvíz), Jezerní a Tříjezerní slať
v EVL Šumava nebo Úpské rašeliniště v EVL Krkonoše.
V Jizerských horách jsou významnými lokalitami
Rašeliniště Jizery a Rašeliniště Jizerky. Velké plochy
vrchovišť (zčásti degradovaných, ale schopných přirozené
obnovy) jsou předmětem ochrany např. v EVL
Krušnohorské plató či Novodomské a Polské rašeliniště.
Odtěžená vrchoviště, kde se ale stále místy setkáme s dobře
zachovalými rašelinnými společenstvy, najdeme i ve
Slavkovském lese (EVL Krásenské rašeliniště, EVL
Kladské rašeliny).
Slatinná a přechodová rašeliniště se od vrchovišť liší
především vazbou na vývěry podzemních vod, založené
často na tektonických poruchách či geologických zlomech.
Vzhledem k vyššímu obsahu minerálů v těchto vodách se
o slatiništích a přechodových rašeliništích mluví jako
o minerotrofních rašeliništích. Na rozdíl od silně kyselých,
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Horské
vrchoviště
v Krkonoších.
Otevřené
plochy se
zde střídají
s porosty
kleče
a zakrslými
smrčinami,
v podrostu
dominují
suchopýry
a keříčky
brusnic.

Božídarské
rašeliniště
v EVL
Krušnohorské plató
s mozaikou
přírodních
i člověkem
ovlivněných
rašelinných
luk i lesů.

EVL
Šumava je
lokalitou
s největším
výskytem
všech
rašelinných
stanovišť
v ČR
– ať už jde
o blatkové
bory (na
fotografii),
otevřená
vrchoviště
či
přechodová
rašeliniště.

srážkami dotovaných (ombotrofních) vrchovišť je zde
reakce jen mírně kyselá nebo neutrální. Vrstva organogenních sedimentů je tvořena buď rašelinou (humolit
vzniklý jako na vrchovištích z odumřelých částí rašeliníků
či dalších mechů) nebo slatinou (organogenní sediment
s výrazným obsahem zbytků cévnatých rostlin, především
ostřic a dalších šáchorovitých). Společenstva těchto
rašelinišť bývají druhově bohatší, uplatňují se na nich
v daleko větší míře různé druhy ostřic a více druhů mechů,
z rašeliníků se vyskytují druhy tolerující vyšší pH. Tento
typ rašelinišť se může vyskytovat i v okrajových částech
vrchovišť, často souvisí s pramennými vývěry u úpatí
svahů nebo navazuje na obhospodařované vlhké louky či
zamokřené okolí rybníků (jako příklad kombinace všech
uvedených faktorů můžeme uvést např. EVL Dářská
rašeliniště ve Žďárských vrších).
Rašelinné lesy jsou dalším prioritním přírodním
stanovištěm. Jednotka zahrnuje hned několik typů lesních
porostů, které se v závislosti na přírodních podmínkách liší
dřevinnými dominantami (rašelinné smrčiny, březiny,

24

blatkové či brusnicové bory, případně vrchovištní porosty
kleče). Setkat se s nimi můžete jak na okrajích otevřených
vrchovišť, tak ale také v různých pánevních polohách
a v okolí rybníků (třeba jako již zmíněná Dářská rašeliniště,
ale také na Třeboňsku – EVL Červené blato, EVL
Borkovická blata či v EVL Jestřebsko – Dokesko).
Rašelinné lesy bývají rozvolněné a běžně se prolínají
i s dalšími uvedenými rašelinnými biotopy, v jejich
podrostu se uplatňují i druhy otevřených vrchovišť či
přechodových rašelinišť. Za zmínku stojí některé taxony
dřevinného patra – specialisty na rašeliniště jsou
např. bříza pýřitá, borovice blatka, kleč nebo několik
dalších hybridogenních taxonů borovic (zpravidla různé
formy kříženců blatky, kleče a borovice lesní).
Všechny výše uvedené typy rašelinišť jsou v ČR
nejhojněji zastoupeny na Šumavě, kde dohromady
pokrývají tisíce hektarů. Další stovky ha rašelinných
biotopů najdeme v Krkonoších a v Krušných horách, menší
plochy i v dalších obvodových pohořích Českého masivu.
Některé rašelinné (přesněji řečeno spíše slatinné) habitaty
se naopak vyskytují převážně ve vnitrozemí. Specifickým
fenoménem jsou třeba zásaditá (vápnitá) slatiniště, tzv.
černavy, vyskytující se prakticky jen od nížin do podhůří.
Jednoznačným těžištěm výskytu této jednotky jsou Střední

Těžbou rašeliny
a odvodněním zcela
degradované vrchoviště
(EVL Krásenské rašeliniště
ve Slavkovském lese).

Čechy – např. EVL Hrabanovská černava, Žehuňsko,
Kokořínsko, další významnější výskyty známe ještě v EVL
Jestřebsko – Dokesko; jinde se tento biotop nachází jen
zcela ojediněle.

TYPICKÉ RAŠELINIŠTNÍ DRUHY
Z keříčkovitých zástupců rašeliništní flóry jsou vedle
brusnic významnými druhy šicha, kyhanka sivolistá či
rojovník bahenní, zajímavostí je třeba i plazivá bříza
trpasličí. Mezi charakteristické druhy patří také celá řada
(jinde vzácných) ostřic – nejvzácnější jsou ostřice
dvoudomá, o. šupinoplodá či o. vrchovištní. Na úživnějších
slatiništích, vyznačujících se i pestřejším druhovým
složením, se setkáme vedle celé plejády dalších i s ostřicí
Davallovou. Populární jsou masožravé druhy – rosnatky
a tučnice. Mnoho rašelinných i slatinných druhů je
typických svou slabou konkurenční schopností – např.
z čeledi orchidejovitých je to kruštík bahenní, vstavač
bahenní či některé prstnatce.
Dosud jmenované druhy nejsou jednotlivými předměty
naturové ochrany, ale tvoří součást rašelinných habitatů.
Jediným evropsky významným rostlinným druhem

Klikva
bahenní je
typickým
druhem
pro horská
vrchoviště.
Mechové
polštáře
rašeliníku
jsou
příležitostí
pro konkurenčně slabé
druhy
rostlin,
včetně např.
„masožravé“
rosnatky
okrouhlolisté
(Drosera
rotundifolia).

Bříza trpasličí (Betula nana) se na
českých rašeliništích vyskytuje pouze na
Šumavě, v Krušných a Jizerských
horách.

(předmětem ochrany EVL) na českých rašeliništích je
hlízovec Loeselův. Je paradoxní, že nejbohatší naleziště
této kriticky ohrožené orchideje u Jestřebí vzniklo
vytěžením někdejšího rašeliniště; aktuálně zde hlízovec
roste na jednotlivých bultech nízkých ostřic, na obnaženém
vlhkém písku či slatině v řídkých, zatopených rákosinách.
Jedním z mála druhů evropsky významných mechů je pak
srpnatka fermežová, vyskytující se u nás na otevřených či
slabě zastíněných a trvale vlhkých stanovištích, jakými jsou
nížinná a přechodová rašeliniště, bažinaté louky či okraje
zrašelinělých vodních nádrží. Z naturových druhů rašelinné
fauny žije v ČR jediný – střevlík Menétriesův. Tento na
rašeliniště úzce specializovaný druh, žijící pouze ve vrstvě
živých rašeliníků, se vedle Šumavy, navazujících Boletic (a
okrajově také Novohradských hor), vyskytuje už jen
v Krušných horách. Spolu s ostatními představiteli
rašelinné fauny a flóry je v soustavě Natura 2000 chráněn
jako společné dědictví evropských států. Jediné ohrožení
těchto ekosystémů pochází – bohužel – výhradně od
člověka.
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860 km, vede takřka stále po rovině
a končí v přístavu Cuxhaven. Bohužel
český a německý úsek se liší. Na
našem území čeká ještě mnoho práce
především při spojování jednotlivých
úseků stezek, ale také při značení.

VLTAVSKÁ CYKLISTICKÁ
CESTA

TEXT A FOTO: JIŘÍ JUŘÍK

Pohoda podél řek
Jihlava

Nejprve však uděláme malé opakování a připomeneme si rozdíl mezi
dvěma pojmy: cyklotrasa a cyklostezka. Cyklotrasa (CT) je „jen“ vytýčený
směr, a to nejčastěji žlutými ukazateli.
Cyklostezka (CS) je již konkrétní
stavba či jiná úprava, která umožňuje
jízdu na kole odděleně od motorové
dopravy. Pokud tedy pojedete po
některé cyklotrase, zdaleka to neznamená, že pojedete po bezpečné
stezce, určité úseky vedou i po
běžných silnicích. Samozřejmě je
snahou tvůrců tras vést je po CS, které
nejčastěji využívají navigací a obslužných komunikací podél řek. Zde
však vznikají dva zásadní problémy.
Jedním jsou majetkové vztahy k dotyčným pozemkům a druhým kvalita
povrchu stávajících cest. Jízda po
navigaci vyskládané z kamenů není
opravdu pohodlná a úpravy jejich
povrchů zas stojí hodně peněz, kterých
se obvykle nedostává. Dost teorie,
podívejme se do terénu, do míst, kde
je již mnohé vyřešeno a kde se dobře
jezdí.

Území naší republiky má to
štěstí, že je protkáno řadou
větších či menších vodních
toků. Řeky, říčky, potoky
působí v krajině nejen malebně, ale pro lidi znamenají i významné dopravní koridory. Po řekách se plavilo
a dodnes i plaví, okolo řek
se stavěly cesty, které zde
dodnes vedou. Mnoho
těchto cest je v současnosti
přeměněno na cyklostezky,
které mají pro své uživatele
jednu obrovskou výhodu,
protože v naprosté většině
vedou po rovině. Projeďme
se pomyslně po některých
cyklotrasách podél našich
řek.

LABSKÁ CYKLOTRASA
Začněme říční CT, která sleduje
naši největší řeku Labe, která je
značená od Špindlerova Mlýna,
končí u státních hranic a je dlouhá
370 km. Na této vzdálenosti je dokončeno 69 km cyklostezek. Trasa
samozřejmě pokračuje ještě dále jako
Elberadweg, německý úsek je dlouhý
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Bečva

Na Labskou CT navazuje trasa
podél naší národní řeky Vltavy.
Začátek této trasy je na šumavské
Kvildě po 445 km končí v Mělníku.
Povrch cest je proměnný, převažuje
asfalt, ale pojedete i po šotolině či
vyježděné pěšině, ale vše je sjízdné na
trekingovém kole.

PODÉL OHŘE
Trasa podél Ohře je páteřní
CT, která prochází Karlovarským
krajem od státních hranic až
k Ústeckému kraji, kde pokračuje.
Karlovarský kraj odvedl již hodně
práce, celkové náklady se pohybují
okolo 550 mil. Kč a celé 110 km
dlouhé dílo by mělo být dokončeno
v roce 2015. Zajímavostí je začátek
trasy u státních hranic, kde CS
využívá tělesa zaniklé železnice.
Hotový je například úsek: Sokolov –
Kynšperk nad Ohří, dále Královské
Poříčí - Loket. Právě průjezd městem
Loket a následně pod Svatošskými
skalami patří k nejkrásnějším trasám
snad v celé ČR.

ORLICKÉ CYKLO & IN-LINE
KRÁLOVSTVÍ

Jak již název tohoto projektu
napovídá, okolí města Ústí nad Orlicí
je opravdových rájem pro jezdce na
kolech a in-line bruslích. V nabídce
jsou tři úseky opravdových CS s kvalitním povrchem. Z Ústí n. Orlicí se
můžete vydat do 15 km vzdáleného

Letohradu, dále podél Třebovky po
10 km dojedete do České Třebové
a nakonec opět po 15 km dojedete
z Kerhartic do Chocně. Království
má i své internetové stránky: www.
orlicko-trebovsko.cz.

VLEVO:
Labe
v Poděbradech

pokračovat dále podél Moravy
a následně po břehu Baťova kanálu až
na jih do Břeclavi, kam vás dovede
tato cyklistická dálnice, která sleduje
tok Moravy. A ještě jednou pozor!
Trasy vedou v naprosté většině po
cyklostezkách.

NAHOŘE:
Podél Labe

VALAŠSKEM PODÉL BEČVY
Správně má být podél Vsetínské
Bečvy, podle Rožnovské Bečvy a po
soutoku již jen podél Bečvy. První
trasa začíná ve Velkých Karlovicích
a po 50 km končí ve Valašském
Meziříčí. Rožnovská Bečva spojuje
obec Horní Bečva opět s Val.
Meziříčím, kam to je 33 km. Nejdelší
úsek měří 65 km a spojuje dva
soutoky, jednak soutok obou Bečev
a následně Bečvy s řekou Moravou.
Ovšem pozor! Nesesedat, ale plynule

Z JIHLAVY KOLEM JIHLAVY
Nejde o omyl, městem Jihlava
opravdu protéká stejnojmenná řeka,
a právě podél ní částečně vede trasa
z Jihlavy do rakouského města Raabs,
která od Jihlavy ke státní hranici měří
120 km. Vloni byla slavnostně
otevřena první etapa tohoto projektu.
Cyklostezka vede podél řeky z Jihlavy
až do města Třebíč, pak se od ní
odklání. První etapa představovala
odstranění 10 kritických míst, které
nahradila cyklostezka v celkové délce
asi 20 km. Zároveň byly vybudovány
dva mosty. Rozjezd druhé etapy závisí
na financích a mělo by se především
dodělat značení a infrastruktura.

POTOKY A POTŮČKY

Když je vody moc,
řeka Morava

Opusťme velké toky, vyjmenovat
všechny cyklostezky podél našich řek
je stejně nad možnosti tohoto článku,
a podívejme se na některé z našich
potoků. Velice populární jsou cyklostezky podél pražských potoků,
které vznikly především po povodni
v roce 2002. Asi nejznámější je CS
podél Rokytky, hotová je rovněž
CS podél Kunratického potoku ne-

Sedláčkova
stezka podél
Otavy

bo cesta „Prokopákem“, kde teče
Dalejský potok, či Modřanskou roklí,
kde je Libušský potok. Ve Středočeském kraji se dobře jezdí po CS
malebným údolím Rakovnického
potoku, které vás dovede ke Křivoklátu.

NEPOJEDEŠ DVAKRÁT …
na kole kolem stejné řeky, neboť
vše teče a vyvíjí se. Rozvoj cyklotras
a cyklostezek podél vodních toků je již
nastartován a získal značný ohlas od
uživatelů, který se přenesl i do kompetentních úřadů. Můžeme se tedy jen
těšit na další bezpečné a pohodlné
výlety podél našich řek.
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TEXT A FOTO: VLADIMÍR VALENTA

PŘÍRODNÍ PARK HŘEBENY

VODY NA HŘEBENECH

Povodeň
na Berounce
u Dobřichovic

Brdská vrchovina se táhne Středočeským krajem v jihozápadním
oblouku od Zbraslavi po Blatensko.
Jižní a střední části Brdů patří ke
chladnějším s dlouhodobými průměrnými ročními teplotami +5,5°C
a vlhčím podnebím. Ve vyšších polohách Středních Brdů naprší a nasněží až 800 mm vody. Proto tam
mohly být pro potřeby zejména hornictví a hutnictví založeny velké
rybníky a nádrže, z nichž nejznámější
jsou Padrťské rybníky, Láz, Pilská,
Octárna, Záskalská. Ve Středních
Brdech pramení největší brdské řeky
Klabava a Litavka, v době povodní
nebezpečné přítoky Berounky.
Směrem na sever jsou Brdy –
Přírodní park Hřebeny – teplejší
a sušší. Průměrná roční teplota na
Hřebenech v závislosti na expozici
a nadmořské výšce kolísá mezi +6,5°C
až +7,5°C. V Hostomicích pod Brdy
naměřili dlouhodobý roční průměr
+ 8,3°C. Průměrných osm stupňů se
dosahuje též v přilehlých údolích
Berounky a Vltavy.
Nejvíce srážek spadne v jižní,
nejvyšší části Hřebenů od Plešivce
po Studený vrch, a to v rozmezí
650 – 700 mm. Na sever od Hradce
po Kopaninu srážkový průměr klesá
od 600 do 550 mm. Nejsušší částí
Hřebenů je Kopanina nad Zbraslaví.
Z hory Plešivce (653,8 m.n.m.)
odtékají drobné potůčky přímo do
Litavky, na východ pak posilují tok
říčky Chumavy. Její bohatá prameniště se rozkládají v nadmořské výšce
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Vodní perimetr Přírodního
parku Hřebeny vymezíme
řekami Kocábou na jihovýchodě, na jihozápadě
Litavkou, která se vlévá do
Berounky nebo-li Mže na
severozápadě, a na severovýchodě Vltavou, která po
soutoku s Berounkou
nakonec vstřebává všechny
vody z celého území Brdské
vrchoviny.

kolem 600 m v náhorní kotlině
mezi Pískem (690,7 m.n.m.), Provazcem (639 m.n.m.), Kuchyňkou
(635,6 m.n.m.), Studeným (660,3 m.
n.m.) a Velkou Babou (614,5 m. n.m.).
Ve stráních vyvěrá řada pramenů.
Z nich populární je Brdlavka. Chumava protéká úzkým, později se rozšiřujícím údolím severním směrem.
Na okraji lesa napájí menší rybníky
v Zátoru a Podbabě. Chumava tvoří
nivu k Hostomicím, vrací se obloukem
k Neumětelům, obrací se na západ
a u Litomyšle se vlévá do Litavky.
Povodí Chumavy zásobuje pitnou
vodou obce v oblasti města Hostomic
pod Brdy.
Náhorní plošinu mezi vrchem
Pískem a Komorskem odvodňuje
bystřina, jejíž pramen vyvěrá ze zasypané štoly pod Pískem (690,3 m.n.m.),

Rybník Papež

sbírá vodu z drobných potůčků a pod
hřbetem Provazce a Holého se zařezává do hluboké chladné rokliny
horského rázu. Jižněji od Holého pramení Hlubošský potok, nedaleko
jehož ústí do Litavky, v místě zvaném
V zabitých, byli panskou jízdou v roce
1422 pobiti příbramští husité.
Krajina mezi Příbramí a Dobříší
je bohatá na dávné rybniční soustavy

Meandry Moklického potoka

Trampská
studánka
Vrahův
potok

na potocích, které pramení na jihovýchodních svazích a pod Hřebeny.
Vody z mokřadů a podmáčených
lesů na jihovýchod od vrchu Kuchyňky napájejí Vackův a Sychrovský rybník mezi Malou Bukovou
a Sychrovem na jižní hranici Přírodního parku Hřebeny. Rosovický
hvozd je prameništěm Dobříšského
potoka. Ten obtéká Dobříš na jihu,

napájí Huťský rybník a Strž, aby
vyústil do legendární řeky Kocáby
s trampskými osadami na březích.
Sama Kocába pramení u Dubna
3 km východně od Příbrami, sytí
soustavu rybníků před Višňovou
a posílena Kotenčickým a Dobříšským potokem s přítoky ze Hřebenů se vlévá do Vltavy pod Štěchovicemi.

Kotenčický potok sbírá vody ze
hřebene Malého Chlumu (591,1 m.
n. m.) nad Pičínem, za nímž napájí
soustavu šesti rybníků, a než posílí
řeku Kocábu, proteče ještě Svatopolským rybníkem.
Pod Studeným vrchem je romantický kout, kde vyvěrá studánka, která
přitahuje trampy a poutníky po
Brdech. Je to pramen Trnovského
potoka, který pod hájovnou Trnová
přijímá dva další přítoky z lesů pod
pravěkým keltským hradištěm.
Z podmáčených lesů pod Stožcem
(603 m.n.m.) odvádí vody řada potůčků, které se pod Knížecími studánkami spojují do Lipižského potoka. Na
něm v oboře Aglaia byl obnoven lesní
pstruhový rybník. Lipižský a Trnovský
potok po soutoku pod hájovnou
Brodce napájejí dobříšské rybníky
Papež, Městský prostřední, Huťský
a rybník Strž, u něhož v bývalém
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Trampská
osada
u jezírka
Lesní
rybníček pod
Čertovým
hřebínkem

letním sídle spisovatele Karla Čapka
je jeho památník. Vody z této oblasti
také zásobují vodojemy pitné vody
pro Dobříšsko. Proto v posledních
hor-kých létech Lipižský potok
vysychá. Zatímco rybník Papež si přes
rozlézající se novou zástavbu dosud
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zachoval relativně čistou vodu,
prostřední městský rybník je silně
eutrofizován, hnědozeleně zahuštěný
takřka jako vyhnívací nádrž.
Čisté vody z mokrých lesů pod
Stožcem zásobují Voznický potok,
který před obcí Voznice naplňuje
Velký rybník. Na vlhkých lukách při
horních tocích potůčků dosud kvetou
vstavače, prstnatce a hořec hořepník,
najde se i úpolín a kosatec.
Lesy kolem Vrážek nad Kytínem
odvodňuje Luční potok, který před
Mníškem pod Brdy napájí Zadní,
Prostřední a Zámecký rybník.
Nad Mníškem pod Brdy sbírá vody
Bojovský potok, na kterém zbudovali
rybník Sýkorník, a protéká strmým
údolím do Vltavy. Bojovský potok je
zlatonosný. Již Keltové na něm rýžovali zlato. Soutěže, kdo narýžuje
více zlatinek, poskytují zábavu
i v dnešních dobách.
Rovněž Všenorský potok, který
pramení v Řitce a protéká všenorským zlomem do Berounky, býval zlatonosný. Z prostoru Kopaniny odtékají
menší vysýchavé potůčky.

Severozápadní Hřebeny, tvořené
ordovickými křemenci, jsou rozbrázděny četnými roklemi a údolími se strmými skalnatými a kamenitými svahy.
Většinou z nich protékají potoky,
z nichž některé v suchých měsících
ztrácejí vodu. Svahy porostlé bučinami, reliktními bory a zakrslými
doubravami se starými stromy a vývraty vtiskují roklinám až divoký
přírodní ráz. Můžeme začít Dobřichovickou roklí se starou bučinou, následuje kamenitá rokle pod Hviždincem.
Nejrozsáhlejší je rokle potoka Kejná
s balvanitými svahy, se skalními sruby
a kamenným proudem z Kamenné
(469 m.n.m.). V prostoru nad skálou
Babka (505,5 m.n.m.) pramení vodnatý Babský potok. Protéká skalnatou
strží. Jeho vody jsou rezavé od
železných rud v horninovém podloží.
Pod ocúnovou loukou na sever od
Skalky (553 m.n.m.) pramení Moklický potok, který protéká sevřeným
údolím pod křemencovou skálou
Čertův hřebínek se skalními moři
a typickou zakrslou doubravou
a reliktním borem. Pod skálou před
několika lety obnovili lesní rybník. Při
záplavě v roce 2009 se vody propadly
do štěrkového podloží a potok
prochází pod hrází v podzemí, aby se
po sto metrech opět vynořil.
V lese nad Halouny po ukončení
těžby železné rudy šachtu v cca 500 m
nad mořem zaplavila voda a vytvořila
romantické jezírko s vysazenými
lekníny. Propadlá dolinka je obklopena chatkami trampské osady. Následující roklinou protéká Halounský
potok.
Prudkým dvoukilometrovým údolím od Vrážek (577,1 m.n.m.) do Hatí
(312,0 m.n.m.) zurčí Vrahův potok.
Mokřady a podmáčené lesy mezi
Jistevníkem (605,9 m.n.m.) a Bílým
Na Padrťském rybníce (Střední Brdy)

Litavka pod přírodní památkou Vinice

Studánka na Plešivci

Drahlovický potok

Kamenem (604,3 m.n.m.) napájí
Drahlovický potok, jehož romantické
soutěsky s kaskádami rádi navštěvují
trampové. Na zapomenutých koutech
u vody mají vybudovány přístřešky,
stoly a kameny chráněná ohniště se
sedátky. Převážně jsou tato trampská
útočiště na Hřebenech uklizená a bez
odpadků. Čisto kolem tábořiště je věcí trampské cti.
Plošinu na Hřebenech mezi
Jistevníkem a Roudným (637,3 m
n.m.) odvodňují potůčky, které se spojují do Všeradického potoka. Ten
skáče mezi balvany, tvoří vodopádky

a na okraji lesa napájí rusalčí rybník.
Dolinou mezi pravěkým hradištěm
Hradcem (628 m.n.m.) a Charvátem
(625,2 m.n.m.) proudí vody Chlumeckého potoka, který se pod staroslovanským hradištěm Košík u Neumětel, na němž mohl sídlit bájný
vladyka Horymír, vlévá do říčky
Chumavy. I na severozápadních svazích najdeme v lese řadu vodáren,
které zásobují vodou obce v Podbrdí.
A tím se naše putování po vodách
Přírodního parku Hřebeny uzavírá. Na
Hřebenech jsme žádné velké nádrže
typu Padrťských rybníků, Octárny

nebo Lázu jako ve Středních Brdech
nenalezli, zato z nich čerpají vodu
podbrdské obce a proudí z nich
nespočet potůčků, bystřin a potoků,
v jejichž romantických údolích nalezli
trampové ztracený ráj.
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Litavka
u Čenkova

TEXT A OTO: MICHAELA SKÁLOVÁ

Podzemní vody pod Ralskem
KYSELINA NEBO ZÁSOBA PITNÉ VODY?

Ploučnice
nedaleko
Stráže pod
Ralskem

Když se řekne Stráž pod Ralskem, většinou si lidé vybaví nedalekou bývalou vojenskou
základnu sovětských vojsk. Do povědomí se toto čtyřtisícové město vepsalo i kvůli mediálně
známé kauze nebezpečí znečištění podzemních vod kyselinou sírovou napumpovanou do
země proto, aby se z výluhu získalo „radioaktivní zlato“ – uran. Jaké jsou následky této
těžební metody na dnešním životním prostředí? Kdybyste se tam chtěli vypravit sami, tak
vám na náměstí mohou nabídnout nocleh v hotelu s příznačným názvem - Diamo. Že by měl
místní státní podnik téhož jména zajišťující produkci uranového koncentrátu pro jadernou
energetiku zájem na své propagaci a byl jeho sponzorem? Nikoliv, DIAMO je zkratkou
diuranátu amonného, neboli tzv. „žlutého koláče“, který obsahuje asi 74% uranu. Pojďme se
podívat, jak se takový žlutý koláč peče, a hlavně, jestli to stojí za tu zaneřáděnou kuchyň,
která po jeho výrobě zůstane.
Ten nápad těžit uran tzv. chemickou těžbou „in situ“,
tedy na místě, je vlastně geniální, uran se už sice v době
zavedení této těžby (probíhala od roku 1967 do 1996)
nekutal ručně jako v jáchymovských dolech ponurých
padesátých let, ale i tak to představovalo pokrok. Nebylo
třeba budovat nákladné hlubinné doly, které by bylo nutno
odvodňovat, zpevňovat atd, ale v podstatě se „jen“ metodou
podzemního loužení dostal nad zem již zmiňovaný diuranát
amonný potažmo uran. Loužicí roztok (jehož hlavní složkou byla kyselina sírová) byl vtláčen systémem vrtů do
podzemního ložiska a z jiných vrtů se odčerpával výluh.
Poněkud nešťastným se ukázalo, že obě metody –
chemická a hlubinná těžba – probíhaly na jednom místě
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současně, protože každá z těchto dobývacích metod
vyžaduje jiné hydrogeologické podmínky pro svoji
existenci – hlubinná těžba dokonalé osušení ložiska a metoda podzemního loužení „in situ“ prakticky nezměněné
hydrogeologické poměry.
Výsledkem bylo neustále se zvyšující zatěžování
životního prostředí v oblasti podzemních vod (úniky
kyselých roztoků z vyluhovacích polí směrem k centru
odvodnění). Poté, co se situace už stala neúnosnou (což za
minulého režimu znamenalo již hrozící ekologickou
havárii), začala se budovat tzv. hydraulická bariéra, tedy
umělé tlakové rozvodí vytvořené vtláčením vody.
K průniku kyselých vod však stejně došlo. V polovině

Ploučnice
z pohledu
vodáka

Podzemní
vrty
v areálu
Diama

LITERATURA:
n M. Farský, M. Neruda – Konec těžby uranu v horním
povodí Ploučnice, Vesmír, 2004/6
n J.Fiedler – Změny režimu podzemních vod ve
strážském bloku vlivem těžby uranu, Praha 1994

osmdesátých let byl proto vybudován nákladný drenážní
systém s neutralizačními stanicemi pro likvidaci kyselých
důlních vod, jejich kapacita byla ovšem malá. Trochu to
celé připomíná vymítání čerta ďáblem. Ale stále ještě
nejsme u konce. Zájem Sovětského svazu o náš uran
a vůbec tehdejší politická situace vyžadovala, aby těžba
probíhala i nadále. Dalším krokem tedy bylo vhánění
kyselých podzemních vod do antikorozně přestrojených
vrtů hydraulické bariéry. Tento asanační program vlastně
pokračuje až doposud, zároveň se tímto způsobem získávají
desítky tun uranu ročně (v příštích letech bude patrně jeho
množství klesat). Program je plánován na 35 let, a má-li
přinést očekávané výsledky, nesmí být přerušen ani
předčasně ukončen.
Chtělo by se tedy skoro říci, konec dobrý, všechno
dobré – rezervoáry zamořené kyselé vody jsou odčerpá-

vány na povrch, navíc je z nich získáván stále uran. Podle
posledních závěrů odborníků rozsah radioaktivního
znečištění neohrožuje zdraví obyvatel žádného ze sídel
v blízkosti nedalekého toku Ploučnice. Je otázkou, co by se
s říčními sedimenty stalo, kdyby se řeka rozvodnila
a rozšířila až do říčních niv, kde pravděpodobně nějaké
kontaminanty budou, radioaktivní znečištění však bylo zaznamenáno pouze v povrchových vrstvách do hloubky
30 až 50 cm. Bagrování či jiná úprava toku by tedy zřejmě
jen rozvířila kontaminovaný materiál a důsledky by byly
pro obyvatele České Lípy ležící níž po proudu životu
nebezpečné. Nezbývá než doufat a věřit odborníkům, že
nejlepší je nedělat nic a důvěřovat podniku Diamo. Jen při
čtení odhadů Českého hydrometeorologického ústavu
o dané oblasti (na celkové ploše 24 km2 bylo kontaminováno asi 180 milionů m3 podzemních vod, v nichž je
obsaženo 4,8 milionu tun rozpuštěných látek) se člověku
zježí vlasy na hlavě a zruší svoji účast na vodáckém sjetí
řeky Ploučnice, protože – co kdyby předtím náhodou hodně
zapršelo a po řece by s vaší lodí pluly ještě drobky žlutého
koláče alias diuranátu amonného.
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TEXT A FOTO: ING. MARKÉTA HRNČÍROVÁ, VEDOUCÍ ODBORNÉ SKUPINY CZWA PRO DIFŮZNÍ ZNEČIŠTĚNÍ

Souhrn hlavních problémů k řešení
PODLE ZÁVĚRŮ PŘIJATÝCH NA 2. MEZINÁRODNÍ KONFERENCI VODA 2011
Ve dnech 9. a 10. února 2011 v Malém sále Městské
knihovny v Praze proběhla odborná konference
a panelová diskuze za účasti mezinárodních
vědeckých expertů s názvem „Voda v krajině
– Cesty k trvalému využívání vodních zdrojů“.
Významná vodohospodářská akce byla připravena
Českou asociací pro vodu – Czech Water Association
a Centrem Environmentálních Studií.

Předkládaný článek zahrnuje stručný souhrn z odborných prezentací, diskusního panelu a poznatků konference, která byla vhodnou platformou pro hledání způsobů řešení aktuálních problémů vodohospodářského
managementu a k podpoře kvalifikovaného zapracování
požadavků Rámcové směrnice o vodách 2000/60/ES do
legislativy a praxe v České republice.
Konference byla strukturována do 6 přednáškových
bloků, v každém se 4 odbornými prezentacemi k těmto
hlavním tématům:
n Voda v krajině – zmírňování rizika záplav, povodní
a sucha;
n Management vodárenské nádrže Želivka – Švihov
a plány rozvoje vodovodů a kanalizací v jejím povodí;
n Omezování difuzních odtoků ze zemědělské činnosti
a zmírňování povodní;
n Podpůrné programy pro ochranu vod a krajiny;
n Krajinné rozvojové plány – „hydrologie a ekosystémy“;
n Management vodárenských nádrží a programy
opatření uplatňovaných v jejich povodí podle Rámcové
směrnice pro vodu 2000/60/ES.
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Základní problémy prezentované na konferenci
a diskusním panelu Voda 2011 se zaměřením na integrovaný management povodí:
n základní vize možností budoucího vývoje vodohospodářské praxe
n ochrana povodí státem nařízená, plošně uplatněná
a kontrolovaná,
n zpřísnění pravidel nad rámec obecné ochrany vod
a principy kooperačních dohod
n návrhy možných řešení problémů z hlediska odborných skupin CzWA
n identifikace technických podmínek, které brání
dosažení dobrého stavu vodních útvarů
n hodnocení stávajících POP z hlediska Rámcové
směrnice 2000/60/ES a návrhy na doplnění v dalším
období
nnnn

HLAVNÍ PROBLÉMOVÉ OKRUHY,
KTERÉ ZMIŇUJÍ PREZENTACE VODA 2011

V době přípravy projektu a výstavby hráze vodárenské nádrže Švihov byla řeka Želivka zdravým tokem.
Například hodnoty nitrátů se v letech 1942 až 1964 pohybovaly v hodnotách pod 5 mg.l-1, tzn. voda velmi čistá.
Za dobu existence nádrže od roku 1972 se v důsledku
trvalého přísunu nutrientů zvyšuje riziko zhoršení kvality vody v nádrži eutrofizací a existují oprávněné obavy,
že bez účinných opatření v povodí by mohlo dojít
k několikanásobnému zvýšení nákladů na úpravu pitné
vody, k výraznému omezení výkonu úpravny a v kritickém
případě nelze vyloučit ani kolaps technologie úpravny,
resp. nezbytnost jejího odstavení.
Častým tématem prezentací na konferenci Voda 2011
byly výsledky monitoringu povodí vodárenské nádrže

Švihov. Především je třeba zmínit rozsáhlý monitoring
prováděný správcem povodí, státním podnikem Povodí
Vltavy (dále PVL) na uzávěrových profilech hlavních
přítoků, předzdržích i vlastní vodárenské nádrži prováděný
ve spolupráci s laboratoří Pražských vodáren a kanalizací
(dále PVK). Výsledky a hodnocení monitoringu dílčích
částí povodí ve vazbách na difuzní zdroje znečištění byly
zmíněny i v dalších prezentacích.
Na základě výsledků monitoringu byly přednášejícími
vymezeny hlavní problémové okruhy znečištění vod
v nádrži a jejím povodí. V diskusním panelu druhého dne
konference byly hodnoceny možné následky vysokých
zátěží vodního prostředí nutrienty a navrhována možná
řešení. Stručné celkové shrnutí problematiky hlavních
problémových okruhů vodárenské nádrže a jejího povodí,
včetně návrhů opatření je uvedeno dále:

1/ Fosfor – je vnímán jako hlavní příčina eutrofizace,
zvláště tzv. komunální fosfor z odpadních vod. I když se
koncentrace fosforu snižují, objemy odpadních vod stagnují
nebo rostou, a tedy stálý přísun fosforu přítoky do nádrže
potenciálně ohrožuje i vlastní nádrž rozvojem vodního
květu sinic. Je nutno konstatovat, že současná vodoprávní
legislativa nemotivuje k efektivnímu snižování vypouštění
fosforu z bodových zdrojů z povodí a nevede k omezování
přísunu fosforu do nádrže (sídla pod 500 EO nemají
stanoveny emisní standardy pro vypouštění komunálních
odpadních vod). Dá se tedy v budoucnu ve vodárenských
povodích očekávat její zpřísnění. Podle nařízení vlády
č. 61/2003 a ve znění NV č. 229/2007 lze nařídit pro
bodové zdroje zpřísněný imisní standard 0,1 mg Pcelk./l jako
celoroční průměrnou hodnotu pro celé povodí nad vodárenskou nádrží.
2/ Dusík – je vnímán jako jedna z příčin neplnění
požadavků dobrého stavu povrchových vod ve všech vodních útvarech povodí vodárenské nádrže Švihov.
Požadavky nitrátové směrnice jsou jedním z vybraných
předpisů EU a patří mezi tzv. zákonné požadavky na
hospodaření podle nařízení Rady (ES) č. 1782/2003. Jejich
plnění je v České republice od roku 2009 sledováno v rámci
systému křížové kontroly dotací „cross-compliance“. Od
roku 2011 se očekává přísnější legislativní omezení pro
vodní erozi půdy a zpřísnění podmínek Dobrého
zemědělského a environmentálního stavu /GAEC/.

3/ Pesticidy – Závažným problémem posledního období
jsou vysoké koncentrace složek triazinových herbicidů (terbutylazin, acetochlor, metolachlor a dimethoate) v přítocích
do vodárenské nádrže, a to v koncentracích přesahujících až
dvacetinásobně hygienické limity pro pitnou vodu.
V případě překročení hygienického limitu v přítoku na
úpravnu vody je nutno dávkovat práškové aktivní uhlí, což
by mělo za následek zvýšení provozních nákladů na 1 m3
pitné vody o 0,60 Kč až 3,00 Kč (zvýšení ceny za
chemikálie o 400 až 2 500 %).
4/ Erozní smyvy – Z hlediska fosforu neseného na
částicích půdy nejsou nově vnímány jako hlavní zdroj fosforu pro rozvoj eutrofizace (protože fosfor na částicích není
v nadbytku a nemá vysoký eutrofizační potenciál). Částice
splavenin nejvíce škodí zanášením předzdrží i vlastní nádrže, což zhoršuje samočistící funkce nádrží (nadměrné ukládání sedimentů), a ty pak neplní svoji funkci. Určité riziko
mohou být i pesticidy vázané na splavené půdní částice.
5/ Eutrofizace – Sledování trofizačních procesů ve
vodárenské nádrži zahrnuje monitoring rizikových
ukazatelů rozvoje sinic a prevencí jejich rozvoje v nádrži je
především udržování dostatečného objemu vody v nádrži
a v povodí jsou plánována opatření na omezování bodových
zdrojů. Zahraniční zkušenosti dokládají, že jakmile se
sinice v hypereutrofizované nádrži vyskytnou, je těžké
a nákladné je omezovat. Nadměrný přísun N a P kombinovaný s cyklem v nádrži je faktor pro eutrofizaci důležitější
víc, než se původně počítalo, že tedy jen jedna živina
o eutrofizaci nerozhoduje. Pro kontrolu eutrofního procesu
je třeba omezit zdroje dusíku i fosforu na vstupu do nádrže
a zároveň omezit jejich uvolnění ze sedimentů (cykly
v nádrži)
6/ Integrovaný management povodí – Integrovaný
management podle závěrů konference Voda 2011 je
realizací různorodých dílčích opatření a vždy řeší povodí
jako jeden celek. Vhodný management povodí se však
neomezuje jen na otázku kvality vody vlastní nádrže a toků,
řeší komplexním přístupem otázku vhodného managementu krajiny a udržování její hodnoty pro všechny možné
způsoby využívání a možné vlivy na složky životního
prostředí. Příkladem dílčích lokálních projektů je udržitelné
hospodaření v lesích a nivách, stálá péče o úrodnost
a strukturu půd, protierozní a protipovodňová opatření
v obcích, hospodaření se srážkovými vodami a projekty
retence vody v území, vhodné nakládání s odpadními vodami malých sídel i usedlostí.
7/ Partnerství v projektech udržitelného využívání
vodních zdrojů – Rámcová směrnice o vodách 2000/60/ES
klade důraz na vzdělávání a zapojení veřejnosti do
problémů v jejich obci a povodí, na stálé vzdělávání managementu obcí pro správné rozhodování při projektování
dalšího rozvoje svého krajinného území. Jak bylo na
konferenci konstatováno, stát nemůže svojí činností,
legislativou ani kontrolou ošetřit všechny problémy nebo
konflikty, které v krajině vznikají při jejím různorodém
využívání a pouze společně koordinované aktivity
a projekty mohou přinášet výsledky v podobě skutečného
zlepšení parametrů kvality vody a dalších složek prostředí
v daném území.
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TEXT: VÁCLAV VĚTVIČKA, KRESBY: ZDENA KREJČOVÁ (Z KNIHY VÁCLAV VĚTVIČKA: ROSTLINY NA LOUCE A U VODY.- AVENTINUM PRAHA 2009)

ROSTOU JAKO Z VODY
Zelené rostliny jsou nepochybně základem
nejen našeho bytí na Zemi. Všechny jsou
krásné a přitažlivé, ale pro mne mají zvláštní
kouzlo ty, jejichž život je vázaný na vodu.

Rdest vzplývavý
Potamogeton natans

Šídlatka jezerní
Isoëtes lacustris

V naší společné knížce „Rostliny
na každém kroku“ to nejlépe vyjádřil
dr. Jiří Kolbek takto:
Vegetace stojatých i mírně tekoucích vod zahrnuje rostlinstvo rybníků,
jezer, přehradních nádrží, tůní jen tak
i v řekách, ale i rostliny vysloveně
říční, rostliny slepých a tzv. mrtvých
ramen, potoků a potůčků i tišin mezi
galeriovými porosty vrb. Takové vody
mohou být velmi chudé na živiny (tzv.
oligotrofní), ale i obohacené (někdy až
příliš) dusíkem; takovým se říká dystrofní. Mohou být i tzv. sladké (lepší je
neslané), ale i mírně zasolené, brakické; ano i takové u nás zastihnete.
Mohou být dokonce syceny rozmanitým obsahem uhličitanu vápenatého.
Navíc: rostlinstvo se vyskytuje jak ve
vodách celý den osluněných, tak i tam,
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kde na hladinu vrhají stín okolní
stromy po celý den. A ještě: žijeme
v kulturním krajině, kde mohou být
vody čisté až průhledné – ale i silně
znečištěné a do různého stupně dokonce zakalené.
Vodní rostliny najdete ve všech
výškových stupních. Vezměte si třeba
stará nížinná labská ramena, labišťata,
plná života rostlinného i živočišného –
a na druhé straně třeba šumavská
jezera nebo tatranská plesa.V těch
šumavských jsou rostliny skutečně
ojedinělé – příkladem může být kuriozní výtrusná rostlina šídlatka z rodu
Isoëtes.
Obecně je možné tvrdit, že v našich vodách roste několik desítek

Bublinatka obecná
Utricularia vulgaris

taxonů rostlin: druhů i nižších taxonomických jednotek. Mohou to být na
jedné straně velmi drobné rostliny,
rychle se množící vegetativně a schopné zakrátko porůst celou hladinu;
ostatně je dobře znáte, okřehky z rodu
Lemna i jejich příbuzné závitky
mnohokořenné (Spirodela polyrrhiza).
Okřehky jsou současně příkladem
„absolutního zjednodušení“ rostlinného těla: Stačí jim jeden list (nebo
listu podobný orgán), jeden kořínku
podobný orgán a květ zjednodušený
na jednu tyčinku a jeden semeník.
Takové rostliny ani nepotřebují kotvit
v půdě dna, živiny přijímají rozpuštěné ve vodě. Jiné jsou například
růžkatce z rodu Ceratophyllum nebo
stolístky (Myriophyllum).
Přijdete-li ke zvláště čistým vodám, můžete ještě dnes nalézt společenstva stélkatých rostlin parožnatkovitých, zastoupených třeba rody
Nittela a Chara – ale pospěšte se,
rychle z naší přírody mizí.
Mezi ponořené rostliny patří zajímavé masožravé bublinatky (Utricularia), lapající do svých měchýřků
živočišný plankton, jímž si doplňují
nedostatkové látky, zvláště dusíkaté.
Větší plavce, zejména třeba kluky
o prázdninách ve venkovských rybnících „obtěžují“ rozmanité ponořené
druhy rdestů (Potamogeton), které se
jim zaplétají mezi nohy; ryby však
rdesty vítají, je to pro ně příjemné

Plavín štítový
Nymphoides peltata

Voďanka žabí
Hydrocharis morsus-ranae

místo k vytírání a kladení jiker. Někdy
se hladina rybníka i řeky (třeba Jizery
u Káraného) doslova zasvítí tisíci
bílými kvítky lakušníků z rodu
Batrachium. Mají většinou zajímavou
stavbu listů: hladinové jsou ploché,
celistvé, ponořené jsou členěné do
mnoha niťovitých úkrojků.
Samozřejmě, že první vás zaujmou
přece jen hladinové rostliny, zejména
ty větší, kořenící ve dně. Jejich
typickými zástupci jsou obecněji rozšířený stulík žlutý (Nuphar lutea)
a vzácnější lekníny, bílý (Nymphaea

Řezan pilolistý
Stratiotes aloides

alba) a bělostný (N. candida). Téměř
něžný je velmi vzácný stulík malý
(Nuphar pumila). Kdysi dávno byla
běžnou hladinovou rostlinou kotvice
vzplývavá (Trapa natas), jejíž rohaté
plody chudí lidé v době hladomoru
rozemílali na jakousi mouku a pekli si
z ní chleba. Dnes by se nenajedli,
kotvice postupně zmizela nebo mizí
(ještě roste u Hluboké nad Vltavou)
zejména proto, že se obtížně vyrovnávala s rozmanitými zásahy člověka
do života rybníků. Podobný osud
postihl i nádhernou rostlinu plavín
leknínovitý (Nymphoides peltata)
z čeledi vachtovitých, který postupně
také mizí patrně pod vlivem aplikace
herbicidů i minerálního (pře)hnojení
polí a splachů z nich.
V témže duchu bychom mohli
pokračovat: I řezan pilolistý (Stratiotes aloides), připomínající svou
růstovou růžicí jakousi na hladině
plovoucí aloi (ostatně i ve jménu ji má
zachycenou), doplatil na eutrofizaci
vod, kam po každé bouřce míří spousta splavené ornice s minerálními hnojivy. To ovšem naopak vyhovuje jiným
bylinám, například růžkatci ponořenému (Ceratophyllum demersum)
i invazivním vodním „plevelům“, jakými je například douška kanadská
(Elodea canadensis), která ne zbytečně dostala lidové jméno „vodní
mor“. Stačí zlomek olistěné lodyhy,
přenesený třeba na plováku či v peří

vodních ptáků, a po čase je rybník
zamořen. Tato americká zavlečená
vodní rostlina dokonce komplikovala
plavbu v husté síti německých kanálů
a průplavů. Ostatně: Dobře takového
„nepřítele“ znají třeba v Egyptě i jinde
v teplých krajinách, kde si dopřáli ten
„přepych“ a vysadili tzv. vodní hyacint, americkou tokozelku (Eichhornia crassipes)
*
Pozměňování vodních biotopů
lidskými zásahy se děje aktivně
i pasivně. K aktivním zásahům patří
změny toku řek, úpravy břehů
a břehových porostů – ale i výstavba
přehrad, vodních nádrží a rybníků.
V evropských poměrech je zcela
unikátní jihočeská rybniční síť, která
vedla na jedné straně nejen k vysokému ekonomickému zhodnocení krajiny v důsledku rozumného a vyváženého hospodaření, ale i k vytvořením harmonie mezi člověkem, jeho
dílem a přírodou. Ne nadarmo je na
jihu Čech chráněná krajinná oblast
Třeboňsko i mezinárodní biosférická
rezervace.
Z pasivních vlivů je největším
nebezpečím znečišťování vod, které
postihlo absolutní většinu našich
vodních toků. Znečištění vody znamená nenahraditelnou ztrátu zdravého
prostředí pro rostliny a živočichy –
samozřejmě včetně člověka.
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TEXT A FOTO: RNDr. JAN PLESNÍK, CSc.

Koruna středně velkého stromu v horkém
letním dnu vypaří až 80 litrů vody. Navíc
městská zeleň vytváří přirozenou účinnou
clonu proti hluku, prachu, nepříjemným
vjemům a výfukovým plynům automobilů.

PUTOVÁNÍ VODY

PLANETA JAKO ORGANISMUS
Skutečnost, že se voda na Zemi
pohybuje v čase a prostoru a přitom
mění skupenství, byla lidem známá
dávno předtím, než se chemie, fyzika
a hydrologie ustavily jako svébytné
vědní obory. Neustálý oběh
povrcho-vé a podzemní vody a vody
v ovzduší a v živých organismech
na naší planetě označujeme jako
koloběh vody neboli hydrologický
cyklus.
V průběhu vodního cyklu voda
nabývá v jeho různých fázích podoby
páry, kapalin či ledu. Naopak, ačkoli
se celková bilance vody v biosféře
příliš nemění, jednotlivé molekuly do
ovzduší vstupují a zase jej opouštějí.
Koloběh vody nemá pochopitelně ani
začátek, ani konec. Opomenout nemůžeme ani celkový objem vody,
který v hydrosféře (souboru veškerého
vodstva na Zemi) obíhá (viz rámeček).
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KUDY OBÍHÁ VODA
Jestliže se podíváme na celý
životadárný koloběh vody z čistě fyzikálního hlediska, musíme konstatovat, že jej zapříčiňují hned dva
klíčové procesy: přísun sluneční energie a zemská přitažlivost (gravitace).
Sluneční energie je oním hybatelem
hydrologického cyklu: umožňuje výpar vody jak ze souše, tak z vodního
povrchu. Málokdo si uvědomí, že
energie získávaná z turbín vodních
elektráren představuje vlastně pozměněnou sluneční energii.
Právě energie ze Slunce zahřívá
nejvýznamnější vodní zdroj na Zemi –
světový oceán. Připomeňme, že moře
zadržuje 97 % všech zásob H2O
nacházejících se v globálním ekosystému. Je logické, že světový oceán
vypařuje do atmosféry plných 90 %
vody, která v tomto skupenství vstupuje do hydrologického cyklu. Proudění vzduchu přenáší vodní páru do
vyšších vrstev atmosféry, kde se sráží

NA OBJEMU ZáLEŽí
Planetární vodní cyklus je objemem
přemísťované hmoty největším
přesunem jedné chemické
sloučeniny v rámci celé zeměkoule.
Střízlivé odhady podpořené
družicovými snímky hovoří o tom, že
koloběhem vody obíhá 10 000x více
hmoty než všemi cykly základních
prvků nebo sloučenin. Pro přiblížení
uveďme, že objem vody v jejím
globálním cyklu by se vešel do
krychle o hraně 80 km. Uvedené
množství 23x převyšuje objem vody
ve vůbec největší zásobárně sladké
vody – v Bajkalském jezeře na
východě Sibiře.
a vytváří mraky, zanášené vzduš-nými
proudy nad celý povrch Země. Voda
následně spadne na zemský povrch
v podobě vodních srážek. Přitom platí,
že na souš prší průměrně méně než
na mořskou hladinu. Ale i tak na

Na rozdíl od všeobecně vžité představy nejsou
lesy plícemi planety: naprostou většinu kyslíku na
Zemi produkují mořské řasy. Spíše bychom je
mohli přirovnat ke globální klimatizaci,
zvlhčovači vzduchu a zejména ke klenotnici vývoje živé hmoty na Zemi. Na snímku tropický
nížinný les na karibském pobřeží Kolumbie.

každý čtverec pevniny o straně
jednoho metru dopadne za 12 měsíců
vrstva vody vysoká 70 cm. Česká
republika je z celosvětového pohledu
naprosto průměrná: roční úhrn srážek
u nás totiž dosahuje 672 mm. Roční
sráž-kové úhrny kolísají na území ČR
od 410 mm (v srážkovém stínu
Žatecké pánve, na závětrné straně
Krušných hor) po více než 1 700 mm
v Jizerských horách, konkrétně na
známé lokalitě Bílý Potok. Na více
než 60 % území ČR potom roční úhrn
srážek dosahuje 600-800 mm.
Také pevnina funguje jako významný výparník vody. Jen čtvrtina
až třetina vody, která se jako kapky
nebo sněhové vločky dotkne zemského povrchu, prosákne do podzemí.

Zbytek se odpaří, a to jak výparem
vznikajícím dýcháním rostlin (transpirace), tak odpařováním z povrchu
vegetace a půdy (evapotranspirace).
Pro transpiraci a evapotranspiraci se
vžil název zelený tok vody. Bohužel
právě zelený tok vody byl až do
nedávna jak vědci, tak ochránci
životního prostředí a politiky poněkud
přehlížen.
Polovina podzemní vody zůstává
Tabulka
Průměrná doba přítomnosti molekuly
vody v různém prostředí (Hendriks 2010)
prostředí
průměrná doba přítomnosti
Antarktida
20 000 let
moře
3 200 let
pevninské ledovce
20-100 let
sezónní sněhová pokrývka
2-6 měsíců
půdní vlhkost
1-2 měsíce
podzemní voda pod povrchem
100-200 let
podzemní voda v hloubce
10 000 let
jezera
50-100 let
řeky
2-6 měsíce
ovzduší
9 dní
vnitřní prostředí organismů
hodiny

na naší planetě soustředěna v hloubce
větší než 800 metrů pod zemským
povrchem. Voda, označovaná jako
fosilní, může zůstat pod zemským
povrchem i desítky tisíc let. Ostatně,
jakou dobu stráví pomyslná molekula
vody v různém prostředí, přibližuje

tabulka. Z pramenů voda putuje do
vodních toků a s nimi zamíří do moře.
Domníváme se, že povrchovým odtokem se do vodních toků dostane
ročně 35 000 km3 vody. Vzhledem
k mohutnosti a hloubce světového
oceánu odpovídá celkový roční přítok
do moře vrstvičce pouhých 13 cm na
mořské hladině.
Hydrologové dělí popsaný koloběh vody na dvě části. Ve velkém
koloběhu vody se pro život na naší
planetě existenční kapalina přesouvá
mezi pevninou a mořem, zatímco
malý koloběh vody probíhá pouze
nad světovým oceánem nebo nad
bezodtokovými oblastmi pevniny.
Více než pětinu souše totiž tvoří
území, kde řeky končí v bezodtokových jezerech nebo se ztrácí
v bažinách, pouštích či jeskyních.
S určitou nadsázkou bychom mohli
obě části planetárního vodního cyklu
přirovnat k velkému a malému
krevnímu oběhu v těle savců včetně
člověka. Území ČR spadá jak do
velkého koloběhu vody, určovaného
u nás především podnebím, tak
malého oběhu, k němuž dochází
v určitých výsecích krajiny.
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Studenti
českoanglického
gymnázia
v Českých
Budějovicích

Průzkum Dobrovodského potoka
UKÁZKA AKTIVNÍHO ZAPOJENÍ STUDENTŮ DO PROGRAMU GLOBE
V rámci programu GLOBE sledovali studenti gymnázia v Českých
Budějovicich dlouhodobě Dobrovodský potok, který protéká v blízkosti
jejich školy. První měření proběhla již
v roce 1997. V roce 2003 se uskutenil obdobný průzkum v rámci projektu Živá voda pro obec. V letošním
školním roce studenti zároveň vyčistili
koryto potoka od odpadků.
Cílem projektu bylo zjistit stav
Dobrovodského potoka a pokusit se
vypátrat, co kvalitu vody ovlivňuje.
Dobrovodský potok vytéká z rybníka České Švýcarsko, protéká lesem
a poté Dobrou Vodou a Českými
Budějovicemi. Podrobný průzkum
proběhl v dubnu 2009 na 5ti stanovištích (číslováno po proudu). Studenti
měřili průhlednost, vodivost, teplotu,
pH, alkalinitu, rozpuštěný kyslík,
nitrity a nitráty. Pozorovali také vodní
faunu i floru okolo stanovišť.

Dobrý tip: studenti si stanoviště
řádně označili, vyznačili v mapě, podrobně popsali, vyfotografovali a nezapomněli zaměřit GPS souřadnice.
VÝSLEDKY:
Graf 1: Naměřené hodnoty (teplota °C, alkalinita mg CaCO3/l, rozpuštěný kyslík mg/l ph)

ZÁVĚRY
POPIS STANOVIŠŤ
Lokalita1: konec vybetonovaného
koryta, 20m od rybníka
Lokalita 2: uprostřed lesa
v meandru
Lokalita 3: vybetonované koryto
vedle hlavní silnice v Dobré Vodě
Lokalita 4: přirozené koryto,
okraj Českých Budějovic u zahrádek
Lokalita 5: centrum Suchého
Vrbného vedle supermarketu
a konečné autobusové zastávky (lidé
zde často odhazují odpadky)

Teplota vody: čím dále od pramene, tím je teplota vyšší; snížení hodnty
na stanovišti 2 je způsobeno stínem.
pH vody: na všech stanovištích
konstantní, kromě stanoviště 3, kde je
vybetonované koryto => předpokládáme zvýšení hodnoty pH ovlivněné
cementem.
Rozpuštěný kyslík: na stanovišti
4 přehrada zpomaluje tok vody a tím
je dán i úbytek rozpuštěného kyslíku;
na stanovišti 5 je mělké koryto
a členité dno, tj. více kyslíku.

Alkalinita: hodnoty postupně klesají, zřejmě kvůli odpadkům (kterých
je na posledním stanovišti v blízkosti
nákupního centra nejvíce) způsobujícím kyselé prostředí.
Nitrity a nitráty: zvýšenou hodnotu ovlivňuje na stanovišti 2 větší
množství vegetace; na stanovišti
4 mají na hodnoty vliv splachy ze
zahrádek.
Vodivost: čím blíže „civilizaci“
a blíže odpadkům, tím je větší počet
iontů => větší vodivost.
PRO ZAJíMAVOST:
O snížené kvalitě vody vypovídají
i nalezení vodní živočichové: larvy
chrostíků, jepice – nymfa, pijavka,
larvy komárů, pakomárů
a muchniček, blešivec, nítěnka,
vírník. S výjimkou larev chrostíků
a některých jepic, které indikují
poměrně čistou vodu, se nalezené
druhy vyskytují obvykle ve středně
až silně znečištěných tocích s nízkým
nárokem na obsah roz-puštěného
kyslíku, vírníci a nítěnky jsou
dokonce typické především pro stojaté bahnité vody.

PLÁNY DO BUDOUCNA
Studenti gymnázia plánují udělat
další průzkum potoka na stejných
místech i v dalších letech.
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ZŠ Kunratice
ZŠ Botičská
ZŠ
Interbrigády

JAK PRACUJÍ UČITELÉ S TÉMATEM VODY
VE SPOLUPRÁCI SE SDRUŽENÍM TEREZA
PROŽÍVAJÍ CELÝ ŠKOLNÍ ROK
S ŽIVLEM VODA
Žáci sedmé třídy ZŠ Kunratice se
celý školní rok setkávali s tématem
vody díky zapojení do projektu Děti
ve svém živlu. Nejdříve navštívili
výukový program „Kde začíná a končí
řeka“ ve Sdružení TEREZA. Putovali
s kapkou vody od jejího pramene do
ústí do moře. Zjistili, jak lidská činnost ovlivňuje její kvalitu a uspořádali
si zasedání s návrhy na zlepšení
situace konkrétně na řece Vltavě. Ve
škole potom zkoumali kvalitu vody
v Kunratickém potoce, který jim teče
za školou. Na druhém programu
v TEREZE „Velké vodní pátrání“
objevovali žáci souvislosti používání
čisticích prostředků s kvalitou vody. Při návazných úkolech si zahráli
na detektivy a vyšetřovali používání
čisticích prostředků a plýtvání vodou
u nich ve škole i doma. Na Den Země
si sedmáci připravili pro mladší
spolužáky z prvního stupně stanoviště,
kde jim předávali, co sami zjistili
a objevili o vodě. Například samostatně vyrobili model, na kterém
předvedli fungování vodního filtru.

ZJIŠŤUJÍ TVRDOST VODY
A JEJÍ DŮSLEDKY
V rámci zkoumání vody v projektu
Děti ve svém živlu připravila paní
učitelka Cyrusová (ZŠ Botičská) ho-

dinu, kde žáci mohli experimentálně
ověřit platnost reklamního tvrzení
o tvrdosti vody. Žáci nejdříve určovali
tvrdost různých vzorků vody (odpařovali vodu nad kahanem, používali
indikační papírky) a poté zkoumali,
jak se chovají čisticí prostředky
v různě tvrdé vodě. Ověřili, že v tvrdé
vodě je účinek těchto prostředků
menší. Z toho vychází i reklamní
doporučení pro používání různých
změkčovačů vody. Pro zjištění tvrdosti
vody ve svém bydlišti použili žáci tabulky s popisem vlastností vody
v různých částech Prahy. Porovnávali
reklamní tvrzení, že většina vody
v českých domácnostech je tvrdá,
s mapkou tvrdosti pitné vody v ČR
a zvažovali reklamou prosazovanou
nezbytnost používání změkčovacích
prostředků při každém praní.

ZKOUMAJÍ KVALITU VODY
PŘÍMO V TERÉNU
Do projektu Děti ve svém živlu se
zapojili i žáci třetí třídy ZŠ Interbrigády. Vodu se vydali zkoumat
přímo do terénu. Zvolili si úsek na
Šáreckém potoce, kde zjišťovali, zda
se mění kvalita vody. Na pěti stanovištích vodu přefiltrovali a porovnávali,
co jim na filtrech zbylo za nečistoty.
Zaznamenávali si výskyt různých rostlin a dalších podrobností kolem vody.
Společně poté přemýšleli, co všechno
může kvalitu vody ovlivňovat.

Vyzkoušejte se svými žáky
jednoduchou úvodní aktivitu k tématu
voda (z programu pro 2. stupeň ZŠ
Kde začíná a končí řeka): Potřebovat
budete pouze sklenici s vodou, kapátko a fotografie 3 míst spojených
s vodou (například kaluž na silnici,
oáza v poušti, arktický ledovec
apod.).
Posaďte se s žáky nejlépe do kruhu. Každý si zavře oči a nastaví ruku.
Upozorněte, aby vydrželi potichu,
dokud neřeknete, aby oči otevřeli.
Žáky postupně obejděte a každému
do nastavené ruky kápněte malou
kapičku vody. Vyzvěte žáky k otevření očí a položte otázku: Co jste cítili,
co vás při tom napadlo? Nechte
chvilku na přemýšlení a poté dejte
prostor odpovědím.
Nyní ukažte žákům 3 fotografie
a nechte je rozhodnout se, kde by jako
kapka vody chtěli být. Úkolem žáků je
během 5 minut sepsat krátký příběh
o tom, jak se kapka z tohoto místa
může dostat do skleničky vody na našem stole. V příběhu musí kapka navštívit alespoň tři různá místa a putovat
alespoň ve dvou skupenstvích.
Na konci si žáci ve skupinách
navzájem příběhy přečtou (skupiny
mohou být dle zvoleného výchozího
místa kapky vody). Navázat můžete
například dalšími aktivitami ke
koloběhu vody.
Pro inspiraci k tématu voda mohou
pedagogové s žáky navštívit ekologické výukové programy Sdružení
TEREZA, které z projektu Děti ve
svém živlu vycházejí, a využít
připravené materiály pro práci ve
škole.
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TEXT A FOTO: ING. KAREL DUBSKÝ, ŘEDITEL STŘEDNÍ RYBÁŘSKÉ A VYŠŠÍ ODBRONÉ ŠKOLY VODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ A EKOLOGIE, VODŇANY

Budova
rybářské
školy

Škola, kde ekologie
není prázdným pojmem

Střední rybářská škola Vodňany v loňském roce oslavila 90. výročí od
svého založení. Tato škola je vzhledem ke svému zaměření unikátem,
a to nejen v rámci naší republiky. Po celou dobu existence se v ní
totiž vyučuje pouze jeden maturitní obor – Rybářství.
Celý studijní program této školy je
výrazně orientovaný na přírodní vědy.
Vyučují se zde hlavně disciplíny, které
mají vztah k biologii, hydrobiologii,
hydrochemii, ichtyologii a ekologii
vodního prostředí. Řada aktivit školy
však zasahuje do oblasti ochrany
životního prostředí a významně se na
nich podílejí sami studenti.
Již se stalo pravidlem, že každý
rok škola pořádá Rybářskou olympiádu. Vzhledem k náročnosti této
akce zatím zvládá pokrýt pouze
Jihočeský kraj. Olympiáda má školní
kola a v červnu kolo krajské. Je
potěšující, že do školních kol se
každoročně zapojuje několik set dětí
ze základních škol. Soutěžící plní pod
dohledem učitelů přírodopisu celou
řadu úkolů, které mají různorodý
charakter. V krajském kole konaném
ve Vodňanech pak nejlepší žáci
například poznávají živé ryby, vodní
rostliny, vodní bezobratlé organismy,
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ale také soutěží v lovu ryb na
plavanou. Soutěžní disciplíny pomáhají připravovat studenti školy, kteří
také fungují jako rozhodčí. Další
podobná soutěž probíhá na webových
stránkách školy a je určená dětem
z celé republiky.
Závody v lovu ryb

Velmi zajímavá je péče školy
o dva účelové revíry. Zvláště snaha
o udržení životaschopné populace
pstruha obecného na Zlatém potoce je
velmi záslužná činnost. Žáci každoročně odlovují generační pstruhy
z chráněného úseku a ty potom uměle
vytírají. V zimě se učí pečovat o jikry
v rybí líhni. Získané potomstvo je
opětovně vysazováno do tohoto revíru. Na Zlatém potoce ještě stále žijí
perlorodky, které právě pstruhy potřebují k vývoji svých larválních stádií,
tzv. glochidií. Studenti se tak prak-

Rybářská olympiáda

Záběr z hydrobiologické laboratoře

ticky setkávají se zkušeností, že bez
aktivního přístupu člověka by se již
tyto druhy ve zmíněné lokalitě téměř
nevyskytovaly.
Důležitá je též snaha školy prezentovat život ve vodě a kolem ní na
různých výstavách. Asi nejúspěšnější
akcí se stala výstava preparovaných
ryb Ing. Josefa Nováčka, kterou vidělo
na šest set spokojených návštěvníků
školy. Studenti se podíleli nejen na
přípravě výstavy, ale také drželi
služby a prováděli návštěvníky po
dobu celého měsíce, po který výstava
trvala. Podobných akcí je více, při
některých se škola zaměřuje na propagaci konzumace sladkovodních ryb.
V suterénu školy se nalézají dvě
akvarijní síně. V nich mohou návštěvníci vidět několik desítek druhů
sladkovodních ryb jednak žijících
u nás, jednak v různých zeměpisných
oblastech světa. O akvária pečují studenti školy ve svém volném čase.
Velkou chloubou školy je areál
školního pokusnictví. Jedná se o soustavu dvaceti rybníčků o výměře 3 ha.
Zde žáci pracují pod dohledem
zkušeného správce. Hlavním zaměřením je chov plůdku a násad v přírodě
vzácných druhů ryb – např. jelce jesena, mníka jednovousého, okounka
pstruhového, parmy obecné, podoustve říční, ostroretky stěhovavé aj.
Odchované násady jsou vysazovány
nejen do jihočeských rybářských
revírů. Potěšitelné je, že žáci školy
tráví na pokusnictví často mnoho
svého volného času a jsou vždy ochotni přiložit ruku k dílu.
Také studium Vyšší odborné školy
vodního hospodářství a ekologie, která
existuje ve Vodňanech od roku 1996,

je výrazně orientováno na ochranu
a tvorbu životního prostředí, zejména
na ochranu vod. Škola pořádá řadu
aktivit tzv. nad rámec povinností
daných učebními osnovami předmětů.
Oblíbené jsou workshopy. Při nich se
ve škole sejde vždy několik odborníků
nad určitým tématem, a to za aktivní
účasti studentů. Právě proběhl workshop zaměřený na výstavbu rybích
přechodů a další je připravován na
téma povodní a protipovodňových
opatření. Oblíbené jsou také několikadenní terénní cvičení – exkurze.
Při nich studenti stráví řadu dní
v oblasti severních Čech, Pálavy,
Podyjí, Třeboňska a Šumavy. Program
je zaměřený na aktuální problémy
vodního hospodářství, například na
zaplavování ploch po těžbě hnědého
uhlí a vznik umělých jezer, revitalizace malých vodních nádrží
a toků, hospodaření v chráněných
územích atd.

Škola vydává také studijní pomůcky, které distribuuje buď základním školám nebo rybářským kroužkům v celé republice. Tak vznikl
nástěnný plakát pro určování ryb nebo
výukové CD zahrnující základní poznatky z anatomie a fyziologie ryb.
Řada z výše uvedených aktivit je
podporována z několika grantů, které
ve škole právě probíhají.
Jak je z uvedeného výčtu aktivit
patrné, práce pedagogů, ale i zapojení
studentů školy, jsou daleko většího
rozsahu, než který je dán pracovní
smlouvou nebo studijními povinnostmi. Bez jistého entuziasmu a zájmu
o věc by to nebylo možné. Hlavním
cílem tohoto snažení je udržet poněkud uvadající zájem dětí o přírodu
v nerovném boji s lákavou nabídkou
informačních technologií. Zájem o dění v této škole nás utvrzuje v přesvědčení, že se to vyplácí.
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Zelená oáza na nádherném místě v Praze Troji nabízí nevšední setkání se světem rostlin. Naleznete zde
rozsáhlou venkovní expozici, Japonskou zahradu i památkově chráněnou vinici s kaplí sv. Kláry, viničním
domkem z 18. století a vinotékou. Svět exotických rostlin představuje směle projektovaný skleník Fata Morgana, vestavěný přímo do přírodní skály. Přijďte si prohlédnout jedno z nejkrásnějších míst v Praze.

Zahrada je otevřena:
Skleník Fata Morgana:
po celý rok
Venkovní expozice:
po celý rok

úterý – neděle
denně

Spojení:
Metro trasa C – Nádraží Holešovice, autobus č. 112
do stanice ZOO nebo Botanická zahrada Troja, dále
podle značení. Nebo metro trasa C – Kobylisy, autobus č. 102, 144 a 186 do stanice Na Pazderce.
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Japonská zahrada

