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ČASOPIS O PŘÍRODĚ A OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ



EKO GYMNÁZIUM PRAHA O.P.S.
PARTNER PROJEKTŮ 
MAPOVÁNÍ CHRÁNĚNÝCH ŽIVOČICHŮ

Den  veverky  proběhl    ve  spolupráci  se  studenty  EKO  GYMNÁZIA  Praha  o.p.s.. 
Pro  žáky ZŠ  z osmých  a devátých  ročníků,  kteří  se  zajímají  o ochranu  přírody  a eko-
logickou  osvětu  je  studium  na  EKO  GYMNÁZIU  Praha  o.p.s.  určitě  velmi  vhodnou
volbou pro pokračování na jejich kariérní dráze. Škola je přidruženou školou UNESCO,
Fakultní školou Přírodovědecké a Pedagogické fakulty UK Praha. Na léta 2012-2014 byl
EKO GYMNÁZIU Praha o.p.s. propůjčen titul Škola udržitelného rozvoje 1. stupně.

Výchovu a vzdělávání programově prostupuje formování environmentálního myšlení,
postojů a hodnotové orientace ve vztahu k přírodě, lidem i životnímu prostředí. K základní
filozofii  školy  patří  snaha o vytváření moderního  životního  stylu  založeného na  tvůrčí,
přátelské atmosféře ve vztazích mezi školou, studenty, rodiči i okolním prostředím, a na
výchově  k harmonickému  postoji  člověka  k přírodě,  druhým  lidem,  na  prohlubování
odpovědnosti ve vztahu k vlastnímu zdraví, vzdělávání a sebezdokonalování.

Nejsou Vaši žáci ještě rozhodnuti o svém životním směřování? 
Na EKO GYMNÁZIU budete vítáni, stále se můžete přihlásit ke studiu ve školním

roce 2012/2013. Informace o činnosti školy můžete získat na www.ekogymnazium.cz

Dětem bude představena kuna skalní, která
patří  mezi  hlavní  nepřátele  zpěvného
ptactva a která se v Praze  i v okolí hojně
vyskytuje. Přitom se ukázalo, že děti toho-
to obratného savce vůbec naznají. Během
přednášky  proto  bude  dětem  představena
ochočená kuna   „Kudu“. Předvede poslu-
chačům svoji obratnost, která ji předurčuje
úspěšně plenit ptačí hnízda a snižovat ptačí
populaci v městských parcích a zahradách.
Město pro kunu skalní představuje vhodné
místo pro život, protože po kamenných bu-
dovách šplhá stejně dobře jako po skalách.

Kromě kuny „Kudu“, na děti čeká také
Puštík obecný jménem „Píďa“ – sova dě-
tem  známá  především  z filmu  Tři  oříšky
pro  Popelku,  a dnes  tolik  vzácný  sýček
obecný jménem Kulda, který z naší krajiny
téměř vymizel,  avšak v posledních  letech
byl  jeho  návrat  zaznamenán  v Praze  5.
Dětem  se  předvede  také  ochočená  straka
„Káča“, nebo poštolka jménem „Kes“, kte-
ří  posluchačům  ukáží  své  dovednosti
obratných predátorů.

Pro  účastníky  přednáškového  cyklu
připravili  organizátoři  navazující  progra-
my  s výrobou  ptačích  budek  s antipre-
dačními  úpravami  a kroužkování  ptačích
mláďat v hnízdní sezóně 2013.

Jak probíhal letošní vzdělávací cyklus
o ptácích  a ptačích  budkách  si  můžete
prohlédnout  na  stránkách  www.ornita.cz
a přihlásit se do přednáškového cyklu mů-
žete  rovněž  na  kontaktech  uvedených  na
těchto webových stránkách.

Přednáškový  cyklus  „Predátoři  kolem
ptačích budek“ má omezený počet volných
termínů a přihlásit se můžete již nyní. 

Na  nový  program  o ptačích  predáto-
rech    po  prázdninách  se  můžete  těšit  již
teď!!! 

Pro základní školy a gymnázia bude
v září 2012 zahájen nový přednáškový
cyklus, který pro děti a učitele
připravilo Občanské sdružení ORNITA.
Součástí přednášek ve škole bude již
tradičně promítání videí a ukázky
živých ochočených zvířat, které dětem

vhodnou formou přiblíží téma predátorů 
ptačí říše volně žijících kolem nás.

Ve Středisku ekologické výchovy Toulcův
dvůr  proběhl  dne  6.června  2012  program
pro  účastníky  projektu mapování  chráně-
ných  živočichů  ve  spolupráci  se  školami.
Veverka  obecná  byla  hlavním  tématem
dne. Součástí programu bylo jednak připo-
menutí zajímavých a důležitých informací
o veverkách  formou  návštěvy  venkovní
expozice  a vyplněním  znalostního  testu
o tomto chráněném živočichu, ale také po-
hybové  vyžití  dětí  na  čerstvém  vzduchu
v krásném prostředí Toulcova dvora. 

Veverka  je  přezdívána  jako  „opička
našich lesů“ a účastníci zábavného progra-
mu  si zde vyzkoušeli veverčí hopkování,
akrobacii  ve  větvích  nahradila  napnutá
lana,  houpačka  a na  konci  celé  veverčí
akrobacie se všichni rozloučili v poklidné
disciplíně – malování veverky podle obra-
zových  předloh.

Mapování  veverek  ve  spolupráci  se
školami  bylo  zahájeno  již  v roce  2005
a možnost spolupráce dětí, učitelů a rodičů
na  tomto  mapování  stále  trvá.  Veverka
totiž – dříve  tak hojné zví-
řátko  –  v našem  životním
prostředí výrazně vymizela
a zatím není přesně známo
z jakých  důvodů.  Její  sou-
časné zmapování by mohlo
přinést  důležité  údaje  pro
zjištění důvodů poklesu její
populace. 

V současné  době  má  databáze  téměř
1.200  ohlášení  a dá  se  očekávat,  že
v návaznosti na  podobné programy jako je
Den veverky v Toulcově dvoře ještě další
hlášení výskytu veverek od dětí přibudou.
Veverka  je  totiž nejen  roztomilé zvířátko,
které děti rádi pozorují, ale současně není
možné  veverku  zaměnit  s jiným  živo-
čichem  a je  proto  vhodným  druhem
chráněného  živočicha  pro  mapování  ve
spolupráci s veřejností.  Veverku dobře po-
znají  nejen  dospělí,  ale  i  předškoláci.
Hlášení výskytu veverky je možné vkládat
přímo  do  satelitní  mapy  na  stránkách
www. ornita.cz. Viděli jste v poslední do-
bě  někde  veverku?  Dejte  nám  o tom
zprávu  prostřednictvím  této  webové
stránky.

Děkujeme :-)



Léto je za dveřmi a blíží se doba, kdy většinu z nás čeká dovolená, prázdniny nebo
alespoň pár dní odpočinku. Ať už se vypravíte k moři, rybníku, do lesa nebo do hor,

určitě najdete inspiraci v tomto nebo předchozích číslech časopisu (jsou volně přístupné na
webu), kam se vydat, na co se podívat, co navštívit. Ať už se dostanete kamkoli, bude vás vždy
provázet fenomén moderní doby – totiž energie, a to v mnoha různých podobách. Historické
využití různých zdrojů energie je možné potkat na každém kroku. Ať to jsou vodní mlýny či
pily na vodních tocích, větrné mlýny známé hlavně z Holandska, ale i ze severních Čech,
volské či koňské potahy stále ještě běžné v rozvojové části světa, ale i historické sklářské či
železářské pece využívající  jako paliva dřeva či dřevěného uhlí. Jedno však mají společné.
Využívají dostupné, obnovitelné zdroje.
S nástupem průmyslové revoluce, která byla vyvolána mimo jiné zrušením otroctví v zemích
britské koruny a tedy ztrátou levné, či chcete-li obnovitelné lidské energie, nastal obrovský
hlad po energii. Anglie v té době získala obrovskou konkurenční výhodu, protože se musela
vydat cestou vývoje a vynálezectví. Srdcem celého průmyslového pokroku se stal parní stroj,
kterému však už nestačilo k pohonu dřevo a nastala doba využití uhlí. Z dnešního pohledu
smutné historické obrázky začouzených měst tehdejší doby byly symbolem pokroku a pros-
perity. Širší využití elektřiny pro pohon všelijakých strojů a dopravních prostředků ještě
zvyšovalo poptávku po uhlí. Málo je kupříkladu známá skutečnost, že ještě na začátku mi-
nulého století bylo v USA více dobíjecích stanic pro elektromobily než benzínových pump.
V New Yorku a ostatních městech vesele jezdily tramvaje a zdálo se, že elektřině jako uni-
verzálnímu zdroji energie nic nestojí v cestě. Doba velkých vynálezů Nikolase Tesly, ale
i Františka Křižíka a dalších mnoha průkopníků elektřiny tomu dávala za pravdu. Přichází
však zlom a objevem a širším využitím spalovacího motoru dochází k raketovému nástupu
ropy jako levného, dostupného a zejména univezálního zdroje energie. Mobilita založená na
naftě a benzínu se stává symbolem svobodného světa. Do té doby zdravá města se začínají
topit ve smogu.

Rozvoj jaderné energetiky jakoby vrací do hry elektřinu, ale spotřeba energií je už tak
vysoká a zdroje natolik levné, že se jedná o návrat pomalý navíc omezovaný rostoucím
tlakem ropné lobby. Ropná krize, napětí na Blízkém a středním východě, velké ropné katas-
trofy a devastace životního prostředí odstartovaly diskuzi o širším využití obnovitelných
zdrojů. V jiné podobě se vrátila diskuze o zrušení otroctví v Anglii s palčivým argumentem,
nemůžeme si to dovolit, jsme na otrocích (fosilních zdrojích) příliš závislí. Tak jako parní
stroj měl mizernou účinnost a obrovské exhalace, tak i řepková pole dnes ničí půdu, foto-
voltaické elektrárny hyzdí krajinu a větrné elektrárny přinášejí obrovské problémy
rozvodným sítím. Přesto je to cesta a hlavně obrovská výzva, která bezpochyby odstartuje
revoluci podobnou té průmyslové. Některé státy si už uvědomily, že je tím možné získat do
budoucna rozhodující konkurenční výhodu. Co bude levné, dostupné a obnovitelné, bude mít
v budoucím světě výhodu. Je to velká výzva pro nástupce Nikolase Tesly a jemu podobných,
aby se této výzvy chopili a využili ji. 

Vzhledem k tomu, že rok 2012 je rokem obnovitelné energie (u nás se o tom moc nemlu-
ví a spíše jsou obnovitelné zdroje potlačovány – což bezpochyby nepřinese v ČR dostatečný
inovativní potenciál), rozhodli jsme se věnovat toto číslo právě obnovitelným zdrojům.
V žádném případě si neděláme ambici na komplexní zhodnocení všech možností, rádi
bychom však přispěli k širší diskuzi o této otázce.

Přeji všem hezké léto
RNDr. Miloš Gregar, šéfredaktor

n

Predátoři kolem ptačích budek
Den veverek
Editorial
Kdo šetří, má za sedm
Obnovitelné zdroje a ochrana
přírody
Auta s jiným pohonem
Vojenský újezd Brdy
Obnovitelné?
Energie a Natura 2000
Viditelnost větrných elektráren
a krajinný ráz
Vítají jaro s ORNITOU
Toulcův dvůr
Katastrofy: Smrtící tsunami
Kola nejen na elektriku
Elektrokola v praxi
Jaké jsou nejčastější mýty
spojené s tříděním odpadů
Den Země s podporou
ENVIGAME
Základní škola Kolín

3

FO
TO

: H
AN

A 
N

O
VO

TN
Á

2

3
4
6

10
12
16
18
22

24
30
32
34
36
38

40

42

Časopis o přírodě 
a ochraně životního prostředí
33. ročník

Šéfredaktor: RNDr. Miloš Gregar

Grafika: Dana Martinková

Foto na titulní straně Hana Novotná:
Středočeská krajina s řepkovými poli
z ptačí perspektivy

Vydává Občanské sdružení
Centrum environmentálních studií
Adresa redakce:
Nádvorní 134, Praha 7-Troja, 170 00

Vychází 4x ročně
Cena výtisku 40 Kč. 

Veškeré informace o časopise můžete
získat na adrese:

redakce@nika-casopis.cz
www.nika-casopis.cz

Vážení čtenáři Větrný mlýn
v Kaagbrugu
u Amsterdamu



Jaké byly začátky?
„Jednak  v té  době,  tedy  těsně  po

změně  politických  poměrů  v roce  1989,
byla zcela odlišná situace, sice všem bylo
jasné, že ceny energií půjdou nahoru, ale
lidé  byli  zvyklí  na  centrální  plánování,
a tudíž na toto nereagovali. Snažili jsme se
tedy  v úsporách  rozpohybovat  nějaký
byznys,  zároveň jsme od začátku měli cíl
podpořit ochranu životního prostředí efek-
tivním  využíváním  energie,  která  se
zaplatí.“

A současnost?
„Jednou  z našich  zásad  je,  že  naše

práce, naše projekty se musí zaplatit nebo
nejsou  daleko  od  toho,  aby  se  zaplatily
v dohledné budoucnosti. Nepouštíme se do
projektů,  které  jsou  vzdálené  od  ekono-
mické  návratnosti.  K tomuto  vedou  dvě
cesty.  Jednak  můžeme  klientovi  vytvořit
audit,  podle  kterého  se  bude  chovat.
Druhou cestu, kterou preferujeme, lze na-
zvat  jako  energetické  služby  se  zárukou
(EPC).  Klientovi  navrhneme  firmu,  která
opatření provede a následně je placená ze
skutečných  úspor.  Tuto  metodu  jsme
v roce 1993 dovezli z USA, v Evropě toto
bylo na  začátku,  takže  jsme  se  dostali  na
evropskou úroveň.“

Slovní  hříčka  v titulku  navazuje  na
jméno  firmy  SEVEn,  předsedou  její
správní rady je právě pan Maroušek.
Můžete nám prozradit, co znamená
těch pět písmen ve jméně vaší organi-
zace?

„Je to jednoduché,  jde o zkratku slov,
která  vyjadřují  činnost  organizace,  tedy
Středisko pro efektivní využívání energie.
Jsme  obecně  prospěšná  organizace,  která
vznikla  již  v roce  1990  se  záměrem
poradenství  v oblasti  úspor  energie,
a zároveň jsme se chtěli odlišit od jiných,
lobbistických organizací, které říkají:  toto
smíte, toto nesmíte atd.“
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Krize a šetření. Dvě slova, která nás obzvláš] v poslední době doprovázejí, až je
nám to nemilé. Ovšem hledání úspor, tedy šetření, to je činnost, kterou je
dobré vykonávat v kterékoliv době, a to nejen s ohledem na vlastní peněženku,
tedy z důvodů ekonomických, ale i třeba z důvodů ekologických. Tyto aspekty
se obzvláš] silně projevují u úspor v oblasti energetiky. Právě o úsporách a efek-
tivním využití energií jsme si povídali s panem Jaroslavem Marouškem.

Můžete uvést nějaký příklad, který by
vše laikovi přiblížil?

„Metoda EPC je vhodná pro organiza-
ci,  která  není  příliš  technicky  zaměřená,
například škola, divadlo nebo nemocnice.
Dělali  jsme  studii  úspor  v provozních
objektech  Národního  divadla  v Praze.
Úspory  se  týkaly  užití  elektřiny,  plynu,
tepla  a vody.  Naše  studie  byla  podkla-
dem  pro  soutěž  energeticky  úsporných
projektů provedenou metodou EPC, která
byla následně realizována.“

Kdo všechno může být vaším
klientem? Může se na vás obrátit
třeba majitel rodinného domku?

„Přestože  jsme  malá  firma,  neza-
býváme se, pokud to není zajímavé, malý-
mi  jednotkami.  Rodinné  domky  děláme
v oblasti  energetických  průkazů  v rámci
programu  Zelená  úsporám,  což  byl
program,  který  hodně  pomohl  v oblasti
zateplování. Hlavně děláme větší objekty,
celé organizace, ale také celá města. Dělali
jsme studii centrálního zásobování teplem
ve Vsetíně.



stavíme.  Rekonstrukce  půjdou  pomalu.
Takže  teplárenství má před  sebou  jakousi
budoucnost,  proto  se  rozšiřuje,  jak může,
ale  minimálně  již  10  let  se  mělo  chovat
jinak.

Musíme  se  naučit  správně  plánovat
a předpovídat,  což  je  na  druhé  straně
poměrně obtížné. Vezměte si technologic-
ké  změny,  které  v posledních  letech
nastaly.  Například  počítače,  nejprve  byly
sálové  s velkou  spotřebou,  vědělo  se,  že
jich  bude  potřeba  mnohem  více  a podle
toho se plánovala i energetika … a najed-
nou  je  vše  jinak,  všechny  dlouhodobé
prognózy byly přehnané.

Všichni  čekají  na  to,  co  je  správná
technologie  pro  budoucnost,  přitom  není
žádný zdroj, který spasí svět. Budoucnost
je  ve  správné  kombinaci  a vyváženosti
různých zdrojů. S energií nesmíme centra-
listicky manipulovat, musí se tomu nechat
volný  průběh.  Budoucnost  vidím  opti-
misticky.“

Děkuji za rozhovor

směrnici,  kterou  vydala  s přispěním  ČR,
která  praví,  že  všechny  budovy  se  budou
stavět tak, aby nebyly nákladově ztrátové.
V současnosti  je  praxe  taková,  že  dealer
nabízí byt, kde se energií nešetří. On sice
ušetří,  ale  náklady na  energie  nebo  jejich
úspory  v následujících  letech  mnohoná-
sobně zaplatíte vy. Podle oné směrnice se
od  roku  2013 musí  stavět  domy  tak,  aby
byly nákladově optimální.“

Jak bude takový dům budoucnosti
vypadat?

„Domy  postavené  podle  směrnice
musí  být  vybaveny  obnovitelnými  zdroji
energie. Cílem je, aby všechny nové domy
po roce 2020 byly postaveny s tzv.  téměř
nulovou spotřebou. Na střechách například
budou  solární  panely,  výměna  vzduchu
bude s rekuperací. Sice to bude velký skok,
ale nejde o nic převratného, pouze o velmi
dobrou  kombinaci  technologií.  Navíc
potřebné  technologie  již mnohdy existují,
jen  se musí  správně  zkombinovat  a nain-
stalovat.“

Nabízí se tak trochu kacířská otázka,
proč vlastně máme šetřit? Lidé se
například obávají, že dojde ropa?

„Ropa  jen  tak nedojde,  jen bude stále
dražší a dražší, a tím bude postupně vytla-
čována ze systému. Prostě bude tak drahá,
že  si  ji  budou  moci  dovolit  jen  některé
technologie.  Kde  půjde  nahradit,  nahradí
se,  případně  vzniknou  nové  technologie.
Vše se musí vidět v kontextu využití.“

Dostali jsme se k budoucnosti. Jak ji
vnímáte v kontextu energetických
úspor?

„Budoucnost  již  začala  v minulosti.
Například  ony  obytné  domy.  Ačkoliv
budeme  stavět  pasivní  domy,  stále  ještě 
20 až 40 let budeme muset vytápět domy,
které  jsme  již  postavili  a stále  ještě

Hodně se  také zabýváme legislativou,
například  formulujeme  některé  pasáže  do
zákona,  který  bude  podporovat  energe-
ticky úsporné budovy.“

O DOMECH BEZ ZTRÁT
Jak lidé, společnost vnímají potřebu
úspor energie?

„Mnoho  lidí  se  stále  chová,  jako  by
energie  byla  zadarmo,  tak  jako  za  ko-
munismu. Společnost  je ohledně využívá-
ní  energie  stále  ve  starověku.  Z veškeré
energie  umíme  využít  maximálně  20  až
30%,  zbytek  jsou  neužitečné  ztráty. 
Z  těchto  čísel  je  jasné,  že  musí  být
možnost  úspor.  Zatím  však  převládá
zbrojařský  koncept  energetiky.  Stavíme
další  elektrárny,  ale  úsporám  se  příliš
nevěnujeme.  Přitom  některou  energii  je
levnější uspořit než ji spotřebovat. Ovšem
uspořit  může  znamenat  efektivně  energii
využít.“

Potřebují lidé mít nad sebou zákony
a nařízení, která jim ukládají
povinnost úspor? To nestačí zdravý
selský rozum?

„Jak  jsem  již  řekl,  lidé  zatím  příliš
ekonomicky  s energiemi nehospodaří. Na
druhé  straně  je  jasné, máme  tušení,  že  se
potřeba  úspor  přinejmenším  blíží.  Na-
příklad  Evropská  unie  má  legislativu,
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Co Je oBNoViTeLNá eNeRGie?
Jako obnovitelné zdroje energie (oZe) označujeme zdroje
energie, jejichž zásoba je z lidského pohledu nevyčerpatelná
nebo se obnovuje v časovém měřítku srovnatelném s jejich
využíváním. Jsou v přírodě lidem volně k dispozici a patří mezi
ně sluneční záření, vítr, vodní zdroje, déšť, příliv a odliv,
biomasa či geotermální teplo. 

VýHLeD SVěToVé eNeRGeTiKY: VŠe Při STARéM?
Prozatím nic nenaznačuje, že by globální poptávka po energii
měla klesnout, právě naopak. Bez ohledu na předvídané
těžkosti světového hospodářství předpokládáme, že se v období
2010 – 2035 sháňka po energii na naší zeměkouli zvýší o celou
třetinu. Většina tohoto nárůstu bude směřovat do rozvojových
zemí a tzv. nových ekonomik, tedy do Číny, indie, Ruské fede-
race, Brazílie a Jihoafrické republiky.  Jeden ze scénářů tvrdí,
že jen Čína bude v roce 2035 potřebovat o 70 % víc energie
než USA. Na druhou stranu podíl fosilních paliv má klesnout až
na 70 % celkové světové spotřeby. Jediné fosilní palivo, jehož
zastoupení na celosvětové potřebě do roku 2035 poroste, je
přírodní plyn. Současně se energetická účinnost v důsledku
náročnějších standardů zvýší ve srovnání se současným stavem
dvojnásobně. 

Prudký nárůst poptávky po energii v celosvětovém měřítku, který
začal  v 19.  století,  kdy  vrcholila  průmyslová  revoluce,  se
v poslední  době  ještě  významně  urychlil. Mezinárodní  agentura
pro  energii  (IEA),  oprávněně považovaná  za nespornou  autoritu
v oboru, spočítala, že polovinu energie, kterou lidstvo využilo od
již zmiňované průmyslové revoluce, spotřebovala naše civilizace
jen  za  posledních  20  let.  Nechceme  čtenáře  unavovat  čísly,  ale
připomeňme, že od r. 1860 se roční spotřeba energie na jednoho
obyvatele naší  planety  zvýšila 40x,  a to  i přesto,  že  energetická
náročnost  (spotřeba  energie  na  jednotku  hrubého  domácího
produktu, HDP) se od začátku 50. let 20. století do začátku nového
tisíciletí významně snižovala. Ačkoliv energetický průmysl  si na
neustálý  příliv  technologických  novinek  rozhodně  nemůže
stěžovat, i dnes téměř třetinu vyrobené energie ztrácíme. Přestože
obyvatelé  USA  představují  4,5 %  světové  populace  a vytvářejí 
22  %  světového  HDP,  spotřebovávají  plnou  čtvrtinu  světové
energie.  Nicméně  největší  nárůst  spotřeby  energie,  konkrétně
v uplynulém  čtvrtstoletí  5,5  %  ročně,  vykazuje  druhá  největší
ekonomika světa – Čína. 

Jaké je postavení energie z obnovitelných zdrojů (viz rámeček
vpravo nahoře)  z pohledu  výroby  a spotřeby  energie  na  Zemi?
Naprostou většinu energie získává lidská civilizace v současnosti
z fosilních  paliv.  Energie  vyráběná  v reaktorech  jaderných
elektráren  tvoří necelých 6 %  (viz tab. 1). Předpokládaný vývoj
výroby  a spotřeby  energie  lidskou  civilizací  popisuje  rámeček
vpravo  dole.  Tabulka 2 ukazuje,  do  jaké  míry  se  ve  světě
a v Evropské unii podílejí na spotřebě energie jednotlivé sektory. 

Francouzský spisovatel Jules Verne, mnohými současníky
považovaný za nepraktického naivního snílka, označil ústy
jednoho ze svých románových hrdinů 20. století jako věk
elektřiny. Uvedené okřídlené úsloví platí pochopitelně ještě
mnohem více pro nové tisíciletí. 
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Tabulka 1

Podíl jednotlivých zdrojů energie na její celosvětové výrobě
(IEA 2011)

zdroj energie podíl (%)

ropa 33,5

uhlí 26,8

zemní plyn 20,9

jaderná 5,8

vodní 2,2

ostatní obnovitelné 10,6

ostatní 0,2

Řepka olejná (Brassica napus napus) se
využívá na výrobu bionafty. Zatímco v roce

1980 tato plodina rostla v ČR pouze na
64 000 hektarech, v roce 2011 ji zemědělci

vyseli na více než 373 000 hektarech, tedy na
15 % celkové osevní plochy. Nezanedbatelná

část produkce se vyváží.

OBNOVITELNÉ ZDROJE A OCH  
1



Energie  z obnovitelných  zdrojů  se  na  výrobě  energie  podílí
v celosvětovém měřítku 12, 8 %. Málokdo ví, že více než polovina
energie z obnovitelných zdrojů pochází z biomasy, tedy hmoty těl
organismů na určité ploše v konkrétním čase. V užším smyslu ener-
getickou biomasou pak máme na mysli biomasu využívanou pro
výrobu energie, nejčastěji přímým spalováním, spalováním spolu
s uhlím a anaerobní digescí při výrobě bioplynu. Většina biomasy
ale neslouží k výrobě elektrické energie, ale lidé ji spálí, aby získali
teplo.  Výroba  energie  ve  větrných  elektrárnách  se  v posledních
letech na naší planetě zvyšuje o třetinu ročně. Poněkud jiná situace
nastane při  pohledu na globální  výrobu  sekundární  energie,  tedy
energie, kterou mohou lidé bezprostředně využít. V případě elek-
trické energie se už dnes na Zemi z obnovitelných zdrojů získává
každá pátá kilowatthodina, přičemž 85 % takto vyrobené elektřiny
produkují  vodní  elektrárny.  Zdaleka  nejvíce  jich  pracuje  v Číně
a v Jižní  Americe.  Široce  uznávané  scénáře  ale  uvádějí,  že  do
r. 2035  by  se  objem  energie  poskytované  jinými  obnovitelnými
zdroji než vodními mohl zvýšit ve srovnání se současným stavem
5x.  Za  uvedený  dramatický  nárůst  budeme  vděčit  obrovským
finančním pobídkám. 

Vlády  řady  hospodářsky  vyspělých  zemí  včetně  členských
států EU a USA, ale i Číny či Brazílie již dnes finančně podporu-
jí  využívání  obnovitelných  zdrojů  energie  štědrými  dotacemi
i politickými  cíly,  zaměřenými  na  dosažení  určitého  podílu
energie  získané  z obnovitelných  zdrojů na  celkové výrobě nebo
spotřebě  elektrické  energie.  Uvedená  snaha  může  v některých
případech narazit na oprávněné zájmy péče o přírodní a krajinné
dědictví.  Přehradní  nádrže  vodních  elektráren  někdy  zaplaví
přírodovědecky  mimořádně  hodnotné  lokality,  nezřídka
doprovázené  působivým  krajinným  rázem.  Nevhodně  umístěné,
čistě  technokraticky  vystavěné  větrné  elektrárny  dokáží
způsobovat  hromadný  úhyn  četných  ptačích  druhů,  zejména
velkých  opeřenců,  dovedně  využívajících  vzdušné  proudy.
Novější  studie  naznačují,  že  větrné  elektrárny  umístěné
u mořského  pobřeží  ztěžují  podle  některých  názorů  život

2 Světovou velmocí ve využívání obnovitelných zdrojů energie se stala Německá spolková
republika. Solární panely na ostrově Vilm v Baltském moři hradí plně jeho spotřebu energie. 

3 Již dnes je ohroženo v České republice vyhubením 46 % druhů denních motýlů, kdežto
v Evropě jen 9 %. Právě motýly může významně postihnout necitlivé pěstování zejména
rychle rostoucích dřevin na výrobu biopaliv druhé generace na jimi upřednostňovaných
biotopech. Na snímku známý otakárek fenyklový (Papilio machaon). 

4 Pro schopnost vytvářet obrovskou biomasu, nenáročnost na kultivaci a odolnost vůči
podmínkám prostředí (kupř. vydrží  vymrznutí) se v ČR křídlatky (Reynoutria spp.) jeví jako
ideální zdroj suroviny na výrobu biopaliv druhé generace. Přitom v ČR jde o jeden
z nejvýznamnějších nepůvodních druhů planě rostoucích rostlin, ohrožujících nejen přírodu,
ale způsobujících také nemalou hospodářskou újmu. 

5 Ještě v polovině 90. let spotřebovávala aglomerace amerického velkoměsta New Yorku
více elektrické energie než celá Afrika.
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Tabulka 2

Spotřeba energie podle jednotlivých sektorů (podíl  v %, IEA
2011, EEA 2011)

sektor  svět EU

průmysl 27,8 27,6

doprava 27,3 31,5

domácnosti a služby 36,0 37,3

zemědělství a ostatní 8,9 3,6

   RANA PŘÍRODY
2

3 4
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potravinové  plodiny  nebo  původní  biotopy,  především  lesy
a rašeliniště.  Vypálením  a vysušením  rašelinišť  pro  pěstování
bioenergetických plodin se do ovzduší uvolní každoročně množství
uhlíku,  odpovídající  10  –  15  %  všech  emisí  z fosilních  paliv.
Zejména v Indonésii a Malajsii padly za oběť rostoucí celosvětové
poptávce po palmovém oleji  tisíce hektarů  rašelinišť,  jež musely
ustoupit  plantážím  palmy  olejové  (elaeis guineensis). Abychom
získali  litr  palmového  oleje,  jehož  největším  dovozcem  je  vedle
Číny Evropská unie, uvolníme do ovzduší až 5x více skleníkových
plynů než v případě benzinu nebo motorové nafty. 

Zničením původních biotopů a jejich přeměnou na pole nebo
plantáže pro pěstování plodin používaných pro výrobu biopaliv se
do ovzduší uvolní 17 – 420x více CO2, než kolik se ročně ušetří
nahrazením fosilních paliv biopalivy, pěstovanými na stejné ploše.
Přeměnou  rašelinné  půdy  v Indonésii  na  palmovou  plantáž  se
vytvoří  uhlíkový  dluh,  který  by  se  pěstováním  palmy  olejové
vyrovnal až za 423 let. Teprve za 319 let by produkce sójové bio-
nafty  vyrovnala  množství  CO2,  vzniklé  vykácením  původního
druhově nesmírně bohatého deštného pralesa v Amazonii. 

Nechoďme ale pro příklady jen do vzdálených tropických kra-
jin. Paliva vyráběná z řepky olejné (Brassica napus napus) a kuku-
řice seté (Zea mays) mohou při spalování uvolňovat do ovzduší až
1,7x  více  skleníkových  plynů  než  ropná  paliva.  Do  atmosféry
unikající N2O, známý jako rajský plyn, má asi 300x vyšší sklení-
kový  účinek  než  CO2.  Při  zahrnutí  všech  energetických  vstupů,
zjevných (fosilní paliva spotřebovaná zemědělskými stroji, energie
potřebná na zpracování apod.) i skrytých (umělá hnojiva, pestici-
dy atd.), se energetická návratnost pohybuje ve mnoha případech
okolo  1.  Energetická  návratnost  představuje  poměr  množství
energie z procesu získané k množství energie do procesu vložené. 

NEOPAKOVAT STARÉ CHYBY
Větší  naděje  se  vkládají  do  biopaliv  druhé  generace,  produko-
vaných  z celulózy.  Pro  jejich  výrobu  můžeme  využít  víceleté 
rychle  rostoucí  traviny  s menším nárokem na hnojiva a celkově
širšího  spektra  biomasy,  jejíž  produkce  nekonkuruje  potravi-
novým plodinám. Jestliže by se podařilo technologicky zvládnout
zpracování  biomasy,  bylo  by  možné  vyrábět  biopaliva  druhé
generace  také  ze  zemědělských  a průmyslových  celulózových
odpadů, jako jsou zbytky rostlin po sklizních, lodyhy, stébla, listy,
odpad při zpracování dřeva v podobě kůry, větví nebo piliny a také
organický odpad z domácností. 

Odborníci  varují,  že  ze  zemědělsky  využívaných  či  lesních
ekosystémů je možné odebrat jen určitou část biomasy, aby se ne-
snížila jejich produktivita a biologická rozmanitost. Již dnes si lidé

kytovcům  (Cetacea),  tedy  i dobře  známým  delfínovitým
(Delphinidae).  Sluneční  panely  fotovoltaických  elektráren  se
mnohdy tyčí na pozemcích v zemědělské krajině, které sice přímo
neslouží k výrobě potravin, ale zato představují obzvláště cenné
zbytky přírodních a přírodě blízkých biotopů, hostících ohrožené,
přirozeně  vzácné  či  jinak  ochranářsky  důležité  druhy  planě
rostoucích  rostlin,  volně  žijících  živočichů o dalších organismů,
jako jsou houby či lišejníky.

Nicméně bezesporu nejvzrušenější debata o vzájemných vzta-
zích mezi ochranou přírodou a krajiny a výrobou energie z obno-
vitelných zdrojů se již delší dobu vede v souvislosti s biopalivy. 

BIOPALIVA: 
VÍTANÝ ZÁZRAK NEBO NEČEKANÝ PROBLÉM? 

Jednou  z nejožehavějších  otázek  v souvislosti  se  obnovitelnými
zdroji  energie  zůstávají  biopaliva,  tedy  paliva  získávaná  z bio-
masy. V současnosti se používají biopaliva první generace, zejmé-
na etanol a bionafta (rostlinný olej). Protože se vyrábějí ze země-
dělských plodin, hovoříme o nich někdy také jako o agropalivech.

Důvody, proč se začaly plodiny využívat na výrobu agropaliv,
byly  na  první  pohled  jasné.  Jsou  obnovitelným  energetickým
zdrojem, pomáhají do určité míry snižovat závislost států na ropě
a jejích  dlouhodobě  se  zvyšujících  cenách,  mohou  za  určitých
podmínek omezit objem emisí skleníkových plynů vypouštěných
do  ovzduší  a představují  významnou  možnost,  kam  zejména
v rozvinutých  zemích  směřovat  v mnoha  ohledech  problémové
zemědělství a rozvoj venkova. Jednoduše řečeno, biopaliva měla
nahradit  ropu, protože  jejich dopad na podnebí měl být mírnější
než u fosilních paliv. I původní návrhy strategie EU byly založeny
na předpokladu, že biopaliva jsou víceméně klimaticky neutrální,
tedy že se jejich spalováním uvolňuje do ovzduší jen tolik oxidu
uhličitého, kolik předtím pohltily z prostředí  rostliny, z nichž se
vyrábějí. 

Také v tomto případě praxe předběhla vědu a výzkum. Teprve
když řada vlád začala masivně dotovat pěstování plodin, z nichž se
vyrábějí biopaliva první generace, a cílové plodiny se rozšířily na
obrovské ploše, začali odborníci upozorňovat na úskalí uvedeného
přístupu. Ukázalo se totiž, že výroba tekutých biopaliv může mít
negativní  dopad  na  biologickou  rozmanitost  tím,  že  přispívá
k rozpadu,  ničení  a úbytku  původních  biotopů,  odlesňování,
zvyšování  znečištění  vodních  zdrojů  z chemických  vstupů,
poškozování půdy a erozi, nekontrolovanému vysazování a šíření
invazních nepůvodních druhů a růstu cenu potravin. Kultury rostlin
pěstovaných pro výrobu biopaliv v mnoha případech nahrazují buď
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výrobu biopaliv prospět, na 28 % z nich by mohlo mít negativní
důsledky.  V EU  může  být  přeměnou  území  na  velkoplošné
monokultury  vybraných  dřevin  ohroženo  40  %  druhů  plazů.
Autoři předpokládají, že nejvíce doplatí na výrobu biopaliv druhé
generace ptáci a motýli, kdežto změna využívání území dopadne
nejméně na obojživelníky a cévnaté rostliny. 

Výzkumníci  současně  upozorňují,  že  výsledky  projektu  by
měly být interpretovány obezřetně, protože vliv předpokládaného
nového směru rostlinné výroby byl hodnocen ve velkém měřítku
a vědci  nebrali  v úvahu  kupř.  vztahy  mezi  jednotlivými  druhy
nebo místní rozdíly ve výrobě biopaliv. 

Pokud  jde  o biopaliva  třetí  generace,  současné  technologie
produkují  kilogram  řas  za  devětkrát  vyšší  cenu,  než  by  bylo
potřeba,  aby  se  tento  druh  paliva  uplatnil  na  trhu,  takže  jejich
výroba neprobíhá ani v poloprovozu. Přitom právě mikrořasy jsou
považovány za nejslibnější surovinu pro biopaliva, protože jejich
schopnost měnit oxid uhličitý na uhlík bohaté tuky vysoce převy-
šuje stejnou schopnost olejnatých plodin. Navíc pro jejich pěsto-
vání  nepotřebujeme  ornou  půdu.  Protože  kupř.  americká  vláda
považuje výrobu biopaliv za strategickou záležitost, má Minister-
stvo obrany pro výzkum týkající se produkce biopaliv třetí gene-
race k dispozici neomezené prostředky. Optimisté předpokládají,
že další rozvoj nejen genového inženýrství, ale zejména syntetické
biologie  povede  k tomu,  že  právě  z mikrořas  budeme  vyrábět
biopaliva jak udržitelně, tak finančně již za 10 – 15 let. 

Ukazuje se, že biopaliva mohou životnímu prostředí stejně tak
prospívat  jako  škodit.  Vše  pochopitelně  závisí  na  tom,  o jaké
biopalivo  se  jedná,  na  konkrétním  zdroji  biomasy,  z něhož  jsou
vyráběna,  i na  specifických  postupech  při  jejich  zpracování
a dopravě ke konečnému uživateli. Po té, co byly uveřejněny nové
údaje o skutečném dopadu biopaliv na životní prostředí, zavedly
některé země přísné podmínky  jejich výroby. EU nyní požaduje,
aby  zelenou  dostala  jen  biopaliva,  která  skutečně  sníží  emise
skleníkových plynů, zejména CO2, ve srovnání s naftou o 35 %. Od
roku 2018 by kritéria pro udržitelnost biopaliv měla být dokonce
ještě přísnější. Povolena budou  jen biopaliva,  jejichž celý cyklus
produkuje  emise  o 60%  nižší  než  spalování  nafty.  Úmluva
o biologické  rozmanitosti,  naplňovaná  pod  patronací  UNEP
(Programu OSN pro životní prostředí), požaduje, aby vlády, které
na sebe přijaly z ní plynoucí závazky, vymezily právě z pohledu
biologické  rozmanitosti  cenné  oblasti,  kterým  by  se  pěstování
rostlin, určených pro výrobu biopaliv, mělo vyhnout. Ministerstvo
životního  prostředí  ČR  obdobnou  analýzu  vypracovalo  již  před
několika lety. 

HLEDÁNÍ KOMPROMISU
Předcházející řádky nejsou v žádném případě zpochybněním

významu  energie  z obnovitelných  zdrojů  pro  ochranu  životního
prostředí. Připomínají jen, že i při jejím využití bychom měli mít
na zřeteli také oprávněné zájmy ochrany přírody a krajiny. 

přivlastňují  na  území  ČR  56  %  nadzemní  primární  produkce
(biomasy  vytvořené  zelenými  rostlinami  nad  zemským
povrchem). Navíc rozmanitost vstupního celulózového materiálu
vyžaduje rozdílné způsoby zpracování. Aby mohly být dodrženy
nezbytné  technologické  postupy,  musí  být  materiál  předem
důkladně  tříděný  a upravený.  Roztříděný  materiál  musí  být
nařezán  a drcen  na  požadovanou  velikost  a sušen  na  nutnou
vlhkost. Ve srovnání s výrobou biopaliv první generace proto musí
při  produkci  biopaliv  druhé  generace  probíhat  obtížný
předzpracovací proces, ve kterém se štěpí lignocelulóza na cukr.
Z hlediska  péče  o přírodu  a krajinu  je  nutné  upozornit,  že
pěstování  bioenergetických  rostlin  druhé  generace  na  tzv.
okrajově významných pozemcích může ohrožovat přírodní nebo
přírodě blízké biotopy či jejich zbytky. 

Víme  již  dnes,  jak  může  výroba  biopaliv  druhé  generace
ovlivnit  přírodní  prostředí  našeho  kontinentu?  Projekt Bioscore,
financovaný z prostředků EU, vychází ze scénáře, že v Evropě se
budou  velkoplošně  pěstovat  rostliny,  sloužící  k výrobě  biopaliv
druhé generace. Vědci se zaměřili na jejich vliv na druhy, u nichž
jsou k dispozici hodnověrné údaje o rozšíření a biologii a které se
vyskytují  na  10  –  20  %  rozlohy  přinejmenším  jedné  biogeo-
grafické oblasti. V Evropě je podle nejčastěji používaného členění
vymezeno  11  biogeografických  oblastí,    jako  je  středomořská
nebo kontinentální oblast. 

Největší  změna  využívání  území  bude  s velkou  pravděpo-
dobností souviset s přeměnou otevřené zemědělské krajiny včetně
ladem  ležících  opuštěných  polí  na  rozsáhlé monokultury  rychle
rostoucích dřevin,  jako  je vrba  (Salix spp.) nebo  topol  (Populus
spp.). Druhy  byly  klasifikovány  podle  jejich  citlivosti,  kupř.  na
druhy, na které změna využívání území nemá žádný dopad nebo
naopak na druhy silně závislé na otevřené krajině. 

Výsledky  naznačují,  že  celkový  dopad  velkoplošného  pěs-
tování dřevin pro výrobu biopaliv druhé generace v EU na přírodu
může  být  negativní.  Může  se  projevit  mj.  zmenšením  areálu
rozšíření  a snížením  početnosti  citlivých  druhů,  snížením  počtu
druhů  (druhové bohatosti)  v určité oblasti,  ubýváním přírodních
a přírodě  blízkých  biotopů  a invazemi  nepůvodních  druhů.
Zatímco  10  %  hodnocených  druhů  může  pěstování  dřevin  pro
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Auto jste samozřejmě hned nenastartovali,
pokud jste neměli kombinovaný pohon na
benzín, trvalo to asi 40 minut, ale nakonec
jste jeli a palivo bylo takřka všude okolo.
Přestavby  na  dřevoplyn  se  používaly

především  u traktorů  a nákladních  aut.
Agregát  na  dřevoplyn  totiž  není  nic
malého  a lehkého,  navíc  systém  značně
snižuje výkon motoru. S koncem války se
vše  změnilo  a auta  na  dřevoplyn  pomalu
odjela do minulosti.

AUTA NA PLYN
Zhruba  pět  let  trvající  epizoda  aut  na

dřevoplyn,  která  byla  pouze  náhradním
řešením  nouzového  stavu,  má  své  po-
kračování  i v současnosti,  ale  nyní  se
používají  mnohem  elegantnější  techno-
logie.  Nejčastěji  se  můžete  setkat  s Pro-
pan-Butanem,  který  je  však  závislý  na
ropě,  protože  je  vedlejším  produktem  při
jejím  zpracování.  Další  nevýhodou  je
drahá přestavba a pokles výkonu motoru.

Jednalo  se  o věc  značně  komplikovanou.
Zjednodušeně  jste  si  naštípali  dřevo,  dali
ho  do  takových  divných  kamen  a po
rozhoření  jste  přiškrtili  přívod  vzduchu.
Došlo k něčemu podobnému, jako když se
pálí dřevěné uhlí v milířích, přičemž začal
vznikat  dřevoplyn. Následoval  kompliko-
vaný  proces  chlazení  a především  čistění
plynu  od  nečistot,  teprve  potom  došlo
k jeho  spálení,  obdobně  jako  benzínu.

P řitom alternativních pohonů  auto-
mobilů  bylo,  je  a bude  mnohem
více,  prozatím  však  vyhrává  kla-

sický spalovací motor. Důvodů je několik
jak  technických,  tedy  spolehlivost,
účinnost,  variabilita,  tak  také  ekonomic-
kých, za čímž se skrývá lukrativní obchod
s ropou.  Jen  na  tu  ekologii  se  jaksi
zapomnělo  a nyní  to  musíme  dohánět.
Nicméně pojďme se ve zkratce podívat na
některé alternativy v pohonu aut.

AUTA NA DŘEVO
Jistě  je znáte z filmů z druhé  světové

války.  Právě  toto  neradostné  období
přineslo,  mimo  jiné,  i nedostatek  pohon-
ných  hmot.  Jakési  řešení  nabízela  auta
přestavěná  na  spalování  dřevoplynu.

Replika
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mobilu

z roku 1899
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la na šlapací
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Stoupající cena ropy, a tím i pohonných hmot, kterých je stále více
zapotřebí pro nejrozšířenější způsoby dopravy, to je strašák
posledních let, který má před sebou zřejmě skvělou budoucnost.
Letadla, lodě, většina vlaků a především nákladní a osobní automobi-
ly, to vše jezdí na produkty z ropy.



dodenní  jízdu,  nejedná  se  tedy  o žádná
dětská  šlapací  autíčka.  Jinou  neobvyklost
naleznete v denverské zoo, kde přestavěli
rikšu  na  zvířecí  exkrementy…  Ze  zcela
jiného  soudku  jsou  pak  experimenty  se
solární energií, využívající například foto-
voltaické  panely  k dobíjení  akumulátorů
pro  elektromotor.  Ještě  jednodušší  řešení
nabízí  tzv.  Mendociho  motor,  který  ze
solární  energie  dokáže  přímo  vytvářet
energii rotační. Nevýhodou tohoto pohonu
by  byla  závislost  na  slunečním  svitu,  na
druhou  stranu  by  vám  v noci  auto
neukradli.  Experimentů  s alternativním
pohonem aut bylo a bude mnoho. Co třeba
autobus  na  setrvačník?  V zastávce  se
mohutný  setrvačník  pomocí  speciálního
zařízení  roztočí  a jeho  energie  bohatě
dostačí  k další  zastávce. Nebo  třeba  auto
na  stlačený  vzduch,  na  výkonnou  pruži-
nu …

Bude zajímavé sledovat, kam se vývoj
bude ubírat,  hlavně  aby nová  technologie
nebyla dražší, smradlavější a hlučnější než
pohony stávající.

AUTA NA VŠE MOŽNÉ
Jezdit se dá na ledacos, jde jen o míru,

rovnováhu mezi mnoha aspekty, kam patří
například:  ekonomika,  ekologie,  čas,
udržitelnost, perspektiva atd. Můžeme mít
například auto na vlastní pohon. Skutečně
se vyrábí stroje, které jsou určené pro kaž-

Zemní plyn (CNG) sice nabízí nejnižší
provozní náklady, což je však dáno chybě-
jící  spotřební  daní,  ale  také  není  do-
konalým  řešením. Zásoby  zemního  plynu
se  odhadují  na  asi  150  let.  Nicméně  jde
o stále více využívaný alternativní pohon,
například  letos v dubnu na  linkách MHD
v Jablonci  nad  Nisou  uvedli  do  provozu
dva autobusy.

Vodík je plyn, který je všude a hodně,
ale  v současnosti  je  jeho  výroba  drahá,
přesto  lze  toto palivo považovat za velmi
perspektivní.  Renomované  automobilky
slibují velkovýrobu vozů, z jejichž výfuků
jde  pouze  pára,  již  v nejbližších  letech.
Například Hyundai chce mít první tisícov-
ku již v roce 2014.

AUTA NA ELEKTRIKU
Elektroauta  jsou  zdánlivě  hitem

posledních roků. Zdánlivě. Podíváme li se
do  historie,  auta  s elektropohonem  jsou
záležitostí  starší  než  100  let.  Asi  nej-
slavnější elektromobil je z roku 1899, kdy
Camille  Jenatzy  s vozem  La  Jamais
Contente,  se  známým  doutníkovým  tva-
rem,  překonal  bájnou  hranici  100 km  za
hodinu. Nicméně budoucnost se vydala za
vůní  benzínu. Lze  tedy  s nadsázkou kon-
statovat, že v posledních letech zdokonalu-
jeme  již  jednou  objevené.  Samozřejmě
technický  pokrok  zvláště  v elektronice
a akumulátorech  udělal  obrovský  posun
a v současnosti se s elektromobily můžete
setkávat  stále  častěji. Ovšem  ještě  častěji
potkáte  tzv.  hybridy,  tedy  vozy  kombinu-
jící spalovací a elektro motor.

Zajímavou  budoucnost  nabízí  na-
sazení  palivových  článků  jako  zdrojů
elektřiny  v elektromobilech.  Jedná  se
o ekologický  a takřka  nevyčerpatelný
zdroj, ovšem zatím je ještě ve vědeckých
plenkách.
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by  měly  být  vyhlášeny  chráněným
územím.  Zmiňuji  se  o tom  právě  proto, 
že  tato  myšlenka  nikdy  nevymizela
a paradoxně  byla  svým  způsobem  na-
plňována právě po vyhlášení statutu vojen-
ského výcvikového prostoru. 

Vláda  ČSR  uložila  Pozemkovému
úřadu  zakreslení  požadovaných  parcel
k výkupu a Ministerstvu financí ČSR tyto
výkupy  profinancovat  na  základě  řádně
uzavřených kupních smluv.  Výkupy byly
provedeny do dubna 1928.

Lesní  pozemky  vykoupené  státem
měly rozlohu 20 676,50 ha.   Od 1. dubna
1928 jsou obhospodařovány k tomu zříze-
nou  státní  organizací Vojenské  lesní  pod-
niky, se sídlem v Hořovicích od 24. listo-
padu  1928.  Z této  organizace  později

Záhy  po  ukončení  První  světové  války
a i po  podepsání  Versailleské  mírové
smlouvy  se  ukázalo,  že  nově  vzniklá
Československá  republika  si  svoji  suve-
renitu bude muset uhájit. Nejen diplomat-
ickými akcemi a mezinárodními smlouva-
mi,  ale  též  svojí  vlastní  vojenskou  silou,
dobře  vybudovanou,  disciplinovanou
a perfektně  vycvičenou  armádou  vyba-
venou moderními zbraněmi. 

Omezená  cvičiště  u kasáren  ani
výcvikový prostor Milovice nebyly pro to
dostačující.  Po  jednáních  ve  vládě
i s místními  úřady  padlo  v roce  1926
rozhodnutí  vybudovat  dělostřeleckou
střelnici  na  území  Středních  Brdů  jako
nejvhodnějším prostoru.  

Proti  tomuto  rozhodnutí  vlády  ČSR
protestovala  řada  významných  příro-
dovědců,  jako  např.  botanik  profesor
Domin, kteří prohlašovali, že Střední Brdy
jsou natolik přírodovědecky významné, že

Střední
Brdy
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V dubnu roku 2011 ministr obrany Alexandr Vondra oznámil 
rozhodnutí redukovat rozlohy vojenských újezdů a zcela zrušit druhý
nejstarší vojenský újezd VÚ Brdy. 
S tím se hned vynořila řada dohadů a spekulací, v nichž se 
skutečnostem věnovalo málo pozornosti. Proto se za těmito fakty
ohlédněme. Kde se vzal v Brdech vojenský výcvikový prostor a proč. 

VOJENSKÝ ÚJEZD

Pohled z Toku
864,9 m. n. m.



Za  války  byl  vojenský  prostor  oku-
pován  německou  armádou  jako  „Trup-
penübungsplatz  Kammwald“  a rozšířen
o katastry  několika  dalších  obcí  (Přední
a Zadní  Záběhlá,  Padrť,  Kolvín,  Skořice,
Příkosice, Hořice, Vísky, Trokavec, Štítov
a Myť), jejichž obyvatelé byli v roce 1941
vystěhováni.  Území  bylo  německou
armádou pro Čechy zcela uzavřeno. V roce
1941 – 1942 v důsledku vichřice a sněho-
vé kalamity došlo k polomům. Dřevo bylo
vytěženo  zajatci  a zpracováno  pro  ně-
mecký  válečný  průmysl.  Pro  neshody
s Hitlerem byl  na  loveckém  zámečku Tři
Trubky  internován  suspendovaný  vrchní
velitel  Wehrmachtu  polní  maršál  Walter
von Brauchitsch. 

Po  válce  na  základě  vyhlášky  Mi-
nisterstva obrany se všichni Wehrmachtem
vyhnaní  obyvatelé  zabraných  obcí  mohli
vrátit  do  svých  domovů  a hospodařit  na
svých  pozemcích.  Dekretem  prezidenta

zařízení. Po jejich dokončení v roce 1935
byla dělostřelecká střelnice přejmenována
na Vojenský tábor Jince. 

Původní  řád  vojenského  výcvikového
prostoru (VVP) omezoval pohyb civilního
obyvatelstva pouze v době výcviku vojsk
a ostrých střeleb. Ve 30.  letech 20. století
měl  VÚ  Brdy  velký  význam  pro  od-
zkoušení  nových  druhů  zbraní  a obran-
ných opevnění. Na výcvikové ploše Jordán
se  dosud  zachovaly  tři  bunkry.  Podle
tohoto  typu  bylo  vystavěno  220  opevně-
ní  v českém  a moravském  pohraničí.
Cvičení  vojsk  na  obranu  suverenity  ČSR
osobně  sledoval prezident T. G. Masaryk,
jehož  pokoj  v zámečku  Tři  Trubky  je
s pietou  uchováván.  Vojenský  výcvikový
prostor  Brdy  navštívil  rovněž  prezident
Edvard  Beneš,  zejména  v době  květnové
mobilizace  v roce  1938;  po  tragickém
Mnichovu  v r. 1938  údajně  odsud  měl
opouštět ČSR.  

vznikl dnešní  státní podnik Vojenské  lesy
a statky,  který  má  ze  zákona  právo
hospodaření na všech strategicky význam-
ných územích v majetku státu. 

Pozemky  na  současném  území  VÚ
Brdy  jsou  řádně nabytým majetkem  státu
na  základě  kupních  smluv  z let  1926  –
1928  doplněných  velkorysou  bonifikací,
totiž  právem dotěžby zašetřených mýtních
porostů  pro  dřívějšího  vlastníka,  celkem
226 999, 95 m3, z toho nejvíce, 173 761,55
m3,  na  lesní  správě  Obecnice.  Smluvní
dokumenty jsou archivovány.

Zároveň  probíhalo  kácení  lesních  vý-
seků pro cílové plochy. První cílová plocha
Jordán byla uvedena do užívání 19. květ-
na  1930.  Potom následoval Tok  a v příš-
tích  letech  byla  budována  další  vojenská

SM sukcese
na TOKu

Mraky nad
cvičnou 
plochou
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měla vláda ČR nařízením vyhlásit CHKO
Brdy  tak,  aby  den  platnosti  obou  legis-
lativních aktů  byl stejný. 

POZNÁMKA 
K VYHLAŠOVÁNÍ CHKO BRDY

Pro jednání s obcemi a kraji a pro pří-
pravu požadovaných odborných materiálů
a veškeré předepsané dokumentace včetně
znění předlohy pro nařízení vlády, jímž se
bude vyhlašovat Chráněná krajinná oblast
Brdy (CHKo Brdy), je ze zákona kompe-
tentní Ministerstvo životního prostředí. To
již na základě usnesení vlády č. 10 ze dne
4. ledna 2012  ve spolupráci s AoPK ČR
zahájilo svoji činnost s cílem, aby ještě
před zrušením vojenského újezdu vláda
mohla svým nařízením vyhlásit CHKo
Brdy s účinností ke dni zrušení VÚ Brdy. 

Tím se dosáhne hladkého přechodu
ochrany zcela unikátní přírody a krajiny
Středních Brdů z režimu vojenské správy
do civilní. 

V pozdějších letech VÚ Brdy postou-
pil  některá  svoje  okrajová  území  pro
rozvoj  obcí  sousedících  s vojenským
újezdem.  K 1.  červnu  2011  rozloha  VÚ
Brdy činila 26 009 ha.  

Na  základě  platné  legislativy  celé
území VÚ Brdy politicko správně spadá do
okresu Příbram v jihozápadní části Středo-
českého kraje. 

K 1. lednu 2012 VÚ Brdy měl výměru
26 009 ha. Z toho výměra lesa činí 22 164
ha,  zemědělské  půdy  (převážně  pastvin)
187  ha,  výměra  vodních  ploch  183  ha,
aktivní  cvičiště  3  023  ha,  ostatní  plochy
258 ha, plochy  restituentů 194 ha. Vojen-
ská cvičiště a objekty trvale sloužící k vý-
cviku  vojsk  spravuje  Vojenská  ubytovací
a stavební správa. Ostatní pozemky hospo-
dářského charakteru, na nichž probíhá jen
občasný výcvik vojsk, spravují VLS, s.p. 

Podle vládou přijatého harmonogramu
by měl  být  do  poloviny  roku  2015  přijat
zákon o zrušení VÚ Brdy. Zároveň  s tím
by  podle  usnesení  vlády  ČR    č. 10/2012

republiky  č. 12/1945  Sb.,  o konfiskaci
majetku nepřátel  a zrádců národa  (ze dne
21.  06.  1945),  přešel  do  majetku  státu
velkostatek  Hořovice  (SS  Gruppenführer
H. Schaumburg von Hanau).  Z něj byly do
vojenského prostoru připojeny lesy na k.ú.
Hořovice, Jince, Ohrazenice, Hrachoviště,
Křešín,  Chaloupky,  Hvozdec,  Malá
a Velká  Víska  (Valdek),  celkem  výměra
1  570  ha  lesů. Na    protilehlé  straně  byla
střelnice v roce 1945  rozšířena o 567 ha
z polesí státních lesů Míšov. 

Vojenské  újezdy  byly  zřízeny  až  na
základě zákona č. 169/1949 Sb., o vojen-
ských  újezdech  (VÚ).  Celková  rozloha   
VÚ Brdy k 1. lednu 1950 činila 22 814 ha.
Nařízením MS č. 21/1950 Sb., byly veške-
ré parcely ve vojenském prostoru zahrnuty
do katastrálního celku VÚ Brdy.  

V roce 1952 byl VÚ rozšířen o území
obcí  Velcí,  Hrachoviště,  Přední  a Zadní
Záběhlá,  Padrť  a Kolvín  na  celkovou
rozlohu 26 101 ha. Hranice VÚ Brdy byla
vytyčena  5.  listopadu  1952.  Původní
obyvatelé (1 250 osob) byli přesídleni a za
zestátněné  nemovitosti  jim  byla  poskyt-
nuta náhrada peněžní a/nebo v nemovitosti
(podle  §10  zákona  169/1949  Sb.).  Obce
s výjimkou Velcí  byly  srovnány  se  zemí.
Celé  území  bylo  zahrnuto  pod  okres
Hořovice.  Po  zrušení  malých  okresů
zákonem  č. 36  z roku  1960  byl  celý VÚ
Brdy zahrnut do okresu Příbram. V letech
1985  až  1986  bylo  pro  vojenskou  správu
vytvořeno 5 katastrálních území: Baština,
Hrachoviště,  Kolvín,  Těně1  a Záběhlá.
Státní  správu vykonává Újezdní  úřad VÚ
Brdy v Jincích.
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Oblaka nad Dolní Padrtí

Zřícenina hradu Valdek,
nádvoří s věží



AoPK po dlouhodobě dobré spoluprá-
ci s orgány vojenské správy vojenských
újezdů považuje ochranu přírodních a kra-
jinných fenomenů ve vojenských újezdech
za nedostižitelnou na území pod  civilní
správou. V CHKo bude účinnost ochrany
velmi záležet na úzké spolupráci obcí
a státního podniku Vojenské lesy a statky
se správou CHKo. K tomu  by měly při-
spět aktualizované LHP (lesní hospo-
dářské plány) a aktualizované krajské
Zásady územního rozvoje a nově  vytvo-
řené územní plány obcí. 

MŽP dává přednost vyhlášení CHKo
na větším území než jen v hranicích vojen-
ského újezdu (260 km2) proto, aby v CHKo
Brdy byly zastoupeny různorodé charak-
teristické  typy ekosystémů vč. cenných
přírodních rezervací jižní části Středních
Brdů, celkem na území cca 380 km2. Proto
usiluje přímými jednáními v obcích
o dohodu s dotčenými obcemi na
Třemšínsku a s obcemi s katastry v sou-

Výstavka JD
a obnova
JD, Tok

Jezírko ve
vřesovisti,
Tok

Dole:
Horní 
Padr] 3
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www.stredoceskykraj.cz

sedním západočeském Přírodním parku
Brdy. Středočeský i Plzeňský kraj vyjá-
dřily ministerstvu souhlas a podporu
vyhlášení CHKo i ve velké variantě, pokud
dotčeným obcím záměr a jeho důsledky
přesvědčivě vysvětlí a dosáhne s nimi
dohody.



a to  zejména  ve  svažitém  terénu  nevěstí 
při  přívalových  srážkách  nic  dobrého.
Bohužel tlak na biopaliva vedl k tomu, že
třeba  v loňském  roce  jsem  na  Vysočině
téměř  nezahlédl  kdysi  tak  typické  bram-
bořiště,  ale  řepka  zlatě  svítila  od Havlíč-
kova  Brodu  do  Jihlavy  a od  Jihlavy  do
Pelhřimova. 

Řepkové  řádky  se  zdají  ovšem někdy
docela úzké proti řádkům, v nichž se seje
kukuřice.  S kukuřicí  na  naše  pole  vtrhla
Nina  Chruščovová  a na  kdejaké  návsi
bývalo vidět heslo: „Všude slyšet správný
hlas,  i u nás kukuřici na  siláž“. Když  tak
projíždím  dnes  naší  krajinou,  tak  zírám,
protože  tolik  kukuřice,  kdyby  byla  na
siláž,  by  uživilo  desetinásobek  dobytka,
než  dnes  ve  skutečnosti  máme.  Zvýšená
poptávka  po  kukuřici  pramenila  také
z potravinářského průmyslu: To nemám na

přímé vlivy) a mechanizace (střety se stro-
ji),  tak  podle  slov  někdejší  profesorky
Elišky  Novákové  z lesnické  fakulty  na
polní  biocenozy  mělo  základní  negativní
vliv právě ono zcelení do rozlehlých lánů
a zúžení  potravní  nabídky.  Po  většině
pěstovaná pšenice Mironovská měla téměř
přímý vliv na úbytek stavů zajíce polního,
o pestré mozaice „neužitečných zvířat“ ani
nemluvě. Byla dobrá tak pro úzce specia-
lizovaného monofága.

Do  toho  vstoupila  potřeba  získávat
energie  z obnovitelných  zdrojů.  Řepka
olejka,  kterou  znali  naši  zemědělci  už
drahnou  dobu,  sloužila  kdysi  téměř  vý-
hradně  potravinářskému  průmyslu;  mou-
drému  sedlákovi  uhradil  zisk  z prodeje
řepky  platy  čeledě  za  celý  rok,  jak  mi
kdysi  říkal  pantáta  Štichů  z jihočeských
Dehtářů. Týž pantáta ale věděl, že řepkou
nemůže  zaplnit  celou  svou  výměru,
protože by to mělo i negativní vliv na půdu
a život v polích jako takový. Řepku totiž,
jako  brukvovitou  rostlinu,  nemůže  mít
polní zvěř na denním jídelníčku. Navíc je
to  plodina  pěstovaná  v širokých  řádcích,

T o  je  zdánlivě  nesouvisející  úvod
k mému  postoji  k tzv.  obnovi-
telným zdrojům energie. Kdybych

sledoval  vývoj  zdejší  zemědělské  krajiny
třebas  jen  v 2.  tisíciletí,  došel  bych
k překvapivým  poznatkům  a závěrům.
Zhruba  do  poloviny  onoho  tisíciletí  by-
ste  nikde  nenarazili  na  brambořiště,  do
19.  století  na  lány  cukrovky, do poloviny
20.  století  na  lány  kukuřice  a řepky  a do
konce  20.  století  na  modré  plachty  sva-
zenky  vratičolisté.  Charakter  krajiny,  její
vzhled, se radikálně měnil a změnil. S tím
se také měnily navazující biocenózy. A to
k tomu  nezapočítávám  změny,  které
přinesla  s  sebou  kolektivizace.  Z pestré
mozaiky  polí  a políček,  které  z ptačí
perspektivy  připomínaly  textilní  patch-
work,  se  během  několika  desetiletí  stala
rozměrná  šachovnice,  kde  se  střídaly
rozlehlé lány pšenice s neméně rozlehlými
lány  jiných  plodin,  ovšem  už  zdaleka  ne
tak pestrých. To samozřejmě nemyslím jen
barevně  pestrých,  ale  především  druhově
a odrůdově.  Když  nevezmu  v úvahu  ne-
gativní  důsledky  chemizace  (přímé  i ne-

?
RYCHLE ROSTOUCÍ DŘEVINY, ŘEPKA OLEJKA, AKÁTY…
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Konzervativní přírodovědci a ochranáři by nejraději – soudě podle rozmanitých
reakcí – zastavili vývoj vegetačního krytu a na něj vázaných biocenóz. Tak
svého času byla vyhlášena přírodní rezervace Na Mšálech nedaleko Třeboně.
Měla sloužit ochraně jalovce. Režim rezervace zakázal všechno, především
pastvu a další zásahy. Záhy byly světlomilné jalovce zatlačeny výše rostoucími
stromy a náletovými dřevinami. Zhruba po 50 letech existence byla většina
tamních jalovců po smrti a od ochrany bylo ustoupeno. 

Pole
s řepkou

dosud
nerozkvetlá,

v plném
květu 

a opět zelená

Řepka
všude, 

kam oko
dohlédne.



mohli  navázat  zoologové. To  je  nějakých
hektarů často i půdy v dobré bonitě, které
jsou  takto  zakryty  a vyřazeny  z případné
produkce.  Oplocení  takové  elektrárny
navíc  ještě  zabraňuje  přirozené  migraci
polních  živočichů  –  snad  s výjimkou
myšisek, hrabošů a podobných nenechav-
ců.  Jen  nevím,  co,  kromě  přístřeší,  pod
těmi  panely  budou  dělat,  co  budou  žrát.
A až  panely  zestárnou,  to  by  měl  Jan
Neruda  hned  dobré  téma  pro  fejeton  či
malostranskou povídku: Kam s nimi? Jak
budou  jako  tzv.  obnovitelné  zdroje
obnoveny?

Lány  biopalivových  kukuřic  i řepky
výrazně změnily v poslední dekádě vzhled
krajiny  a troufám  si  říci  i život  v ní.
Sluneční panely ji mění ještě víc. A tak se
musím  přiznat,  že  co  do  těch  obno-
vitelných  zdrojů  mám  nejraději  elek-
trárny  větrné.  Nic  co  není  u nás  nového.
Podívejte  se,  kolik  stálo  v minulém
a předminulém století „větráků“, větrných
mlýnů  třeba  na  Děčínsku.  Postál  jsem
onehdy  mezi  čtyřmi  sloupy  nových
„větráků“  u Pavlova  a kromě  jemného
sssšš,  sssš  –  tak  jak  list  vrtule míjel  dřík
elektrárny,  jsem  neslyšel  nic.  Jen  v dálce
hučel les.

Vlastně slyšel: Uprostřed mezi čtyřmi
sloupy se vznášel a zpíval skřivan. Okolo
byla  běžná  pole,  ovocné  aleje  a remízky,
všechno, co k naší krajině patří. Ani místa
moc  ty  „větráky“  nezabraly,  nikdo
surovinu  nepřivážel  a nikdo  se  nestaral
o „odpad“  –  a pokud  foukalo,  tak  neres-
pektovaly,  zda  je  den  nebo  noc,  zda  je
řepka  a kukuřice  vysetá,  nebo  bude  půl
roku čekat na své zužitkování. 

Pravda, ještě nemáme úplně vystaráno,
protože co když fouká moc nebo nefouká
vůbec?

prasat,  dnes  už  neúměrně  rozmnožených
snad  po  celém  území.  Pravda,  na  Sněžce
jsem je ještě nezastihl.

S monokulturami  nikdy  nebylo  radno
v krajině  začínat.  Dobře  jsou  v obecném
povědomí  smrkové  monokultury,  které
nahradily  přirozené  lesní  porosty  –  snad
kam oko dohlédne.

Monokultury  řepky  a kukuřice  jsou
něco  obdobného.  Produkcí  nadzemní
biomasy  kukuřice  dost  vyčerpává  půdu  –
a ztráty je třeba dotovat, bohužel nejčastěji
chemicky,  strojenými  hnojivy,  která
působí  nedobře  na  fyzikální  vlastnosti
půdy,  ale  i na  půdní  život  i na  živáčky
povrchové,  na  druhovou  pestrost  (teď  je
módní říkat biodiverzitu) celého prostředí.

Navíc  jak  řepku,  tak  kukuřici  jsem
nejen  letos  uviděl  vysetou  do  řádků
směřujících  po  spádnici.  To  by  rozumný
sedlák  nikdy  neudělal.  Pak  stačí  malá
bouřka, trochu přívalových srážek, a voda
kousek  do  Vysočinských  Habrů,  Kame-
ne  a  Jiříkova  tekla  jako  v kolejišti  seřa-
zovacího nádraží mezi kukuřičnými stébly
dolů,  zanášela  pracně  vybudovanou  či
obnovenou  soustavu  rybníčků  splaveni-
nami,  a mířila  do Malé  Sázavy,  Sázavky
a s ní do Sázavy velké.

Mám  ještě  další  „přírodně  obnovitel-
nou  starost“.  Tou  je  tzv.  fotovoltaika,
sluneční,  panelové  elektrárny.  Možná,  že
by  stálo  za  souborný  výzkum  –  třeba
Botanického ústavu AV ČR,  aby  začal  se
sledováním vývoje vegetačního krytu pod
střechami  slunečních  panelů.  Na  něj  by

mysli  jen  popkorn,  bez  kterého  se  dnes
neobejde  žádný biograf,  žádné multikino.
Mám  na  mysli  kukuřičný  škrob,  který
najdete od Pribináčku snad až po vídeňské
párky. Není divu, že je kukuřice dnes skoro
nejčastější  „polní  květinou“,  na  kterou
narazíte. Navíc se stala, stejně jako řepka,
biopalivem, jen trochu v jiném provedení.
Dlouho  do  zimy  zůstávají  na  polích  stát
kukuřičné lány. Snad až všechny na padrť
uschnou,  pak  se  budou  lépe  spalovat
v „bioelektrárnách“ či  jak bych tomu měl
říkat. Vědomě do toho nezahrnuji tzv. bio-
plynky,  bioplynové  elektrárny,  protože  ty
se  na  proměně  tváře  venkova  tolik  ne-
podílejí.  V oněch  „spalovacích“  shoří
všechno, co za sezonu vyrostlo, návratnost
do půdy je skoro nulová.

Rozměrné  lány  kukuřice  jsou  leckdy
vítaným domovem černé  zvěře,  divokých
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VÍTR, VĚTRNÍKY A VĚTRNÉ FARMY
Obrovský nárůst produkce v celé Evropě zaznamenala za posled-
ní  desetiletí  hlavně  větrná  energetika.  V ČR  už  v současnosti 
stojí kolem dvou stovek „větrníků“ a další stovky jsou v různém
stadiu  příprav.  Výhodou  moderních  větrných  elektráren  ve
srovnání s jinými obnovitelnými zdroji  je poměrně velký výkon
jednotlivých  turbín  (při  výšce  základového  stožáru  90 m 
i 2-3  MW).  V příhodných  podmínkách  je  pak  častá  výstavba
většího množství elektráren na jedné lokalitě (tzv. větrné parky či
farmy), což výrazně zvýší celkový instalovaný výkon. Pro provo-

V České
republice 

je aktuálně
kolem 

dvou set
větrných

elektráren
(© Česká

společnost
pro větrnou

energii –
www.

csve.cz, 
podkladová

mapa
www.

google.cz).

Mezi poměrně rozšířené omyly patří představa, že energie
z obnovitelných zdrojů je vždy zárukou šetrnosti vůči život-
nímu prostředí jako celku. Jistě, při její výrobě ve větrných
či vodních turbínách nehrozí jaderné havárie a nevznikají
škodlivé emise. Přesto není výjimkou, že záměry na budová-
ní alternativních energetických zdrojů znamenají značné
nepříznivé vlivy na přírodu. Kupodivu často se to dotýká
i území chráněných v evropské soustavě Natura 2000.

Energie a NATURA 2000
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PO Novodomské rašeliniště – Kovářská (v popředí). Za nedalekou státní
hranicí s Německem se nachází hned několik farem větrných elektráren.



ry;  dravci  zase  vytrvale  krouží  ve  svém  omezeném  „rajónu“.
Pokud se do takového prostoru umístí stožár větrné elektrárny, je
riziko  kolize  s lopatkami  rotoru  (lidově  řečeno  „vrtulemi“)
značné, zejména při migraci v noci či v mlze. Zdaleka ne vždy je
ale hlavním ohrožením přímé nebezpečí střetu s větrnou turbínou.
Někteří ptáci  se při  svých migracích snaží nápadné bariéře vyh-
nout,  což  zvyšuje  jejich  výdej  energie  a může  vést  k nadměrné
úmrtnosti  (např.  při  překonávání  horských  celků,  kde  hrají
důležitou  roli  snížená  sedla  v hřebenech,  může  být  taková
„objížďka“ vyčerpávající). Tento problém se však vyskytuje spíše
v Alpských zemích.

V našich podmínkách jsou ovšem větrné elektrárny pro ptáky
mnohem  častěji  rušivým  prvkem,  ke  kterému  se  neodvažují
přiblížit,  a tím  se pro ně  zmenšuje využitelný prostor  v krajině.
Příkladem je silná populace tetřívka obecného, soustředěná v obou

zovatele znamená realizace celé větrné farmy pochopitelně mno-
hem  rychlejší  návratnost  investice.  Pořizovací  náklady  totiž
kromě  vlastní  výstavby  turbín  zahrnují  i projektovou  činnost,
budování  přípojné  infrastruktury  atd.  Tyto  náklady  jsou  přitom
(stejně  jako  administrativní  náročnost  přípravy  projektu,  včetně
např.  procesu  posuzování  vlivů  na  životní  prostředí  –  tzv. EIA)
prakticky stejné u jedné či deseti elektráren. 

Větrné  parky  o desítkách  instalovaných  turbín  obvykle
vznikají v místech s vysokou a stálou rychlostí větru (ve většině
Evropy především v přímořských oblastech). U nás jsou v tomto
směru  nejpopulárnější  Krušné  hory,  kde  se  ale  zároveň  nachází
také řada území zařazených v soustavě Natura 2000 (vedle větších
i menších evropsky významných  lokalit především dvě  rozsáhlé
ptačí oblasti – Východní Krušné Hory a Novodomské rašeliniště -
Kovářská).  Četné  záměry  větrných  elektráren  jsou  dále
směřovány  i do  prostoru  Jeseníků  (jejich  velká  část  je  zahrnuta
v PO Jeseníky a nachází se zde také několik EVL) a Králického
Sněžníku (stejnojmenná PO i EVL); ve dvou posledně uvedených
PO je předmětem ochrany chřástal polní.

S boomem  rozsáhlých  investičních  projektů  se  začal
intenzivně zkoumat i jejich možný dopad na živou přírodu, hlavně
na  ptáky  a netopýry.  Výzkumy  ukazují,  že  nevhodně  umístěné
větrné  elektrárny  a jejich  farmy  (např.  na  tahových  cestách,
v lokalitách početného hnízdění a shromažďování ptáků) mohou
představovat  velký  problém  pro  řadu  ptačích  druhů  včetně  těch
evropsky  významných,  které  jsou  chráněny  v ptačích  oblastech
Natura  2000.  Skupiny  naturových  druhů  ptáků,  považované  za
potenciálně ovlivněné výstavbou větrných elektráren, představují
obzvláště dravci (všichni orli, moták pochop, moták pilich, luňák
hnědý a červený, sokol stěhovavý či včelojed lesní), krátkokřídlí
(jeřáb  popelavý,  chřástal  polní),  sovy  (výr  velký,  kalous
pustovka),  dále  hrabaví  (zejména  tetřívek  obecný),  z vodních
ptáků brodiví (volavky, čápi) a vrubozobí (divoké husy). 

Mezi nejzranitelnější patří v prvé  řadě velké druhy s nízkou
populační  hustotou,  u nichž  i náhodné  usmrcení  jedince  může
značně narušit celkovou populaci. Například čápi (obdobně jako
třeba divoké husy) pravidelně využívají ustálené migrační korido-

Tokaniště
tetřívka
obecného
poblíž
Adolfova
v PO
Východní
Krušné
hory,
v pozadí
větrné
elektrárny
u obce
Fojtovice.
Na hřebeny
Krušných
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navrhovány
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opouštění
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tetřívky.
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Plánované záměry větrných
elektráren se u nás
i v Evropě posuzují

z hlediska vlivů na životní
prostředí, a pokud leží

v blízkosti ptačích oblastí,
pak i ve vztahu

k předmětům jejich
ochrany.

Tokající tetřívek



dotčené  lze  obecně  považovat  druhy  vyžadující  proudící  toky,
především  však  vranku  obecnou,  jejíž  nároky  na  biotop  se
pozoruhodně  shodují  s atraktivitou  toků  z hlediska  jejich
energetického  využití  (obdobně  jako  požadavky  tetřívka
a větrných  elektráren).  Vranka  obývá  převážně  horské
a podhorské toky vyznačující se velkým spádem, kde se vyskytuje
při  dně  v úkrytech  pod  kameny.  Tento  druh  obtížně  překonává
příčné překážky v toku, takže jezy či dokonce přehrady jsou pro ni
limitující  bariérou  (a  to  často  i v případě  výstavby  tzv.  rybího
přechodu).  Tyto  překážky  tedy  fragmentují  celkovou  populaci
druhu  v toku  na  dílčí,  vzájemně  téměř  nekomunikující
subpopulace. Nepříznivé dopady může mít pochopitelně  i odběr
vody z toku, případně pronikání či nasávání jedinců ryb do turbín.
Zásadním vlivem z hlediska vranky je ale hlavně změna charak-
teru toku akumulací vody v nadjezí. Namísto proudící mělké vody
a kamenitého  dna  s přirozeným  sezónním  kolísáním  průtoků  se
jedinci  ve  vzdutí  nad  jezem  dostávají  do  pro  ně  nevhodného
prostředí  hluboké  tůně,  která  naopak  plně  vyhovuje  jejich
predátorům  (jmenovitě  větším  pstruhům).  Důsledkem  je  pak
pokles  početnosti  až  vymizení  druhu  z nadjezí  (většinou v řádu
stovek metrů) a další fragmentace populace v toku.

Pro vranku jsou jako evropsky významné lokality vyhlášeny
převážně horní úseky toků, včetně těch nejvýznamnějších – např.
horní toky Vltavy, Otavy (EVL Šumava) nebo Labe (vedle EVL
Krkonoše  i v EVL  Labe  –  Hostinné),  Jizery  (Krkonoše,  EVL
Údolí Jizery a Kamenice), EVL Horní Odra, EVL Teplá s přítoky
a Otročínský  potok,  EVL  Moravice  atd.  Jako  určitý  protiklad

zmíněných  ptačích  oblastech  v Krušných  horách.  Zásadním
střetem  ochrany  tohoto  druhu  a záměrů  na  budování  větrných
elektráren je fakt, že tokaniště tetřívků se tu nacházejí hlavně na
exponovaných,  nejlépe  odlesněných  hřbetech,  které  zároveň
představují  ideální  místa  pro  stabilní  výkon  větrných  turbín.
Jedinci  tetřívků  nejsou  ani  tolik  ohroženi  střetem  s listy  rotorů;
jejich  ovlivnění  však  spočívá  v tom,  že  jsou  vytěsňo-
váni z tradičních  lokalit  svého výskytu už samotným umístěním
stožáru větrné elektrárny do blízkosti tokaniště (tedy místa, kde si
tetřívčí  kohoutci  „namlouvají“  samice).  Tetřívci  tyto  nové
vertikální struktury v krajině vnímají jako určitý stresující faktor
(zjednodušeně řečeno třeba jako vysoké stromy, na nichž mohou
číhat dravci). Z Alp je přitom doloženo, že i když konkrétní ptáci
(hlavně  starší  samci)  zachovávají  věrnost  svému  tokaništi  i po
výstavbě věží větrných elektráren, již po několika letech dochází
na  takové  lokalitě  k omezení  reprodukce.  Samice  s největší
pravděpodobností nepovažují okolí větrných parků za vhodné pro
rozmnožování a vyvádění mláďat a samci zde tokají bez možnosti
spáření – tradiční tokaniště jsou pak v důsledku generační výměny
jedinců opouštěna.

VODA
Ani  vodní  elektrárny  bohužel  nejsou  vždy  zdrojem  absolutně
„zelené“  energie.  Zejména  elektrárny  na  tocích,  v nichž  jsou
chráněny  evropsky  významné  druhy  ichtyofauny  (tzn.  ryb
a mihulí), mohou představovat ohrožení vodních ekosystémů. Za

Čáp bílý
(stejně jako

čáp černý)
patří mezi

druhy
reálně

ohrožené
kolizemi
s rotory

větrných
turbín.

Volavka
bílá je
dalším

z druhů,
u jejichž
hnízdiš]
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případná
výstavba
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elektráren
nežádoucí.
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Náhon vodní elektrárny na horním toku Teplé Vltavy nedaleko horní
Vltavice je zanesen mohutnými náplavy jemnozrnného sedimentu,
které jsou osídleny velmi silnou populací mihule potoční.



I proto ukládají evropské směrnice o ptácích a o stanovištích
(v  českém  právním  řádu  transponované  zákonem  o ochraně
přírody a krajiny) jakýkoliv záměr, který může negativně ovlivnit
stav  naturových  lokalit,  posoudit  z hlediska  jejich  možných
dopadů  na  konkrétní  předměty  ochrany  EVL  či  PO.  A právě
záměry  na  energetické  využití  toků  v evropsky  významných
lokalitách  (včetně  stavby  jezů, úprav koryta,  těžby sedimentů či
odběru  vody),  a obdobně  i záměry  na  výstavbu  větrných
elektráren  v ptačích  oblastech,  jsou  pak  často  vyhodnoceny
z hlediska ochrany území v evropské soustavě Natura 2000 jako
nepřijatelné.

k uvedeným lokalitám (kde energetické využití vranku zpravidla
ohrožuje)  je  však  třeba  zmínit  také EVL Podyjí.  Zde  se  vranka
hojně vyskytuje v důsledku člověkem vyvolané změny charakteru
toku Dyje pod hrází vodního díla Vranov. Z této nádrže  je  totiž
vypouštěna chladnější „spodní“ voda s vyšším obsahem kyslíku,
než je tomu výše proti proudu, což způsobuje, že Dyje v úseku pod
hrází má  charakter  pstruhového pásma,  které  je  vázané obvykle
pouze na horní toky. 

Za  „pozitivní“  vliv  z hlediska  některých  evropsky  význam-
ných  druhů  by  mohla  být  považována  i existence  náhonů
některých  dřívějších  mlýnů  a dnešních  vodních  elektráren.  Tak
například  larvy  mihule  potoční  osidlují  náplavy  jemnozrnného
materiálu s organickým detritem; právě v náhonech často dochází
k hromadění tohoto materiálu ve velkém rozsahu. Hrubozrnnější
(štěrkopískové)  náplavy  zase  poskytují  optimální  biotop  pro
některé  mlže  včetně  velevruba  tupého.  Velký  problém  však
nastává ve chvíli, kdy je nutno pro dosažení optimálního průtoku
náhon vyčistit  –  při  takovém zásahu  často  hrozí  úhyn  stovek  či
tisíců  jedinců  zmíněných  druhů  a ne  vždy  lze  uskutečnit  jejich
transfer do jiných vhodných biotopů.

Vranka
obecná  
je druhem
nejvíce
ohroženým
výstavbou
vodních
elektráren
na dosud
zachovalých
tocích.

Dědina u Dobrušky 
je vyhlášena jako EVL
k ochraně vranky
a mihule. Tok je
zachován převážně
v přirozeném stavu
a populace obou
druhů jsou zde 
stabilní.
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Velevrub tupý na dně náhonu
Mlýnská strouha v Brozanech nad
Ohří. Náhon je součástí EVL Ohře,
kde podle dosud prováděných
průzkumů hostí nezanedbatelnou
část populace tohoto mlže právě
náhony a slepá ramena.

Jez na Labi (EVL Krkonoše –
předmětem ochrany je mj.
vranka obecná) s tzv. dnovým
odběrem vody pro malou vodní
elektrárnu. Tento způsob odběru
ohrožuje migrace (zejména
drobnějších) ryb po- i proti
proudu, neboť dochází k jejich
nasávání přes česle uložené 
ve dně přímo do přívodního
potrubí na turbínu.



než jiné statické výškové stavby. Otáčející
se,  zpravidla  bílý  nebo  šedý  rotor  větrné
elektrárny  přímo  „upoutává“  oči  pozoro-
vatele  na  vzdálenost,  ve  které  stejně  vy-
soká statická stavba dávno není vnímána.
Pozorovatel se na pohybující objekt (rotor
větrné  elektrárny)  soustřeďuje  a přestává
vnímat  jiné  krajinné  prvky  a vazby mezi
nimi. To znamená, že původní krajinné do-
minanty ztrácejí na významu a jsou nahra-
zeny novým krajinným prvkem – větrnou
elektrárnou. Tím dochází ke změně vnímá-
ní krajinného rázu i jeho charakteru.

Změna  krajinného  rázu  a jeho  cha-
rakteru vlivem  instalace větrné elektrárny
nemusí  být  vždy  hodnocena  jako  jedno-
stranně  negativní.  Příkladem  mohou  být
jednotvárné  ploché,  vizuálně  otevřené
krajiny  velkého  měřítka,  kde  instalace
větrné  elektrárny,  případně  celého  parku
větrných elektráren (větrné farmy), vhodně
kombinované  s nízkou  doprovodnou  ze-
lení  vnáší  do  krajiny  chybějící  vertikální
složku  rozbíjející  nízký  monotónní  hori-
zont. Zcela  jinak působí větrná elektrárna
v hornatém terénu s dostatečně vyvinutým
souborem  vertikálních  krajinných  prvků,
kde  necitlivé  vnesení  nového,  dynamicky
se  projevujícího  vertikálního  prvku může
působit mimořádně negativně na vnímání
rázu  horské  krajiny.  Příliš  vysoké  větrné
elektrárny  porušují  vzájemné  měřítko
ostatních  krajinných  prvků  a tak  dochází
k pocitovému zvětšení  prostoru  a vzdále-
ností.

Z hlediska vlivu větrných elektráren na
krajinu  a krajinný  ráz  představuje  vý-
znamnou charakteristiku rovněž vzájemný
prostorový  vztah  jednotlivých  instalova-
ných zařízení. Zda se  jedná o jednotlivou
stavbu, malou kompaktní skupinu (větrný
park),  velkou  kompaktní  skupinu  nebo
nepravidelně  rozptýlené  větrné  elektrárny
v krajině. Z hlediska omezení negativních
vlivů  větrných  parků  (farem)  na  krajinu
a krajinný ráz je doporučováno aby větrné
elektrárny  měly  stejnou  výšku  tubusů
(stožárů),  stejnou barvu (je doporučována
barva šedá, béžová nebo bílá) v dolní části

a čerpadla  na  rozdíl  od  moderních  větr-
ných  elektráren  představovaly  relativně
nízké  stavby  nebo  konstrukce,  které
nenarušovaly  krajinné měřítko  a krajinný
ráz  spíše  dokreslovaly  či  vylepšovaly.
Příkladem  mohou  být  právě  holandské
větrné  mlýny,  které  se  staly  typickým
architektonickým  a krajinotvorným  prv-
kem Holandska.

Větrné  elektrárny  jsou  svým  charak-
terem výškové stavby a stejně jako všech-
ny  typy  ostatních  výškových  staveb
ovlivňují krajinný ráz především vnesením
výrazného  dominantního  vertikálního
prvku  do  krajiny,  který  ovlivní  vnímání
původních  krajinných  prvků  a narušují
rovnováhu  a kompoziční  soulad  mezi
nimi.  V případě  větrných  elektráren  je
jejich  vliv  na  krajinu  a krajinný  ráz  dále
umocňován  významnou  dynamickou
složkou,  tj.  otáčejícím  se  rotorem,  který
upoutává pozornost člověka mnohem více,

V ětrné  elektrárny  jsou  známé  již
téměř  120  let,  jejich  předchůd-
cem  byly  větrné  mlýny  a větrná

čerpadla.  Historie  využívání  větru  k me-
chanické práci  je však mnohem delší. Už
v prvním  tisíciletí  před naším  letopočtem
poháněl  vítr  primitivní  plachetnice  pří-
rodních  národů.  A vítr  poháněl  i rotory
prvních  větrných  mlýnů.  Větrné  mlýny
využívaly tlak větru na plochu křídel nebo
lopatek a proti větru se natáčely celé (tzv.
sloupcové větrné mlýny), nebo se natáčela
jejich střešní část  s křídly  (tzv. holandské
mlýny).  Toto  natáčení  bylo  ovládáno  po-
mocí  jednoduchých  vnějších  nebo  vnitř-
ních mechanismů ručně, pouze v poslední
etapě  jejich  využívání  byly  holandské
mlýny  vybaveny  i automatickým  natáče-
ním  střešní  části.  Větrná  čerpadla  měla
zpravidla  podobu  mnoholopatkových
větrných  kol,  která  jsou  typická  zejména
pro  Severní  Ameriku.  Větrné  mlýny

Instalace
větrné elek-
trárny vnáší

do krajiny
významný
vertikální

prvek, který
svým

měřítkem
vybočuje
z měřítka

krajiny, což
je dobře

patrné
například

z porovnání
se sloupy

elektrického
vedení,

posedem
v pravé

části
snímku

nebo
budovami

v levé části
snímku.

Citlivě
provedená

barevná
úprava

dolní části
tubusu

pomáhá
zmírnit 

negativní
vliv 

konstrukce
na krajinu.
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Stále platí oblíbené rčení „vše dobré je k něčemu špatné a naopak“.
A platí to i o alternativních zdrojích elektrické energie. Na straně
jedné pozitivně přispívají k omezování emisí CO2 a dalších škodlivých
plynů z tepelných elektráren spalujících fosilní paliva, na straně
druhé instalace alternativních zdrojů energie má i negativní vlivy.
V případě větrných elektráren se jejich negativní vlivy na obyvatel-
stvo a faunu projevující kolísavým hlukem produkovaným lopatkami
rotorů, fatálními kolizemi ptáků a netopýrů s otáčícími se rotory
a v neposlední řadě mají větrné elektrárny významný vliv na krajinný
ráz.

Viditelnost větrných elektráren
a KRAJINNÝ RÁZ



území omezeny. Vhodné oblasti  jsou dále
plošně  omezovány  požadavky  ochrany
přírody.  Pokud  má  být  snižován  vliv
větrných elektráren na krajinný ráz, pak je
musíme  v mezích  možností  „schovat“
nebo  naopak  „přiznat“  a začlenit  do  kra-
jiny  jako  moderní  architektonické  prvky.
Obě metody nám nabízí mnoho možností,
jak  je  realizovat.  Omezování  viditelnosti
větrných  elektráren  přichází  ke  slovu
zejména v kopcovitých oblastech, kde lze
ke  schování  stavby  využít  zejména  čle-
nitého  terénu,  který  lze  vhodně  kombi-
novat s krycí zelení. Nejvhodnější polohu
pro  stavbu  větrných  elektráren,  tak  aby
jejich viditelnost byla co nejmenší z trvale
obydlených  míst,  vyhlídkových  bodů
a komunikací,  lze velice přesně vypočítat
pomocí analytických metod GIS (Geogra-
fických  informačních  systémů)  ještě  před
vlastní výstavbou zařízení. Pomocí GIS lze
rovněž  navrhnout  místa  výsadeb  krycí
zeleně.  Pro  posuzování  vlivu  větrných
elektráren  na  krajinný  ráz  jsou  velmi
prospěšné mapy viditelnosti, ze kterých je
patrné  území,  ze  něhož  bude  jaká  jejich
část viditelná. Zpravidla je vyhodnocována
viditelnost  celé  stavby  a dále  viditelnost
celého  rotoru,  horní  poloviny  rotoru
a horní úvratě rotoru. Největší vliv na kra-
jinný  ráz  má  viditelnost  celé  konstrukce
a viditelnost celého rotoru. 

Hodnocení  vlivu  větrných  elektráren
na  krajinný  ráz  je  velni  subjektivní  a je
závislé na  estetickém cítění pozorovatele,
jeho  profesi  (umělec,  vědec,  zemědělec),
aktivitě, kterou v daném území provozuje
(zemědělec, řidič,  turista...),  i jeho vztahu
k dotčenému  území  (trvale  žijící,  příle-
žitostný  návštěvník)  a je  obtížné  jedno-
značně  rozhodnout  čí  pojetí  je  správné.
Jedinou  možnou  cestou  je  nalezení
komkpromisního řešení, které zajistí mini-
mální  vliv  na  krajinu  v průmětu  všech
známých pohledů.

viditelnost uvažována s ohledem na jejich
výšku a relativní subtilnost do vzdálenosti
25 km.  Ze  vzdálenosti  vyšší  než  25 km
může být větrná elektrárna ještě pozorová-
na,  ale  již  se neuvažuje  jí  vliv na krajinu
a její  krajinný  ráz  z bodu  pozorování.
Větrná  elektrárna  je  podle  její  velikosti
nejsilněji  vnímána  do  vzdálenosti  3  až  5
kilometrů od její paty. V tomto okruhu se
projevuje  jako  jednoznačně  nejvýznam-
nější  dominanta  v okolí  pozorovacího
bodu.  Za  oblast  dobré  viditelnosti  může
být  považována  vzdálenost  5  až  10  kilo-
metrů  od  paty  větrné  elektrárny.  Objekt
elektrárny  je  díky  opticky  dynamické
složce  reprezentované  otáčejícím  se
rotorem  zpravidla  dobře  zpozorovatelný,
ale  s rostoucí  vzdáleností  postupně  ztrácí
charakter. Okruh 10 až 25 km bývá ozna-
čován  jako  zóna  slabé  viditelnosti.  Při
vývoji  zcela  běžných  meteorologických
jevů, jako je kouřmo, nemusí být již větrné
elektrárny pozorovatelné a jejich uplatnění
v krajině z místa pozorovacího bodu v této
vzdálenosti klesá. 

Z výše  uvedeného  vyplývá,  že  z hle-
diska  energetické  účinnosti  větrné  elek-
trárny ji nelze postavit kdekoliv a vhodné
lokality pro jejich výstavbu jsou na našem

s šedozelenými vodorovnými pruhy, které
postupně  zesvětlují  až  do  základní  barvy
tubusu.  Tubusy  větrných  elektráren  by
měly  být  osazeny  rotory  o stejné  délce
a počtu  lopatek,  jako  mají  ostatní  elek-
trárny  v parku  nebo  jednotlivé  elektrárny
v okolí.  Rotory  všech  elektráren  ve
větrném parku by se měly otáčet  stejným
směrem. Vzhledem  k ochraně  krajinného
rázu  se  považuje  za  šetrnější  instalace
menšího počtu větších větrných elektráren
než větší počet menších o stejném výkonu.

I z hlediska  prosté  účinnosti  výroby
elektrické  energie  z větru  nelze  věternou
elektrárnu  umístnit  kdekoliv  na  území
České  republiky,  ale  pouze  v oblastech
s vhodným  klimatologickým  potenciálem
větrné  energie.  Takovými  oblastmi  jsou
území  s roční  průměrnou  rychlostí  větru
přesahující  4,0  m/s  v úrovni  10 m  nad
terénem nebo oblasti, kde je hustota větrné
energie  ve  výšce  40 metrů  nad  zemským
povrchem  minimálně  v rozmezí  160  až
200 W/m2. 

Za ideálních klimatických podmínek je
viditelnost na území České republiky 25 až
50 km.  I když  je  tendence  velikost  větr-
ných elektráren neustále zvětšovat (a to jak
jejich výšku, tak i průměr rotoru), je jejich

Rovněž
větrné parky
(farmy) by
měly zacho-
vávat určité
proporce
a měřítka
krajiny.
Přemrštěné
využití
kulturní
krajiny může
být pozitivně
vnímáno
posádkou
automobilu
při rychlém
průjezdu
krajinou 
po dálnici,
ale určitě ne
trvalými
obyvateli
dotčeného
území.

Větrná
elektrárna
v rovinaté
krajině
doplněná
nízkou
doprovodnou
zelení
v šedobílém
provedení 
se zelenými,
postupně se
zesvětlujícími
pruhy
k zmírnění
přechodu
přes 
horizont.

23

Síla větru byla využívána již dávno, ale původní
větrné mlýny, ač se jednalo o mohutné stavby,
svým vertikálním měřítkem nevybočovaly
z krajinného měřítka a krajinný ráz mnohdy spíše
vylepšovaly.



přednášek  dozvídají  nejen  zajímavé  in-
formace  z  ptačího  života,  ale  některé
známé  druhy  si  mohou  prohlédnout  i  na
vlastní  oči!  Díky  živým  ukázkám  se  tak
například naučí rozlišovat holuba hřivnáče
a  holuba  domácího  od  hrdličky  zahradní.
Největším  překvapením  a  nezapomenu-
telným  zážitkem  je  vždy  právě  hrdlička
Běta, kterou si mohou děti jemně pohladit

PŘEDNÁŠKOVÝ PROJEKT
„PTÁCI V NAŠÍ ZAHRADĚ“
ÚSPĚŠNĚ POKRAČUJE

O novém projektu  „Ptáci v naší  zahradě“
jsme  čtenáře  informovali  už  v  zářijovém
čísle časopisu. Mezi žáky škol nadále slaví
úspěchy a přibývá dětí, které mají o českou
avifaunu zájem. Jak by ne, když se během

Přednášky „Ptáci v naší zahradě“
si ve školním roce 2011/2012
vyslechlo již 13.500 dětí a 650
pedagogů z 76 škol.
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ŽÁCI ZÁKLADNÍCH ŠKOL 

VÍTAJÍ JARO 
S ORNITOU
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Vše kolem nás se zahalilo do svěží zelené barvy, která lahodí očím.
Jaro má však povzbuzení i pro naše uši – ptáci začínají hnízdit
a všude je slyšet zpěv signalizující jejich námluvy. Nevyhýbají se ani
velkým městům, jako je Praha a okolí. 
A protože v dnešní uspěchané době věnujeme přírodě stále méně
pozornosti, zaměřilo se Občanské sdružení Ornita na vzdělávací
programy, které zábavnou i naučnou formou otevírají pro děti
i dospělé zajímavý svět české avifauny a blíže seznamují s ptačími
druhy, které kolem nás žijí. 



  
 

zahradě“ měli žáci a jejich učitelé možnost
zapojit  se  do  vlastnoruční  výroby  a  vy-
věšování  ptačích  budek,  které  probíhalo 
od září 2011 do června 2012.  Za pomoci
asistentů  z  Ornity  děti  sestavily  ze
dřevěných  stavebnic  nová  ptačí  obydlí,
opatřily je ochranným nátěrem a podle své
fantazie  vyzdobily  barvami  (protože
pestrobarevnost ptákům nevadí).

po  peří  nebo  dokonce  podržet  na  ruce.
Samozřejmou součástí výuky jsou i audio
nahrávky  hlasových  projevů  známých
pěvců,  které  mohou  ve  svém  okolí
nejčastěji  uslyšet. Každé  z  dětí  navíc  od
lektorů  obdrží  také  speciální  určovací
klíč,  který  mohou  následně  využívat
v terénu při vlastním pozorování ptactva. 
Po  absolvování  přednášky  „Ptáci  v  naší

Nahoře: Úspěšný tým i se svou učitelkou; ZŠ Praha 10-Hostivař

Dole: Vítězná dvojice „kostruktérů“ ze ZŠ Pod Marjánkou, Praha 6-Břevnov

Žáci z Malostranské ZŠ, Praha 1 při sestavování budky typu „špačkovník“

Vlevo: Žáci ZŠ
Nedašovská, Praha 
5-Zličín s dokončený-
mi budkami

Kolektiv žáků ZŠ Jana Masaryka, Praha 2-Vinohrady s pedagožkami
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BUDKO, BUDKO, KDO V TOBĚ PŘEBÝVÁ?
Do projektu „Ptáci v naší zahradě“ se ve školním ro-
ce 2011/2012 zapojilo 76 mateřských škol, základ-
ních škol a gymnázií, z toho je 19 škol ze Středočes-
kého kraje a 57 škol ze 22 městských částí Prahy.



Vyvěšování  ptačích
budek probíhalo většinou na

školních  pozemcích.  Ornitolog
vybíral  pro  budky  taková  umístění,
aby  bylo  možné  sledovat  pohyb
ptactva v okolí budky přímo z oken
školy  a žáci  tak měli  dobrý přehled

během  celého  dne,  kteří  ptáci  do  budky
zaletují,  nebo  se  pohybují  v jejím
nejbližším okolí.

Ve  vzdálenějších  částech  zahrad  pak
byly  budky  umístěny  především  v pro-
storách,  které  mohou  děti  po  obědě
navštěvovat  například  v rámci  programu
školní  družiny,  nebo  kam  mají  děti  ze
druhého  stupně  volný  přístup  pro  své
pozorování.  Jako  ne  zcela  vhodné  se
ukázalo  umístění  budek  v těsné  blízkosti
hřiště  na míčové  hry.  Ptáky  zde  asi  plaší
údery míčem. Ale budky  jsme vyvěšovali
i kolem sportovišť, protože mnohdy škola
vzrostlé stromy neměla.

Pro  školy,  které  neměly  vlastní
zahradu,  nebo  byla  jejich  zahrada  beze
stromů,  jsme  připravili  možnost  vyvěsit
„jejich“  ptačí  budky  v přilehlých  lokali-
tách  –  městských  parcích  a lesoparcích,
nebo prostě jen na mezi za školou – vždy
ale ve spolupráci se správcem či majitelem
veřejné  zeleně.  Budky  jsou  tak  vyvěšeny
například v Petřínských sadech, v zahradě
Kláštera  Premonstrátů,  v Letenských
sadech  nebo  v Havlíčkových  sadech  na
Vinohradech (Grébovka). Podrobnou foto-
dokumentaci  ze  všech  vyvěšování  si
můžete  prohlédnout  ve  fotogalerii  na
stránkách Ornity.

Vlevo: Skupina dívek před vyvěšováním budky v zahradě ZŠ Na Smetance,
Praha 2-Vinohrady

Nahoře: Ornitolog RNDr. Lubomír Peške, vedoucí projektu Veronika
Voldřichová a Mgr. Josef Smetana, ředitel ZŠ Jílovská, Praha 4-Braník

Dole: Zajímavé maskování provedli studenti Klasického gymnazia Modřany 
pod vedením Mgr. Jakuba Šacha.

Dole: Žáci ze ZŠ Botičská v Praze 2 s vlastnoručně vyrobenými budkami.
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VYVĚŠOVÁNÍ PTAČÍCH BUDEK VE ŠKOLNÍCH ZAHRADÁCH
Děti ve školách vyrobily celkem 300 nových ptačích budek typu „malý
sýkorník“ a „velký sýkorník“ určených pro sýkoru modřinku a koňadru,
a tzv.: „špačkovník“, který  kromě špačků obecnýchmohou využít
také rehek zahradní, vrabec domácí a polní, ale i brhlík lesní.

Od září 2011 do června 2012 se do pro-
jektu výroby a vyvěšování ptačích budek
ve školní zahradě zapojilo celkem 40 škol
z Prahy a Středočeského kraje a terénního
programu se zúčastilo 2000 dětí. Společně
s dětmi budky vyrábělo také 100 peda-
gogů



města  Prahy  –  Tróji.  V  soutěži  se  sešlo
celkem  29  příspěvků  ze  šesti  pražských
základních  škol.  Znalci  pak  posuzovali
soutěžní  budky  a  krmítka  z  hlediska
funkčnosti,  ale  i  bezpečí  návštěvníků
a obyvatel před predátory. Hodnocena byla
i náročnost zpracování, včetně estetického
vzhledu  příspěvků.  Autoři  dostávali
pochvaly  (třeba  za  použitý  materiál),  ale
i  doporučení  pro možná vylepšení. Velmi
milým  překvapením  byla  spolupráce
rodičů  a  rodinných  příslušníků,  kteří  se
zapojili  s  dětmi  do  vyrábění.  V  dnešní
době je téměř zázrak, když děti vezmou do
ruky nářadí a něco si zkusí vyrobit. Proto
si  každé  snahy  i  pomoci  „dospěláků“
velmi ceníme. 

Také  letos  proběhla  soutěž  Ornity,  tento-
krát s názvem „Ptačí budky a krmítka“, do
které  se  mohli  zapojit  všichni  účastníci
přednášek s vlastnoručně vyrobenými bud-
kami  nebo  krmítky.  Soutěž  byla  součástí
stejnojmenné výstavy pořádané od 16. 1. do
29. 2. 2012 v Botanické zahradě Hlavního

Vlevo:
Žáci ze ZŠ 
Hanspaulka 
v Praze 6 
se "svým 
ornitologem" 
vyvěšují 
budky.

Nahoře:
Skupina
žáků ze ZŠ
Petřiny-jih.
I v okolí
atletické
dráhy 
se našly
vhodné
stromy 
pro vyvěšení
budek.

Dole:
V Praze-
Letňanech
budky
vyvěšovali
žáci z bio-
logického
kroužku
pod
vedením
Mgr. Pavla
Kučery, PhD.
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Ukázky budek z pravidelně pořádané výstavy v Botanické zahradě
v Praze-Tróji (vlevo). Autorem scénáře výstavy byl i letos RNDr. Ja-
roslav Škopek, PhD. (uprostřed se soutěžními pracemi dětí)

Soutěž pro děti ve vlastnoruční výrobě ptačích budek a krmítek
vyhlásilo Občanské sdružení ORNITA v rámci výstavy PTAČÍ BUDKY
A KRMÍTKA v Botanické zahradě Hlavního města Prahy– Troja,
pořádané ve dnech 16. 1.– 29. 2. 2012. V soutěži se sešlo celkem 
29 příspěvků ze šesti pražských základních škol. 

Všechny soutěžní příspěvky žáků
včetně odborného hodnocení si
můžete prohlédnout v soutěžním
katalogu na www.ornita.cz.

SOUTĚŽÍME 
S PTAČÍMI BUDKAMI A KRMÍTKY



V příštím školním roce nebude chybět
ani  soutěž  pro  děti  a dospělé  ve  výrobě
ptačích budek  a krmítek,  ale  také v kate-
goriích výtvarné,  fotografické a mediální,
ve  kterých  mohou  děti  vytvořit  své
příspěvky  (kresby,  fotky,  videa  a pre-
zentace) k výstavě  „Ptáci v naší zahradě“,
kterou Ornita plánuje zrealizovat v příštím

roce.  Nejzdařilejší  soutěžní  příspěvky 
pak budou prezentovat   školu,    její školní
zahradu,  ve  které  děti  pomáhají  vytvářet
nové  hnízdní možnosti  pro  ptactvo,  nebo
výsledky  pozorování  ptactva  v přírodní
lokalitě  v blízkosti  školy. Tak  věříme,  že
ani  vy  nezůstanete  stranou  a vydáte  se
s námi  do  světa  ptactva,  jejich  hnízdění
a všudypřítomných predátorů,  kteří  na ně
číhají...

Programy  Ornity  budou  po-
kračovat  také  v příštím  škol-
ním  roce,  a to  volně  nava-
zujícím přednáškovým cyk-
lem  „Predátoři  kolem  pta-
čích  budek“,  ve  kterém  se
účastníci  dovědí,  jaká  ne-
bezpečí  hnízdícím  ptákům

hrozí. Chybět nebudou ani ukázky živých
predátorů, které by děti měly znát. Do pro-
gramu se může přihlásit každá mateřská či
základní škola, nebo gymnázium. Školy si
po absolvování přednáškového dne mohou
domluvit  navazující  program  výroby
a vyvěšení ptačích budek ve školní zahra-
dě, nebo přilehlé lokalitě (park, lesopark).
Na  stránkách  www.ornita.  cz jsou  k dis-
pozici potřebné  informace a kontakty pro
všechny zájemce o účast v programu. 
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Součástí přednáškového cyklu „Predátoři kolem ptačích budek“ je
povídání o nebezpečích, která číhají na zpěvné ptactvo v zahradách,
promítání napínavých a naučných videí, znalostní soutěž s exponáty
ptáků a jejich nepřátel a samozřejmě ukázky živých predátorů, se
kterými se můžeme setkat ve volné přírodě. Je se tedy na co těšit.
Přednáškový cyklus bude zahájen v září 2012.

Vlevo: Kolektiv žáků ze ZŠ Albrechtická, Praha-
Kyje, se svým učitelem Rastislavem Švecem, který
je i ornitologem-kroužkovatelem.

Pro žáky jsou připraveny fotografické předlohy
a ukázky z ilustrovaných ptačích encyklopedií.
Takto vymalovala žákyně ze ZŠ Křesomyslova
v Praze 4 vybrané ptačí druhy: sýkora koňadra,
sýkora modřinka a rehek zahradní. Poznáte tyto
druhy na obrázcích?

Malování
vybraných

druhů
ptáků podle

předlohy
bude

pro děti
jednou

z nejvýzna
mnějších

soutěžních
kategorií.

V letošním
školním

roce
proběhlo

několik
zkušebních
soutěží ve

školách
a ukázalo

se, kolik
talentu
a elánu

mají děti při
vytváření
věrných
ilustrací
našeho

ptactva.
V ZŠ

Lyčkovo
nám.

v Praze 8-
Karlíně

posloužila
jako galerie
pro výstavu

o ptactvu
nevyužitá

stará půda
(viz obrázky

vpravo)

CO SE CHYSTÁ PRO DALŠÍ ZÁJEMCE?



Zda ptáci naše společné aktivity – jako je
výroba a vyvěšení nových ptačích budek
–  ocení,    zjistíme  v následující  hnízdní
sezóně  2013.  Pro  zajímavost:  v hnízdní
sezóně  2011  proběhla  v zapojených
školách  ukázková  kroužkování  mláďat
a na  školních  pozemcích  pak  bylo
zjištěno  hnízdění  ptačích  druhů,  jako  je
sýkora modřinka, sýkora koňadra, rehek
zahradní,  brhlík  lesní,  špaček  obecný
a vrabec  polní.  Na  všechny  tyto  ptačí
druhy se  tedy mohou děti  těšit  a možná
i na  některé  další,  to  se  necháme
překvapit.

Bezpochyby  největší  radost  dětem  udělá,
když při pravidelné kontrole „své“ budky
zjistí,  že  má  nové  ptačí  obyvatele.
Nevšedním zážitkem pak pro ně může být
ukázka  kroužkování  mláďat,  které  opět
provede zkušený ornitolog – kroužkovatel,
a při  té  příležitosti  se  účastníci  takového
programu  dozvědí,  proč  a jak  se  vlastně
kroužkování ptáků provádí. Žáci pak vidí,
že výsledky jejich týmové práce při výrobě
ptačí budky měly smysl. 

Školáci  si  z programů  odnesou mno-
hem  víc  než  jen  znalosti  o ptactvu
a ptačích  budkách.  Díky  přímému
kontaktu  s některými  ptačími  druhy
a zahnízdění ptáků v „jejich“ ptačí budce
jim  česká  avifauna  už  nebude  tak
lhostejná.  Několik  dětí  během  přednášek
dokonce  vyjádřilo  přání  stát  se
přírodovědcem, a proto můžeme doufat, že
brzy  vyrazí  do  terénu  s dalekohledem
a určovacím  klíčem  rozšiřovat  si  své
znalosti.

Vlevo:
Kroužkování
nově 
vylíhnutých
mládat je
vrcholem
celého
programu
„Ptáci v naší
zahradě“. 
Je to vždy
velký zážitek
a často pro
děti
vůbec první
příležitost
k přímému
kontaktu
s ptáky
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www.ornita.cz

OBYVATELÉ NOVÝCH PTAČÍCH BUDEK

NA CO SE ÚČASTNÍCI
MOHOU TĚŠIT
V HNÍZDNÍ SEZÓNĚ
2013?

V hnízdní sezóně bylo v rámci
projektu Ornity na školních
pozemcích okroužkováno
celkem 166 ptáků:

1) sýkora koňadra – 76 mládat
2) sýkora modřinka 

– 69 mládat
3) rehek zahradní – 9 mládat
4) špaček obecný – 7 mládat
5) vrabec polní – 5 mládat



ohrožených plemen –  s krávou  českou  červinkou,  s huculskými
koni  či  přeštickým  prasetem.  Na  farmě  probíhají  výukové
a socioterapeutické programy. 

Z HISTORIE
Toulcův dvůr  je místo s bohatou historií. První písemné zmínky
spadají až do poloviny 14. století, místo však bylo pravděpodobně
osídleno  mnohem  dříve.  Dodnes  je  zde  možno  obdivovat
zachovalý gotický špýchar či barokní stáje. Posledním nájemcem
Toulcova  dvora  byl  pan  František  Toulec,  laskavý  a moudrý
hospodář, který na statku hospodařil v první polovině 20. století
do  doby,  než  byl  statek  zestátněn.  Pan  Toulec  byl  laskavým
a moudrým hospodářem, a ta statek nese dodnes jeho jméno. V 60.
letech  byl  převeden  pod  Státní  statek  Praha  a budovy  byly
využívány  jako  velkovýrobna  krmných  směsí.  Během  několika
desetiletí  se  tak  z Toulcova  dvora  stala  kvůli  nešetrnému
zacházení téměř ruina. 

Po roce 1989 statek přechází pod vlastnictví hl. města Prahy
a v roce  1993  byl  objekt  vyčleněn  pro  neziskové  ekologicko-
výchovné  účely.  Díky  obrovskému  úsilí  a nadšení  zakladatelky
ekologického  centra  – paní Mgr. Emilie Strejčkové,  a také díky
finanční podpoře magistrátu, který zajistil nákladnou rekonstrukci
budov,  je  dnes Toulcův  dvůr  živým  a otevřeným místem,  které
nabízí širokou škálu pestrých aktivit. 

VZDĚLÁVÁNÍ A VOLNÝ ČAS 
NA TOULCOVĚ DVOŘE
Pro nejmenší  je určen mateřský klub Mateřídouška, který nabízí
jednorázové  programy  pro  rodiče  s dětmi.  Programy  jsou
zaměřeny  na  kontakt  se  zvířaty,  pobyt  v přírodě  a vůbec  na
všestranný  rozvoj  malých  návštěvníků.  Předškolní  děti  mohou
navštěvovat mateřskou školku Semínko. Program Semínka je opět
zaměřen  především  na  přímý  kontakt  s přírodou. Děti  získávají
nové  poznatky  prostřednictvím  metod  problémového  učení,
pozorováním a pokusy. 

Středisko  ekologické  výchovy  Toulcův  dvůr  se  nachází
v unikátním  prostředí  památkově  chráněného  statku  v Praze
Hostivaři, k němuž náleží 8 ha přírodní plochy. Návštěvníci si tak
mohou  odpočinout  při  procházce  třešňovým  sadem,  loukami
a pastvinami. V dolní části areálu se rozprostírá mokřad s lužním
lesem – ojedinělý biotop na území Prahy. Na Toulcově dvoře je též
provozována  farma  hospodářských  zvířat,  která  je  zároveň
expozicí  starých  českých  plemen.  Setkáte  se  zde  s řadou

Toulcův dvůr slouží k praktické environmentální výchově
a zvyšování ekologické povědomí návštěvníků. Kromě
ekologie se středisko soustředí i na kulturu a oživování
starých tradic a řemesel. Vytváří a rozvíjí také řadu
sociálních programů. 
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Místo s bohatou historií
STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY TOULCŮV DVŮR



kouzelnými  i jedovatými. Přichystáno bude spousta  rukodělných
dílniček a zajímavých her. 

V závěru prázdnin  jsou všichni  zváni na Evropskou noc pro
netopýry. Odborníci si s vámi budou povídat o netopýrech, budete
mít  možnost  prohlédnout  si  z blízka  trvale  hendikepované
netopýry,  dotknout  se  jich  a třeba  je  i nakrmit.  Večer  se
s odborníky  uskuteční  vycházka  za  netopýry  do  okolí  Toulcova
dvora. S pomocí detektoru si poslechnete jejich běžně neslyšitelné
hlasy a při procházce v terénu budete sledovat  loveckou aktivitu
volně žijících netopýrů.

Babí  léto  se  ponese  ve  znamení  Staročeského  jarmarku
a Dožínkových  slavností.  Program  bude  bohatý  –  divadelní
představení,  spousta  hudby,  stánky  s dobrotami  a tradičními
výrobky, rukodělné dílničky a mnoho dalšího. 

Na podzim se budou konat oslavy  spojené  se Dnem stromů,
které  probíhají  nejen  v areálu  Toulcova  dvora,  ale  i v Den-
drologické zahradě v Průhonicích. V říjnu oslavíme také tradičně
Den  zvířat,  kdy  je  celodenní  program  spojený  se  zvířecí  temati-
kou.  Těšit  se  můžete  na  procházku  farmou,  stříhání  ovcí,
vystoupení  dětí  na  huculských  koních  nebo  ukázky  práce  na
policejních koních. A před Vánoci a během Vánoc se bude konat
řada  akcí  –  vánoční  výstavy,  tvořivá  odpolední  setkání  či  velký
Mikulášský jarmark. 

Školní a předškolní kolektivy do Toulcova dvora docházejí na
ekologické  výukové  programy.  Cílem  výukových  programů  je
doplnění  školní  výuky  o praktickou  ekologickou  výchovu.  Pro
většinu dětí  je  takový program opravdu  zážitkem. Seznamují  se
s domácími zvířaty z farmy, zkoumají přírodní ekosystémy, učí se
staré řemeslné postupy a vše si mohou vyzkoušet a osahat. Každý
rok  jsou  připravovány  také  sváteční  vánoční  a velikonoční
programy,  při  kterých  si  děti  vyrobí  perníčky,  svíčky,  vánoční
pečivo  či  ozdobí  kraslici.  Při  terénních  exkurzích  se  vyjede
vlakem či autobusem do přírody v okolí Prahy, kde se kromě her
děti dozví spoustu zajímavostí z okolní živé i neživé přírody. 

Odpoledne na Toulcově dvoře probíhají chovatelské, jezdecké
či  tvořivé  zájmové  kroužky.  Pravidelné  schůzky  se  konají
v klubovnách a v přírodním areálu. Každoročně se také pořádají
zimní  lyžařské  tábory, v létě putovní  tábory s koňmi nebo  třeba
příměstské  tábory,  které  probíhají  přímo  na Toulcově  dvoře. Ve
všední  i o víkendu  také  mohou  rodiče  s dětmi  dorazit  na
nejrůznější programy a akce (přednášky, promítání, tvořivé akce,
setkání se zvířaty). 

NABÍDKA SLUŽEB
V Infocentru  Toulcova  dvora  je  možné  si  zakoupit  pohledy 
nebo  třeba  turistické  vizitky.  O víkendu  Infocentrum  pořádá
pravidelné prohlídky dvora,  během kterých  se návštěvníci  dosta
nou  do  běžně  nepřístupných  prostor  –  gotického  sklepení  či
špýcharu.

Při  řešení  zapeklitých  problémů  z oblasti  ochrany  přírody
a ekologie se můžete spolehnout na knihovnu, kde je k dispozici
více  než  700  odborných  titulů  s převážně  environmentální
tematikou. S dotazy se také můžete obracet na ekoporadnu, pra-
covníci vám rádi poradí. 

Ve  Zdravé  jídelně  je  příjemné  posezení,  výborné  obědy,
domácí  zákusky  či  přírodní  šťávy  a limonády.  Po  předchozí
domluvě pro vás jídelna zajistí i snídaně a večeře. Mimopražské
školní kolektivy, ale  i jednotlivci se mohou ubytovat v hostelu,
který je součástí Toulcova dvora. Prostory Toulcova dvora je také
možné  si  pronajmout  např.  pro  netradiční  oslavu  narozenin  se
zajímavým programem. 

A CO SE V TOULCOVĚ DVOŘE LETOS CHYSTÁ? 
Na tajemné Svatojánské slavnosti bylin se můžete těšit na konci
června.  Slavnosti  jsou  tradičním  setkáním  s bylinami  léčivými,
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v počátku  jisté  nedostatky  –  zemina  hráze  měla  být  během
výstavby hutněna dokonaleji a po menších vrstvách, těleso hráze
si  v důsledku  toho  nerovnoměrně  sedalo,  a proto  po  několika
měsících  došlo  k postupnému  rozlomení  hráze  nad  výpustní
štolou. Ukázalo se také, že sklon hráze byl od počátku příliš strmý
a že hráz by neodolala ani padesátileté vodě. Když došlo 18. září
1916 k protržení hráze, byli sice obyvatelé Desné evakuováni, ale
nebyl  čas  evakuaci  ani  zdaleka  dokončit.  Desítky  lidí  při  tom
přišly o život, stovky lidí o svá obydlí; pily, mlýny a brusírny skla
podél Bílé Desné byly  smeteny vlnou, která  s sebou valila  jako
obrovská beranidla kmeny stromů a kameny.  Osud této přehrady
nadlouho ovlivnil stavby sypaných hrází v celé Evropě.

O čtyřicet let později už byly technologie a lidské znalosti při
stavbě hrází mnohem dál, a tak výstavba hydroelektrárny na řece
Vajont v Itálii severně od Benátek byla rozměrově daleko velko-

Zdálo by se, že vyrobit energii z obnovitelných zdrojů nenese pro
člověka  žádné  riziko,  nezamořuje  to    ovzduší,  vodu  ani  půdu
a neztenčuje zásoby nerostných surovin. Václav Klaus kdesi řekl,
že každý zdroj  je v nějakém časovém horizontu obnovitelný, že
proto používat termín obnovitelné a neobnovitelné není správné,
prostě by to měly být jen „zdroje“. Kampak by asi byly zařazeny
v dnešní době často nazývané „lidské zdroje? Možná do nové ka-
tegorie – nahraditelné. 

Energie  získaná  z vody  přináší  přírodě  asi  nejméně  nega-
tivních  externalit.  Hydroelektrárny mají  dlouhou  historii,  vždyť
všechny  mlýny  a pily  v minulých  staletích  byly  vodní  energií
poháněny.  Jak  ovšem  člověk  dokázal  stavět  větší  stavby,  vyšší
domy, delší mosty, … , tak spolu s lidským sebevědomím rostlo
i nebezpečí, co se stane, když zde selže lidský faktor.

Jedna  z nejnešťastnějších  událostí  v historii  vodních  nádrží
u nás (byť ne postavená za účelem výroby energie, ale za účelem
zachycení  vody  z jarních  povodní)  bylo  protržení  přehrady  na
říčce Bílá Desná v Jizerských horách. Projekt připravovaný již od
roku  1912  byl  dokončen  v roce  1915,  snad  i 1.  světová  válka
způsobila,  že  sypaná  hráz  v zaříznutém  údolí  řeky  měla  již

Červěně
ohraničený
sesuv půdy

nad
Vajontem

Vždycky, když si člověk myslí, že zvítězil nad přírodou
a poručil větru dešti, nedopadne to dobře. Na druhé straně
Vltava také v Praze neteče svým přírodním korytem, máme ji
spoutanou vysokými kamennými stěnami, a kdyby přece
jen zlobila, protipovodňové zábrany se uzamknou a my si
můžeme z Petřínské rozhledny pochvalovat, jaké máme
chytré inženýry. 
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v Itálii i pod Jizerskými horami

Protržená přehrada na Bíle Desné



V den katastrofy už situace byla kritická, nejohroženější bylo
Longarone  stojící  přímo  v cestě  předpokládané  vlny.  Přesto  se
nikdo, a to ani večer, neodhodlal nařídit evakuaci obyvatel. 9. října
ve 22:39 se z hory Toc definitivně utrhly a do jezera zřítily 2 km2

svahu o hmotnosti  260-270 miliónů tun, tato masa kamení, štěrku
a bláta  se  řítila  do  nádrže  rychlostí  25m/s.  Obří  sesuv  vytlačil
najednou  asi  50  miliónů  tun  vody,  zdvihl  vlnu  vysokou  až 
250 metrů, která spláchla budovy v údolí, větší část vody a bahna
pak byla vlnou vysokou 100 – 150 m vržena přes hráz směrem na
Longarone.  Hráz  katastrofu  přežila  téměř  nedotčena,  ale  do
Longarone vlna dorazila asi do 3 – 4 minut a prakticky celé ho
spláchla,  kromě  toho  bylo  zničeno  několik  dalších  městeček
v údolí řeky Piavy, nebezpečná vlna se zklidnila až u ústí do moře.
Obyvatelé  Longarone  byli  bez  šance  na  přežití.  Nejdříve  přišla
tlaková  vlna  vzduchu,  pak  se  přiřítilo  čelo  vlny  o výšce  okolo 
70 metrů.  Jen málo  lidí  se nacházelo dostatečně vysoko v údolí
nebo mimo hlavní proud. Většina lidí byla doma nebo v hospodě
na náměstí sledovali fotbal. Celkem ten večer zahynulo asi 2 000
lidí. Těla celé řady obětí se nikdy nenašla, zůstala někde hluboko
pod  nánosy  bahna.  Další  těla  odplavala  po  proudu  Piavy
a záchranáři je vytahovali z řeky až u moře. Následné vyšetřování
sice zjistilo, proč k celé události došlo, byla objasněna role všech
zúčastněných, nicméně odsouzeno bylo jen málo z nich a většinou
si ani neodseděli celé tresty. Jeden z mála, kdo si celou katastrofu
vzal doslova k srdci, byl architekt přehrady, který ve chvíli katas-
trofy spáchal sebevraždu  (stejně jako Karel Podhajský – stavitel,
který měl dozor na stavbě přehrady na Bílé Desné). 

Voda  je  živel,  který může  nečekaně  získat  na  síle  a poté  je
z něj zabiják, jak víme i z velkých povodní z Prahy a na Moravě.
Vltavská kaskáda sice neovlivnila nijak pozitivně průběh povodně
v Čechách v roce 2002, ale naopak v roce 1954 ještě nenapuštěné
Slapy zachránily Prahu před velkou povodňovou vlnou. Přehrady
mají mimo jiné i funkci rekreační, vodárenskou, plavební, pokud
tedy neselže při jejich stavbě lidský faktor, jako se to stalo ve dvou
popsaných případech, jejich stavba je ve většině případů v krajině
přínosem. Ale  ten,  kdo přežil  katastrofu v Longarone,  by  se  asi
pod hráz nádrže Lipno nepřestěhoval, ani kdyby jim okny místo
vody teklo zlato.

rysejší.   Myšlenka  postavit  velkou  elektrárnu  na  řece  prudce  se
valící  z hor  nebyla  vůbec  špatná.  Projektovaná  výška  hráze
vystavěné v úzké průrvě mezi skalami byla (nebo vlastně stále je)
262 m, šířka u báze přehrady 27 m. Při plánování přehrady došlo
ke  třem  zásadním  pochybením:  přehrada  byla  postavena  na
naprosto nevhodném geologickém podloží, dále hladina přehrady
byla  navýšena  nad  úroveň,  která  ještě  byla  bezpečná,  největší
tragédií  ovšem  bylo,  že  v předvečer  neštěstí,  9.října  nebyl  dán
pokyn k evakuaci obyvatel měst pod přehradou.

Geologické  průzkumy  od  počátku  nebyly  pro  tento  projekt
příznivé, na skalním podloží hory Toc tyčící se nad přehradou leží
vrstva jílu a na ní teprve ostatní vrstvy zeminy o různé struktuře.
Znalci  konstatovali,  že  ve  chvíli,  kdy  voda  pronikne  až  k jílu,
z jílu  se  stane  kluzké  mazlavé  blátíčko  a skalní  podloží  pak
poslouží  jako skluzavka pro něj  i pro všechno, co bylo uloženo
nad  ním.  K sesuvům  ostatně  v daném  místě  již  v geologické
historii  údolí  došlo. Tento  závěr  byl  učiněn  ještě  před  napuště-
ním  přehrady.  Přesto  bylo  rozhodnuto  o utajení  skutečnosti
a pokračování  v práci.  Již  v době  napouštění  přehrady  došlo
v oblasti k několika zemětřesením, která navzdory upuštění vody
v nádrži  neustávala.  Někteří  obyvatelé  raději  z městečka
Longarone,  které  leželo  několik  kilometrů  pod  nádrží,  odešli,
mnozí  však  zůstali.  Vedení  přehrady  se  po  další  sérii  sesuvů
a vzniku trhlin v tělese hráze rozhodlo v září 1963 přehradu přece
jen trochu upustit. Tímto rozhodnutím ale snížili protitlak vody,
který v ten okamžik přidržoval milióny tun vodou nasáklé zeminy
přitisknuté na horu Toc a katastrofa se stala neodvratnou. Během
počátku  října  1963  se  sesuv  svahu  zrychlil  z centimetrů  na
desítky centimetrů až metr za den, ale vedení přehrady stále oby-
vatele nevarovalo. 

Přehrada
Vajont již
bez vody
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platí několik norem a nařízení, které mají
omezovat  překročení  oné  jinak  nejasné
hranice,  kterou  lze  popsat  i následovně:
Může elektrokolo na silnici? Může na cyk-
lostezku?  Abychom  se  neutopili  v práv-
ních a technických kličkách, zjednodušme
Směrnici 2002/24/EC, která se týká schva-
lování určitých motorových vozidel, podle
které jsou z tohoto schvalovacího procesu
vyňata  elektrokola,  která  při  asistenci
elektromotoru nepřekročí rychlost 25 km/h
a  jejich  motorek  nemá  výkon  vyšší  než 
250 Wattů.  Dále  je  zde  norma  ČSN  EN
15194, která je známá pod zkratkou EPAC.
Shrnutím obou předpisů vychází, že pokud
elektrokolo oba předpisy splňuje, je na něj
z hlediska  českého  Zákona  o provozu  na
pozemních  komunikacích  pohlíženo  jako
na  jízdní  kolo  bez  elektrické  asistence,
tedy  na  kolo  normální  včetně  všech  jeho
výhod.  Pokud  však  stroj  uvedené  limity
přesáhne, je již zařazen do kategorie malý
skútr,  kde  se  vyžadují  náležitosti  známé
z velkých  motorek  (řidičák,  pojištění,
registrační značka atd.).

TOČIT PEDÁLY NEBO
NETOČIT?
V případě  elektrokol  jde  rovněž  o osu-
dovou otázku, která rozhoduje mezi dvěma
systémy ovládání elektrokola. Vžila se pro
ně označení  „E-Bike“ a „pedelec“. První,
a řekněme i méně vyspělý systém E-Bike
pracuje nezávisle na vašem šlapání a elek-
tromotor  aktivujete  samostatně  otočnou
rukojetí, kterou jakoby přidáváte plyn. Na
takovémto kole pak nemusíte vůbec šlapat
do pedálů. Zde však může nastat problém,
protože  v některých  zemích  jsou  kola
s tímto systémem považována za mopedy.

Mnohem  rozšířenější  (údajně  až  90%
prodaných  elektrokol),  ale  i sofistikova-
nější  systém  pedelec  pracuje  v těsné
součinnosti  s vaším  šlapáním.  Díky  sen-
zorům  elektronika  sleduje  váš  výkon
a k němu přizpůsobuje výkon motoru, tedy
jeho  pomoc.  V praxi  to  pak  vypadá
následovně: elektromotor pomáhá při roz-
jezdu  a také  v okamžiku,  kdy  dochází
k poklesu  rychlosti  ve  stoupání.  Pokud

pouze hmotnost 44 kg byla vyšší. Nicméně
k masivnímu  celosvětovému  rozvoji
a především  výrobě  elektrokol  došlo  až
k samému závěru 20. století.

VJÍŽDÍME DO SOUČASNOSTI
Pravidelně  navštěvuji  nejrůznější  cykli-
stické  výstavy  a veletrhy,  a tak  mohu
dosvědčit, že elektrokola jsou skutečně na
vzestupu. Ještě před několika lety šlo spíše
o kuriozity  a technické  unikáty. Nicméně
semínko  zdárně  rostlo  a v posledních
letech  vyrostl  košatý  strom  trhu  s elek-
trokoly,  což  dokazují  nejen  exponáty  na
veletrzích, ale i nabídka v cykloprodejnách
a především realita v běžném provozu ve
městech, ale i mimo ně. Za hranici, kdy se
semínko  změnilo  v životaschopný  výho-
nek,  se  označuje  rok  1993,  kdy  firma
Yamaha představila své kolo PAS (Power
Assist  System),  kterého  se  již  po  čtyřech
letech  prodávalo  v Japonsku  na  230  000
kusů ročně. 

KOLO NEBO MOPED?
Častou, ale i zajímavou otázkou je hledání
hranice mezi čistým elektrokolem a mope-
dem  s elektrickým  pohonem.  Odpověď
nehledejte  v luzích  technických,  ale  le-
gislativních. V Evropské unii, a tím i u nás

TROCHU HISTORIE
Jízdní kolo samo o sobě je vynález, který
člověku  nabízí  řadu  výhod,  od  zrychlení
pohybu,  přes  možnost  přepravy  nákladu
a konče  třeba  u kola  jako  sportovního
náčiní.  To  vše  pak  potichu,  bez  zápachu,
ekologicky a ekonomicky. Ale i zde se pro-
jevila  ona  lidská  pohodlnost, mnohým  se
šlapat nechtělo, a tak se začalo již zhruba
před  sto  roky  vymýšlet,  jak  si  ulehčit
i jízdu na kole. Samozřejmě jednou z cest
bylo  přidání  spalovacího  motoru  a na 
světě  byla  motorka,  ale  to  je  zcela  něco
jiného.  Druhou  cestou  bylo  nasazení
elektromotoru.  První  patenty  řešící  po-
hon  kola  elektromotorem  byly  podány
v posledním  desetiletí  19.  století  v Evro-
pě  a USA.  Šlo  však  spíše  o pokusy 
než o začátek výroby. První sériová výroba
elektrokol  se  rozeběhla  až  o několik
desetiletí později, a to v roce 1932, jedna-
lo  se  o kolo  EMI/Philips.  Na  další    roz-
mach  elektrokol  si  musíme  počkat  další
desetiletí,  až  do  konce  minulého  století,
a musíme  se  přemístit  do  Japonska,  kam
jinam,  když  zde  sídlí  jak  největší  vý-
robce cyklistických komponentů, tak velké
elektronické  firmy.  Již  v roce  1971  zde
bylo  představeno  kolo  s jízdními  para-
metry srovnatelnými se současnými stroji,

KOLA
nejen na elektriku
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Lidská snaha něco si ulehčit, no řekněme to otevřeně, lidská lenost,
je neskutečně silným motorem stojícím za řadou objevů a vynálezů.
Tak třeba pohyb. Nejprve se osedlal či zapřáhl kůň, následně
nejrůznější oře ocelové, a to jsme již pomalu u tématu tohoto článku,
kterým jsou elektrokola.



včetně  oficiálních  poštovních  doručova-
telů atp.

n Zástupci  policie,  zvláště  dopravní,
městští strážníci v centrech měst, ale také
zdravotníci,  kteří  se  takto  k nehodě
dostanou  mnohem  snáze  a rychleji  než
velká sanitka.

n Velký  potenciál  ve  využití  elek-
trokol  se  nabízí  u osob  s hendikepem,
seniorů  apod.  Zde  elektrokolo  pomáhá
vyrovnávat rozdíly mezi fyzickou kondicí
například  mezi  partnerskými  či  jinými
dvojicemi nebo kolektivy.

n Maminky s dětmi, které své ratolesti
rozvážejí  do  školních  a předškolních
zařízení a následně objíždí obchody či své
zájmy.  Zde  elektrokolo  pomůže  při  zvý-
šené  zátěži  například  s přívěsným
vozíkem.

n Elektrokolo  na  dovolené  může
usnadnit nepříjemná stoupání, zvýší rádius
i méně zdatným cyklistům …

KAM TO VŠE JEDE?
Je  jasné,  že  směr  byl  již  nastaven
a elektrokola si definitivně našla své místo

neustálilo. Rozdíly mezi jednotlivými typy
jsou  dány  jak  v provedení  rámů,  tak
především  v umístění  baterií  a elektro-
motoru. Kombinací  těchto  tří  faktorů pak
vzniká  široká  paleta  tvarů  a řešení  elek-
trokol.  Jen  pro  ilustraci:  baterie  jsou
umísťovány  pod  zadní  nosič,  do  spe-
ciálních pouzder v rámu kola, případně do
podsedlových  nosičů,  či  jsou  integrovány
přímo  v rámu;  elektromotor  naleznete
nejčastěji  v zadním,  méně  v předním
náboji,  ale  může  být  i ukrytý  v sedlové
trubce nebo umístěn u klik; konečně rámy
mohou být klasické pánské, dámské, sklá-
dací nebo zcela originální.

A to jsem se ještě nezmínil o možnosti
přestavby  běžného  kola  na  elektrokolo.
K tomuto  slouží  kompletní  sady,  které
však  obvykle  pracují  v systému  E-Bike,
vyspělejší  sady  pak  cenou  dosahují  cen
originálních elektrokol.

PRO KOHO JE ELEKTROKOLO?
Jednoduchá  otázka,  složitá  odpověď.
Jednodušší je odpověď na dotaz, pro koho
elektrokola  nejsou  –  pro  aktivní  cyklisty,
kteří  od  svého  stroje  očekávají  sportovní
výkon,  přiměřenou  námahu  (ačkoliv  ta-
ková  projížďka  s nefunkčním  elektro-
kolem o váze cca 25 kg má  jistě něco do
sebe) a lehkost a nezávislost pohybu.

Elektrokolo  jistě  ocení  následující
skupiny  uživatelů,  které  lze  rozdělit  na
profesionály a amatéry:

n Lidé,  kteří  se  potřebují  operativně
pohybovat  po  městských  aglomeracích,
manažeři,  messengeři  a jiní  poslíčci,

jedete  dostatečně  rychle  a plynule,  elek-
tronika asistenci motoru utlumuje. Totéž se
samozřejmě  stane,  pokud  vaše  rychlost
překročí  limit  25  km/h.  Pokud  přestanete
zcela  šlapat  do  pedálů,  kolo  se  pomalu
zastaví.

ECO – MEDIUM – SPORT
Případně  ECO  –  Standard  –  Maximum
nebo  také  1  –  2  –  3. Vše  znamená  jedno
a to  samé,  a to  nastavení míry  asistence,
tedy  pomoci  elektromotoru  při  šlapání
v systému  pedelec.  Na  tomto  nastavení,
které  se  děje  na  ovládací  jednotce  na
řidítkách, závisí  jak poměr vaše šlapání –
výkon motoru,  tak  logicky  i dojezd. Čím
vyšší  pomoc  elektriky,  tím  svižnější
a kratší dojezd, rozdíl může být až trojná-
sobný. Ergonomické a grafické provedení
ovladačů  se  značně  různí,  ale  podstata
zůstává  stejná.  Mnohem  důležitější  než
vlastní  design  je  vyspělost  řídící  elektro-
niky, která se bohužel odvíjí přímo úměrně
k ceně elektrokola. U levného kola nepočí-
tejte  se  špičkovou  elektronikou. Může  se
pak stát, že přijedete pod kopec a pomalá
elektronika  bude  chvilku  vyhodnocovat
situaci.  Tato  kritická  prodleva  vás  pak
doslova zastaví a budete se muset rozjíždět
znova. Zjednodušeně lze říci, že u systému
E-Bike  cyklista  zapomene  šlapat,  u lev-
ného  systému  pedelec  zapomene  správně
a včas řadit.

CO KUS TO ORIGINÁL
Technické  provedení  elektrokol  se  za
desetiletí  jejich  vývoje  zatím  zcela
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dražší  varianta  by  představovala  částku
35  000 Kč.  Jako  technické  řešení  zvolili
systém  Pedelec,  protože  nechtěli  „zapo-
menout“ šlapat.

To vše se stalo začátkem tohoto roku,
sezona začíná a pan B. se  již nyní  těší na
to,  jak  si  opět  bude  s manželkou  užívat
výletů, které dříve nemohli celé absolvovat
pěšky,  nyní  budou  mít  širší  záběr  a ve
stoupáních  již nebudou zdržovat.  Jako cíl
první velké elektrokolové výpravy má pan
B. společně s manželkou vybránu Vysoči-
nu, a jak již název tohoto kraje napovídá,
elektrická  pomoc  se  ve  zdejších  stou-
páních jistě bude hodit.

KDYŽ JE NÁKLAD TĚŽKÝ
Mladá  maminka,  dvě  děti,  bydliště  na
kopci,  školka,  kroužky,  služby,  vše  dole
u Vltavy,  kam  je  to  asi  2,5 km.  To  jsou
vstupní  informace  o paní  K.,  ale  vlastně
i jejím manželovi, protože se o elektrokolo
společně  dělí.  Výběr  stroje  zde  zajistil
manžel, a to pomocí internetu. Dalším fak-
torem,  který  u této  rodiny  hrál  při  výběru

UŽ SE ZASE TĚŠÍME NA VÝLETY
Jako  prvního  představíme  pana  B.,
dáváme mu přednost  jako nejstaršímu,  je
mu  lehce  přes  šedesát.  Právě  věk  hrál
zásadní  roli  při  rozhodování  o koupi
elektrokola. Předně nutno podotknout, že
pan  B.  a jeho  žena  jsou  i ve  svém,
řekněme,  pokročile  středním  věku  velmi
aktivní,  rádi  chodí,  jezdí  na kole,  ale  jak
sám pan B. přiznává, jde to stále obtížněji.
Chůze  je  pomalá  a výzvy  a vzdálenosti
veliké,  proto  se  vrátili  k jízdním  kolům,
ale  již  to  nebylo ono. Při  svých výletech
začali brzdit přátele, které nechtěli opustit,
a tak  došlo  na  elektrokola,  navíc  zde  již
byly  vzory  v okolí.  V případě  pana  B.
a jeho ženy bylo zvoleno řešení v podobě
elektrifikace  již  stávajících,  kvalitních
kol.  První  kroky  směřovaly  na  internet,
kde  získali  základní  informace,  ale
konečnou volbu udělali až v osvědčeném
servisu,  kde  dostali  na  výběr  tři  cenově
rozdílné varianty. Zvolili střední cestu, za
elek-trifikaci jednoho kola zaplatili včetně
montáže  necelých  20  000  Kč,  přičemž
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Co člověk, to originál, a obzvláš] ve vztahu k něčemu, co je nové
a navíc lehce kontroverzní, tak jako elektrokolo. Pro určitou skupinu
lidí je elektrokolo něčím nepřijatelným, něčím, co přesahuje hranice
cyklistiky směrem k lenosti motoristů, pro dalšího je pozitivním
řešením určitého stavu. Podívejme se na tři skupiny uživatelů bicyklů
s elektropohonem. Oslovili jsme konkrétní uživatele elektrokol,
jména nejsou důležitá, všichni s radostí využívají výpomoc malého
elektromotorku, ale každý z nich si svůj stroj pořídil ze zcela jiného
důvodu.

PROČ MÍT NEBO NEMÍT ELEKTROKOLO
ANEB 

ELEKTROKOLO V PRAXI
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v cyklistickém  světě.  Vše  se  mění  podle
jednotlivých  zemí,  například  v Číně  je
elektrokolo  běžným  jevem a v roce  2004
jich zde jezdilo asi 2,5 mil., podobný boom
nastal  i v Holandsku.  Rozdíly  budou
rovněž  i v jednotlivých  zemích  podle
jejich  ekonomické  vyspělosti,  ale  i podle
dosavadní  cyklistické  tradice.  Pokud  je
kolo  vnímáno  jako  běžný  dopravní  pro-
středek,  mají  zde  elektrokola  větší  šanci
k rozšíření než v zemích, kde je kolo spíše
sportovní  či  rekreační  záležitostí,  což  je
právě  případ  Česka,  kde  se  asi  masovou
záležitostí jen tak nestanou.

Pokud  se  týká  technického  vývoje
elektrokol,  zde  je  situace  ještě  nejasnější,
protože  nevíme,  co mají  velké  korporace
pod  pokličkou  svých  vývojových  hrnců.
Určitě  se  bude  snižovat  váha  elektrokol,
především jejich akumulátorů, u nich pak
naopak bude stoupat výkon. Rovněž bude
snaha  o zkvalitňování  elektroniky,  která
rovněž  podpoří  prodloužení  dojezdu
a životnosti  akumulátorů.  Vývoj  dalších
komponentů  tedy  např.  řazení,  brzdy
a pružení  jde  ruku v ruce  s vývojem dílů
pro běžná kola.

A TO NENÍ VŠE
Problematika  elektrokol  je  poměrně
mladou  záležitostí,  a tím  i relativně málo
známou.  Nedotkli  jsme  se  ještě  řady
aspektů  této  techniky,  jako  je  cena,  váha,
nabíjení,  neprobrali  jsme  jednotlivé  typy
kol atd. Obsáhnout vše je nad rámec toho-
to  časopisu,  ale  toto  nebylo  ani  účelem
článku,  chtěl  jsem  jen  uvést  několik  zá-
kladních informací. Pokud vás elektrokola
zaujala  nebo  dokonce  uvažujete  o jeho
zakoupení,  dostatek  informací,  nezávis-
lých  recenzí,  ale  i reklamních  materiálů
jednotlivých dovozců a výrobců naleznete
samozřejmě  na  internetu.  V nabídce
knihkupectví  je  i knížka  probírající  elek-
trokola  ze  všech  stran.  Zajímavou  alter-
nativu  pak  nabízí  půjčovny  těchto  kol,
případně nejrůznější testovací akce, kde si
vše můžete osahat nanečisto.



příležitost k zakoupení nového elektroko-
la. Tentokrát byl zvolen stroj s příšlapem,
tedy  Pedelec  a  opět  nastalo  přestavování
k  obrazu  majitelky.  Paní  M.  má  oproti
předchozí uživatelce elektrokola, paní K.,
poněkud  odlišný  přístup  nejen  k  využití,
ale  i  k  samotné  jízdě,  zásadně nejezdí po
chodnících,  pokud  není  cyklostezka,  jede
po ulicích společně s auty. Má ráda okolo
sebe volný prostor, naučila se auta vnímat
a jezdit mezi nimi. Po městě jezdí všude od
trhů až třeba po divadla.

PRO ÚPLNOST
Uvedené  tři  skupiny  uživatelů  elektrokol
samozřejmě  nejsou  přesně  danými  ška-
tulkami, vše se může nejrůzněji překrývat.
Takže  navíc  bychom  ještě  rádi  uvedli
jednu  skupinu  cyklistů,  majícím  k  elek-
trokolům prozatím nerozhodný postoj. Jde
o  jezdce,  kteří  na misky pomyslných vah
kladou  svoji  fyzickou  kondici,  touhu  po
jízdě  bez  jakéhokoliv  omezení  výdrží
baterií, vyšší váhu a cenu. Elektrokolo má,
jako  snad  vše,  své  pro  a  proti,  ale  až
půjdete někdy po ulici Prahy nebo  jiného
velkého města, možná si všimnete cyklisty
nebo cyklistky,  na které  je pěkný pohled.
Nejsou  upocení,  nejezdí  ve  strakatých
dresech,  k  tomu  jedou  nějak  podezřele
lehce,  obvykle  i  jejich  kola  jsou  jiná,
pohlednější. Nyní již víte, proč je tomu tak
– jedná se o jezdce na elektrokolech.

VŠUDE A STÁLE ELEGANTNĚ
A  jsme  u  další  skupiny  uživatelů  elek-
trokol,  i  zde  jsme oslovili  ženu,  paní M.,
ale místo ní může být klidně i muž. Jedná
se  o  lidi,  kteří  nevnímají  jízdní  kolo,  tím
spíše  elektrokolo,  jako  sportovní  nástroj,
ale jako čistě dopravní prostředek. Paní M.
preferuje ekologický způsob života, proto
nevlastní  s  manželem  auto  a  sama  ani
nemá řidičské oprávnění. Zároveň chce být
dámou,  je  ráda  elegantně  oblečená,  i  na
kole jezdí v sukni nebo v šatech. Kolo má
rovněž  barevně  sladěné,  kožené  rukojeti,
na  řidítkách  originální  proutěný  košík.
Tento  opravdu  pěkný  stroj  je  již  druhým
elektrokolem, které paní M. vlastní. První
kolo  bylo  dárek  místo  šperku  za  první
porod.  Bylo  to  kolo  z  druhé  ruky,  které
bylo  přestavěno  na  potřeby  města.  Šlo  o
systém  e-kolo,  tedy  s  ovládáním  otočnou
rukojetí. Tento stroj již dosloužil, ale nastal
druhý porod, a s touto radostnou událostí i

roli,  byla možnost  převážet  kolo  nejen  ve
vlaku, ale i v prostředcích MHD, proto bylo
vybráno skládací elektrokolo, s kterým za-
tím neměli při kombinované přepravě prob-
lémy. Specifikem využití elektrokola v ro-
dině paní K. je to, že je za něj často zapřa-
hán vozík s dětmi, a to je již pořádný náklad
k tomu,  aby  jej  na  obyčejném  kole  slabá
žena utáhla do několikakilometrového stou-
pání. Navíc obvyklá trasa od Vltavy na Li-
buš  umožňuje  jízdu  po málo  frekventova-
ných chodnících, ale zde jsou často obrub-
níky,  na  které  by  paní  K. obsazený  vozík
bez pomoci elektromotorku nedostala. I zde
byl  zvolen  systém  ovládání  pedelec,  ale
elektrickou pomoc paní K. zapíná pouze při
jízdě do kopce. Elektrokolo si občas půjčuje
i manžel, který pracuje na Hradčanech. Ke
svým  cestám  upřesňuje,  že  při  cestě  do
práce  se  stejně  zpotí,  protože  v prudkém
stoupání  Nerudovou  ulicí  není  ani  elek-
trokolo spásou.

37

www.nakole.cz, www.horydoly.cz, www.itest.cz, www.nazeleno.cz



Drobné  znečištění  obalů  nevadí.  Stačí  tedy,  když  potravinu
důkladně dojíte nebo z kelímku pořádně vyškrábnete. Je dobré je
lehce vypláchnout vlažnou vodou, protože při delším skladování
doma by mohly být cítit. Navíc mastné obaly či obaly se zbytky
potravin omezují následnou recyklaci. 

4) Před vhozením do kontejneru musím z časopisů
a dokumentů odstranit kancelářské svorky.    

Svorky není  třeba odstraňovat. Při dalším zpracování papíru
takzvaným rozvlákněním jsou odloučeny. Z papíru se stane hladká
kaše a těžší části jako svorky a sponky klesnou ke dnu, odkud jsou
vybírány magnetickou separací.

5) Před vhozením do kontejneru musím plastové
obaly od kosmetiky důkladně vymýt, je to
chemikálie.    

Stačí, když zbytky kosmetických přípravků, jako jsou mýdla,
šampony,  krémy,  zcela  spotřebujete  a do  kontejneru  na  tříděný
odpad je vhodíte prázdné.

1) Jak to, že se někde třídí plasty společně
s nápojovým kartonem a někde se vše třídí
odděleně?

Systém  hospodaření  s odpady  totiž  stanovuje  obec  vlastní
vyhláškou. Proto se může stát, že v jednotlivých obcích se systém
sběru odpadu liší. Ve vyhlášce se stanoví, které druhy odpadů se
v obci sbírají, co a kam byste měli odkládat. Například nápojové
kartony dávají někde společně s papírem do modrého kontejneru,
jinde  patří  do  oranžového  kontejneru  nebo  rozdávají  svým
občanům speciální pytle, které se naplněné odkládají na vyhrazené
místo.  Ve  vyhlášce  byste  měli  nalézt  informace  i o sběrných
dvorech  či  o sběrových  akcích,  řada  obcí  organizuje  například
sběr odpadů ze zahrad nebo sběr elektroodpadu. 

Máte-li  dotazy  typu  „Proč  nestojí  kontejnery  i před  naším
domem?“  či  „Kde  najdu  nejbližší  sběrný  dvůr  a co  tam  mohu
odvézt?“, obraťte se na obecní či městský úřad, odbor životního
prostředí. 

Jako občan konkrétní obce či města musíte dodržovat postupy
stanovené obecní vyhláškou.

2) Musím sešlapávat PET láhev?
Nemusíte, ale měli byste.   Šetříte  tak další prostor v kontej-

neru  a tím  také  náklady,  které  jsou  spojené  se  svozem  odpadů.
Láhev  stačí  buď  sešlápnout,  nebo  zmáčknout.  To  stejné  platí
u nápojových kartonů nebo papírových obalů. 

3) Před vhozením do kontejneru je třeba odstranit
z PET lahve víčko a etiketu.  

PET láhve můžete do kontejneru vhazovat s etiketou i víčkem.
Obojí  bude  při  dalším  zpracování  automaticky  odděleno.  PET
láhve  sešlápněte!!!  Nesešlápnuté  láhve  jsou  objemné  a tím
zdražují přepravu, komplikují manipulaci a recyklace se tak stává
nákladnější.  Před  vhozením  do  kontejneru  musím  kelímky  od
jogurtů a jiných potravin důkladně vymýt.    

V České
republice je
k dispozici

214 tisíc
barevných

kontejnerů.

V České republice je 220 tisíc barevných kontejnerů, do
kterých třídí dvě třetiny Čechů. Ovšem stále někteří bojují
s mýty, které jsou se tříděním a recyklací odpadů spojené.
Pojďme se podívat na nejčastější z nich.
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9) Česká republika si ve srovnání s ostatními
evropskými státy vede ve třídění odpadů špatně.

Mohlo by se zdát, že jsme ve třídění odpadů v Evropě někde
pozadu. Ale to je veliký omyl. Přesto, že jsme se systematickým
rozvojem třídění odpadů v Čechách začali později než v ostatních
státech  takzvaně  západní Evropy,  až v roce 1999,  tak  se dá bez
skrupulí říci, že jsme je nejen dohnali, ale v některých komoditách
jsme  dokonce  na  špičce  ve  třídění  odpadů.  Například  v třídění
a recyklaci  plastových  obalových  odpadů  jsme  byli  donedávna
dokonce  na  prvním  místě,  nyní  se  pohybujeme  na  předních
příčkách ve sběru plastů, papíru a skla.

10) Co je to nápojový karton?
Nápojový karton je pevný obal, do kterého se balí například

mléko,  džusy  nebo  rajský  protlak  či  jiné  druhy  omáček. Hlavní
složkou nápojového kartonu je vysoce kvalitní papír. V případě, že
výrobce  chce  v obalu  uchovávat  trvanlivý  nápoj,  je  základní
struktura nápojového kartonu doplněna o tenkou hliníkovou fólii,
která pomůže uchránit výrobek i před ultrafialovým zářením, a tak
je možné nápoj skladovat i několik měsíců.

6) Před vhozením do kontejneru musím z dopisních
obálek vytrhnout fóliové okénko.    

Do  kontejneru  na  papír  můžete  vhazovat  obálky  celé.
Zpracovatelé mají zařízení, která si s fóliovými okénky poradí za
vás.

7) Do kontejneru nesmím vhazovat skartovaný
papír.    

Do modrého kontejneru vhazujte skartovaný papír stejně jako
každý  jiný  papír,  který  není  promáčený,  mastný  nebo  jinak
znečištěný. Tím se myslí i biologické nečistoty.

8) Stejně se to sype na jednu hromadu 
Nikoli,  po  roztřídění  už  se  jednotlivé  materiály  nikdy

nemíchají dohromady. V dnešní době, kdy se za každou uloženou
tunu  odpadů  na  skládkách  platí,  nemá  nikdo  zájem  sesypávat
odpady  dohromady.  Jen  občas  se  bohužel  najdou  ti,  kteří  jsou
schopni celý tříděný odpad znehodnotit nežádoucími příměsemi,
jako  je  například  směsný  komunální  odpad.  Pokud  se  něco
takového stane a obsah kontejneru s tříděným odpadem je natolik
znečištěn, že s ním již nelze nakládat  jako s odpadem tříděným,
není možné ho naložit na svozový vůz spolu s ostatním tříděným
odpadem.  Tím  by  bylo  znehodnoceno  to,  co  je  již  na  voze
naloženo.  S takovým  znečištěným  tříděným  odpadem  je  třeba
nakládat jako s odpadem směsným a odvézt ho na skládku nebo
do spalovny.  Ovšem je třeba říct, že tyto excesy nejsou na denním
pořádku a lidé se snaží odpady třídit pečlivě.

VLEVO
NAHOŘE:
V třídění
plastů se
v rámci
Evropy
řadíme na
přední
příčky. 

V České
republice má
možnost
třídit 98%
obyvatel.

Třídění
v domácnosti
mohou
usnadnit
také
jednoduché
tašky.

DOLE:
Třídění
odpadů
v domácnos-
ti si lze
zařídit třeba
i prostřednic-
tvím
plastových
boxů.
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Jaká specifika a technické vybavení je
zapotřebí k uskutečnění hry, která podpo-
ruje nejen aktivní učení, ale také týmovou
práci,  kooperaci,  soutěživost  a posilování
počítačové gramotnosti a ekogramotnosti: 

1.  učení  probíhá  formou  hry  v herní
platformě;
2. hra má pevnou strukturu a pravidla;
3. hra má cíl;
4.  hra  vyžaduje  od  žáků  specifické
znalosti;
5. hra má zpětnou vazbu;
6. hra obsahuje prvky soutěže;
7. součástí hry je řešení problémů;
8. důležitá je komunikace;
9. hra má příběh – vnáší emoce.

KTERÉ PROBLÉMY ŽIVOTNÍHO
PROSTŘEDÍ HRA ŘEŠÍ?
Důležitými aspekty hry s využitím scéná-
řů  zaměřených  na  aktuální  otázky  život-
ního prostředí  je podpora aktivního učení
a zvyšování environmetálního povědomí. 

Úplný  název  projektu  je:  „Školní vý-
uka průřezového tématu environmentální
výchova (PT eV) prostřednictvím kom-
binovaného programu ve škole i mimo
školu s využitím multimediálních i mobil-
ních technologií“ s registračním  číslem:
CZ.1.07 / / 1.1.00/08.0084. Koordinátorem
projektu  je Cross Czech a.s, která projekt
realizuje  v partnerství  s Klubem  ekolo-
gické výchovy o.s. a s Výzkumným ústa-
vem  pedagogickým  v Praze.  Projekt  je
financován  ze  zdrojů  Evropského  sociál-
ního  fondu  a státního  rozpočtu  České
republiky.  Cílem  projektu  bylo  začlenění
ICT do realizace environmentální výchovy
na  2.  stupni  základních  škol  a v nižších
ročnících  gymnázií. Výstupem  z projektu
je sedm vzdělávacích programů vhodných
pro  praktickou  realizaci  environmentální
výchovy. Vzdělávací programy jsou zpra-
covány formou jednoduché počítačové hry
na herní platformě. V současnosti  je plat-
forma  volně  k dispozici  na  www.
envigame.cz.

mentální  výchovy  zábavnou,  netradiční,
efektivní  a inovativní  formou,  konkrétně
prostřednictvím didaktické hry.

DIGITAL GAME – BASED
LEARNING (DGBL)
Projekt  ENVIGAME  je  postaven  na
principech  tzv.  digital game-based lear-
ning (DGBL),  v překladu  „vzdělávání
založené na digitálních hrách“. Využívání
počítačových  her  ve  výuce  je  záležitostí
teprve  posledních  let  20.  století,  které
odborníci  také označují  jako období  ICT
boomu.  Samozřejmou  součástí  života
současných  mladých  lidí  je  každoden-
ní  využívání  internetu,  audio  a video
přehrávačů,  notebooků,  mobilních  tele-
fonů,  a  proto  vyhledávají  a zpracovávají
informace  úplně  jinak  než  jejich
předchůdci. Tomu by měli učitelé alespoň
z části  přizpůsobovat  styl  učení  napří-
klad  zaváděním  DGBL  do  vyučovacího
procesu.

Snahou  realizačního  týmu  projektu
ENVIGAME  bylo  princip  počítačových
her  určitou  formou  včlenit  do  školního
prostředí, propojit aktivity v terénu s prací
na  počítači.  Právě  toto  propojení    pova-
žujeme za jeden z největších benefitů hry.
Herní  scénáře ENVIGAME dodržují  zák-
ladní principy DGBL. 

M oderní  informační  a komuni-
kační  technologie  procházejí
v posledních letech velmi rych-

lým a dynamickým  rozvojem a stávají  se
standardní  součástí  vybavenosti  škol.
Podpora všech vzdělávacích oblastí a obo-
rů moderními  technologiemi  jsou naplňo-
vána  také  průřezová  témata,  ať  už  jde
o výchovu environmentální nebo mediální
či o vytváření obecných kompetencí, jako
je  vyhledávání  či  třídění  informací.  ICT
patří  k obecným  trendům  ve  vzdělávání
i k jeho dlouhodobým záměrům a v tomto
kontextu  jsou  stanoveny  Evropskou  unií
také hlavní cíle:

n 1. urychlit vstup škol do informační
společnosti  jejich  vybavením  informač-
ními prostředky, zejména multimédii;

n 2.  podporovat širokou aplikaci mul-
timédií ve vyučovacím procesu a vytvořit
co největší množství multimediálních pro-
gramů a služeb;

n3.  posílit  evropskou  dimenzi  ve
vzdělávání informačními technologiemi.1

Pro  mladé  lidi  jsou  ICT  nezbytnou
součástí  každodenního  života  a  postupně
si  k nim  nacházejí  cestu  i učitelé.  Jako
příklad  projektu  realizovaného  na  deseti
základních  školách  v ČR  je možné  uvést
projekt  ENVIGAME.  Jeho  cílem  je
začlenit ICT do procesu realizace environ-

Všechny hry
ENVIGAME

jsou 
založeny na

týmové
spolupráci.
Fotografie

dokumentuje
práci žáků

indoor týmu
Gymnázia
a SOŠ Aš 

při plnění
jednoho

z úkolů hry
Kulturní
dědictví

města,
obce, kraje.
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Používání mobilních telefonů žáky neskutečně
bavilo. Na fotografii žákyně pilotní školy 

ZŠ Chýnov, okres Tábor při plnění úkolů hry
Kulturní dědictví města, obce, kraje.

DEN ZEMĚ
VE ZNAMENÍ HER I MEZINÁRODNÍHO 
ROKU ENERGIE S PODPOROU ICT



dovým  hodnocením.  Časová  náročnost
úkolů  je  různorodá.  Důležitým  nástrojem
her  je  okamžitá  zpětná  vazba  a bodové
hodnocení  učitelem.  Má  možnost  vypra-
covanou odpověď žákům vrátit k doplnění
případně, novému zpracování. Body může
učitel přidělit přímo po zodpovězení úlohy,
případně může hru pozastavit a ohodnotit
úlohy  později.  Podporována  je  vysoká
míra  samostatného  rozhodování,  protože
učitel  ve  hře  vystupuje  jen  v roli  hodno-
titele  a pomocníka  v případě,  kdy  žáci
nerozumí  zadání  úlohy.  Komunikuje  se
žáky  přímo  nebo  prostřednictvím  chatu,
který  je  součástí  platformy.  Platforma
svým zpracováním vytváří žákům prostor
pro divergentní přístupy k řešení úloh, ob-
hájení  svých  názorů,  přijímání  oponent-
ských  argumentů  od  učitele  a umožňuje
revidovat své představy.

ROZHODUJÍCÍ BYLY 
MOTIVACE A ZAPOJENÍ ICT 
Efektivní  využívání  informačních  tech-
nologií  ve  výuce  podporuje  aktivní  učení
se  schopností  získávat,  využívat,  zpraco-
vat  a prezentovat  dostupné  informace
zábavnou  formou,  bez  memorování  zna-
lostí.  Ambicí  projektu  ENVIGAME  je
přispět  k moderní  vzdělávací  politice
s efektivním  začleněním  ICT  do  vy-
učovacích  hodin  s propojením  na  enviro-
nmentální  výchovu.  Předpoklad,  že
význam ICT a jejich uplatnění ve školství
poroste, je vysoký. V závěru však musíme
zdůraznit, že i když digitální hry a technika
přispívají  ke  zkvalitnění  a zefektivnění
vzdělávání, úloha učitele zůstává nedílnou
součástí edukačního procesu. Jeho úloha je
nezastupitelná,  protože  ani  ty  nejlepší
špičkové  technologie  a hry  kvalitního
učitele nenahradí.

Navíc se zde objevily i další technické
prostředky potřebné k řešení úkolů, jako je
mobilní  telefon,  GPS.  Šlo  tedy  o další
stupeň,  a to  začleňování  mobilních
informačních technologií (m-learning).

CO ŽÁCI VYTVOŘILI?
Výstupem projektu byly kalendáře, kvarte-
ta, pohlednice, plakáty, koláže. Tedy velmi
široké spektrum výstupů. Posuďte sami na
webu.

ZŠ Kunžak, Jihočeský kraj
ZŠ Svážná, Most, Ústecký kraj
ZŠ Telč, Kraj Vysočina
ZŠ Pohořelice, Jihomoravský kraj
ZŠ Mikoláše Alše, Zlínský kraj
Rozdíl mezi dosud již existujícími pro-

gramy a ENVIGAME je kombinace práce
dětí  přímo  v terénu  a aktivit  ve  třídě
s možností  využití  GPS,  multifunkčního
mobilního  telefonu,  notebooku.  Touto
technikou  byly  vybaveny  všechny  pilotní
školy.  Žáci  tak  měli  možnost  prostřed-
nictvím  hry  mapovat  jednotlivé  regiony
Čech  a Moravy  z hlediska  ekosystémů,
biodiverzity,  kulturního  dědictví  a tradic,
zdravého  životního  stylu.  Program  „Naše
obec  „byl  zaměřen  především  na  mo-
nitoring  environmentálních  problémů
přímo ve městě (obci). 

POSÍLENÍ KOMUNIKACE TÝMŮ
PROSTŘEDNICTVÍM ICT
Ke  vzdělávacím  programům  byly  vytvo-
řené  praktické  metodické  příručky  pro
učitele ve spolupráci  s Výzkumným ústa-
vem pedagogickým. Jak již bylo zmíněno,
specifikem  projektu  ENVIGAME  je
propojení  týmové  práce  žáků  v terénu
(outdoor  tým)  a ve třídě  (indoor  tým)
přímo během hry. Týmy jsou složeny z pěti
a více hráčů. Týmovou prací si žáci rozví-
její  své  sociální  dovednosti. Outdoor  tým
se  na  platformu  přihlašuje  z multifunk-
čních  mobilních  telefonů.  Indoor  tým
přímo z počítačů ve školní učebně. Úkoly
v herních scénářích jsou uspořádány podle
náročnosti do levelů, snahou bylo zachovat
základní principy a pravidla počítačových
her.  Cílem  týmů  je  propracovat  se  po-
stupným  plněním  úkolů  do  nejvyššího
levelu  a hru  ukončit  s co  nejvyšším  bo-

Vytvořeno je 7 herních scénářů:
„Biodiverzita a její poznávání“
„ekostopy naší školy“
„ekosystémy a jejich poznávání“
„Kulturní dědictví města, obce, kraje“
„Naše obec“
„Tradice a zvyky v našem kraji“
„Zdraví a my“
Herní scénáře jsou z časového hlediska

rozděleny  na  dlouhodobé  (trvání  hry  je
půlrok  případně  jeden  školní  rok)
a krátkodobé  (hra  je  nastavena  na  6  vy-
učovacích  hodin,  tedy  je  vhodná  na
realizaci  projektového  dne).  Učitel  může
herní  scénář  v omezené  míře  přizpůsobit
lokálním podmínkám (např. vložením GPS
souřadnic,  specifikací  údajů  vztahujících
se  k lokalizaci  místa,  obrázky,  mapy,
názvy  rostlin  a živočichů  a pod.).  Obsah
úloh  se  však  nemůže  radikálně  měnit.
Do projektu  bylo  zapojeno  10  škol  (cca
250  žáků)  z různých  krajů  celé  České
republiky,  které  zmiňované  vzdělávací
programy  pilotovaly  během  jednoho
školního roku. 

U příležitosti  Mezinárodního  roku
energie  pro  všechny  je  možné  využít
zejména projekt „Ekostopa“.

PILOTNÍ ŠKOLY
Pilotní školy byly reprezentovány většinou
dvojicí  pedagogů  –  koordinátora  EVVO
a učitele  informatiky.  Do  projektu  byly
zapojené  základní  školy  z různých  krajů
a jedno víceleté gymnázium: 

Gy Aš, Karlovarský kraj
ZŠ Březové Hory, Příbram, Středo-

český kraj
ZŠ Hukvaldy, Moravskoslezský kraj
ZŠ Chýnov, Jihočeský kraj
ZŠ Jilemnice, Liberecký kraj

Ve hře
Kulturní
dědictví
města,
obce, kraje 
je úkolem
indoor týmu
mimo jiné
vytvořit
z vlastních
(případně
historických
fotografií)
zajímavou
pohlednici.
Na obrázku
je výsledek
snažení týmu
z pilotní
školy 
ZŠ Chýnov,
okres Tábor.
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Jaké aktivity jste doposud realizovali?
Již  několik  let  úspěšně  spolupracujeme  s občanským  sdružením
Ornita  Praha.  Zapojili  jsme  se  do  projektů  Kavka  ve  městě,
Veverka známá, neznámá a v letošním školním roce Ptáci v naší
zahradě. V prosinci proběhl na naší škole přednáškový den, jehož
hlavním cílem bylo seznámit žáky s ptačími druhy žijícími v jejich
nejbližším  okolí,  druhou  částí  programu  byla  výroba  ptačích
budek, které se zúčastnili žáci 3.  tříd. Samostatně podle podrob-
ného návodu budky sestavili a natřeli ochranným nátěrem. Kon-
cem ledna nás znovu pracovníci navštívili a spolu s dětmi vyvěsili
10 ptačích budek. Od té doby sledujeme, kteří ptáci zde zahnízdí.

Na  začátku  školního  roku  proběhla  na  naší  škole  beseda
o třídění  a recyklaci  odpadů  s názvem Tonda  Obal  na  cestách.
V průběhu besedy lektoři EKO-KOMU vysvětlili dětem správné
třídění  a následné  využití  vytříděného  odpadu.  V každé  třídě
máme  kontejnery  na  papír  a plasty,  na  chodbách  na  použité
baterie, sklo a na školní zahradě máme umístěny dva kompostery.

Společnost  EKO-KOM,a.s.  Středočeský  kraj  vyhlásila  na
podzim výtvarně-literární soutěž Pohádková knížka Třídilka. Do
soutěže jsme zaslali několik prací, téma děti velmi zaujalo.

V rámci  EVVO  se  uskutečnila  v září  na  naší  škole  beseda
Znáte  naše  houby?  s mykologem  a fotografem  J.  Malým
z Mělníka. Žáci se seznámili s charakteristickými znaky jedlých,
nejedlých a jedovatých hub, s léčivými účinky hub, s pěstováním

Paní ředitelce jsme položili několik otázek:
Jak byste charakterizovala vaši školu?
Naše škola se nachází na poměrně  rozsáhlém pozemku v klidné
lokalitě Kolína. Tvoří ji dva pavilony pro 1. a 2. stupeň, které jsou
propojeny  uzavřenou  chodbou.  Součástí  školy  jsou  dvě
tělocvičny, školní dílna, školní kuchyňka, dvě počítačové učebny,
odborné učebny pro přírodovědné předměty, estetickou výchovu,
výuku  jazyků,  šest  učeben  je  vybaveno  interaktivními  tabulemi.
Dále  se  zde  nachází  školní  družina,  jídelna,  keramická  dílna,
v areálu  pak  hřiště. Mezi  oběma  pavilony mohou  žáci  využívat
k odpočinku travnatý prostor. Toto místo přímo vybízí k vytvoření
venkovní učebny.

Naše  škola  je  otevřená  všem dětem,  rodičům  i veřejnosti  jak
obsahem  vzdělání,  demokratickými  principy,  respektováním  žáka
jako  osobnosti,  diferencovaným  přístupem,  vztahy  ve  škole,  tak
i zapojením školy i jejích absolventů do veřejného a praktického ži-
vota,  jejich  profesní  orientací.  Žáky  vedeme  ke  schopnosti
svobodné  a tvůrčí  práce,  samostatnému myšlení  a odpovědnému
rozhodování.  ŠVP  klade  důraz  na  všestranný  rozvoj  osobnosti
každého jedince. Přesto jsme se při tvorbě ŠVP ještě více zaměřili
na  3  specifické  oblasti:  informační  a komunikační  technologie,
sport  a cizí  jazyky.  Zároveň  klademe  velký  důraz  na  ochranu
přírody a ekolo-gické chování.

Jakým způsobem podporujete program EVVO?
Celoročně se staráme o úpravu tříd, školy a jejího okolí, pečujeme
o květinovou  výzdobu  a zeleň.  Třídíme  odpad,  sbíráme  papír,
pomerančovou  kůru,  kaštany  a žaludy.  Do  výuky  zařazujeme
projekty,  soutěže  a pořady  s EV  tématikou.  Do  projektu Alma
Mater Studiorum (vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti
EVVO) se zapojili někteří naši vyučující.

Učebna v přírodě na obrázku žáka školy

Vystudovala Gymnázium v Kolíně a Pedago-
gickou fakultu v Hradci Králové, obor fyzika,
základy techniky a informatika pro 5. až 12.
ročník školy. V letech 1987 – 2008 pracovala
jako učitelka v základním i středním školství.
Od července 2008 vede jako ředitelka
Základní školu Kolín II, Bezručova 980.
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Žáci  9.  ročníků  na  naší  škole  již  několik  let  vypracovávají
absolventské  práce.  Jsou  pro  žáky  příležitostí  k propojení
získaných poznatků a klíčových kompetencí. Cílem je vyhledání
a zpracování  materiálů  k vybranému  tématu  a prezentace  své
práce v závěru základního vzdělání. Témata absolventských prací,
které  se  týkají EVVO,  jsou  tyto: Přírodní  zajímavosti Kolínska,
Ohrožení  organismů  a možnosti  jejich  ochrany,  Chemie  slouží
i ohrožuje, Odkud člověk bere energii, Kolínské parky, Máme rádi
zvířata,  Zdravý  životní  styl,  Lidské  tělo  v číslech,  Dá  se  doma
ušetřit  na  elektrické  energii,  Jihočeský  kraj  –  pro  turisty  ráj,
Zeměpisné nej ČR.

Máte v plánu pokračovat v nastaveném trendu?
Již několik let se snažíme získat dotaci na vybudování venkovní
učebny mezi  oběma  pavilony.  Zatím  se  nám  podařilo  pozemek
urovnat, vykácet nemocné a staré stromy a vysadit několik stromů
nových. Začali  jsme spolupracovat  se zahradními architekty, ale
vše vždy ztroskotá na financích.       

V letošním  školním  roce  jsme  vyhlásili  soutěž  Jak  si
představuji naši venkovní učebnu? Chtěli bychom zde vybudovat
altánek,  květinové,  zeleninové  záhonky,  záhonky  s bylinkami
a léčivými  rostlinami, vysadit  stromy a keře  typické pro  střední
Polabí  a utvořit  tak  naučnou  stezku  doplněnou  informačními
tabulemi.  Tato  venkovní  učebna  by  byla  velmi  prospěšná  pro
výuku prvouky, přírodovědy, přírodopisu, pracovních činností, ale
i ostatních  předmětů,  zvláště  v podzimním  a jarním  období.
V okolí naší školy je několik mateřských školek, také těmto dětem
by se zde určitě líbilo a měly by tu co pozorovat.

hlívy  ústřičné,  nechyběly  ani  zásady  správného  houbaření
a chování v lese a k celé naší přírodě.

Dále jsme se zúčastnili projektu SOS Biodiverzita. Cílem této
soutěže  bylo  upozornit  děti  na  nejzávažnější  globální  problém,
ubývání  rozmanitosti  živých  organismů  a zároveň  informovat
o způsobech, kterými lze ztrátu biodiverzity zpomalit. Do tohoto
projektu  se  zapojilo  3  000  žáků  z celé  ČR,  žáci  naší  školy  se
v celostátním kole umístili na 7. místě.

Zapojili jsme i do soutěže Životodárná voda. Žáci měli za úkol
namalovat obrázek, vytvořit koláž, pořídit fotografii a vyjádřit, co
pro ně osobně voda znamená.

Další soutěž, do které jsme se zapojili, byla Jaro ožívá. Tento
projekt  byl  součástí  celoevropské  kampaně  Spring  Alive,
zaměřené  na  sledování  příletu  tažných  ptáků  skrze  internetové
stránky. Jednalo se o tyto druhy ptáků – čáp, vlaštovka, kukačka,
rorýs a vlha.

Jednou z posledních akcí, které jsme se zúčastnili, byla akce
Rozkvetlé  Futurum.  Cílem  je  podpořit  mladé  talentované  žáky
z kolínských škol, kteří budou v pasáži obchodního domu pečovat
o své květinové výtvory.

Účastníme se akcí, které pořádá město Kolín: Výstava ovoce,
zeleniny a okrasných rostlin, Životní prostředí Kolínska.

Každoročně se účastníme přírodovědných soutěží a olympiád.
Někteří  žáci  se  probojovali  i do  krajských  kol  (M.  Dostálová)
a v soutěži Mladý zahrádkář T. Mrzena reprezentoval naši školu
v národním kole, které se konalo v Kroměříži.

Jste školou zaměřenou na environmentální
výchovu?
V rámci  povinně  volitelných  předmětů  se  na  naší  škole  vyučuje
předmět Seminář a praktikum z přírodopisu. Cílem je zdůraznit, že
přírodopis  není  jen  souhrn  poznatků,  ale  také  umění  dívat  se
v přírodě dobře kolem sebe a vnímat souvislosti kolem nás, učit se
ekologicky jednat, dále pak zprostředkovat žákům kontakt s živou
přírodou a prohlubovat k ní kladný vztah. V letošním školním roce
se  zatím  uskutečnily  tyto  akce:  výlov  Žehuňského  rybníka,
pozorování ptáků na Labi, pozorování ekosystémů v okolí školy.
Plánujeme další akce: Veltrubský  luh, naučná stezka Borky, zoo-
logická a botanická zahrada Praha, Polepské údolí, Kolínské parky.
V těchto  aktivitách  spolupracujeme  s přírodovědným  oddělením
muzea  v Kolíně,  ing. Ivo  Rusem,  který  navštívil  naši  školu
a seznámil  žáky  se  zajímavostmi  našeho  regionu  (např.  Plazi
a obojživelníci Kolínska, Chráněné stromy v Kolíně …..).

Třídíme
odpad

Vycházka
přírodověd-
ného
semináře

Výlov 
rybníka
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DIVOČINA 
PÁR ZASTÁVEK 
ZA PRAHOU

S kály  obrostlé  mechem,  tlející  popadané
stromy,  ztrácející  se  potůček,  hluboká
a temná  údolí  či  naopak  skály  s dalekými

výhledy... Domníváte  se,  že  popisuji  naše  pohra-
niční hory? Podobnost zde je, ale protentokrát vám
bude stačit pouhých čtyřicet minut  jízdy příměst-
ským autobusem do místa začátku tohoto výletu.

K výjezdu z Prahy využijete linky 334 a 335,
začínající  u stanice metra Budějovická,  které vás
dovezou  do  Kamenice.  Vystoupit  je  asi  nejlepší
v zastávce  U Dvora,  u které  je  nejen  rozcestník
turistických  značek,  ale  také  první  zajímavost  na
vaší trase. Jedná se o nedaleký zámeček, který na
místě  sídla  pražských  arcibiskupů  vystavěli
v letech  1875  až  80  Ringhofferové.  Bohužel
zámek  je  pro  veřejnost  nepřístupný,  proto  se
vydejte dále na cestu po červené turistické značce.
Nejprve  půjdete  kousek  po  silnici,  ale  záhy
odbočíte  vpravo  do  aleje,  která  vás  dovede
k Zaječímu  vrchu,  kde  stojí  hrobka  rodiny
Ringhofferů.  Přes  mohutnou  mříž  je  dobře
viditelná  socha Ukřižovaného  od  J. V. Myslbeka
z r. 1890. Pokračováním stále po  červené  značce
dojdete  do  Těptína  a po  jeho  projití  se  konečně
ponoříte  do  lesního  ticha,  vstoupíte  do
Hornopožárských  lesů.  Jedná  se  o rozsáhlý  lesní
komplex  s nejvyšším  vrchem  Grybla  (514 m
n. m.),  který  je  chráněn  jako  přírodní  rezervace
o rozloze asi 100 ha. Les je tvořen především buky
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s příměsí  dubů  a mezi  stromy  vás  jistě  zaujmou
mohutné  kameny.  Uprostřed  lesů  pak  stojí  malý
zámeček  –  hájenka,  ke  kterému  vede  po  hřebenu
pohodlná asfaltka. Doporučujeme však z této cesty
uhnout a sestoupit po žluté značce, která prochází
dramatickým  prostředím  s odpovídajícím  jménem
Vlčí rokle. Zanedlouho dojdete do Prosečnice, kde
je  nejen  sanatorium,  které  snad  nebudete  potře-
bovat, ale především zde na vás čeká autobus PID
číslo 332, případně vlaky jezdící zpět do Prahy.
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