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Dvou až tříhodinové programy nabízejí jedinečnou
možnost blíže prozkoumat živočichy, které zde chováme,
dozvědět se zajímavosti z jejich života.
Témata pro děti předškolního a mladšího školního věku
obsahují přírodní ekosystémy, hospodářská i exotická
zvířata. Na přání zařazujeme výtvarné dílny, z které si
děti odnesou výrobek z přírodních materiálů. Pro děti
II.stupně ZŠ a SŠ nabízíme programy s mikroskopováním,
odborné přednášky o plazech a obojživelnících.
V období Adventu, Velikonoc a na jaře nabízíme tvořivé
dílny: aranžování vánočních a velikonočních dekorací,
„kytička pro maminku“ – přesazování květiny a zdobení
květináče.
Školní skupiny mohou v našem areálu využít naučné
stezky, dětské hřiště či posezení ve venkovním altánu.
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tala se mi zvláštní věc. Začal jsem psát editorial, za okny svítilo jarní
slunce a přitom byla astronomická zima. Než jsem ho dopsal, za okny
padal hustě sníh, ale už bylo jaro – to astronomické. To všechno během
jednoho dne. To se nestává často, ale letošní zima nás přesvědčuje o tom, že se
budeme s podobnými překvapeními setkávat asi častěji. Zima je letos vůbec
výjimečná. Obyvatelé severočeského Rumburku si užili v lednu slunce pouhou
hodinu (za celý měsíc!) , Ostraváci zase měli „splněno“ už v polovině února
množství dnů, kdy zákon toleruje překročení maximálního znečištění ovzduší
v jednom roce a v jiných postižených městech to netrvalo o moc déle. Moje
babička by řekla – „Kam ten svět spěje?“. „Babička“ Boženy Němcové zase RNDr.
učila své vnuky, že po zimě musí přijít jaro a že to je tak jisté, jako že ráno Miloš Gregar
vyjde slunce. Uvidíme, v jakém světě vlastně žijeme. Jestli v tom, kde je vše
nad slunce jasnější, nebo si na jaro ještě počkáme.
Nika, kterou držíte v ruce, vás doufám potěší nejen svými stálými
rubrikami, ale i dalšími články ze široké autorské dílny. Protože už delší dobu
mi přicházejí podněty, které volají po možnosti lepšího využití zejména stálých
rubrik ( biotopy, Natura 2000, a další), rozhodli jsme se přizpůsobit tomuto
požadavku náš web. Takže pokud si otevřete naše stránky www.nikacasopis.cz ,najdete zde nejen archiv čísel, ale i odkaz na jednotlivé stálé
rubriky. Tady objevíte přehledně uspořádané články ke stažení, takže je možné
je využít nejen ke studiu, ale i jako případnou výukovou pomůcku nebo jako
návod a průvodce kam jít pěšky nebo jet na kole na výlet. Věřím, že vás to
potěší a navíc přinese i užitek.
Centrum environmentálních studií (vydavatel Nika) je v letošním roce
opět spolupořadatelem konference „Voda v krajině 2013“, která se koná 28. 3.
v Praze. Tradičně je konference zaměřena kromě obecných témat i na ochranu
povodí největšího vodárenského zdroje pro Prahu a Střední Čechy – Želivku.
V článku „Voda nejen pro Prahu“ vám Jirka Juřík představí vodárnu Želivka
(správně Švihov) očima novináře, který se měl možnost seznámit s jejím
běžným provozem. Obsah nejzajímavějších vědeckých sdělení z konference
vám přineseme v příštím čísle společně s informacemi o aktuálním vývoji
kvality vody v této vodárenské nádrži. V souvislosti s vodou a její kvalitou
doporučuji i článek v rubrice katastrofy „ Hormonální koktejl pod trojskou
čističkou“. Pražská čistírna bude i velkým tématem příštích měsíců, protože
její stále odkládaná přestavba budí oprávněné obavy o kvalitu vody ve Vltavě
a Labi.
Přeji vám, aby se jaro dostavilo co nejdříve a s plnou parádou. Dobrým
indikátorem jeho příchodu jsou některé ptačí druhy. Připravili jsme vám
přehled nejtypičtějších druhů uvnitř tohoto čísla a tak hodně štěstí při jejich
sledování.
Miloš Gregar, šéfredaktor

Parteři časopisu
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Skalní města – Hruboskalsko– jsou nedílnou součástí krajiny Českého ráje. Spolu s lesním poroastem, kde převažují jehličnaté
dřeviny, tvoří typický a nezapomenutelný genius loci tohoto místa. Smrková monokultura není typický a historicky sortimentálně
vhodný porost. V minulosti se na území Českého ráje vyskytovaly především listnaté a smíšené lesy s převahou dubů a buků.

Krajinné ekofenomény
NA ÚZEMÍ ČESKÉ REPUBLIKY
Krajina na území České republiky je i v rámci celé Evropy považována za
neobyčejně pestrou. Nemáme sice moře a velehory, jako jsou Alpy nebo Tatry,
ale i tak naše území poskytuje širokou škálu neopakovatelných, neobyčejně
krásných krajin, které plynule přecházejí jedna v druhou. Za pestrost naší
krajiny odpovídá především geodiverzita našeho území. Pojem geodiverzita
vyjadřuje rozmanitost neživé přírody v celém spektru jejích aspektů od vlastností geologických, geomorfologických, pedologických, hydrologických a jevy
atmosférické, které společně vytvářejí složitý systém procesů a pochodů
vymezujících limity pro rozvoj živé přírody. Ač geodiverzita vyjadřuje
rozmanitost neživé přírody a podléhá změnám v čase, z hlediska smrtelníka
představuje cosi stabilního. Mění se působením přírodních sil i působením
člověka. Všichni bychom se asi divili, jak vypadala krajina na našem území před
pár desítkami milionů let. Z hlediska lidského života nepředstavitelně dlouhá
doba, z hlediska existence planety Země mrknutí okem. Geodiverzita ovlivňuje
modelování zemského povrchu a tím i vytváření, můžeme říci formování,
krajinných prvků, které vytvářejí základní kompozici krajiny.
edním ze základních prvků krajiny
jsou krajinné dominanty, které jsou
jedním z atributů krajinného rázu
a představují prvotní smyslově vnímatelou složku krajiny. Upoutávají pozornost
nápadnou a zapamatovatelnou strukturou, neobyčejným charakterem, vzhledem,
vůní či zvukem některého přírodního
nebo umělého prvku. Přítomnost krajinných dominant je proto velmi důležitá.
Pokud se v krajině vyskytují dominanty,
má větší předpoklad pro vytváření krajinných kompozic a scén. Krajina je pak
pro člověka lépe zapamatovatelná a rozlišitelná. Pokud se v krajině krajinné
dominanty nevyskytují, začal je člověk

J
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do ní uměle vkládat. Nejdříve pouze nesměle, v období romantizmu cíleně, v současné době téměř nesmyslně.

Krajinné dominanty proto dělíme na
přírodní a umělé, které dále můžeme dělit
podle jejich projevu v krajině na pozitivní,
negativní a neutrální. Pozitivní krajinné
dominanty, ať už přírodní nebo kulturní,
vytvářejí velmi důležitou součást dnešní
krajiny. Podtrhují její krajinný ráz, vyzdvihují genius loci a zvyšují obytné hodnoty
krajiny. Přítomnost krajinných dominant
napomáhá diferencovat jednu krajinu od
jiných. Krajinné dominanty rovněž vytvářejí přírodní i kulturní paměť krajiny. Je
tedy nutné pozitivní krajinné dominanty
chránit, aby v krajině ovlivňovaly lidské
vnímání po co nejvíce generací.
Geodiverzity území České republiky
a jejího působení na vnímání krajiny a zastoupení rostlinných společenstev si povšimli badatelé již v devatenáctém století
a postupně definovali pojem „krajinný
ekofenomén“, který se projevuje jak ve vývoji a pestrosti rostlinných společenstev,
tak i ve vývoji krajinných dominant. Na
území České republiky bylo postupně

Majestátný zámek Hrubá Skála se nachází poblíž obce Hrubá Skála a je rozložen na dvou skalních
blocích. Zámek vytváří výraznou krajinnou dominantu nejen Hruboskalska, ale i celého Českého ráje.

Kopec Kozákov je výraznou pozitivní krajinnou dominantou. Je nejvyšší horou Českého ráje – 744 m. Jeho historie je zahalena do pověstí o těžbě drahých
kamenů, které se tu odpradávna nacházejí. Samotný vrchol je křižovatkou řady turistický stezek a cest.

Rybník Věžák, jenž je součástí skupiny rybníků
vytvářejících přírodní rezervaci Podtrosecká
údolí. Majestátní skály vytvářejí kontrast
s vodní hladinou.

definováno celkem pět krajinných ekofenoménů, z nichž dva, říční krajinný ekofenonomén a vrcholový krajinný ekofenomén, můžeme definovat na základě jejich
morfologie a další tři, pískovcový, vápencový a dolomitový krajinný ekofenono-

mén, na základě vlastností hornin. V tomto
článku se budeme věnovat pískovcovému
krajinnému ekofenoménu.

I. PÍSKOVCOVÝ KRAJINNÝ
EKOFENOMÉN
Pískovcový krajinný ekofenomén, jak
již indikuje jeho název, je vázán na pískovce. Pískovce jsou zpevněné klastické
sedimentární horniny tvořené především
křemíkem. Jsou tedy často kyselé a živinami velmi chudé. Díky erozi pískovců zde
dochází k vývoji hlubokých údolí, skalních
soutěsek a skalních věží velmi bizarních
tvarů, které podněcují fantazii návštěvníků
těchto lokalit. Nejvýznamnější oblasti
pískovcového krajinného ekofenoménu
jsou v současné době chráněny ve čtyřech
chráněných krajinných oblastech a jednom

národním parku. Víte ve kterých? Všechny
se nacházejí v severní polovině Čech, jsou
obecně známy svou bizardní morfologií,
která vyrovnává minerální chudost křemitých písků a těší se neobyčejnému zájmu
domácích i zahraničních turistů. Tato území jsou tvořena kvádrovými pískovci.
České kvádrové pískovce pocházející
z období druhohor jsou unikátem světového významu. Na území České republiky
se pískovcový krajinný ekofenomén vyvinul především v severní a severovýchodní části, konkrétně v oblastech Labských pískovců, na Broumovsku (např.
Adršpašské skály a Broumovské stěny),
v Českém ráji (Hruboskalsko, Prachovské
skály, Suché skály a další) a v Ralské pahorkatině s vrcholem Ralsko. Je zajímavostí, že již prosecké podzemí (severní
část Prahy) vlastně představuje krajní člen
těchto pískovcových plošin. Většinou se
jedná o izolované oblasti skalních měst,
které se nečekaně objeví v krajině. Pískovcová skalní města mohou mít díky vlastnostem pískovce rozmanité tvary. Povrch
skal, na který působí povětrnostní podmínky, je na první pohled masivní, ale
v detailním pohledu je členěn řadou
drobných prohlubní. Území s největší
pestrostí těchto tvarů je bezpochyby
Český ráj, na kterém si můžeme pískovcový krajinný ekofenomém velmi snadno
dokumentovat.

Monumentál
ní blok
Prachovských
skal
doprovázený
lesním
porostem
s převahou
jehličnanů
(Picea abies
a Pinus
sylvestris)
rovněž
krajině
propůjčuje
charakteristický duch
místa.
Na skalních
útvarech se
do
současnosti
z původních
porostů
dochovaly
zbytky
reliktních
borů.
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Drábské světničky vytváří hodnotnou přírodní krajinou
dominantu v okolí zříceniny hradu Valečova. Skalní útvar
je doprovázen smíšeným lesním porostem (Pinus sylvestris,
Picea abies, Betula pendula), který je pro oblast
Českého ráje typickým.

Hrad
Valdštejn
byl
ve 13.století
vybudován
na skalní
vyvýšenině
v lesnatém
porostu,
který
vytváří
vhodné
pozadí pro
vyniknutí
samotného
hradu.
Pohled na
hrad je
v průběhu
roku
proměnlivý
díky
smíšenému
lesnímu
porostu.
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CHKO ČESKÝ RÁJ
Romantický kraj s pískovcovými
skalními městy, říčními nivami, hrady,
zámky a s překrásnou lidovou architekturou nadchnul již počátkem 19. století
přední české umělce a představitele společenského života. Ti ho začali nazývat
„Českým rájem“. Tento název se vryl do
podvědomí nejen místních lidí a používá
se do dnešní doby. Jedná se o území
s harmonicky utvářenou krajinou. Chráněná krajinná oblast Český ráj byla
vyhlášena první chráněnou oblastí u nás
1. března roku 1955.
Český ráj je rozmanitý a návštěvníkům
se pokaždé naskytne jiný pohled, to podle
toho, odkud do Českého ráje vstupují. Od
severu, od Malé Skály, náhle přehradí cestu zeď Vranovského hřebenu. Na protější
straně údolí poté skalnatý hřeben doznívá
divoce rozeklanými Suchými skalami,
popř. místně Kantorovy varhany nebo
Maloskalské dolomity. Z jihu, od Prahy, je
už z dálky v lesním porostu vidět monumentální blok Drábských světniček. Snad
nejhezčí pohled se nabízí od jihovýchodu,
tedy od Jičína, kdy se objeví impozantní
Trosky v celé své kráse. Při pohledu na
Český ráj z kopce Kozákova nebo z Hamštějnského hřebenu je dobře patrné, že
zdejší krajinu dělí čtyři rovnoběžně se táhnoucí zlomy od východu k západu. Jedná

Rozhledna Hlavatice je
zajímavou hříčkou přírody. Skála
stojí osamoceně na konci skalního
útvaru, jako by byla pro rozhled
stvořena. Zpřístupnil
ji Klub českých
turistů v r. 1984.
Je odtud výhled
na město Turnov,
i na vysílač
Ještěd
u Liberce.

se o oblý Fialník, hranu Klokočských
a Betlémských skal, Hruboskalsko a Příhrazské skály s Drábskými světničkami.
Zdejší reliéf je modelován kvádrovými
pískovci a dále morfologicky členěn vodními toky. Vhodným a pro okolní krajinu
nedestrukčním obhospodařováním zde již
od neolitu vznikala vyvážená krajina
s pestrou mozaikou přirozených lesních
i mokřadních ekosystémů i trvalých travních porostů s plochami kulturními a s dochovanými pozůstatky historického osídlení.

Z geologického hlediska se vývoj
oblasti odehrával především ve druhohorách. V této době ve zdejších mořích sedimentovaly pískovce. Ty byly ve třetihorách postiženy tektonickou činností.
Z období třetihor se zde rovněž uchovaly
pozůstatky štěrkopískových teras tehdejších toků. Čtvrtohory byly ve znamení
ukládání i odnosu nebo degradace sprašových pokryvů. Z geografického hlediska se
území nachází na druhohorních pokryvech z období křídy, většinou v nadmořské
výšce 300-400 metrů. Flóru Českého ráje
je možné rozdělit podle podloží na dvě
odlišné skupiny. Jedná se o druhy a společenstva acidofilní, které se vyskytují na
kyselých kvádrových pískovcích, a druhy
a společenstva bazofilní vyskytující se na
vápencovitých pískovcích. Ano, i zde se
projevuje geodiverzita.
Podle regionálně-geomorfologického
členění spadá území CHKO Český ráj do
České tabule, celku Jičínské pahorkatiny,
a dále severovýchodní okraj území do
Krkonošsko-Jesenické tabule, celku Ještědsko-Kozákovský hřbet.
Jičínská pahorkatina je v podstatě
jižně zdvižená pískovcová tabule rozčleněná na samotné vrchovinné skupiny, tzv.
skalní města. Ta se vytvořila díky působení povětrnostních podmínek, tzv. erozí.
Převládá zde jednotvárná biota ochuzená

Panoramatický pohled na Hamštejnský hřbet
ukazuje harmonickou krajinu Českého ráje.
Na snímku je patrné, jak se již od minulosti
v Českém ráji vhodně doplňuje činnost
člověka s přírodou.

Pohled na skalnatý hřeben s vystupujícími
rozeklanými Suchými skalami je charakteristický
pro oblast Malé Skály. Monumentálnost světlých
skal vyniká nejen svou výškou,
ale i díky tmavému pozadí lesního porostu.

vlivem pískovce. Potencionální vegetaci
skalních měst tvoří borové doubravy
a květnaté bučiny. Na skalních blocích
byly v minulosti budovány skalní hrady
a zámky (např. hrad Valdštejn, Vranov,
zámek Hrubá Skála). Zdejší krajina lákala
místní obyvatelstvo k osidlování skalních
útvarů již od dob pravěku. Ze středověkých sídel jsou v oblasti tzv. Hradů (skalní
masiv v okolí vrchu Mužského) nejznámější Drábské světničky, pevnostní soustava na nejvzdálenějším výběžku pískovcových skal na jihozápadní straně. Do
dnešní doby zde byly dochovány zbytky
osmnácti světniček různě hluboko vytesaných do pískovcové skály a dále se zde
také dají nalézt stopy po dřevěných
stavbách a konstrukcích spojujících jednotlivé skalní bloky.
Za jednu z nejkrásnějších a nejbizarnějších částí Českého ráje se dá považovat
oblast Hruboskalska, která se nachází na
Hruboskalské plošině. Toto skalní město
vzniklo usazením pískovců na dně druhohorního moře a jako další skalní města

Zapomenuté místo, tzv. Kalvárie,
nedaleko hradu Valdštejna.
Tři kříže jsou ukázkou zpracování pískovce.

Jičínské pahorkatiny je tvořeno mladšími
a měkčími pískovci. Pro Hruboskalsko
jsou typické až 60 m vysoké skalní věže.
Asi nejznámější je skála zvaná Kapelník se svojí kapelou, dále například Maják
nebo Taktovka. Na severu je plošina
ukončena pozoruhodnou hříčkou přírody,
tzv. Hlavaticí. Díky poměrně malé odolnosti pískovce a stálému působení řady
vlivů zde nacházíme ve skalách různé
tvary a formy. Z tohoto důvodu je zřejmě
Hruboskalsko jednou z nejoblíbenějších
oblastí horolezců.
Podobně jako oblast Hrubých skal
vznikalo i skalní město na severozápadním
okraji Jičínské pahorkatiny, tzv. Prachovské skály. V této oblasti křídovými usazeninami pronikají drobná vulkanická tělesa,
vrchy Svinčice a Malá Svinčice.

Suché skály se na první pohled liší
svým tvarem od ostatních skalních měst
Českého ráje. Je to způsobeno jejich vznikem a složením. Tyto skály jsou složeny
z křemeného pískovce, který byl na zemský povrch zdvižen a postaven do svislé polohy během alpinsko-himalájského
vrásnění. Vztyčená kra tvoří jediný skalní

Skalní hrad
Vranov
dnes známý
spíše jako
Pantheon
byl založen
jako skalní
gotická
pevnost
v 15. století
Jedná se
o jeden
z nejkomplikovanějších
skalních
hradů
v Čechách.
Do
měkkého
pískovce
bylo
vysekáno
velké
množství
místností
a sklepních
prostorů.

Prachovské skály vznikly usazováním pískovců v druhohorách v období křídy. Skalní útvary
dosahují výšky až 40 m. V současné době prochází územím hustá síť turistických cest.

Pohled ze skalního města na Hruboskalsku do krajiny Českého ráje.

hřeben, který na pravém břehu Jizery dále
pokračuje Vranovským hřebenem. Zvětráváním poté v průběhu času vznikalo
tvarově pestré skalní město. Velice zajímavý je rovněž také povrch odolného
prokřemenělého pískovce. Díky vysokému
obsahu křemíku je možné po skalách
„horolezit“ hned chvíli po dešti a to jim
dalo i jejich název „Suché skkály“.
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Kosatce sibiřské
(Iris Sibirica)

STŘEDNÍ BRDY
Vojenská správa nad Středními Brdy po téměř devadesáti letech rokem 2015 skončí. Rozhodla
tak vláda ČR usnesením č. 10 ze 4. ledna 2012. Česká armáda byla zredukována, proto se
zmenšují její výcvikové prostory. Vojenský újezd Brdy bude zákonem zrušen. Znamená to velké
změny na území 26 009 ha v příbramském okrese. Se změnami katastrálních území a jejich
nové civilní správy se musí vyřešit záležitosti organizační, infrastruktury, vodohospodářské,
zásady územního rozvoje a náležité ochrany jedinečné přírody, která téměř století ve svém
celku v podstatě nebyla vystavena tvrdým dopadům civilizačních změn.
Významný český geobotanik prof. Karel Domin (1882 – 1953) charakterizoval Střední Brdy
těmito slovy: „Přírodní ráz brdského lesnatého horstva, tvořícího svou vegetací samostatný
a sociologicky velmi osobitý celek, jest v jistém smyslu jedinečný mezi všemi hercynskými
soustavami střední Evropy, a musí být proto z důvodů vědeckých i ochrany přírody na každý
způsob zachován a uchráněn před zkázou“. Návrh přírodovědců na vyhlášení národního parku
ve 20. letech 20. století však nebyl realizován.
Suverenita mladé Československé republiky nemohla záviset pouze na mezinárodních smlouvách a diplomatických jednáních. Proto ministerská rada rozhodla o zřízení vojenského
výcvikového prostoru (VVP) ve Středních Brdech na státem vykoupených 20 676,5 ha lesa.
Dělostřelecká střelnice byla zřízena v roce 1927. V roce 1935 v době narůstajícího ohrožení
Československé republiky nacistickým Německem území VVP v souvislosti s novým zákonem
o obraně ČSR dostalo statut Vojenského tábora Jince. Za II. světové války Střední Brdy okupoval Wehrmacht. V roce 1949 byl na základě zákona č. 169/1948 Sb., o vojenských újezdech
(VÚ), zřízen VÚ Brdy, který trvá dodnes.
Přes to a nebo právě proto, že Střední Brdy byly po dlouhá léta uzavřeny před veřejností
a negativními civilizačními vlivy, „příroda VÚ Brdy z botanického, zoologického a v neposlední
řadě ochranářského pohledu patří k nesmírně zajímavým oblastem“, zaznělo na Konferenci
o ochraně přírody a krajiny ve vojenských újezdech, pořádané ve spolupráci Oddělení řízení
vojenských újezdů Ministerstva obrany ČR a Agentury ochrany přírody a krajiny ČR (AOPK)
v květnu 2006 v Libavé. Kladné hodnocení vojenské správy a její dobré spolupráce se státní
ochranou přírody vyznělo v závěru přednášky: „Je velmi pravděpodobné, že (bez existence VÚ)
s některými druhy rostlin a živočichů bychom se na území Brd dnes už vůbec nesetkali“.
Po dohodě dotčených obcí, krajů, Ministerstva obrany a na základě Usneseních vlády
č.10/2012 a č. 907/2012 kompetentní Ministerstvo životního prostředí připravuje potřebnou
dokumentaci k vyhlášení Chráněné krajinné oblasti Brdy zároveň se zrušením vojenského
újezdu.

8

Klabava

Klabava

ednoho zářijového dne v přelomovém roce druhého a třetího tisíciletí se na Praze konala velká sláva.
Nikoliv v hlavním městě Praze, ale v nadmořské výšce 862,3 metrů, na druhém nejvyšším vrcholu Brdů. Byl to skoro zázrak.
Tři ministři, obrany, životního prostředí
a zemědělství, se dohodli a společnými silami za jediný rok vybudovali a uvedli do
provozu moderní meteorologický radar
vybavený špičkovou počítačovou technikou. Věda a technika pádí mílovými kroky, od té doby jeho počítačové systémy
byly modernizovány. Diváci televizních

J

Padr\sko

Jez na Třítru-beckém potoce

předpovědí počasí mohou denně sledovat
snímky vývoje počasí z brdského radaru.
Nejen oni. Radar na vrchu Praha se stal
účinným pomocníkem Českého hydrometeorologického ústavu při stanovování
předpovědí počasí aktuálních, krátkodobých, středně i dlouhodobých pro
mnohá odvětví národního hospodářství.
Není to první vpád techniky do lůna
brdské přírody. Za II. světové války před
63 lety německý Wehrmacht okupoval
Střední Brdy jako výcvikový prostor pro
svoje armády před nasazením na ruskou
frontu s názvem Truppenübungsplatz
Kammwald. Vrch Prahu ve svých mapách
uváděl jako Prager Berg. Jejich radiotechnici zjistili vynikající radiolokační podmínky na vrcholcích Brdů. Na temeni
Prahy vybudovali několik dřevěných věží
s anténami a pod kopcem radiokomunikační a radiolokační základnu.
Sedmikvítek
evropský

Když 5. května 1945 vypuklo národní
povstání, skupina lesníků se vydala na
základnu, aby vyjednala složení zbraní.
Němci při tom zastřelili lesníka Václava
Kreidla a ostatní zajali. Když se Němci
dozvěděli, že jednotky americké armády
postoupily až k Blatné a k Holoubkovu,
následovali příkladu svého polního maršála Brauchitsche a rychle utekli se jim
vzdát, aniž civilní zajatce pozabíjeli, jak
bývalo jejich folklorem. SSmani neváhali
střílet ani do uniformovaných zajatců, jak
měli v živé paměti Američané, když
Němci při ofenzivě v Ardénách v prosinci
1944 postříleli dokonce celý zajatý a odzbrojený prapor americké armády. Takže
naši brdští lesníci měli větší štěstí než
mnozí výsadkáři, ať už byli do brdských
lesů vysazeni z anglických nebo z ruských
letadel.
Vojenský výcvikový prostor se po
válce vrátil československé armádě, která
radiokomunikační zařízení na vrcholku
Praha využívala, přestavovala je a nakonec
sdílela s civilními orgány. Z 34 metrové
věže jsou zejména v září úžasné pohledy
od Šumavy přes Krušné Hory až na Milešovku. Traduje se, že za mimořádných

povětrnostních podmínek je možné do- Tři Trubky
hlédnout až na Dachstein a Gross Priel
v Alpách. Na věž se nedostanete bez
zvláštního povolení. Ale od plochého
temene Prahy k jihu prudce spadá kamenné moře rozpadlé slepencové sutě. Od
horního okraje se naskýtá nádherný rozhled do daleka na horská pásma od
Novohradských hor přes Kleť na šumavská horská pásma s Plešným, Libínem,
Boubínem, na Knížecí stolec, Černou
horu, Roklan až po 1 456 metrů měřící
nejvyšší horu Šumavy Javor, od druhé
poloviny 18. století již jako bavorský
Gross Arber.
Prudký svah dále obtáčí Malý Tok
(843,4 m.n.m.) a vlastně jím začíná brdský
zlom, který se táhne jako páteř Brdů na
sever Brdskými Hřebeny ke Zbraslavi
a končí až za Úvaly v právě vyhlašované
přírodní památce Niva Výmoly. Zlom ve
Středních Brdech prochází více než 500
milionů let starými kambrickými křemičitými slepenci, severněji na Brdských
Hřebenech odděluje starohorní horniny od
prvohor-ních ordovických křemenců.
750 mm srážek ročně napadne na
západní svahy vrchu Praha. Vydatné srážky napájejí rozlehlá prameniště. Drobné
potůčky stékají do Padrťských rybníků.
Opravdu to nejsou přírodní jezera ty vodní
plochy, v nichž se zrcadlí zelené lesy
a modrá obloha s kroužícími orly mořskými. Ony romantické na sebe navazující
vodní plochy na 180 hektarech v nadmořské výšce 640 metrů před čtyřmi staletími
vybudovali lidé. Urbář z roku 1565 uvádí
rybníky Hořejší a Dolejší Padrť jako
majetek vysokého královského úředníka
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Floriána Gryspeka z Gryspachu, majitele
rožmitálského a mirošovického panství.
Přes to, že vodní soustava je za mnohá staletí přiměřeně zanesená, je schopna zadržet 4 miliony m3 vody. V rybnících se po
staletí chovaly ryby. Rybnikářství nezaniklo ani v době, kdy se celé území Středních Brdů se stalo vojenským výcvikovým
prostorem.
Na vodní plochy se slétají hejna divokých kachen a soustřeďuje množství vodního ptactva. V lesích, mokřinách a vlhkých loukách kolem rybníků hnízdí moták
pochop, volavky, chřástal polní, sluka lesní
a bekasína otavní, včelojed lesní, čápi
černí. Ze sov je hojný sýc rousný a kulíšek

Obec Padrť stejně jako nedaleký
Kolvín a Zaběhlá s řadou dalších obcí na
západ (Trokavec, Míšov, Skořice, Příkosice, Hořice, Vísky, Štítov a Myť) stihl za
II. světové války krutý osud. Všichni obyvatelé Wehrmachtem zabraných obcí byli
německou armádou vystěhováni. Jedině
v Padrti a Záběhlé směli zůstat, ale pouze
jako lesní personál. Ti ale nemohli stačit na
zpracování obrovských lesních polomů,
které způsobila vichřice 15. 11. 1941. Proto sem do lágru u Kolvína, původně
určeného pro válečné zajatce, Němci na
odklizovací práce totálně nasadili mladé
lidi z celého Protektorátu Čech a Moravy,
údajně až pět tisíc. Přes tak velké nasazení

nejmenší. Překvapuje zpěv pěnice vlašské,
která má jinak raději spíše teplejší oblasti.
Ve Středních Brdech bylo až dosud
potvrzeno hnízdění více než stovky ptačích druhů. Patří k nim slavík modráček
středoevropský, skřivan lesní, bramborníček hnědý, bramborníček černohlavý,
ťuhýk obecný, strnad luční, strnad rákosní,
linduška luční, lelek lesní, lejsek šedý,
rákosník obecný, králíček obecný, šoupálek dlouhoprstý, brhlík lesní, kvíčala
obecná, datel černý, krutihlav obecný, hýl
obecný, hýl rudý, strakapoud velký, ořeš------ník kropenatý, krkavec velký, výr
velký atd. atd.
Voda z Padrťských rybníků sloužila
jako zdroj energie pro železárny, hutě,
kovárny a mlýny v povodí. Pod Padrťskými rybníky vyrostla železářská a hutnická osada Padrť. V období největšího
železářského rozmachu v 18. a 19. století
oblast patřila pod královskou komoru se
správou na Zbirohu.

se kalamita se zpracovávala celé tři roky.
Na holinách byl vysazován smrk.
Po válce se původní obyvatelé vrátili
zpět do svých značně poškozených domovů. Bohužel striktním rozhodnutím
vlády o rozšíření vojenského újezdu v roce
1952 z obcí Padrť, Kolvín, Záběhlá, Hrachoviště a Velcí byli lidé opět přes statečně
projevovaný odpor násilně vystěhováváni. Zvlášť těžké to bylo pro staré lidi,
kteří ztratili nejen kořeny domova, ale
i naději, že se ještě jednou vrátí. Z uvedených obcí bylo do 26. dubna 1953 vystěhováno 267 rodin o 759 osobách. Majetkové vypořádání zahrnovalo 242 vlastníky.
Snad jen díky tomu, že v oné těžké době
dokázali lidé držet pospolu bez ohledu na
vlastnické, společenské či politické postavení, se jim podařilo dosáhnout víceméně
odpovídající náhrady nemovitostí ve
formě domků a poměrně slušného odškodného. Po ukončení jejich vystěhování
v roce 1953 do vesnic přijely bagry

a buldozery, vesnice zbořily a srovnaly se
zemí. Obce byly zrušeny právně a zlikvidovány fyzicky. To rozjitřilo vzpomínky
na hrůzy války.
Uplynulo víc než půl století. Za tu dobu příroda absorbovala člověkem opuštěnou krajinu, do které se vrátily původní
rostliny a osídlila ji zvířata. V čistých potocích se množí pstruzi potoční, žije rak
kamenáč, vranka obecná, mihule potoční,
druhy, které patří mezi evropsky chráněné.
Na území kolem Padrťských rybníků se
zachovaly nebo obnovily evropsky významné typy přírodních stanovišť jako např.
přechodová rašeliniště a třasoviště, přirozeně eutrofní vodní nádrže, vlhkomilná

Prstnatec
Fuchsův

Mraky nad cvičnou plochou

vysokobylinná lemová společenstva nížin
a horského stupně, bezkolencové louky,
rašelinný les, acidofilní smrčiny, mařinkové a bikové bučiny, druhově bohaté
smilkové louky, ale také evropská suchá
vřesoviště.
Proto byla na území cca 830 ha
nařízením vlády č. 371/2009 byla vyhlášena evropsky významná lokalita (EVL)
Padrťsko. Toto území je domovem nejen
vydry říční a ledňáčka, ale mnoha dalších
druhů. Z rostlin jsou nápadné porosty
modro-fialového kosatce sibiřského nebo
žlutých úpolínů. Druhově bohaté smilkové
louky, bezkolencové louky, vlhkomilná
vysokobylinná lemová společenstva nížin
a horského stupně jakož i extenzivní
sečené louky nížin a podhůří jsou smluvně
chráněny na 41,6 ha EVL Teslíny.
Evropsky významná lokalita – EVL
Trokavecké louky chránící přírodní stanoviště bezkolencových luk na vápnitých,
rašelinných nebo hlinito-jílovitých půdách
a vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin až podhůří byla současně
týmž nařízením vlády vyhlášena na výměře 111,0499 ha v katastru Kolvín.
Botanické průzkumy na Brdech (K.
Domin – 1902–1926, J. Štěpán – 1959–
1984, L. Hrouda – 1984, V. Skalický –
1975–1988, J. Sofron – 1981–2004,
R. Hlaváček – 1991–2011 ad.) prokázaly
pestrost a bohatství rostlinných druhů. Ze
vzácných druhů botaniky potěší setkání se
všivcem bahenním či všivcem lesním,
s vemeníkem zeleným, prstnatci májovým
či Fuchsovým, kruštíkem bahenním, bradáčkem vejčitým, s bílými toliemi bahenními, se zářivě žlutou prhou arnikou,
žlutým hadím mordem nízkým, s modrým
hořcem hořepníkem, žluťuchou orlíčkolistou, vachtou třílistou, klikvou bahenní,
rosnatkou okrouhlolistou, ale také jazylkou hadí nebo vzácnou kapradinkou skalní
či pernatcem horským i velkým výběrem
různých druhů ostřic a sítin, suchopýrů, ale
i nepřeberným množstvím nižších druhů
rostlin. Probíhající botanické průzkumy
neustále doplňují seznam dalšími druhy.

Padrťský potok bývá v mapách označován jako Klabava již před soutokem
s Třítrubeckým potokem. Ze 640 metrů
nadmořské výšky pod hrází Dolejšího
Padrťského rybníka potok bystře protéká
údolím mezi Kočkou (789,1 m.n.m.) a Kamennou (735,5 m.n.m.) a nakonec roklinou mezi Skládanou a Chocholatou skálou, aby se po šestikilometrovém skotačení
mezi balvany spojil s Třítrubeckým potokem před zámečkem Tři Trubky o sto
výškových metrů níže.
Zámeček Tři Trubky nechal zbudovat
Josef Colloredo Mansfeld v letech 18881890. Stavba architektonicky spadá do
období nastupující secese. Projekt vypracoval vídeňský architekt Camillo Sitte
a jeho realizace přišla na 180 000 zlatých.
Reprezentační charakter zámečku dokládala bohatá obrazová a trofejní výzdoba.
Rozsáhlá olejomalba Středních Brd nad
zámečkem je však až dílem malíře Jiřího
Židlického, který zde pobýval v poválečných letech. Nedaleko od objektu roste
mohutná douglaska vysazená při ukončení
stavby, dnes tedy 123 let stará. Její zdvojený kmen nese desku na paměť strážného
ČSA, který zde byl při výkonu služby
zastřelen v roce 1945.
Lovecký zámeček byl odprodán československému státu zároveň při prodeji
lesních pozemků pro vybudování dělostřelecké střelnice v roce 1927. V roce
1930 v něm pobýval prezident Tomáš G.
Masaryk při inspekci výcviku československé armády. Později při odzkoušení
obranných pevností na výcvikové ploše
Jordán a vojenské připravenosti ČSA
v letech 1935 - 1938 byl jeho návštěvníkem prezident Edvard Beneš.
Po okupaci Československa Německem zámeček sloužil velitelství Wehrmachtu na Truppenübungsplatz Kammwald (Výcvikový prostor jednotek říšské
branné moci Brdy). Po názorových neshodách s Führerem Adolfem Hitlerem na
úspěšnost vedení války byl na zámečku Tři
Trubky internován říšský polní maršál
Walter von Brauchitsch. Ve vojenském

prostoru měl volnost pohybu, kterou využíval k lovu jelenů. Snad proto, že byl
Hitlerovým byť prominentním vězněm,
traduje se jméno jedné nedaleké skály jako
Brauchitschova skála. Když sedmého
května 1945 jednotky Třetí americké
armády generála George Pattona zaujaly
předsunuté pozice v Holoubkově a na
okraji Brdů, říšský polní maršál bez váhání
„zdrhnul“ k Američanům.
Objekt Tři Trubky není veden
Újezdním úřadem VÚ Brdy jako kulturní
památka, i když si to jak po stránce
architektonické, tak po stránce historické
nepochybně zaslouží. Tento úkol zbude až
na civilní státní správu.
Ani hrad Drštka nepatří mezi kulturní
památky. Jak by mohl. Na rozdíl od Tří
Trubek zbytky po něm jsou jen stěží patrné
mezi sedmi skalami sotva kilometr dlouhého buližníkového hřbetu v 550 m. n.m.
V tomto romantickém prostředí rytíři
z Drštky počátkem 14. století vybudovali
mezi skalami uprostřed bažinatých lesů
polokamenný, polodřevěný hrad Ronšperk, který však nepřečkal období vlády
Jagellonců. Byv opuštěn, začal se rozpadat
již někdy v 16. století. Že ještě za třicetiletých válek mohl sloužit jako útočiště
vesničanům nebo naopak jako útulek
loupežníkům, je možné, ale prokazatelně
není doložené. Až do poloviny 19. století
se podle písemných svědectví zachovala
silná dva a půlmetru vysoká zeď, prý
i s gotickým okénkem. Cestou do obce
Skořice projdeme javorovou bučinou.
V nivě Skořického potoka kromě běžných
druhů lužních rostlin nalezneme i vzácný
orchidejovitý vemeník dvoulistý, jehož
bílé květy koncem jara opojně voní.

Tři Trubky,
nádvoří
s věžičkou

www.stredoceskykraj.cz
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Hráz VD Švihov v EVL Želivka. Čistota vody ve
vodárenské nádrži vyhovuje i bolenu dravému.

TEXT A FOTO: RNDr. ONDŘEJ BÍLEK

Údolní nádrže
a NATURA 2000
Součástí soustavy Natura 2000 jsou v České republice také
evropsky významné lokality a ptačí oblasti vyhlášené na přehradních
nádržích. I když se v zásadě jedná o technická díla a prostředí
vytvořené (nebo aspoň v rozhodující míře přetvořené) lidskou
činností, nabízejí různé umělé nádrže optimální biotopy pro některé
evropsky významné druhy. Pomineme-li četné rybníky, zachovaly se
některé evropsky významné druhy či přírodní stanoviště přes silné
antropické ovlivnění (někdy dokonce díky němu) i v územích našich
největších údolních nádrží. Jednou z takto chráněných lokalit je
nádrž Želivka, s naturovými oblastmi se ale setkáme i na Vltavské
kaskádě a řadě dalších toků.
Odvodňovací štola
pod hrází
VD Švihov,
v níž zimují
desítky
netopýrů
černých.
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EVL ŽELIVKA
Želivka (přesněji vodní dílo Švihov) je
vlastně docela netypickou evropsky významnou lokalitou. EVL Želivka tvoří více
než z 95 % samotná vodní plocha přehradZimující netopýr černý ve
štole pod hrází VD Švihov

ní nádrže, kromě ní je v naturové ochraně
zahrnuta také samotná hráz a dále také
malá část strmých skalnatých svahů
přiléhajících k vodní hladině. Předmětem
ochrany EVL jsou jeden rostlinný a dva
živočišné druhy. Předpokládáte-li však
automaticky, že jde o druhy vázané na
vodu, máte pravdu jen z jedné třetiny.
Plošně nejrozšířenějším předmětem
ochrany této EVL je bolen dravý, jediný
zástupce našich kaprovitých ryb, živící se
v dospělosti prakticky výhradně masitou
potravou. Bolen se přirozeně vyskytoval
v proudných úsecích středních a dolních
toků větších řek. Zachovalé úseky původního charakteru jsou ale v celoevropském
kontextu čím dál vzácnější, zejména kvůli
dopravnímu a energetickému využití toků
(jezy, přehrady, plavební zařízení atd.).
Přestože v ČR není tento druh aktuálně
ohrožený (mj. i díky častému vysazování
rybářskými organizacemi), význam některých populací ostatní lokality dosti převyšuje. A právě nádrž Švihov a úsek toku
nad nádrží představují velmi významnou
lokalitu, kde se původní populace bolena
stabilně rozmnožuje (jedna z šesti u nás
vyhlášených EVL pro tento druh). Bolen je
v nádrži vedle okouna nejpočetnějším
dravcem, v biomase dravých ryb má dokonce největší zastoupení. Svou kořist loví
u hladiny, vyhovuje mu celoročně čistá
voda nádrže. Bolen je migračně vysoce

FOTO: ING. MGR. MARTIN KLAUDYS

ovšem nemusí potýkat s přílišnou konkurencí jiných druhů. A právě takto se
v postglaciálním období vyvinula díky
extrémním vlastnostem hadcového podloží
i kuřička hadcová. Je to tedy poměrně
nový druh (existující pouhých několik tisíc
let), který neroste nikde jinde na světě.
S výjimkou přežívající, ale málo početné
populace u Kamberka na Mladovožicku se
s ním můžeme setkat už pouze v oblasti
tzv. Dolnokralovických hadců, jejichž
součástí jsou právě i výchozy nad švihovskou nádrží u Sedlic, Borovska
a Bernartic. Hadce u Želivky hostí
v současné době asi 90 % celostátní (a tedy
i celosvětové) populace této rostlinky.
Bohužel, výstavbou (resp. zatopením)
švihovské přehrady v minulosti část
zdejších hadcových výchozů zanikla, další
narušení lokality přinesla stavba dálnice
D1 a mostu, který dnes vede kuřičkám
téměř „nad hlavou“.

Endemická
kuřička
hadcová
v EVL
Želivka.

VLEVO
Biotop
kuřičky
hadcové výchozy
serpentinitu
na svazích
nad nádrží
Želivka.

VÝSKYTY DALŠÍCH DRUHŮ
A STANOVIŠŤ
aktivní ryba a v době tření (na počátku
jara) generační jedinci směřují do ústí
přítoků, neboť k rozmnožování potřebují
proudivé úseky s tvrdým štěrkopískovým
substrátem a hloubkou do 1 m.
Druhým z předmětů ochrany EVL
Želivka je (pro někoho možná překvapivě) netopýr černý. Několik desítek jedinců tohoto druhu pravidelně zimuje v odvodňovací štole pod tělesem hráze,
v menších počtech jsou zde zjišťovány
i další druhy netopýrů. Přes léto netopýři
černí využívají úkryty v dutinách stromů či
pod kůrou, ale i za obložením budov.
Potravu (hlavně menší noční motýly) loví
nad vodou a podél lesních okrajů. V zimě

se stahují do jeskyní a štol, s některými se
můžeme setkat i ve sklepích. V chodbě pod
hrází švihovské nádrže jsou dlouhodobě
stabilní vhodné teplotní podmínky (druh
preferuje při zimování teploty 0–5 °C),
zimoviště je tak perspektivní i z dlouhodobého hlediska.
Třetím předmětem ochrany v EVL
Želivka – a jednoznačně nejvzácnějším –
je kuřička hadcová. Je to endemický druh,
rostoucí výhradně na hadcových skalách
ve střední části Českého masivu. Hadec
neboli serpentinit se vyznačuje velmi
vysokým obsahem hořčíku, který je pro
většinu rostlin toxický. Rostliny, které se
tomuto chemismu přizpůsobí, se za to

Určitou obdobou hadců u Želivky jsou
i výchozy nad nádrží Mohelno (tzv.
Mohelenská hadcová step) v EVL Údolí
Jihlavy. Nádrž je součást energetické soustavy jaderné elektrárny Dukovany, jejíž
výstavba také říční kaňon značně poznamenala. I přesto se lokalita vyznačuje
unikátním výskytem mnoha ohrožených
druhů a typů přírodních stanovišť, především úzkolistých suchých a subpanonských stepních trávníků. Chráněn je zde
také motýl přástevník kostivalový, vázaný
na lesostepní lokality.
Podobná stanoviště charakteru suchých skalních „stepí“ (třebaže už ne na
hadcových horninách) se samozřejmě
vyskytují i v dalších říčních kaňonech,
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Skalní
vegetace
s kostřavou
sivou a tařicí
skalní je
častým
předmětem
ochrany
v kaňonech
řek včetně
EVL Údolí
Jihlavy či
Střední
Povltaví
u Drbákova.

Rozvolněný hadcový bor s kuřičkou
u dálničního mostu přes Sedlický potok.
V minulosti byl biotop výstavbou dálnice
D1 poškozen.

z nichž je řada také zatopena údolními
nádržemi. Tak např. na svazích nad
vodními díly Slapy či Orlík je vyhlášeno
několik menších EVL, jejichž předmětem
ochrany jsou zpravidla suché trávníky
a štěrbinová skalní vegetace (tzv. panonské
skalní trávníky a společenstva skalních
výchozů s tařicí skalní a kostřavou sivou).
EVL Hrdlička – Žďánská hora ve středním
Povltaví je rovněž lokalitou hojného
výskytu přástevníka kostivalového,
v některých větších EVL jsou navíc
chráněny i suťové lesy a teplomilné
dubohabřiny (např. EVL Střední Povltaví
u Drbákova). Podobný charakter mají
i kaňony moravských řek v EVL Nad
Brněnskou přehradou či Údolí Dyje (svahy
po obou březích Vranovské přehradní
nádrže). V posledně jmenované lokalitě
najdeme na skalách a skalnatých stráních
(mimo jiné) další naturově chráněný
endemický druh – hvozdík moravský,
jehož areál zahrnuje pouze malé území
jihozápadní Moravy.
Ve většině případů stavby přehrad
v minulosti výskyt některých vzácných
stanovišť a druhů poškodily nebo zcela
zničily, v některých lokalitách došlo
zatopením hlubokých údolí i ke vzniku
nepřekonatelných migračních bariér.
Například vodní díla Vltavské kaskády
zcela znemožnila tahy lososů. Naše
největší přehradní nádrž (Lipno) zase
zatopila úsek Vltavy, který byl v minulosti
centrem šumavského výskytu dnes
kriticky ohrožené perlorodky říční.
Lipenská nádrž je i přes tento fakt součástí
EVL Šumava, kde je perlorodka také
jedním z předmětů ochrany. Přehrada
naštěstí nezničila vše, a tak horní tok Teplé
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Vydra říční se vyskytuje velmi
hojně podél celé údolní nádrže
Lipno (EVL Šumava).

Vltavy nad ústím Volarského potoka stále
hostí alespoň malou část z někdejší
početné populace perlorodky. Zcela běžně
se zde ovšem vyskytuje další naturový
druh – vydra říční, která má v nádrži
i jejím okolí dostatek potravy a úkrytů.
Podél břehů Lipenské přehrady dnes
funguje významný migrační koridor vyder,
putujících mezi čistými šumavskými toky
a rybničními oblasti jižních Čech.

VODNÍ NÁDRŽE
A PTAČÍ OBLASTI
I nádrž Nechranice na Ohři nedaleko
Kadaně je zásadní překážkou pro tah ryb.
Právě kvůli tomuto vodnímu dílu od Žatce
výše proti proudu nepokračuje EVL Ohře
(v níž jsou mimochodem chráněni výše
zmínění bolen a losos), lokalita je zde
proto napojena na potok Liboc, který už je
součástí EVL Doupovské hory. V Liboci je
v rámci repatriačního programu pravidelně
vysazován lososí plůdek a očekává se, že
se sem dospělí jedinci budou opět vracet
ke tření (předpokladem je postupné
zprůchodnění dolního toku Ohře). Přesto
má ale své důležité místo v soustavě

Ptačí oblast
Vodní nádrž
Nechranice
vyhlášená na
vodní ploše
údolní nádrže na Ohři.
V PO Údolí
Otavy
a Vltavy jsou
pro předměty ochrany
klíčové
skalnaté
kaňonovité
svahy nad
Orlickou
přehradou
(hnízdění
výra velkého)
a souvisle
lesnaté okolí
(biotop
kulíška nejmenšího).
Poloostrov Sv. Anna v meandru Otavy je jednou z lokalit
pravidelného hnízdění výra velkého v PO Údolí Otavy a Vltavy.

Natura 2000 i samotná Nechranická nádrž:
podobně jako Střední nádrž vodního díla
Nové Mlýny totiž představuje ptačí oblast,
poskytující útočiště velkému množství
protahujících a zimujících vodních ptáků.
V případě PO Vodní nádrž Nechranice se
jedná především o husy polní, jejichž
celkový počet vzrostl v posledních letech
až na 20.000 zimujících ptáků. Společně
s dalšími druhy tak lze v prosinci či lednu
na hladině nádrže napočítat až téměř
30.000 vodních ptáků.
Jako ptačí oblast je vyhlášena také část
Orlické údolní nádrže (PO Údolí Otavy
a Vltavy). Tato oblast ovšem není určena
vodním ptákům, byla vyhlášena pro dva

druhy našich sov, shodou okolností pro tu
největší a nejmenší: výra velkého a kulíška
nejmenšího. Oba druhy využívají svahy
Orlické nádrže a zalesněné okolí. Zatímco však výr hnízdí převážně na skalách
v kaňonovitém údolí, kulíšek dává přednost lesním komplexům v jejich okolí
(přičemž preferuje spíše jehličnaté, méně
často i smíšené porosty). Početné populace
obou druhů nicméně indikují celkově
příznivý stav naší krajiny a spolu s dalšími
uvedenými příklady dokazují, že se výskyt
evropsky významných fenoménů a vodohospodářských či jiných technických děl
nemusí vylučovat.

www.biomonitoring.cz/druhy.php?druhID=70
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TEXT A FOTO: JIŘÍ ŠAFRÁNEK

Jaro
přilétá s prvními špačky a skřivany
Slunečné dny a jarní teploty posledních dní
probouzí sněženky a zlepšují náladu nejen lidem,
ale i ptactvu. Začínají zpívat kosi, pěnkavy i sýkory
a ornitologové již zaznamenali i přílet prvních
špačků a skřivanů.
Několik špačků otužilců se sice objevilo již v lednu a únoru na
krmítkách, ale v jejich případě šlo spíše o pokus o přezimování.
První a menší skupinky špačků se u nás letos objevují od konce
února a nyní se dá očekávat, že pokud vydrží předjarní počasí, tak
nastane hromadný přílet nejen špačků, ale i skřivanů, konipasů,
drozdů zpěvných a holubů hřivnáčů.
Na polích, kde vznikají kaluže z roztátého sněhu, se brzy
objeví i čejky chocholaté – bahňáci, kteří u nás hnízdí na vlhkých
loukách nebo na podmáčených polích. Každým dnem bude přilétat více ptáků a nejvíce jich bude vidět kolem rybníků a vodních
toků. Zde totiž nacházejí nejvíce potravy v podobě vodního hmyzu
a rostlin.
Z vodních ptáků přilétají na hnízdiště jako první rackové
chechtaví, poláci velcí a chocholatí, potápky roháči a husy velké.
Naopak, k severu a severovýchodu se vydají u nás zimující husy
polní a běločelé, brkoslavi severní, havrani polní a kavky.
Pokud se chcete stát svědky velkého ptačího stěhování, tak si
vyjděte na procházku do přírody, nebo s ornitology na některou
z jarních exkurzí, které pořádá Moravský ornitologický spolek.
Jejich seznam najdete na: www.mos-cso.cz
Špaček obecný je menší než kos, měří 20 až 22 cm. Hnízdí
v dutinách stromů a v budkách, které mají vletový otvor o průměru
nad 5 cm. Ihned po příletu obsazuje hnízdiště a intenzivně zpívá.
Jeho zpěv je směsicí hvízdavých a vrzavých tónů. Často
napodobuje zpěv i jiných druhů ptáků, vrzání vrat i mňoukání
kočky. Občas plete i ornitology, když na jaře zpívá jako žluva
hajní, která k nám přilétá až v květnu.
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Špaček živí mláďata převážně hmyzem a bobulemi. V létě
a na podzim vyhledává sady, zahrady a vinice, kde s oblibou
konzumuje třešně, vinné hrozny, jablka i hrušky.
Video špačka obecného při krmení mláďat v budce najdete na
Videokanále MOS: http://youtu.be/IRiu3eqcWC4.
Skřivan polní je velký 18 cm a po-znáte ho podle toho, že
zpívá nad polem při třepotavém letu, takřka na jednom místě. Od
dubna do července hnízdí dvakrát až třikrát v polích. Hnízdo má
vždy na zemi v zemědělských plodinách. Mladí skřivani opouštějí
hnízdo ještě v době, kdy neumějí létat a ukrývají se, porostu
v okolí hnízda. Skřivani živí mláďata hmyzem a v dospělosti
semeny různých plevelů.

FOTO ADOLF GOEBEL

zpívat daleko slyšitelným flétnovým zpěvem. Hnízdí na stromech a v keřích, v zahradách, parcích, polích i lesích. Hnízdo si
na rozdíl od kosa nevystýlá, ale pouze do hladka vymaže směsí
bláta a trouchnivého dřeva. Potravou drozdů jsou červy, housenky,
slimáci, menší druhy hlemýžďů a bobule.

konipaS bílý je velký 18 cm, má dlouhý ocas, kterým stále
kmitá nahoru a dolů. Žije převážně kolem vod, a to i v blízkosti
lidských obydlí. Na vesnicích se často objevuje na pastvinách
a kolem hnojišť, kde je dostatek hmyzu. Hnízdí v různých polodutinách, pod mosty, na budovách i v polobudkách. Mláďata živí
pouze hmyzem.
Videa konipase bílého si můžete prohlédnout na Videokanále
MOS: http //youtu.be/k_8vA6YSlKM a http://youtube/uAAJ3
swa5Hs.

holub hřivnáč byl donedávna pouze lesním druhem, ale
v posledních letech hnízdí i v městských parcích, v zahradách
a dokonce i v ulicích nej-rušnějších měst. Živí se převážně rostlinnou potravou a semeny. Hnízdí na stromech, jeho hnízdo je velmi
křehká stavba složená z drobných větviček. Snáší pouze dvě vejce
a hnízdí dvakrát až třikrát ročně.
Video holuba hřivnáče můžete vidět na Videokanále MOS:
http://youtu.be/nGg XU5Pk6NY

konipaS horSký je podobný jako konipas bílý, ale na rozdíl
od něj má žluté břicho a delší ocas. Hnízdí ve vyšších polohách
u horských potoků, pod mostky a v různých polodutinách převážně
nad vodou. Živí se především hmyzem a jeho larvami, které sbírá
na kamenech v korytech horských bystřin.
Video konipase horského si můžete prohlédnout na Videokanále MOS: http://youtu.be/bR_gE9fJO34.

čejka chocholatá je naším nejhojnějším bahňákem,
i přesto jich stále ubývá. Hnízdí na podmáčených loukách i polích.
Živí se hmyzem a rostlinnou potravou. Hnízdo je důlkem
vytlačeným v hlíně a většinou v něm má čtyři vejce. Při přiblížení
dravce k hnízdu dokáže zaútočit i na větší živočichy, než je ona.
Video čejky chocholaté můžete vidět na Videokanále MOS:
http://youtu.be/ypS-YIX2OFM

DrozD zpěvný je drobnější než kos, je převážně hnědý
s výrazně skvrnitým břichem. Ihned po příletu začínají samci
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vodními živočichy. Hnízdí v okolí vod a jeho mláďata jsou ihned
po narození schopná následovat samici a sama přijímat potravu.
Video poláka chocholatého můžete vidět na Videokanále MOS:
http://youtu.be/oCn bh2S5jqo
potápka roháč je naší největší potápkou. Hnízdí na větších
rybnících, kde se živí drobnými rybkami a vodním hmyzem.
Hnízdo si staví z částí rostlin a je většinou plovoucí, ukryté ve vodních rostlinách.
Video potápky roháče můžete vidět na Videokanále MOS:
http://youtu.be/2Rb VrD29J9Q

racek chechtavý je naším nejběžnějším rackem. Hnízdí
ve velkých koloniích, které mohou čítat i několik tisíc jedinců.
Hnízda si staví v porostu na ostrůvcích rybníků. Živí se převážně
vodním hmyzem, červy a rostlinnou potravou. Rád má i ovoce,
především třešně. V době výlovů loví drobné rybky. Ve městech se
nechává přikrmovat od lidí.
Video racka chechtavého můžete vidět na Videokanále MOS:
http://youtu.be /aKU3AEtqMA4
polák velký a polák chocholatý patří mezi
potápivé kachny. Nejčastěji se zdržují na hladině vodních toků
a rybníků. Živí se převážně rostlinnou potravou a drobnými

huSa velká u nás hnízdí pouze na některých větších rybnících, a to velmi skrytě v hustých porostech vodních rostlin. Živí
se spásáním různých druhů rostlin, a to i na polích v okolí rybníků.
Videa husy velké můžete vidět na Videokanále MOS:
http://youtu.be/GIvfhVl ToPY a http://youtu.be/rwJC6CVn2Uw.

www:
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Západní poddruh antilopy Derbyho
(Taurotragus derbianus derbianus)
připomíná velikostí a hmotností spíše
než antilopy volně žijící tury. Nicméně
elegance se těmto kopytníkům
rozhodně nedá upřít.

ZA NEJVĚTŠÍ ANTILOPOU SVĚTA
V místech, kde řídká savana lemovaná působivými baobaby přechází
v křovinatý buš, se něco pohne. George, náš zkušený průvodce a současně
ředitel rezervace, rychle zvedá ruku a dává tak znamení řidiči, aby co nejtišeji
zastavil. Opatrně přikládáme k očím dalekohledy a snímáme krytky z objektivu
fotoaparátů. Konečně! Stíny se dávají do pohybu a před námi kráčí v hustém
podrostu s překvapivou elegancí v plné kráse stádečko zvířat, kvůli nimž jsme
se do Senegalu vypravili – nepřehlédnutelných antilop Derbyho (Taurotragus
derbianus derbianus).
antilopa Derbyho Se přeDStavuje
Antilopa Derbyho, pojmenovaná po britském šlechtici financujícím v 19. století mj.
výzkumné výpravy do Afriky, se velikostí a hmotností poněkud vymyká tradiční představě
antilop jako křehkých štíhlých kopytníků. Rozhodně není žádným drobečkem: běžně bývá
v kohoutku vysoká 1,5 metru a dosahuje hmotnosti 500 kg. Za hřbet největších samců se
schová dospělý muž a rekordní jedinci ze západní Afriky vážili téměř tunu.
Snem mnoha evropských, amerických a arabských lovců zůstávají mohutné, spirálovitě
stočené rohy, které mohou dorůstat délky více než jeden metr. Na rozdíl od jiných antilop
se jimi chlubí obě pohlaví. Antilopy Derbyho si rohy pomáhají při lámání větví. Rovněž
způsobem získávání potravy se totiž liší od mnohých afrických kopytníků. Nespásají totiž
trávu ze země, ale ve větší výšce si vybírají přednostně větve, listy a výhonky stromů
a keřů a v menší míře plody: chutnají jim zejména trnité akácie.
Mláďata antilop Derbyho přicházejí v senegalské savaně na svět poté, co skončí období
dešťů, tedy v lednu a únoru. Když se ve dvou či třech týdnech po narození připojí ke
stádu, sdružují se spolu s potomky ostatních samic do skupin, výstižně označovaných
jako školky.

POSLEDNÍ ÚTOČIŠTĚ
ANTILOP DERBYHO
NAJDEME V NIOKOLO KOBA

Původně se západní antilopa Derbyho
vyskytovala v rozsáhlém pásu suchých savan západoafrického typu od Senegalu po
severní Nigerii. Velkoplošná změna původního prostředí na zemědělské či za-

stavěné plochy doprovázená intenzivním
a současně neregulovaným lovem pro
mimořádně cenné trofeje a maso (bushmeat) vedla k vyhubení těchto impozantních zvířat v téměř celém areálu rozšíření.
Ještě začátkem 90. let 20. století hovořily
střízlivé odhady o tom, že celková početnost pískově zbarvené antilopy s bílými

pruhy na hřbetě v západní Africe dosahuje
potěšitelné tisícovky jedinců. Pokračující
tlak lidské civilizace si ale mezitím vybral
svou daň. Jediným místem na světě, kde
se ještě můžeme ve volné přírodě setkat
s těmito majestátními kopytníky, zůstává
národní park Niokolo Koba.
Kolik mimořádně plachých antilop
Derbyho na jihovýchodě Senegalu zůstalo,
přesně nevíme. Senegalští odborníci odhadují, že se na obrovské ploše národního
parku může pohybovat více než 150 kusů.
Poslední fotografií doložený výskyt se
týká 69 jedinců a pochází z roku 2006, kdy
v národním parku probíhalo rozsáhlé
letecké sčítání. Strážci parku tvrdí, že
v prosinci 2012 pozorovali jiné poměrně
početné stádo antilop Derbyho. Jinak
přítomnost těchto vskutku velkých býložravců v národním parku potvrzují jen
pobytové stopy v podobě trusu, okusů či
otisků kopyt.
Ozbrojení strážci národního
parku se snaží bojovat
s pytláctvím, vážně ohrožujícím
nejen antilopy Derbyho.

NIOKOLA KOBA – PARK PO
AMERICKU V ČERNÉ AFRICE
V roce 1926 vyhlásila francouzská
koloniální správa Senegalu v člověkem
málo pozměněné oblasti podél řeky Niokolo Koba v blízkosti hranice s Guineou
rozlehlou loveckou rezervaci. Jejím cílem,
ostatně jak už napovídá její název, nebylo
chránit přírodu, ale zachovat stav hlavně
velkých šelem, kopytníků a slonů na
takové výši, aby mohli být pravidelně
loveni. Začátkem 50. let 20. století došlo
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v oblasti k významnému přelomu: střílení
volně žijících živočichů v chráněném
území bylo výrazně omezeno a místo
francouzských sběratelů zvířecích trofejí
s dalekonosnými puškami vybavenými

Dlouhověký opadavý baobab (Adansonia spp.) se
oprávněně stal národním stromem Senegalu. Je
nápadný tlustým kmenem a roste i v oblastech,
kde se období dešťů střídá s periodami sucha.
Domorodci využívají k rozmanitým účelům jeho
dřevo, kůru i semena.

Senegalskou
savanu
charakterizu-jí působivé
stavby
známého
společenského hmyzu
všekazů –
termitiště.

Francouzi mají Senegal Skutečně ráDi
Přestože se prvními Evropany, kteří začali budovat na dnešním senegalském pobřeží
obchodní stanice, stali již v 15. století Portugalci, od poloviny 19. století začali do
vnitrozemí stále častěji pronikat Francouzi. Právě obyvatelé země galského kohouta
začlenili území dnešního Senegalu do své koloniální říše. Dakar se později stal sídlem
generálního guvernéra, který jménem pařížské vlády spravoval hned osm kolonií
vytvářejících Francouzskou západní Afriku.
Jak je možné, že Senegal zůstává nejoblíbenější bývalou francouzskou kolonií v Africe?
Okolí Dakaru bylo prvním místem na západě kontinentu na jih od Sahary, které si
Paříž podmanila. Každý cizinec si již na první pohled všimne, jak mnoho si Senegal
dodnes uchovává francouzský ráz, i když je od června 1960 nezávislou republikou.
Není divu, že tato země byla jedinou kolonií, jejímž obyvatelům bylo přiznáno
francouzské občanství. Již předtím byli Senegalci systematicky vychováváni k tomu,
aby se stali „černými Francouzi“. Ani senegalská kuchyně nezapře vliv vyhlášené
kulinářské velmoci: oblíbené je zejména mafe, maso, nejčastěji rybí nebo kuřecí,
s dušenými arašídy a rýží.
Ostatně, zanedbatelná nebyla ani účast senegalských vojáků na straně mateřské země
v obou světových válkách, přičemž v té druhé bojovali v řadách Svobodné Francie
generála Charlese de Gaulla. Jednotky západoafrických pěšáků sloužících ve
francouzské armádě se oficiálně označovaly jako senegalští střelci a v roce 1944 tvořili
bojovníci z kolonií plnou třetinu armádního sboru vytáhlého francouzského vrchního
velitele. Není žádným tajemstvím, že byli pravidelně nasazováni do nejtěžších bojů,
v nichž čtyři z deseti padli.
Občané bývalé koloniální velmoci mají Senegal rádi také proto, že představuje
poměrně dobře dostupnou černou Afriku. Na rozdíl od některých okolních zemí se mu
vyhnula islámská radikalizace, přestože muslimové tvoří 94 % tamějšího obyvatelstva.
Do Senegalu jako relativně bezpečné země létají s oblibou francouzští důchodci
zejména v zimě, kdy v zemi panuje pro Evropany snesitelné období sucha.
dalekohledy se v Niokolo Koba začali
objevovat muži, jejichž úkolem bylo
naopak se o přírodu starat. Již v roce 1954
nahradila dosavadní rezervaci fauny jiná
kategorie chráněných území – národní
park. V té době v Senegalu žádný národní
park neexistoval, takže se vzor pro jeho
založení a následnou správu hledal v zahraničí.
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Rozlohou přes 9 000 km2 se Niokolo
Koba stal největším chráněným územím
na západě Afriky: zabírá plochu jen o něco
málo menší než Jihočeský kraj. Američtí
prezidenti vytvářeli rozlehlé národní parky
přednostně v místech, kde žilo co nejméně
obyvatelstva. Senegalci se ve zkušenostech z USA vzhlédli do té míry, že v 70. letech 20. století násilně vystěhovali všech-

ny obyvatele osad v národním parku za
jeho hranice. Dnes tuto smutnou skutečost
připomínají jen zbytky obydlí vesničanů.
Stejně jako americká vláda také správci
parku kladli od samého začátku důraz na
to, že nevytvářejí chráněné území, kam
není turistům vstup povolen. Naopak,
Niokolo Koba má domácím a zahraničním
návštěvníkům, zejména Francouzům (viz
rámeček na této straně), představit působivou přírodu tohoto neprávem opomíjeného koutu Afriky. Musíme ovšem zdůraznit, že v národním parku se na rozdíl od
známých jihoafrických či keňských chráněných území mohou turisté pohybovat
pouze s profesionálním průvodcem. Obasti
zatím nehrozí, že by měla na tamější přírodu turistika nežádoucí dopad, jako je
tomu právě ve vyhlášených turistických
destinacích, kam míří na safari tisíce
návštěvníků, z nichž ne všichni se chovají
k přírodě šetrně.

VODA PŘEJE
ROZMANITOSTI PŘÍRODY
Zatímco značnou část Senegalu pokrývá suchá krajina, národní park Niokolo
Koba tvoří pro západní a střední Afriku
typická savana, která místy přechází
v hustší porost a podél vodních toků
v galeriové lesy. Přítomnost na africké
poměry mohutné řeky Gambie spolu
s přítoky Niokolo Koba a Koulountou
vysvětluje, proč se v národním parku
vyskytuje největší počet rostlinných
a živočišných druhů v celém Senegalu.
Protože chráněné území hostí celou řadu
nápadných savců, zejména kopytníků

a šelem, vyhlásila jej v roce 1981 známá
Organizace OSN pro výchovu, vědu a kulturu (UNESCO) jak biosférickou rezervací, tak lokalitou světového přírodního
dědictví. Správa chráněného území sídlí
v Tambacounda mimo vlastní území národního parku a organizačně podléhá
Ředitelství národních parků Senegalu
(DPNS), spadajícímu pod Ministerstvo
životního prostředí a ochrany přírody
Senegalské republiky.
Už při prvním pohledu na tamější
krajinu bychom nepředpokládali, že se
v národním parku Niokolo Koba můžeme
setkat s živočichem, který je geneticky ze
všech zvířat člověku nejbližší – šimpanzem. Přestože tento lidoop vyhledává spíše
hustý prales, v galeriových lesích podél
vodních toků žijí více než dvě desítky

vegetace zabraňuje zarůstání otevřené
krajiny keři a stromy. Po vymizení těchto
chobotnatců z národního parku Niokolo
Koba udržuje správa chráněného území
otevřené prostředí opakovaným vypalováním vegetace. Počet některých antilop,
jako je antilopa jelenovitá (Kobus ellipsiprymnus defassa) nebo voduška kob
(Kobus kob), se v posledních dvaceti letech snížil přinejmenším o 90 %.
Ačkoliv se vybavení strážců parku
zlepšilo, jejich počet zůstává nedostatečný.
Člověk zhýčkaný nabídkou mobilních
operátorů těžko uvěří, že ještě před vstupem do parku se ztrácí signál. Strážci tak
musejí mezi sebou komunikovat postaru
vysílačkami a kontrolu území provádějí na
stejných trasách mezi sedmnácti stálými
strážními posty.

dobytka do národního parku: počet
pasoucího se skotu, ovcí a koz v něm
převyšuje třikrát stav všech volně žijících
kopytníků. Na některých místech v parku
si místní obyvatelé zřídili v rozporu se
zákonem políčka.
Osud národního parku Niokolo Koba
tak stejně jako jiných afrických chráněných území závisí na tom, do jaké míry
a kdy se podaří vyřešit jeden z klíčových
globálních problémů – jak uživit stále
přibývající obyvatelstvo naší planety.

DO HRY VSTUPUJÍ ČEŠI

Řeka Gambie tvoří přirozenou osu národního
parku Niokolo Koba.

těchto nápadných primátů. Niokolo Koba
tak představuje severozá-padní hranici
rozšíření šimpanzů. Součas-ně se jedná
o nejteplejší, nejsušší a nejvíce otevřené
prostředí, v němž se oblíbené opice ve
volné přírodě vyskytují.

DOKÁŽEME V NIKOLO KOBA
OMEZIT PYTLÁCTVÍ?
Příběh antilopy Derbyho, byť prozatím
se šťastným koncem, výstižně ilustruje
hned několik problémů, se kterými se péče
o přírodní dědictví v Africe v současnosti
nejčastěji potýká. Ani vyhlášení cenných
částí přírody chráněným územím nemusí
zajistit přežití velkých zvířat. V Niokolo
Koba pytláci již vybili všechny lvy, žirafy
a dva druhy antilop a také slony bychom
tady hledali marně. Protože slon africký
denně spotřebuje přinejmenším 300 - 450
kilogramů rostlinné hmoty, spásáním

Bohužel maso antilopy Derbyho je
křehké, chutí připomíná hovězí a v Africe
je považováno za jedno z nejlepších vůbec.
Uvádí se, že cena upytlačeného jedince východního poddruhu dosahuje ve Středoafrické republice 3 miliony afrických
franků (CFA), v přepočtu asi 115 000 Kč.
V afrických poměrech se skutečně jedná
o nemalou částku, která vystačí k skromné
obživě rodiny i na několik let.
Omezovat ilegální lov živočichů jen
silovým vymáháním práva ale zdaleka
nestačí. Přestože je Senegal rozlohou dva
a půlkrát větší než Česká republika, žije
v něm jen 11,1 milionu obyvatel. Vysvětlení je jednoduché: značnou část
Senegalu tvoří málo úrodné suché oblasti.
V osadách v bezprostředním okolí národního parku se tísní na 100 000 vesničanů,
které sužuje pochopitelný nedostatek půdy.
Již dnes každodenně pronikají se stády

Čeští odborníci z Institutu tropů
a subtropů (dnes Fakulty tropického zemědělství) České zemědělské univerzity
v Praze-Suchdole se ochraně antilopy
Derbyho v terénu věnují v Senegalu již od
roku 1996. Pro tento účel založili pod
vedením Karolíny Brandlové a Pavly
Hejtmanové při ČZU občanské sdružení
Derbianus, Českou společnost pro africké
volně žijící živočichy. Aby zabránili
úplnému vyhubení poddruhu, převezli ve
spolupráci se senegalskou státní i dobrovolnou ochranou přírody o čtyři roky
později několik antilop odchycených
v národním parku Niokolo Koba do
soukromé rezervace Bandia na západním
pobřeží Senegalu, spravované Společností
na ochranu životního prostředí a fauny
Senegalu (SPEFS). Chráněné území se
nachází na místě rozsáhlého baobabového
háje s podrostem akácií a v hustě obydlené
oblasti s rozsáhlým chovem dobytka představuje poslední útočiště řady původních
druhů planě rostoucích rostlin a volně
žijících živočichů.
V Bandii narozená zvířata později
putovala do jiné soukromé, také oplocené
rezervace Fathala na jihozápadě země,

Stáda
buvolů
krátkorohých
(Syncerus
caffer
brachyceros)
oživují
savanu i buš
národního
parku
Niokolo
Koba. Odtud
byli vysazeni
i do
soukromých
rezervací
Bandia
a Fathala.
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ležící při hranicích s Gambií a představující suchozemskou část národního parku
Delta du Saloum. Chráněné území pestrou
skladbou stromů a podrostem „sloní trávy“
rodu Andropogon silně připomíná prostředí národního parku Niokolo Koba.
Dlouhodobý a kdysi hojný výskyt západních antilop Derbyho v savaně guinejskosúdánského typu vylučuje, že by usilovnou
snahu o záchranu o jejich záchranu mohl
ztížit syndrom útočiště (sem rámeček 3).
Opatření se zdařilo: na obou lokalitách
dnes prosperuje sedm oddělených stád
celkem čítajících více než stovku zvířat.
V posledním desetiletí se vědci z ČZU
snaží určit všechna zvířata chovaná v obou
rezervacích v polopřírodních podmínkách.
Využívají k tomu jejich individuálně
odlišné zbarvení včetně pruhování na
každém z boků a dalších vnějších znaků.

Samci
antilop
Derbyho
jsou
mohutnější
a těžší než
samice,
přesto se
pohybují
nečekaně
rychle

Každé zvíře je počtem, tvarem a délkou
pruhů naprosto ojedinělé. A co je neméně
podstatné, uspořádání pruhů se během
života nemění. Antilopy jsou tak vybaveny
celoživotním identifikačním „čárovým
kódem“. Badatelé musejí jednoznačně,
nejlépe fotodokumentací, prokázat, která
samice které mládě kojí.
Všechna zvířata z Bandur a Fathaly
mají záznam v plemenné knize poddruhu,
vydávané ve spolupráci s pražskou zoologickou zahradou. Právě znalost příbuzenských vztahů napomáhá chovatelům
omezovat na nejmenší možnou míru nežádoucí genetické důsledky. Cílené plánování chovu v oddělených stádech umožňuje vybírat k rozmnožování co nejméně
příbuzné jedince.

GENETIKA SE NEDÁ OŠÁLIT
Jestliže určitá populace vznikne jen
z omezeného počtu jedinců, začnou se v ní
projevovat nepříjemné důsledky její nižší
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Ryby představují spolu s bavlnou a podzemnicí
olejnou nejvýznamnější položku senegalského
vývozu. Část úlovku skončí na domácím trhu.

genetické proměnlivosti (variability). Určitou dobu se zdá, že je všechno v pořádku,
ale je jen otázkou času, kdy jedinci pocházející z malého počtu rodičů začnou
trpět celkově sníženou zdatností, nejrůznějšími postiženími včetně tělesných deformací, nezvyklou náchylností k chorobám, zvýšenou úmrtností a naopak nižší
plodností. Obdobný proces označujeme
v populační genetice jako efekt zakladatele.
Pokud ale populace ovlivněná efektem
zakladatele není nadále izolovaná a vyměňuje si jedince s jinými, zdravými populacemi, nebývají důsledky degenerace tak
drastické. Právě z tohoto důvodu jsou
antilopy Derbyho v Bandii a Fathale
drženy v oddělených stádech a čeští vědci
je cíleně doplňují méně příbuznými jedinci. Dosud bylo za tímto účelem přestěhováno i přes obtížné podmínky padesát
antilop.

JAK DÁL V ZÁCHRANĚ
ZÁPADNÍ ANTILOPY DERBYHO
V lednu 2013 se ve vyhlášeném senegalském letovisku Suly Portudal nedaleko
Dakaru uskutečnil mezinárodní seminář
zaměřený na ochranu západního poddruhu
antilopy Derbyho. Společně jej uspořádalo
občanské sdružení Derbianus Praha,
DPNS a SPEFS ve spolupráci s Komisí pro
přežití druhů nejvýznamnější mezinárodní
nevládní ochranářské organizace Mezinárodní unie ochrany přírody (IUCN-SSC),
ČZU Praha, Zoologickou zahradou hl.
města Prahy, Knowsley Safari Park a Zoo
Chester (obě posledně jmenované instituce působí ve Velká Británii). Akce se
účastnilo více než 40 delegátů ze Senegalu, Mali, Guineje, Burkiny Fasso,
Sjednocených arabských emirátů, USA,
Velké Británie a České republiky a předsedal jí Dr. David Mallon, profesor

jak Se vyhnout SynDromu útočiŠtě
Nápadnou husu bernešku havajskou (Branta sandvicensis) zachránil chov v lidské péči
i přesto, že ze 1 600 prvních do volné přírody vypuštěných jedinců přežili jen čtyři.
Jednu z příčin spatřujeme v tom, že ochránci přírody vysadili ptáky na naprosto
nevhodném místě, takže husy nemohly najít dostatek potravy. I když poslední volně
žijící bernešky havajské byly pozorovány na lávových polích, jejich přirozené prostředí
představuje nížina s bujnou vegetací, odkud je vytlačilo právě pronásledování lidmi.
Další repatriace, tentokrát na odpovídající stanoviště, už skončila neobyčejným
úspěchem.
Podle novějších názorů dobře známý zubr (Bison bonasus) ve skutečnosti
neupřednostňuje původní, člověkem málo ovlivněné lesy, jak se až do nedávna soudilo.
Do proslulého Bělověžského parku, velkolepé honitbě ruských carů na polskoběloruském pomezí, který byl posledním místem výskytu mohutného tura ve volné
přírodě, byl zřejmě zatlačen, když mu více vyhovovala otevřená evropská krajina.
Spásáním dřevin zubři zabraňovali spolu s jinými velkými kopytníky zarůstání prostoru
křovinami stromy.
Skutečnost, kdy za optimální prostředí určitého ohroženého druhu mylně považujeme
jeho poslední stanoviště, ale ve skutečnosti preferuje jiný typ prostředí, v ochranářské
biologii označujeme jako syndrom útočiště.

Pro západo-africkou savanu jsou kromě trav
typické i až deset metrů vysoké dřeviny, které
ale nikdy nevytvářejí souvislejší stromové patro.

Metropolitní univerzity v britském Manchesteru a celosvětově uznávaný odborník
na ochranu antilop. Cílem semináře bylo
navrhnout a přítomnými zainteresovanými stranami odsouhlasit strategický
plán na záchranu kriticky ohroženého poddruhu a vytyčit priority v ochraně jeho
populace a jím osídleného prostředí
v Senegalu do roku 2020.
Plán předpokládá, že část antilop
z chovu v rezervacích bude možné vypustit do národního parku Niokolo Koba.
Jednak by se podpořila tamější přežívající
populace, jednak by se opět vznikem dalšího stáda snížila pravděpodobnost vzniku
genetických problémů. Přestože se DPNS
a správa národního parku snaží pytláctví
omezit, jejich úsilí není zatím z hned
několika důvodů příliš úspěšné. Jednou
z podmínek pro repatriaci antilop Derbyho
z rezervací Bandia a Fathala do Niokolo
Koba proto zůstává výrazné zlepšení
strážní služby a naplňování dalších opatření, významně snižujících rozsah ilegálních lovu velkých savců na území národního parku. Máme na mysli především
rozumnou, tedy dlouhodobou a především
účinnou podporu zemědělství v okolí parku, obnovy lesů či tradiční řemeslné výroby. Antilopa Derbyho by se mohla stát
skutečným lákadlem zejména pro ty, kteří
do Senegalu nejedou trávit dovolenou na
jedné z místních pláží či na golfovém
hřišti. I když senegalská státní ochrana
přírody hodlá pro repatriovaná zvířata
v Niokolo Koba aspoň v první fázi vybu-

dovat rozsáhlý oplocený prostor, otázkou
zůstává jejich bezpečnost jako atraktivních
trofejových zvířat. Předpokládáme, že část
vypuštěných zvířat by nesla na límcích
miniaturní vysílačky umožňující jejich sledování v terénu na dálku (telemetrie).
Dokument také neuvažuje jen o přísné
ochraně poddruhu ve volné přírodě, ale
připouští, pochopitelně za důsledně kontrolovaných podmínek a po dosažení životaschopnosti populace ve volné přírodě,
i jeho udržitelné využívání jako trofejového zvířete. Finanční prostředky získané
odstřelem starších již nerozmnožujících se
jedinců – a byly by nemalé – by podpořily
péči o poddruh včetně péče o jeho biotopy
přímo v terénu. Obdobně jako u jiných
strategických plánů na záchranu kriticky
ohrožených druhů vypracovaných uznávanou IUCN také v tomto případě se
v textu opakovaně připomíná, že jeho
úspěšná realizace není dost dobře myslitelná bez rozumného výzkumu a monitorování jak samotných populací, tak také
prostředí, v případě západního poddruhu
antilopy Derbyho také bez řízeného chovu
v polopřírodních podmínkách.
Aby se snížilo nebezpečí, že se senegalské populace, ať už v přírodě nebo polopřírodním chovu, stanou obětí člověkem
vyvolané nebo přírodní pohromy v podobě
politické nestability, propuknutí smrtelného onemocnění či mimořádného sucha,
doporučili účastníci semináře vytvořit
mimo Senegal v lidské péči, kupř. v některé renomované evropské zoologické
Vody Gambie a jejích přítoků obývají hned tři
duhy krokodýlů. Na březích vodních toků se
pravidelně vyhřívají velcí krokodýli nilští
(Crocodylus niloticus).

zahradě, záložní rozmnožující se stádo
západních antilop Derbyho.
Sebelepší plán na záchranu ohroženého taxonu zůstane jen na papíře, pokud
jej nevezmou za své pokud možno všechny zainteresované strany. Informováním
a výchovou veřejnosti i cílových skupin
obyvatelstva a získáváním jejich podpory
pro ochranu západní antilopy Derbyho
a obecněji přírody se zabývá hned několik
bodů strategického plánu. Týkají se jak
obyvatelstva v Senegalu, tak místa, kde by
byla chována v lidské péči. Právě záložní
populace antilop v Evropě by mohla
působit jako účinný a současně atraktivní
„velvyslanec Senegalu“. I tady je na co navazovat. Programem založeném na povídání a hrách přibližujících význam ochrany přírody včetně fauny a organizovaných
pracovníky ČZU již prošlo na 500 senegalských školáků. Navíc se podařilo vydat
zdařilé učebnice a průvodce světem
senegalských zvířat. Čeští specialisté již
také proškolili více než sto strážců parku,
učitelů, profesionálních průvodců a místních úředníků.

O PENÍZE
JDE AŽ V PRVNÍ ŘADĚ
Vynikající, doslova mravenčí a v ČR
nedoceněná práce našich specialistů
v často obtížných podmínkách může ve
spolupráci se senegalskými partnery pokračovat pochopitelně jenom tehdy, kdy se
na ni podaří sehnat dostatek finančních
prostředků. Ve srovnání s jinými projekty
představuje záchrana západního poddruhu
antilopy Derbyho poměrně levnou a překvapivě úspěšnou záležitost. Proto je velká
škoda, že se tradiční a senegalskou stranou
vysoce kladně hodnocená spolupráce
nedostala mezi oficiální priority zahraniční
rozvojové pomoci České republiky.

Kočkodana
zeleného
(Chlorocebus
aethiops
sabaeus) loví
místní
obyvatelé
pro maso.
Ještě před
dvaceti lety
odebírali
tisíce těchto
opic z volné
přírody firmy
zásobující
laboratoře.
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Kraj okolo dvou Blaníků
mohou stoupat pozvolněji po neznačené
široké lesní cestě. Výstup po červené
zpříjemňuje naučná stezka S rytířem na
Blaník, jejíž zastávky jsou rozděleny na
„dospělé“ a „dětské“. Jedinou nevýhodou
velice pěkné až hravé naučné stezky je, že
není okružní.
Největší atrakcí na trase je pochopitelně rozhledna na samotném vrcholku.
Současná dřevěná věž ve tvaru husitské
hlásky byla dokončena a otevřena v roce
1941. Stavba vysoká 25 metrů je přístupná
o víkendech a svátcích celoročně, v letní
sezoně pak mimo pondělí i ve všední dny.
Výstup na Velký Blaník, ale i následné
překonání 107 schodů v rozhledně určitě
stojí za námahu. Jednak pro samotný pocit
zdolání bájné hory, ale i kvůli krásnému
a dalekému výhledu.

Jsou návrší, kopce, vrchy, hory, které
netřeba představovat a mezi takové bezesporu patří i Velký Blaník. Tento vrch
(638 m n. m.) je nejen opředen legendami, ale stojí na něm navíc jedna z našich
nejznámějších rozhleden, ovšem i jeho
širší okolí láká k turistickým výletům.
lasický výlet na Blaník (myšleno na Velký Blaník) probíhá
zhruba následovně: nějak se
dopravíme co nejblíže, nejčastěji do
Louňovic nebo ještě lépe dojedeme autem
přímo na parkoviště pod horou. Následuje
výběr trasy. Zdatnější se vydají vzhůru
přímo po červené značce, což je opravdu
poměrně prudký výstup. Méně trénovaní

K
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MALÝ VZOREK
Okolí legendárního Blaníku je velice cennou lokalitou, což dokazuje skutečnost,
že od roku 1981 je toto území o rozloze
40,31 km2 vyhlášeno jako chráněná krajinná oblast (CHKO Blaník), a to nejmenší
u nás. Zajímavý je důvod vyhlášení CHKO

Blaník. Zdejší krajina totiž představuje,
zjednodušeně řečeno, zachovanou klasickou ukázku středočeské krajiny, včetně
živého kulturního dědictví. Zkrátka na
malém území pod Blaníkem naleznete
takřka vše, co v celých Čechách. Zdejší
krajina je poskládána z pestré, ale vyvážené mozaiky lesů (pokrývají 31% plochy), polí, luk, ale i vodních ploch, krajem
protéká řeka Blanice a několik potoků.
Mezi vším tím je rozeseta řada vesnic
a městeček stále žijících svým poklidným
životem. To vše prosto jakéhokoliv většího
průmyslu či dopravních koridorů. V podobě Podblanicka je tak vytvořen jakýsi
model ideální české krajiny.

JDE SE JINAM
V prvním odstavci je popsán nejtypičtější průběh výletu na Velký Blaník.
Nicméně kraj pod Velkým Blaníkem toho
nabízí mnohem více. Stačí dojít na sousední vrch, na Malý Blaník (580 m n. m.)
a ocitnete se doslova v jiném světě. Především sem zavítá mnohem méně turistů
než na slavnější a vyšší Velký Blaník.
Těsně pod vrcholkem stojí působivé

zbytky kaple sv. Maří Magdaleny vybudované v roce 1735, ale již po 55 letech
zrušené na základě reforem císaře Josefa
II. Přímo uprostřed ruin kaple roste
památný strom. Jedná se o velice pěkný
34 metrů vysoký smrk, který dostal jméno
Velký Mnich nebo Farář. Rovněž cestu na
Malý Blaník vám zpestří naučná stezka,
která začíná a končí na nehlídaném
parkovišti v sedle mezi oběma Blaníky.
Třetí naučná stezka vychází z obce
Kondrac a navazuje na ni NS S rytířem na
Blaník. V místě, kde se obě stezky stýkají,
tedy u silnice Kondrac – Načeradec, je
vybudována z hornin Podblanicka pěkná
geologická expozice.

monstrátského kláštera, který v 16. století
nahradila tvrz a následně současný zámek,
kde sídlí muzeum, turistické informace
a restaurace. Muzeum je věnováno nejstarším dějinám Louňovic pod Blaníkem
a je pobočkou Národního muzea. V Louňovicích rovněž sídlí kanceláře správy
CHKO.
Na severním okraji CHKO naleznete
ves Kondrac. Její dominantu tvoří neobvyklý románský kostel sv. Bartoloměje
z 12. století s dvěmi původními věžemi.
Kostel se mohl pyšnit i třetí, dřevěnou
věží, ale ta po zásahu blesku v roce 1918,
společně s kostelem, vyhořela. Aktuálním
lákadlem Kondrace je nově vybudované
Farní muzeum, v kterém jsou tři expozice
zaměřené na historii a venkovský život na
přelomu 19. a 20. století. Část expozic je
netradičně umístěna v zrekonstruované
márnici a je stylově věnována pohřebnictví.
Jihovýchodního cípu CHKO se dotýká
další městys Načeradec. Obec byla založena vladykou Načeratem zřejmě před
rokem 1184, ze kdy je první písemná
zmínka o obci. K nejstarším památkám
Načeradce patří kostel sv. Petra a Pavla
z roku 1120. Jeho zajímavostí je sousední
zvonice, pozůstatek opevněné bašty z roku
1278, zvaná Solnice, v které nyní visí zvon
ze začátku 16. století. V Načeradci rovněž
naleznete barokní zámek z roku 1734,
v kterém je dnes učiliště.

ZA LIDMI

CESTOVÁNÍ

Největším lidským sídlem CHKO
jsou Louňovice pod Blaníkem. Dnešní
městys se vyvinul na místě ženského pre-

Oblast CHKO Blaník se sice nachází
takřka uprostřed České republiky, ale je
poněkud „uklizena stranou“. Na jedné

straně výhoda, ale ohledně dopravního
spojení naopak. Blaníku nejbližší větší
město je Vlašim, přes kterou jezdí vlakové
spoje, případně je dobře dostupná autem
pomocí dálnice D1. Další cesta se pak
musí absolvovat buď autobusem nebo
pěšky. Z Vlašimi na Velký Blaník vede
červená turistická značka, po které ujdete
necelých 10 km. Území CHKO Blaník
prochází ještě zelená turistická značka,
které spojuje Kondrac, odtud vychází
společně s červenou, a pokračuje samostatně do Načeradce. Pro cyklisty je pak
připravena řada značených cyklotras (např.
číslo 101, 112, 321, 0070 a další), které
vedou především po místních komunikacích. Ovšem pro jízdu na kole je vhodný i dostatek jiných pohodlných cest,
které využívají značení pro pěší turisty.
Chráněná krajinná oblast Blaník je sice
co do rozlohy malá, ba přímo nejmenší,
významem a svojí nabídkou však nikoliv.
Navštivte tento pozoruhodný kraj, k jeho
důkladnému poznání vám jeden výlet
nepostačí.
www.lounovicepodblanikem.cz, www.kondrac.cz,
www.farnimuzeum.cz, www.naceradec.cz, www.csopvlasim.cz
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Krajina pod hrází Želivky

TEXT A FOTO: JIŘÍ JUŘÍK

VODA
nejen pro Prahu
Přijměte pozvánku do míst, kam se jen tak nedostanete, do míst,
která jsou pečlivě střežená a běžné veřejnosti takřka zcela
nepřístupná. Důvod je prostý, právě zde se rodí 75% pitné vody pro
Prahu, ale i další sídla. Nahlédneme do prostředí vodní nádrže
Švihov. Známější je jméno Želivka, a to po řece, která ji napájí.
yla by to krásná rekreační oblast,
hluboké údolí, zaříznuté mezi
lesy v těsném sousedství populárního Posázaví a nedalekých Stvořidel.
V roce 1965 však započala výstavba
vodárenské nádrže, u které bylo již od
začátku jasné, že právě rekreace nebude
jejím úkolem. Spolehlivý a vydatný zdroj
pitné vody pro hlavní město, ale i část
Středočeského kraje, dostal přednost,
k tomu byla vybrána právě Želivka,
nejčistší česká řeka. O významu tohoto
projektu svědčí i další skutečnosti. Bylo
zatopeno více než devět obcí a dokonce
i město Dolní Kralovice s 1300 obyvateli
a bylo třeba přestěhovat 2500 obyvatel.
Celkem byla zatopena plocha 630 ha.

B
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Sdružený objekt odběrných
věží a bezpečnostního přelivu

MOST DO NIKAM

Další razantní změnu, odklon trasy, musel
kvůli nádrži zaznamenat i projekt dálnice
z Prahy směrem na Jihlavu a Brno,
vedoucí původně až do Zakarpatské
Ukrajiny. Na této cestě již byly v období
před rokem 1950 rozestavěny některé
Nedokončený dálniční most

Pohled do
úpravny
vody
Mozaika
znázorňující
technologii
úpravy
vody

Hladina Švihova
z projíždějící služební lodi.

Několik čísel:
Délka hráze v koruně: 620 m
Maximální šířka hráze v patě: 450 m
Maximální výška hráze: 58 m
Délka vzdutí: 38 km
Bronzová socha
před budovou
úpravny vody

z předpjatého betonu, jehož rozpětí polí
110 metrů je největším u nás.

HLÍDACÍ PSTRUZI

Voda vytékající z nádrže je čerpací stanicí
vytlačena o 26,5 m výše do úpravny vody,
která se nachází zhruba pod úrovní koruny
sypané hráze a je největším zařízením
tohoto druh na území ČR. Kromě moderních technologií zde pracují i jedni
poněkud nečekaní odborníci, kterými jsou
pstruzi duhoví. V objektu úpravny stojí
několik velkých akvárií, kde ve vodě
Želivky plavou pstruzi a ochutnávají její
kvalitu. Dokud plavou, je vše v pořádku.
Na akvária jsou namířeny kamery, které
obraz přenášejí přímo na velkoplošné
obrazovky velínu, kde jejich pohyb působí vedle strohých počítačových grafů
a schémat zdánlivě nepatřičně. Přitom pro
obsluhu se jedná o jednu z nejdůležitějších
informací.

DLOUHÝ TUNEL

dálniční mosty, například právě přes
Sedmpanský potok (v současných mapách
uváděný jako Medulán) u obce Hulice
v těsném sousedství Želivky. Torza
nedokončených mostů nad vodní hladinou,
která dosahuje až těsně pod mostovku,
stojí bezpečně dodnes. Bohužel, tento
potenciálně atraktivní turistický cíl je
nepřístupný, protože stojí v prvním
ochranném pásmu nádrže.
Naopak díky vzniku nádrže byl
postaven nový most mezi Bezděkovem
a Brzoticemi. Jedná se o konstrukci

Voda z úpravny se do Prahy dostává
unikátní stavbou, která je tvořena necelých
52 km dlouhým přivaděčem, který končí
v Jesenici u Prahy. Přivaděč je ojedinělým
důlním dílem, při jehož výstavbě se
projevil um našich horníků a důlních
techniků. Po celé délce voda teče
samospádem přivaděčem o průměru 2,6 m
s betonovou obezdívkou, popřípadě se
zpevněním ocelovým potrubím. Po trase
přivaděče bylo potřeba vystavět několik
speciálních objektů, které řešily řadu technických, geologických a jiných problémů.
Jedná se například o přechody údolí
potoků, odvzdušňovací komíny, vyrovnávací komory, shybky atd.

Ale to se již dostáváme do míst
vzdálených od námi navštívené vodní
nádrže Švihov. Nicméně, pokud si otevřete
v Praze vodovodní kohoutek, s největší
pravděpodobností z něj vyteče osvěžující
pozdrav právě z Želivky.

Akvária
s hlídacími
pstruhy
Pro velín
je typická
řada
obrazovek.

www.pvl.cz
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TEXT A FOTO: MICHAELA DOČEKALOVÁ,

Čistírna
odpadích
vod města
Zlín

HORMONÁLNÍ KOKTEJL
POD TROJSKOU ČISTIČKOU
Že do vody nepatří pesticidy, herbicidy, insekticidy typu DDT,
polychlorované bifenyly a další životnímu prostředí škodlivé
látky, je dnes všeobecně známo. Mnohé z nich byly
zakázány a již se nepoužívají, další zakázány byly, ale přesto
se používají (viz ftaláty) a jiné se asi nepřestanou používat
nikdy, přestože jejich účinek na životní prostředí a potažmo
člověka je již dnes prokázaný jako negativní. Nebo si snad
myslíte (a nyní se obracím ke čtenářkám), že by vám mohl
jednoho dne váš gynekolog říci – bohužel, ode dneška platí
evropská směrnice, která zakazuje hormonální antikoncepci,
neboť rezidua ve vaší moči znečišťují povrchové vody
a působí nevratné změny především na rybí populaci.
A přece tomu tak s největší pravděpodobností je.
Ženské hormony estrogeny jsou produkovány vaječníky a jsou
zásadní pro zajištění normálních reprodukčních funkcí ženy. Na
ženské tělo mají blahodárný účinek, chrání před osteoporózou,
před zhoršováním paměti, před Alzheimerovou chorobou
a dalšími degenerativními onemocněními. Všechny tyto výhody
ženě najednou zmizí po nástupu klimakteria, potom je na tom
stejně jako muž, naopak u žen nad 50 let se zhoršují intelektové
schopnosti a zmenšuje mozek rychleji než stejně starým mužům.
Jestliže ale ženy užívají hormonální náhradu, pokračuje tento
proces stejnou rychlostí jako před klimakteriem. Z laického
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pohledu by se tedy mohlo zdát, že pokud by ve vodě nějaké ty
estrogeny byly, proč ne, aspoň ke stáru zblbneme později.
Slovo estrogen odkazuje na schopnost dané látky vyvolat říji
(lat. estrus), proto je také hladina estrogenu v krvi ženy největší
v době kolem ovulace, kdy je nejlepší doba pro oplodnění vajíčka,
tehdy má žena také nejlepší kognitivní funkce, lépe si pamatuje,
má lepší schopnost verbální komunikace atd. Co si tedy víc přát
než takový lehký koktejl s estrogeny, které by se dostaly do pitné
vody přes všechny čističky?
Nic není ale tak jednoduché, jak to vypadá. Co může příznivě
působit na tělo ženy v přesně vyváženém množství, nemusí mít
ten samý účinek na jiné organismy v životním prostředí, které je
estrogenům uměle vystaveno.
Hormonální antikoncepce je ale jen jedna z mnoha
látek farmaceutického průmyslu, které unikají do životního
prostředí, převážně do vody. Nebezpečí takových látek spočívá
v tom, že se ve vodách vyskytují v nesmírně malém množství, řádově v jednotkách až desítkách nanogramů v litru vody

(1 nanogram v litru vody = 0,000000001 g/l), ale i přesto mohou
mít negativní dopad na životní prostředí a potažmo i na člověka.
Například pokud je lidské embryo vystavené v určité vývojové
fázi působení estrogenu, dochází k závažným vývojovým vadám,
u dospělého člověka může dojít k narušení imunitního a nervového systému. Nadlimitní hladina estrogenů může být
příspěvkem i k rozvoji rakoviny. Estrogeny – ať už přirozené nebo
umělé (např. z hormonální antikoncepce) se dostávají do
kanalizačních sítí spolu s lidskou močí. Ta doteče až do čistírny
odpadních vod, kde se velká část z nich zachytává v čistírenských
kalech, malá část ale unikne do vodních toků. Čistírenské kaly
mají také často využití v zemědělství, co se pak s estrogeny děje,
není přesně známo. Estrogeny se váží na jílové části, se kterými
klesají ke dnu a zvolna se rozkládají. Řeka se tak sama po nějaké
době vyčistí. Jak uvádí Tomáš Pačes z České geologické služby,
do pražské centrální čističky na Císařském ostrově v Tróji vtéká
kanalizací odpadová voda s koncentrací estrogenů 466 ng/l. Po
vyčištění ale stále ve vodě zůstává poměrně vysoká koncentrace
100 ng/l. Tyto vody se však ve Vltavě zředí a naváží se na říční
sediment. Ve Vltavě v Roztokách byla naměřena koncentrace již
jen 1,3 ng/l. Stále ovšem mluvíme o vodách povrchových, zda je
ale možné, aby se za určitých podmínek z částic sedimentu uvolnily estrogeny do podzemních vod, které jsou hlavním zdrojem

krav spláchnuty je tedy velmi vysoká). I mléčné výrobky zcela
zákonitě obsahují nepatrné množství hormonů pocházejících
z organismu krav. Také pitná voda v plastových lahvích může
obsahovat látky, jejichž účinky jsou podobné působení pohlavních
hormonů.
Ale jak z toho všeho ven? Vyvrtat si vlastní studnu na
odlehlém pozemku, který nesousedí s domem, kde některá žena
bere hormonální antikoncepci, a zjistit si, zda v okolí nikdo
nefarmaří, a žít v souladu s přírodou? Toto není cesta, kterou by si

Čistička odpadních vod města Bohumín

pitné vody u nás, není známo. I kdyby se tam malé množství
těchto látek dostalo, mohou projít úpravnami pro pitné vody?
Mezinárodní tým geochemiků analyzoval vodu, která byla do
pražské vodovodní sítě dotována z podolské vodárny z Káraného
a ze Želivky, výsledky byly naštěstí pro Pražany uspokojivé –
celkové koncentrace estrogenů byly na úrovni detekčních limitů
nebo pod nimi. Pražané tedy mohou být klidní, méně již rybáři,
kdyby vytáhli rybu někde ve vltavských vodách pod Císařským
ostrovem a doma by při kuchání mohli zjistit, že ryba má nejen
jikry, ale i mlíčí.
Estrogeny (a nejen ethinylestradiol z hormonální antikoncepce) jsou všude kolem nás – fytoestrogeny jíme v sóje, jedna
březí kráva vyloučí denně s močí asi půl gramu estrogenů
(koncentrace estrogenů v potoce, kam jsou výkaly a moč těchto

vybrala většina lidí. Problémem se zabýval i parlament EU, na
podzim loňského roku navrhovaný zákon by nařizoval držet koncentraci EED (ethinylestradiolu) v říčních vodách pod hodnotou
0,2 nanogramu na litr. Přijat však nebyl. Není se čemu divit,
náklady na předělání čistíren odpadních vod by v EU šly do
miliard eur, a to v době krize není průchozí. Farmaceutická lobby
– jedna z nejsilnějších lobby vůbec – mlčí. A my, řadoví občané,
jsme sice znepokojeni, když sledujeme v televizi na vlastní oči
stromy napadené kůrovcem, měsíční krajinu mostecké hnědouhelné pánve, ale ty zásadní problémy v životním prostředí kolem
nás možná nevidíme. Liška z malého prince to sice myslela jinak,
když říkala, že co je důležité, je očím neviditelné, ale v případě
nanogramů hormonů a farmaceutik rozpuštěných v povrchových
vodách to platí jistě také.
www.geology.cz
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TEXT: JIŘÍ JUŘÍK, FOTO: AUTOR A ARCHIV NADACE PARTNERSTÍ

Rakousko –
Hagenbrun

V JEDNÉ STOPĚ
PO STOPÁCH ZANIKLÝCH ŽELEZNICÍ

Železniční trať v krajině – to je fenomén, který vyvolává
rozporuplné reakce až emoce. Pro někoho je železnice symbolem pokroku, ale i romantiky, pro jiného jizvou na tváři
přírody. Faktem je, že železnice, tedy kolejová doprava patří
k lidstvu a tím i ke krajině přes 200 let. Za tu dobu vznikly
na našem území tisíce kilometrů nejrůznějších tratí, mnohé
z nich však v průběhu věku změnily své poslání, či zanikly.
Nicméně v posledních letech právě zaniklé železniční tratě
dostávají novou šanci k životu.

STEZKA NA DRÁZE
Nyní se již blížíme k pojmu drážní stezky. Předpokladem vzniku
drážní stezky je tedy existence zrušené dráhy s neporušeným
drážním tělesem. U zrušených drah totiž mnohdy dojde k jejich
doslova srovnání se zemí a zastavění uvolněného území. Pokud je
vše v pořádku, může se přistoupit k úpravám obvyklým u výstavby ostatních cyklostezek. Trasa a její základ je již hotov, na něm
je potřeba vytvořit dostatečně širokou cestu s rovným zpevněným
povrchem a po zrušené dráze se mohou projíždět zcela noví uživatelé.
Na našem území je evidováno přes 1 000 km neprovozovaných železničních tratí, z čehož na 90% jsou již tratě
zrušené. Bohužel část těchto drah je již rozorána či jinak
znehodnocena. Přesto potenciál drážních stezek v ČR rozhodně
není zanedbatelný, ale tomuto tématu se budeme věnovat až
příště.

TAKŘKA PO ROVINĚ
NENÍ DRÁHA JAKO DRÁHA
Pod pojmem železniční trať se skrývá mnohem více než jen
obvyklá trať pro vlaky. Především v minulých desetiletích, tedy
v době „předkamionové“ se dráha využívala častěji než
v současnosti, kdy dostala přednost, pro mnohé bohužel, doprava
automobilová a výstavba silnic a dálnic. Po kolejích se kromě lidí
přepravovalo kde co. Z historie tak známe speciální dřevařské či
řepařské dráhy, vlečky mezi jednotlivými továrnami, lomy, doly
atd. Mezi zrušené tratě lze také započítat přeložky tratí, které
vznikly v rámci modernizace a napřimování železničních
koridorů. Dráhy lze dělit podle několika kriterií, například dráhy
s přerušeným nebo zcela zastaveným provozem, nebo podle toho,
zda podléhají, či již nepodléhají zákonu o drahách atd. Definitivní
rušení dráhy je proces poměrně komplikovaný, který podléhá
přesným postupům. Zrušením dráhy pak natrvalo zaniká právní
statut dráhy jako cesty určené k pohybu drážních vozidel, ale jak
budeme psát dále, nabízí se jí další život v jiné podobě.
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Nespornou výhodou drážních stezek je jejich profil v terénu.
Protože vlaky neumí moc jezdit do kopce, ani cyklisté či jiní uživatelé drážních stezek se nemusí obávat prudkých stoupání.
Dalším plusem drážních stezek je fakt, že stejně jako původní
vlakové spojení i tyto stezky povedou „odněkud někam“, z jednoho lidského sídla do jiného. Dopravní funkce stezky je tedy
zpravidla zajištěna. Dokončená stezka pak nabízí několik aktivit,
od ryzí dopravy, přes turistiku až po sportovní vyžití. Stejně široké
jsou i skupiny uživatelů od pěších, přes in line bruslaře, koně až
po vozíčkáře, záleží jen na zvoleném povrchu, který je v ČR
obvykle živičný.

OKOLO STEZKY

Každá železniční trať představuje nejen vlastní koleje a konstrukci pod nimi, ale i další nezbytné vybavení a zařízení, jako jsou
návěstidla, výhybky, semafory, nádraží, výtopny, závory atd. Vše
toto spoluvytváří kouzlo železnice. Právě pozůstatky po
železničním provozu mohou být velkým lákadlem a atrakcemi při

Francie, Greenway Givry – Cluny,
Tunnel du Bois Clair
Umění
z kolejí –
Brusel

Definice drážní stezky:
Drážní (cyklo)stezkou se rozumí místo nebo účelová
komunikace s vyloučením motorové dopravy vybudovaná na
tělese zrušené železnice.

Belgie –
Charleroi

procházení či projíždění drážních stezek. Nelákalo vás někdy si
vyzkoušet přehodit výhybku? V běžném provozu nemožná věc,
u zrušené tratě velká příležitost. Stejně jako se najíst či dokonce
přespat v bývalém nádraží. Rovněž neobvyklé výhledy z nyní
přístupných železničních mostů nejsou k zahození.

PŘÍKLADY Z CIZINY

Konverze zaniklých železničních tratí na drážní stezky má již
dlouhou a pestrou historii. Začněme rovnou za velkou louží.
V průběhu 20. století bylo v USA zrušeno více než 240 000 km
železničních tratí, a to především až v 80. letech minulého století,
nicméně první drážní stezky, zvané rails-trails, začaly vznikat již
v průběhu šedesátých let. Spojené státy jsou opravdu velkou zemí,
proto zde je v současnosti otevřeno na 91 stezek v celkové délce
přes 20 000 km a dalších 115 projektů je rozpracováno. Nejdelší
drážní stezku naleznete ve státě Missouri, je dlouhá asi 350 km
a jmenuje se Katy Trail.
V Evropě pak vede Španělsko s tzv. vias verdes. Projekt
konverze zde podporuje španělská vláda, která na stezky od roku
1993 vyčlenila na 50 mil. euro. Do roku 2010 bylo zprovozněno
76 stezek s celkovou délkou 1 751 km a dalších 18 stezek bylo ve
výstavbě.

Francie –
Greenways
Beaujolais,
zpomalovací
zábrany

Praha - tunel pod Vítkovem

Další zemí, kde dochází ke vzniku drážních stezek je Francie
a její stezky začleněné do programu Voies Vertes. Celkem se díky
tomuto programu podařilo vybudovat 3 500 km stezek, z nichž
část vede po zrušených tratích.
Na závěr se zastavme v Belgii, která je co do počtu obyvatel
srovnatelná s ČR, ale co do rozlohy poloviční. Zdejší systém je
označen RAVel a je určen jak pro cyklisty, tak i pro pěší a jezdce
na koních.
www.railstotrails.org – drážní stezky v USA, www.voiesvertes.com – ve Francii
www.cheminsdurail.be – drážní stezky v Belgii
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parametry a rovněž i jedno z nejvíce sledovaných hledisek, kterým je hmotnost
elektrokola.

KAM JEDOU BĚŽNÁ KOLA
Pokud se vrátíme ke klasickým jízdním kolům, zde veletrh Bike Brno 2012
příliš novinek nepřinesl a byl takřka kopií
ročníku předešlého. Určitý posun se dal
zaznamenat v designu a barevném pojednání snad všech modelů. Pokud se týká
barev, projevil se návrat matných laků
a méně pestrých kombinací. Zde však
musím odcitovat oblíbené rčení legendárního konstruktéra a výrobce kol
Franty Mrázka „Barva nejezdí!”. Pokud
se týká tvarů rámů, tady se stále více projevuje tzv. hydroforming, tedy tvarování

NaV čem
se
bude
jezdit
ROCE 2013
Největší cyklistický veletrh u nás, ale i ve střední Evropě, Bike Brno
dojel vloni v říjnu do svého pomyslného patnáctého cíle. Konal totiž
již patnáctý ročník tohoto tradičního veletrhu, který prý tvoří špičku
ve svém oboru na teritoriu střední Evropy. Jaké představil novinky
pro začínající sezonu 2013, to vám přiblíží následující článek.
ELEKTRIFIKACE NA DRUHOU
Jestliže byla již v předchozích ročnících elektrokola na Bike Brno více než
patrná, letos se opravdu nedala přehlédnout. Nástup elektrokol do sortimentu
většiny firem a tím i na běžný trh je
razantní a s nadsázkou lze říci, že firma,
která nemá v nabídce elektrokolo, jakoby
nebyla či zaspala dobu. Bicyklům s více či méně nápadně umístěným elektromotorkem a akumulátorem bylo věnováno
opravdu hodně místa nejen na stáncích, ale
i v jednom z výstavních pavilonů, kde byla
testovací dráha doplněná o řadu dep, kde
svá elektrokola k testování zapůjčovaly
všechny významné firmy na trhu.
Pokud se týká technických novinek
v segmentu elektrokol, tak laika zřejmě
nejvíce upoutal průnik elektrické asistence
do všech segmentů kol. Elektrifikaci
naleznete v kolech skládacích, trekingových, horských, včetně celoodpružených,
ale nejvíce (a logicky) v kolech určených
pro pohyb po městech. Dalším trendem je
stále elegantnější umísťování akumulátorů
do konstrukce kol. Rovněž motory jsou
stále více schované. V několika případech
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je tak špičkové elektrokolo od běžného
k nerozeznání. Bohužel k tomu patří
i cena, která často přesahuje hranici šedesáti tisíc. Nicméně ceně pak odpovídá
nejen perfektní design, ale i technické

duralových trubek vysokotlakým vstřikováním oleje. Díky této technologii
mohou vznikat nejrůznější tvary a profily, mnohdy až možná samoúčelně
překombinované. Dalším, již dříve nastoupeným trendem je rozmach karbonových rámů, prosazujících se ve stále
nižších modelových řadách. Rovněž zadní desetistupňový pastorek se rozšiřuje
stále více.
Na druhé straně přibylo obyčejných
kol, určených ke každodennímu dojíždění
či popojíždění. Tedy modelů, které klidně
necháte stát před poštou, obchodem či knihovnou. V této kategorii se stále víc
objevují kola skládací, která opět získávají
na oblibě.

VELETRH MOC NEJEL
Přestože již bylo uvedeno, že Bike Brno je
největší akcí svého druhu ve střední
Evropě, jeho vyznění bylo letos poněkud
rozpačité. Především akci ignorovalo
několik renomovaných firem, například
Author, Cannondale, Giant, Kellys,
Merida, Scott či Trek. Celkový pokles
vystavovatelů činil zhruba 20%. Je
otázkou, co toto zapříčinilo, a nabízí se
několik odpovědí. Asi jako první každého
napadne, že veletrh byl odrazem stavu
ekonomiky v ČR a vlastně celé Evropě.
Krize se zkrátka dotkla i trhu s cyklistikou,
takže firmy šetří. Dalším negativním
faktorem bylo organizační a finanční
zákulisí samotného pořadatele veletrhu,
který několikrát přesunul termín konání
a nedostatečně přizpůsobil ceny vývoji
poptávky o výstavní plochu. V poslední
řadě se nabízí i zamyšlení nad perspektivou obdobných akcí, tedy veletrhů

v současném globálním světě. Vždyť řada
veletrhů léty zcela zanikla, například
slavná Interkamera či Digitex již zmizeli
v propadlišti dějin. Řadu výrobků, například fotoaparáty, si můžete osahat
a prohlédnout v každém větším nákupním
středisku. Natož teoreticky na internetu,
kde se většinou novinky objevují dlouho
dopředu, než jsou oficiálně představeny na
veletrhu.
Naštěstí u jízdních kol je to poněkud jiné.
Tak ucelenou nabídku, jako stále poskytuje veletrh Bike Brno, nemá žádný cykloobchod. Navíc na veletrhu si na kolo můžete
většinou sednou, osahat si jej, mnohdy se
i projet, popovídat si s odborníky, ale
i s dalšími nadšenci. Bike Brno také nabízí
řadu doprovodných programů, besed,
soutěží, testovacích akcí, exhibicí, autogramiád atd. Zkrátka veletrh není jen

o dohadování obchodů a o okukování, je to
i společenská akce, a to jak pro vystavovatele, ale i pro jeho návštěvníky. Celé
lidstvo úspěšně přežilo slibovaný konec
roku 2012, a tak doufejme, že i veletrh
Bike Brno a cyklistika budou úspěšně
pokračovat nejen v roce 2013, ale i nadále.
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OD
VĚKU
SLOUŽÍM
ČLOVĚKU
OTEVŘELA SE NOVÁ ČÁST DLOUHODOBÉ VÝSTAVY O OBALECH
Od ledna 2013 je pro veřejnost otevřená také
druhá část výstavy „OD VĚKU SLOUŽÍM
ČLOVĚKU“, která je věnována potravinářským
obalům v historickém kontextu. Návštěvníci zde
mohou vidět obaly, které si ještě možná pamatují
z doby dřívější, jako například obaly od
lakrumáků, plechové obaly od ovocných bonbonů
nebo plastové sáčky od mléka. Expozici tvoří
široká škála obalů z různých časových období
a materiálů, a to od dřeva, tkaniny, přes sklo,
nápojové kartony, papír až po plasty.
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Již od pradávna se člověk snažil, aby mu potrava co nejdéle bez
úhony vydržela a mohl ji zároveň přenášet. K jejímu uchování
zprvu využíval to, co viděl kolem sebe, například trávu, listí, škeble, lastury, vydlabané tykve. Později primitivní dřevěné nádoby
nebo nádoby vytvořené spletením travin, proutí či sešité kožešiny.
Pokrok představovala až výroba keramiky. Zpočátku byly tyto
nádoby modelovány ručně a napodobovaly přírodní nádoby
z tykví a proutí.
Druhové a tvarové rozšíření používaných obalů šlo souběžně
s lidským pokrokem. Významný moment představuje zdokonalení
konzervačních postupů od konce 18. století a rozvoj obchodu
s konzervovanými potravinami.
Také výroba potravin průmyslovou cestou od druhé poloviny
19. století si vyžádala rychlý rozvoj a inovaci obalů. Průmyslové
podniky potřebovaly velké množství papírových, kovových
(plechových) a skleněných obalů, do kterých balily svoje výrobky.
Mezi dvěma světovými válkami byl zřetelný nárůst
v používání skleněných obalů, i když plechové konzervy stále
představovaly velmi silnou konkurenci. Ve 2. polovině 20. století
se do popředí začaly dostávat plasty, které dodnes v obalové
technice v potravinářství víceméně dominují.
Nová výstava NZM Praha je integrální součástí již probíhajícího velkého výstavního projektu o historii obalové techniky,
transportu potravin a recyklaci obalů, který pod názvem Od věku
sloužím člověku představuje od září minulého roku v nových
sálech v 3. patře budovy muzea v Praze na Letné společnost EKOKOM.

Prezentace
mladé
vědkyně
Hany
Sedláčkové
zaujala
liberecké
studenty
středních
škol

ČESKÁ HLAVIČKA
hovořila o tajemství DNA
V libereckém iQparku se 25. ledna uskutečnila akce „Den
s českou hlavičkou“. Na akci měla zajímavou prezentaci
Hana Sedláčková, vítězka ceny Genus (člověk a svět kolem
něj) v soutěži „České hlavičky 2011.“
Mladá vědkyně hovořila o svém výzkumu záludného proteinu
RecQ4 a svým zajímavým povídáním přesvědčila mnohé
z přítomných středoškoláků, že studium vědeckých oborů je
vzrušující cesta objevování neznámého. Hlavním tématem
pátečního dopoledne byla lidská DNA, která stále ještě ukrývá
mnoho tajemství a pro vědce představuje nekončící výzvu
k pochopení různých zákeřných onemocnění a k následnému
hledání způsobů jejich léčby. DNA může poškodit spousta
vnějších i vnitřních vlivů, avšak tento řetězec nukleotidů má
fascinující schopnost autoopravy. Někdy však i v tomto procesu
nastane chyba a problém je nasnadě. Např. zmíněný protein
RecQ4 je stěžejní při objasnění podstaty tzv. RothmundThomsonova syndromu, závažné nemoci, která u pacientů může
vyvolat větší náchylnost k rakovině kůže či kostí. „Když
zaznamenáme nějaký posun ve výzkumu, je to velká satisfakce,
často se ale dostaneme do slepé uličky a musíme začít z jiného
konce,“ popsala Hanka Sedláčková nelehkou cestu k úspěchu.
„Hančina poutavá přednáška ve studentech podnítila zvědavost
a pevně věřím, že někomu usnadnila rozhodování o jeho budoucí
kariéře,“ řekl Pavel Coufal, ředitel iQparku – partnera projektu
České hlavičky.

Vítězka soutěže Hanka Sedláčková k tomu dodala:„Jsem moc
ráda, že se toto setkání podařilo uspořádat právě v iQparku. Je to
místo, které se snaží zábavnou cestou přibližovat a „zlidšťovat“
vědu nejen veřejnosti, ale především žákům a studentům. Další
přínos vidím v tom, že si zde lidé mohou na vědu „sáhnout“, všechno si vyzkouší na vlastní kůži a díky tomu pochopí
spoustu věcí. A jako doplněk školní výuky, kdy na pokusy není
čas a často ani vybavení, jsou science centra naprosto ideální.“ Sympatická vědkyně si jen trochu posteskla, že nikde nenarazila na model slavné dvoušroubovice DNA. I toho se však brzy
dočká. Jeho instalace je plánovaná do nově budovaného science
learning centra iQLANDIA, které se v Liberci otevře v březnu
2014. Akce proběhla v iQparku mezi exponáty výstavy „Brána
recyklace“, která návštěvníkům prozradí, jak lze z recyklovaných
časopisů vyrobit značkové sportovní boty, že je možné nápojové
kartony přeměnit na stavební desky, nebo že z plechovek od
nápojů mohou vzniknout zajímavé šperky. Cílem výstavy je
ukázat veřejnosti, že význam třídění odpadů dalece přesahuje
zažitou představu využití recyklovaného materiálu pro výrobu
novin či plastových lahví. Tuto výstavu, kterou pořádá nezisková
společnost EKO-KOM, mohou zájemci v iQparku zhlédnout až
do 31. března 2013.
České hlavičky je projekt zaměřený na podporu talentované
mládeže především v technických oborech a zvýšení zájmu
mladých lidí o studium technických a přírodovědných oborů
a vědeckou kariéru. Je určen pro středoškolskou mládež a žáky
vyšších ročníků základní školy. Společnost Česká hlava na projektu spolupracuje s VŠE v Praze, Ministerstvem školství,
mládeže a tělovýchovy, Asociací pro mládež, vědu a techniku
(AMAVET) a Sdružením na podporu talentované mládeže
České republiky a dalšími generálními partnery projektu, kteří
podporují v každém ročníku vybranou soutěžní kategorii.

www.jaktridit.cz
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DOC. PAEDDR. RNDR. MILADA ŠVECOVÁ, CSC., PŘEDSEDKYNĚ KEV, O. S.ING. MGR. EVA URBANOVÁ, ODBOR ŠKOLSTVÍ, MLÁDEžE A SPORTU KRAJSKÉHO ÚŘADU STŘEDOČESKÉHO KRAJE

DALŠÍ SETKÁNÍ KOORDINÁTORŮ ENVIRONMETÁLNÍ VÝCHOVY
STŘEDOČESKÉHO KRAJE
Koordinátoři environmentální výchovy se opět sešli dne
12. 2. 2013 na Krajském úřadu Středočeského kraje. Setkání
má již tradici a Středočeský kraj patřil spolu s kraji
Jihočeským, Olomouckým a Moravskoslezským k prvním,
kde se setkání uskutečnilo za podpory grantu MŠMT ČR,
jehož řešitelem byl Klub ekologické výchovy o. s. A tak se
i letos ve spolupráci Klubu ekologické výchovy o. s. (KEV)
a Odboru školství, mládeže a sportu Krajského úřadu
Středočeského kraje uskutečnilo v pořadí již čtvrté setkání
koordinátorů environmentální výchovy. Bylo zaměřeno na
ekologizaci provozu škol, což je zároveň i název vzdělávacího programu, který má KEV akreditovaný MŠMT ČR.
V programu setkání nebylo zařazeno pouze téma technického
rázu, ale důležitým bodem jednání bylo mezinárodně vyhlášené
téma roku 2013 „Voda pro život“. K tomuto tématu byla vydána
i elektronická publikace Badatelství a voda, kterou všichni
účastníci setkání obdrželi. Obsahuje nejen náměty pro aktivity
žáků ve vztahu k aktivnímu učení a propojování vzdělávacích
oblastí a oborů, ale také informace, které by bylo potřeba zařadit
do výuky k tématu voda. Publikace je vhodným námětem
a inspirací pro přípravu Dne Země, který nás už brzy čeká.
Záměrem setkání koordinátorů byly také informace dalších
organizací zabývajících se environmentální výchovou, mezi které
patří např. Ornita, SEV Lesy Hl. města Prahy, Česká společnost
ornitologická, Společnost přátel českých biblioték. Účastníci
ocenili celou řadu informací a nabídek na rok 2013. Pozornosti
neuniklo ani vyhlášení Ptáka roku 2013, kterým se stala břehule
říční, nebo informace o databázi publikací týkajících se environmetální výchovy. Ornitologické programy představila i Veronika
Voldřichová z občanského sdružení Ornita. Letos se budou týkat
hnízdních predátorů. Do programu se zapojila také střediska
environmentální výchovy, např. Podblanické ekocentrum Vlašim
prezentovalo výčet připravovaných programů pro rok 2013 nebo
Muzeum Říčany představilo vzdělávací program Voda a život.
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Pozadu nezůstaly ani školy. Česká zahradnická akademie
Mělník – střední škola a vyšší odborná škola, příspěvková organizace se prezentovala nabídkou programů zaměřených na zahradní
architekturu, učebny v přírodě a pozemky. Školy se na ni mohou
obrátit se žádostí o přednášku, seminář či odborné poradenství
k uvedené problematice.
Voda je ale živel a může způsobit člověku značné problémy
i škody, zvláště tehdy, když je jí nadbytek. Na nebezpečí povodní
a dalších ekologických katastrof způsobených extrémním počasím
upozornil RNDr. Tomáš Faruzel. Informoval o připravovaných
programech týkajících se mimořádných situací a ochrany před
nimi.
Lesní pedagogové představili své programy i materiály, které
pro školy vydali. Týden lesů se uskuteční druhý květnový týden
roku 2013 a Evropský týden lesů pak v termínu od 9. – 13. 12.
2013. O těchto aktivitách informovaly Ing. Vašíčková z Ministerstva zemědělství České republiky a Ing. Zuzana Jankovská
z Ústavu pro hospodářskou úpravu lesů v Brandýse nad Labem.
Přípravou na další setkání, které bude věnované evaluaci, bylo
vyhlášení soutěže „Škola udržitelného rozvoje Středočeského
kraje“, neboť k základním manažerským dovednostem koordinátora environmentální výchovy zcela určitě patří vyhodnocení
výchozí situace ve škole, tedy materiálního i personálního zázemí
prostřednictvím SWOT analýzy a následné stanovení optimálních
kritérií (indikátorů) pro vyhodnocování její efektivity. Vždyť
všechny aktivity v oblasti managementu a podpory proenvironmentálních aktivit by měly postupně vést k formulování
vizí a strategií v rozvoji environmentální výchovy na školách.
Účastníci obdrželi publikaci Nástroje a hodnocení efektivity
vzdělávání ve školách Středočeského kraje, autorek Kamily
Sásikové a Milady Švecové, jejíž vydání bylo podpořeno grantem
Středočeského kraje, evidenční číslo FŽP/ZŽP/014517 /2012.
Publikace je příspěvkem ke zvyšování manažerského povědomí koordinátora environmentální výchovy a k posilování
jeho dovedností ve vztahu ke zvyšování efektivity environmentální výchovy (udržitelného rozvoje) na školách Středočeského
kraje.

INFORMACE K VYHLÁŠENÍ SOUTĚŽE „ŠKOLA
UDRŽITELNÉHO ROZVOJE STŘEDOČESKÉHO
KRAJE“

vyhlášení soutěže podpoří aktivity škol a školských zařízení
Středočeského kraje ve vztahu k výchově pro udržitelný rozvoj.

INFORMACE K VYHLÁŠENÍ SOUTĚŽE
„POZNÁVEJME STŘEDOČESKÝ KRAJ“
Vedoucí Odboru školství, mládeže a sportu Krajského
úřadu Středočeského kraje PaedDr. Pavel Schneider na setkání
také informoval o projektovém záměru Středočeského kraje
„Poznávejme Středočeský kraj“, který Rada Středočeského kraje
schválila Usnesením č. 008-07/2013/RK ze dne 18. 2. 2013.
Podnět k soutěži dal Mgr. Karel Horčička, předseda Výboru pro
regionální rozvoj, a záštitu převzal MVDr. Josef Řihák, hejtman
Středočeského kraje. Cíli soutěže jsou rozšíření turisticky
zajímavých míst ve Středočeském kraji, vedení žáků k lepšímu
poznání kraje, v němž žijí, jejich aktivní zapojení do dění ve svém
regionu a v neposlední řadě také posílení spolupráce mezi
zřizovatelem a jeho příspěvkovými organizacemi. Žáci budou
moci zpracovat projekt, který je povede k lepšímu poznání kraje,
v němž žijí, a přinese podněty pro vybudování nových naučných
stezek s důrazem na originalitu nápadu, kreativitu žáků, či
netradiční zpracování lokální zajímavosti. Soutěž je koncipována

Proenvironmentální aktivity škol jsou již vyhodnocovány
na úrovni národní např. Ekoškola (organizuje Sdružení Tereza),
Škola udržitelného rozvoje (organizuje Klub ekologické výchovy o. s. Praha), na úrovni krajské např. Zelená škola Moravskoslezského kraje, Pardoubek v Pardubickém kraji. Ve Středočeském
kraji zatím taková ocenění nejsou udělována.
Na IV. setkání koordinátorů environmentální výchovy byla
vedoucím Odboru školství, mládeže a sportu Krajského úřadu
Středočeského kraje PaedDr. Pavlem Schneiderem vyhlášena
soutěž o titul „Škola udržitelného rozvoje Středočeského kraje“,
nad kterou převzal záštitu náměstek hejtmana pro oblast školství,
mládeže a sportu PaedDr. Milan Němec. Záměrem soutěže je
zhodnocení proenvironmentálních aktivit škol v regionu a ocenění
nejenom těch nejlepších, ale i začínajících. Středočeský kraj má
zájem podpořit rozvoj environmentální výchovy i na školách,
které by rády začaly, ale zatím žádné zkušenosti nemají. Tím se
soutěž odlišuje např. od ocenění Ekoškola, kdy jsou oceňovány
pouze ty nejlepší školy.
Bližší informace k soutěži budou zveřejněny na webových
stránkách Středočeského kraje v měsíci březnu. Věříme, že

pro školy a školská zařízení zřizované Středočeským krajem
a bude probíhat ve dvou kategoriích (kategorie střední školy
a kategorie domy dětí a mládeže, základní umělecké školy a základní školy speciální). Každý tým si vybere pod vedením učitele
příslušné školy zaměření projektu ze čtyř cílových skupin:
a) rodiny s dětmi, b) ekonomicky aktivní obyvatelstvo, c) senioři,
d) handicapovaní a na základě kritérií zadaných organizátorem
soutěže vytvoří a odešle projekt, který by měl zajímavé místo nebo
lokalitu zatraktivnit a přiblížit vybrané cílové skupině formou
naučných stezek a informačních tabulí. Komise složená ze
zástupců Středočeského kraje a odborníků na danou problematiku
přihlášené projekty posoudí a první tři nejlépe vyhodnocené
projekty navrhne k realizaci. Vítězné týmy obdrží hodnotné ceny
v podobě spotřební elektroniky.
Soutěž bude vyhlášena v průběhu měsíce března a bližší
informace školy získají prostřednictvím elektronické distribuce
dokumentů (EDD) a zároveň budou zveřejněny na nově vznikající
webové stránce www.poznavejmestredoceskykraj.cz.

www.kev.ecn.cz
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TEXT: PETRA ŠTEFLOVÁ, FOTO: ARCHIV STANICE PŘÍRODOVĚDCŮ

zde díky své dlouhověkosti k vidění
dodnes. Vznikl také základ terarijní expozice a tropického skleníku. Právě ty jsou
základním kamenem Stanice přírodovědců
i dnes, samozřejmě doplněné o další
zajímavosti ze světa přírody.

CO JE ZDE K VIDĚNÍ
Kroužek
chovatelství
– teorie
s praxí jdou
ruku v ruce

Oáza přírody
v samém srdci Prahy
STANICE PŘÍRODOVĚDCŮ DOMU DĚTÍ A MLÁDEŽE HL. M. PRAHY
Stanice přírodovědců Domu dětí a mládeže hl. m. Prahy leží v samém
srdci pražského Smíchova, jen pár metrů od velkého nákupního
centra. Málokterý z jeho návštěvníků ale tuší, jaké přírodní poklady
tu leží doslova na dosah ruky. Po pár krocích se ocitne v klidném
a příjemném prostředí plném zeleně a zvířat, kde si na své přijdou
nejen děti, ale i jejich rodiče.
HISTORIE STANICE
PŘÍRODOVĚDCŮ
Stanice přírodovědců Domu dětí a mládeže
hl. m. Prahy byla založena na jaře roku
1954 jako první samostatné středisko
tehdejšího Domu pionýrů a mládeže hl. m.
Prahy. Původní název Stanice mladých
přírodovědců (mičurinců) již od počátku
jasně vymezil její směřování. Políčka a pa-

38

řeniště, která v prostorách Stanice postupně vznikala, sloužila k pěstování čerstvé
zeleniny pro školní jídelny a nemocnice
i jako pozemky pro pracovní vyučování
okolních základních škol. Velký zájem byl
také o kroužky chemie a biologie, neboť
dosahovaly vysoké odborné úrovně.
Největším lákadlem se ale od roku 1977
stal krokodýl nilský jménem Joe, který je

Ve sklenících je dnes k vidění bohatá sbírka cizokrajných rostlin, mezi nimiž nechybí subtropické a tropické rostliny, sukulenty a kaktusy, masožravé druhy, cibulovité
a hlíznaté rostliny či cizokrajné bylinky.
Vedle toho jsou ve sklenících umístěna
také akvária a terária s unikátní sbírkou
živočichů. Zblízka si tak můžete prohlédnout roztomilé opičky kosmany, „dračí“
ještěry varany, nebezpečné želvy kajmanky a samozřejmě i již zmíněného krokodýla nilského, který se díky své oblibě stal
dokonce symbolem Stanice přírodovědců.
Nelze opomenout ani zástupce z říše hadů,
v teráriích se nacházejí mnohametrové
anakondy, krajty a hroznýši. Při zvláštních
příležitostech je dokonce možné vyzkoušet
svou odvahu a některého z nich vzít do
rukou. V akváriích se prohánějí hejna
barevných rybek, mezi nimiž nechybí ani
unikátní druhy, např. lezec, který se velice
dobře dokáže pohybovat také na souši,
nebo střikoun, jenž doslova sestřeluje
hmyz proudem vody.
Stanici přírodovědců ale netvoří jen
skleníky – ve venkovních výbězích narazíte na malé stádo poníků, kozy či
prasátka, ale i exotičtější zvířata, třeba
klokany a lamu. V teplých měsících je
otevřeno i venkovní terárium, kde je
možné spatřit letnění vybraných živočichů
v prostorách blízkých jejich původnímu
biotopu. Především pro dětské chovatelské kroužky se využívá mnoho druhů

oblíbených domácích mazlíčků, jako jsou
zakrslí králíci, morčata a křečci, či méně
obvyklé druhy, např. činčily, osmáci
a pískomilové. V neposlední řadě zde
najdete také zástupce ptačí říše- pštrosy
emu či andulky.
V prostorách Stanice přírodovědců ale
nenaleznete pouze exotická zvířata. Velká
pozornost je zde zaměřena i na ochranu
volně žijících druhů. Podmínky k životu
v samém centru Prahy zde mají například
i tři druhy chráněných čolků a nespočet
plazů. Pro ně bylo vytvořeno i nové zimoviště či vyhřívací stráň. Výčet ochrany
místních živočichů lze doplnit i o expozici
volně žijícího hmyzu – „Insekt hotel“.
V přední části areálu se nachází
pečlivě udržovaná alpínská zahrada, další
zeleň pak tvoří různé druhy dřevin, které
jsou pro lepší orientaci označeny tabulkami s popisky. Nechybí zde ani bylinková
zahrada, kde je možnost čerpat inspiraci
i pro vlastní zahradnické pokusy, či malé
jezírko osázené vodními rostlinami. Dětští
návštěvníci jistě ocení nové hřiště, rodiče
pak možnost posezení v zahradním altánu.
Moderní a ekologická budova Stanice
přírodovědců skrývá množství učeben,
přednáškových sálů a dalších prostor, které
jsou využívány nejen během kroužků, ale
i při akcích pro veřejnost, například jako
výstavní sály a výtvarné ateliéry.

NABÍDKA AKTIVIT
PRO VOLNÝ ČAS
Hlavní náplní činnosti Stanice přírodovědců je samozřejmě práce s dětmi, a to již
od útlého věku. V nabídce aktivit je ale
pamatováno i na dospělé, kteří zde mohou
zajímavě využít svůj volný čas. V každém
školním roce se proto otvírají nejen
ověřené a dlouhodobě oblíbené kroužky,
ale i netradiční novinky.

Fotografie
z expozic
Stanice
přírodovědců
Malí
chovatelé při
činnostech
kroužku

Mezi nejnavštěvovanější kroužky patří
zejména chovatelství, kde se děti naučí
pečovat o různé druhy zvířat, dozví se
zajímavosti ze světa přírody a naučí se
respektu k ní. Program probíhá formou her
a soutěží, nechybí ale ani výtvarné
a kreativní aktivity tematicky zaměřené
podle ročního období. Podobně zaměřené
kroužky jsou také pro předškoláky a nejmenší děti dokonce už od dvou let, ty ale
v doprovodu rodičů. Velice oblíbená je
také teraristika, která využívá rozsáhlé
chovy plazů, a poskytuje tak dětem jedinečnou příležitost, jak se s těmito
zajímavými tvory setkat z bezprostřední
blízkosti.
Vysokou úroveň si i nadále udržují
odborné kroužky, určené spíše pro starší
děti a studenty, z nichž se mnohé mohou
stát prvním krokem k budoucí profesi
a vědecké kariéře. V nabídce je například
chemie, biologie, ornitologie, geologie,
paleontologie a mnohé jiné.
Kromě přírodovědně zaměřených aktivit zde probíhají i umělecké a sportovní
kroužky, jako je třeba výtvarná výchova,
aranžování, badminton, fotbal či zumba.
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výbězích i tropickém skleníku. Dvou až
tříhodinové programy nabízejí jedinečnou
možnost blíže prozkoumat zdejší živočichy a dozvědět se zajímavosti z jejich
života. Témata pro děti předškolního
a mladšího školního věku obsahují přírodní ekosystémy, hospodářská i exotická
zvířata a je možné zařadit i výtvarné dílny,
ze kterých si děti odnesou výrobek z přírodních materiálů. Dětem druhého stupně
základních škol i středoškolákům jsou
určeny odborné přednášky a původní
odborné soutěže.
Nově v seznamu činností přibude také
pěstitelská poradna, kde se zájemci pod
dohledem zdejších zahradníků dozví odpověď na všechny své dotazy. Pro letošní
rok se připravuje i instalace ukázkového
políčka, kde si bude možno prohlédnout
pěstování hospodářských plodin. Na
Stanici je také možné zakoupit výpěstky
rostlin i odchovy některých živočichů za
velice příznivé ceny.
Během prázdnin jsou pro děti připraveny také příměstské a klasické pobytové
tábory, zaměřené na poznávání přírody

a zajímavých míst v Praze a jejím okolí
i po celé České republice. Děti si tak nejen
najdou nové kamarády a naučí se
samostatnosti, ale vytvoří si i kladný vztah
k přírodě a naučí se ji respektovat
a chránit.

CO SE DĚJE BĚHEM ROKU

V průběhu celého roku je připravena řada
akcí a aktivit zaměřených nejen na přírodu,
ale vždy využívající krásné prostředí
Stanice přírodovědců. Již v lednu probíhá
amatérská fotografická soutěž „Foto na
šňůře“, jejíž výsledky zde budou vystaveny. V době jarních prázdnin se konají

lyžařské a příměstské tábory, které se vždy
těší velké oblibě. V období před Velikonocemi probíhá řada tvořivých a uměleckých dílen a programů pro školy, kde si
děti vyrobí krásné jarní dekorace. Po celé
jaro také bude možné navštívit řadu výstav
(Česká myš, Výstava plazů a obojživelníků, Výstava minerálů). V květnu se
uskuteční další z tradičních jarmarků, kde
je možnost zakoupit si květiny, drobné
živočichy a dekorační předměty. Na konci
června na návštěvníky čeká slavnostní
zakončení školního roku. Po prázdninách
se mohou návštěvníci zúčastnit stáčení
medu, který dává zdejší včelstvo. Podzim
pak přímo vybízí k výtvarným a aranžovacím aktivitám, stejně jako nadcházející
advent, kdy je možné využít workshopů
pro děti i dospělé a vyrobit si vlastní
přírodní dekoraci. Kalendářní rok pak
slavnostně uzavírá akce „Štědrý den se
zvířátky“, která je setkáním přátel
a milovníků přírody. Stanice přírodovědců
Domu dětí a mládeže hl. m. Prahy zkrátka
má návštěvníkům opravdu co nabídnout
a je škoda toho nevyužít.
www.priroda.ddmpraha.cz
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TEXT: M. ŠVECOVÁ, VĚCNÝ MANAžER PROJEKTU; M. ULRICH, PROJEKTOVÝ MANAžER PROJEKTU, FOTO:

Druhým rokem probíhá zahradnický
kroužek pro dospělé, kde si kromě praktického zahradničení v terénu účastníci
vyzkouší i různé aranžovací techniky
a navštíví některé pražské zahrady a parky.
Letos se poprvé tento kroužek otevřel i pro
děti a rychle si získal značnou oblibu.
Areál Stanice přírodovědců využívají
také školní kolektivy, pedagogové si mohou vybrat z pestré nabídky exkurzí
a programů. Mohou tak využít i zdejší laboratorní vybavení a zázemí k efektivnímu a pro žáky zajímavému doplnění
školního učiva. Základní exkurze seznámí
návštěvníky se zvířaty ve venkovních

Chemie
v praxi –
exkurze do
Synthesie
Pardubice,
garant
ředitel
SPŠCH
Pardubice
Ing. Jan
Ptáček

NOVĚ VYTVOŘENÁ
CENTRA VÝCHOVY
K UDRŽITELNÉMU ROZVOJI
NA ŠKOLÁCH
PARDUBICKÉHO KRAJE
S podporou projektu „Vytváření
podmínek pro realizaci
vzdělávání pro udržitelný rozvoj
ve školách Pardubického kraje“
č.reg. CZ.1.07/1.3.12/04.0015
vznikla koncem roku 2012 na
dvou školách nová centra
výchovy k udržitelnému rozvoji.
Realizátorem projektu byla
Střední zemědělská a veterinární
škola Lanškroun a partnery projektu pak Klub ekologické
výchovy Praha o.s. a Střední
zemědělská škola a Vyšší
odborná škola Chrudim. Projekt
byl financován z globálního
grantu OPVK Pardubického
kraje a ze státního rozpočtu ČR.

Kontaktní
živočichové
v Lanškrouně

Poznávání regionu Pardubicka a jeho
tradic se promítlo do exkurze v okolí
Lázní Bohdaneč. Tradice vinařství a jihomoravského folklóru i historického odkazu
pak byly hlavním tématem exkurze do
Lednicko-valtického areálu, zařazeného do
seznamu kulturního dědictví UNESCO.
Výstupy projektu jsou také publikace
využitelné ostatními školami regionu.
Pro ilustraci uvádíme příklady některých
titulů „Aktuální otázky biodiverzity v kontextu udržitelného rozvoje“, Energie jako
průřezové téma ŠVP, Koncepce školy jako
centra výchovy k udržitelnému rozvoji“.
Významným výstupem je nepochybně Kontaktní
zvýšení kvalifikovanosti pedagogů na živočichové
školách Pardubického kraje a jejich v Lanškrouně
konkurenceschopnosti na trhu práce.

Projekt byl zaměřen na vytvoření optimálního zázemí pro efektivní realizaci
nastoupené kurikulární reformy na základních a středních školách Pardubického
kraje. Klíčovým záměrem byla podpora
celoživotního vzdělávání a vznik školních
středisek ekologické výchovy přímo na
školách a zkvalitnění školních vzdělávacích programů především pak realizaci
průřezových témat Environmentální výchova a Člověk a prostředí na školách
Pardubického kraje. Projekt cíleně směřoval ke zvýšení kvalifikace učitelů pro
vykonávání funkce koordinátora EV v regionu. Řešení projektu přispělo k efektivnímu propojení činnosti škol a jejich
managementu se zřizovateli a dalšími školami na úrovni kraje.
Na školách Pardubického kraje od
listopadu 2012 působí 36 kvalifikovaných
koordinátorů EVVO a jsou i základem sítě
škol vytvářených při obou školních centrech výchovy a vzdělávání pro udržitelný
rozvoj.
Mimo to se uskutečnila další řada akcí
vedoucích ke zvýšení ekogramotnosti
pedagogů Pardubického kraje a zároveň
i k aktualizaci školních vzdělávacích
programů. Jako příklad lze uvést školení
týmů přímo na školách - ZŠ Javornického
Vysoké Mýto, ZŠ „Pomezí, ZŠ Lukavice
a SPŠCH v Pardubicích.
Přednášky s náměty pro interaktivní
výuku z oblasti aktuálních otázek životního prostředí získaly velkou podporu
a ocenění pedagogy.

Na exkurzi
v Lázních
Bohdaneč

Specializační
studium
koordinátorů
podpořené
projektem
OP VK

www.szes-la.cz/akt-cz/projekty-z-esf---/ekogramotnost-na-skolach-pk/
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TEXT: VERONIKA VOLDŘICHOVÁ, FOTO: PhDr. JAROSLAV VODIČKA

1) Pane řediteli, kdy jste se rozhodl
pro pedagogickou kariéru a s jakými
ambicemi jste začínal?
Když jsem se rozhodoval pro studium
vysoké školy, zaujalo mne více oborů, ale
asi nejvíce jsem tíhnul k práci s lidmi
a současně jsem měl zájem o přírodní
vědy. Netvrdím, že jsem chtěl být vždy
učitelem, ale zmíněné oblasti se podařilo
studiem učitelství biologie a chemie ideálně propojit. Na ta léta vzpomínám rád,
mnoho jsem zažil a potkal skvělé kamarády i učitele. S žádnými konkrétními
ambicemi jsem do učitelství nenastupoval,
ale říkal jsem si, že chci dělat svou práci
tak, aby mne bavila, byla i zdrojem
inspirace a sám jsem se při ní něco naučil.
To dělám více či méně dodnes. A konkrétně při výuce přírodopisu mi vždy
záleželo děti nejen naučit fakta a dovednosti, ale také přivést je ke vztahu
k přírodě. Je také nesmírně důležité nebrat
poznatky jako hotovou věc, ale umět
kriticky myslet a svůj názor zformulovat
do kultivované podoby.

PhDr. JAROSLAV VODIČKA
ŘEDITEL ZŠ MLÁDÍ, PRAHA 13, MLÁDÍ 135
narozen v roce 1976 v Praze. Vystudoval učitelství všeobecně
vzdělávacích předmětů pro ZŠ a SŠ ve studijním oboru biologie –
chemie na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Zde také
získal doktorský titul a v rámci celoživotního vzdělávání absolvoval
oborové studium Školského managementu a studium Inovace výuky
zoologie obratlovců na základních a středních školách. Během svého
pedagogického působení realizoval řadu exkurzí a projektů zaměřených na přímé pozorování v přírodě a již v dobách začátků digitální
fotografie implementoval tuto technologii do školní praxe. V současné době působí jako ředitel Základní školy Mládí, Praha 13, Mládí
135. Je koordinátorem environmentální výchovy a osvěty. Věnuje se
mimo jiné popularizaci vztahu k přírodě a správnému nahlížení na ni.
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2) Vaše škola leží v oblasti vilové
čtvrti a jste tedy obklopeni zahradami
a městskou zelení.... Co to pro Vás
znamená? Využíváte toho nějak ve
výuce EVVO?
Samotná poloha školy je bezesporu
všem jejím návštěvníkům příjemná. Původní zástavba Stodůlek je v rámci Prahy
klidnou oblastí a navíc blízkost Centrálního parku a Prokopského údolí poskytuje
řadu dalších možností. Naše škola je
dlouhodobě atraktivní díky kvalitní výuce
cizích jazyků, ale náš vzdělávací program je orientován na komplexní rozvoj

osobnosti a poznatků. K těm poznatky
z oblasti EVVO rozhodně patří. Environmentální výchovu nevyučujeme jako
izolovaný předmět, ale je integrovanou
součástí mnoha jiných předmětů, nejen
přírodopisu. A právě díky poloze školy
můžeme realizovat i v rámci jedné vyučovací hodiny řady zajímavých aktivit
v terénu. Atraktivní je např. migrace oboj-

živelníku v blízké nádrži, pozorování
ptáků a jejich hnízdění, zkoumání běžných
bezobratlých nebo možnost kompostování.
A nad tím vším samozřejmě přemýšlíme,
vyvozujeme s žáky závěry.
3) Máte jako ředitel školy ještě čas
věnovat se osobně programům EVVO?
Musím přiznat, že od doby, kdy jsem
se stal ředitelem a mám rodinu, je času
opravdu zoufale málo. Na druhou stranu
každý, kdo je jakkoli aktivní, čas prostě
nemá a musí si ho na konkrétní věci udělat. Daří se mi ho dělat, byť s určitým
omezením, i na aktivity spojené s EVVO.
Biologie dostává svůj správný rozměr
v terénu, jen zde má člověk šanci dojít ke
skutečnému poznání přírody a jejím
zákonitostem. Tyto aktivity jsou ovšem
časově nejnáročnější. Rád je nejen realizuji, ale i sám vymýšlím. Je ale dobře, že
existuje poměrně široká nabídka aktivit

EVVO ze strany jiných organizací
a sdružení. Jejich programy rozšiřují záběr,
je to další pohled na věc a v neposlední
řadě i časová úspora.
4) Můžete nám uvést nějaký konkrétní
příklad realizace programu EVVO,
který byl na vaší škole zajímavý
a úspěšný?
Především bych chtěl říci, že jsem
vděčný za to, že v tomto směru je velmi
aktivní kolegyně, která učí také přírodopis,
ale když děláme nějakou akci, tak i ostatní
kolegové, a že dokážeme fungovat jako
tým. V tomto ohledu si nejvíce cením
našich projektových dnů, které často
souvisí nebo přecházejí v dlouhodobé
projekty, konkrétně – skvělým zážitkovým
programem je dnes již víceletý projekt
Ptáci v našich zahradách, který začal
přednáškami, ukázkami a přes výrobu
a vyvěšování ptačích budek se žáci dopra-

covali až k pozorování a mohli být
přítomni kroužkování mláďat. Vzhledem
k tomu, že jsme potřebovali další prostor
ve větší zahradě, začali jsme spolupracovat s blízkou MŠ Vlasákova. Naši žáci si
u příležitosti kontroly a kroužkování
mláďat v zahradě MŠ připravili vlastní
výukové pásmo pro děti ve školce, a to se
oboustranně povedlo. Zpočátku nenápadným projektem bylo kompostování, kdy
jsme od MHMP získali 2 kompostéry,
a jelikož jsme byli v projektu úspěšní,
kompostéry nám zůstaly. Projekt už dávno
skončil, kompostéry s úspěchem používáme dále s využitím didaktickým i čistě
praktickým. Nebo díky třídění odpadu
nejen šetříme finance za jeho odvoz, ale
z výtěžku pořizujeme herní prvky pro
relaxaci o přestávkách. Neboli neděláme
„projekt pro projekt“, ale vždy s využitím
v reálném životě. A takových příkladů by
bylo na dlouhé povídání.

NAHOŘE
ZŠ Mládí,
Praha 13,
Mládí 135
– škola se
nachází ve
vilové čtvrti
Stodůlky,
která je
bohatá na
městskou
zeleň.

www.zsmladi.cz
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HRACÍ PLÁN

Hrací plán

www.blanicti-rytiri.cz

i f
Pravidla hry

Lesní poklady
Poznejte poklady blanických rytířů.
Objevte různé typy lesů, vzácné živočichy
a rostliny, které při hledání můžete vidět.

1.

Kupsova skála

7.

Park z 18. století v romantickém údolí řeky Blanice se staletými duby, v jejichž dutinách žije brouk
páchník hnědý. Pro výskyt páchníka hnědého je
park zařazený mezi evropsky významné lokality.

8.

2.

zážitků z toulek přírodou získáte ještě něco navíc.
Po objevení všech 13 pokladů (keší) získáte heslo,
které vám otevře přístup k zasloužené odměně.
Než začnete:

3.

Přesnost GPS navigací se mírně různí i v závislosti na terénu, takže
byste měli hledat v okruhu 5 m i více od místa, kam vás přivedla vaše
navigace. Hledejte plastovou schránku zhruba velikosti krabice od
mléka. Je vždy ukrytá tak, že není vidět, budete tedy muset použít
svého důvtipu. Pozor, hledání pokladu je pochopitelně tajná záležitost,
takže si dejte záležet, aby vás při vyzvedávání schránky neviděla nějaká
nepovolaná, s věcí neseznámená osoba.

4.

Schránku vraťte na původní místo a opět zamaskujte.

9.

5.

(přírodní rezervace)

Květnatá bučina, kde se uplatňuje bezzásahový
režim. Neprobíhá zde těžba, padlé dřevo se
neodváží a ani se nedosazují nové stromky.
Množství kmenů v různém stupni rozkladu
poskytuje útočiště řadě druhů živočichů a hub.

Památný smrk zvaný Velký Mnich vyrůstá uprostřed kaple svaté Máří Magdáleny na vrcholu
Malého Blaníka. Okolí kaple tvoří bikové bučiny
přecházející na prudších svazích v suťové lesy
s četným zastoupením lípy a javoru.

Hadcové bory u Želivky

10.

Podmáčené a kulturní smrčiny

V Olších (přírodní památka)

Jehliště (soukromá přírodní památka)
Prales Jehliště představuje květnatou bučinu
vyvinutou na velmi strmém, suťovém svahu,
takže se zde vytváří přechody k suťovým lesům.
V pralese Jehlišti je bezzásahový režim, mohou
zde být nakloněné a nestabilní stromy!

Kulturní bory na vrchu Hřiva
Hlavní hospodářskou dřevinou různorodého
lesního komplexu je borovice lesní.
Mezi borovicemi jsou dosazovány břízy, jeřáby,
duby a buky. Tyto dřeviny plní v hospodářských
lesích funkci meliorační a zpevňující.

11.

Mladé bučiny
Přirozená skladba lesů na Blaníku byla
zachována do počátku 19. století, poté byl
intenzivně dosazován smrk ztepilý jako
hospodářská dřevina. Problematické porosty
smrků jsou obnovovány bukem a jedlí
podrostním způsobem hospodaření.

12.

Olšový luh s bohatou populací původního
přírodního výskytu bledule jarní, která vytváří
rozsáhlé porosty v časném jaru. Stromy rostoucí
v kruhu z jednoho místa, jsou výmladky z pařezů, které časem zetlely. Tento typ lesa nazýváme
pařezina.

6.

Suťové lesy na Malém Blaníku

(národní přírodní rezervace)

V podmáčených smrčinách je vytvořeno rašeliniště se suchopýry, ostřicemi a sítinami, roste
zde chráněná rosnatka okrouhlolistá. Kulturní
smrčiny jsou člověkem uměle vytvořené lesy,
kde se využívá holosečného hospodářského
způsobu pěstování lesa.

Co najdete ve schránce?
1) Návštěvní knihu, do které prosím zapište vaši návštěvu.
2) Samolepku do hracího plánu. Prosím vezměte si jednu samolepku
a nalepte do vašeho hracího plánu.
3) Na návštěvní knize najdete kód, který si pečlivě opište. Je to část
hesla, které vás dovede k bonusu za odlovení všech třinácti keší.
Kromě CWG dřevěné mince se můžete těšit na další drobné
odměny.

Skalní podklad tvoří blanická ortorula rozpadající
se na povrchu v balvany, suťové proudy
a kamenná moře. Bikové bučiny s převahou
buku lesního zde plní půdoochranou funkci
a chrání půdu před splavením vodou.

Unikátní typ lesa vyskytující se pouze na
zvláštním horninovém podkladu – hadci neboli
serpentinitu. Mezi jedinečné druhy, specializované na hadec, patří např. mochna Crantzova,
slezinník hadcový a kuřička hadcová, která je
endemitem – neroste nikde jinde na světě.

Navštivte stránku hry na www.blanicti-rytiri.cz. Zde najdete podrobné
popisy lokalit včetně nápovědy a též se zde dočtete podrobnější
pravidla. Do své GPS navigace uložte souřadnice jednotlivých pokladů.
S sebou na výpravu si vezměte drobné předměty na výměnu.
Pozn: Registrovaní uživatelé si mohou souřadnice stáhnout též na
stránkách www.geocaching.com.
V terénu:

Ve Studeném

Bučiny na Velkém Blaníku
(přírodní rezervace)

Doubrava ve starém selském lomu s přírodovědným fenoménem v podobě bohatého výskytu
lýkovce jedovatého. Díky složitému terénu
nebylo možné intenzivní lesnické využití, skála je
tak ukázkou lesa významného pro biodiverzitu.

Najděte všech 13 lesních pokladů a kromě krásných

Dubohabřiny v zámeckém parku
Vlašim

Teplomilné doubravy u Blanice
Doubravy na svazích zpevňují kořeny půdu
a brání erozi. Dříve byly svahy využívány jako
pastviny ovcí a koz. Dnes se pastva v lese
povoluje výjimečně v místech výskytu na pastvu
vázaných vzácných rostlin, na Podblanicku
například jalovec obecný.

13.

Křížovský lom
Blanická ortorula se v lomu těžila do roku 1986.
Po ukončení těžby byl lom ponechán vlastnímu
osudu a probíhá zde postupné osidlování ploch
jednotlivými druhy rostlin a dřevin. Tento proces
lesníci nazývají velkým vývojovým cyklem lesa.

