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druhům odpadů. Největší zájem byl

o projekt ve městě Příbram, kde se zapoji-

lo 14,3 % všech domácností. „Zvýšený

zájem a aktivita domácností byla patrná

i v množství svezeného vytříděného od-

padu z měst, kde pilotní projekt probíhal“,

říká Kateřina Půlpánová, regionální ma-

nažerka společnosti EKO-KOM, a.s. 

„K navýšení množství došlo například

v Kolíně u plastu o 25 % a u papíru o 10 %.

Město Kutná Hora sebralo o 30 % více

papíru než ve stejném období roku 2011

a Příbram dokonce téměř o 60 % více

skla.“

Díky velkému a pozitivnímu ohlasu

občanů na tento projekt pokračuje projekt

„U nás doma třídíme“ v dalších vybra-

ných lokalitách. 

A JAKÁ JSOU PRAVIDLA
SOUTĚŽE?
Do soutěže se může přihlásit pouze občan

s trvalým bydlištěm v jednom ze zapo-

jených měst a obcí.

2. Do soutěže je přihlášen pouze ten

obyvatel, který vyplní přihlašovací

formulář, nebo zašle přihlašovací SMS,

a nalepí si na schránku samolepku „U nás

doma třídíme”.

3. Losování proběhne každý měsíc.

Výherce bude losovat vedoucí odboru

životního prostředí v jednotlivých oblas-

tech.

4. Výherce bude o své výhře infor-

mován dopisem zaslaným na jím uvede-

nou adresu.

3. Bez splnění všech výše uvedených

podmínek nemá vylosovaný nárok na vý-

hru.

Pro více informací navštivte stránky

trideni.cz, případně se informujte na

obecním úřadu, odboru životního pro-

středí.

Projekt pokračuje na základě úspěšné

pilotní fáze, pro kterou byla v září 2012

vybrána tři města – Příbram, Kolín a Kutná

Hora. Všechny domácnosti v těchto měs-

tech obdržely zdarma sadu barevných

plastových pytlů na tříděný odpad a in-

formační leták s výzvou k zapojení do 

projektu. 

Zájem ze strany domácností byl

překvapivě vysoký, a veselá samolepka

s „Kontíky“ a nápisem „U nás doma

třídíme“ tak nakonec zdobila 5074 poš-

tovních schránek zapojených domácností.

Ten, kdo si takto označil svoji schránkou,

pak každý měsíc obdržel novou sadu pytlů

a letáky se zajímavostmi k jednotlivým
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Středočeský kraj je zapojený do projektu na podporu tříděného
sběru odpadů „U nás doma třídíme.“ Tento projekt probíhá ve
vybraných městech a obcích, v jeho rámci je možnost vyhrát 
zaplacení poplatku za odpady za rok 2013 nebo sadu pytlů na
třídění odpadů. Cílem projektu je zvýšit počet domácností, které se
zapojují do třídění, a zvýšit informovanost v oblasti nakládání
s tříděným odpadem.

Do projektu, který v současné době

probíhá, je zapojené Voticko, Benešovsko,

Rakovník, Slaný a Neratovice. Losování

tří výherců, za které se pro rok 2013 zapla-

tí poplatky za odpady, probíhá každý mě-

síc v každé zapojené oblasti.

Pro přihlášení do projektu stačí vyplnit

formulář, který naleznete na stránkách

www.trideni.cz, a nalepit si samolepku na

schránku. Každý měsíc Vám bude pra-

videlně zasílána sada pytlů a tím budete

automaticky zařazeni do soutěže o zapla-

cení poplatku za odpady za rok 2013.

Abyste obdrželi balíček pro následující

měsíc, je potřeba se přihlásit do 5. června

2013. Pokud tento termín nestihnete

a přihlásíte se později, obdržíte další

balíček až v červenci a budete zařazeni až

do červencového losování výherců.  

VE  STŘEDOČESKÉM KRAJI PROBÍHÁ PROJEKT 
„U NÁS DOMA TŘÍDÍME“

Seznam zapojených měst a obcí do projektu „U nás doma třídíme 2013″

Město Bystřice Obec Červený Újezd
Město Benešov Obec Heřmaničky
Město Neratovice Obec Jankov
Město Rakovník Obec Mezno
Město Slaný Obec Miličín
Město Votice Obec Zvěstov
Městys Divišov Obec Ješetice
Městys Vrchotovy Janovice Obec Ratměřice
Městys Neustupov Obec Olbramovice
Obec Střezimíř Obec Smilkov
Obec Vojkov



V
minulém čísle jsem se v editorialu zamýšlel nad pozdním příchodem
jara.  Jaro  se,  samozřejmě, dostavilo. Moc  jsme  si ho ale neužili. Po
krátké vlně vysokých teplot, nám zbytek propršel a ani jsme se u toho

příliš neohřáli – spíš naopak. Tak snad alespoň budou mít podle staré pranos-
tiky „studený máj ve stodole ráj“ radost čeští zemědělci. Nekonečným lánům
řepky to evidentně prospívá...

Centrum environmentálních studií, vydavatel časopisu NIKA, bylo již po
třetí  spolupořadatelem konference „Voda v krajině“. O Jejím významu, prů-
běhu a závěrech přinášíme podrobnou informaci v tomto čísle. Otázka vodních
zdrojů,  jejich kvalita, množství a dostupnost zejména pro zásobování pitnou
vodou je problém, o kterém budeme v budoucnu slýchat čím dál častěji. A to
nejen z historicky známých regionů (Střední východ, subsaharská Afrika, atd.),
ale i od nás, z Čech. Dobrým indikátorem může být nedávná konference, první
svého druhu, pořádaná Českou vědeckotechnickou společností o suchu, jeho
příčinách a důsledcích. Určitě se k tomuto tématu v budoucnu vrátíme. 

Rád bych vás upozornil na některé články v tomto čísle, které si určitě za-
slouží vaší pozornost. Zamyšlení dr. Plesníka v článku „Zakonzervovat nebo
pečovat“  je  inspirací pro hledání přístupu k ochraně přírody v tak urbanizo-
vaném  regionu,  jakým Česká  republika  bezesporu  je. Otázkou  zůstává,  zda
ochranářské paradigma 70. let by nemělo být podrobeno širší diskuzi, případně
i revizi.  Má-li  být  ochrana  přírody  a obecně  životního  prostředí  integrální
součástí společenského rozhodování, musí nad jejími principy panovat i celo-
společenská  shoda  bez  ohledu  na  momentální  rozložení  politických  zájmů.
Diskuze,  která  nás  v tomto  ohledu  čeká,  nebude  jednoduchá  a bude  trvat
mnoho let, ale je nejvyšší čas začít. Není možné, aby zákonné normy v oblasti
životního  prostředí  neměly  širší  odborný  a společenský  kontext  a odrážely
mnohdy  pouze  lobystické  zájmy  a větší  či menší míru  osvícenectví  toho  či
onoho politického reprezentanta. Zkrátka potřebujeme vizi. Tak jako v 70. le-
tech. Kdo si  ještě pamatuje na Velkovu publikaci „Jak jsem chránil přírodu“
a samozřejmě  i celou  řadu dalších, které byly součástí  snahy změnit přístup
tehdejšího establishmentu? Pokusíme se k této diskuzi přispět. 

Ve stálých rubrikách bych chtěl upozornit na fenomén luk a trávníků, který
se objevuje nejen u NATURA 2000, ale i v biotopech a částečně i krajinných
fenoménech. Za pozornost stojí i informace o přestavbě opuštěných drážních
těles na cyklostezky a cyklotrasy. Během léta určitě některé vyzkoušejte. Po-
kud si najdete chvilku, zkuste pomoci České společnosti ornitologické s mapo-
váním hnízdišť čejky chocholaté – informace najdete v rubrice avifauna. Před
návštěvou Šumavy si pro jistotu přečtěte článek „Je libo kančí guláš po černo-
bylsku?“. Nechceme vám kazit chuť, ale jen připomenout, jak rozsáhlý a dlou-
hotrvající dosah mohou mít jaderné havárie.

Přeji všem hezké léto a mnoho příjemných zážitků během prázdnin či do-
volené.

Miloš Gregar, šéfredaktor
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n d) uplatnit ekologicky šetrné systémy hospodaření na
zemědělské půdě a prosadit je do Programu rozvoje venkova
2014-2020, současně zavést účinný systém zavedení a kontroly
správné zemědělské praxe, včetně osevních plánů.

II. Integrovaný management vodárenského povodí –
v rámci managementu povodí vodárenské nádrže Švihov se
doporučuje zejména:

n a) urychleně prosadit návrhy nových ochranných pásem
vodního zdroje Želivka;

n b) urychlit realizaci pozemkových úprav;
n c) plně využít metod monitoringu a modelování únosné

zátěže vodního prostředí technologiemi GIS a výsledky uplatnit
v plánech povodí;

n d) zvýšenou pozornost věnovat omezování plošných zdrojů
znečištění (malá venkovská sídla a zemědělské zdroje);

n e) použít metodiku KIPR jako účinný nástroj pro
plánování hydrologicky definovaných území zohledňující kromě
environmentálních i socioekonomické aspekty rozvoje území.

III. Vodárenská nádrž Švihov – návrh konkrétních opatření:
n a) ve spolupráci s Povodím Vltavy, s.p. realizovat bilanční

studii únosné zátěže fyzikálními látkami (nutrienty, splaveninami

Sponzory semináře, organizovaného pod mottem „Vodárenské
povodí – socioekonomický prostor vytvářející kvalitu vody
v nádrži“, byly Povodí Vltavy, s. p. a Ekosystém spol. s.r.o.
Mediálními partnery akce byly časopisy Vodní hospodářství
a NIKA. Záštitu nad seminářem poskytl ministr životního
prostředí ČR, ministr zemědělství ČR, primátor hl. m. Prahy
a hejtman Středočeského kraje.

Mezi účastníky byli zástupci ministerstev, státní správy
a samosprávy, podniků Povodí, vysokých škol a výzkumných
ústavů a komerčních společností působících v oblasti vodního
hospodářství, jakož i nevládních a neziskových organizací.

Seminář byl strukturován do tří přednáškových sekcí, v každé
se 6 až 8 odbornými prezentacemi expertů k těmto hlavním
tématům:

Voda v krajině – možnosti omezování současného nepřízni-
vého stavu vyplývajícího z probíhajících klimatických změn.

Integrovaný management vodárenského povodí – současná
opatření managementu vodárenského povodí

Vodárenská nádrž Švihov – hlavní problémové okruhy v po-
vodí vodárenské nádrže a základní směry jejich řešení.

Kromě diskuze k jednotlivým přednáškám proběhla na závěr
semináře i souhrnná diskuse k předneseným tématům. Zástupci
Vědecké rady OPS Čistá Želivka konstatovali, že diskutovaná
témata budou využita při zpracování programového dokumentu
k zajištění trvalé udržitelnosti tohoto významného vodního zdroje
pro 1,5 milionu obyvatel hlavního města Prahy, kraje
Středočeského a kraje Vysočina.

VODA V KRAJINĚ 2013
ZÁVĚRY SEKCÍ
I. Voda v krajině – nepříznivý stav vyvolávaný patrně dnes

probíhajícími klimatickými změnami vyžaduje:
n a) zpomalovat odtoky vody do vodárenské nádrže Švihov

revitalizací drobných vodních toků, zřizováním retenčních
vodních nádrží a mokřadních systémů;

n b) sledovat možnosti zachycování plavenin na principu
“předzdrží“ zejména na Martinickém potoce a na ostatních
přítocích vtékajících přímo do vodárenské nádrže Švihov; 

n c) podporovat přírodní procesy samočištění
a decentralizované způsoby čištění i jiné likvidace komunálních
odpadních vod malých venkovských sídel;

Dne 28. března 2013 proběhl ve velké zasedací místnosti
Magistrátu hlavního města Prahy 3. bienální seminář Voda
v krajině 2013, pořádaný Asociací pro vodu České Republiky
– CzWA a Obecně prospěšnou společností Čistá Želivka ve
spolupráci s Centrem environmentálních studií, o.s.
a Vědeckou radou OPS Čista Želivka.
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urychlenou realizaci opatření navrhovaných v Plánu díčího
povodí Dolní Vltavy.

Na závěr semináře proběhla všeobecná diskuse, ve jejímž
rámci byl oceněn:

n a) rozsah analytických prací a cíleného monitoringu prove-
deného státním podnikem Povodí Vltavy v letech 2010- 2012
v povodí VN Švihov. Výsledky ukázaly význam bodových zdrojů
znečišťování.

n b) nabídka Povodí Vltavy, s.p. ke spolupráci při vyhodno-
cování Plánu oblasti povodí VN Švihov a při formulaci návrhů
opatření pro další plánovací období;

n c) úsilí vědecké rady OPS Čistá Želivka o zpracování
návrhu integrovaného projektu ochrany povodí vodárenské
nádrže Švihov na Želivce při zapojení co nejširšího okruhu
subjektů v povodí;

n d) přístup mikroregionu Hořepnicko k racionálnímu
využití niv vodních toků v souladu s ochranou jakosti vody.

ZÁVĚRY SEMINÁŘE 

1) Účastníci přivítali nabídku Povodí Vltavy, s.p, ke
spolupráci při aktualizaci a zpracovávání nového Plánu dílčího
povodí Dolní Vltavy a při formulaci návrhů opatření pro další
plánovací období.

2) Účastníci nadále podporují úsilí vědecké rady OPS Čistá
Želivka o zpracování návrhu integrovaného projektu ochrany
povodí vodárenské nádže Švihov na Želivce při zapojení co
nejširšího okruhu subjektů v povodí.

4) Účastníci považují metodiku KIPR za účinný nástroj pro
plánování hydrologicky definovaných území zohledňující kromě
environmentálních i socioekonomické aspekty rozvoje území.

5) Účastníci konstatovali, že je prioritou dokončit
intenzifikaci a rekonstrukci ČOV Pelhřimov, představující
největší zdroj přísunu fosforu do VN  Švihov. 

6)  Dále konstatovali, že: 
I. stav jakosti vody ve vodárenské nádrži Švihov 
na Želivce je v současné době ustálený co do 
stupně eutrofizace. 
II. je nutné ocenit projekt Hořepnického regionu 
na využití části území. 

a pesticidy) s návrhy vhodných opatření a jejich ekonomickým
vyhodnocením; 

n b) zaměřit se na významné bodové zdroje znečištění
(město Pelhřimov a další);

n c) pro jakost vody je významné zemědělské hospodaření
v povodí, které je v současné době velmi problematické, zejména

v důsledku vodní eroze půd. Náprava nepříznivého stavu je do
velké míry závislá na nastavení podmínek zemědělských dotací,
které z tohoto hlediska zdaleka nejsou optimální.

n d) v managementu vodárenské nádrže využít zahraniční
poznatky (např. USA, Mnichov, Vídeň) a jejich použitelné
výsledky realizovat s podporou státní exekutivy, regionální
a místní samosprávy, včetně zapojení aktivních místních iniciativ
v povodí VN Švihov;

n e) pro dosažení udržitelnosti a zlepšování jakosti vody ve
VN Švihov a ochranu tohoto vodárensky významného povodí je
nezbytné pro následující období (2014 – 2020)  prosadit

5
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území chráněné krajinné oblasti (CHKO)
Český kras (Doutnáč), CHKO Slavkovský
les (Tajga), CHKO Kokořínsko (Koste-
lecké bory), CHKO Blanský les (Kleť),
CHKO Železné hory (Hedvíkovská rokle,
Lovětínská rokle), CHKO Jizerské hory
(Poledník) a CHKO Bílé Karpaty (Javo-
rina). Tento výčet doplňuje část známé
národní přírodní rezervace Libický luh na
Nymbursku, zvaná Havrany. Zmiňované
plochy, v nichž se příroda vyvíjí spon-
tánně, zabírají celkem 656,8 ha. 

Kromě vyjádření úcty k hodnotám,
které jsme sami nevytvořili, můžeme právě
na zmiňovaných plochách poznávat
zákonitosti, podle nichž příroda funguje.
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Jestliže chceme na určitém území zachovat přírodu v dobrém stavu,
máme v zásadě dvě možnosti. 
V prvním případě omezíme na cílové ploše všechny zásahy člověka
a navíc se snažíme minimalizovat i dopady lidské činnosti vznikající
mimo chráněné území. Vzhledem k tomu, že řada vnějších činitelů,
jako je změna podnebí nebo přenos látek znečišťujících ovzduší,
působí na velkou vzdálenost a kupř. zbytky četných chemických
sloučenin přetrvávají v prostředí delší dobu i po té, co se přestaly
používat, odstranit veškerý vliv lidské civilizace na konkrétní plochu
není dost dobře možné. Cílem „zakonzervování“ přírody na určitém
území je v něm uchovat nebo obnovit základní životadárné přírodní
procesy. 

NECHME PŘÍRODU FUNGOVAT
I V ČESKÉ REPUBLICE
Má vůbec zakonzervování přírody v České
republice smysl? Ukažme si popsaný
přístup na základním typu ekosystému
pokrývajícím více než třetinu státního
území – na lesích. 

Agentura ochrany přírody a krajiny
ČR uzavřela se státním podnikem Lesy ČR
dohodu o spolupráci při vymezování
lesních porostů ponechávaných samo-
volnému vývoji a lesních porostů bez
provádění hospodářských zásahů ve
zvláště chráněných územích a zajištění
jejich monitorování. Celkem se dokument
vztahuje na devět modelových lokalit, na
nichž jsme se záměrně zřekli aktivního za-
sahování do vývoje lesních ekosystémů.
Jedná se o lesní porosty, nacházející se na

ZAKONZERVOVAT NEBO PE
OCHRANA PŘÍRODY ŘEŠÍ DILEMA



 EČOVAT?
   

Vedle tohoto většinou bodového po-
škození přírody ale většina VVP fungo-
vala, byť to jistě nebylo úmyslem, jako
specifické chráněné území. V průběhu
roku v nich po určitou dobu probíhala
cvičení, ale jinak se v nich mohla příroda
vyvíjet poměrně nerušeně. Protože ve
VVP Mladá s nasazenými bajonety
pobíhali v typických modrých uniformách
již současníci legendárního Josefa Švejka
a od té doby sloužil nepřetržitě vojenským
účelům, šlo o jednu z mála ploch v České
republice, kde nikdy nebyly použity
chemické přípravky – pesticidy na hubení
ekonomicky a epidemiologicky závaž-
ných druhů, označovaných z pohledu
člověka za škůdce.

Uvedenému prostředí se přizpůsobila
celá řada rostlinných a živočišných druhů
a jejich společenstev, které jinak z kulturní
krajiny vymizely zejména v důsledku
zarůstání kdysi otevřených ploch vegetací.
Pokud je dnes chceme na těchto lokalitách
udržet, nezbývá nic jiného než u nich
odstraňovat hlavně nálety dřevin. Se-

KDY JE PŘÍRODĚ NUTNÉ
POMOCI
Mnohem častěji se v praktické ochraně
přírody a krajiny setkáváme se situací, kdy
musíme určitý druh planě rostoucích
rostlin, volně žijících živočichů a dalších
organismů, kupř. hub nebo lišejníků, typ
prostředí (biotop) nebo přírodní proces na
konkrétní lokalitě účinně podpořit citli-
vými opatřeními (managementem).

Přímo modelovým příkladem, kdy je
žádoucí provádět v přírodě cílené ochra-
nářské zásahy, zůstávají bývalé vojenské
výcvikové prostory (VVP). Na rozdíl od
všeobecně vžité představy nejde o člo-
věkem zcela zničená území. Samozřejmě
v nich obdobná místa najdeme. V bývalém
VVP Mladá, veřejnosti mnohem zná-
mějším jako Milovice, vypouštěli piloti
sovětských bojových letounů za špatného
počasí palivo do půdy. Do záznamů ale
pochopitelně uváděli, že cvičné lety
uskutečnili. Není divu, že se na jednom
zdroji podzemní vody vytvořila několika-
metrová vrstva této látky.

Získáme tak představu, jak by vypadal
středoevropský les, pokud by do něj od
určité doby nezasahoval člověk: stav lesa
ponechaného samovolnému vývoji tak
může být referenční hladinou, s níž srov-
náváme situaci přírodě blízkých i mo-
nokulturních lesních porostů. 

Na území
České
republiky
byla ve 
20. století
říční síť
zkrácena 
na třetinu
původní
délky.
Neregulova-
ných toků,
jako je
tento na
Příbramsku,
najdeme
jen málo. 

Přírodní památka Písečný přesyp u Píst v okrese
Nymburk (3,7 ha) ještě před několika desítkami
let hostila řadu na tento typ prostředí vázaných
druhů, zejména hmyzu. Aby nezarostla vegetací,
musejí v ní ochranáři pravidelně odstraňovat
nevhodný porost. 

Odumírající a mrtvé dřevo může ve středoevrop-
ském lese poskytovat biotop, úkryt a potravu až
40 % v něm se vyskytujících organismů. Během
rozkladu vrací dření hmota živiny zpět do půdy
nebo ovzduší. 
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dosahuje takových hodnot, že jsou pro
organismy s výjimkou bakterií, sinic, řas
a hmyzu prakticky neobyvatelné. Obdobné
nádrže téměř bez života označujeme jako
hypertrofní.     

OBNOVA KRAJINY: SUKCESE
NEBO TECHNIKA?
Dilema, nakolik bychom měli na určitých
lokalitách ponechat přírodě volné ruce,
provází od samého začátku velmi dů-
ležitou část péče o životní prostředí nejen
v České republice. Při žádoucí obnově
člověkem silně poškozených nebo do-
konce zcela zničených ploch můžeme
s úspěchem využívat soudobou techniku.
Odhadujeme, že 90 % rekultivací, pomocí
kterých se snažíme oživit krajinu v České
republice, kde v minulosti probíhala
velkoplošná těžba hnědého uhlí, se
uskutečňuje právě pomocí široké škály
technologických opatření. 

Někteří odborníci, zabývající se kra-
jinným rázem, se domnívají, že lomy kra-
jinu hyzdí. Nemusí tomu tak být vždycky.
Výzkum českých ekologů, sledujících
vývoj rostlinných a živočišných společen-
stev tam, kde již skončila těžba, přinesl
možná nečekaná zjištění. Ponecháme-li
místa, kde se těžil kámen, samovolnému
vývoji, nejenže zapadnou do krajiny, ale
díky specifickým podmínkám neživého

Na druhou stranu musíme přiznat, že
v četných rybnících se chovají ryby tak
nešetrně, že se v nich ve velkém množství
hromadí živiny, především dusík a fosfor.
V takovém prostředí, kterému říkáme
eutrofní, dlouhodobě úspěšně přežívá jen
značně omezený počet vysloveně odol-
ných druhů. Ba co víc, v ČR včetně
třeboňské rybniční soustavy najdeme
i rybníky, kde nadměrná koncentrace živin

Zarůstání
kdysi

otevřené
krajiny

v Boleticích
udržované
vojenskou

činností
pokračuje. 
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menáče či výmladky dřevin se ničí me-
chanicky pravidelnými probírkami, říze-
nými požáry nebo stále častěji využíváme
v tomto případě žádoucí pastvy koz.  

RYBNÍKY: OD PŘÍRODNÍCH
RÁJŮ PO MRTVOU VODU
Osobitou kapitolu v péči o přírodu
a krajinu v ČR představují rybníky. Příčin,
proč tomu tak je, najdeme hned několik.
Česká republika patří počtem rybníků bez
nadsázky  mezi světové velmoci. Vždyť na
našem území jich najdeme přes 24 000
a další tisícovka by mohla být úspěšně
obnovena. I když se pochopitelně jedná
o umělé, člověkem vytvořené vodní
nádrže, pokud v nich hospodaříme šetrně,
mohou se z nich často v poměrně krátké
době stát polopřírodní nebo dokonce
přírodě blízké ekosystémy. Současně
musejí plnit základní poslání, pro které
byly zbudovány – a tím je chov ryb.
Kromě produkce ryb či rákosu vytvářejí
zásoby vody, zadržují usazeniny, osídluje
je řada druhů planě rostoucích rostlin
a volně žijících živočichů a lidem
poskytují příležitosti k rekreačním akti-
vitám. 

Nahlédneme-li do Ústředního seznamu
ochrany přírody spravovaného Agenturou
ochrany přírody a krajiny ČR, budeme
možná překvapeni, kolik rybníků je
z pohledu péče o naše přírodní a krajinné
dědictví do té míry významných, že mohly
být vyhlášeny maloplošnými zvláště
chráněnými územími. 



KDYŽ JEDNA NEBO DVĚ
MŮŽE BÝT TŘI
V úvodu článku jsme uvedli, že ochrana
přírody může pro dosažení svých cílů
zvolit dvě možnosti – zakonzervování co
nejvíce původní přírody nebo promyšlené
zásahy v rámci řízené péče (manage-
mentu), umožňující dlouhodobou existenci
částí přírody, jež považuje za přednostní.
Neplatí to tak docela. V přírodě občas
nastávají situace, kdy s výhodou postup-
ně uplatníme oba základní přístupy. Ať 
už necháme přírodu pracovat po svém,
nebo ji popostrčíme rozumnými zásahy, je
důležité, abychom nakonec naše úsilí
zhmotnili do podoby, která se nám nejenže
líbí, ale na které jsme současně závislí
mnohem více, než jsme si ochotni čas od
času připustit.

(abiotického) prostředí je osídlí řada
vzácných, chráněných či pro ochranu
přírody jinak významných organismů, 
jako jsou některé byliny nebo motýli.
Celkový počet druhů (druhová bohatost
neboli alfa-diverzita) v nich vysoce
převyšuje hodnoty z okolní zemědělské
krajiny, zvláště je-li intenzivně obhos-
podařovaná. Lomy v takovém případě
hodnotíme jako místní centra („horká
místa“) biologické rozmanitosti.

Lom
Mušlovka
v přírodním
parku
Prokopské
a Dalejské
údolí v Praze
5 byl po
skončení
těžby
zavezen
materiálem
z okolních
míst, kde se
rovněž těžil
vápenec.
Dnes je
ceněn jako
významná
paleontolo-
gická 
lokalita.

Rybníky jsou důležitými prvky krajiny v České
republice. Pokud je rozumně obhospodařujeme,
mohou fungovat stejně dobře jako přírodní
ekosystémy. Pohled na rybník na Sedlčansku. 

Otevřené plochy ve VVP Boletice jsou udržovány
mj. řízenými požáry.

Pro spásání travinných ploch zarůstávajících
dřevinami by ve VVPP mohl být využit velký

evropský býložravec zubr.  

Při rekultivaci posttěžební krajiny na Sokolovsku
se ve velké míře nadále uplatňují technické
zásahy. 
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plochy  pro  dělostřelbu.  Hřeben  směřuje  k jihu.  Po  něm  nad
vrstevnicí  800 m.n.m.  vede  lesní  cesta.  Napravo  od  ní  rostou
vesměs  hospodářské  smrčiny.  Časté  jsou  podmáčené  smrčiny
a nalézáme  mokřady  se  suchopýrem  pochvatým.  Nalevo  se
rozprostírají rozsáhlé odlesněné cílové plochy. Nabyly charakteru
horských holí s dalekými výhledy až na Milešovku.  K jihu, kde
dopadové plochy už nejsou využívány, vznikla rozlehlá vřesoviště
s borůvkou, vlochyní a brusnicí. Krátery po dopadech granátů se
zaplnily vodou a vytvářejí se vegetací zarůstající jezírka s rosnatk-
ou a suchopýrem. Celé území je v dynamickém vývoji. Z náletů
vyrůstají  různověké  smrkové  solitéry,  obnovuje  se  rozvolněná
horská smrčina.  

Z historických  záznamů  z poloviny  18.  století,  kdy  se
přeměřovaly  a stabilizovaly  katastrální  a majetkové  hranice,
vyplývá,  že  na  brdských  hřebenech  byly  významně  zastoupeny
duby – a také jedlina.  Po vichřici před zhruba patnácti lety došlo
mezi Tokem  a Jordánem  k polomům. Zachovalo  se  jen  několik
starých  jedlí.  Hektarovou  holinu  lesníci  uměle  zalesnili  jedlí
bělokorou.  Byl  to  do  jisté míry  odvážný  experiment:  na  holině
v oblasti s hojnou jelení zvěří.  Pravděpodobně velmi hustá výsad-
ba  umožnila,  že  dnes  je  v oplocence  již  zajištěné  mlází.  To  je
nečekaný  úspěch.    Kvůli  důsledné  ochraně  úspěšné  výsadby
původní  jedle  před  škodami  vysokou  zvěří  se  oplocenka  stále
udržuje. 

V první části našeho vyprávění jsme se rozhlédli z vrchu Praha na
šumavská pásma a až do Alp a toulali  se na Padrťsku v povodí
řeky Klabavy kouzelnou přírodou, jejíž nejcennější části byly vyh-
lášeny evropsky významnými lokalitami. 

Nejvyšší hora Středních Brd Tok je nápadně nenápadná. Zdáli
pozorujeme protáhlý hřeben.  Jeho východní  svahy byly koncem
dvacátých  let  minulého  století  odlesněny  jako  cílové  dopadové
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STŘEDNÍ BRDYTOK, cílové
dopadové

plochy

TOK,
dopadová

plocha,
čerstvý
kráter

Vojenská správa nad Středními Brdy po téměř devadesáti letech 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. 
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“. Kladně vyznívá hodnocení vojenské správy a její dobré spolupráce se státní ochranou přírody: „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 na základě Usnesení vlády č.10/2012 a č. 907/2012 kompe-
tentní  Ministerstvo životního prostředí připravuje potřebnou dokumentaci k vyhlášení Chráněné krajinné oblasti
Brdy zároveň se zrušením vojenského újezdu.



Státní  podnik  Vojenské  lesy  a statky,  který  je  ze  zákona
pověřen  hospodářskou  správou  státních  majetků  ve  strategicky
významných územích, disponuje jednotkou pyrotechnické očisty,
která  je před zahájením činností v lesích  i na ostatních územích
povinna provést průzkum a zabezpečit daný prostor. Účelem  již
prováděných  pyrotechnických  asanací  je  zajistit  osobní
bezpečnost návštěvníků jedinečné přírody Středních Brdů. 

Na  druhé  straně  se  ale  na  již  zpřístupněných  územích
vojenského  újezdu  ukázalo,  že  určitá  část  návštěvníků  si  vůbec
neváží přírody ani ostatních spoluobčanů, působí v lesích nemalé
škody,  zanechává  za  sebou  spousty  odpadků  ba  dokonce
nerespektujíc  závory  a zákazy  vjezdů  vjíždí  do  porostů,  auty
přiváží náklady odpadů všeho druhu a vysypává je po lese. Lesní

správa pak musí  vynaložit  nemalé  finanční  obnosy na  likvidace
škod  a „černých  skládek“  po  vandalech místo  toho,  aby mohla
vylepšovat  cesty,  stavět  odpočinkové  přístřešky,  naučné  stezky,
informační  tabule  a jiná  zařízení,  která  mají  sloužit  přátelům
přírody. 

Vojenská  policie,  která  vzbuzovala  značný  respekt,  je
redukována  a její  činnost  stejně  jako  působení  hasičských
a záchranných jednotek ČSA skončí se zrušením Vojenského újez-
du Brdy. Pro správní kraj a obce to bude znamenat závazek zajistit
všechny po nich přebírané povinnosti. 

Ale  vraťme  se  ještě  na Tok.  Široko  daleko  dnes  nenajdeme
žádné  stavení. A přece  tam  podle  starých  map  již  v 18.  století
stávala uprostřed louky hájovna Carvánka. Tamní hajný spravoval
lesní úsek až ke Kloboučku zvaný Baština. Carvánka postavená

Exoty  na Toku  jsou modříny  japonské  neboli Kaempferovy,
které  byly  vysazeny  podél  cesty  za  první  republiky.  Jdeme  po
hřebeni,  ale  pořád  marně  vyhlížíme  vrchol  Toku.  Nejvyšším
bodem  není  žádná  z oněch  vyvýšenin  na  holinách.  Vrchol  je
opravdu skromný. Bez označení  dřevěnou tabulí u cesty pro lesní
hospodářství bychom ho bez zájmu přešli. Takto si můžeme vyfo-
tografovat  kupu  kamení  se  sloupkem  označujícím  vrcholovou
kótu    864,9 m.n.m.  Před  zřízením  vojenského  výcvikového
prostoru  Klub  českých  turistů  dlouho  usiloval,  aby  na  vrcholu
Toku  byla  vystavěna  rozhledna.    Nepovedlo  se.  Možná,  že  za
několik let se podaří uskutečnit dávný sen našich dědů.          

V prostoru  Toku  se  vytvořily  typy  evropsky  významných
přírodních stanovišť, jako jsou evropská suchá vřesoviště, aktivní
vrchoviště,  přechodová  rašeliniště  a třasoviště  a chasmofytická
vegetace silikátových skalních svahů.

Proto  tam  byla  na  rozloze  1  556,6  ha  nařízením  vlády
č. 371/2009  Sb.  vyhlášena  evropsky  významná  lokalita  –  EVL
Tok s návrhem na přehlášení do kategorie přírodní památky. 

Za  osmdesát  pět  let  vojenského  využívání  na  cílové  plochy
dopadlo  obrovské  množství  munice.  Většina  vybuchla,  ale  část
zůstala původní. Něco ční na povrchu, část se zaryla. V každém
případě  bude  provedena  přesná  detekce  a zmapování.  Úplná
pyrotechnická  očista  by  znamenala  celé  toto  území  fakticky
rozkopat, rozrýt. Nehledě na finanční náklady mnoha set milionů
korun.  Proto  vojenská  správa  dospěla  k rozhodnutí,  že  úplná
očista bude provedena pouze na cestách a vytipovaných expono-
vaných lokalitách. Na ostatním prostoru vojenského újezdu bude
provedena tzv. očista povrchová, což znamená do 20 cm hloubky. 

Přírodní
sukcese na
opuštěných
dopadových
plochách 
na Toku

Suchopýr
pochvatý
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Pěšina ve vysokém lese v Baštině pod Tokem

TOK, zarůstající krátery na dopadové ploše



Samozřejmě,  že  takové  porosty  jsou  citlivé,  a aby  obnova  byla
úspěšná,  musí  se  chránit  oplocenkami  před  okusem  zvěří.
V druhově  rozrůzněném  lese  kvete  bohatá  flora.  Z oblasti
Kloboučku se uvádí přes 70 druhů vyšších rostlin.  Šetrný způsob
obnovy  lesů  je  velkou  nadějí  pro  budoucí  dobrou  spolupráci
v rámci Chráněné krajinné oblasti Brdy. 

V současné době ve Středních Brdech ze 70% převažuje smrk,
zatímco v přírodních lesích se  jeho zastoupení  odhaduje jen na
10 – 15%. Smrk je stále svými skvělými technickými vlastnostmi
nepřekonanou dřevinou. Z produkčních důvodů bude snížení jeho
zastoupení v cílové skladbě o deset, dvanáct procent významným

v nadmořské  výšce  850 metrů  byla  nejvýše  položenou  stavbou 
ve středních Čechách. Od prosince do března   odříznutou od světa
sněhovými  závějemi.  Přes  to  byla  obývána  až  roku  1931,  kdy
dělostřelecké  granáty  už  rozrývaly  nedaleká  dopadiště.    Hajný
Bouček a jeho paní Růžena  se odstěhovali do hájovny v Padrti.
Ale i tam je dostihla vojna a museli se vystěhovat podruhé. 

Carvánku,  samotu  uprostřed  brdských  lesů,  navštěvovali
lovečtí  hosté. Není  divu.  Brdy  byly  pro  jeleny  zemí  zaslíbenou
zejména  v dobách,  kdy  Střední  Brdy  byly  porostlé  smíšenými
porosty  jedlových  a dubových  bučin.  Brdský  jelen  nikdy  nebyl
vystřílen,  udržel  si  genetickou  kontinuitu. Ale  i smrky  jsou  na
Brdech domovem,  rostly  i v nižších polohách  inverzních kotlin.
Pod už zmíněným vrchem Kloboučkem (704 m.n.m.) roste ztepilý
„král brdských smrků“ do výšky 46 m s výčetní tloušťkou 120 cm.
Podle  kvalifikovaného  odhadu  lesního  správce  je  přes  250  let
starý. V povodí Červeného potoka se smrkům daří tak skvěle, že
některé z nich dosahují rozměrů „královského”  smrku již po sto
padesáti  letech.  Smrky  patří  do  genofondu  přírodních  brdských
lesů. 

V urbáři  se  lesní  úsek  Klobouček  uváděl  jako  zbytek
původních starých brdských lesů. Na svazích se dochovaly mnohé
pozoruhodně  staré  stromy,  které  svědčí  o bohatém  druhovém
zastoupení brdských hvozdů.   Tak  tam můžeme obdivovat  letité
duby  a buky,  ale  také  zdravý  jilm  horský,  kolem  nějž  ze
semenáčků  dochází  k obnově.  Na  skalách  a ve  slepencové  suti
rostou  javory,  jak  klen  tak  mléč,  lípy  a jasany  ztepilé.  Na
severovýchodním  svahu  se  podařila  přeměna  pruhu  nepůvodní
smrčiny  na  bučinu.  Buky  zde  prospívají.  Zachovaly  se  stromy
o výčetní tloušťce až 1 m a výšce nad 40 m.  Pod jihovýchodním
svahem  se  rozprostírá  louka,  kde  stávala  hájovna.  V minulém
století byla zbořena. Připomíná ji jen několik ovocných stromů. 

Kolem  Kloboučku  se  zásluhou  vynikajícího  lesníka
Ing. Václava  Pernegra    dlouhodobě  provádí  šetrné  hospodaření
zaměřené  na  obnovu  stabilních  přírodě  blízkých  a při  tom
výnosových lesů. Je to dobře patrné kolem upravené studánky Pod
Kloboučkem, kde  se využívá postupného prosvětlování mýtních
porostů  pro  podporu  podrostu,  který  je  dosazován  chybějícími
druhy.  Pomocí  lesních  „kotlíků“  se  obnovuje  zastoupení  buku
a jedle.  Obdivuhodně  se  daří  obnova  jedle  pod  matečným
porostem  anebo  podsazování  jedle  ve  smrkové  ředině.

Květ
suchopýru

pochvatého

Nahoře
Vodní
nádrž

Octárna
vytváří

romantiku
severských

lesů.
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Cesta k vrcholu Toku

Vrcholové vřesoviště s tůňkou na Toku.



zatokal  v roce 1971 dva kilometry severně od Toku na  Houpáku
(794 m.n.m.) a o kilometr dál na Hlavě (788,4 m.n.m). Pak jakoby
se po něm země slehla. Přes to, že již od druhé poloviny 60. let byl
tetřev chráněným druhem.  Civilizační vlivy změnily jeho životní
prostředí,  jeho  niku,  natolik,  že  jeho kolébka  se mu  stala  rakví.
V 90.  letech  20.  století  byli  do  někdejších  tokanišť  uměle
vypouštěni tetřevi, ale pokus nebyl korunován úspěchem.      

Mezi  Houpákem  a Hlavou  svahy  Jordánu  (826 m.n.m.)
zarůstá  vřesoviště  borůvkou  a brusinkou  a jejich  spodní  části
obsazuje březové mlází. Ideální stanoviště pro tetřívka obecného.
Leč  žádný  tetřívek  není.  Ve  20.  letech  minulého  století  byl
v Čechách  velmi  hojný.  Ještě  na  počátku  60.  let  se    jeho  roční
úlovek  v Česku  počítal  na  dvě  až  čtyři  stovky. Koncem  70.  let
tetřívek mizí z Brdů stejně jako jeho příbuzný jeřábek lesní.   

Hovoříme-li  už  o vyhynulých druzích,  pak  za  zmínku  stojí
naše  největší  šelmy, medvědi. Zatím  co  král  Přemysl Otakar  II.
pěstoval  adrenalinový  lov  medvědů  v Brdech  a kronika
zbraslavská  uvádí,  že  za  jeden  vydařený  den  statečný  král  jich
skolil osm, pro pohodlnějšího Rudolfa II.  je museli chytat až na
Šumavě.  

Za  to  vlci  se  udrželi  v Brdech  až  do  poloviny  18.  století.
Zůstaly po nich místní názvy. U Dobřívi jménem Vlč, či Na vlčím,
byl pojmenován kopec. Názvy Vlčí  jámy zůstaly v Brdech dva.
Poslední brdský vlk byl zabit v Roželově na Rožmitálsku v roce
1750. 

Paleontologicky  pozoruhodná  789  metrů  vysoká  hora  se
jmenuje Kočka. Divoká kočka v Brdech bývala hojná až do konce
18. století, kdy byla vyhubena. V roce 1907 majitel hořovického
velkostatku  pan  von  Hanau  nechal  vysadit  dva  páry  divokých
koček v Brdech. Bohužel tři z nich ještě téhož roku střelci zabili.
Ta poslední utekla na Křivoklátsko, kde si užívala ještě sedm let
kočičího života, než ji hajný u Žloukovic ze samého  překvapení
zastřelil. 

Z malých šelem v Brdech stále ještě žijí lišky, jezevci, tchoři,
kuny a lasičky.  Do čeledi lasicovitých patří vydra říční, která se
zdržuje  jak v povodí Klabavy,  tak Červeného potoka  a Litavky.
Lesníci  ve  Středních  Brdech  podobně  jako  na  Brdských
Hřebenech  několikrát  zaznamenali  přítomnost  rysa  ostrovida,
pravděpodobně migranta ze Šumavy. Není jisté, zda se zde usadí
jako na Doupově.  

úspěchem.   V původních  lesích  zaujímala  jedle  cca  35%  stejně
jako buk. V současné druhové skladbě se zastoupení jedle počítá
kolem  jednoho  procenta,  buku  a dubu  jen  mezi  2  –  3  %.  Za-
stoupení  dubů,  drnáku  i křemeláku  bývala  10  –  15%.  Zvýšení
podílu jedle z jednoho na cílových 10% si vyžádá hodně znalostí,
zkušeností a mnoho úsilí.   

V dnešních porostech je v 15% zastoupena borovice, která se
dříve mohla vyskytovat asi jen jako reliktní druh.  Modřín, který
je vtroušen v 5%, zde není původním druhem, ale za 150  let  se
velmi  dobře  adaptoval,  zvyšuje  mechanickou  stabilitu  i diver-
zifikaci porostů. Zastoupení lípy, javorů, jasanů a olší pod jedno
procento  v původních  porostech  asi  nebylo  vyšší.  Odhaduje  se
však, že osiky rostlo mnohem  více, snad až do tří procent. 

Neopustíme lůno Středních Brdů, aniž bychom se nezmínili
o tetřevu  hlušci  a jeho  toku.  Právě  od  něj  se  odvozuje  jméno
nejvyšší hory. Do těchto končin „před rozvinutím bukového listu“
chodili myslivci  a lovci  večer  „na  zábrk“  za  tetřevem  hlušcem,
aby ho za úsvitu přelstili ve čtvrté fázi jeho milostného zpěvu, při
„broušení“, kdy nevnímá okolí, je zamilovaný jako tetřev. A to se
tetřevím kohoutům stávalo osudným.

Zatímco  na  přelomu  19.  a 20.  století  se  tetřevů  v Česku
počítalo  na  desetitisíce  a lovili  se  v tisících,  koncem minulého
století  jich zbylo  jen několik stovek. Tetřev v Brdech naposledy

TOK, vrchol
864,9 m.n.
m.

Dřevěnice
v Obecnici
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Na Kloboučku rostou javory, jilmy, jasany a buky.



HORSKÉ LOUKY
V rámci evropské soustavy Natura 2000 jsou za prioritní typ
stanoviště považovány nízkostébelné, živinami chudé, ale druhově
zpravidla velmi pestré smilkové louky. Vyskytují se již od pod-
horských poloh, najdeme je ale hlavně v horách jako náhradní
vegetaci po acidofilních bučinách a smrčinách, případně po
porostech kleče v subalpínském pásmu. Pro tyto louky je typická
kombinace alpínských druhů sestupujících do nižších nadmoř-
ských výšek a naopak podhorských druhů vystupujících do
vyšších poloh. Mnoho rostlin v takových porostech patří
k vzácným a ohroženým druhům – z nich můžeme uvést třeba zná-
mou prhu arniku, violku žlutou sudetskou, jestřábník alpský nebo
vzácnou lněnku alpskou. Ohrožení smilkových trávníků spočívá
zejména v opouštění luk a pastvin. Tyto louky se sice většinou
nemění v zapojený les a jejich obhospodařování nemusí být tak
pravidelné, avšak ponecháním zcela bez dřívějšího managementu
postupně dochází k jejich zarůstání konkurenčně silnými druhy –
nejčastěji třtinou chloupkatou. S tím je spojeno druhové ochu-
zování o druhy, které v konkurenci šířících se trav neobstojí.
Mohou také zarůstat kosodřevinou či jinými agresivními dominan-
tami, což jejich stav nijak nezlepšuje. 

Tradiční sečené louky v horských oblastech (nazývané také
trojštětové podle jedné z nejběžněji zastoupených trav – trojštětu
žlutavého) byly dlouhodobě hospodářsky využívané. Na rozdíl od
acidofilních smilkových trávníků jsou trojštětové louky poměrně
dobře zásobeny živinami a v minulosti dokonce bývaly
i extenzivně hnojené – to však bylo v době, kdy na jejich produkci
píce bylo existenčně závislé zemědělské obyvatelstvo našich
pohraničních horstev. Podle místních podmínek bývaly využívány
jako jedno- až dvojsečné louky a příležitostně i přepásány. Díky

ZÁKLADNÍ TYPY LUK
Již od neolitické zemědělské revoluce formuje dlouhodobé 
lidské hospodaření v krajině vegetační typy do široké škály
ustálených společenstev (fytocenóz), charakteristických různými
dominantami a účastí více či méně ekologicky vyhraněných druhů.
Fytocenologie (vědní disciplína zabývající se popisem a tříděním
rostlinných společenstev) díky tomu rozlišuje podle příbuzného
druhového složení a podobnosti stanovištních podmínek několik
základních skupin luční vegetace. A téměř v každé skupině lze
najít některé z evropsky významných typů přírodních stanovišť,
pro které jsou vyhlašována chráněná území v síti Natura 2000.
Předmětem ochrany těchto lokalit mohou být i vybrané luční
druhy rostlin. Travinné biotopy jsou ovšem také prostředím pro
život mnoha živočišných druhů a také ty mohou být předmětem
„naturové“ ochrany.

Vlhké a mezofilní louky, tedy v našich krajích nejběžnější
travinné biotopy od nížin až do horských poloh, jsou přímo
podmíněné pravidelným sklízením biomasy člověkem (zpravidla
sečením, případně i pastvou). Bez tohoto hospodaření dochází na
většině lokalit poměrně rychle k zarůstání dřevinami a tato
stanoviště přes křovinatá sukcesní stadia směřují k přirozené lesní
vegetaci, ať už ji v minulosti tvořily doubravy, dubohabřiny či
bučiny. Podobné je to s pravidelně zaplavovanými loukami
v úvalech velkých řek v nížinách – ty bez vhodného managementu
obvykle sukcesně směřují k lužním lesům. Vysokohorské louky,
obsazující i subalpínské a alpínské polohy, utvářené v minulosti
lukařením (tedy sečením na píci i letní pastvou dobytka), podléhají
sukcesi podstatně pomaleji. Přesto patří horské typy luk mezi celo-
evropsky nejvíce ohrožené, a proto jsou chráněné i v soustavě
Natura 2000.

1 Zarůstají-
cí mezofilní
louky v EVL

Hradiště.
Bez pravi-

delného se-
čení většina

porostů
podléhá
sukcesi
dřevin.

Různé travinné formace, zahrnující louky, pastviny, stepní trávníky, vegetaci vátých písků, vřesoviště či slaniska,
tvoří asi třetinu z 61 typů evropských habitatů, vyskytujících se v ČR. Většinou jde o sekundární vegetaci, tedy
porosty vyvinuté na místě původních lesů vlivem lidské činnosti (kácení, vypalování, kosení, pastva). Vyskytují se
však mezi nimi i víceméně přirozené travinné vegetační typy (např. skalní trávníky či subalpínské nivy) a také řada
typů polopřirozených travinobylinných společenstev, které od poslední doby ledové lesem ještě zcela nezarostly,
avšak zpravidla již za nějakého přispění člověka. Takovou polopřirozenou vegetaci představují třeba suché trávníky
na mělkých půdách zejména v polohách teplomilných doubrav. 
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    TRÁVNÍKY

porosty horských luk se vyskytují také v EVL Krkonoše.
Ochranářsky asi nejvýznamnějším druhem ve zdejších porostech
je endemický zvonek český, který roste výhradně v Krkonoších.
Tento zvonek byl z iniciativy České republiky zařazen mezi evrop-
sky významné druhy a je tedy jedním z předmětů ochrany Krkonoš
jako lokality celoevropského významu. Tento zvonek se k letoš-
nímu padesátému výročí založení Krkonošského národního parku
dostal i do nového loga KRNAP. Cenné porosty s unikátním
druhovým složením se ovšem vyskytují také v Krušných horách.
Krušnohorské louky, na nichž často dominuje koprník štětinolistý,
jsou chráněny hned v sedmi evropsky významných lokalitách –
EVL Krušnohorské plató, Východní Krušnohoří, Klínovecké
Krušnohoří, Na Loučkách, Rudné, Vysoká Pec a Pernink. 

STŘÍDAVĚ VLHKÉ LOUKY
Sejdeme-li z horských poloh do podhůří a pahorkatin, setkáme se
často s loukami na střídavě zamokřovaných stanovištích, kde
hladina podzemní vody v průběhu roku silně kolísá. Nedošlo-li
v minulosti k jejich plošnému odvodnění, zpomalují zde zpravidla
jílovité půdy odtok vody a dochází k občasnému zamokření; bě-
hem léta ale může docházet i k přechodnému vysychání. Na tyto
podmínky se adaptovala řada lučních druhů, které utvářejí typický

obsahu živin se v nich uplatňují i náročnější druhy bylin, jako jsou
kakost lesní, rdesno hadí kořen, třezalka skvrnitá, zvonečník
klasnatý apod. Nadměrné hromadění živin v důsledku
neobhospodařování však na těchto loukách vede často k šíření
nežádoucích druhů, třeba šťovíku alpského. 

Největší rozlohy obou uvedených typů luk u nás najdeme na
Šumavě. Typickými druhy jsou v nich nápadný hořec panonský
(zvaný také h. šumavský), zvonečník černý, prha arnika nebo
chrpa parukářka. Dobře zachovalé a druhovým složením unikátní

2 Na živina-
mi chudých
horských
smilkových
loukách
roste např.
prha arnika.

3
Druhově
bohaté
horské louky
v EVL Krko-
noše hostí
i endemický
zvonek čes-
ký. Snímek
pochází
z Pece pod
Sněžkou
(naše nej-
vyšší hora
v pozadí).

4 Květ
zvonku
českého je
nově
i součástí 
loga KRNAP.

5 V šumav-
ských
porostech
trojštětových
luk je vedle
rdesna 
hadího
kořenu
typický
výskyt
zvonečníku
černého.
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ráz těchto luk. Dominantou bývá bezkolenec rákosovitý (odtud
název bezkolencové louky), ale vyskytuje se zde mnoho zají-
mavých rostlinných druhů – kosatec sibiřský, bukvice lékařská či
čertkus luční. Posledně jmenovaný druh je zároveň živnou
rostlinou vzácného motýla hnědáska chrastavcového, který se
v ČR vyskytuje prakticky pouze v Karlovarském kraji (zde je pro
něho vyhlášeno přes 20 EVL). Další druhy lučních motýlů repre-
zentují modrásci bahenní a očkovaný či ohniváček černočárný.  

Bezkolencové louky jsou nejčastější v západní a jihozápadní
části území, největší rozlohy se nacházejí v oblasti mezi Šumavou,
Třeboňskem a Brdy, kde rostou po stovkách hektarů (EVL Šuma-
va, Boletice, Blanský les, EVL Borkovická blata na Třeboňsku
atd.). Předmětem ochrany jsou i na lokalitách na ostatním území
ČR, na Moravě nejvíce v EVL Libavá. Fakt, že tři z jmenova-
ných významných oblastí (Brdy, Boletice i Libavá) jsou zároveň
vojenskými újezdy, je dán historií těchto území, kde neproběhly
plošné meliorace luk a nikdy nebylo zavedeno intenzivní
zemědělství.

PTAČÍ OBYVATELÉ EXTENZIVNÍCH LUK
Význam šetrných (extenzivních) zemědělských přístupů v ochraně
lokalit lučních biotopů v soustavě Natura 2000 souvisí také
s vyhlašováním ptačích oblastí. Právě vojenské újezdy (vedle již
zmíněných Boletic a Libavé i VÚ Hradiště) a chráněná území
(Šumava, Krkonoše, Labské pískovce, Beskydy, Jeseníky), kde
zůstaly dochovány louky obhospodařované tradičně, jsou

6 Koprníková louka s vzácným hvozdíkem lesním v EVL Východní Krušnohoří.

7 Čertkus luční je druh střídavě vlhkých luk. V západních Čechách je navíc důležitý jako
živná rostlina naturového motýla hnědáska chrastavcového. 

8 Chřástal polní je druhem vyhledávajícím extenzivně sečené louky.

9 I na jižní Moravě, kde kolonie čápů bílých hnízdí v lužních lesích, využívají čápi s oblibou
pro sběr potravy kosené louky. 
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travin (válečky prapořité, sveřepu vzpřímeného, kostřav a kavylů)
je v této vegetaci význačná účast teplo- a suchomilných bylin.
Běžné jsou např. úročník bolhoj, devaterník velkokvětý, chrpa
latnatá, z vzácnějších druhů jmenujme žebřici pyrenejskou apod.
V Bílých Karpatech jsou tyto porosty význačné výskytem
vstavačovitých, jinak je tento typ luk dosti častý v Českém
Středohoří a Doupovských horách (včetně EVL Hradiště).
Významné výskyty jsou chráněny i na vápnitých podkladech
v okolí Českého Krumlova v EVL Blanský les.

v současnosti hlavními útočišti chřástala polního. Tento ptačí druh
je ohrožen hlavně intenzivními technikami seče luk. Chřástal
hnízdí na vlhčích loukách, pastvinách a ladech od nížin až do
vyšších poloh, a to od května až do července. Při kosení luk
v červnu či červenci tak dochází k velkým ztrátám na hnízdech
i mláďatech zejména tam, kde seč probíhá díky moderní technice
rychle a na většině luk naráz. 

Dalším druhem, pro nějž jsou louky důležitou součástí
biotopu, je čáp bílý. Čápi, ať už obývající lidská sídla, nebo
hnízdící v původním prostředí (jihomoravské kolonie v tamních
lužních lesích), vyhledávají potravu v otevřené krajině s loukami,
vodními toky a nádržemi. Vhodné podmínky nacházejí i na
zaplavovaných loukách, jichž je právě na jihu Moravy dostatek.
K nejvýznamnějším lokalitám z hlediska výskytu stanoviště
pravidelně zaplavovaných nivních luk říčních údolí a zároveň
územím s hojným výskytem kolonií čápů patří tak patří EVL
Soutok – Podluží, resp. PO Soutok – Podluží. Zaplavované louky
(několikrát ročně sekané) jsou významným předmětem ochrany

i v EVL Niva Dyje, kde můžeme čápy také pravidelně pozorovat.
A to i v hojně navštěvovaném Lednickém zámeckém parku, třeba
pár stovek metrů od populárního minaretu. 

SUCHÉ LOUKY
Abychom při výčtu lučních naturových habitatů nevynechali sušší
louky, připomeňme si nakonec ještě suché typy trávníků. Jde
o obvykle druhově bohatou vegetaci, tvořící sekundární
společenstva na středně hlubokých až hlubokých půdách. Vedle

.10 Součástí
EVL Blanský
les jsou
i suché
trávníky
Vyšenských
kopců s do-
minantami
sveřepem
vzpřímeným
a žebřicí
pyrenejskou.

11 Pohled
z minaretu
v Lednickém
parku na
přilehlé
pravidelně
zaplavované
louky, které
jsou zde
předmětem
ochrany EVL
Niva Dyje.
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buď organogenní a vznikly usazením
uhličitanových schránek organismů na dně
moří nebo hydrogenní, kdy se vysrážely
z teplých nebo ze studených roztoků. Pří-
kladem vysrážení vápenců ze studených
roztoků může být krasová výzdoba jeskyní
v podobě krápníků nebo sintrů. Vysráže-
ním vápence z horkých roztoků vzniká
vřídelní kámen - vřídlovec. Zvláštní skupi-
nu vápenců představují mramory, které
vznikly rekrystalizací výše popsaných
vápenců, jejich metamorfózou za vyso-
kých teplot a tlaků.

Na území České republiky se nena-
chází plošně rozlehlé oblasti náležící do
krasového ekofenoménu. Nicméně pestrá
geologická stavba území republiky umož-
nila vývoj tohoto ekofenoménu na řadě
míst v různých klimatických podmínkách,
což zvyšuje biologickou pestrost těchto
území. Specifický chemismus vápenců
ovlivňuje jak vývoj krajiny, tak má rovněž
rozhodující vliv na vývoj půd a na ně
vázaných rostlinných společenstev.
Vrstevnatě uložené, intenzivně zvrásněné
nemetamorfované vápence vytvářejí pod-
mínky pro puklinovou vodivost podzemní

říční a ekofenomén vrcholový. Na vzniku
ekofenoménu se podílí jak geologická
stavba území tak i erozní (destruktivní)
krajinotvorné faktory. Údolní i vrcholový
krajinný ekofenomén se může vyvíjet rov-
něž v oblastech, jejichž geologická stavba
je předurčuje ke krajinnému ekofenoménu
pískovcovému, krasovému, dolomitovému
nebo hadcovému. Morfologie krajiny de-
terminuje mikroklimatické a mezoklima-
tické podmínky, které společně s chemic-
kými vlastnostmi hornin určují charakter
vznikajících půd a vegetačního krytu. Čím
je pestřejší morfologie terénu a její
geologická stavba, tím jsou i pestřejší
biotopy vyskytující se v daném území.
V minulém čísle Niky jsme se na příkladu
Českého ráje seznámili s romantickým
pískovcovým krajinným ekofenoménem.
Dnes se budeme věnovat neméně roman-
tickému ekofenoménu, a to krasovému. 

Krasový krajinný ekofenomén by
mohl být rovněž nazýván jako vápencový,
jelikož nezbytnou podmínkou pro jeho
vývoj je geologická stavba území tvořená
vápenci. Tyto vápence umožňují působení
jak destruktivních (zvětrávání), tak i tvo-
řivých sil. Výsledkem působení těchto sil
jsou specifické krajinné prvky, které
souborně nazýváme jako krasové jevy.
Z tohoto důvodu oblasti s výskytem vá-
penců označujeme jako krasy. Aby hornina
mohla být označena za vápenec, musí
obsahovat minimálně 50% uhličitanu
vápenatého, který se v horninách zpravidla
vyskytuje v podobě minerálu, který ozna-
čujeme jako kalcit. Vápence mají původ
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Krajinný ekofenomén představuje
zpravidla specifickou morfologii
krajiny, která je obvykle podmí-

něna geologickou stavbou území (pískov-
cový, krasový, dolomitový nebo hadcový
krajinný ekofenomén) nebo morfologií
terénu, která je určována vlastnostmi geo-
logického podkladu a působením dalších
krajinotvorných faktorů, jako je například
působení proudící vody nebo působení
extrémních klimatických podmínek. Takto
vzniká krajinný ekofenomén údolní neboli

KRAJINNÉ EKOFENOMÉNY NA ÚZEMÍ ČESKÉ REPUBLIKY

KRASOVÝ EKOFENOMÉN

Členitý terén krasového ekofenoménu charakterizovaný
unikátním složením půdotvorných substrátů s vysokým

obsahem vápníku, exponovanými svahy, skalními výchozy
a srázi s rozmanitou expozicí ke světovým stranám vytváří

podmínky pro vývoj ekosystémů s vysokou biodiverzitou
umožňující na malém prostoru střídání společenstev

suchých trávníků, stepí, lesostepí i lesů. 

Chemické a fyzikální vlastnosti
vápence umožňují vývoj
nápadných, často velmi

romantických krajinných
prvků, které jsou cílem

turistických výletů ale rovněž
sportovních skalních lezců.

Martinka, CHKO Pálava.

Mezi atraktivní a obecně známé rostlinné druhy vyhledávající
společenstva suchých trávníků je koniklec luční – český

(Pulsatilla pratensis (L.) Mill. subsp. Bohemica), který roste na
suchých půdách stepních stanovišD a výslunných skalkách.

(CHKO Český kras).



mí, se vyvíjejí na vápencích devonského,
nebo vzácněji silurského stáří. Vápence
těchto oblastí jsou často intenzivně zvrás-
něny, ale nejsou metamorfovány. Pokud se
metamorfované horniny lokálně vyskytují,
pak prošly jen mírnou metamorfózou. 

Většina ostatních krasových areálů,
které se na území České republiky vysky-
tují především v oblasti moldanubické
(jižní a jihozápadní část Českého masivu),
lužické, moravskoslezské a v oblasti
středočeských metamorfovaných ostrovů,
se vyvinula na plošně omezených čočkách,
a to zpravidla různým stupněm metamor-
fózy, ovlivněných krystalickými vápenci
převážně staroprvohorního stáří.

Plošně rozsáhlejší krasová území ve
východní části republiky ve vnějším brad-
lovém pásmu Západních Karpat a v malém
rozsahu zkrasovělé oblasti na Lužickém
hřbetu v lužické oblasti jsou tvořeny
vápenci jurského stáří.

Jak již bylo řečeno, vápence se na
území České republiky vyskytují na řadě
míst, ale plně se krasový ekofenomén
rozvinul pouze v prostorově nejroz-
sáhlejších oblastech, jako je Český kras,
Moravský kras a Pálava. V menších a ma-
lých vápencových lokalitách je krasový
ekofenomén rozvinut pouze částečně či
dokonce jen v náznacích. 

Na krasový ekofenomém jsou vázány
unikátní, druhově velmi pestré ekosystémy
s cennými rostlinnými i živočišnými
společenstvy, jako jsou například spole-
čenstva suchých trávníků, stepí a lesostepí.
Význam těchto biotopů pro odbornou
společnost může být dokladován na

vody, která je často odváděna hluboko do
podzemí. Krajinotvorný proces je řízen
především chemickými vlastnostmi geo-
logického podkladu a klimatickými pod-
mínkami, zejména teplotou a množstvím
srážek. Voda ryze přírodním chemickým
procesem již po miliony let vytrvale po-
zvolna rozpouští horniny s vysokým obsa-
hem vápence. Výsledkem procesu je bez-
vodá krajina s nápadnými krajinnými
prvky, jako jsou hluboká, úzká a krasová
údolí kaňonovitého typu, často s kolmými
stěnami, osamocenými skalními věžemi
a výchozy, úzké soutěsky, propasti, škrapy,
škrapová pole, závrty a úvaly. V podzemí
se vyvíjejí chodbami propojené jeskynní
systémy, případně i podzemní vodní toky,
které vystupují na povrch vyvěračkami
a do podzemí se vrací krasovými ponory. 

Nejvýznamnější krasové oblasti, jako
jsou Moravský kras, Český kras a většina
dalších severomoravských krasových úze-

Krasové oblas-
ti jsou ohrože-
ny především
těžbou nerost-
ných surovin.
Kvalitní vá-
pence před-
stavují velmi
cennou suro-
vinu nejenom
pro výrobu
stavebních
hmot, jako je
výroba vápna,
cementu nebo
stavebních
směsí, ale rov-
něž pro che-
mický průmysl
a zemědělství.
Vápenka
Čertovy schody
v Českém
krasu.

Jednou z dřevin, která snáší extrémní podmínky
na skalních výchozech s mělkými vysýchavými

půdami, které jsou stanovištěm suchých trávníků
,je jalovec obecný (Juniperus communis). 

CHKO Český kras.

Jeskyně a propasti jsou jedním ze zcela unikátních krajinných prvků, které jsou typické pro krasový krajinný
ekofenomén. Propast Macocha je 138 metrů hluboká a v horní části je dlouhá 174 metrů a široká 76 metrů.
Propast vznikla zřícením stropu původní jeskyně. Tak se vytvořila největší propast svého druhu nejen v České
republice, ale i ve střední Evropě.
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příkladu již dlouhodobého a neutuchají-
cího zájmu botaniků a zoologů. 

Krasový ekofenomén je poměrně
ohrožen. Krasové oblasti jsou díky jejich
romantické krajině a výskytu celé řady
vzácných, atraktivních a často endemic-
kých rostlin cílem obrovského množství
návštěvníků, kteří svým způsobem tuto
krajinu zatěžují. Vážné ohrožení předsta-
vuje samotný vápenec, který je cennou
surovinou pro stavební průmysl a na řadě
míst je intenzivně těžen. Z tohoto důvodu
jsou největší krasové oblasti chráněny
v chráněných krajinných oblastech Český
kras, Moravský kras a Pálava. Menší kra-
sová území jsou chráněna formou přírod-
ních rezervací nebo přírodních památek.
Příkladem může být PR Prokopské údolí
v Praze.

Typickým půdním typem, který se vyvíjí na vápencích a jeho svahových sedimentech,
je rendzina. Rendziny patří mezi nevyvinuté půdy, které řadíme do třídy litosolů. Pro
rendziny je typické, že vytváří pouze horizont A s vysokým obsahem humusu, který
přímo přechází do horizontu C, který je tvořen svahovými sedimenty fyzikálně
zvětralých vápenců.

Charakteristickým rysem krasového ekofenoménu
jsou hluboká, úzká krasová údolí kaňonovitého
typu, často s kolmými stěnami nebo strmými srázy.
Kaňon řeky Berounky protínající Český kras.



Čejka chocholatá patří mezi bahňáky a hnízdí na vlhkých loukách,
na podmáčených polích a na bahnitých dnech vypuštěných
rybníků. Snáší většinou čtyři vejce, která jsou zelenavě skvrnitá.
Mláďata se líhnou po 23 dnech a takřka ihned opouštějí hnízdo
a následují své rodiče při hledání potravy. Živí se hmyzem a jeho
larvami. Létat začínají 7 až 8 týdnů od narození. Jak čejka
chocholatá vypadá, se můžete podívat na videu Moravského orni-
tologického spolku na adrese: http://youtu.be/ypS-YIX2OFM.

Úbytek čejek je způsoben řadou faktorů. Nejvážnějším je
mizení vhodných hnízdišť v souvislosti s úbytkem vody v krajině,
dále pak jarní zemědělské práce a zvýšená predace hnízd i mláďat
divokými prasaty a krkavcovitými ptáky.

Česká společnost ornitologická vyzývá veřejnost, aby se
zapojila do mapování míst výskytu čejky chocholaté. 
Tento krásný pták s typickou chocholkou z naší krajiny
dlouhodobě mizí. Čejka chocholatá patřila vždy k běžným
ptačím druhům českého venkova, ale za posledních 30 let
jich ubylo více než 90 %.
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Ornitologové žádají veřejnost 
o pomoc při mapování hnízdiš.
čejek chocholatých



„Přestože čejka chocholatá dosud nebyla zařazena mezi
zvláště chráněné druhy, určitě si zvýšenou pozornost zaslouží,”
říká Václav Zámečník, který má v ČSO na starost problematiku
ptáků zemědělské krajiny. „Věříme, že se nám s pomocí veřejnosti
podaří získat cenné informace o stávajících hnízdištích čejek a na
těch nejvýznamnějších lokalitách následně podpořit přežívání
čejčích mláďat úpravou zemědělského hospodaření pomocí
nového agroenvironmentálního opatření. Jeho cílem je vytvořit na
části pole, kde čejky umisťují svá hnízda, optimální hnízdní
podmínky a umožnit čejkám úspěšné vyvedení mláďat.”

Do monitoringu se může zapojit každý – všechny potřebné
informace jsou k dispozici na webových stránkách www.
birdlife.cz/cejka.html. Před tím, než za čejkami vyrazíte, si na
webu ČSO pečlivě pročtěte návod, jak správně čejky mapovat
a jaké informace je vhodné sledovat. A pak si už jen užívejte
příjemné chvíle v přírodě spojené s pozorováním těchto krásných
ptáků.
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bohatý, vyskytuje se zde i mnoho dalších druhů travin, ostatních
bylin, ale i nízkých polokeřů. Na místech rozrušovaných erozí, na
skalách a skalních hranách se xerotermní vegetace vyskytuje
přirozeně. Na ostatních stanovištích se většinou ale jedná o ve-
getaci sekundární, která nahradila původní teplomilnou doubravu,
dubohabřinu nebo méně často i bučinu.

Pozorovat můžeme variabilitu výskytu suchomilných trávníků,
kde limitujícím faktorem je vlhkost a teplo. V oblastech nejsušších
a nejteplejších se xerotermní trávníky vyskytují na svazích
s různým sklonem i orientací. Ve vyšších polohách, v chladnějších
nebo vlhčích oblastech nalézáme společenstva xerotermních
trávníků pouze na jižních až jihozápadních svazích, které jsou
příkré a skalnaté. Nejčastějšími podložími suchých trávníků jsou
bazické horniny, v teplejších a sušších oblastech se tyto trávníky
vyskytují i na kyselých podložích. Půdy jsou převážně mělké,
mohou se vyskytovat i půdy hluboké, vždy jsou ale s malou
zásobou dusíku.

V České republice je výskyt suchých trávníků vázán na
nejteplejší a nejsušší oblasti Čech a Moravy. Jedná se o oblasti
severních a středních Čech, zejména České středohoří, okolí
Žatce, Mělníka, Loun, Slaného a Litoměřic; Český kras a říční
údolí středních Čech. Na jižní Moravě se suché trávníky nacháze-
jí v okolí Brna, Moravského Krumlova, Znojma, Bučovic,
Hustopečí, Mikulova a v Bílých Karpatech.

Suché trávníky se dále dělí na jednotlivé podjednotky. První
podjednotkou je Skalní vegetace s kostřavou sivou (Festuca pal-

lens), která je zde dominujícím druhem. Další dominantou zde

Na suchých trávnících jsou vyskytující se byliny dobře adapto-
vány na toto extrémní prostředí. Musí čelit podmínkám, jako je
kolísání denních a ročních teplot, zimní holomrazy, nedostatek
vody a s tím spojený nedostatek živin a to především ve
vývojových stádiích sukcesní řady, kde je systém zaostalý ve
vázání a koloběhu základních prvků. Rostliny na suchých
stanovištích volí různou taktiku konkurenčního boje. Některé jsou
adaptovány dobře na nedostatek vody a živin, jiné jsou více
konkurenceschopné. Nejrozšířenějšími adaptacemi jsou adaptace
na nedostatek vody, tj. zmenšení povrchu rostliny (zmenšení
plochy, ze které se voda odpařuje), vytváření voskovitých povlaků,
chlupů a podzemních zásobních orgánů, sukulence, CAM metabo-
lismus (fotosyntéza probíhá s minimální ztrátou vody), nebo jsou
některé rostliny jarními efeméry.  

Porosty xerotermních trávníků jsou stepního rázu a nachází se
zde teplomilná a suchomilná vegetace. Nejčastěji dominují na
těchto lokalitách trsnaté trávy kavyl (Stipa spp.), kostřava (Festuca

spp.), sveřep vzpřímený (Bromus erectus) a ostřice nízká (Carex

humilis). Dalšími druhy, které mohou v některých porostech
dominovat, jsou pěchava vápnomilná (Sesleria albicans) a válečka
prapořitá (Brachypodium pinnatum). Ekosystém je druhově

Kavylová
step

Koniklec
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Suché trávníky

Skalní hrana

Suché trávníky jsou v Katalogu biotopů označovány T3
a patří pod Sekundární trávníky a vřesoviště. Tato
společenstva se nacházejí v nejsušších a nejteplejších
oblastech České republiky. Suché trávníky jsou cenné díky
výskytu mnoha chráněných druhů rostlin, ale zároveň i svou
jedinečností v krajině. Tvoří zde přírodě blízká bezlesá
stanoviště a celkově jsou tyto biotopy botanicky a ekolo-
gicky bohaté. V posledních desetiletích naneštěstí dochází
k jejich úbytku a poklesu rozšíření těchto biotopů. Proto by
měli být suché trávníky více chráněny; větší zájem by měli
projevovat ochranáři, ale i odborná veřejnost. Nejvíce jsou
ohrožovány zarůstáním stromy a křovinami, přirozenou
sukcesí a eutrofizací.



žlábkatá (F. rupicola) nebo bojínek tuhý (Phleum phleoides)
doplňují acidofyty jako např. psineček obecný (Agrostis

capillaris), psineček tuhý (A. vinealis), pavinec horský (Jasione

montana), smolnička obecná (Lychnis viscaria) a šťovík menší
(Rumex acetosella).

U některých podjednotek suchých trávníků je speciální
mapování pro soustavu Natura 2000. Jde zde požadováno zvláštní
uvedení lokalit s význačnějším výskytem vstavačovitých. Tato
stanoviště mají na rozdíl od ostatních suchých trávníků prioritní
statut. 

může být česnek chlumní horský (Allium senescens subsp.
montanum) nebo je toto společenstvo bez výrazných pře-
vládajících druhů. Nejčastějšími zastoupci na těchto stanoviš-
tích jsou druhy suchých trávníků s širší ekologickou amplitudou,
např. mařinka psí (Asperula cynanchica), hvozdík kartouzek
(Dianthus carthusianorum subsp. carthusianorum), pryšec chvoj-
ka (Euphorbia cyparissias) a mochna písečná (Potentilla arenar-

ia). Vyskytují se zde charakteristicky sukulenty, zejména druhy
rozchodníků (Sedum spp.) a netřesk (Jovibarba sp.). Druhy
skalních štěrbin se vyskytují především na strmějších svazích,
nejzastoupenější je tařice skalní (Aurinia saxatilis) a drobné
kapradiny rodu sleziník (Asplenium sp.). Dost častý je i výskyt
lišejníků a polštářkovitých mechů.

Pěchavové trávníky tvoří další podjednotku a jak už sám název
prozrazuje, charakteristický je zde dominující výskyt pěchavy
vápnomilné (Sesleria albicans). Dalšími dealpínskými nebo
perialpínskými druhy jsou např. dvojštítek hladkoplodý
proměnlivý (Biscutella laevigata subsp. varia), devaterník šedý
(Helianthemum canum) a lomikámen vždyživý (Saxifraga

paniculata). Kromě klasických druhů suchých trávníků jako

mochna písečná (Potentilla arenaria), ostřice nízká (Carex

humilis) nebo krvavec menší (Sanguisorba minor) se zde objevují
i lesní druhy prvosenka jarní (Primula veris) a řimbaba
chocholičnatá (Tanacetum corymboum). Na skalních výchozech se
nacházejí druhy skalních štěrbin. Mechové patro je většinou
vyvinuto, v něm nejčastější druhy jsou útlovláska zprohýbaná
(Ditrichum flexicaule) a vijozub zkroucený (Tortella tortuosa).

V podjednotce Úzkolistých suchých trav dominují trsnaté
traviny, např. kostřava valiská (Festuca valesiaca), ostřice nízká
(Carex humilis), kavyl vláskovitý (Stipa capillata) nebo kavyly
s péřitými osiny (Stipa joannis, S. pulcherrima a S. tirsa). Kostřava
žlábkatá (Festuca rupicola) dominuje pouze na stanovištích
s chladnějším a vlhčím klimatem.

Širokolisté suché trávníky jsou druhově bohaté a je zde
zastoupeno větší množství širokolistých vytrvalých bylin.
Dominantní travinami jsou válečka prapořitá (Brachypodium

pinnatum) nebo sveřep vzpřímený (Bromus erectus). V nižší vrstvě
zapojeného až mezernatého trávníku se nachází zpravidla kostřa-
va žlábkatá (Festuca rupicola).

Poslední podjednotkou jsou Acidofilní suché trávníky, které
tvoří nízké, víceméně zapojené porosty. Dominující trávy ovsíř
luční (Avenula pratensis), kostřava ovčí (Festuca ovina), kostřava

Devaterník
šedý
(Helianthe
mum
canum)

Lomikámen
sivý
(Saxifraga
caesia)

Sečená
louka
s dominující
kostřavou
žlábkatou
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Suchomilná vegetace s dřínem
obecným (Cornus mas)



čase smyty deštěm do půdy, kde částečně
zůstaly dodnes. Co se tam s nimi dělo dál?

Bezprostředně po výbuchu černobyl-
ské jaderné elektrárny byl největším
zdravotním rizikem jód (izotop 131I)
s poločasem rozpadu 8 dnů. (Měřítkem
stability radioaktivního prvku je doba, za
kterou se rozpadne právě polovina jader.
Tato doba se označuje jako poločas pře-
měny nebo také poločas rozpadu. Může
být definován jako časový úsek, během
něhož se původní aktivita prvku sníží na
polovinu.) Dnes budí největší obavy
kontaminace půdy izotopy stroncia 90Sr
a cesia 137Cs, které mají poločas roz-
padu kolem 30 let. Nejvyšší koncentrace
137Cs byly nalezeny v povrchových
vrstvách půdy, kde jsou absorbovány rost-
linami, hmyzem a houbami a dostávají se
tak do místního potravního řetězce.
Předpokládá se, že hlavním způsobem
odstranění kontaminace bude přirozený
rozpad 137Cs na stabilní izotop barya
137Ba, protože vymývání deštěm a povr-

hodnoty radioaktivních látek, vše se však
drželo z politických důvodů pod
pokličkou. Alespoň základní pravidla
dodržena byla – do obchodů se přestala
dodávat především listová zelenina ze
zasažených oblastí a také prodej výrobků
z čerstvého mléka byl omezen. Radio-
aktivní částice spadly na zem a byly po

chovou vodou se ukázalo jako zaned-
batelné.

Z listů a trávy byly tedy radioaktivní
látky smyty dešti do půdy, tudíž vysoká
zvěř spásající povrchovou zeleň je izotopy
stroncia a cesia nezasažena. Horší je to,
jak již bylo zmíněno, s černou zvěří hleda-
jící potravu i v zemi. Na rozdíl od České

Je libo kančí guláš 
po černobylsku?
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Představte si, že jste na dovolené na Šumavě, příjemně unaveni po
celodenní túře usedáte v hospodě k jídelnímu lístku, a protože jsou
zrovna dnes zvěřinové hody, padne vám do oka kančí guláš. Divoké
prase vykrmené „bio“ šumavskými bukvicemi, kořínky a hlízami musí
být zážitek, který potěší i toho nejnáročnějšího gurmána. Divoká
prasata ráda ryjí v zemi a hledají při tom různé hlízy a houby. Na
Šumavě i na druhé straně v Bavorských lesích se v zimním období
jedná hlavně o houbu jelenku obecnou (Elaphomyces granulatus),
kterou se vám v lese podaří najít, jen když ji zvěř vyhrabe. A právě
tam – pod zemí, kde tato oblíbená potrava divočáků roste, najdeme
dědictví radioaktivní havárie, která se udála nedaleko ukrajinského
Černobylu před bezmála 30 lety – radioaktivní cesium a stroncium.

„TO TENKRÁT JEŠTĚ ROSTLY
HOLKÁM VLASY, TO BYLO
PŘED TÍM VEJBUCHEM…“ 

Je neuvěřitelné, že Michal Prokop tento
svůj hit (Kolej Yesterday) složil jako-
by v předtuše černobylské havárie, která 
se stala až o dva roky později – v noci z 24.
na 25. dubna 1986. Radioaktivní mrak,
který se po výbuchu vznesl nad jadernou
elektrárnu, byl rozptýlen po Evropě v zá-
vislosti na počasí. Kvůli počátečnímu
informačnímu embargu ze strany Sovětů
došlo k prvním zjištěním, že něco není
v pořádku, až 27. dubna, a to nikoliv
v SSSR ale ve Švédsku, kde pracovníci
Forsmarkské jaderné elektrárny (přibližně
1100 km severozápadně od Černobylu)
nalezli radioaktivní částice na svém
oblečení. I u nás byly naměřeny zvýšené



A i když předsedkyně Státního úřadu pro
jadernou bezpečnost Dana Drábová tvrdí,,
že „každá katastrofa v dějinách technické
civilizace přináší zlepšení, stejně tak to
bylo i při předchozích haváriích v jader-
ném sekoru, to znamená při Three Mile
Islandu a při Černobylu“ (www.rozhlas.
cz/zpravy 11.3.2012), vy však součástí
tohoto experimentu být určitě nechcete.
Profesor Ústavu biochemie, chemie a bio-
fyziky VFU v Brně Petr Dvořák tvrdí, že
radioaktivita ve svalovině divočáků může
být rizikovým faktorem, co se týče vzniku
rakoviny, pouze pokud by konzument
snědl více než přibližně 40 kg kontamino-
vaného masa za rok. Významným fakto-
rem je i dědičná dispozice ke vzniku
rakoviny a imunita jedince. Zajímavá je
i rada profesora Dvořáka, jak maso radio-
aktivity zbavit: „Stačí jej uvařit v tlakovém
hrnci, takový proces sníží radioaktivitu 

na polovinu, v případě opakovaného va-
ření dokonce až o 70 procent”. Až tedy
jednou budete vařit doma v papiňáku guláš
z divočáka, který neprošel žádným testem
na radioaktivitu, a nebudete-li si jisti, že
poločas rozpadu izotopu stroncia a cesia
již vypršel, můžete vařit maso tak dlouho,
až se bude rozpadat, a pak zavolat na
hosty: radioaktivita byla snížena nejméně
na polovinu, oběd je hotov. Jako na
potvoru se pak ukáže, že většina vašich
hostů jsou vegetariáni a vám zbude 40kg
guláše na mrazáku. Pak nezbývá než
pozvat někdy Danu Drábovou a při obědě
probrat zlepšení, které přinese některá
budoucí katastrofa v dějinách naší tech-
nické civilizace.

spadajících pod tento park, jsou po těchto
zkušenostech plošně vyšetřováni všichni
ulovení divočáci. Testy i případnou likvi-
daci platí správa parku. V okolních honit-
bách to už je ovšem na myslivcích. Nikdo
také nemůže dokázat, že v restauraci, kde
mají ověření o provedení testu radioakti-
vity masa uloveného divočáka, nezpraco-
vali pod tímto testem divočáky dva. Lze
také provést genetické testy masa, aby se
dokázalo, zda pochází z jednoho kusu, to
však nespadá do běžné praxe.

Představa, že jíme maso, do kterého se
složitým řetězcem dostaly částice kdysi
uzavřené v jaderném reaktoru, je beze-
sporu hrozivá. Člověk si okamžitě před-
staví, že do roka dostane rakovinu.

republiky se v Bavorsku nedlouho po
černobylské jaderné havárii začalo kančí
maso po vyvrhnutí posílat ihned na test
radioaktivity. To platilo a platí ze zákona
bez výjimky pro každé zastřelené divoké
prase. Který lovec to nedodrží, dopouští se
trestného činu a kromě udělení pokuty
přijde i o zbrojní pas.

U nás nejenže donedávna podobné
měření nebylo povinné, ale vlastně ho
nikdo ani nevyžadoval a nebylo zvykem,
aby vůbec probíhalo. Richard Bílý, ředitel
plzeňské veterinární správy uvádí, že
v roce 2011 byl náhodně zkontrolován
divočák ulovený na Šumavě, u kterého
byla zjištěna nadlimitní hodnota radio-
aktivity. Divočák sedmkrát překročil ba-
vorskou normu. A jak ukázaly testy u dal-
ších ulovených prasat, rozhodně nešlo
o výjimku. Radioaktivita se v celé repu-
blice prověřuje ročně u 26 vzorků, přitom
nejde jen o černou zvěř, u které jsou nálezy
nad přípustnou hranicí nejpravděpodob-
nější. V Národním parku Šumava, respek-
tive ve třech příhraničních honitbách

25

www.sci.muni.cz, www.silvarium.cz, www.wikipedia.cz

Jelenka obecná (Elaphomices granulatus) –
pochoutka divočáků



ZDEJŠÍ STEZKY
V okolí Jílového u Prahy, ale i v něm sa-
mém naleznete mnoho památek na dobý-
vání zlata. Této lidské činnosti, ale i dalším
zajímavostem kraje se věnuje místní
Regionální muzeum, ale také čtyři naučné
stezky. První dvě se jmenují stejně:
Jílovské zlaté doly, z nichž jedna tvoří
okruh, druhá je lineární. Okruh vás pro-
vede po sedmi infotabulích, věnovaných
těžbě zlata, ale také dojdete k rozhledně na
vrchu Pepř. Trasa je dlouhá necelých
pět km a její začátek i konec jsou na
náměstí v Jílovém u kostela sv. Vojtěcha.

Lineární naučná stezka, jak název
napovídá, se opět věnuje zlatu. Začátek je
v Horním Studeném a končí v Kamenném
Přívoze. Cesta je dlouhá do čtyř km
a osazená sedmi zastávkami. Obě trasy
jsou vyznačeny zelenobílou značkou
naučné stezky.

Třetí naučná stezka nese název Kněží
hora – Halíře. Jedná se o neobvyklou
stezku, protože na její trase nejsou žádné
informační tabule, ani k ní není vydán
průvodce. Trasa nabízí příjemnou procház-
ku, na které můžete navštívit přístupnou
štolu Halíře, případně vystoupat na Kněží
horu. Trasa je dlouhá necelých 9 km
a značená modrobílým psaníčkem.

Poslední naučná stezka je opět okruh
a jmenuje se Jílovské vyhlídky. Tuto trasu

Z tohoto bodu je prý stejně daleko na
hranice s Moravou, Rakouskem, Němec-
kem i Polskem. Pokaždé je to shodných
105 km a toto místo naleznete nad 
obcí Petrov, na vrcholku kopce s pozo-
ruhodným jménem Ďábel, který je vysoký
398 metrů.

Další střed, tentokrát celé naší repu-
bliky se jmenuje geografický či geomet-
rický. Tato dva pojmy se prostě často
zaměňují. Čert, natož ďábel se v tom
vyznej. Geografický střed se komplikova-
ně vypočítává pomocí analytické geome-
trie. Pokud byste naši republiku vystřihli
z lepenky a vyvážili ji na špičce prstu,
máte také střed. Tento bod, nazývaný geo-
grafický, se nachází u obce Čihošť u Ledče
nad Sázavou.

Česká republika má obdobných bodů
mnohem více. Často je uváděno, že  Čechy
jsou střed Evropy. Těchto středů je
dokonce několik, záleží na definici. U nás
jich je uváděno jedenáct. Další pak
naleznete v Německu, Polsku, Ukrajině
nebo až v Litvě. Opakuji, čert se v tom
vyznej.

Od středu Čech za zlatem
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Lidé mají mnoho vášní, co člověk, to něco. Nicméně jsou vášně, které
lidstvo přímo spojují či znepřátelují. Například hledání středů. Někdo
chce být středem pozornosti, jiný stále ve středu reflektorů, či
dokonce najít střed světa. Další lidskou žádostivostí je touha po zlatě.
Obě tyto touhy můžete spojit na následujícím výletu.

LÉTY OVĚŘENÝ KRAJ
Dolní Posázaví patří mezi nejoblíbenější
rekreační oblasti v okolí Prahy, což doka-
zuje množství chat rozesetých po svazích
nad řekou, či sezonní ruch vodáků dole
v ní. Území začíná u Českého Šternberku
a končí soutokem Sázavy s Vltavou.

Obraťme svoji pozornost k místům
jižně od Jílového u Prahy. Touto oblastí
vede opravdu řada značených turistických
tras a naučných stezek. K dalším atrakcím
bezesporu patří technické památky připo-
mínající dobývání zlata a samozřejmě nes-
míme zapomenout na legendární Posázav-
ský pacifik. K výrazným fenoménům
Dolního Posázaví patří také tramping,
který zde má své hluboké kořeny, vždyť
první milovníci pobytu v divoké přírodě 
za hranicemi Prahy se zde usadili takřka
před sto lety.

NENÍ STŘED JAKO STŘED
Definice geometrického středu je nud-
ná a pro průběh výletu nepřínosná.
Mnohem zajímavější je informace právě
o údajném geometrickém středu Čech.



Jílového, kde se výlet dá zakončit pro-
hlídkou Regionálního muzea.

Zpět do Prahy můžete dojet opět
vlakem, který ale jezdí poněkud stranou
Jílového, případně některým z autobusů
začleněných do systému PID.Trasa
popisovaného výletu měří do 11 km, ale
jak bylo naznačeno, lze ji mnohokrát prod-
loužit.

Bohulib, jedná se původně o hornickou
osadu. Z obce vede cyklotrasa číslo 19, po
které můžete pokračovat dále směrem na
Jílové. Pohodlně dojdete na silnici, zde
vlevo a záhy se setkáte s trasou Jílovské
vyhlídky. Další pokračování záleží na vaší
chuti, které naučné stezky prozkoumáte.
Můžete například dojít ke zdejší, již
zmiňované rozhledně Pepř, odkud je vidět
až do Prahy. Odtud je jen kousek do

vytýčil a udržuje Okrašlovací spolek ve
spolupráci s vedením města a Regionálním
muzeem. Trasa tvoří vlastně jakousi
osmičku dlouhou celkem patnáct km, na
které je celkem čtrnáct zastávek a je
vyznačena červeným místním značením.

JAK TO VŠECHNO PROJÍT
Projít za jeden den všechny zdejší naučné
stezky by asi nebylo možné, navíc mimo
ně leží slibovaný střed naší země. Výlet je
tedy dobré si uspořádat. Jako vhodný
začátek se nabízí vlaková zastávka Petrov
u Prahy, od které vystoupejte do obce po
zelené značce. Z Petrova pokračujte po
žluté a zelené značce. Pokud chcete navští-
vit střed Čech, v místě sledujte zelenou
vlevo a následně ostře oranžové šipky.
Nicméně výstup na Ďábla bude jen sym-
bolický. Na jeho vrcholku je oplocený
vodárenský objekt a není odtud žádný vý-
hled. Ale za ten pocit to stojí …

Další cesta vede zpět na žlutou značku
a po ní ven z obce. Brzo se ponoříte do
lesa, kterým dojdete nad kaňon Sázavy.
Postupně vás potěší pěkné výhledy na řeku
a její okolí. Nejprve z Hadí skály
a následně ze sousedního Třeštiboku, oba
opravdu stojí za to. Obloukem dojdete do
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ČESKÁ LÍPA
Směrem přesně na východ z města Česká Lípa lze vyjet po stezce,
která  využívá  zaniklé  železnice. Trasa  je  značná  jako  cyklotrasa
číslo  3054  a z ulice České  vás  dovede  do  obce Vítkov. Nicmé-
ně  pokračovat  v naprosté  pohodě  můžete  i dál.  Pojedete  stále 
po klidných  a zpevněných cestách a hlavně po rovině. Následné
cíle  jsou  lákavé,  jmenujme  například:  meandry  Ploučnice,
Hradčanské  stěny,  letiště  Hradčany,  no  a co  takové  projíždění
v okolí nedalekého Máchova jezera. Zkrátka z Krásné Lípy se do
těchto  lákavých  končin  dostanete  pohodlně  právě  díky  drážní
stezce.

POD CHEBEM
Na  jih  pod městem Cheb  je  drážní  cyklostezka,  která  propojuje
Česko  s Německem.  Stezka    vede  po  tělese  zaniklé  železnice
Waldsassen.  Na  tuto  cyklostezku  pak  vhodně  navazují  bývalé
pohraničnické  tzv.  signálky,  komunikace,  které  umožňovaly
a zlehčovaly střežení hranic mezi nepřátelským západem a „míru-
milovným“  socialistickým  blokem.  Tato  stezka  na  několika
místech zachovává kolorit dráhy, naleznete zde návěští či zbytky
kolejí s koly vagonů. Stezku můžete propojit na trasu podél toku
řeky  Ohře,  ale  to  je  již  jiný,  nicméně  rovněž  velice  příjemný
cyklistický příběh.

PŘIBYSLAV
Krásná  ukázka  využití  původního  železničního  tělesa  se  vám
nabízí mezi Přibyslaví a městem Sázavou, navíc potenciál zdejší
zaniklé  trati  není  ještě  zcela  vyčerpán  a možná  někdy  bude  vše
protaženo ještě dále,  třeba až do Žďáru nad Sázavou. Úsek mezi
Přibyslaví a Sázavou je již hotov a pokryt živičným povrchem. Pro
děti budou velkým lákadlem pozoruhodné sochy rozseté po okolí.
Duchem nebo ikonou tohoto místa je Hamoň, kterého naleznete na
cyklostezce  a červené    turistické  značce  těsně  před  vjezdem  do
Žďáru nad Sázavou. 

PRAHA
V našem hlavním městě se toho za poslední roky opravdu mnoho
změnilo. Tak  například Vysočany  již  nejsou  průmyslovou  čtvrtí,
kde  že  jsou  ty  časy,  kdy  zde  fungovaly  velkopodniky  jako
Lokomotivka Sokolovo, ČKD Trakce, Slévárny atd. Pro někoho je
to  informace  zarmucující,  pro  jiného  povzbudivá.  Nicméně  po
bývalých  průmyslových  gigantech  zůstalo  několik  železničních

V České  republice  je  nyní  asi  tak  1000 km  opuštěných
železničních  tratí,  to není malý potenciál  pro následné budování
drážních cyklostezek. Mnoho z těchto tratí na svoji realizaci teprve
čeká, ale několik drážních stezek bylo do těchto dní přeměněno na
pohodlné  cyklostezky.  V případě  zaniklých  železnic  je  potřeba
oddělovat intravilán a extravilán, zjednodušeně v zástavbě a mimo
ni.  Mimo  zástavbu  se  především  využívá  buď  zcela  zrušených
železničních tratí nebo těles po napřimovaných tratích. Ve městech
se  pak  nabízí  nejčastěji  drážní  tělesa  po  zrušených  továrních
vlečkách. V obou případech je radost jezdit, chodit, běhat, v zimě
běžkovat  atd.  po  takto  vzniklých  cyklostezkách.  Mají  několik
specifických  výhod.  Obvykle,  tak  jako  původní  železniční  trať,
vedou odněkud někam a hlavně nemají na své trase žádná výrazná
stoupání. Tak vyjeďme.

Přibyslav

V minulém díle časopisu NIKA jsme psali o drážních
stezkách, tedy o cestách nejen pro kola, které vznikly  na
místě zaniklých železničních tratí. Nyní se konečně po těchto
příjemných, protože rovinatých komunikacích opravdu
projedeme. Přijměte pozvání na jízdu po některých drážních
stezkách v České republice.

Jízda jako po dráze
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HOŠTEJN
Je to sice  malá obec – Hoštejn, ale právě u ní začíná parádní drážní
cyklostezka  směřující  k již  většímu  Zábřehu.  Tato  trasa  vznikla
díky napřimování dráhy, prostě kvůli menším poloměrům zatáček.
Nyní  zde  mohou  vlaky  jezdit  rychleji,  ostatně  se  zde  setkáte
i s Pendoliny,  ale  na  pozůstatcích  původní  tratě  se  parádně  pro-
jedete  jak  na  kole,  tak  i na  in  line  bruslích.  Cestu  vám  navíc
zpříjemní naučná stezka popisující nejen okolní krajinu a přírodu,
ale  i vývoj železniční dopravy a její přeměnu na stávající drážní
stezku.

OSTATNÍ …
nechť  prominou.  Popsal  jsem  toliko  drážní  stezky,  které  jsem
osobně projel a poznal. Možná jsou ještě někde jiné, o nichž ne-
vím  a  uvítám  o  nich  informaci.  Výše  naznačený  potenciál  tisí-
ce km zaniklých železnic jistě bude podhoubím pro vznik dalších
drážních stezek. V zahraničí to funguje, proč by tomu nemělo být
tak i u nás. Jsou zde sice  již nyní některé disproporce, například
u nás se šmahem likviduje vše, co by mohlo připomínat původní
účel,  tedy  cokoliv  spjaté  s dráhou.  V jiných  zemích  naopak
důsledně zachovávají kolorit železnice, hradla, semafory, cedule,
drážní budovy jako restaurace atp. Ucelený systém drážních stezek
by mohl být skvělým základem pro podporu turistiky v regionech,
obdobně jako je již žijící a plně fungující fenomén Baťova kanálu
nebo Vinařské stezky. Uvidíme a nechme se překvapit.

vleček  a na  jejich  tělese  vznikla  jedna  z nejkontroverznějších
pražských  (celorepublikových,  evropských,  celosvětových  atd.)
cyklostezek. Pojem cyklostezka Rokytka byl před několika  roky
jako  červený  hadr  před  býkem.  Desítky  milionů  za  pouhý
jeden km cyklostezky byly zaměněny za rekultivaci celého okolí,
rekonstrukci  mostů,  výstavbu  nových  komunikací  a mostů.
Mediální vření již ustalo, naštěstí neustalo projíždění a procházení,
tedy život této stezky na místě bývalé tovární vlečky. Společně s ní
vznikl i nový život v okolí.

V Praze  je  ještě  jedna  velmi  pozoruhodná  drážní  stezka,
o které se tolik neví a ani okolo ní nebyl žádný mediální poprask.
Jedná  se  o přeměnu  železniční  trati  mezi  hlavním  nádražím
směrem  Žižkov.  Tento  úsek  byl  nedávno  nahrazen  tzv.  Novým
spojením  a náhle  zůstala  jedna  dráha  naprosto  nevyužitá,  a to
včetně tunelu pod Vítkovem. Chvíli to trvalo, ale nakonec vznikla
zcela  funkční  cyklostezka  využívaná  cyklisty,  in  line  bruslaři,
pěšáky atd. Vede zhruba od Bulhara až ke Krejcárku. Podstatné je
to,  že  v okolí  stezky  začal  lokální  život. Vznikly  tady  čajovny,
kavárny, hospůdky. Pro cyklisty je podstatné, že těsně u vyústění
tunelu pro pěší pod Vítkovem, na Tachovském náměstí, tedy přímo
u drážní cyklostezky sídlí jeden ze tří pražských Bajkazylů.

Rokytka

Slapany
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představují nenahraditelné „laboratoře“
pro výzkum přírodních zákonitostí a umož-
ňují představit přitažlivým způsobem širo-
ké veřejnosti i cílovým skupinám obyva-
telstva význam přírody a krajiny pro jejich
život. V územní ochraně se čím dál tím
více vedle hodnot přírodních a krajin-
ných uplatňují i hodnoty kulturní a du-
chovní. Chráněná území jsou i dobrým
příkladem přeshraniční spolupráce: 14
z 29 velkoplošných zvláště chráněných
území v ČR (národní parky, chráněné
krajinné oblasti) leží při státní hranici.
V neposlední řadě se chráněná území stá-
vají vyhledávaným místem rekreace obča-
nů v rozmanitém, zdravém prostředí.

LETMÝ POHLED DO MINULOSTI
Zřizování chráněných území je stejně staré
jako samotná ochrana přírody. První plo-
chy, kde byla omezena činnost člověka,
známe z Blízkého východu a některých
oblastí Asie z doby ještě předtím, než se
z lovců stali zemědělci a pastevci. Lidé
odpradávna chránili nejrůznější místa spo-
jená s náboženstvím, jako jsou posvátné
háje, lesy a stromy, nebo významné geo-
morfologické jevy, kupř. bludné kameny či
vodopády, před jakýmkoli využíváním. 

Později zřizovali panovníci, šlechta
a církev rezervace na ochranu lovné zvěře
či lesů: nešlo jim ani tak o přírodu jako

1
Návštěvnická

střediska
v chráněných
územích mají

významnou
úlohu

i v době
prudkého

rozvoje
internetu
a dalších

informačních
technologií.
Na snímku

interiér
informačního

centra
regionálního

parku
Gražute
v Litvě.
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Státní a dobrovolná ochrana přírody
věnuje územní ochraně zvýšenou pozor-
nost hned z několika důvodů. Chráněná
území obvykle představují různě velké
plochy, osídlené četnými zákonem chrá-
něnými druhy planě rostoucích rostlin,
volně žijících živočichů a dalších orga-
nismů, jako jsou houby či lišejníky. Dal-
ším, neméně významným cílem územní
ochrany zůstává udržení přírodního či
alespoň přírodě blízkého prostředí s fun-
gujícími přírodními procesy, jako je opy-
lování, tvorba půd, udržení vody v krajině
či regulace plynů v ovzduší. Zejména vel-
koplošná chráněná území uchovávají este-
ticky hodnotnou krajinu, zatímco v malo-
plošných nezřídka najdeme pozoruhodné
krajinné prvky. Současně chráněná území

CHRÁNĚNÁ ÚZEMÍ V EVROPĚ A VE SVĚTĚ 

DŮLEŽITÁ JE KVALITA

Co je a Co uŽ není Chráněné
přírodní území 
mezinárodní unie ochrany přírody
(IuCn) definuje od roku 2008 chráněné
území jako jasně vymezený geografický
prostor, právními a jinými účinnými
prostředky uznávaný, určený
a spravovaný tak, aby se v něm dosáhlo
dlouhodobé ochrany přírody a s ní sou-
visejících ekosystémových služeb a kul-
turních hodnot. za plochy územní
ochrany by proto měly být považovány
jen takové, kde je ochrana přírody
skutečně hlavním cílem. naproti tomu
dokument IuCn z roku 1994 připouštěl
výklad, že v některých kategoriích
chráněných území mohla mít před péčí
o přírodní dědictví přednost ochrana
kulturních charakteristik lokality či
cestovní ruch. proto Světová databanka
chráněných území zahrnovala i lokality
světového kulturního dědictví vyhlašo-
vané organizací oSn pro výchovu, vědu
a kulturu (uneSCo), jako je historická
část prahy, brněnská funkcionalistická
vila Tugendhat a jihočeská vesnice
holašovice. naopak podle nové definice
bychom neměli za chráněná území
považovat kupř. některé
obhospodařované lesy nebo vojenské
výcvikové prostory, ačkoliv mohou být
pro péči o přírodu nesporným přínosem. 

První národní park,
Yellowstonský, vznikl na

ochranu působivého krajinného
rázu a významných

geologických
a geomorfologických jevů, jako
jsou známé gejzíry (na snímku).

Současně  jej Američané od
samého začátku mohli využívat
pro zábavu a rekreaci. Ostatně

tomu odpovídá i název této
kategorie územní ochrany –

park určený americkému lidu.

Vyhlašování chráněných území a následná péče o ně patří mezi tradiční přístupy, pomocí nichž se
snažíme ve veřejném zájmu zachovat a zlepšit přírodní a krajinné dědictví. Přestože se názory na to, jaká
kritéria má chráněné přírodní území splňovat, vyvíjely s tím, jak se postupně měnily priority ochrany
přírody a krajiny, s v současnosti nejuznávanějším vymezením přišla nejvýznamnější nevládní ochranářská
organizace, Mezinárodní unie ochrany přírody (IUCN): přibližuje jej rámeček na této straně.
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berga, jmenovitě ochranu proslulého
Boubínského pralesa na Šumavě, o dvacet
let později. Za skutečný přelom ve vyhla-
šování chráněných území na naší planetě
ale považujeme až březen 1872, kdy na
návrh Kongresu Spojených států podepsal
prezident Ulysses S. Grant zákon o zřízení
Yellowstonského národního parku. Také
v Evropě vznikly první národní parky
v člověkem poměrně málo osídleném
prostředí – ve Švédsku v roce 1909.

K strmému nárůstu jak počtu chráně-
ných území, tak jejich rozlohy dochází
v celosvětovém měřítku zejména od 60. let
20. století. Od roku 1962, kdy se v ame-
rickém Seattlu uskutečnil I. světový
kongres národních parků, vzniklo ve světě
více než 80 % dnes existujících chráně-
ných území. Počet chráněných území na
Zemi se v období 1993 - 2008 zdvojnáso-
bil a jejich celková plocha se za stejnou
dobu zvýšila o 60 %: jde v celosvětovém
měřítku o vůbec nejrychlejší globální
změnu ve využívání území. 

vůbec prvním chráněným územím v sou-
dobém pojetí, založeném na našem konti-
nentě, se musíme vypravit do Sedmihoří
(Siebengebirge), přesněji řečeno na Dračí
skálu (Drachenfels) nad majestátně ply-
noucím Rýnem nedaleko bývalé západo-
německé metropole Bonnu. V roce 1836
lokalitu vykoupil pruský stát, aby tak
zabránil jejímu odtěžení. Dnes je tamější
romantický přírodní park, spojovaný s pra-
dávnými starogermánskými bájemi, pova-
žován za nejvíce navštěvovanou horu
Evropy.

Nemůžeme v této souvislosti nezmínit
ochranu Žofínského pralesa a Hojné Vody
v Novohradských horách z popudu Jiřího
F.A. Buquoye, započatou v roce 1838, ani
stejně osvícený počin Jana Schwarzen-

o ochranu soukromého majetku. V roce
1087 vyhlásil normanský vévoda a anglic-
ký král Vilém Dobyvatel lesnatou oblast na
jihu Anglie, nazývanou později New
Forest, za loveckou rezervaci. Za první
chráněné území moderního typu jsou
zejména americkými autory považovány
horké prameny v americkém státě Arkan-
sas, jejichž ochranu vyhlásil prezident
Andrew Jackson již v dubnu 1832. Za

5
Působivá
krajina
v málo
dotčené
oblasti 
italských
Dolomit
v kraji
Adamello
Brenta byla
vyhlášena
v roce 1967
prvním
přírodním
parkem
v zemi. 
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2 Posvátná hora Seongsan Ilčubong (Hora
svítání), ležící na jihokorejském ostrově Ćedžu, 
se stala v roce 2007 součástí světového dědictví
UNESCO. Lávový kužel se zvedá do výšky 
180 metrů a vznikl výbuchem podmořské sopky. 

3 Část roku, zejména v období dešťů, zaplavuje
travinné porosty v okolí řeky Gambie a jejích
přítoků v národním parku Niokolo Koba na
jihovýchodě Senegalu voda: obdobné prostředí
se nazývá mare, francouzsky kaluž.

4 Četné národní parky v Africe vznikly v 50.
a 60. letech 20. století vznikla v Africe četná
chráněná území. Národní park Nakuru v Keni byl
vyhlášen v roce 1961.  

6 Naučné stezky přibližují návštěvníkům význam
jednotlivých chráněných území. Obrázek byl pořízen
v estonském národním parku Lahemaa: měří víc než
700 km2 a jde o první národní park vyhlášený na
území bývalého Sovětského svazu (1971). 

2

3

5

6

4



doloženy zdroje včetně jejich dostupnosti.
Potvrzuje se, že ani nejúplnější a proto
nejuznávanější informační zdroj o chráně-

8 Národní
park

Everglades
v nejjižnější
části Floridy

leží na
rozhraní

tropického
a subtropic-
kého pásu.

Tamější
mangrovo-
vé porosty
představují
nejrozsáh-

lejší
souvislý

biotop
tohoto typu

na světě:
hostí

nejméně
220 druhů

ryb (v ČR se
vyskytuje

55 původ-
ních druhů

ryb).
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CHRÁNĚNÝCH ÚZEMÍ PŘIBÝVÁ
VE SVĚTĚ RAKETOVÝM TEMPEM
K 20. květnu 2013 existovalo na svě-
tě 205 997 chráněných území, evidova-
ných ve Světové databance chráněných
území (World database on protected
areas, Wdpa, www.protectedplanet.net),
196 394 (95,4 %) z nich představovaly
suchozemské rezervace. Připomeňme, že
WDPA spravuje pro Program OSN pro
životní prostředí (UNEP) a IUCN od roku
1981 ve známém britském univerzitním
městě Cambridge Světové informační
středisko ochrany přírody Programu OSN
pro životní prostředí (UNEP-WCMC). Do
databáze jsou zařazovány chráněné části
planety, které vyhovují výše uvedené
definici IUCN pro chráněná území, jsou
o nich k dispozici prostorové údaje včetně
vymezení hranic, je k nim přiřazena
kategorie chráněného území podle národní
legislativy, uveden rok navržení nebo
vyhlášení a rozloha a u těchto údajů jsou

7 Oblast Geysir dala jméno i všem těmto
vulkanickým jevům. Přestože stejnojmenná
národní památka zabírá jen 15 hektarů, patří
mezi nejnavštěvovanější přírodní území Islandu.  

9 Kanivská přírodní rezervace byla založena na
pravém břehu Dněpru v roce 1923 jako přísně
chráněná plocha, uchovávající cenné lužní lesy
(na snímku) či zbytky stepí. Přístup do tohoto
významného ukrajinského chráněného území
mají jen organizované výpravy. 

12  Chráněná území jsou právě pro svou
zachovalou přírodu vyhledávána turisty. Autobus
na obrázku dopravuje návštěvníky po jednom
z nejcennějších chráněných území v Evropě,
národním parku Doňana na jihu Španělska. 

13 Četná chráněná území zahrnují i kulturní
skvosty. Na snímku skalní město Petra, vyhlášené
jako světové dědictví UNESCO a nový div světa,
ve stejnojmenném jordánském národním parku.

10 Národní park Archipelago (Souostroví) se
běžnému chráněnému území vymyká tím, že
potomci původních kolonistů vlastní nejen
některé ostrovy, ale i výsostné vody mezi nimi.

7

8 9

10



výše) a počtu chráněných území, kterým
již byla přiřazena kategorie IUCN, je
zřejmé, že ne všechna chráněná území již
byla podle zmiňované metodiky klasi-
fikována.

ných územích ve světě nezahrnuje všechna
navržená nebo vyhlášená chráněná území
na Zemi. 

Ještě více se rozcházejí názory na to,
jakou rozlohu chráněná území ve svě-
tovém měřítku vlastně zaujímají. Podle
některých názorů bychom měli považovat
za chráněná území pouze plochy uvedené
ve WDPA s jasným způsobem péče, tedy
s přiřazenou kategorií IUCN (viz níže), jiní
navrhují širší pojetí. I když nebudeme brát
v úvahu, že se některá chráněná území
mohou překrývat a že ne všechna chráněná
území mají přesně vymezené hranice, je
v současnosti chráněno 10,1 – 15,5 % souše.
Použijeme-li opět údaje WDPA, potom
chráněná území zaujímala v roce 2010 více
než 17 milionů km2 souše, tedy rozlohu
Evropy a Austrálie dohromady. 

Zřizování chráněných území v různých
částech světa vytvořilo doslova přehršli
nejrůznějších kategorií územní ochrany,
často s bizarními názvy. Aby bylo možné
porovnat kategorie chráněných území
používané v jednotlivých zemích, navrhla
Mezinárodní unie ochrany přírody po
několikaleté místy vzrušené diskusi
klasifikaci chráněných území založenou 
na cílech péče o příslušnou plochu.
Kategorie začínají územími, kde se
uplatňuje přísná ochrana: naopak kategorie
VI zahrnuje plochy, kde je příroda
využívána udržitelným způsobem. Podíl
chráněných území zařazených do přísluš-
ných kategorií IUCN ve světě, Evropě
a v ČR přibližuje tabulka na této straně
nahoře. Z rozdílu celkového počtu chrá-
něných území evidovaných ve WDPA (viz

14 Zbytky původní džungle na Bukit Nanas,
chráněné od roku 1906, obklopila rychle-
rostoucí zástavba hlavního malajského města
Kuala Lumpuru. 
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Počet chráněných území ve světě podle kategorií IUCN (počet a % z celkového počtu)
ve světě, Evropě a ČR k 20.5.2013 (IUCN & UNEP 2013)

kategorie IUCN svět Evropa    ČR cíl ochrany
Ia přísná přírodní rezervace 9 904 4 757 3 ochrana v zájmu vědy

(7,5 ) (5,8) (0,1)
Ib území divoké přírody 2 979 1 303 8 ochrana původní přírody

(2,3) (1,6) (0,2)
II národní park 5 187 464 6 ochrana ekosystémů 

(3,9) (0,5) (0,2) a rekreace
III přírodní památka nebo prvek 23 924 17 210     762 ochrana specifických 

(18,1) (20,9) (19,2)       přírodních jevů
IV území pro péči 54 369      42 109      3 110       ochrana zásahy člověka

o stanoviště/druhy (41,2) (51,1) (78,7)
V chráněná krajina/mořská oblast 28 002 13 464     63 ochrana krajiny a mořské-

(21,2) (16,3) (1,6) ho prostředí a rekreace
VI chráněné území 7 581 3 111 1 udržitelné využívání  

s udržitelným využíváním zdrojů (5,8) (3,8) (>0,03)    přírodních ekosystémů
celkem 131 946 82 418     3 953 

(100,0) (100,00)   (100,00)

11 Pro národní park Tabulová hora 
v jihoafrické provincii Kapsko je
charakteristický nízký křovinatý porost 
tvořený stálezelenými druhy (fynbos), 
který se vytvořil v územích s horkými, velmi
suchými léty a mírnými deštivými zimami. 

13

14

11

12



www.protectedplanet.net

PODTRŽENO, SEČTENO
Chráněná území představují i v mění-
cím se světě významný nástroj péče
o přírodní a krajinné dědictví. Přestože se
jejich počet v posledních patnácti letech
přinejmenším zdvojnásobil, jen 20 % hod-
nocených chráněných území je schop-
ných zabezpečit odpovídající péči o pří-
rodu a krajinu. V případě chráněných úze-
mí zatím kvantita nepřerůstá v kvalitu:
ochránci přírody by měli v celosvětovém
měřítku s vyhlašováním dalších chráně-
ných území poněkud přibrzdit a výrazně
zlepšit péči o stávající. 

rezervací a dalších typů chráněných území,
kdežto plná třetina z nich trpí na našem
kontinentě vážnými nedostatky či zcela
neodpovídající péčí. 

Potvrdilo se rovněž, že v chráněných
územích, kde jejich správci dobře pečují
o biologickou rozmanitost, současně včas
a objektivně informují stálé obyvatele
i návštěvníky o svých záměrech a zapojují
do péče o svěřené území obce a tamější
obyvatelstvo, mají místní lidé z existence
chráněného území nezanedbatelný příjem.

15 Většina
českých
turistů

navštíví
oblíbený

chorvatský
národní

park
Plitvická

jezera v létě
při cestě od
Jaderského

moře. 
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ÚZEMNÍ OCHRANA V GLOBÁL-
NÍM MĚŘÍTKU: MÁME
DŮVODY KE SPOKOJENOSTI?
V posledních letech uskutečňuje IUCN
dosud nejrozsáhlejší celosvětové hodnoce-
ní účinnosti chráněných území. V součas-
nosti máme k dispozici hodnověrné
a aktuální údaje z více než 4 000 hodno-
cených chráněných území ze 100 zemí
celého světa. Ukazuje se víc než zřetelně,
že situace není až tak růžová, jak by se na
první pohled mohlo zdát. 

Jen pětina klasifikovaných lokalit
mohla vykázat odpovídající péči o přírodu
a krajinu, protože skutečně chrání to, co
říká, že chrání. 27 % kontrolovaných
chráněných území sužuje ve větší míře
nejen, jak se ostatně dalo očekávat, ne-
dostatek finančních prostředků, nezbyt-
ného vybavení a kvalifikovaných zaměst-
nanců, ale i neskrývaný nezájem státní
správy a samosprávy. Navíc u dalších 
14 % hodnocených chráněných území by-
la zjištěna v tomto směru výrazná pochy-
bení. Pro chráněná území existující pouze
formálně na papíře nebo na pevných
discích počítačů sekretariátů mezinárod-
ních institucí se vžil trefný výraz papírový
park (paperpark).

Ani v Evropě není možná překvapivě
situace výrazně lepší. Odpovídající péče se
dostává 30 % národních parků, přírodních

16 Nejrozsáhlejší a nejlépe zachovaná říční delta
našeho kontinentu, rumunská část delty Dunaje,
je právem považována za jeden z nejvýznam-
nějších mokřadů na světě.

17 Řada vstavačovitých (Orchidaceae) patří mezi zvláště chráněné druhy. Louky, kde rostou, většinou
vyžadují pravidelné kosení. Obrázek přibližuje orchideje v přírodní památce Pod Juračkou v CHKO
Beskydy. 

15

16

17
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Petr Holý, koordinátor ekologické
výchovy na MHMP  z odboru životního
prostředí  informoval účastníky setkání
o připravovaných akcích roku 2013.  Další
příspěvky prezentované organizacemi
zabývajícími se ekologickou výchovou na
území Prahy pozvaly účastníky např. na
lesnickou olympiádu, na výstavu
o odpadech, na návštěvu hydroelektráren
v okolí Prahy. Nechyběla ani informace
Mgr. Hoškové z České společnosti ornito-
logické o vyhlášení Ptáka roku, kterým je
pro rok 2013 břehule říční. Občanské
sdružení ORNITA prezentovalo program
„Zvyšování hnízdních možností ptáků
ve spolupráci se školami“. 

Klub ekologické výchovy představil
program Školy jako centra vzdělávání pro
UR a další akce zaměřené na vodu. Na
podzim se uskuteční exkurze zaměřené na
přírodní katastrofy, rybníkářství a rybářství
ve spolupráci se Střední rybářskou a VOŠ
ve Vodňanech. Na programy týkající se
přírodních katastrof způsobených záplava-
mi upozornil RNDr. T. Faruzel. 

Plánovaná exkurze na podzim 2013
(konec září, říjen) bude zaměřena na odkaz

našich předků – stavebních architektů při
ochraně budov vůči povodním. V této sou-
vislosti bude zrealizována exkurze do
Českého Krumlova.

O všech připravovaných akcích
i o dalším setkání koordinátorů ekologické
výchovy se zájemci dozvědí na webových
stránkách KEVu: www.kev.ecn.cz.

Účastníci setkání odcházeli spokojení
s žádostí o zaslání dalších informací
o připravovaných akcích tohoto zaměření.

KOORDINÁTOŘI PRAHY SE SEŠLI
S PODPOROU MČ PRAHY 14
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První oficiální setkání koordinátorů ekologické výchovy na území Hlavního
města Prahy  se uskutečnilo s podporou MČ Prahy 14 a pod záštitou jejího
starosty Bc. Radka Vondry v prostorách Galerie 14 na Černém mostě.  Dalšími
spolupracujícími subjekty byl Klub ekologické výchovy o.s. a ZŠ gen. Janouška,
Praha 9 – Černý Most. 

Účastí a příspěvkem podpořil setkání také
koordinátor ekologické výchovy na
MHMP  Ing. Mgr. Petr Holý.  Na akci se
sešlo  82  účastníků širokého spektra cílo-
vých skupin. Jednak to byli koordinátoři
ekologické výchovy z pražských škol,
ředitelé škol a další pedagogové, jednak
zástupci samosprávy MČ Prahy 14 v čele
s panem starostou Radkem Vondrou. Akce
se zúčastnila také ředitelka ZŠ gen.
Janouška paní Mgr. Ilona Šťastná
a předsedkyně KEV doc. Milada Švecová.
Setkání koordinátorů bylo finančně
podpořeno také sponzorsky ze strany
Firmy Petr Mrázek – Bio enzym. Další
podnikatelské subjekty se zapojily
prostřednictvím workshopů a poskytnutím
materiálů pro ekologickou výchovu na
pražských školách. Konkrétně to byly
např. ČEZ, Lesy ČR, EKO kom.  

Letošní rok vyhlásila OSN Meziná-
rodním rokem Vody pro život. Voda byla
i klíčovým tématem 1. setkání koordi-
nátorů ekologické výchovy v Praze
s důrazem  na hospodaření s vodou
v podmínkách škol. Koordinátoři si mohli
předat své zkušenosti z oblasti ekologické
výchovy   a seznámit se s řadou výukových
novinek, mimo jiné také s novým
cédéčkem „Badatelství a voda“, které
vydal Klub ekologické výchovy. 

Dr. D. Kvasničková
informovala o vodě jako

globálním problému

Školy jako centra vzdělávání  bylo tématem
přednášky Doc.Švecové, předsedkyně KEV.

1. setkání koordinátorů Prahy zahájil
starosta MČ Prahy 14.



z kokosových knoflíků, nosíky a osivem, které během pár dní
vyklíčí a hlavičkám narostou vlásky. Kousek opodál pod dubem
děti poznávaly naše rostliny a živočichy u klauna, který je
odměňoval koblížky a domácími pizzovými šneky.

Na konci louky se děti vyřádily na překážkovém hřišti
u Obelixe a Falbaly. Soutěžily zde ve dvojicích ve sportovních
disciplínách, jako třeba prolézání provazového bludiště, skákání
v pytlích a přelézání stěny z pneumatik. Úspěšnější z dvojice byl
obdarován balíčky pastelek a voskovek a druhý dostal drobnou
odměnu.

Odtud se děti vydaly dále po stezce, kde na ně u můstku přes
Březový potok čekali ve svém domku z přírodnin Šmoulové. Tady
byla i závěrečná rekapitulace a zkouška z třídění odpadů.
Šmoulové opět hravou formou děti vyzkoušeli, obdarovali ručně
vyrobenými maskami z novinového papíru ozdobenými ubrous-
kovou technikou a kvartety s odpadovou tématikou. Komu se
poštěstilo, potkal na závěrečné cestě do cíle i Rumcajse
s bambitkou a kontrolní otázkou z Večerníčku.

V cíli dobrodruhy vítala a rodiče sváděla k testům na
ekologická a biologická témata čertice. Atmosféru v cíli
dokresloval pro tuto příležitost vyřezaný metrový vodník z jasanu,
který byl zasazen na soutok Otavy a Březového Potoka, vedle his-
torického mostu s jedním obloukem. Vodníka vyřezala sama
hlavní organizátorka akce Lucie. Byl to pro ní druhý kontakt
s dlátem a první s pilou a rozbruskou v životě.

A kce začala v parku u Husova náměstí, kde děti vytvářely
kroniku na záznamy z cesty do pohádky z ručně
vyráběného papíru a kartonu v tvořivé dílně u dvou

čertic. Poté zachraňovaly rybičky u vodníka a princezny. Lovily tu
prutem odpadky z jejich rybníčku a poté odpadky třídily
a vyhazovaly do správných kontejnerů. Dalším stanovištěm byla
brána do pohádky, kde za pomoci Křemílka a Vochomůrky děti
hledaly poslepu klíč v kufru plném všelijakých věcí, aby si odem-
kly zámek od brány do pohádky.

Jako další čekala děti na Naučné stezce Kněží hora polní víla
se stanovištěm „Slož si svého hmyzáka“. Na výběr měly čmeláka
a mravence, rozstříhané na 6 dílů označených puntíky z házecí
kostky, kterou házely, dokud nesložily celý obrázek. Za odměnu si
mohly nabrat domácích koblížků.

Dále po cestě čekal na louce na děti zajíc s tvořivou dílnou, od
něho si na památku odnášely ručně vyrobené hlavy s očima

Cíl 
u Žižkova

mostu

V Katovicích na sobotu 27. dubna připravili pro děti a jejich
rodiče den plný pohádkového putování a her v přírodě.
Oslavu Dne Země podpořil i časopis Nika.
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V cíli bylo také postaveno indiánské tee-pee, v němž měly děti
možnost vyzkoušet hru na hang drum, posedět a vyzvednout si
odměny za své putování, ručně vyráběné deskové hry na způsob
Člověče nezlob se.

Rodiče zde trávili nejvíce času nad poznávačkou rostlin
a živočichů, která byla součástí testu, a mohli nahlédnout do
vybraných knih pro děti s tématikou ochrany přírody, do časopisů
s ekologickou tématikou a odnést si propagační brožurky
chráněných krajinných oblastí v ČR. Také si mohli prohlédnout
obrázkové galerie s tipy na recyklaci, od plastů po dřevěné palety.
Program v cíli byl volný, rodiče odevzdali pytle s odpady, dle
uvážení plnili testy a za kouzelných tónů hang drumu si všichni
opekli buřty a vyzkoušeli recyklované lavičko-houpačky
z pneumatik. Vyhlášení nejlepších sběračů a testů jsme bohužel
nestihli, a tak byli výherci ročního předplatného časopisu Nika
a láhve červeného vína obesláni později.

Dne Země se zúčastnilo kolem 35 dětí a asi 45 dospělých.
Počasí se vydařilo a atmosféra celého dne byla díky pohád-

kovým tónům hang drumu doslova kouzelná a děti byly nad-
šené. Někteří rodiče plnili testy opravdu s radostí a strávili nad
nimi většinu času v cíli.

Hlavním cílem akce bylo nenásilnou formou uvést děti do
problematiky odpadů, ukázat užitečnost jeho třídění a možnosti
recyklace. Děti vylovený odpad, především papír, sklo, plast
a nápojové kartony, roztřídily a vyhodily do správných kontejnerů.
Organizátoři mohli s potěšením konstatovat, že se nasbíralo 12 pa-
desátilitrových pytlů na odpady, tedy 600 l odpadků.

A tak se mohli organizátoři spokojeně rozloučit s přáním:
„Více takto plodných dnů nám všem i přírodě J“.

VÍTĚZOVÉ SOUTĚŽÍ, KTEŘÍ OBDRŽÍ 
ROČNÍ PŘEDPLATNÉ ČASOPISU NIKA:

1) Sběrači:

Petr Krejčí, Natálie a Gabriela Koláříkové, Fáberovi,
Novákovi, Kristýna Holečková

2) Vědomostní test:

Roman Brodec, Hana Brašnová, Hana Vávrová, Petra
Barvířová, Daniel Musil

37



TE
XT

: V
ER

O
N

IK
A 

VO
LD

ŘI
CH

O
VÁ

,  
FO

TO
: J

AN
A 

N
U

SL
AU

ER
O

VÁ

38

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 k a t a l o g

 
 v ý s t a v y

k a t a l o g
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

mládeže a tělovýchovy Ing. Eva Bartoňo-
vá, předseda výboru pro životní prostředí
Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR
Mgr. Milan Šťovíček, rektor Jihočeské
univerzity v Českých Budějovicích prof.
RNDr. Libor Grubhoffer, CSc., ředitel 
Zoo Praha Mgr. Miroslav Bobek, děkan
Fakulty lesnické a dřevařské Mendelovy
univerzity v Brně doc. Dr. Ing. Petr
Horáček, CSc., ředitel Schola Humanitas
v Litvínově Mgr. Pavel Turbák a za
domácí, rektor ČZU prof. Ing. Jiří Balík,
CSc. děkan FLD ČZU prof. Ing. Marek
Turčáni, Ph.D. a děkan FŽP ČZU prof.
Ing. Petr Sklenička, CSc.

Hosté ocenili kromě kreseb i účast
všech ilustrátorů, se kterými mohli o jejich
vědeckých ilustracích také pohovořit
a nechat si podepsat jimi ilustrované
knižní publikace. V upomínku obdrželi
všichni zúčastnění katalog z výstavy.

Položili jsme několik otázek autorovi
výstavy doc. PaedDr. Janu Farkačovi,
CSc.:
1) Jak vznikla myšlenka uspořádat
právě takovou výstavu?

Žijeme v době překotně se zdokona-
lující techniky fotografické, skenovací,
počítačové..., jež autorům odborných a po-
pulárně naučných publikací umožňuje
použít zcela dokonalá vyobrazení živo-
čichů a rostlin. Ale co slavná česká tradice
a magické kouzlo světa ilustrací?

Tato putovní výstava vznikla jako
poděkování a vyjádření úcty a podpory

ILUSTRÁTOŘI PŘÍRODY  

B ylo zde k vidění celkem 650 vě-
deckých ilustrací středoevrop-
ských druhů bezobratlých živo-

čichů, ryb, obojživelníků, plazů, ptáků
a savců. Svá originální díla zde studentům,
odborné i široké veřejnosti představili naši
přední čeští ilustrátoři přírody: Simona
Brantlová, Zdeněk Doležal, Jan Dungel,
Dr. Ing. František Gregor, CSc., RNDr.
Jan Hošek, akademický malíř Květoslav
Hýsek, Jan Kobylák, RNDr. Matúš Ko-
cian, Ph.D., Aleš Laštůvka, RNDr. Jiří
Moravec, CSc. a MVDr. Pavel Procházka. 

Výstavu uspořádal Sekretariát Biolo-
gické olympiády při ČZU ve spolupráci
s Fakultou lesnickou a dřevařskou ČZU
a Fakultou životního prostředí ČZU a celá
expozice se nacházela v moderní budově
Mezifakultního centra environmentálních
věd ve velkém proskleném atriu, které je
od roku 2011 místem konání nejrůznějších
výstav a je vhodným prostředím pro
setkávání studentů s odbornou i širokou
veřejností.

Jen samotné vernisáže výstavy se dne
23. dubna 2013 zúčastnilo 180 hostů.
Výstavu přijeli spoluzahájit státní tajem-
nice a náměstkyně ministra školství,

Ve dnech 23. dubna – 10. května 2013 
proběhla na půdě České zemědělské univerzity
v Praze velmi zajímavá a ojedinělá výstava.

našim předním ilustrátorům přírody.
Zvolené zaměření na středoevropskou
faunu odpovídá jednak obsahu výuky na
našich školách, zároveň je i součástí tzv.
poznávačky – jedné z disciplín předměto-
vé soutěže Biologická olympiáda (www.
biologickaolympiada.cz). A protože letošní
Ústřední kolo 47. ročníku Biologické
olympiády bylo u nás na ČZU v Suchdole,
byla návštěva výstavy příjemným dopl-
něním programu i pro soutěžící. Výstavu
jsme se rozhodli doplnit také o tvorbu dětí,
o jejich pohled na svět a tajemnou krásu
přírody – pohled očima budoucích ilu-
strátorů…

2) Na výstavě jste představili celkem
11 ilustrátorů. Proč jste vybrali právě
tyto autory? 
Co je kromě přírodovědné tématiky
ještě spojuje? 



rychle pozná. A proto je důležité, aby
i ilustrátoři ten rozdíl viděli a znali. Ovšem
i kresby detailů muzejních preparátů jsou
nepostradatelné – tady ale uživatelem bude
vědecká obec. 
5) Co byste poradil mladým
začínajícím výtvarníkům z řad žáků
a studentů, které zaujala tvorba
přírodovědných ilustrací, a rádi by se
tomu dále věnovali?

Kromě talentu je potřeba mít smysl pro
pozorování detailů a rozdílů, přidat lásku
k přírodě a především neomezené množ-
ství času. 

6) Označil jste výstavu jako putovní.
Co to znamená?

Pro velký úspěch bude výstava ná-
sledně k vidění na Schola Humanitas v Lit-
vínově, na Jihočeské univerzitě v Českých
Budějovicích a na Fakultě lesnické a dře-
vařské Mendelovy univerzity v Brně. Tedy
na místech, která tradičně podporují
Biologickou olympiádu. Variantní na vý-
stavách budou pouze ilustrace dětí. Po-
každé to budou ty nejlepší místní školáci.

Děkuji Vám za rozhovor.

3) Proč se v naučných publikacích
využívají vědecké ilustrace? Je velmi
náročné vytvořit takové kresby.
Snadnější je možná pořídit
fotografii... Jaký na to máte názor?

Vědecká ilustrace je nenahraditelná.
Kreslené obrázky mnohdy zachycují de-
taily v absolutní přesnosti, je možné s nimi
pracovat jako se srovnávacím materiálem
při determinaci konkrétních, i velmi po-
dobných druhů. Věnuji se systematice
broučí čeledi střevlíkovitých, především
rodu Leistus. Ve všech mých vědeckých
publikacích jsou konkrétní detaily, jako
třeba tvar štítu nebo pohlavního orgánu
samců, nakresleny. Obzvlášť je to důležité
u takzvaného holotypu, což je unikátní
jedinec, podle kterého je druh popsán.
Fotografie, byť dokonalá, může takové
obrázky pouze doplnit. A ještě je třeba
připomenout, že kresba může pro potřeby
naučných tabulí drobné rozdíly lehce
zvýraznit a tím umožnit i laickému
pozorovateli snažší rozhodování při deter-
minaci.

4) Pane docente, vydáváte nejrůznější
publikace, tvoříte naučné
přírodovědné stezky pro veřejnost...
máte dostatek ilustrátorů, se kterými
můžete spolupracovat?

Ano, řada z nich jsou moji dobří
kamarádi. Velmi důležité je vědět, co má
ilustrace ukázat, a pro jakého koncového
uživatele jsou ilustrace určeny. Špičkoví
ilustrátoři jsou samozřejmě schopni zadání
splnit, i když třeba i po mnoha konzul-
tacích nad konkrétním živým zvířetem
nebo v terénu. Třeba pro naučné tabule
nebo atlasy živočichů je nezbytná kresba
podle živého živočicha tak, aby pozorova-
tel mohl srovnat i postoj, polohu jed-
notlivých viditelných částí těla nebo
projev konkrétního živočicha – od kresby
preparátu, byť dobře naaranžovaného, se

Výběr byl pro mne jednoduchý. Sta-
čilo si uvědomit, kteří ilustrátoři mají
obrázky v doporučené literatuře pro výuku
zoologie na naší fakultě, na naučných
tabulích, se kterými učíme a v naučných
publikacích, které popisují středoevrop-
skou faunu. A protože podobná, byť
skromnější, výstava byla v Galerii bratří
Čapků v Praze před 12 lety, bylo také i na
co navázat.
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Na naše otázky odpovídal autor a hlavní
pořadatel výstavy doc. PaedDr. Jan
Farkač, CSc., zoolog Fakulty lesnické
a dřevařské České zemědělské univerzity
v Praze, předseda Ústřední komise
Biologické olympiády České republiky,
spoluzakladatel Mezinárodní biologické
olympiády, vědecký tajemník České
společnosti entomologické a např. také
spoluautor prvního dílu „Catalogue of
Palaearctic Coleoptera“ (Apollo Books,
2003) nebo jeden z editorů publikace
„Červený seznam živočichů České
republiky – bezobratlí“, kterou v roce
2005 vydala Agentura ochrany přírody
a krajiny České republiky. 

   2013



vším úspěšná mezinárodní kampaň Jaro
ožívá (Spring Alive), jejíž podstatou je
sledování příletů čápa bílého, vlaštovky,
rorýse, kukačky a vlhy pestré. Jarní přílety
na evropská hnízdiště a podzimní na
zimoviště v Africe pozorují tisíce účast-
níků z téměř 50ti zemí světa. Účastníci
všech věkových kategorií zapisují svá prv-
ní jarní pozorování na www.springalive.
net, kde naleznou i řadu informací o za-
jímavém fenoménu ptačí migrace, mohou
se zaposlouchat do hlasů ptáků či
odreagovat a pobavit u her. V „Ptačí TV“
máte možnost sledovat přímý přenos
z hnízdění rorýsů a čápů. K dispozici jsou
také ptačí videa na YouTube kanálu
SpringAlivenet a stránky na sociální síti
Facebook. 

Sledování hnízdění čápů www.cap.
birds.cz nabízí pro nadšené pozorovatele,
v jejichž okolí hnízdí čápi, volné
pokračování navazující na pozorování
příletů. Na novém čapím webu (nebo na
těch, které již v některých regionech
fungují déle) se můžete o hnízdění čápů
dozvědět více a můžete také poskytnout

Na začátku září proběhne již druhý
víkend pro rodiny s dětmi plný her
a výprav za ptáčky. Začátkem jara na
mnoha místech zase každoročně probíhá
Soví noc. ČSO ale nabízí i řadu aktivit,
které můžete provádět ve vámi zvoleném
termínu. Široké možnosti přináší přede-
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Česká společnost ornitologická
je nevládní organizace, která
sdružuje přes 2300 nadšenců
z řad profesionálních ornitologů
i amatérských milovníků ptactva.
ČSO je v ČR výhradním partne-
rem mezinárodní organizace na
ochranu ptáků BirdLife
International. Pro své členy i pro
širokou veřejnost připravuje
řadu akcí, které nabízejí zajíma-
vý program pro všechny
generace včetně té nejmladší 
a samozřejmě pamatuje i na
školy.

Zřejmě nejznámější je jarní Vítání ptačí-
ho zpěvu. Akci založenou v roce 1983
v Birminghamu pod názvem Dawn Chorus
Day převzali partneři BirdLife Interna-
tional v celé Evropě a Vítání se tak stalo
nejmasovější ornitologickou akcí vůbec.
Tyto oblíbené vycházky do probouzející 
se jarní přírody s pozorováním ptáků, po-
sloucháním zpěvu, ukázkami odchytů
a kroužkování i hrami s ptačí tématikou
každoročně probíhají také na mnoha
místech naší republiky. Původním termí-
nem je první květnový víkend, někde se
však vycházky konají již koncem dubna,
jinde až v půlce května a také program 
se na jednotlivých akcích může maličko
lišit. 

Obdobný program s pozorováním
ptactva je připraven i na „konec sezóny“.
První říjnový víkend se tradičně pořádá
Evropský Festival ptactva (Eurobird-
watch), který každoročně probíhá na
mnoha místech po celé Evropě. Jako na
většině akcí pořádaných ČSO  se i zde
snoubí zábava a poznání. 

Další vycházky každoročně směřují za
ptákem roku. Kampaň „Pták roku“ pořádá
ČSO od roku 1992 a jejím posláním je
upozornit na zajímavé ptačí druhy žijící
kolem nás a vybídnout veřejnost k jejich
sledování a praktické ochraně. Ptáku roku
je věnováno vždy první číslo čtvrt-
letního barevného časopisu Ptačí svět.
https://cs.publero.com/title/ptaci-svet.
Letos byla vybrána břehule říční a bě-
hem výprav se můžete zblízka seznámit
s tímto zajímavým obyvatelem pískoven,
který je v současnosti téměř zcela závislý
na lidské činnosti. 

ČSO DĚTEM, RODIČŮM I 



    PRARODIČŮM
k lepšímu poznání ptactva, je Nahrávání
nářečí strnadů www.strnadi.cz. Připravený
byl ve spolupráci s Karlovou univerzitou,
Akademií věd ČR a pořadem Meteor
Českého rozhlasu a již od roku 2011 láká
stále více účastníků všech věkových
kategorií. 

Trochu zkušenější ornitologové se
mohou zapojit do některého z výzkum-
ných projektů (např. mapování rorýsů ve
městech či čejek v zemědělské krajině).
Jiné programy se zase věnují ochraně
ptáků a účast je možná téměř pro
kohokoliv (např. Volná křídla či Přátelé
rorýsů). Jedinečný počin v rámci ČR je
soukromý Ptačí park Josefovské louky
www.josefovskelouky.cz, který vzniká
v turisticky atraktivní oblasti poblíž Jose-
fovské pevnosti u Jaroměře. Má umožnit
návrat mokřadních ptáků na dříve za-
plavované louky v nivě Metuje a součas-
ně zpřístupnit území lidem a umožnit jim
obdivovat krásu přírody. Každý může
přispět na výkup pozemků i opravu
zavlažovacího systému. Do ptačího parku
se můžete vypravit na rodinný výlet a od
začátku letošního dubna zde běží
i pravidelné výukové programy pro školy
z okolí. 

Zkrátka nabídka aktivit České spo-
lečnosti ornitologické je opravdu široká
a určitě si v ní vybere každý milovník
přírody a ptactva zvláště.

vaše pozorování. V roce 2014 se můžete
také připojit k celoevropskému sčítání
populace čápa bílého, které probíhá jed-
nou za deset let.  Další nadstavbou k pro-
jektu Jaro ožívá jsou Rorýsí školy.
„Rorýsí školou“ se škola stává, pokud se
rozhodne ve svém objektu chránit stávající
hnízdní kolonie rorýsů nebo se snaží
vytvořit nová hnízdiště tím, že na
svých budovách vyvěsí budky pro ro-
rýse. Zároveň hlásí jarní přílety ptáků do
databáze na stránkách www.springalive.
net. ČSO pro ně na oplátku připravuje
výukové materiály či akce s ornitology.
Více se o ochraně rorýsů v ČR i o tom jak
se stát „Rorýsí školou” či patřit mezi
„Přátele rorýsů” dozvíte na www.rorysi.cz.

Další projekt, v němž se účastníci
nejen mnoho dozvědí, ale i sami přispějí
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podrobnosti na www.birdlife.cz
BŘEZEN

1. 3. každoročně startuje program Jaro ožívá
www.springalive.net.

DUBEN
Den Země, ČSO se pravidelně účastní např.
pražském v Toulcově dvoře, kde připravuje
ptačí program pro děti.

KVĚTEN
Vítání ptačího zpěvu – vycházky do jarní
přírody s pozorováním ptáků. 

ČERVEN
Výpravy za ptákem roku – série vycházek
zaměřených především na břehuli říční- ptáka
roku 2013. 

ČERVENEC
13. 7. Ptačí stánek a program pro děti na
Bioslavnostech ve Starém Městě pod
Sněžníkem.

ZÁŘÍ
6.–8. 9. Víkend pro rodiny s dětmi,
přednostně pro členy ČSO.

ŘÍJEN
5.–6. 10.– Evropský festival ptactva.
Kdy a kde se akce konají ve vašem okolí,
zjistíte na www.birdlife.cz



Prahy 5, Zdravá pětka,  Občanské sdružení Ornita, Penthea (dříve
Merlin) nebo Lesy hl. m. Prahy. Pochopitelně se ale nebráníme ani
spolupráci s novými organizacemi doporučenými většinou kolegy
z jiných škol či rodiči našich žáků.  Jako ředitelka školy a zároveň
učitelka se některých programů účastním osobně, avšak nad
většinou programů  a jejich optimálním uskutečňováním dohlíží
školní koordinátorka, která také vypracovala vlastní školní pro-
gram EVVO.

Co mají žáci na prvním stupni z programů EVVO

nejraději?

Děti na I. stupni mají k přírodě velmi blízko, mají rády besedy
s ukázkami živočichů a promítání filmů o nich. Baví je třídění
odpadu, starají se o okrasné rostliny ve třídách i na zahradě, rády
řeší otázky zdravého stravování, zejména spojené s ochutnávkami
ovoce a zeleniny. 

Můžete nám uvést nějaký konkrétní příklad realizace pro-

gramu EVVO, který byl na vaší škole úspěšný a můžete ho

doporučit ostatním? 

Žáci školy získali sběrem papíru prostředky, za které jsme
nakoupili pro každou třídu kontejnery na tříděný odpad. Třídění
nám jde velmi dobře, důkazem je nepatrný objem směsného
odpadu. Úspěšný byl na naší škole EKOden, kdy žáci obcházeli
jednotlivá stanoviště a plnili různé připravené úkoly. Tento projekt
bychom letos rádi zopakovali. Ve spolupráci s Ornitou žáci V. tříd
vyrobili ptačí budky a ty byly rozmístěny na školní zahradě. Jedna
budka je také na zdi školy a je do ní dobře vidět z oken chodby.
Loni jsme tak měli jedinečnou možnost pozorovat líhnutí a první
dny života  mláďat rehka domácího přímo z oken školy. 

Zeptali jsme se:
Paní ředitelko, Vaše škola leží v oblasti vilové čtvrti nad

známým parkem "Klamovka". Jste tedy obklopeni bohatou

městskou zelení. Co to pro Vás znamená? 

Využíváte toho nějak ve výuce EVVO?Park Klamovka je pro
nás nejen zázemím pro sportovní vyžití v hodinách Tv, ale
i místem, kde pravidelně pořádáme pro děti volnočasové sportovní
aktivity. Též nám tato lokalita umožňuje výuku zaměřenou na
poznávání přírody, tj. hlavně drobných živočichů, rostlin a stromů
v hodinách přírodovědy. Při pracovních a výtvarných činnostech
využíváme nalezené přírodniny, např. žaludy, kaštany, šišky, různé
listy apod.  

Máte jako ředitelka školy ještě čas věnovat se osobně

programům EVVO? Podle čeho  takové programy pro děti

vybíráte? Máte s některými programy zvláště dobré

zkušenosti? Můžete něco doporučit ostatním?

Při výuce EVVO již řadu let spolupracujeme s osvědčenými
partnery, jako je Sdružení Tereza, Stanice mladých přírodovědců

Mgr. Jitka Vlčková, nar. 1954 v Praze. Absolvovala v letech
1970 – 1974 Gymnázium Nad Turbovou v Praze 5. V roce
1974 zahájila studium na PedF UK s aprobací pro I. stupeň
ZŠ. V posledním roce studia nastoupila jako neaprobovaná
učitelka na nově otevíranou školu v Praze 4 – Jižní Město
a zároveň dokončovala  4. ročník fakulty. Titul Mgr. získala
v roce 1978. Od roku 1980 působí jako učitelka pro
I. stupeň, následně se v roce 1992 stává zástupkyní ředitelky
a posléze je od roku 1997 jmenována ředitelkou 
ZŠ Podbělohorská.

Mgr. JITKA VLČKOVÁ
ŘEDITELKA ZŠ PODBĚLOHORSKÁ V PRAZE 5
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Musím konstatovat, že současná vysoká dostupnost většiny,
dříve prestižních, škol negativně ovlivňuje přístup žáků ke studiu.
Snaha a píle se, bohužel, postupně vytrácí, ale my v naší
náročnosti ve vzdělávacím programu nepolevujeme.

Paní ředitelko, s jakými představami jste začínala svoji

pedagogickou kariéru? Co se od té doby změnilo?

Již při volbě své aprobace jsem se orientovala na nejmladší
žáky. Uvědomovala jsem si, jak je důležitý první, bezproblémový
vstup dětí do vyučovacího procesu a jak je možné vhodným
působením ovlivnit přístup a formování  vztahu  k celoživotnímu
vzdělávání jako takovému již u nejmenších žáků. 

Důležitost prvních školních kroků a krůčků se stala prioritou
při tvorbě vlastního školního vzdělávacího programu „Dobrý
začátek“. Přístup naší prvostupňové školy se dlouhá léta
projevoval úspěchem žáků nejen u přijímacích zkoušek na
gymnázia, ale i bezproblémovým přestupem na školy II. stupně
(jazykové, sportovní, výtvarné,…) a začleněním se do nových
kolektivů.

Základní škola Podbělohorská leží  ve vilové čtvrti nad známým parkem
Klamovka na Smíchově.  Škola je obklopena rozsáhlou zahradou, která
prošla postupnou revitalizací. Oproti minulým rokům, kdy byla část zahrady
využívána obzvláště k tzv. pracím na pozemcích, slouží v současné době
zejména k odpočinku, sportu a zábavě dětí, např. se zde nachází „dřevěný
program“, dále okrasné skalky a užitkové části zahrady (ovocné stromy),
o které se děti učí pečovat.
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