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PROJEKT OPVK A JEHO ZAMĚŘENÍ
Projekt CZ.1.07/1.3.48/02.0056 s názvem „Vzdělávání pedago-
gických pracovníků v oblasti managementu udržitelného rozvoje
ve školách regionu“ je zaměřen na další vzdělávání koordinátorů
širšího spektra činností, a to od koordinátorů environmentální
výchovy přes koordinátory realizace a modernizace školních
vzdělávacích programů (ŠVP), koordinátory ICT, až po koordi-
nátory prevence patologických jevů, neboť ti všichni jsou ma-
nažery určitých aktivit, které s udržitelným rozvojem souvisí.
Cílem projektu je rovněž obsahová a metodická podpora směřující 
k modernizaci školních vzdělávacích programů, a to v kontextu
naplňování legislativních nástrojů environmentu, jakými jsou
např. Národní strategie výchovy a vzdělávání k udržitelnému
rozvoji ČR a její Akční plán.

Řešitelem projektu je Klub ekologické výchovy (KEV) se
statutem vzdělávací instituce akreditované MŠMT. Ve své činnosti
se KEV zaměřuje mimo jiné také na vytváření a posilování
manažerských dovedností koordinátorů různých oblastí řízení
a má v České republice prvenství v realizaci setkávání koordiná-
torů ekologické výchovy. Ve Středočeském kraji se uskutečnilo
toto setkání již čtyřikrát a směřuje k naplnění vize kooperující sítě
škol ve Středočeském kraji právě v oblasti středního managementu
(koordinátorů). Zúčastnili se také pedagogové – „nekoordinátoři“,
neboť i oni řídí vyučovací proces a jsou manažery.  

Dalším záměrem projektu je přispět k obsahové i metodické
modernizaci ŠVP, a to se zohledněním záměrů Národní strategie
výchovy k udržitelnému rozvoji v ČR prostřednictvím jejího
Akčního plánu. Koordinátoři musí být informováni o nových po-

www.kev.ecn.cz

VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ V OBLASTI 
MANAGEMENTU UDRŽITELNÉHO ROZVOJE VE STŘEDOČESKÉM KRAJI
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Efektivní management environmentální výchovy (v širším pojetí výchovy
k udržitelnému rozvoji) je klíčovou prioritou úspěšnosti pro činnost
koordinátorů environmentální výchovy, a to bez ohledu na to, zda
absolvovali specializační studium. Je nezbytné soustavně posilovat 
a rozvíjet manažerské kompetence potřebné k řízení EV v podmínkách
školy, a to hned na několika úrovních: legislativní, ekonomické
a institucionální. K úspěšnosti veškerých aktivit je potřeba zvolit účinnou
strategii, mít zmapované podmínky prostředí školy (slabé a silné stránky)
i prostředí vnějšího (příležitosti a hrozby). To je zásadní úkol především
pro koordinátory, kdy v posledních letech se na školách tato skupina
pedagogů postupně vytvořila. 

znatcích vztahujících se k udržitelnému rozvoji, např. o výsled-
cích výzkumů a jejich zavádění do praxe v oblasti technologií,
biotechnologií. Důležité je i sledování obecných trendů v oblasti
vzdělávání, které lze velmi úspěšně implementovat do kurikula
(např. badatelství v oblasti životního prostředí, e-learning, m-lear-
ning). 

Jednou z klíčových aktivit je také evaluace proenvironmentál-
ních aktivit škol a jejich ocenění certifikátem „Škola udržitelného
rozvoje Středočeského kraje“, který byl pilotně vyhlášen pro
střední školy, kde je StčK zřizovatelem. Zapojené školy budou
oceněny certifikátem „Škola udržitelného rozvoje Středočeského
kraje“. Vyhodnocení se uskuteční na setkání koordinátorů v říjnu
2013. Prostor byl vytvořen i školám, které teprve s environ-
mentální výchovou začínají. Další pokračování soutěže, které již
bude podpořeno projektem, bude vyhlášeno v říjnu 2013. Infor-
mace najdete na webu StčK a KEV. Zapojit se mají především
základní, mateřské a praktické speciální školy. 

KTERÝCH AKCÍ SE MOHOU UČITELÉ
STŘEDOČESKÝCH ŠKOL ZÚČASTNIT 
Řešení projektu umožní realizaci seminářů, exkurzí i praktických
cvičení a podporu badatelství. 

První semináře na podzim 2013 se budou týkat ekologizace
provozu škol a propagace a publicity škol. Termíny budou zve-
řejněny na webu KEV (www.kev.ecn.cz). K akreditovaným semi-
nářům budou k dispozici texty s metodickými návody a příklady
z praxe. 

Uskuteční se také setkání koordinátorů a vyhodnocení aktivit
škol předáním certifikátů „Škola UR StčK“. 

Pro rok 2014 jsou připraveny semináře k aktuálním otázkám
udržitelného rozvoje a budou se týkat biotechnologií v potra-
vinářství a lesnictví. Uskuteční se ve spolupráci s ČZU v Praze 
a Výzkumného ústavu lesního hospodářství a myslivosti Jíloviště
Strnady. Jsou spojeny s exkurzemi i praktickými cvičeními zamě-
řenými na senzorickou analýzu potravin. 

Jsou připraveny také exkurze na poznávání přírodního
a kulturního dědictví v regionu (jednodenní exkurze) a v rámci ČR
(dvoudenní exkurze). Novinkou bude prezentace manažerských
přístupů k vyhodnocování vzdělávacího potenciálu vybraného
území, informace o ekosystémovém managementu a jeho využití
v péči o krajinu a chráněná území. 

Účastníci získají materiály pro využití ve výuce na školách.

PŘÍNOSY PROJEKTU ŠKOLÁM
Přínosy lze shrnout do několika bodů: 
n posílení prestiže škol zřizovaných StčK a posílení spolupráce
mezi pedagogy a jejich zřizovateli (soutěž a setkávání
koordinátorů),
n možnost seberealizace pedagogů jako koordinátorů EVVO
v oblasti řízení,
n podpora proenvironmentální orientace škol,
n poznávání kulturního přírodního dědictví regionu i ČR,
n náměty pro inovaci ŠVP.

Těšíme se na Vaši účast. 



Horké léto je za námi, tažní ptáci se připravují na svoji každoroční cestu
a rekordní počet prvňáčků, tedy alespoň za poslední dekádu, zasedl do
školních lavic. To jsou ty lepší zprávy. Těch horších je daleko víc. Nejen

u nás, ale i ve světě. Jenom namátkou. V tom horkém létě jsme přišli o vládu i Par-
lament, takže nám nikdo nevládne – pokud nepočítám přechodnou polovládu, 
kterou asi mít musíme, protože „Tak je to správné, tak to má být“, jak říkal nad-
poručík Mazurek v legendárních Černých baronech. Moc toho nezmůže a o mi-
nistrovi životního prostředí není slyšet vůbec. Co na tom, že miliardy z Operačního
programu životního prostředí nevyčerpáme na smysluplné projekty, maximálně se
nám je podaří převést na dopravní stavby. Tam už si s nimi známí šíbři poradí.
Minulé vlády (její ministři) promarnily svou nekompetentností jedinečnou příle-
žitost, jak se za peníze ze společné pokladny EU přiblížit standardu ochrany ži-
votního prostředí vyspělých zemí. Nepostavené čistírny odpadních vod, nerea-
lizovaná protipovodňová opatření, protierozní ochrana, opatření pro zadržení vody
v krajině a ekosystémové úpravy v krajině, naprosto zanedbaná ochrana ovzduší,
přírody a krajiny, masivní omezení činnosti neziskových organizací (včetně našeho
časopisu) – to jsou pomníky, za které nikdo z minulých vládních činitelů neponese
zodpovědnost. Pouze nám stejné tváře z billboardů a reklam budou slibovat, že
příště už to bude opravdu lepší, jen když zvolíme právě je. 

Ve vyspělém světě pochopili, že zelená ekonomika není jen šetrná k životnímu
prostředí, ale je i cestou z krize a vede k růstu zaměstnanosti. Fungovalo by to jistě
i u nás. Jen to chce kompetentní a osvícené politiky a nezkorumpované úředníky.
Věřím, že takoví ještě existují. Dávejme si pozor, až půjdeme vybírat příští
Parlament. Rozlišujme, kdo to s životním prostředím myslí vážně, kdo už reálně
něco prosadil a kdo si bere životní prostředí a ochranu přírody jenom jako atrak-
tivní fíkový list, aby skryl vlastní myšlenkovou nahotu či neschopnost.

Ve Středních Čechách, alespoň podle slov pana náměstka hejtmana Semeráda,
to myslí s ochranou životního prostředí vážně. A zdá se, že nejen podle slov. Fronta
žadatelů o dotaci před Středočeským krajským úřadem na změnu topného systému,
tzv. „kotlíkové dotace“ byla více než úctyhodná, a je toho dokladem. Někteří
žadatelé vydrželi čekat i přes noc, jen aby byla jejich žádost zaregistrována.
Myslím, že na severu Moravy (ale nejen tam) by si obyvatelé raději odpustili jeden
kilometr zpackané dálnice do Ostravy (cca 1 miliarda Kč.), jen aby si mohli
vyměnit kotle a ulevit si od všudypřítomného znečištění ovzduší. Rozhovor
s dr. Semerádem si určitě přečtěte a jen více takovýchto konkrétních kroků. 

Z čísla, které držíte v ruce, bych vám rád doporučil článek o rozšíření stepí na
Zemi a samozřejmě i o stepích v rámci ČR. Přehlednou formou je v článku shrnu-
to vše podstatné o tomto, u nás poměrně vzácném biotopu. Kromě zasvěceného
pohledu dr. Plesníka na mezinárodní ochranu přírody a lákavé pozvání Jirky Juříka
na moravské cyklostezky v době vinobraní zde Ornita představuje nový ornito-
logický program o tahu ptáků pro školy (ale nejen pro ně). Doufám, že se vás do
něj co nejvíce zapojí. Podzim je na to ideální období. 

Přeji vám hezký podzim nebo spíše „babí léto“ a příjemné čtení.
Miloš Gregar, šéfredaktor
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„Jako starosta mám více pravomocí
než jako náměstek na Středočeském kraji.
Rozhodovací proces v obci je mnohem
rychlejší. Na kraji pak jde spíše o politic-
kou funkci, kde vše, co navrhnu, podlé-
há složitějšímu schvalovacímu procesu.
Navíc z práce pro obec jsem si přinesl
umění dělat konkrétní věci, nezajímají
mne příliš koncepce, rád řeším konkrétní
problémy.“

Můžete být přesnější? Jste ve funkci
relativně krátce, od listopadu 2012,
co byste rád prosadil?

Co se týká zemědělství a životního
prostředí, mám několik projektů. Jedním
z nich je obnova vinařství ve Středních
Čechách, které zde má několika set let
dlouhou tradici. Legenda o Karlu IV. je
všeobecně známá, ale vinice zde byly již
před tím. Například podle pověsti vinici
u obce Dřísy založila samotná svatá
Ludmila. V každém případě vinice po
dlouhá léta vytvářely charakter Středních
Čech, a to nyní chceme pomocí podpory
malým vinařům obnovit.“

Podpora vinařství je jistě pro někoho
zajímavá aktivita, ale nejsou ve
Středočeském kraji jiné problémy,
které by se týkaly širšího okruhu
obyvatel?

„Středočeský kraj je oproti jiným
krajům silně zanedbán v oblasti ekologic-
kého spalování. Proto chci prosadit větší
podporu výměny kotlů na tuhá paliva za
ekologičtější. Jde o program Ministerstva
životního prostředí, sami na to nemáme
tolik peněz, na výměně by se měl proto
podílet stát, kraj, ale i dotyčné obce.“

Ale Cerhenice nejsou vesnicí?
„Ano jsme nyní městys, ale jde jen

o pojmenování, řekněme čestné označení.
Nicméně se cítíme opravdovou vesnicí
a vesničany, samozřejmě v tom dobrém
slova smyslu.“

Můžete tedy porovnávat práci pro dva
územní celky: pro obec a pro kraj?

Příroda na
území

vojenského
prostoru

Brdy

TE
XT

 A
 F

O
TO

: J
IŘ

Í J
U

ŘÍ
K

4

Středočeský kraj má oproti jiným krajům několik odlišností.
Především nemá vlastní krajské město a jeho úřady mají sídlo na
území hlavního města Prahy. Právě naše metropole pak vytváří další
odlišnost, a to v podobě cizího území uprostřed Středočeského kraje.
O případných dalších specifikách, tentokrát týkajících se životního
prostředí jsme si povídali s panem PhDr. Markem Semerádem,
náměstkem středočeského hejtmana pro zemědělství a životní
prostředí.

Pane Semeráde, proč jste si zvolil pro
své působení právě oblast zemědělství
a životního prostředí?

„Od mala jsem vyrůstal na vesnici, zde
v Cerhenicích na Kolínsku. Jsem tedy
opravdový vesničan, navíc posledních
deset let jsem tady starostou a i zde se 
opět setkávám s problematikou životního
prostředí.“

Specifika Středočeského kraje



přírodního bohatství je dostačující a její
zvyšování by jen omezilo například pohyb
turistů.“

Na závěr prosím vyzdvihněte hlavní
problémy Středočeského kraje?

„Jedná se o kombinaci intenzity do-
pravy, vždyť každý, kdo jede do Prahy,
musí přes nás projet, a kotlů na tuhá pali-
va. Celokrajským tématem jsou rovněž
vodovody a kanalizace. A pak se musím
vrátit k ekologické výchově na školách,
vždyť černé skládky se množí takřka
geometrickou řadou, ještě v devadesátých
letech tak tomu nebylo, a to nechápu.“

Abychom nekončili tak smutně, co se
již povedlo nebo daří?

„Těší mne právě jak se rozebíhá ona
ekologická výchova na školách i mimo ně.
Zde vidím  velkou naději pro budoucnost.“

Děkuji za rozhovor

v důsledku bezprostřední vliv na kvalitu
životního prostředí. Je přímá úměra mezi
výdaji obcí na životní prostředí, například
na likvidaci černých skládek, a absencí
ekologické výchovy na školách. Každé
dítě by již ze základní školy mělo vědět, že
je „in“ chovat se dobře k životnímu
prostředí, třídit atd. Toto je potřeba
nastartovat.“

Středočeského kraje se bezprostředně
dotýkají i taková neobvyklá území,
jako jsou zaniklé vojenské prostory
nebo oblast Křivoklátska. Jak to
s nimi bude v budoucnu?

„Brdy se kromě Středočeského kraje
dotýkají i kraje Plzeňského, zde musí vzni-
knout vzájemná dohoda, komu co vlastně
patří, pak můžeme pokračovat dále. Z Brd
by měly, podle mne, vzniknout zelené
plíce Středních Čech.

Pokud se týká Křivoklátska, současné
vedení kraje se po rozsáhlých odborných
debatách a konzultacích postavilo proti
tomu, aby zde byl vyhlášen národní park.
Myslíme si, že současná ochrana zdejšího

Vedle svých funkcí starosty
a náměstka ještě stíháte být učitelem
na základní škole. Jak se díváte na
ekologickou výchovu ve školách?

„Toto je moje další priorita, která je
svým konečným vyzněním asi tou nejdů-
ležitější. Ekologická výuka dětí má

Příroda 
na území
vojenského
prostoru
Brd

Z vinobraní
v Mělníku
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www.stredoceskykraj.cz

Lipanská mohyla – jedna 
z mnoha památek Středních Čech

Dočkáme se takovýchto
vinohradů i ve středu Čech



Ekologové někdy označují travinné porosty jako trávníky.
Uvedený výraz ale může čtenáři vnuknout představu jedné,
zejména mezi mužskou částí populace oblíbené podoby travinných
porostů – fotbalového hřiště, travnatého tenisového dvorce či
golfového sportoviště. 

Z praktického hlediska dělíme travinné porosty do tří
základních skupin:

(1) přírodní travinné porosty – jak již napovídá jejich ozna-
čení, vznikly přírodními procesy v oblastech, kde nedostatek vody
nedovoluje vytvoření souvislého lesa. Na druhou stranu úhrn
srážek a jejich rozložení v průběhu roku musejí být dostatečné na
to, aby zabránily zrodu pouští či polopouští. Trávy rostou ve
velkém množství nejčastěji v podnebí, kde od ledna do prosince
spadne 500–900 mm srážek a kde průměrná roční teplota kolísá
mezi -5 a 20°C. Nicméně snesou i vyšší roční úhrn srážek (až
1 500 mm) a nevadí jim ani větší mráz či horka. Zarůstání
přírodních travinných ekosystémů zabraňuje spásání vegetace
volně žijícími býložravci a pravidelně se opakující požáry.

(2) umělé travinné porosty – tento typ travinného pokryvu
vzniká vysetím a vyžaduje systematickou lidskou péčí. Kromě
výše uvedených sportovišť do této kategorie spadají kupř.
i zahradní a parkové trávníky a část produkčních luk. 

(3) polopřírodní až přírodě blízké travinné porosty – uvedená
kategorie travinných formací kombinuje některé charakteristiky
obou předchozích typů. Ačkoliv je tvoří přirozená rostlinná
společenstva (fytocenózy), polopřírodní travinné porosty se
neobejdou bez obhospodařování. Nejčastěji se jedná o pastvu
hospodářských zvířat  a sečení. Řekněme si rovnou, že v mírném
pásu v současnosti tvoří většinu travinných porostů. Důvod je
zřejmý. Představují totiž druhotnou (sekundární) vegetaci, která
nahradila původní (primární) ekosystém, nejčastěji přírodní les. 

TRÁVA AŽ ZA OBZOR
Přírodní travinné ekosystémy představovaly ještě v době, kdy 
se janovský snílek Kryštof Kolumbus v barvách sjednoceného
Španělského království vypravil v na dnešní poměry vratkých
kocábkách dosud neprobádanou cestou za kořením, drahokamy
a dalšími indickými poklady, plošně zdaleka nejrozšířenější
suchozemský typ krajinného pokryvu na naší planetě.  

A není divu. Kromě dobře známých savan, rozkládajících se
v tropické nebo subtropické Jižní Americe, Indii, Austrálii a pře-
devším v Africe, se přírodní síly podílely na vzniku a následně
udržovaly rozsáhlé travinné porosty v mírném pásu. V Severní
Americe je nejen čtenáři románů Karla Maye znají jako prérie,
v Jižní Americe jim říkají pampy, kdežto nemalou část Eurasie
pokrývaly stepi. Nešlo o nikterak malé plochy, spíše naopak.
Biogeografové je proto klasifikují jako samostatné biomy.  

NENÍ TRÁVA JAKO TRÁVA
Jako travinné porosty označujeme plochy, kde ve vegetaci
převládají lipnicovité, šáchorovité nebo sítinovité rostliny.
Málokdo ví, že jen vlastních trav, tedy lipnicovitých, roste na Zemi
přes 10 000 druhů, Pro srovnání, v celé České republice se
vyskytuje 3 754  druhů cévnatých rostlin, a to do tohoto výčtu
zahrnujeme také 1 359 nepůvodních. Lipnicovité rostliny obvykle
představují byliny s překvapivě rozsáhlým kořenovým systémem,
úzkými listy a listnatými stébly s nápadnými kolénky. Plodem
bývá obilka: ostatně, obilniny nejsou nic jiného než pěstované
vyšlechtěné trávy. Protože šáchory veřejnost až tolik nezná,
připomeňme, že botanici do stejnojmenné čeledi  řadí také ostřice.
Druhové složení travin závisí na obsahu živin v půdě, půdní
vlhkosti, nadmořské výšce a u obhospodařovaných travinných
porostů i na počtu a načasování sečí. 
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Velkou část
původních

severo-
amerických

prérií lidé
přeměnili na

pastviny
a pole.

Snímek byl
pořízen

v Montaně. 

PROČ OCHRANU PŘÍRODY ZAJÍMAJÍ 

TRAVINY
„Pojeme dál, tady je jen tráva,“ říká rozhodně hlava rodiny
a skupina výletníků loudavě pokračuje ve svém výšlapu dál.
Popsaná příhoda dokládá často rozšířený názor, že bezlesí,
pokud pochopitelně nemáme na mysli ornou půdu, skalní
útvary, vodní plochu nebo zastavěné pozemky, tvoří jen 
bezcenná, nezajímavá, všude stejná a takříkajíc anonymní
tráva. Podíváme-li se ovšem na travinné porosty poněkud
podrobněji, zjistíme, že velmi často je pravdou opak.

Louky v Moravskoslezských Beskydách, často ve vyšších polohách pohoří, po staletí
udržovala salašnická pastva, součást tradiční valašské kultury. Nové pastviny, polany,
vznikaly i na strmých svazích vymýcením lesa. Ještě v polovině 19. století pásli bačové na
hřebenech Beskyd na 15 000 ovcí. 



Proč o rozsahu primárních travin hovoříme v minulém čase?
Původní travinné ekosystémy v tropech, subtropech a v mírném
pásu člověk již stačil významně ovlivnit. Na jejich místě
v současnosti najdeme nejen pastviny, obhospodařované louky
a pole, ale i zástavbu, vodní hladinu přehradních nádrží a hlavně
ve státech, kde vlády finančně podporují zalesňování, i lesy, byť
obvykle jako monokultury často nepůvodních dřevin. 

Ačkoliv se tento údaj může zdát jako nadsázka, pečlivé
inventarizační průzkumy opakovaně potvrdily, že některé přírodě
blízké travinné ekosystémy v Evropě osídluje vyšší počet druhů
volně žijících živočichů, planě rostoucích rostlin a dalších
organismů než tropický deštný prales. Polopřírodní a přírodě
blízké traviny hostí tři čtvrtiny druhů denních motýlů vysky-
tujících se na našem kontinentě. O to závažnějším problémem
zůstává drastický úbytek těchto bezobratlých živočichů, zazname-
naný v evropských travinných ekosystémech v posledních dvaceti
letech.

BioM JE VElKý „uNiforMNí“ EKoSyStéM
Pod pojmem biom máme na mysli rozsáhlou oblast na souši či
moři osídlenou příbuznými společenstvy volně žijících živoči-
chů, planě rostoucích rostlin a dalších organismů, závislými na
podobných podnebních a půdních podmínkách. Mezi biomy
patří kupříkladu tropické deštné pralesy, savany, stepi, polo-
pouště, pouště, tvrdolisté lesy, listnaté lesy mírného pásma,
severské jehličnaté lesy známější jako tajga nebo tundra.

Savana představuje vegetační formaci s převládajícími porosty vysokých trav a bylin a s roztroušenými dřevinami. Vzniká v tropických a subtropických
oblastech, kde v průběhu roku nastává alespoň jednou dlouhé období sucha. Na obrázku pštros dvouprstý (Struthio camelus) v savaně střední Etiopie.
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Z EVroPy drAMAtiCKy MiZEJí lučNí Motýli
denní motýly si neoblíbili jen profesionální a amatérští entomologové.
ochránci přírody již delší dobu vědí, že právě početnost zmiňovaných
bezobratlých a její změny mohou odrážet trendy probíhající v populacích
četného suchozemského hmyzu včetně pro zemědělství klíčových
opylovačů. 
o to závažnější zjištění přináší rozsáhlá zpráva, uveřejněná nedávno
Evropskou agenturou životního prostředí (EEA). Shrnuje výsledky
dlouhodobého, opakovaného a standardními metodami prováděného
sledování (monitorování) lučních  motýlů, probíhajícího v letech 1990 –
2011 v celkem 19 evropských státech. Na 3 500 úsecích zaznamenávali
vyškolení sčitatelé výskyt a počet 17 druhů těchto nápadných a dobře
rozpoznatelných živočichů. Aby výsledky nemohl ovlivnit výběr monitoro-
vaných druhů, zvolili si odborníci pro sčítání sedm široce rozšířených
druhů, zatímco deset studovaných motýlích taxonů se vyznačuje specific-
kými nároky na prostředí – jde tedy o specialisty. terénní pracovníci
procházejí úsek dlouhý 500 až 3 500 m a registrují všechny motýly 2,5 m
nalevo a napravo od linie a 5 m před a nad sebou. Sčítání se uskutečňuje
v březnu až dubnu, v jižněji položených oblastech také v září a říjnu.      
Proč by nás měly výstupy sčítání, koordinovaného nevládní organizací
ochrana  motýlů Evropy (BCE), znepokojovat? Početnost lučních motýlů
poklesla od počátku 90. let 20. století o téměř polovinu. u osmi
sledovaných druhů motýlů vázaných výskytem na travinné porosty se
početnost  snižuje, u dvou se za poslední dvacetiletí významněji nezměnila
a jen jediný, nápadně vybarvený soumračník skořicový (Spialia sertorius)
na  našem kontinentě přibývá. u zbývajících šesti motýlích druhů zatím
nedokážeme trend v jejich stavech v Evropě objektivně vyhodnotit.  
Jak ale drastický úbytek evropských denních motýlů souvisí s travinnými
porosty? Hned dvakrát. intenzifikace zemědělské výroby, zasahující zejmé-
na nížinné oblasti od Portugalska po ural, vede nezřídka k tomu, že se
obhospodařované louky stávají pro motýly zcela neobyvatelné. Neprospívá
jim ani přesně opačná situace běžná především na velkých plochách
východní a jižní Evropy. Ve srovnání s nížinami méně produktivní travinné
porosty v horských a mokřadních oblastech rolníci opouštějí, takže
zůstávají ladem a po určité době zcela zarůstají dřevinami. 
Není divu, že v severozápadní Evropě luční motýli přežívají téměř výlučně
v silničních příkopech, železničních náspech, skalnatých a zamokřených
místech, lidských sídlech a chráněných územích. Jak upozorňují autoři
studie, další přítomnost lučních motýlů na našem kontinentě závisí na
existenci ploch, kde se stále ještě uplatňuje k životnímu prostředí šetrné
tradiční zemědělství. doufejme, že alespoň v členských státech Evropské
unie situaci již v blízké budoucnosti zlepší nové, lépe zacílené dotační
programy v rámci Společné zemědělské politiky (CAP). 

Svérázný typ travinného porotu, španělskou
dehesu, vytvořilo pravidelné spásání dobytkem
a výběrové obhospodařování rozvolněných
doubrav. V částech národního parku
Cabaňeros, kam se velcí býložravci 
dostanou jen obtížně, zarůstá 
zmiňovaná kulturní krajina 
dřevinami. 

Volně žijící velcí
býložravci
v africké savaně
vyprodukují na
jednotku plochy
více živé bioma-
sy než hospodář-
ská zvířata 
ve stejném
prostředí. Žirafy
masajské (Giraffa
cameleopardalis
tippelskirchi) ve
známé národní
přírodní rezervaci
Masai Mara
v Keni.



BEZ ČLOVĚKA TO PROSTĚ NEJDE
Obdobně jako jinde v Evropě také v ČR patří většina travin mezi
polopřírodní až přírodě blízké ekosystémy. I v době největšího
rozšíření lesa, tedy v době kolem roku  5 500 př. n.l., existovalo na
území dnešní ČR primární bezlesí. Podle nejdříve odmítaného,
nyní naopak stále více přijímaného názoru nizozemského ekologa
Franse Very bylo bezprostředním důsledkem spásání vegetace
velkými volně žijícími kopytníky. Zubři, pratuři či jeleni podle
tohoto názoru nedovolovali zejména v nižších polohách vzniknout
souvisle zapojenému lesu. Jiní autoři se domnívají, že alespoň
v nížinách napomáhaly před příchodem zemědělců udržovat
otevřený rozvolněný les přírodní činitelé jako větrné smrště,
záplavy nebo požáry. Krajina se postupně začala na velkých
plochách otvírat s rozvojem zemědělství včetně pastevectví. 

V široké škále náhradních travinných formací představují
jednu z krajností ekosystémy, jako jsou travinné porosty rostoucí
na skalnatých stráních, které na první pohled nerozeznáme od
přírodních ekosystémů. Druhý extrém zastupují kupř. některé
intenzivně využívané vysoce produktivní louky v Polabí nebo
v moravských úvalech. Při našem třídění travinných porostů je
jasné, že do kategorie polopřírodních travinných ekosystémů 
patří i vůbec nejrozšířenější typ travin – vlhké a mezofilní (upřed-
nostňující střední vlhkost, tedy ani vlhké, ani suché prostředí)
pravidelně sečené louky.

Mezi všemi základními typy ekosystémů se nejmenším
podílem z celkové rozlohy, nacházejícím se v národních parcích,
přírodních rezervacích a dalších chráněných územích, vyznačují
hned po jezerech traviny mírného pásu. Naproti tomu poměr mezi
rozlohou, kde již bylo původní prostředí přeměněno člověkem na
zemědělskou půdu nebo zástavbu, a chráněnou plochou je nejvyšší
u travinných porostů mírného pásu, savan a velkých souvislých
křovin. Tato skutečnost dokonale odráží nejen stále rostoucí tlak
na jejich hospodářské využívání, ale i další nepříjemnou pravdu:
význam travin na rozdíl od lesních a mokřadních ekosystémů
občas nedoceňují ani profesionální a amatérští ochránci přírody. 

V České republice se s přírodními travinnými porosty
setkáváme jen vzácně. Primární bezlesí rozhodně nemůžeme
považovat za velkoplošný typ zemského pokryvu: v současné
krajině představuje spíše zbytkové biotopy, které se udržely
v extrémních podmínkách. Jedná se především o malé plochy step-
ního charakteru zachované v nejteplejších částech ČR, stanoviště
skalních stepí v Českém středohoří či na Pálavě, některá travinami
zarostlá rašeliniště, slaniska, vřesoviště nebo porosty nad horní
hranicí lesa v Krkonoších, Kralickém Sněžníku a Jeseníkách,
označovaná výstižným výrazem alpínské pralouky.

Vlhké louky
jako

v národní
přírodní re-

zervaci Velký
a Malý Tisý
v chráněné

krajinné
oblasti

Třeboňsko
vyžadují

pravidelnou
lidskou péči,

a^ už
sečením,

nebo
spásání

dobytkem.

Nenáročná
ostřicím

příbuzná
mařice

(Claudium
spp.)

dorůstá do
výšky

dospělého
muže.

Ve florid-
ském

národním
parku

Everglades
vytváří

v oblastech,
prostoupe-

ných sladko-
vodními
kanály,

rozlehlé
zaplavované

prérie.
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celé EU, staly se zmiňované biotopy součástí soustavy chráně-
ných území EU Natura 2000, v současnosti počtem lokalit
představující největší systém chráněných území na světě vy-
tvářený na stejném principu. Podrobnosti o travinných biotopech,
chráněných v ČR soustavou Natura 2000, přináší vysoce
informativní článek Ondřeje Bílka, uveřejněný v minulém čísle
našeho časopisu (Nika, 34, 14 – 17, 2013). Mezi nejznámější
maloplošná zvláště chráněná území, zachovávající cenné traviny,
patří mj. národní přírodní rezervace Pouzdřanská step na
Břeclavsku nebo Mohelenská hadcová step v okrese Třebíč. 

Přestože nechceme čtenáře zatěžovat čísly, stojí za to
připomenout, že v současnosti najdeme biotopy s travinobylinným
pokryvem na 12,5 % celkové rozlohy našeho státu. Jinak řečeno,
travinné porosty představují 22 % výměry zemědělské půdy,
přičemž pětinu z nich tvoří dočasné travní plochy. Pravidelně
obhospodařované  louky a pastviny, které nesplňují definici
přírodních travinných porostů, tvoří v ČR tři čtvrtiny rozlohy
travinných ploch. 

Význam travinných porostů jako součásti přírodního
a krajinného dědictví výmluvně podtrhuje fakt, že představují
přibližně třetinu z 61 typů přírodních stanovišť, které se  vyskytují
v České republice a na které se vztahuje směrnice č. 92/43/EHS
o ochraně přírodních stanovišť, volně žijících živočichů a planě
rostoucích rostlin, v platném znění, známější spíše pod zkráceným
názvem směrnice o stanovištích. Protože jsou cenné z hlediska

Část území,
které v roce
1968
Nizozemci
získali
vysušením
moře,
ponechali
samovolné-
mu vývoji.
V chráně-
ném území
Oostvaarder-
plassen
ověřují
hypotézu, 
že velcí
býložravci
dokáží
spásáním
udržet
otevřenou
krajinu.

Čáp bílý (Ciconia ciconia) vyhledává potravu zejména na vlhkých
a mezofilních loukách. Početnost tohoto oblíbeného brodivého ptáka se na
území ČR odhaduje na 800 párů. V roce 2013 úspěšnost rozmnožování čápa
bílého negativně poznamenal chladný začátek jara.

Zemědělsky využívané pozemky, tedy orná půda, louky a pastviny, zabírají
v České republice polovinu státního území. Kulturní krajina na Benešovsku
je obhospodařována méně intenzivně než v nížinách. 
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by rádi měli po ruce pro rozhodování o přírodě určité číslo, protože
nekonečno může být někdy chápáno stejně jako druhá mezní
hodnota přirozené číselné osy, tedy nula.   

Ve snaze poskytnout další argumenty v nekonečné debatě
o hodnotě přírody zažil na přelomu tisíciletí učiněné zmrtvých-
vstání přístup označovaný jako ekosystémové služby. Nejde o nic
jiného než o všechny přínosy čili užitky, které lidé získávají
z ekosystémů, jako je opylování, tvorba půd či produkce dřeva.
I když uvedený způsob hodnocení přírody má nepochybná ome-
zení, překvapivě rychle si jej po celém světě oblíbila široká škála
uživatelů.  

V ČR se právě travinné ekosystémy staly spolu s lesními
porosty, údolními nivami a městskou zelení jedny z prvních,
u nichž se odborníci pokusili vyčíslit jimi poskytované eko-
systémové služby v peněžní hodnotě. Kolektiv pracovníků Centra
pro otázky životního prostředí Univerzity Karlovy v Praze nedáv-
no zpracoval pro Agenturu ochrany přírody a krajiny ČR podrob-
nou studii kvantifikující hodnotu ekosystémových služeb, který-
mi travinné ekosystémy podporují kvalitu života obyvatel naší
země. Autoři se zaměřili nejen na produkci sena a hovězího masa,
ale i na regulaci podnebí ukládáním uhlíku, snižování půdní eroze,
odstraňování nadbytečného dusíku z prostředí, omezování šíření
invazních nepůvodních druhů a na poskytování příležitostí
k rekreaci a odpočinku.

K jakým závěrům experti dospěli? Roční hodnotu ekosysté-
mových služeb poskytovaných travinnými biotopy na území ČR
vyčíslili přibližně na 65 miliard Kč. Při podrobnějším pohledu
zjistíme, že 36 miliardami Kč se na této částce podílejí
obhospodařované pastviny a louky, zbytek připadá na přírodní
nebo přírodě blízké travinné porosty. Situace ale vypadá jinak,
přepočteme-li hodnotu ekosystémových služeb na jednotku
plochy. Ta se u přírodních rovin vyšplhala až na 79 201 Kč/ha,
kdežto v případě obhospodařovaných travin jde o 51 428 Kč/ha.

TRAVINNÉ POROSTY V ČESKÉ REPUBLICE:
PŘÍNOSY MNOHONÁSOBNĚ PŘEVYŠUJÍ
NÁKLADY
Odpověď na naprosto legitimní otázku, jakou cenu má příroda,
se bude pochopitelně lišit podle respondenta. Její milovník,
a nemusí jít o aktivního ochranáře, po krátkém přemýšlení odpoví,
že – alespoň pro něj – astronomickou. Etik dojde k závěru, že
hodnotu přírody samu o sobě, její vnitřní hodnotu, nedokážeme
vyčíslit. Nicméně jak ekonomové, tak řídící pracovníci a politici
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Kdysi
obhospoda-

řované louky
v povodí

řeky Neris
zarůstají

dřevinami.

Vstavačovité (Orchidaceae), jednoděložné rostliny
s nápadným hroznovitým květenstvím známější jako

orchideje, citlivě reagují na kyselost prostředí a vyžadují
pravidelně obhospodařované louky.



Přírodní a přírodě blízké traviny si vedly lépe v regulaci odtoku
vody, odstraňování dusíku a regulaci biologických invazí. Pokud
jde o jednotlivé typy travinných ekosystémů, nejvyššího „výkonu“
na jednotku plochy dosahují plošně značně rozšířené vlhké a nivní
louky, a to téměř 120 000 Kč/ha. Příčinu musíme hledat v jejich
celkově vyšší produktivitě a poměrné zachovalosti.  

Nejdůležitější poselství předkládá studie o jednom ze
základních ekonomických postupů, analýze výdajů a přínosů.
V roce 2010 jsme na péči o travinné ekosystémy vynaložili
přinejmenším 2,5 miliardy Kč. Užitky poskytované travinnými
porosty tak převyšují na ně vynakládané výdaje o řád, přestože až
na malé výjimky neprocházejí standardním peněžním účetnictvím.
Ačkoliv výpočet může být z pochopitelných důvodů zatížen
chybou a musel pracovat se značnou neurčitostí, výsledek je víc
než výmluvný.   

VIDĚT PŘES TRÁVU TRAVINY 
Rozmanité typy travinných porostů v současnosti zabírají podle
nejnovějších údajů celosvětově 32,8 % rozlohy souše. Zůstávají
tak nejrozšířenějším typem krajinného pokryvu, i když plocha lesů

Kůň
Převalského
(Equus ferus
przewalskii),
původně
osídlující
středoasijské
stepi, byl ve
volné
přírodě
vyhuben na
konci 60. let
20. století.
Zachránil jej
chov v lidské
péči, 
na němž
se významně
podílí
pražská 
zoologická
zahrada.

Rozlehlé
travinné
porosty
v rezervaci
Pilanesberg
v Jihoafrické
republice
přecházejí
místy v buš.
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je i přes pokračující úbytek jen o málo menší. Již dnes si v trav-
inách hledá živobytí na 800 milionů lidí. Respektovaná
Organizace Spojených národů pro výživu a zemědělství (FAO)
uvádí, že travinné porosty představují 70 % veškeré zemědělsky
využívané půdy. Tvrzení, že travinné biomy patří v globálním
měřítku k nejperspektivnějším potravinovým a surovinovým
přírodním zdrojům, není jen zbožným přáním, ale předvídatelnou
skutečností. Co se ale na rozdíl od celkové rozlohy travinných
ekosystémů naopak výrazně mění, je podíl přírodních travin: ten
setrvale klesá. Bohužel ani scénáře dalšího vývoje biosféry nejsou
z tohoto pohledu příznivé. Předpokládají totiž, že změny podnebí,
ať už je působí cokoli, úbytek přirozených travinných porostů ještě
urychlí.

Jestliže chceme zachovat přírodní travinné formace
v rozumném rozsahu i do budoucna, měli bychom právě na těchto
plochách rozšiřovat chráněná území či vyhlašovat nová. Přírodní,
přírodě blízké a některé polopřírodní traviny osídlují pozoruhodné
druhy volně žijících živočichů, planě rostoucích rostlin a dalších
organismů, které se oprávněně dostaly do hledáčku ochrany
přírody. Proto je stejně důležité obhospodařovat traviny
v nechráněné krajině k prostředí i lidskému zdraví co nejšetrněji,
a to i z čistě pragmatického hlediska. Bohatě se nám odvděčí
přehršlí ekosystémových služeb.  

Klokani se spokojí se suchou a tvrdou trávou, kterou hospodářská zvířata
odmítají. Jsou fyziologicky dokonale přizpůsobeni horkému a suchému
prostředí. Proto velké druhy 
australských 
vačnatců, jako 
je klokan rudý 
(Macropus rufus), 
prosperují.
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Celkový krajinný ráz Středních Brdů právě
díky přísnému vojenskému režimu, který
omezoval bezprostřední vlivy civili-
začních změn a jejich negativních dopa-
dů na životní prostředí, zůstal svým
způsobem zakonzervován  tak, že účastníci
Konference o ochraně přírody a krajiny ve
vojenských újezdech v Libavé v roce 2006
došli k závěru: „Příroda ve Vojenském
újezdu Brdy z botanického, zoologické-
ho a v neposlední řadě ochranářského
pohledu patří k nesmírně zajímavým
oblastem. Je velmi pravděpodobné, že bez
existence vojenského újezdu bychom se

STŘEDNÍ BRDY III.
Červený potok
Ministerstvo obrany poslalo v červnu 2013 do meziresortního
připomínkového řízení návrh zákona, který mimo jiné obsahuje
zrušení Vojenského újezdu Brdy do konce roku 2015. Návrh na
zrušení vojenského prostoru, který nepřetržitých 85 let svým
omezujícím statutem ve skutečnosti ochránil přírodní a krajinný ráz
brdského lesnatého horstva tvořícího svou florou, faunou, geologií
i reliéfem  samostatný ekologický a sociologický celek  uprostřed
Čech, jedinečný mezi všemi hercynskými soustavami střední Evropy,
vyvolává nemenší rozpaky než jeho vyhlášení  v roce 1928. Tehdy se
řada předních českých intelektuálů obávala, že zřízením vojenského
výcvikového prostoru bude onen jedinečný přírodně krajinářský
celek zničen. Skutečně intenzivní vojenská činnost se však soustředila
jen na vymezené plochy. Na nich opravdu došlo k výrazným
změnám, ale na druhou stranu přírodní sukcesí se tam vytvořila
druhotná stanoviště, která přírodovědci velice oceňují.

s některými druhy rostlin a živočichů dnes
na území Brd už vůbec nesetkali“. 

V minulých dvou exkurzích jsme se
podívali na unikátní lokality Padrťska
a dále v oblasti Toku, z nichž některé jsou
chráněny jako Evropsky významná území.
Na tomto třetím výletě se budeme po-
hybovat v povodí Červeného potoka.  Proč
zrovna Červený? Není to od nevinně
prolité krve, ale od železa. 

Červený potok pramení a protéká
územím, jehož horniny obsahují slouče-
niny železa, které potok zbarvují do
červeného odstínu. Železné rudy v Brdech
patří však už do jiné kapitoly.  Pramen
Červeného potoka můžeme hledat v mok-
řadech  na severních svazích vrchu  Kalich
(756 m n.m.). Kalich tvoří rozvodí mezi
Příbramskem a Hořovickem. Vody z jeho
jižních svahů stékají na Příbramsko
Obecnickým potokem, který obtéká nej-
vyšší horu Brdů Tok a napájí Obecnickou
vodní nádrž zvanou Octárna po zaniklé
octárenské živnosti. 

Nádrž Octárna



kněžna paní von Hanau nechala okolí ještě
upravit podle svého urozeného vkusu
secesními altánky, sypanými cestičkami,
lavičkami a můstky. Stačilo několik
velkých vod, aby navrátilo okolí do
přírodního stavu. 

Necelý kilometr na severozápad od
Krkavčiny se nachází romantický skalní
útvar Jindřichova skála. Z balvanitého
svahu vystupuje na dvacet metrů vysoká
stěna. Její vrcholová hrana ve 588 m n.m.
s torzem letitého dubu  nabízí nejen
rozhled na zříceninu hradu Valdeka na
úpatí Barance (663 m n.m.) nad údolím
Červeného potoka, ale ještě dál na Děda
a Krušnou horu na Křivoklátsku. Na
skalách se udržel reliktní bor s duby. Skála
se původně jmenovala Vísecká podle
nedaleké Malé Vísky. Teprve před 1. svě-
tovou válkou ji hořovické panstvo pře-
jmenovalo podle kurfüstera Heinricha von
Hanau na Heinrich Fels, tedy v překladu
na Jindřichovu skálu. A ten nový počeštělý
název se ujal.  

Temeno Berana, nedalekého kopce
v 684 m n.m. na jihozápad od Jindřichovy
skály, ve slunci oslňuje bělostí  balvanů
z čistého křemene.  Podle dochovaných
zpráv zde kdysi rostl hraniční Beranův

kostela ve Svaté Dobrotivé. Již zmizelý
věkovitý dub s obrázkem Madony snad
prý mohl pamatovat lidovou léčitelku
poustevnici Lídu. Pomáhala lidem a lidé
její památku zachovali v pověstech. 

Potůček od Panny Lídy se vlévá do
Červeného potoka zleva pod zaniklou
Starou fořtovnou. Odtamtud jeho vody
proudí mezi skalkami, protékají balva-
nitými peřejemi a vytvářejí drobné vodo-
pády, místy se dravý tok ztišuje v tůních
s rybkami. Pod vrchem Krkavčinou
(615 m n.m.) se skálou „Ježkův omyl“ se
bystřina zklidňuje ve Velkém valdeckém
rybníce. O něco níže po proudu býval
Malý valdecký rybník. Dne 25. května
roku 1872 došlo v Brdech k obrovské
průtrži mračen s následující povodňovou
vlnou, která  protrhla hráze obou rybníků.
Opraven byl pouze ten Velký připomínající
jezírko v kouzelném prostředí. Hořovická

Červený potok cestou k severu
obohacuje množství drobných přítoků
a lesních bystřin.  Zdrojem jedné z nich je
památná studánka U panny Lídy pod
kopcem Hejlákem s vojenskou pozoro-
vatelnou ve 691 m n.m. Její lahodnou vo-
dou se osvěžovali poutníci z Příbrami do

Valdek, nádvoří s věží
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Brdské svahy

Bystřina z Toku

Výhled oknem směr Jordán



Tak se znak střídavě s kančí hlavou
a zajícem ocitl na Valdeku. Nejslavnějším
Buzicem Zajícem z Valdeka se stal Vilém,
ochránce královny Elišky Přemyslovny  za
doby Jana Lucemburského. Protože byl
statečným a čestným rytířem, nezbývalo
mu nic jiného než  zahynout za válečného
tažení v Bavorsku. K tomu došlo v roce
1319. 

Za vlády krále Václava IV.  se Valdek
stal hradem královským. V 16. století
patřilo komárovské panství bohatému
hutnickému rodu Pešíků z Komárova.
Z nich vyniknul jako hejtman Podbrd-
ského kraje Kunata Pešík z Komárova
a jeho syn Jindřich jako vynikající
železářský odborník. Po něm majetek
získal jiný vzdělanec v oboru hornictví -
hutnictví, a to Jindřich Ota z Losu. Jako

účastníku protihabsburského povstání po
prohrané bitvě na Bílé hoře mu byly
všechny statky včetně hradu Valdeka zkon-
fiskovány a nakonec přišel dne 21. června
1621 na Staroměstském náměstí i o vlastní
hlavu. Ke všem těmto událostem se pojí 
řada lidových bájí a pověstí. 

Majetku se v roce 1623 zmocnili
katoličtí prohabsburští Martinicové. Po
nich následovali Vratislavové z Mitrovic
a Vrbnové. Zejména Rudolf z Vrbna
povznesl brdské hutnictví na špičkovou
úroveň.  Hořovické panství si v roce 1852 
koupil hessensko-kasselský kurfürst  Frie-
drich Wilhelm I., Fürst von Hanau. On ani

tam na dny svátků sv. Prokopa a sv.
Vojtěcha konaly velkolepé poutě. Pod obcí
Mrtník směrem ke Komárovu Červený
potok napájí ještě dva rybníky, Dráteník
a Červený. Ale to už bychom s vodou
plynuli pryč z Brd. 

My se však vrátíme zpět dvě míle proti
proudu a vyšplháme se kamenným mořem
kambrických slepenců na ostroh, na němž
Oldřich Zajíc z Valdeka ze starodávného
brdského rodu Buziců dal v polovině 13.
století postavit jeden z nejpevnějších hradů
v Čechách. Bivoj ze starých pověstí
českých měl údajně pocházet z rodu
Buziců, kteří dostali do znaku kančí hlavu.

Vřesoviště
s kapradi-

nami
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dub. Dnes ho nahradila borovice. Z oněch
zpráv o vyměřování a přeměřování hra-
nic katastrů a panství se dozvídáme, že 
ve Středních Brdech i ve vyšších polo-
hách ještě v polovině 18. století byl dub
zastoupen ve větší míře než bychom si
představovali. Křemenité slepencové skal-
ní útvary pokračují ještě půl kilometru 
až k silnici do Zaječova. 

Při pohledu zpět k toku Červeného
potoka zaujme pozornost novodobé vod-
ní dílo Záskalská o objemu 750 000 m3

kvalitní vody. Vodní nádrž se rozkládá na
ploše 14,8 ha,  je 600 m dlouhá a má ma-
ximální hloubku 13,4 m. Byla vybudo-
vána v roce 1959. Jejím posláním je
poskytovat užitkovou vodu pro komá-
rovské železárny, rekreační využití
a zmírnění přívalové vlny. Dvě sta metrů
za hrází se nad Červeným potokem tyčí
Mrtnická skála s připomínkou povodně
z roku 1872. 

Přehrada byla vybudována  v údolí pod
vrchem zvaným Jedová hora (536,8 m  
n.m.). Hora je provrtána kilometry šachet
a štol dolů na kvalitní železnou rudu. Ta 
se tu těžila snad již od údobí kelt-
ského laténu po mnoho staletí a zpracová-
vala se v hutích nedalekého Komárova,
jehož první osídlení archeologové zařadili
do 6. století. Se železnou rudou se záro-
veň těžila rumělka, z níž se získávala
jedovatá rtuť. Odtud hora dostala pří-
zvisko jedová, zkomolením vznikla
Dědova hora.    

Horníci měli svá obydlí v obci Mrtník
s původně gotickým, renesančně a barokně
přestavovaným  kostelem z roku 1352. Po
celý středověk až do konce 19. století se

Pod Hejlákem



román. Valdek obdivovali Karel Jaromír
Erben, literáti bratři Nejedlých ze Žebráku, 
brdští vlastenci Šebestián Hněvkovský,
páter Josef Vorel,  Josef Bronislav Mencl,
jakož i Božena Němcová a Jaroslav
Vrchlický. Malebný  Valdek a jeho okolí
nemohlo nechat lhostejnými malíře.
Namátkou jmenujme krajináře Aloise
Kirniga a Hugo Ullika z 19. století nebo
Otakara Nejedlého z 20. století., na jejichž
plátnech se objevila zřícenina hradu
Valdek. V hořovickém zámku visí žánrová
olejomalba z Valdeku od maďarského
autora Nessényiho. Vynález fotoaparátu
usnadnil zobrazování Valdeku na pohled-
nicích, v kalendářích, knížkách i v sou-
kromých archivech.  Obrázkem z Valdeka
se rozloučíme se třetím společným
putováním po Středních Brdech. 

V příští kapitole se vydáme po
Jineckých hřebenech do kambria za tri-
lobity a po brdském železářství.  

jeho potomci se nijak nesblížili s českým
národem a v době německé válečné
okupace se aktivně hlásili k nacistům.
Proto se na ně a jejich majetek po roce
1945 vztahovaly poválečné zákony, podle
kterých byl jejich majetek jako majetek
nepřátel a zrádců národa zestátněn. Ni-
kdo z nich však nepřišel o hlavu jako
nešťastný Jindřich Ota z Losu v osud-
ném roce 1621. 

Hrad Valdek byl po Bílé hoře ještěl
zachovalý, leč pozvolna chátral. V době
národního obrození zbyly impozantní
trosky hradu s mohutnou okrouhlou věží,
tzv. bergfritem, které lákaly k návštěvám
romantické duše a lid ke shromážděním za
nápravu věcí národních a sociálních.
A nebylo toho málo. Toho trápení, bez-
práví, tužeb i usilování. 

Karel Hynek Mácha i Václav Kliment
Klicpera, fascinováni jak kulisou hradu,
tak pověstmi, začali o Valdeku psát
a plánovali napsat divadelní hru či veliký
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Rekreační zařízení Valdek Peřeje, Červený potok

Horní Padr^



VÁTÉ PÍSKY, PŘESYPY A PÍSČINY
Písečné duny v ČR? Jedná se sice o poněkud exoticky působící typ
stanoviště, ale i když Česko není žádná Sahara, i u nás je můžeme
najít – říká se jim také „váté písky“. Výskyty tohoto evropsky
chráněného habitatu jsou vzácné – v celé ČR je celkem jen dvacet
lokalit, kde jsou chráněny. Přesto najdeme na jižní Moravě až
několik desítek hektarů více či méně otevřených písčin nebo
písčitých stepí – tento typ vegetace tu chrání EVL Hodonínská
doubrava a EVL Váté písky u Bzence. Jedná se ovšem o člověkem
silně podpořené výskyty – přirozenou vegetaci zde tvořily
doubravy, na jejichž místě vlivem odlesnění (vynuceného
provozem parních lokomotiv – podél trati byly zřízeny bezlesé
protipožární pásy) a narušení půd druhotně vznikly rozsáhlé
oblasti písečných dun s mocností až 30 m (odtud i výstižný název
Moravská Sahara). Centrum výskytu této jednotky v ČR
představuje Polabí (zhruba od Hradce Králové po Terezín), kde se
nachází celá řada lokalit (EVL Orlice a Labe, Písečný přesyp
u Píst, Písčiny u Oleška), další lokality jsou na Třeboňsku (EVL
Písečný přesyp u Vlkova), Mladoboleslavsku (EVL Radouč)
a Českolipsku (EVL Jestřebsko-Dokesko). V ČR už ale nejsou
žádné aktivní přesypy, většinou jde o fragmenty někdejších
rozsáhlejších písčin, které již do značné míry podlehly sukcesi
nebo byly zalesněny.

Oficiální název příslušného „habitatu“ podle evropské klasi-
fikace zní „Otevřené trávníky kontinentálních dun s paličkovcem

V červnovém vydání Niky jsme nakousli téma vegetace
suchých trávníků. Tentokrát se podíváme na ještě sušší typy
evropsky významných přírodních stanoviš .̂ Soustava Natura
2000 totiž vedle dobře známých lesních či lučních
ekosystémů chrání i některé z pohledu Středoevropana tak
trochu exotické fenomény – písečné duny, vřesoviště,
vegetaci efemér a sukulentů a další typy biotopů ovlivněné
suchem a nedostatkem živin, tedy takové malé pouště.
Jejich hlavním společným rysem je maloplošný výskyt
(alespoň v ČR) a vazba na kyselé prostředí s častým
vysýcháním a vymýváním živin. Tyto podmínky blokují
sukcesi lesních společenstev a umožňují udržování
rozvolněných porostů. A právě na takové ekologické niky
jsou vázané některé vzácné druhy, které nejsou schopné
obstát v souboji o místo se statnějšími, rychleji rostoucími
nebo jinak konkurenčně zvýhodněnými druhy.

ČESKÉ
POUŠTĚ
A NATURA
2000

TE
XT

 A
 F

O
TO

: O
N

D
ŘE

J 
BÍ

LE
K

16

Typický vzhled vegetace vátých písků
s paličkovcem šedavým

Detail květu sinokvětu chrpovitého



IZOLOVANÝ RELIKT…
Sinokvět chrpovitý vypadá na první pohled jako běžná chrpa luční,
od níž ho však odlišují hlavně na rubu hustě plstnaté listy
s čárkovitými úkrojky. Souvislý areál jeho rozšíření má kontinen-
tální charakter – od Altaje a Kavkazu zasahuje až po Ukrajinu
a Bělorusko. Ve střední Evropě se ale jako pozůstatek někdejšího
většího rozšíření vyskytují ještě izolované zbytkové populace
v Německu (údolí Rýna, Mohanu i středního Labe) a v Čechách.
U nás se z původních asi třiceti lokalit zachovaly poslední dvě
populace sinokvětu – a i ty zřejmě již prakticky vymírají. Obě jsou
chráněné v rámci sítě Natura 2000. Tu větší a perspektivnější
najdeme v evropsky významné lokalitě Písčina u Tišic – sinokvět
zde roste na jediné ploše (asi 20 m2) v počtu max. 50 jedinců. EVL
Písčina u Tišic je chráněna i kvůli výskytu výše popisovaného
stanoviště kontinentálních dun a také v tomto případě se jedná
o někdejší protipožární pás u železniční trati. Spolu s pastvou
dobytka to byly právě lokální požáry v okolí tratí způsobované
parními lokomotivami, které výrazně napomáhaly udržování
rozvolněného a nezapojeného porostu. Druhou lokalitou sinokvětu
je Písčina u Oleška nedaleko Terezína – zdejší populaci už tvoří
posledních asi 17 rostlin. 

I když v oblasti svého hlavního rozšíření sinokvět roste i na
černozemích a výslunných vápnitých stráních, ve střední Evropě

a psinečkem“, což dobře vystihuje jejich vzhled i druhové složení.
Paličkovec šedavý a psineček tenký jsou nízké trávy, tvořící hlavní
dominanty této vegetace. Ovšem ve srovnání s běžnou vegetací je
slovo dominanta poněkud zavádějící – představte si tu a tam trs
trávy, mezi nimi volné písečné plochy, občas ještě tak mechy či
lišejníky… Z hlediska ochrany druhové rozmanitosti to je ale opti-
mální stav tohoto biotopu. Na takových místech totiž mohou
přežívat i dva velmi vzácné evropsky významné druhy, jejichž
výskyt u nás čítá pouhou jednu či dvě lokality – sinokvět chrpovitý
a hvozdík písečný.

Psamofytní
vegetace
písčin
s mechy
a lišejníky

17

Hvozdík písečný český – endemit
vátých písků u Roudnice nad

Labem (EVL Kleneč, v pozadí Říp).
Převzato ze stránek

www.biomonitoring.cz AOPK ČR.

Sinokvět chrpovitý v EVL Písčina
u Tišic. Železniční tra^ v pozadí

v minulosti přispěla k zachování
tohoto druhu na lokalitě.



často vysazován, anebo se rozšířil spontánně. Protože endemický
hvozdík nesnáší zapojené travní porosty, je pro jeho zachování
nutná péče, spočívající v pravidelném narušování a rozvolňování
travního drnu, odstraňování semenáčků dřevin a kosení travních
porostů na okrajích plochy s výskytem hvozdíku. Akát se zde
pravidelně odstraňuje již po několik desetiletí.

VŘESOVIŠTĚ A VEGETACE EFEMÉR
A SUKULENTŮ
Pokud se vypravíte třeba do Nizozemí, severního Německa nebo
do jiných rovinatých oblastí v Evropě, můžete zde najít oblasti
dosud činných písečných dun, jejichž zarůstání je blokováno
neustále se přesýpajícím pískem. I tam je ale zpravidla nutné
tomuto ranému stadiu vývoje vegetace pomáhat cíleným
odlesňováním a narušováním drnu (šířící se les pochopitelně
stabilizuje půdu a duny se nemohou přesýpat). Na otevřené

jej můžeme najít výhradně na písčitých místech, na vátých
písečných dunách, v řídkých borových porostech a vřesovištích,
případně na druhotných stanovištích, jakými jsou právě zářezy
a náspy železničních tratí, pískovny, okraje cest, vojenská cvičiště
apod. Rozmnožuje se u nás převážně vegetativně - postranními
růžicemi vyrůstajícími z podzemních výběžků. K rozmnožování
generativnímu, tj. semeny, už ve středoevropských podmínkách
téměř nedochází (květy bývají napadány larvami hmyzu, které
snižují tvorbu plodů, takže se semenáčky v posledních desetiletích
prakticky neobjevují). Vzhledem k uvedeným okolnostem
můžeme tento druh považovat za jeden z nejohroženějších
předmětů naturové ochrany na našem území.

…A PODŘIPSKÝ ENDEMIT
Geograficky ještě vzácnějším „naturovým“ druhem je hvozdík
písečný český. Tedy, abychom byli úplně přesní, jedná se „jen“
o poddruh, ovšem endemický (tedy přirozeně rozšířený) na velmi
malém území Roudnického Polabí. Dnes už se druh vyskytuje
pouze na jediné přirozené lokalitě – EVL Kleneč. Další poddruhy
rostou v Německu, Polsku, Pobaltí a ve Švédsku. Tyto taxony jsou
však navzájem izolované a nemohou se křížit. Hvozdík písečný
český je vázaný výlučně na písčiny (tzv. striktní psamofyt). Je to
vytrvalá rostlina, množící se vegetativně rozrůstáním trsů

i generativně (semeny). Ta však potřebují k úspěšnému klíčení
a uchycení semenáčků obnažený půdní povrch. Nejlepší podmínky
proto nachází v rozvolněných travinných společenstvech na
píscích a štěrcích. Dříve se mu dařilo zejména na suchých
pastvinách, kde byl povrch půdy narušován pasoucím se
dobytkem. 

Populace českého hvozdíku prý byly dříve tak početné, že se
tento (dnes kriticky ohrožený) druh prodával v kyticích na trzích –
ostatně je to krásná dekorativní rostlina, která si nijak nezadá
s hojně pěstovanými skalničkovými hvozdíky. Jenže s ústupem
pastvy a celkovou eutrofizací prostředí zarostly i váté písky na
Roudnicku lesem, nebo aspoň třtinou křovištní. V porostech této
expanzivní trávy nemá hvozdík – a mnohdy ani žádný jiný druh –
šanci obstát, a to nemluvíme o akátu, který byl na podobné biotopy

Vřesoviště
jsou jedním
z předmětů

ochrany
v EVL

Podyjí, kde
se vyskytují
jak porosty
podpořené

pastvou,
tak

i přirozené
výskyty na

skalních
hranách.
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Sukulentní rozchodníky na skalních hranách



Pomineme-li horské oblasti (Šumavu a Krušné hory), kde se
vyskytují spíše horské typy keříčkových porostů s dominantními
brusnicemi, najdeme největší rozlohy suchých vřesovišť v EVL
České Švýcarsko. Dalšími typickými lokalitami jsou pískovcové
oblasti středních a severních Čech (EVL Milovice – Mladá nebo
Jestřebsko - Dokesko). Na jižní Moravě je jednou ze zásadních
lokalit EVL Podyjí. Zde na vřesovištích vzniklých na žulovém
podloží hojně roste i jeden z evropsky významných rostlinných
druhů koniklec velkokvětý. 

Keříčkovité porosty suchých vřesovišť se často prolínají se
společenstvy efemér a sukulentů. Ty se vyskytují zpravidla
maloplošně a představují pionýrskou vegetaci silikátových skal
a výchozů. Pod pojmem sukulenty nejsou myšleny žádné kaktusy,
ale k vysýchání stanoviště odolné rozchodníky či netřesky,
doplněné o jednoleté (efemérní) druhy jako rozrazil jarní či drobné
trvalky (chmerek vytrvalý, křivatec český, huseníček rolní ad.).
Tento typ stanovišť se vyskytuje po celé ČR, často v říčních
kaňonech – vedle uvedeného Podyjí třeba v EVL Hradiště, na
Křivoklátsku (EVL Lánská obora), ale i jinde.

PÍSKY A PTÁCI
Protože soustavu Natura 2000 tvoří vedle evropsky významných
lokalit také ptačí oblasti, sluší se na závěr alespoň stručně popsat
význam lokalit s výskytem písčin, vřesovišť, ale také řídkých lesů
na píscích z hlediska ptačích druhů chráněných podle směrnice
o ptácích. Nejtěsnější vazbu na výše popsané typy vegetace má
zřejmě lelek lesní – pták tak trochu tajemný (vzhledem k jeho
noční aktivitě a přes den dokonalému maskování) a celkově nijak
hojný. Oblíbený hnízdní biotop nachází v suchých a prosvětlených
borových lesích na píscích, často s podrostem vřesu. V celé ČR
hnízdí jen 400-700 párů lelků, nejbohatší populace se vyskytují
v ptačích oblastech Bzenecká doubrava – Strážnické Pomoraví,
Českolipsko-Dokeské pískovce a mokřady a Třeboňsko. Podobný
typ biotopů vyhledává i skřivan lesní, využívající k hnízdění různé
typy rostlinných společenstev na píscích a písčitých půdách,
hlavně řídké nízké trávníky, řídké borové lesy bez vyššího bylin-
ného podrostu, nebo plochy vojenských cvičišť s narušeným
povrchem. Jádrové oblasti jeho výskytu se překrývají s lelkem
lesním – Třeboňsko, Českolipsko, Hodonínsko, dále se hojně
vyskytuje na území vojenského újezdu (a stejnojmenné ptačí
oblasti) Boletice.

trávníky dun tam často navazují vřesoviště – a i ta jsou soustavou
Natura 2000 chráněna jako významná stanoviště. Jedná se o další
typ suchých habitatů, které byly dříve docela hojné i v české
krajině, a i na jejich existenci se často do značné míry podepsala
pastva nebo vypalování. V současnosti jsou ale prakticky v celé
Evropě ohrožené zarůstáním, což výrazně snižuje stanovištní
pestrost a diverzitu druhů nejen rostlin, ale i třeba hmyzu a dalších
živočichů. 

Už sám název napovídá, že na suchých vřesovištích dominuje
vřes, méně se vyskytují borůvka či brusinka a hojné jsou sucho-
a kyselomilné trávy. Často se uplatňují mechorosty a lišejníky,
celkově jde ale o vegetaci druhově chudou. Přirozeně se
vřesovištní společenstva vyskytovala hlavně na skalních hranách
a výchozech živinami chudých hornin od nížin do podhůří.
Obdobné druhové složení má ale i vegetace vzniklá sekundárně -
odlesněním půd na živinami chudých břidlicích, žulách či
pískovcích – a jejich následným narušením a degradací. Dříve
častá pastva a vysýchavost stanovišť byly hlavními faktory, které
na dlouhou dobu zpomalily vývoj lesa; v současnosti už ale
dochází k hromadění živin a následnému šíření konkurenčně
zdatnějších bylin na úkor keříčků a zarůstání dřevinami. 

Vegetace
efemér
a sukulentů
v EVL Týřov
– Oupořský
potok na
Křivoklátsku
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www.biomonitoring.cz, www.zachranneprogramy.cz - hvozdík písečný český

Vegetace vřesoviš^ je rovněž
ohrožena zarůstáním dřevinami. 

Pískovcové oblasti
jsou nejen místy

s výskytem vřesovištní
vegetace, ale také
lokalitami výskytu

lelka lesního
a skřivana lesního.

Oba ptačí druhy
vyžadují světlé lesy

s písčitým podkladem.



1 Kavyl
sličný (Stipa

pulcherrima)
– porosty
kavylu na

temeni
Pouzdřanské

stepi
2 Hlaváček

jarní
(Adomis

vemalis L.)
3 Černýš

rolní
(Melampyru
m arvense)
4 Kozinec

bezlodyžný
(Astragalus
exscapus) -

patří k silně
ohroženým

druhům naší
květeny

(C2b)
5 Zvonek
boloňský

(Campanula
bononiensis)

Rozšíření stepí na Zeměkouli
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Stepi jsou travnaté biomy mírného pásma v oblastech, kde jsou úhrny srážek příliš nízké pro přirozenou
reprodukci lesních společenstev a současně příliš vysoké pro udržení ekosystémů pouštních forem.
S výjimkou Jihoamerických pamp je pro tyto oblasti obecně charakteristické kontinentální klima s typicky
velmi chladnými zimami, horkými suchými léty a vlhčími jary nebo podzimy. Roční průměrná teplota se
pohybuje mezi 5-10°C a roční úhrn srážek bývá od 250 do 750 mm s celosvětovým průměrem 300 mm
ročně. Z hlediska vývoje travnatých společenstev je důležitějším parametrem, než je roční úhrn srážek,
jejich rozložení v roce. Pro vývoj stepi je důležitá přítomnost relativně velmi dlouhého suchého období,
které neumožňuje přirozený vývoj lesů. Vegetační sezóna je ve stepích zpravidla v druhé polovině léta
zkrácena značným suchem. V suché periodě roku je výpar větší než srážky, dochází k usychání vegetace
a vegetační sezóna obvykle nepřesahuje čtyři měsíce. Suchá vegetace je pravidelně postihována
rozsáhlými požáry, které mohou účinně blokovat sukcesi lesních společenstev i v oblastech, kde je
dostatek srážek pro jejich přirozený rozvoj. 

V Euroasii se stepi táhnou širokým pásem
mezi 40 a 60° severní šířky od Maďar-
ska na západě až po Mandžusko ve
východní Asii. V Severní Americe se tyto
biomy nazývají prérie a táhnou se v pásu
více než 1600 km širokém mezi 
20 až 53° severní šířky ze středozápadu
Kanady, přes USA až po sever Mexika.
Prérie v Severní Americe vystupují do
nadmořské výšky až 1800 m. V Jižní
Americe se travnaté biomy nacházejí mezi
30 a 40° jižní šířky a jsou nazývány
pampy. Největší rozšíření mají ve vý-
chodní Argentině, Uruguaji, JV Brazílii
v povodí Rio de la Plata. Další menší
oblasti stepního rázu nazývané veldy se
rozkládají na jihu Afriky, kde se nacházejí
od hladiny moře až do 3000 m. Menší
areály travnatých biomů najdeme i na
Jižním ostrově Nového Zélandu.

Rostliny v oblastech travnatých bio-
mů jsou přizpůsobeny místním ekolo-
gickým podmínkám různými životními
formami. Mezi nimi jednoznačně pře-
vládají hemikryptofyty, které představují
60 až 80% rostlinných druhů. Za he-
mikryptofyty považujeme rostliny, které
mají obnovovací pupeny těsně nad po-
vrchem půdy. Pupeny přečkávají nepříz-
nivé období ukryté pod růžicí listů,
zaschlými pochvami nebo opadankou.
Řada druhů hemikryptofytů přečkává
nepříznivé období často i pod sněhovou
pokrývkou. Mezi hemikryptofyty patří
například vytrvalé druhy trav, jako jsou
kavyl (Stipa), kostřava (festuca), ovsíř
(Helictotrichon), vousatice (Andropogon),
vousatka (Botriochloa), proso (Panicum).
Dalšími hemikryptofyty jsou také trsnaté

1

2 3 4 5



příjmu vody, ale je zde potřeba vyšší
intenzita slunečního záření, což na step-
ních stanovištích není omezujícím fak-
torem. Další výhodou tohoto způsobu je
větší efektivita fixace a menší ztráty při
fotorespiraci a tím intenzivnější tvorba
rostlinné hmoty.

Významná je rovněž růstová forma
kořenů trav. Některé traviny mají pod-
zemní oddenky a vytváří drn, jiné jsou
trsnaté. Kořeny většiny druhů trav
prorůstají hluboko do půdního profilu.

trávy nebo trávy tvořící souvislý drn, jako
některé ostřice (Carex). Mezi hemikryp-
tofyty patří dvouleté, víceleté i vytrvalé
rostliny. Další životní formou rostlin stepí
jsou geofyty, někdy také označovány jako
kryptofyty. Geofyty jsou zastoupeny 5 až
10% druhů rostlin vyskytujících se ve
stepích. Rostliny řazené mezi kryptofyty
mají obnovovací pupeny pod zemí a ne-
příznivé období překonávají pomocí
oddenků, hlíz a cibulí. Příkladem stepního
kryptofytu může být kosatec nízký (Iris
pumila), bělozářka větévnatá (Antheri-
cum ramosum L.), vstavač vojenský
(orchis militaris) nebo sasanka lesní
(Anemone sylvestris). Poslední formou
jsou terofyty, které podobně jako geofyty
zahrnují 5 až 10% stepních druhů. Mezi
terofyty řadíme jednoleté rostliny bez
obnovovacích pupenů, které přečkávají
nepříznivé období ve formě semen.

Rostliny jsou na nepříznivé podmín-
ky, jako je sucho, adaptovány různě.
Produkují úzké, čárkovité listy a trichomy
– tím je zajištěno menší přehřívání.
Minimální ztráta vody z listů je zajištěna
silnou vrstvou kutikuly. Další adaptací
jsou již zmíněné kořeny, které mohutně
převažují nad nadzemní biomasou. Nepo-
slední adaptací je rozdílná fixace uhlíku
při fotosyntéze. Nacházejí se zde C4 rost-
liny, u nichž rozdílná fixace uhlíku
umožňuje fotosyntézu i při nižším
množství CO2 ve vzduchu a při omezeném

6 Kavyl
sličný (Stopa
pulcherrima)
– stráně
Pouzdřanské
stepi
porostlé
rozkvetlým
kavylem
7 Modřenec
tenkokvětý
(Muscari
tenuiflorum)
je zařazen
k silně
ohroženým
druhům naší
květeny
a zákon jej
chrání
v kategorii
ohrožených
druhů
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8 Oman srstnatý (Inula hirta) patří
mezi naše ohrožené druhy.
10 Mochna (Potentilla sp.)

9 Pryšec (Euphorbia sp). V Pouzd-řanské stepi lze
nalézt několik druhů pryžců.
11 Vlnice chlupatá (Oxytropis pilosa)
12 Černýš rolní (Melampyrum arvense)
13 Jetel alpský (Trifolium alpinum) – detai květu
14 Růže bedrníková (Rosa spinosissima)



pěstování obilnin a stepi jsou často
považovány za obilnice světa. Původní
biom primárních stepí byl transformován
na polopřírodní nebo kulturní step.
Člověkem nedotčené stepi jsou vzácné a je
otázka, existují-li vůbec.

STEPI NA ÚZEMÍ ČESKÉ
REPUBLIKY
Rozsáhlé polopřírodní a možná i přírodní
stepi se v Evropě vyskytují, jak bylo
uvedeno výše, od Maďarska na východ.
Česká republika se nachází mimo hlavní
oblast jejich současného výskytu, ale je
nutno vzít na vědomí, že ještě na počátku
holocénu, na rozhraní období označo-

kontinentálních oblastí na substrátech
obsahující uhličitany a s nižší intenzitou
promývání. Zahrnují půdní typy, jako jsou
kaštanozemě (půdy suchých stepí mír-
ného pásma a subtropů), černozemě,
černice a případně šedozemě (úrodné
prérijní půdy vlhčího klimatu vyskytující
se ve velkých areálech zejména v Severní
Americe). Půdotvorným substrátem jsou
především spraše, eolitické nezpevněné
sedimenty bohaté na vápník. Černosoly
prakticky představují jedny z nejúrod-
nějších půd světa. Dalšími půdami, již
méně úrodnými, jsou salisoly, zastoupené
půdním typem solončak, a natrisoly,
zastoupené půdním typem slanec. Obě
referenční třídy jsou charakteristické
vysokým obsahem akumulovaných roz-
pustných solí v půdním profilu vlivem
zvýšeného výparu vody. Tyto půdy se
vyvíjí převážně v semiaridních oblastech.

Nepravidelný chod a nedostatek srá-
žek, relativně tvrdé kontinentální klima, to
by mohlo naznačovat nepříznivé pod-
mínky pro život člověka. Opak je pravdou.
Travnaté biomy celého světa jsou velmi
důležité zemědělské oblasti vhodné pro
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V případě vysokostébelných druhů sahají
kořeny až do hloubky 2 metrů. Více jak
polovina biomasy kořenů se nachází
v hloubce do 15 cm a tím je zajištěna velmi
efektivní absorpce půdní vody, která
infiltruje z povrchu půdy v době inciden-
tálních srážek. Podzemní biomasa ve
formě kořenů převyšuje nadzemní bio-
masu, může být až 6 krát větší.

Primární produkce travnatých biomů
mírného pásma, tedy stepí, je srovnatelná
s temperátními lesy a pohybuje se mezi 
4-11 tunami biomasy na hektar za rok.
Velký podíl vyprodukované biomasy, až
60%, každoročně odumírá ve formě
stařiny, která je rozkládána dekompozi-
tory. Aktivita dekompozitorů je silně
ovlivněna teplotou a vlhkostí, proto je zde
sezónní průběh rozkladu vyprodukované
organické hmoty. Významným dekompo-
zitorem je zooedafon, kam patří napří-
klad žížaly, hlístice, chvostoskoci a rozto-
či, jejichž aktivita významně přispívá
v vývoji půdních typů charakteristických
pro stepní oblasti.

Nejčastějšími půdami stepí jsou čer-
nosoly – původně stepní a lesostepní půdy
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15 Jetel 
alpský

(Trifolium
alpinum)

16 Výtod
větší

(Polygala
mayor)

17 Třezalka
ozdobná

(Hypericum
elegans)

18 Řebříček
obecný

(Achillea
millefolium)
19 Kozinec
(Astra Galus

sp.)
20 Záraza

šupinatá
(Orobince

artemisiae-
campestris)

21 Katrán tatarský (Crambe tataria)
22 Sasanka hajní (Anemone sylvestris) 
23 Kosatec nízký (Iris pumila)
24 Třemdava bílá (Dictamnus albus).
25 Pišťucha Pallasova (Ochotona Pallasi) typický
obyvatel mongolských horských stepí



jsou zastoupena společenstva panonských
a subpanonských sprašových stepních
trávníků, která představují západní hranici
jejich rozšíření. 

POUZDŘANSKÁ STEP
Jedna z nejvýznamnějších českých po-
lopřírodních stepí s bohatou stepní fau-
nou a flórou je součástí národní přírodní
rezervace Pouzdřanská step – Kolby.
Rezervace o rozloze 180,8 ha rozkláda-
jící se v nadmořské výšce mezi 169-279 m
na úbočích Uherčické nové hory a na
plošině ke kopci Strážná ve Starovické
pahorkatině byla vyhlášena v roce 1956. 

Na jižních svazích Strážné je kavylová
step velkoplošně vyvinuta. Flóra je
ze svazu Festucion valesiacae a dominanty
zde tvoří kavyl sličný (Stipa pulcherrima),
kostřava walliská (Festuca valesiaca)

v kaňonovitých údolích řek, strmé svahy
v krasových oblastech a svahy hor Čes-
kého Středohoří tvořené třetihorními
vyvřelinami. Rovněž mezi ně řadíme
osypy, kamenná moře a otevřené sutě
Středního Povltaví, Posázaví, Křivoklát-
ska, Českého Středohoří, Podyjí a malé
části krasových oblastí. Do této skupiny
rovněž zahrnujeme teplomilné skalní ste-
pi na vápnitých podkladech, jako jsou
Pavlovské kopce, některé čedičové kužele
Českého Středohoří (například Ranná,
Oblík, Lovoš...), části Českého krasu
(Koda), Podyjí (Vraní skála) a Mohel-
nickou hadcovou step. Z acidofilních stepí
pak údolí Vltavy, Sázavy a Berounky
a rovněž pleše na Křivoklátsku a nejvyš-
ších vrcholech Českého Středohoří.
Typické černozemní sprašové stepi jako
charakteristické ekosystémy travnatého
biomu  mírného pásma se u nás zachovaly
velmi vzácně ve fragmentech v oblasti
Žatce a zejména pak na Jižní Moravě, kde

vaných jako preboreál a boreál, přibližně
před 10 500 lety, se na našem území prak-
ticky nevyskytovaly zapojené lesy
a krajina měla charakter kontinentální
stepi. Po roce 10 000 před naším leto-
počtem začíná v důsledku oteplování
rychle mizet zalednění. V období 7700 až
4500 let př.n.l. dosahuje oteplování
maxima, průměrné teploty jsou o 2 až 3°C
vyšší než dnes a rovněž srážky jsou
podstatně vyšší než dnes. Na naše území
pronikají lesy a stepní společenstva rychle
ustupují. Předpokládá se, že nebýt
příchodu rolnického lidu před 8000 lety,
stepní společenstva by zcela zanikla. Na
druhou stranu, můžeme jen obtížně
předpokládat, že se na našem území, po tak
dlouhém antropogenním tlaku, mohly
zachovat byť fragmenty původních pri-
márních stepí. Přesto dnes rozdělujeme
travinné ekosystémy na přírodní a po-
lopřírodní. Mezi přírodní travinné eko-
systémy řadíme extrémní skalní biotopy

26 Zbytky
polopřírod-
ních
travinatých
společenstev
v NPR Kotýz
v CHKO
Český kras

27 Typickým
půdním
typem
suchých
stepí jsou
kaštanozemě
28 Travinné
biomy ve
vysokých
Andách
v Peru jsou
intenzivně
zemědělsky
využívány,
zejména pro
pastvu lam,
ovcí a skotu.
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mollis), oman mečolistý (inula ensifolia),
zlatovlásek obecný (linosyris vulgaris),
pelyněk pontický (Artemisia pontica).

Na svazích se nacházejí teplomilné
trávníky ze svazu Bromion erecti s vá-
lečkou prapořitou (Brachypodium pinna-
tum) a kostřavou žlábkatou (festuca rupi-
cola), s hrachorem chlumním (lathyrus
lateus), hadím mordem španělským
(Schorzonera hispanica), vítodem větším
(Polygala major), vstavačem vojenským
(orchis militaris), sasankou lesní (Ane-
mone sylvestris) a dalšími. Na některých
místech se vyskytuje i vzácný panonský
endemit pelyněk Pančićův (Artemisia
pancicii). Nízké keře a křoviny jsou
typickým znakem jako například třešeň
křovitá (Cerasus fruticosa), místy i vzácný
čilimník bílý (Chamaecitysus albus).

V lemovém společenstvu svazu
Geranion sanguinei se nacházejí kakost
krvavý (Geranium sanguineum), kosatec
pestrý (iris variegata), hlaváček jarní
(Adonis vernalis) a třemdava bílá
(dictamnus albus). Při okrajích lesa se
vyskytuje dub pýřitý (Quercus pubescens),
místy klokoč zpeřený (Staphylea pinnata)
a kalina tušalaj (Viburnum lantana).

29
Mongolská

step.
Typickou
rostlinou

stepí jsou
pelyňky,

kterých zde
rostou
desítky

různých
druhů.

30 Zcela
jiný charak-

ter mají
argentinské

vysoko-
horské stepi.

I ty jsou
vystaveny
intenzivní

pastvě
domácích

zvířat, zde
především

skotu.
32 Krajina

horské mon-
golské stepi
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a smělek štíhlý (Koeleria macrantha).
Dalšími zastoupenými druhy jsou:
koniklec velkokvětý (Pulsatilla grandis),
koniklec luční (Pulsatilla pratensis),
kosatec nízký (iris pumila), violka obojet-
ná (Viola ambigua), katrán tatarský
(Crambe tataria), hadí mord rakouský
(Scorzonera austriaca), sesel pestrý
(Seseli palasii), vlnice chlupatá (oxytropis
pilosa) a koznec rakouský (Astragalus
austriacus). 

Na trávnících, kde dominuje ostřice
nízká (Carex humilis), roste kavyl Ivanův
(Stipa joannis), sinokvět měkký (Jurinea

32

31

30

29

31 Bezkolenec (Molinia sp.) je jedním ze
zástupců vysokostébelných trav



rezervace,  která  je  od  vesnice  vzdálena

přibližně  1,2 km  například  po  mírně

stoupající modře  značené  turistické  trase.

Z rezervace je rovněž nádherný výhled na

hřeben  Pálavy.  Co  se  bohatosti  květeny

týče,  nezůstává  Pouzdřanská  step  nijak

pozadu.

Jedním  z nejvýznamnějších  druhů  je

kobylka  sága  (Saga pedo).  Výjimečná

lokalita je to i z hlediska výskytu pavouků.

Je  zde  jediné  místo,  kde  se  vyskytuje

pavučinka  vývrtková  (Hylyphantes nigri-

tus). Z obratlovců zde žijí  ještěrka zelená

(Lacerta viridis)  a hnízdí  zde  řada ptáků:

vlha  pestrá  (Merops apiaster),  pěnice

vlašská  (Sylvia nisoria),  strnad  luční

(Miliaria calandra),  ťuhík  obecný  (I),

bramborníček  černohlavý  (Saxicola

torquata)  nebo  krutihlav  obecný  (Jynx

torquilla).  Na  některých  místech  jsou

rozsáhlé kolonie divokých králíků, jejichž

populace  značně  kolísá  v důsledku  epi-

demií  myxomatózy.  Králíci  poškozují

vegetaci  okusem,  ale  zároveň  zvyšují

diverzitu okolí.

Z lesnického hlediska se zde hospodaří

především  výmladkově.  Zmlazení  jasanu

i dubu  je  hojné  jak  ze  semene,  tak

i z výmladků.  Na  některých  svazích

proběhla dosadba dubu pýřitého. V minu-

losti  byla  oblast  využívána  jako  ovocné

sady,  vinice  a kultury  lékořice.  Zbytky

některých druhů přebývají do současnosti.

V minulosti  byla  step  pravidelně  vy-

palována, v dnešní době jen občasně a na

některých  místech  jsou  trávníky  koseny.

Probíhá zde i pastva ovcí, která napomáhá

potlačovat  rozrůstání  invazních  druhů

dřevin,  jako  je  trnovník  akát  (Robinia

pseudoacacia),  který  se  šíří  a potlačuje

stepní vegetaci. Do kavylové stepi místně

proniká  i třtina  křovištní  (Calamagrostis

epigejos).

Nejlepší období pro prohlídku stepi je

období  od  dubna  do  června,  kdy  step

kvete.  Národní  přírodní  rezervace  je  vel-

mi  snadno  přístupná.  V Pouzdřanech  je

vlaková zastávka na železniční trati z Brna

do Břeclavi a z Pouzdřan  je možné  jít do

V lesním  společenstvu  Primulo  veris

Carpinetum  se  vyskytuje  habr  obecný

(Carpinus betulus)  a javor  babyka  (Acer

campestre). V bylinném patře rostou dym-

nivka nízká (Corydalis pumila), pupkovec

pomněnkový  (Omphalodes scorpioides),

strdivka  jednokvětá  (Melica uniflora),

medovník  velkokvětý  (Melittis melisso-

phyllum),  lilie  zlatohlávek  (Lilium marta-

gon),  kamejka modronachová  (Lithosper-

mum purpurocaerulum)  a další  druhy

rostlin.

Společenstva  stepí  jsou  významným

biotopem pro některé stepní druhy hmyzu.
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35 na konci
sezóny ve
stepi kvete
řada
zajímavých
druhů rostlin
(hvězdnice –
Aster sp.).
36 Hořce
a pelyňky
kvetoucí na
konci sezóny
v mongolské
stepi.

33 Ukázka extenzivního zemědělského obhospodařování stepí v Mongolsku. Pěstovány jsou především
obilniny, které dobře snáší klimatické podmínky stepí, konec konců obilniny jsou také jenom trávy.
34 Koniklec (Pulsatilla sp.) v mongolské stepi



P ři botanickém průzkumu v sevení
oblasti Slovenska jsem dne 27. 5.
2007 nalezl trsy Cypripedium

caleolus (L.). Lokalita je umístěná
v částečně zalesněném terénu. Tento te-
rén byl v době nálezu odkryt těžbou 
dřeva. Díky prosvětlení lokality mohly
v tomto roce Cypripedia vykvést. Do 
této doby nejspíše přežívaly na lokalitě
v dormantním stavu, jelikož hustota
vegetace a tím značná tma v bylinném
patru byly nevyhovující pro optimální
vykvetení této rostliny. Od této doby 
jsem lokalitu sledoval, a to v intervalech 
1-5 x ročně po dobu 7 let. Kromě klasic-
ké formy Cypripedia jsem zde totiž 
našel i jinou varietu – formu s oranžový-
mi petaly, potlačeným až chybějícím
červeným tečkováním a žilkováním květu
a rozdílnou dobou kvetení oproti klasické
formě Cypripedia. K mému velkému pře-
kvapení se nejednalo o pouhou apochrom-
ní formu ani o nahodilou barevnou
odchylku. V prvním roce kvetení (2007)
byly rostlinky slabé, malé a petaly vyka-
zovaly světlejší barvu, což bylo dáno právě
nově vzniklým prosvětlením lokality
a možností vykvést. Lokalitu jsem navště-
voval každým rokem a monitoroval stav
zdejších Cypripedií, abych se ujistil, že se
opravdu jedná o novou varietu, nikoliv
„náhodné květy“, které časem zaniknou.
Lokalita je od roku 2007 vystavená
přímému slunečnímu světlu, takže většina
vykvetlých květů měla velmi krátkou
životnost (2-5 dnů), poté byly květy
většinou spáleny sluncem. Díky letošnímu
jarnímu počasí (2013), kdy bylo extrémně
málo slunečního svitu i hodně deště, a také
proto, že lokalita opět pomalu zarůstá ná-
letem křovin a borovic, měla tato Cypri-
pedia optimální podmínky pro růst a tedy
možnost vykvést v plné síle. V letošním
roce vykvetly 3 bohaté trsy a dvě rostlinky
na dvou různých místech. Díky takovému
množství rozkvetlých trsů a květů jsem
mohl po 7. letech zkoumání (2007 – 2013)
konstatovat, že se jedná o dosud nepo-
psanou varietu této krásné rostliny.

Rostlina vykazuje identické znaky
s Cypripedium calceolus (L.). Liší se však
barvou petalů, která je oranžová až
oranžově-zlatá. V systému RGB barev jí
lze definovat přibližně v těchto hodnotách:
R=226, G=113, B= 37 až R=219, G=156,
B=59. Rostlinám taktéž chybí červené
tečkování a žilkování, nebo je velmi po-
tlačeno. Nově popsané rostliny mají také
oproti klasické formě Cypripedium
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V dnešní době, kdy je na planetě Zemi již spousta rostlin a zvířat
popsaná (vyjma hlubin oceánů a hlubokých neprostupných
pralesů), se podaří nalézt nový druh, subspecii či varietu již spíše
jen vyjímečně. O to více člověka potěší, když objeví něco zají-
mavého a dosud nepopsaného v našich krajích. 
Jeden takovýto nález popisuji v tomto článku.

CYPRIPEDIUM CALCEOLUS (L.) VAR. BELLUM (CHMIEL)

Nová varieta 
STŘEVÍČNÍKU 
PANTOFLÍČKU



zvolil varietu, nikoli lusus, který by
popisoval pouze barevnou odlišnost. Při
zkoumání detailů těchto již popsaných
Cypripedií: l. album, var. atsomori, l. cit-
rinum, l. flavum, l. fulvum, var. hel-
veticum, l. ochrocheilum, l. variegatum, l.
viridiflorum, l. viridifuscum a f. biflorum,
f. triflorum jsem nenalezl žádné popsané
Cypripedium, které by odpovídalo popisu
mnou nalezených exemplářů. Hlavně
barva nově popsaných jedinců je zcela
odlišná. Chybí zde červené barvivo, ale je
přítomno oranžové barvivo, které rostliny
odlišuje od žlutě popsaných lususů. Nejed-
ná se o jednu „náhodnou“ rostlinu, ale
o populaci stabilních rostlin a trsů, kde lze
znaky pozorovat na větším množství kvě-
tů. Při výběru jména se kolegové orchi-
deáři přikláněli k názvu aurea, auranticum,
které by označovalo barvu květů – zlatavý,
pomerančový a podobně. Když jsem našel
první rostlinku, říkal jsem, že je úžasná,
nádherná. Pojmenoval jsem ji proto „bella
-> bellum“, což latinsky znamená: hezká,
pěkná, líbezná, něžná – a to ona opravdu
je. Proto tedy nový název zní:
Cypripedium calceolus (L.) var. bellum

(Chmiel)

calceolus (L.), s níž se na lokalitě vy-
skytují (lze je tedy spolu zcela přesně
porovnat), odlišnou dobu kvetení. V roce
2008 kvetly o 3-5 dní dříve než klasická
forma. V roce 2009 byl začátek kvetení
posunut o 6 dní dříve, v letech 2010 – 2011
byla doba kvetení o 4-6 dní posunutá,
v roce 2012 kvůli velkému suchu a sil-
nému slunečnímu svitu nebylo možné
doby kvetení porovnat objektivně. V le-
tošním roce – 2013 nová varieta rozkvetla
o 3 dny dříve. Když vykvete i klasická
forma, lze spatřit všechny rostliny kve-
toucí, oranžová varieta však většinou dříve
odkvétá. Velikost rostlin je proměnná –
rostliny nacházející se na přímém slunci
mají velikost cca 15-20 cm, jeden trs ale
dosahoval i na přímém slunci 30 cm,
rostliny přistíněné vegetací mají výšku
kolem 30-35 cm. Ostatní znaky jsou
identické s klasickou formou Cypripedia,
není nutno je tedy zvlášť popisovat. Popis
Cypripedium calceolus (L.) lze nalézt
v odborné literatuře. Patrné znaky lze
jednoznačně deklarovat z přiložených
fotografií.

Jedná se pouze o popis nové variety
Cypripedia, nikoli o nový druh, který
v dnešní době naleznete volně v přírodě 
již stěží. Od klasické formy se liší barvou
petalů, potlačeným tečkováním a žilko-
váním květů a dobou kvetení, proto jsem

PoPiS roStliNy: 
Plantae – Angiosperms – Monocots –
Asparagales – Orchidaceae –
Cypripedioideae – Cypripedium –
Cypripedium calceolus L. (1753) –
Cypripedium calceolus (L.) var. bellum
(Chmiel), 2013

Cypripedium
calceolus (L.)
a nově
popsaná
varieta 
na společné
lokalitě.

Detail nově
popsané
variety
Cypripedia
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Tabulka: Výskyt Cypripedium calceolus (L.) var. bellum (Chmiel) na lokalitě
v jednotlivých letech

Rok Počet trsů Počet květů

2007 2 4+7 =11
2008 3 + 3 rostliny samostatně 24+5+2+2+1+1 = 35
2009 2 4+15 = 19
2010 3 12+7+12 = 31
2011 3 + 1 rostlina samostatně 13+4+4+1 = 22
2012 Spáleno sluncem (2?) 2
2013 4 + 1 rostlina samostatně 23+10+7+2+1 = 43

Věřím, že nově popsaná varieta bude
přežívat ve volné přírodě i nadále, přesnou
lokaci nálezu nechci uvádět vzhledem ke
zkušenostem a zejména k častému vykrá-
dání lokalit vzácných a ohrožených druhů.
Vím, že by na lokalitě rostliny neměly
šanci přežít. A nejen z tohoto důvodu, ale
i z důvodu ochrany a zájmu rozmnožení
populace nebyla pořízená žádná herbá-
řová položka – typus, populace je však
monitorována a je doložitelná fotograficky
a videem. V současné době se na lokalitě
vyskytuje populace 4 trsů, jak bylo po-
psáno výše. Pokud populace zesílí, lze
zvažovat odběr jedince – typusu a uložit jej
do herbářových sbírek některého institutu,
toto však nyní vzhledem k velikosti
populace rozhodně nedoporučuji.



V předchozích letech proběhly ve školách obdobné
přednášky na téma „Ptáci v naší zahradě“ a „Predátoři
kolem ptačích budek“, ve kterých byla věnována

pozornost hnízdění ptactva, rozdílu mezi druhy, které si staví
otevřená hnízda nebo využívají ke hnízdění nejrůznější dutiny,
a následně pak nebezpečí, která v našich zahradách hrozí
hnízdícímu ptactvu, především pak výskytu místních predátorů,
kteří se živí lovem ptáků. 

Všechny tyto tématické přednášky jsou součástí dlouho-
dobého projektu Ornity „Zvyšování hnízdních možností ptáků 
ve spolupráci se školami“, ve kterém si mohou účastníci s pomocí
organizátorů sami sestavit ptačí budku a se zkušeným ornito-
logem ji vyvěsit do školní zahrady. Získají tak nové znalosti
a dovednosti potřebné ke správné stavbě hnízdních budek
a především pak důležité a zajímavé informace o těch druzích
ptáků, kterým jsou ptačí budky určeny, nebo které je možné
v zahradách pozorovat.

V letech 2010 – 2013 si již více než 50 škol z Prahy a Stře-
dočeského kraje opatřilo ptačí budky do školní zahrady a na jaře
pak přivítalo ornitologa, který budky zkontroloval a uspořádal
pro žáky ukázky kroužkování ptačích mláďat, která se v nových
budkách vylíhla. Žáci vlastnoručně sestavili více než 500 hnízd-
ních budek a v hnízdní sezóně 2010, 2011 a 2013 pak v budkách
úspěšně zahnízdilo celkem 7 ptačích druhů: rehek zahradní, 

Pro školní rok 2013/2014 přináší Ornita nový
přednáškový cyklus pro školy základní, střední, 
ale i mateřské.  Program dětem přinese nové
zážitky a poznatky o každoročním tahu  ptáků,
kteří na jaře hnízdí na území České republiky,
avšak na podzim svůj rodný domov pravidelně
opouštějí a letí strávit zimu na jih. Přednášky „Kam
ptáci letí“ jsou tradičně koncipovány jako povídání
s promítáním videí a také s ukázkami živých
ochočených zvířat.
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KAM PTÁCI LETÍ...
NOVÝ ORNITOLOGICKÝ PROGRAM 
PRO ŠKOLY VONÍ DÁLKAMI



rehek domácí, špaček obecný, vrabec polní, brhlík lesní, sýkora
modřinka a sýkora koňadra. 

Většina žáků však dosud neví, že v budkách hnízdící rehek
zahradní, rehek domácí a špaček obecný u nás patří mezi tažné
druhy a společně s nimi že pak na zimu odlétají i další ptačí dru-
hy, které můžeme od jara ve volné přírodě pozorovat, jako je 
holub hřivnáč, rorýs obecný, vlaštovka obecná, jiřička obecná,
kukačka obecná, křepelka polní... a mnoho dalších druhů, které
žáci ani neznají, přestože tito ptáci žijí kolem nás.

Od září do prosince 2013 je tedy pro školy připraven nový
přednáškový cyklus „Kam ptáci letí – 1“ o ptácích, kteří od nás
každoročně odlétají na daleká zimoviště až do Afriky, a od února
do června 2014 je připraven navazující cyklus přednášek „Kam
ptáci letí – 2“, kde budou dětem představeny nejznámější druhy
ptactva, které nás na podzim také opouštějí, avšak jejich zimování
probíhá v oblasti Středozemního moře.  

Účastníci programů rovněž obdrží určovací klíč nejznáměj-
ších druhů tažných ptáků s mapou tras jejich pravidelných letů,
které zaznamenali ornitologové s pomocí kroužkování a v posled-
ní době prostřednictvím modernějších technologií, jako je po-
užití mikrokamer, nebo mikročipů a následné sledování letu ptáků
s využitím signálu ze satelitu. Také o těchto metodách se účast-
níci programu dozvědí více. Povídání je samozřejmě uzpůsobeno
různým věkovým kategoriím posluchačů.

Ve školních
zahradách
pak
v nových
budkách,
vyvěšených
v říjnu-
únoru, hned
v dubnu
obvykle za-
hnízdí ptáci.
Na snímku
vidíte
ukázku
kroužkování
mláděte
špačka 
obecného 
v ZŠ Mládí
v Praze 13,
které bylo
pro žáky
výjimečným
zážitkem.

Ptačí budky sestavují žáci podle
podrobného technického
návodu jen s použitím
křížového šroubováku. Žádné
další nářadí nepotřebují,
protože stavebnice ptačích
budek jsou přesně nařezány
a předvrtány. Jde hlavně o to
zjistit, jak má být budka právně
sestavená.
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www.ornita.cz

Důležité upozornění školám: Přednášky „Kam ptáci letí 1“
a „Kam ptáci letí 2“ jsou unikátní pořady, které se nebudou
v dalších školních letech opakovat. Proto Vám v případě vašeho
zájmu o pořad doporučujeme objednat účast školy co nejdříve na
začátku školního roku – a to pro první i druhé pololetí.



zemského státu zřejmé: červené knihy
a následně červené seznamy se staly
obdobným soupisem druhů, o které mů-
žeme přijít stejně jako o pojištěné lodě,
pokud se jim nebudeme rozumným způ-
sobem věnovat. Scott si předsevzal, že
upozorní širokou veřejnost na živočichy
a rostliny, kteří mohou být v blízké
budoucnosti pohřešováni, jestliže na
záchranu jejich populací a jimi obývaného
prostředí nebudou včas podniknuta do-
statečně účinná opatření.

První červená kniha (Red Data Book),
uveřejněná v roce 1962, přinášela na jed-
notlivých kartách základní údaje o určitém

druhů. Soudobá péče o populace volně
žijících živočichů, planě rostoucích rostlin
a dalších organismů a o jimi osídlené
prostředí měla štěstí, že u její kolébky stála
vyhraněná osobnost vskutku renesančního
formátu – Peter Scott, který přitom nebyl
přírodovědec, lesník ani veterinář (viz
rámeček na straně 35 vpravo).

Všestranně nadaný Peter Scott, který
v čele komise nahradil Boyleho, se nechal
inspirovat seznamem pohřešovaných lodí,
který již více než 150 let vede známá
pojišťovací společnost Llyod a který je
uložen právě v červených deskách. Po-
dobenství je i pro obyvatele vnitro-

Pobřežní sla-
niska patří

mezi nej-
ohroženější
ekosystémy

Evropy.
Nejčastěji
jim hrozí
vysušení

a následná
zástavba

nebo přemě-
na na země-
dělsky využí-
vanou půdu.
Na obrázku
zmiňovaný
zranitelný
ekosystém
v přírodní
rezervaci

Gaulosen ve
středním
Norsku.
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Mezi volně žijícími živočichy, planě rostoucími rostlinami a dalšími
organismy, jako jsou houby nebo lišejníky, se státní i dobrovolná
ochrana přírody tradičně zaměřuje na druhy ohrožené vymizením,
tedy vyhynutím nebo vyhubením. Červené seznamy ohrožených dru-
hů a jejich rozšířená verze, červené knihy, přinášejí aktuální hodno-
cení druhů nebo nižších taxonů, jako jsou poddruhy právě z hlediska
nebezpečí, že definitivně vymizí. S myšlenkou červených seznamů
a knih přišla před půlstoletím nejvýznamnější a také nejvlivnější
mezinárodní nevládní ochranářská organizace na světě, Mezinárodní
unie ochrany přírody, známější pod zkratkou IUCN (International
Union for Conservation of Nature, viz rámeček na straně 35 vlevo).

ČERVENÉ SEZNAMY IUCN: 
OD KARTOTÉKY PO INTERNET
Začátky červených knih a červených
seznamů spadají až do roku 1959, kdy
tehdejší předseda uznávané komise pro
přežití druhů IUCN, plukovník Leofric
Boyle začal vytvářet kartotéku ohrožených

MEZINÁRODNÍ UNIE OCHRANY PŘÍRODY PŘIPRAVUJE 

ČERVENÝ SEZNAM CELOSVĚTOVĚ
OHROŽENÝCH EKOSYSTÉMŮ

Nezachráníme všechno, co bychom chtěli, ale zachráníme mnohem
více, než kdybychom se o to nikdy nepokusili.

Sir Peter Scott (1962)

Symbolem celosvětově ohrožených druhů se stala
charismatická panda velká (Ailuropoda
melanoleuca). Traduje se, že populární logo
Mezinárodního fondu na ochranu přírody (WWF
International) nakreslil z nudy na jednom ze
zdlouhavých zasedání správní rady fondu její
předseda Sir Peter Scott.



Skadarské jezero patří
k místům, kde ještě na

našem kontinentě hnízdí
celosvětově ohrožený

pelikán kadeřavý
(Pelecanus crispus).
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IUCN se představuje

V červnu 1945 ustavená organizace spojených národů se v rámci povalečné obnovy
nesoustředila jen na čistě politické otázky. Vznikly odborné agentury jako organizace
Spojených národů pro výživu a zemědělství (fAo) či organizace Spojených národů pro
výchovu, vědu a kulturu (uNESCo). Právě z podnětu mezinárodního společenství byla
v říjnu 1948 svolána do fontainebleau u Paříže konference zaměřená na ochranu
přírody. Místo nebylo vybráno náhodou: v roce 1853 byl tamější smíšený les na popud
malířů vyhlášen francouzským parlamentem uměleckou rezervací. Šlo o vůbec první
chráněné území na světě zřízené zákonem. Účastníci zasedání ve fontainebleau se
rozhodli ustavit organizaci, která by se celosvětově zabývala péčí o přírodní a krajinné
dědictví.  Připomeňme, že dnes tak často skloňované sousloví „životní prostředí“ bylo
tehdy známo jen omezenému okruhu zasvěcenců.   

uznání si iuCN na mezinárodním poli získala hned ze dvou důvodů. Na rozdíl od
jiných organizací, využívajících naprosto legitimně spíše emoce, staví Mezinárodní unie
ochrany přírody svou činnost důsledně na vědeckých základech. Až donedávna byla
nejvýznamnější myšlenkovou dílnou, z níž vyšla na svět řada tvůrčích novátorských
přístupů v ochraně přírodního prostředí. Kromě koncepce červených seznamů
a červených knih ohrožených druhů jmenujme alespoň klasifikaci chráněných území
podle deklarovaného způsobu péče o ně či myšlenku udržitelného (rozumného,
moudrého) využívání přírodních zdrojů. 

Současně iuCN zůstává jen těžko nahraditelnou platformou, kde se při řešení
problémů souvisejících s péčí o přírodní a krajinné dědictví pravidelně setkávají
představitelé státních institucí, nevládních organizací a akademické obce. Nepřekvapí
proto, že se právě na půdě iuCN zrodila většina klíčových mezinárodních
mnohostranných úmluv na ochranu přírody, jako je Úmluva o mezinárodním obchodu
s ohroženými druhy volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin (CitES) nebo
Úmluva o biologické rozmanitosti (CBd). o významu iuCN nejlépe vypovídá
skutečnost, že se obdobně jako Evropská unie každoročně účastní v roli pozorovatele
zasedání Valného shromáždění oSN. 

ostatně, smíšený charakter si iuCN s úspěchem udržela dodnes. K 10.8.2013 měla
celkem 1 264 členů ve 163 státech. S posláním a cíly iuCN souhlasilo a státními členy
se stalo 92 zemí ze všech kontinentů. od roku 2000 mezi ně patří také česká republika,
zastoupená Ministerstvem životního prostředí. Kromě vlád podporují činnost iuCN
jako členové i státní organizace, nejčastěji celostátní instituce ochrany přírody, kterých
je 124. Agentura ochrany přírody a krajiny čr (AoPK čr) navazuje v iuCN na
činnost svých předchůdců, kteří se do činnosti unie zapojili již v roce 1958. Nejvíce
členů, 899, představují národní nevládní organizace jako český svaz ochránců přírody
(čSoP) nebo unie českých a slovenských zoologických zahrad (uCSZoo), v nedávné
minulosti také Hnutí Brontosaurus nebo Společnost pro  udržitelný život (StuŽ).
členskou základnu iuCN posílilo i 107 mezinárodních nevládních organizací,  kupř.
uznávaná organizace na ochranu ptáků a jejich prostředí Birdlife international nebo
populární Světový fond na ochranu přírody (WWf international). Navíc si 42 institucí
včetně akademických pracovišť ponechalo statut organizace přidružené k iuCN. Z čr

do této kategorie patří Správa Krkonošského národního parku.
Jednotlivec se může stát členem iuCN pouze tehdy, pokud je
mu uděleno čestné členství. uvedené skutečně mimořádné pocty
se  v roce 1996 dostalo jednomu ze zakladatelů moderně pojaté
ochrany přírody v československu a čr, rNdr. Janu
čeřovskému, CSc. 

U základů moderní druhové ochrany stál malíř

Sir Peter Scott (1909 – 1989) vystudoval dějiny
umění a živil se jako zručný malíř. Jeho otec, známý
britský polárník, vedl výpravu, která se snažila jako
první dosáhnout jižního pólu. Vsadil při tom na
sibiřské poníky a zejména na moderní techniku –
motorové sáně. Když kapitán robert Scott v lednu
1912 skutečně stanul na nejjižnějším bodu naší
planety, zjistil, že ho o měsíc a den předešel zkušený
Nor roald Amundsen, který využil tradičního
severského dopravního prostředku, psího spřežení.
Při zpáteční cestě zahynul nejen nesmírně zklamaný
a unavený Scott, ale všichni členové jeho týmu. V té
době byly jedináčku Peterovi dva roky. Podle přání
otce sice začal v Cambridgi studoval přírodní vědy,
ale poté se v něm projevily umělecké sklony zřejmě
zděděné o matce, významné britské sochařce. 
Peter Scott ale rozhodně nebyl kavárenským
povalečem ani salónním umělcem. Na letních
olympijských hrách v roce 1936 získal pro Spojené
království bronzovou medaili v jachtingu. Za 2.
světové války řídil skupinu torpédoborců, která
v lamanšském průlivu úspěšně pronásledovala
německé ponorky: všichni ostatní velitelé na této
pozici byli v britské armádě důstojníci z povolání.
Kromě významné činnosti v iuCN britský polyhistor
založil oblíbený Světový  fond na ochranu přírody
(WWf international, www.panda.org) a stal se také
jeho prvním předsedou. WWf v současnosti
představuje největší mezinárodní organizaci na
ochranu přírody s celosvětovou působností, jejíž
členem se může stát doslova každý: v současnosti
jich má více než 5 milionů. 

Hodně času Scott věnoval celoživotní lásce –
vodním ptákům. Nepřekvapí proto, že inicioval vznik
Mezinárodního úřadu pro výzkum vodních ptáků
a mokřadů (iWrB), z něhož se v průběhu doby
vyvinula další klíčová mezinárodní organizace
zaměřená na péči o přírodní dědictví – Wetlands
international (Wi, www.wetlands.org). Za
dlouholetou činnost v ochraně přírody byl britskou
královnou Alžbětou ii. v roce 1973 povýšen do
šlechtického stavu. 

druhu, tedy jeho popis, rozšíření, ohrože-
ní a bionomie. Byla složena z volně
vyjímatelných, podle stupně ohrožení
různě barevných listů, takže se ani
v ústředí organizace ve švýcarském
Morges, resp. v Glandu nezachoval úplný
výtisk. Scott sám doprovodil zdařilými
perokresbami vůbec první vázané vydání
červené knihy z roku 1969. Známé londýn-
ské nakladatelství Collins jejím vydáním



Ochranářské seznamy nemusejí být jen červené

Vedle červených seznamů vydává státní nebo dobrovolná ochrana přírody i další
soupisy druhů. černé seznamy zahrnují vyhubené nebo vyhynulé druhy. Připomeňme,
že v ochraně přírody tak označujeme i soupisy nepůvodních druhů, které se mimo
původní areál rozšíření chovají invazně – ohrožují jiné druhy,  biotopy i přírodní 
procesy. Modré seznamy, oblíbené zejména v německy mluvících zemích, představují
veřejnosti i řídícím pracovníkům ohrožené druhy, jejichž početnost se ale stabilizovala
nebo dokonce stoupá: nevyžadují proto stejnou péči jako i nadále ubývající ohrožené
druhy. Jantarový seznam, který byl poprvé uveřejněn ve Velké Británii, je soupisem
druhů, které sice nejsou ohrožené, ale které odborníci hodnotí jako zranitelné nebo
téměř ohrožené: mohou se tedy snadno stát ohroženými. Zelené seznamy pak zahrnují
všechny hodnocené druhy, které odborníky nebyly shledány ohroženými.  

Přestože červené seznamy celosvěto-
vě ohrožených druhů nejsou dokonalé,
zůstávají nejkomplexnějším, vědecky
podloženým zdrojem údajů o stavu dru-
hů fauny a flóry z hlediska stupně jejich
ohrožení vymizením v globálním měřít-
ku.

ANI ČESKOSLOVENSKO
NEZŮSTALO STRANOU
Během 70. a 80. let století 20. století se
červené seznamy a knihy staly význam-
ným nástrojem, napomáhajícím stanovit
priority pro konkrétní ochranářské akce
a získat pozornost nejširší veřejnosti
a řídících pracovníků pro aktuální
problémy péče o přírodu a obecněji
o životní prostředí. Koncepce červených
seznamů a knih byla postupně rozšířena
i na plemena hospodářských zvířat, odrůdy
a kultivary kulturních plodin, rostlinná
společenstva, půdy a typy biotopů,
ekosystémů, využívání území či krajiny.

Mangrovové
ekosystémy,

rozmanité
porosty keřů

a stromů
jako v lagu-
ně Somone
na senegal-

ském pobře-
ží v západní

Africe rostou
přímo v příli-

vové zóně
nebo těsně 

u ní, takže se
jejich chůdo-

vité kořeny
přizpůsobily
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ve slušném nákladu významným způso-
bem napomohlo tomu, že myšlenka červe-
ných knih pronikla z osobní kartotéky
v úřadovně mezinárodní nevládní orga-
nizace do knihoven četných zájemců
o ochranu přírody. Kniha se stala skuteč-
ným bestsellerem, takže ještě ve stejném
roce vyšlo v newyorském vydavatelství
Viking její druhé vydání. Postupně se
dostaly zájemcům do ruky další červené
knihy vydané IUCN přibližující celo-
světově ohrožené druhy jednotlivých taxo-
nů a ekologických skupin, kupř. rostlin,
stromů, bezobratlých, ptáků nebo savců. 

Seznamy celosvětově ohrožených
druhů IUCN vycházely od roku 1994 ve
dvouletých intervalech jako tištěné publi-
kace. Překotný rozvoj moderních infor-
mačních technologií si i v tomto případě
vynutil zcela zásadní změnu. Od roku
2004 jsou soupisy druhů a dalších taxonů,
ohrožených v celosvětovém měřítku
každoročně aktualizovány a jsou zdarma
dostupné na internetové adrese http://
www.iucnredlist.org. 

Význam červených seznamů nejen
pro péči o životní prostředí výmluvně
dokládá fakt, že si tento původně jen
odborný termín
nechala IUCN
zareg i s t rova t
jako cennou
m e z i n á r o d n í
o b c h o d n í
známku.  

Atlantský deštný prales rostoucí na východním pobřeží Brazílie je považován za na jednotku plochy
druhově nejbohatší prostředí na Zemi vůbec. Jen obratlovců v něm najdeme 2 200 druhů. V celé ČR se
přitom vyskytuje 577 druhů těchto živočichů. Současná rozloha tohoto unikátního ekosystému
představuje pouze 15 % původní plochy. 



Od roku 1995 byly v ČR sestaveny
červené seznamy, s výjimkou soupisu
ohrožených cévnatých rostlin, již využí-
vající nové kategorie a kritéria IUCN 
či jejich upravené verze. Přípravou
oficiálních červených seznamů pověřilo
Ministerstvo životního prostředí Agenturu
ochrany přírody a krajiny ČR. Až dosud
byly uveřejněny celostátní červené sez-
namy všech hlavních taxonomických nebo
ekologických skupin: hub, lišejníků, me-
chorostů, cévnatých rostlin, bezobratlých
a obratlovců. S výjimkou červeného
seznamu lišejníků je zájemce najde na
internetové adrese http://portal.nature.cz/
publik_syst/ctihtmlpage.php?what=1264&
X=X.  

POTÍŽE S EKOSYSTÉMY
Pojetí ekologického systému neboli eko-
systému, tedy souboru všech organismů na
určité ploše spolu s celou neživou

Podle posledních dostupných údajů až
dosud připravilo celostátní seznamy
ohrožených druhů 123 zemí: 78 jich již
využilo kritéria IUCN pro zařazování
druhů do červených seznamů na úrovni
nižší než celosvětové a 70 publikovalo
červené seznamy v posledních deseti
letech. Jak se dá předpokládat, nejvíce
zemí uveřejnilo červené seznamy cév-
natých a nižších rostlin a obratlovců.
Naopak podstatně méně zemí vyhodnotilo
stupeň ohrožení u bezobratlých, hub
a lišejníků. Červené seznamy podnítily
ochranu přírody k sestavování dalších
soupisů pro ni zajímavých druhů a nižších
taxonomických jednotek (viz rámeček na
straně 36 dole).

V bývalém Československu začaly
červené seznamy vycházet ke konci 70. let
20. století. V letech 1988–1999 byla
uveřejněna edice červených knih ohro-
žených a vzácných druhů rostlin a ži-
vočichů Československa, resp. České
republiky a Slovenské republiky. Roz-
sahem i způsobem zpracování se bez-
pochyby řadí mezi nejzdařilejší publikace
svého druhu přinejmenším v celo-
evropském měřítku. Červený seznam
ohrožených rostlinných společenstev ČR,
poprvé vydaný již v roce 1983, patří mezi
vůbec první soupisy fytocenóz, negativně
ovlivněných lidskou činností, na světě.
Totéž platí i pro červený seznam hlístů
(dříve Nemathelminthes) parazitujících na
vybraných druzích ryb v ČR a SR. Kromě
celostátních seznamů ohrožených druhů se
objevily i obdobné soupisy týkající se
určitého regionu, kupř. Severočeského
kraje, Šumavy nebo Krkonoš. Nedávno
byla předními odborníky zpracována také
podrobná červená kniha ohrožených
biotopů ČR.

V současnosti je chráněno jen 3 % celkové rozlo-
hy jezer. Skadarské jezero na hranicích Albánie
a Černé Hory je, i když jeho vodní hladina kolísá,
největší na Balkánském poloostrově. Na
černohorské straně chrání zranitelný ekosystém
národní park. 

Přirozeně
vzácné nebo
ohrožené
ekosystémy
přinejmen-
ším celo-
státního
významu
chrání
v České
republice
národní
přírodní
rezervace
a národní
přírodní
památky,
jako je
známá
národní
přírodní 
rezervace
Jizerka
v CHKO
Jizerské
hory. 
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Národní park Doňana na jihu Španělska proslavily pískové duny vytvořené větry vanoucími
z Atlantského oceánu a šířící se do vnitrozemí rychlostí čtyř až šesti kilometrů ročně. Stejně jako na
jiných místech Evropy je nejvíce ohrožuje rychlé zarůstání vegetací. 

(abiotickou) složkou prostředí, přináší
viditelné výhody, ale současně vykazuje
i zřejmé nedostatky. Celostní (holistické)
pojetí ekosystému zdůrazňuje, že eko-
systém je víc než pouhý součet jeho
skladebních částí: jde spíše o složité přímé
i zpětné vazby mezi jeho prvky, pod-
miňující existenci příslušného ekosysté-
mu. 



víře poskytnout klasifikovaným orga-
nismům následně zákonnou ochranu
vybírali ohrožené druhy a nižší taxonom-
ické jednotky. Soupisy ohrožených druhů
rozdílných taxonomických jednotek z ur-
čitého území, od biosféry po kraj či
provincii, nebo stejných taxonů z různých
částí světa tak nebyly porovnatelné.
Nebylo proto zřejmé, zda globálně kri-
ticky ohrožený druh savce čelí stejnému
riziku vymizení jako vstavač, řazený do
stejné kategorie, nebo jestli má kamzík
horský (rupicapra rupicapra) stejnou
naději na přežití v Československu jako
v Polsku, pokud je v obou zemích klasi-
fikován z hlediska stupně ohrožení shodně.
Ba co víc, stávalo se, že se různí autoři na
tom, do jaké míry je hodnocený druh
skutečně ohrožen vymizením, při opa-
kované klasifikaci vůbec neshodli. Proto
byly v některých zemích pro vytváření
soupisů ohrožených druhů navrženy
rozmanité, často značně složité a jen málo
srozumitelné indexy, používané obvykle
jen v daném státě či jeho části. 

Popsaný stav zásadně změnila až již
zmiňovaná kritéria IUCN pro zařazování
druhů do červených seznamů. Určitý druh
je kupř. považován za kriticky ohrožený,
jestliže se jeho celková početnost snížila
za posledních deset let nebo jeho tři gene-
race (podle toho, co je delší) o 90 %, ne-
bo pokud dnes přežívá méně než 50
dospělých jedinců, 

Zkušenosti s výběrem prioritních dru-
hů pro ochranu současně potvrzují, že 
čím dokonalejší a vědecky jednoznačnější
jsou kritéria pro hodnocení druhů z hle-
diska jejich ohrožení vyhynutím nebo vy-
hubením, tím méně bude existovat druhů,
o nichž máme k dispozici nezbytné aktuál-
ní a věrohodné údaje. Proto je nanejvýš
nutné najít rozumný kompromis mezi
oprávněnou snahou o nejobjektivnější kri-
téria a našimi reálnými znalostmi přírody. 

JAK VYBRAT OHROŽENÉ
EKOSYSTÉMY SVĚTA
Zatímco druhy volně žijících živočichů,
planě rostoucích rostlin a dalších orga-
nismů ohrožuje nebezpečí vyhynutí nebo
vyhubení, u ekosystémů představuje ob-
dobnou hrozbu jejich zhroucení. Na rozdíl
od prokazatelně vymizelých druhů jsou
zhroucené ekosystémy  nahrazeny jinými.
I když uznávaná kritéria IUCN pro
zařazování druhů a nižších taxonů do
červených seznamů vycházejí, jak jsme již
zdůraznili, ze změn početnosti jejich

sjednocuje dva možné cíle péče o přírodní
dědictví bez ohledu na to, že se mnohdy
navzájem vylučují: ochranu původní bio-
logické rozmanitosti a zachování přírod-
ních, život podporujících procesů, bez
nichž není existence naší civilizace na
Zemi možná.    

PŮL STOLETÍ ZKUŠENOSTÍ
Z DRUHOVÉ OCHRANY 
NELZE OPOMENOUT 
Početný mezinárodní kolektiv odborníků,
vedený známým australským ochranář-

ským biologem Davidem Keithem,
připravuje v rámci IUCN od roku 2008
červený seznam ohrožených ekosystémů.
Poučil se při tom z více než padesátiletých
zkušeností získaných při navrhování
červených seznamů celosvětově ohrože-
ných rostlinných a živočišných druhů, a to
přinejmenším ve dvou ohledech. Navíc si
Keith do svého týmu vybral nejen aka-
demiky z univerzit a vědeckovýzkum-
ných pracovišť, ale praktiky ze státní
a dobrovolné ochrany přírody. 

Až do roku 1994 vznikaly červené
knihy a seznamy tak, že ke společným 
kategoriím, navrženým IUCN a odstup-
ňovaným podle nebezpečí vymizení hod-
noceného druhu od kriticky ohroženého 
po méně dotčený druh, přiřazovali od-
borníci hodnocené taxony. Poněkud vol-
nější soubor kategorií ale dovoloval roz-
dílný výklad. Vydávané červené seznamy
a knihy tak nebyly ve většině případů
založeny na pečlivém rozboru existují-
cích údajů o posuzovaných taxonech, ale
odrážely názor expertů, kteří v určité
taxonomické či ekologické /funkční sku-
pině na základě jejich znalostí a v dobré
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Jako ekosystém můžeme na základě
výše uvedené nejčastěji používané de-
finice vymezit jakoukoli část prostředí
osídlenou organismy včetně umělého
prostředí vytvořeného člověkem. Určení
konkrétního ekosystému proto bývá mnoh-
dy vysloveně účelové a nezachytíme při
něm v přírodě skutečně existující celky.
Jen málokdy se setkáme s prostorově nebo
funkčně přesně vymezeným ekosystémem,
jaký tvoří kupř. ostrovy nebo povodí řek.
Z tohoto hlediska představuje ekosys-
tém spíše určitou metaforu, přiblížení

reálného světa, pohled na přírodu. Radi-
kální názory, které se objevily jak
v zahraničí, tak u nás zejména na začátku
nového tisíciletí, proto dokonce prosazují,
aby se používání ekosystému ve vědě
i v praktické péči o přírodu a krajinu ome-
zilo nebo se od něj zcela upustilo. 

Vymezení ekosystému zůstává pře-
devším problémem měřítka. Je ekosys-
témem lesní studánka nebo celý les,
v němž se nachází, či rovnou horský
hřeben, jehož je zmiňovaný les součástí?
Samozřejmě všechny tři případy před-
stavují různě velký a také různě fungující
ekosystém. Pokud se neřídíme prosto-
rovým měřítkem, můžeme z určitého místa
vymezit nekonečně mnoho ekosystémů.
Proto lze ekosystémy třídit podle rozma-
nitých hledisek, jako je jejich složení,
struktura nebo v nich probíhající procesy.
Nicméně ať už přijmeme jakoukoli kla-
sifikaci ekosystémů, výsledkem budou
navzájem se překrývající celky složené
z více úrovní.

Na druhou stranu je hladina organizace
biologických systémů mezi společenstvem
a krajinou nesporně užitečná, mj. proto, že

Lávové jeskyně vznikají méně často než běžnější krasové jevy. Jeskyně Manjanggul na jihokorejském
ostrově Čertu je nejdelší lávová jeskyně na asijském kontinentě. Z více než 13 kilometrů je

návštěvníkům přístupná kilometrová chodba, jejíž stěny tvoří tmavé vrstvy lávy (VPRAVO DOLE).



uplatnit jak pro suchozemské nadzemní
i podzemní, tak pro vnitrozemské vodní
a mořské ekosystémy a širokou škálu
přechodů mezi nimi.  

Již dnes je jasné, že zařazování
ekosystémů do červeného seznamu IUCN
nebude dost dobře myslitelné bez odsou-
hlaseného systému jejich klasifikace.
Stejně jako víme, že lev je lev, na základě
jeho zařazení do systému organismů podle
určitých znaků, měli bychom být schopni
říci, že porost před námi je skutečně
středoevropský listnatý les, přírodě blízký
les nebo smrková monokultura. Shodně by
jej měli kdykoli vnímat i ostatní. Protože
existuje nepřeberné množství ekosystémů
a jejich typů, i přes několik sympatických
pokusů o jejich třídění zatím všeobecně
uznávaná soustava jejich klasifikace
v globálním měřítku neexistuje.

ČERVENÉ SEZNAMY 
JAKO VÝZNAMNÝ PODKLAD
PRO OCHRANU PŘÍRODY
A KRAJINY 
Červené seznamy ohrožených druhů nej-
sou nikde – s výjimkou jediného státu –
legislativní normou a nejsou tedy právně
závazné. Nicméně představují ucelený
názor na to, jak hodnotí stav cílových
druhů a dalších taxonů z hlediska jejich
ohrožení přední odborníci, a zůstávají tak
jedním z těžko nahraditelných informač-
ních zdrojů pro tvorbu příslušných zákonů,
vyhlášek, nařízení či výnosů. 

Jestliže budou kvantitativní kritéria
pro stanovení stupně ohrožení ekosystémů
připravovaná Mezinárodní unií ochrany
přírody založena na nejnovějších vědec-
kých poznatcích a současně budou brát
v úvahu i zkušenosti z ochranářské pra-
xe, mohly by se červené seznamy ohro-
žených ekosystémů stát stejně platným
pomocníkem ochrany přírody jako jejich
druhoví předchůdci. 

vody vedlo také k úbytku či úplnému
vymizení mokřadních organismů. Zajímat
nás také může nadměrné ukládání živin,
zejména dusíku a fosforu, v suchozem-
ském či vodním prostředí (eutrofizace),
úbytek lesů v důsledku kyselých dešťů či
vznik usazenin (sedimentů) ve vodních
tocích. 

Údaje o zmiňovaných kritériích ale
samy o sobě nemusejí dostačovat na to,
abychom mohli objektivně rozhodnout,
zda je určitý ekosystém ohrožený či ještě
lépe, v jaké míře. Neméně důležité je znát,
jestli v příslušném ekosystému došlo
k narušení složitého přediva vztahů mezi
organismy, jako je kupř. kompetice
(konkurence), preface nebo symbióza.
Podceňovat nemůžeme ani rozpad pů-
vodního prostředí na stále menší, vzá-
jemně izolované části (fragmentace
krajiny), rozšiřování invazních nepůvod-
ních druhů či přímé využívání příslušného
ekosystému člověkem. 

KRITÉRIA 
JE TŘEBA CITLIVĚ DOLADIT
Kolektiv expertů, zabývajících se pří-
pravou červeného seznamu celosvětově
ohrožených ekosystémů, nemá před sebou
právě jednoduchý úkol. Stejně jako kritéria
pro zařazování druhů do červených
seznamů museli obecně použitelné pří-
stupy přeměnit v jednoznačné kvantita-
tivní hodnoty. 

Svůj návrh proto zatím ověřovali na
dvacítce různě velkých a člověkem
rozdílně ovlivněných ekosystémech, na-
cházejících se na všech kontinentech
s výjimkou Antarktidy a ve třech oceá-
nech. Cílem řešitelského týmu je, aby
navržená a ověřená kritéria bylo možné

populací a velikosti areálu rozšíření,
v případě ekosystémů a jejich typů uvažují
vědci hned o několika základních charak-
teristikách, naznačujících, že s určitým
ekosystémem není něco v pořádku.
Zahrnují mj. rychlost a rozsah zmenšování
plochy, kterou hodnocený ekosystém
zaujímá: při hodnocení tohoto rysu se
uplatňuje kupř. dálkový průzkum Země
(letecké a družicové snímkování povrchu
Země) a mapování vegetace. 

Ochránce přírody ale zajímá nejen to,
zda určitý ekosystém plošně ubývá nebo se
naopak rozšiřuje, ale i to, jak úspěšně
funguje. Ekologové si v tomto případě
vypomáhají podobenstvím s lidským
zdravím. Jestliže se necítíte dobře, zajdete
k praktickému lékaři. Ten vás může poslat
na řadu vyšetření u jednotlivých specia-
listů a po jejich ukončení stanoví
diagnózu. Druhou možnost představuje
postup, při němž lékař určí, co vás trápí,
podle příznaků (symptomů). 

Jedním ze symptomů chřadnoucího
zdraví ekosystému může být úbytek
původní živé složky ekosystému (bioty),
zejména běžných druhů, které se vý-
znamněji podílejí na jeho fungování. Platí
ale, že pouhá změna prostředí pro takové
hodnocení nemusí ani zdaleka stačit.
Jestliže dojdeme k závěru, že určitý
mokřad lidé významně poškodili, protože
se v něm prokazatelně snížila kvalita vody,
musíme si být jistí, že zhoršení kvality

Tropické
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právem řadí
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druhově
nejbohatší
ekosystémy
vůbec.
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dlouhodobé
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V současnosti hory zabírají celou třetinu souše a žije v nich 12 % veškeré lidské populace. Přitom hor-
ské ekosystémy poskytují útočiště plné třetině dosud známých cévnatých rostlin. Také tento typ ekosys-
tému stále více ohrožuje necitlivá činnost člověka. Pohoří Jbel Zaghovan v Tunisku chrání národní park. 



vždycky mě hmyz fascinoval svými tvary,
barvami, životem, už jen tím, že existuje.
Je to jakoby pohled do jiného světa, když
se pod mikroskopem zahledíte do těchto
malých tvorů. Lidé hledají jiné galaxie
a chtěli by létat kdoví kam a přitom stačí
rozhlédnout se trochu kolem sebe. Je tolik
krásy na dosah ruky. 

Co nejraději kreslíte, co Vás na ilus-
trování nejvíce baví?

Ve 20 letech mě náš rodinný přítel, můj
„osobní učitel entomologie“ Doc. Jiří
Zahradník požádal, zda bych nevytvořil
ilustrace pro jeho novou knížku. Ještě
nějaký rok předtím jsem namaloval
obrázky na obálku knihy mého druhého
velkého učitele RNDr. Jaromíra Strejčka.

Ilustrátor přírody
RNDr. MATÚŠ KOCIAN Ph.D.
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Matúš se narodil 11. 10. 1969 v Trnavě;  matka je lékařka, otec je zasloužilý umělec - operní
pěvec Národního divadla. Katolický kněz, biolog, entomolog... Jak k tomu Matúš přišel?
n gymnázium absolvoval v Praze Libni
n vystudoval Přírodovědeckou fakultu UK v Praze, obor systematická zoologie, kde také splnil
podmínky pro udělení titulu doktor přírodních věd
n postgraduální studium dokončil na Lesnické fakultě ČZU v Praze, obor ekologie, pracoval
jako výzkumný pracovník ve Výzkumném ústavu rostlinné výroby v Praze Ruzyni
n v létech 2000-2006 vystudoval teologii na Katolické teologické fakultě UK v Praze
a Papežské lateránské univerzitě v Římě.  
n v současné době působí jako administrátor Římskokatolické farnosti Český Brod a rektor
Duchovní správy pro akademickou obec ČZU V Praze. Přednáší etiku životního prostředí na
FŽP ČZU.  Publikoval zejména vědecké práce v oboru entomologie. Je specialistou na broučí
čelee drabčíkovitých (Staphylinidae). Mezi jeho nejzásadnější vědecké publikace patří jeho
světová monografie rodu Ischnosoma. Popsal také na 4 desítky nových druhů brouků.
Ilustroval řadu vědeckých i populárně-naučných publikací. 

P oložili jsme ilustrátorovi Matúši
Kocianovi pár otázek:

Jak jste s ilustrováním přírody
začínal?

První obrázky hmyzu jsem nakreslil,
když mi bylo necelých deset let. Udělal
jsem si tehdy fixami a pastelkami svůj
vlastní atlas motýlů. Dodnes ho mám
doma, stejně jako druhý, nedokončený,
atlas brouků. Ovlivněn ilustracemi akad.
malíře Františka Severy jsem se spontánně
začal pokoušet o obrázky v podobném
stylu, když mi bylo asi patnáct, a to
nejdříve temperovými barvami. Ke kvalit-
ním akvarelovým barvám jsem se dostal
asi v 18 letech, když mi je otec přivezl
z Německa. Nikdy jsem nechodil na žádné
výtvarné kroužky a vlastně ani neznám
přesný motiv, proč jsem hmyz začal ilus-
trovat. Zkrátka se mi to líbí, baví mě to,
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1. řada zleva: kožojed obecný (Dermestes lardarius), rušník krtičníkový (Anthrenus verbasci), červotoč
hnědý (Ernobius mollis), 2. řada: rušník diviznový (Anthrenus scrophulariae), 3. řada: kožešinožrout
skvrnitý (Attagenus pellio), rušník muzejní (Anthrenus museorum), červotoč umrlčí (Anobius pertinax)

Babočka paví oko
(Inachis io)



ilustrování snoubí velmi dobře. Povolání
kněze je zdánlivě z úplně jiného soudku,
ale není to pravda. Kněz se zabývá
duchovnem, Bohem a Bůh souvisí
naprosto se vším. Když se dívám na
nějakého drobného broučka, musím si
říkat, že si s hmyzem opravdu vyhrál.
A jedním ze smyslu existence nás lidí,
inteligentních bytostí, je tu skrytou krásu
tvorů, odlišných od nás, objevovat, vní-
mat, kochat se, radovat se z toho, vnímat to
všechno jako tajemství. A toto tajemství, to
souvisí s duchovnem už velmi těsně. 

publikace ilustrovat. Vystihne totiž nejlépe
právě to, co je potřeba vidět. Dělal jsem
také mnoho ilustrací pro své kolegy
a mnohokrát jsem si uvědomil, např. při
kreslení štírů, jak obtížné je pro ne-
odborníka zobrazit nějaké zvíře, které tak
dobře nezná. Vždy jsem se zabýval brouky
čeledi drabčíkovití, a proto mě nejvíce
bavilo a baví zobrazovat tuto skupinu.
Když znáte jemné niance mezi druhy, které
neodborník nepostřehne, je to pro vás
velká výzva, zda to dokážete vystihnout
i na papíře. 

Jak se ilustrování přírody snoubí
s Vaším povoláním?

S mým prvním povoláním biologa se,
jak je zřejmé z toho, co jsem řekl výše,

Oni dva to byli, kdo mě v této činnosti
nejvíce podpořili a povzbudili k další
tvorbě. Pak jsem ilustroval ještě několik
dalších knížek perokresbami i akvarely.
Nikdy jsem však nesnil o tom, že bych se
ilustrováním živil. Vždy to byl pro mě
koníček, něco, co dělám jen tak pro radost.
Kromě toho jakožto entomolog systematik
jsem potřeboval obrázky do svých vlast-
ních publikací. V tomto oboru je skutečně
velká věc, když si vědec sám může své

Požerky housenek různých druhů minujících
motýlů podkopníčků.

Tesařík obrovský (Cerambyx cerdo); vpravo:
tesařík alpský (Rosalia alpina)
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VEVO:
tesařík
obrovský
(Cerambyx
cerdo);
VPRAVO:
tesařík 
alpský
(Rosalia
alpina)

ZLEVA DOPRAVA: 1.řada: štěnice obecná (Cimex lectuarius); ploštice (Reduvius personatus); roztoč
sametka podzimní. 2. řada: ovád (Tabanus); komár písklavý

Obilní mšice. Nahoře Rhopalosiphum padi,
Diuraphis noxia, dole Metopolophium dirhodum,
Sitobion avenae

Představujeme výběr Kocianových
vědeckých kreseb, z nichž řada zpestřila
mnoho jeho vědeckých a odborných
statí, stejně tak i vědecké práce jeho
kolegů. Pečlivost vyjádření důležitých
diakritických znaků je u Matúše obdi-
vuhodná. Není tedy divu, že jeho tvorba
byla představena na výstavě ilustrátoři
přírody 2013, živočichové střední
Evropy, která proběhla od 22. dubna do
10. května 2013 v Mezifakultním centru
environmentálních studií české
zemědělské univerzity v Praze. 
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V ědecká ilustrace je nenahra-
ditelná. Fotografie umí sice
zobrazit ledacos, ale vědeckou

ilustraci nenahradí. Kresba dokáže za-
chytit vše potřebné, co je pro popis druhu
nezbytné, a to vždy ve stejném úhlu
pohledu, zvětšení i kontrastu. Detaily
zvířecího těla, jejichž rozdíl je u pří-
buzných druhů pro určení nezbytný, jsou
kresbou lépe a zřetelněji zobrazitelné 
a pro uživatele i snáze interpretovatelné.
A to platí především u drobných struktur,
které jsou pro determinaci mnohdy
klíčové.

NAHOŘE: 1. řada: pýchavkovník Typhaea ster-
corea, pýchavkovník Mycetea hirta
2. řada: lesák skladištní (Oryzaephilus
surinamensis), lesknáček fíkový (Carpophilus
hemipterus),
3. řada: kornatec nejmenší (Lophocateres pusil-
lus), kornatec Tenebrioides mauritanicus

VLEVO 1. řada: zrnokaz fazolový (Acanthoscelis
obtectus), zrnokaz hrachový (Bruchus pisorum),
hlodník Enicmus minutus, pilous černý
(Sitophilus granarius)
2. řada: červotoč spížní (Stegobium paniceum),
červotoč tabákový (Lasioderma serricorne),
větevníček kávový (Araecerus fasciculatus), lesák
moučný (Cryptolestes ferrugineus)
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Proč je ilustrace nenahraditelná
Doc. PaedDr. JAN FARKAČ, CSc.
n narozen 11. 12. 1959, pedagog České zemědělské univerzity.
n vzdělání: UK Praha (učitelství Tv + Bi); 1988 – PaedDr.; 1988 – specializační studium
Výchova k péči o životní prostředí (Ústav aplikované ekologie a ekotechniky VŠZ, Kostelec
n. Č. l.); 1994 – CSc. (ekologie); 2005 – docent zemědělské a lesnické zoologie.
n pedagogická činnost: Výuka na Fakultě lesnické a dřevařské ČZU: přednášky a cvičení ze
zoologie, komplexní terénní cvičení; lektorská činnost na odborných soustředěních biologické
olympiády. 
n přírodovědné průzkumy: Turkmenistán (1990), Kavkaz (1990), Dálný východ Ruska (1991,
1992), Thajsko (1991), jižní Čína – provincie Yunnan a Sichuan (1994, 1996, 1998), Nepál
(2000, 2013), Slovensko (2002); Jemen (2003), Kamerun (2008, 2009). Pro projekt
mezinárodní pomoci České republiky Jemenu je zpracovatelem materiálu bezobratlých z ostro-
va Socotra a také se podílel na přípravě stálé ekologicko-biologické expozice na tomto ostrově.
n další aktivity: Česká společnost entomologická – od roku 1994 člen výboru, od roku 2004
do dnes vědecký tajemník; Česká společnost ornitologická – člen (od roku 1997); All Russian
Entomological Society – člen (od roku 2013); předseda Ústřední komise biologické olympiády
(od roku 1992); od 2005 držitel autorizace MŽP pro biologické hodnocení.
n publikační činnost: Vědecké práce zaměřené na systematiku druhů čeledi Carabidae, ale
i práce z oblasti bioindikace a biomonitoringu. Obsahuje více než 100 vědeckých a odborných
publikací. Spolukoordinátor 1. dílu Catalogue of Palaearctic Coleoptera a autorem nebo
spoluautorem tří jeho kapitol (2003). Je spolueditorem publikace Červený seznam živočichů
České republiky – bezobratlí (2005). Popsal více než 6 desítek nových druhů brouků.



udržující aedeagus samce je jakýmsi
klíčem k zámku, tedy vagině samice.
Drobné struktury, které znemožňují jaké-
mukoliv aedeagu vniknout do jakékoliv
vaginy opět od sebe oddělují jednotlivé,
byť habituálně velmi podobné druhy.
Všechny tyto, mnohdy nesmírně drobné
rozdíly lze ilustrací naprosto přesně
zachytit, zvláště tomu, kdo zná anatomii
broučího těla a vidí rozdíly mezi jed-
notlivými druhy. 

hrabavé, běhavé nebo lezoucí po vegetaci.
I když všechny druhy brouků mají
jedenáctičlenná tykadla, je jejich tvar
a spojování některých článků opět důle-
žité pro určování. U broučích čeledí je
rozdílný počet chodidlových článků, nebo
z břišní strany počet viditelných článků
zadečku a stavba kyčlí a příkyčlí. Vět-
šina druhů brouků i dobře létá, slouží
k tomu druhý pár blanitých křídel, v klidu
skrytý pod krovkami (ty jsou přeměně-
ným prvním párem křídel). Mnoho
struktur broučího těla nese na sobě trny
nebo chloupky, v různém počtu a na
různých místech. Velmi důležitý je i tvar
pohlavních orgánů. Chytinózní a tvar si

Brouci jsou hmyzím řádem, jehož
zástupci jsou i pro laika dobře poznatelní.
Mají na rozdíl od jiných hmyzích řádů
krovky, které většinou shora kryjí  všechny
zadečkové články. Stejně jako u ostatních
hmyzích řádů s proměnou dokonalou se
z vajíčka líhne larva, která se posléze
zakuklí a z kukly se vylíhne dospělec.
Dospělci mnoha čeledí hýří velmi pestrý-
mi barvami, velké množství druhů je ale
barevně nevýrazných, nebo dokonce
černých. U brouků můžeme obdivovat tvar
a pestrou skulpturu hlavy, štítu a krovek,
nebo tvar kusadel, ze kterého můžeme
odvodit i způsob pořizování potravy. Podle
délky a stavby končetin lze poznat i druhy

Štíty
a aedeagy
střevlíčků
rodu Leistus
(z práce
Farkač J.
1999:
Check-list of
the genus
Leistus
(Coleoptera:
Carabidae:
Nebriini)
from China
with the
description
of twenty-
three new
species.
Folia Hey-
rovskyana,
Supplemen-
tum 5: 19-
58.)
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1. řada: slunéčko sedmitečné (Coccinella septempunctata), slunéčko pětitečné (Coccinella
quinquepunctata), slunéčko čtrnáctitečné (Propylea quatuordecimpunctata), slunéčko Hippodamia
tredecimpunctata 
2. řada: slunéčko desetitečné (Adalia decempunctata), tři nejběžnější barevné formy, slunéčko
Hippodamia septemmaculata 
3. řada: slunéčko čtyřskvrnné (Exochomus quadripustulatus), slunéčko dvojskvrnné (Chilocorus
bipustulatus), slunéčko Calvia quatuordecimguttata, slunéčko Calvia decemguttata 
4. řada: slunéčko Paramysia oblongoguttata, slunéčko Synharmonia conglobata, slunéčko
osmnáctitečné (Myrrha octodecimguttata), slunéčko velké (Anatis ocellata)

Střevlík Carabus variolosus



takže jste neslyšeli obvyklé postesknutí, že nejsou peníze?
Ne. Tentokrát peníze jsou. Přispěl k tomu i fakt, že větší škody

neutrpěly dopravní stavby nadřazené cyklostezkám, například
železniční koridory, dálnice a silnice vyšších tříd. Obecně se dá
říct, že peníze jsou vždycky, jen záleží na politické vůli.

lze to tedy chápat tak, že politici již svůj postoj
k cyklistice, jako k jednomu ze způsobů dopravy, změnili
k lepšímu?

V posledních letech se dopravní cyklistika opravdu dostala na
jiné místo než dříve. 

Například SFDI se o cyklisty stará ve dvou úrovních. První, ta
známější a viditelnější se týká jen a pouze cyklostezek, jejich
výstavby a údržby. Nově však přibyla ještě jedna úroveň, kterou
lze označit jako zvyšování bezpečnosti pro slabší účastníky
dopravního provozu, kde jsou na prvním místě chodci a nově
právě i cyklisté. Města tak mohou žádat o dotace nejen na samot-
né cyklostezky, ale i na jiná opatření, jako je například vodorovné
značení cyklopruhů, přejezdy pro cyklisty a další.

Když jsme u měst, většina čtenářů časopisu NiKA je z naší
metropole. Jaká je zde situace ve vztahu k cyklistům?

Mohu konstatovat, že po zhruba třech letech stagnace, kdy se
jen naplňovaly předchozí projekty, se věci opět začaly hýbat
správným směrem. Například se připravuje nový metropolitníO škodách, které na cyklostezkách způsobila letošní velká voda

(mnohem výmluvnější jsou fotografie), ale nejen o tomto, jsme si
povídali s Ing. Pavlem Polákem, který je poradcem generálního
ředitele Státního fondu dopraví infrastruktury (SFDI) pro
bezpečná dopravní opatření, kam spadá i cyklistická doprava.

Jaké škody letošní povodně na cyklistické infrastruktuře
způsobily a jak se stát staví k jejich odstraňování?

Největší škody napáchaly povodně na Labské stezce a v Praze,
zde například v Tróji nebo v Modřanech. Celkové škody na
cyklostezkách byly odhadnuty na částku blížící se 200 mil. Kč, na
Prahu z toho připadá asi 10%, protože zde je opravdu hustá síť
cyklostezek, které vedou právě podél vodních toků. Pokud se týká
snahy o nápravu, kupodivu opatření v cyklodopravě byly jedním
z prvních témat popovodňových náprav.

Cyklisté, pokud nemusí nebo dobrovolně nechtějí, 
se kopcům a stoupáním obvykle vyhýbají. Proto mnoho
cyklostezek vede právě podle řek a potoků, ostatně jsme
o těchto trasách již psali podrobněji. Bohužel voda je
nevyzpytatelný živel, vodní toky rády vystupují z břehů,
způsobují povodně a škody ve svém okolí. Prostě vysoký
vodní stav a cyklistika nejdou dohromady, což opět dokázaly
povodně z přelomu května a června tohoto roku.

Voda kolům nepřeje
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územní plán, v který vkládají cyklisté velké naděje, starý na ně
takřka nemyslel. Dále vzniká zcela nové oddělení pro
bezmotorovou dopravu, kde by měli pracovat opravdoví odborní-
ci na danou problematiku, tedy i na cyklistickou dopravu.

Jak vidíte perspektivy cyklistiky nejen jako sportu, ale ze
svého profesního úhlu pohledu jako součást dopravy?

Je to jednoduché. Co nejvíce integrovat cyklisty mezi ostatní
účastníky provozu, ale citlivě a ohleduplně. Již nyní se dá říct, že
kde jezdí hodně cyklistů, tam to s nimi motoristé „umí“ a platí to
samozřejmě i naopak. V budoucnosti je cílem nedělat pro cyklisty
vůbec nic, protože oni budou zcela přirozenou součástí dopravního
prostoru, zkrátka se z nich stane jiný druh řidičů, které budou
ostatní takto chápat a respektovat.

Děkujeme za rozhovor

ASoCiACE MěSt Pro CyKliSty
Jako důkaz slov P. Poláka lze uvést novinku ze začátku
letošního července, kdy byly podepsány dokumenty zakládající
Asociaci měst pro cyklisty, které signovali zástupci z 23 měst
čr. Snahou Asociace je podpora opatření podporujících
cyklistickou dopravu, výměna zkušeností, výchova odborníků,
ale také motivace obyvatel ke změnám dopravního chování.
Zajímavou myšlenkou je Vize 25, která prosazuje rovnocenné
postavení všech druhů dopravy, tedy automobilovou, veřejnou,
cyklistickou a pěší. Všem by se mělo dostávat rovnocenné
pozornosti.
Více informací o Asociaci naleznete na adrese: 
www.cyklomesta.cz
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byl vystřídán úpadkem díky válkám,
vpádům cizích vojsk a vysídlením kraje.
Další úpadek nastal v nedávné době za
vlády jedné strany. V současnosti se
vinařství opět dostává do lepší kondice,
a to především díky doslova mravenčí
práci malých pěstitelů, ale i prosperujících
velkých vinařství a investicím do
moderních technologií.

TEORETICKÁ PŘÍPRAVA
Připravit se zodpovědně na poznávání
vína, ale i kraje, kde tento kulturní nápoj
vzniká, to je úkol hodný takřka celo-
životního vzdělávání, ke kterému vyšla
a ještě jistě i vyjde řada knih. Toto po-
necháme vašemu samostudiu, nicméně
několik rad, jak si užít a poznat Moravskou
vinařskou podoblast můžeme poskytnout.
Výlet na Jižní Moravu neznamená jen
zajištění ubytování, ostatně nabídka je zde
opravdu veliká, jen pozor na termíny
významných akcí a svátků a samozřejmě
na období vinobraní. Připravit si musíte
i trasu, ale o tom později. Ke správné
přípravě patří i osvojení si slovníku
základních pojmů degustátora a vinaře,
a že jich je. Tak třeba koštýř asi zná každý,
ale co třeba je hynšt, perkrecht, rampúch,
kdo je to vincúr? A víte, jak se správně
degustuje víno? Tento rituál má celkem
šest kroků: vzhled, zakroužení, přičichnutí,
doušek, poválení a vyplivnutí. Jen náznak
teorie vás možná již přestal bavit, raději se
vydejme do praxe.

JAK SE ZDE POHYBOVAT
Seznámit se s místy, ohraničenými na
západě Znojmem, na severu Brnem, na
východě hranicí se Slovenskem a na jihu
s Rakouskem, můžete mnoha způsoby,
přičemž ten nejméně vhodný je auto-
turistika. Zkrátka ochutnávky, či koštování

rozhodli víno pro svoji potřebu vyrábět
sami, a tak založili první vinice na sluncem
vyhřátých stráních Pálavy. Bylo to tak, či
nikoliv, toť otázka. Nicméně archeolo-
gické, tedy přímé důkazy o pěstování
vinné révy pocházejí až z přelomu 8. a 9.
století. Zhruba ze stejného období jsou
i písemné zmínky o moravském víně.

V dalších časech se osudy moravského
vinařství podobají sinusoidě. Například
16. století lze označit za zlatý věk, který

Na Jižní Moravu 
nejen za vínem
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Jižní Morava samozřejmě nejsou jen vinné sklepy, nicméně nutno
podotknout, že hlavně jsou ..., prostě tento malebný a svérázný kout
naší vlasti nelze od vína oddělit. Pro snazší poznávání těchto končin,
ale především zdejších sklepních uliček, je pro návštěvníky
připravena hustá síť tras, které podporují tzv. vinařskou turistiku.
Vzhledem k vydatnosti tématu vnímejte následující text jen jako
malou degustaci.

TROCHA HISTORIE …
aneb, jak to všechno začalo. V tomto
případě za vším hledej nikoliv ženu, ale
žízeň, kterou má lidstvo takřka napříč
svými celými dějinami. Začátek vinařství
na Moravě se údajně datuje do doby  po
roce 275 našeho letopočtu, kdy zde hranice
svého impéria střežili vojáci X. legie císaře
Proba. K hašení žízně míchali místní vodu
s vínem ze své domoviny, jehož dodávky
však povážlivě vázly. Proto se vojáci



První měsíce nového roku začínají řezem
na vinicích, údržbou strojů, ale také
přípravou vína na lahvování. Jaro pak
zintenzivňuje práci na vinohradu, kde se
například odorává a kultivuje půda, od-
straňuje se plevel, provádí chemické
ošetření. Léto pak znamená zastrkování
mladých letorostů, stříhání přebytečných
hroznů a nikdy nekončící odstraňová-
ní plevele. Začátek podzimu je pak nej-
důležitějším časem nejen pro vinaře, ale
i pro návštěvníky, protože září = vinobraní
a čas burčáků. Listopad pak znamená
svatomartinské víno, prvním mladým
vínům se žehná právě 11. listopadu, tedy
na sv. Martina. V prosinci pak přichází
konečně odměna za celoroční dřinu
a ochutnává se letošní víno.

K tomuto přírodou danému kalendáři
ještě přidejte opravdu velkou řadu akcí,
které si vymyslel člověk. Známý je již
Festival otevře-ných sklepů, který putuje
po jednotlivých vinařských oblastech.

Každý čas má na Jižní Moravě své
kouzlo, barvu, chuť, vybrat si musíte sami,
pořád je zde dobře.

Doporučené internetové stránky:

značeno více než 1200 km speciálních
cyklotras. Jmenovat jen pro příklad lze:
vinařskou stezku Kyjovskou (85 km),
Mikulovskou (82 km), Bzeneckou (26 km)
a další. K tomu připočtěte ještě několik
speciálních naučných stezek podle odrůd,
například Stezka krajem André (8 km),
Stezka Rulandského bílého (45 km) atd.
Aby nabídka byla ještě větší, naleznete na
Jižní Moravě ještě řadu místních naučných
stezek, které mapují lokální zajímavosti.
Jako příklad naučných stezek (NS) lze
uvést NS Lednické rybníky, NS Lužní les,
Mandloňová NS a další.

KDY SEM VYJET
Kalendářní rok má dvanáct měsíců a každý
z nich je pro život vinaře a jeho vinařství
unikátní, a tím i pro návštěvníky, turisty.

vína se s řízením motorových vozidel
neslučují. Ze zákona. Samozřejmě tato
omezení odpadají u pěší turistiky, ale
vzdálenosti jsou zde značné … Jistým,
o něco tolerantnějším způsobem pohybu
je jízda na kole. Ostatně mezi vinicemi se

na kolech jezdí jak za prací či do kostela,
tak i turisticky. Právě pro cyklisty je mezi
jihomoravskými vinicemi a sklepními
uličkami, ale i vinařskými obcemi vy-
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