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www.kr-stredocesky.cz

STŘEDOČESKÝ KRAJ VYHLÁSIL NOVOU PŘÍRODNÍ PAMÁTKU 
HOUSINA NA BEROUNSKU
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Rada Středočeského kraje vydala dne 11. listopadu 2013
nařízení kraje o zřízení přírodní památky Housina.
Podklady pro vyhlášení přírodní památky Housina byly

pořízeny za finanční podpory v rámci Operačního programu
životního prostředí.

Nové zvláště chráněné území Housina má rozlohu přibližně
185 hektarů a nachází se v katastrech obcí Libomyšl, Neumětely
a Želkovice na Berounsku. „Předmětem ochrany přírodní památky
Housina jsou evropsky významná stanoviště hercynské dubo-
habřiny, eurosibiřské stepní doubravy a polopřirozené suché
trávníky a křoviny na vápnitých podložích. Přírodní památka
Housina zahrnuje větší část stejnojmenného vrchu. Tvoří přechod
mezi vápencovým územím Českého krasu a brdskými hřebeny,“
informoval hejtman Středočeského kraje Josef Řihák.

Lokalita Housina přispívá k udržení příznivého stavu
evropských stanovišť v dané oblasti. A to i přesto, že přirozené
prostředí bylo v minulosti v jihozápadní části svahu narušeno
stavbou velkokapacitního vepřína.

Cílem ochrany Přírodní památky Housina je zajištění optimál-
ních podmínek pro nerušený vývoj poměrně zachovalého
přírodního komplexu lesních geobiocenóz a mozaiky ostatních
typů přírodních stanovišť, především druhově pestrých
travobylinných společenstev, s výskytem chráněných druhů rostlin
a živočichů.

„Příroda v lokalitě Housina je velmi pestrá. Z vzácnějších
druhů rostlin se zde vyskytují například mochna bílá či hlaváček
letní. Žije zde řada vzácných druhů hmyzu. Například střevlík
hajní či krajník hnědý. Poměrně hojně se zde vyskytuje také náš
největší brouk – roháč obecný, kterého je zde možné zahlédnout
v době rojení během teplých večerů koncem května. Další skvost
Housiny je možné spatřit v období časného jara, kdy zde vykvétají
tisíce květů sasanky hajní a jaterníku podléška,“ doplnil hejtman
Josef Řihák.



Uplynulo 50 let od vyhlášení Národního parku Krkonoše. To je tak ojedinělá
událost a tak významné výročí, že jsme si to nemohli nechat ujít a NIKA,
kterou dostáváte, je na Krkonošský národní park tématicky zaměřena.

Abychom si uvědomili celkový kontext této významné události, je zde představena
historie národních parků nejen u nás (pro moji generaci je to i se Slovenskem), ale
i v Evropě a ve světě. Až řada z vás vyrazí v zimě do Krkonoš, určitě si kromě
sjezdovek a upravených běžeckých stop užije i trochu toho zimního toulání v krás-
né a neopakovatelné krkonošské přírodě.

Rok 2013 se pomalu blíží ke konci a je v lidské povaze se závěrem roku
bilancovat. Co se zdařilo, co nepovedlo a co jsme (z loňských novoročních
předsevzetí) nestihli vůbec. Sám za sebe bych chtěl v rámci tohoto bilancování
poděkovat celé redakční radě, které se, přes ekonomické obtíže, daří naplňovat
redakční plán a pracovat na stálém vylepšování našeho časopisu. Naše webové
stránky doznaly podstatných změn a věřím, že mohou sloužit i jako pomůcka při
studiu a to nejen pro studenty, ale i pro pedagogy. Určitě bych chtěl poděkovat
zástupcům Středočeského kraje a hl. m. Prahy za podporu našeho časopisu, vždyť
bez nich bychom těžko udrželi časopis při životě v takové podobě, na jakou jsme
za posledních několik let zvyklí. Podíleli jsme se nejen jako mediální partner, ale
i jako spolupořadatelé na organizaci již třetího ročníku bienální konference „Voda
v krajině 2013“. Je pro nás velkou ctí, že jsme se mohli jako mediální partneři
zúčastnit celé řady přírodovědně zaměřených akcí a informovat o nich na našich
stránkách. Určitě v tom chceme pokračovat, a pokud nějakou zajímavou akci
pořádáte nebo se na ní podílíte, neváhejte nás informovat. Určitě se dohodneme jak
s vámi spolupracovat. Domnívám se, že na jedno malé občanské sdružení, které
vydává tento časopis, jsme odvedli docela slušný kus práce, za který se nemusíme
stydět. O to více nás trápí nejistota, co budou znamenat příští roky nejen pro nás,
ale i pro ostatní  funkční občanská sdružení. Od 1. 1. příštího roku nabude účinnosti
nový občanský zákoník, který se současnou podobou občanských sdružení nepočítá
a budeme muset podstoupit jakousi transformaci. Vždy jsem se řídil pravidlem, že
co funguje, to se má podporovat, a ne rušit. Asi na to mají zákonodárci jiný názor,
ale upřímně se děsíme všech komplikací, které tyto nepromyšlené změny přinesou.
Ve spojení s obecně malou podporou fungování občanské společnosti, např.
podpora MŽP ČR pro neziskové organizace za poslední tři roky klesá prakticky
k nule, se obávám, že se celá řada nadšenců nechá těmito uměle kladenými
překážkami odradit.  Jistá naděje, tak jako při každé změně, svítá s příchodem nové
vlády. Nechme se překvapit. Já doufám, že to bude překvapení příjemné, a že se
v ochraně přírody a životního prostředí opět více otevře prostor pro činorodé
a aktivní jedince. 

Přeji vám hezké a klidné Vánoce a spokojený život v Novém roce
Miloš Gregar, šéfredaktor
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Proč se firma YIT Stavo vůbec zabývá
výstavbou pasivních, respektive
nízkoenergetických domů?

„Musíme se nejprve podívat na
vlastnické vztahy v naší firmě, protože
patříme pod společnost YIT, která sídlí ve
Finsku. Nemusím zdůrazňovat, že v této
zemi mají silný vztah k ekologii, zdravému
způsobu života a životní pohodě vůbec.
Mimochodem, slovo koti znamená ve
finštině domov. Ve Finsku se již o pa-
sivních domech nebaví, zde je to automa-
tické. Domy zde mají rekuperaci, okna se
třemi i čtyřmi skly.  Je tedy logické, že

filozofií naší firmy je stavět takovéto
domy. Nestavíme jiné objekty než ve třídě
B energetické náročnosti budovy, tedy
velmi úsporné.“

Malé vysvětlení:
Existuje celkem sedm úrovní ener-

getické náročnosti budov od nejnižší
třídy G mimořádně neúsporné až po
A mimořádně úsporné, což jsou pasivní
domy.

Jak je takový pasivní dům vybaven,
aby měl požadované parametry?

„Pokud se podíváme na konkrétní
parametry pasivní budovy F, nalezneme
zde centrální systém řízeného větrání
s rekuperací tepla, okna jsou dřevěná
s izolačním trojsklem, předokení rolety,
obvodové stěny jsou izolovány minerální
vlnou a šedým polystyrenem, nadstan-
dardně jsou izolovány střechy a terasy.
Rovněž je dobře odizolován strop

Pasivní domy se staví i v Česku, a to
velice kvalitně, o čemže svědčí letošní
ocenění rezidenčního domu, který je
součástí komplexu Koti Hyacint. Právě
o této stavbě, ale nejen o ní jsme si
povídali s Vladimírem Dvořákem, gene-
rálním ředitelem firmy YIT Stavo, která
tento pasivní dům uvádí do života.

Předně dovolte malou gratulaci
k velkému úspěchu, kterým je němec-
ký certifikát pro váš projekt pasivního
domu F z komplexu Hyacint. Můžete
tento certifikát představit?

„Jedná se o certifikát vydaný Centrem
pasivního domu dle  kritérií Passivhaus
Institutu v Darmstadtu, který je vydáván
na základě velice přísných hodnocení.
CPD má jako jediný subjekt v ČR právo
tento certifikát udělovat. Náš projekt toto
ocenění získal jako vůbec první certi-
fikovaný pasivní bytový dům v celé České
republice, a to i navzdory tomu, že naše
firma působí na poli nízkoenergetických
staveb poměrně krátce, jsme zde zhruba
pět let. Předběhli jsme tak i mnohem
zkušenější konkurenci.“

Nicméně, jedná se o ocenění „pouze“
projektu, vlastní stavba nyní probíhá.
Co bude dál?

„Objekt samozřejmě stavíme a do-
končíme podle certifikovaného projektu
a vše navíc kontroluje Centrum pasivních
domů. Po dokončení chceme pak ocenění
za projekt překlopit na ocenění za
realizovanou stavbu.“
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Žijeme v rychlé době, kdy se vše
až překotně mění a nečinnost se
nevyplácí. Nicméně existuje
jedna oblast, kde je pasivita
dokonce oceňována. Řeč bude
o pasivních domech.

P asivní je podle slovníku cizích
slov přídavné jméno shodné se
slovy trpný, nečinný, netečný,

prostě takový, který se přímo něčeho
neúčastní. V případě pasivních domů se
tyto stavby co nejméně účastní spotřeby
energií potřebných pro jejich provoz,
především pro vytápění. Ovšem zároveň
musí být pasivní dům komfortní pro
bydlení, to znamená, že pasivní dům
nezískáme tím, že jednoduše vypneme
topení. Označení pasivní dům získá
stavba, která splňuje přísná a přesně daná
kritéria při svém provozu, která jsou
striktně dána normami. Například roční
potřeba tepla na vytápění musí být nižší
než 15 kWh na čtvereční metr obytné
plochy za rok. 

Dobře
oceněná
pasivita



Jedna věc je stavba domu, jeho
konstrukce, druhá pak jeho umístění.
Jak řešíte tento problém?

„Naše firma YIT Stavo je na trhu
poměrně krátkou dobu, zhruba pět let. Trh
s vhodnými pozemky je tak již zúžený,
vykoupený. V potenciální nabídce jsou
pozemky, s kterými již někdo pracoval,
například je již pro tuto lokalitu připraven
projekt nebo vydáno stavební povolení.
Snažíme se vybírat pozemky tak, aby
jejich umístění odpovídalo charakteru
stavby, tedy příjemné, zdravé prostředí

s dobrou dopravní dostupností. Vyhýbáme
se ryze okrajovým oblastem. Nicméně
i přes tyto potíže jsme doposud uskutečnili
několik úspěšných projektů. Kromě nyní
realizovaného a certifikovaného domu F
Hyacint mohu uvést nízkoenergetický
objekt Koti Hájek. Ten stojí na okraji
městské zástavby a lesoparku, to vše
nedaleko stanice metra.“

Jak se daří vaše myšlenky zhmotnělé
v nízkoenergetických bytových
domech prodávat?

„Upřímně, je to složité. Výstavba
nízkoenergetických natož pasivních domů
je dražší než klasických. Navýšení je o 10
až 15%, a to klienti zatím nezaplatí. Tyto
stavby proto částečně dotujeme ze svého.
Nicméně chceme lidi vychovávat, vést do
budoucna, protože způsob bydlení se ubírá
směrem k ekologii, zdravému životnímu
stylu. Proto v této oblasti nemáme nyní
finanční benefit, spíše naopak. Je to prostě
běh na dlouhou trať, ale s jasným cílem.“

Děkujeme za rozhovor a přejeme
hodně aktivit s pasivními domy.

potřeba mít klimatizaci. Život v našich
domech lze shrnout do následujícího:
Zdraví člověka neovlivňuje jen životní
styl, dostatek pohybu a správná výživa, ale
také zdravé mikroklima domova.“

Pro koho jsou tyto domy určeny?
„Zjednodušeně lze odpovědět, že pro

všechny, kteří chtějí vyšší kvalitu byd-
lení. Je to pro lidi, kteří vidí dále, kteří od
svého života očekávají více než jen pouhé
přebývání – přežívání.“

suterénů, aby se zabránilo únikům tepla do
nevytápěných prostor. Dům je rovněž
vybaven solárními panely. 

Jak se žije v pasivním domě? 
„Bydlení v pasivním, či nízkoener-

getickém domě není jen o finančních
úsporách za vytápění, ale především
o pohodě, protože systém větrání přináší
stále čistý vzduch bez průvanů, navíc je
systém vybaven filtry, což je opravdu
výhodné pro alergiky. Například není
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srozumitelní v omezeních a předvídatelní
v rozhodnutích. Důležité kroky je v och-
raně Krkonoš nutno provádět v souladu
s regionem a zejména samosprávami. 

Z hlediska ochrany je největší váha
a významnost postavena na ochraně
fenoménu, který je nazván arkto-alpínská
tundra. Jedná se o území velmi málo
ovlivněné člověkem s výskytem zvláště
chráněných druhů rostlin a živočichů,
jejichž domov dávno v minulosti byl jak
v Alpách tak ve Skandinávii. To dělá
z Krkonoš unikátní prostor. 

Co v současnosti nejvíce ohrožuje Kr-
konoše? Co vám dělá nejvíce starostí?

Krkonoše jsou poměrně malé a mu-
síme si uvědomit, že některé věci tu
zkrátka nejsou možné a představitelné, ale
bez větších problémů si svůj prostor

Šatný, Václav Veselý, Zdena Beranová
a Josef Horáček.

Jaké bylo poslání KRNAPu před
padesáti roky a jak se jeho poslání
vyvíjelo.

Poslání Krkonošského národního par-
ku zůstává stejné i po prožitých 50 le-
tech. Bezpochyby je to ochrana unikátních
přírodních hodnot. V letošním roce jsme
uspořádali setkání s lidmi, kteří stáli
u zrodu národního parku, a jednoznačně se
ukázalo, že řešíme velmi podobné pro-
blémy. Nutno ale říci, že se časem zvyšuje
povědomí společnosti o hodnotách národ-
ního parku a nutnosti jeho ochrany. A to je
velmi dobře.
Jaké jsou hlavní úkoly v současnosti?

Nejdůležitější je, aby nám v naší čin-
nosti rozuměla veřejnost. Abychom byli

KRKONOŠSKÝ NÁRO  
MÁ KULATINY
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Naše nejvyšší hory Krkonoše mají poněkud
nevděčnou úlohu, protože na poměrně
malém území musí splňovat mnoho úkolů,
které jsou v příkrém kontrastu. Na jedné
straně jsou Krkonoše unikátní přírodní
enklávou, na straně druhé se jedná o naše
turisticky nejvytíženější hory, a to jak v létě,
tak především v zimě. Díky tomu vyžadují
Krkonoše zvýšenou péči a ochranu. Právě
proto byly přesně před padesáti lety vyhlá-
šeny národním parkem a k tomuto výročí
jsme se setkali s ředitelem Správy
Krkonošského národního parku, panem
Ing. Janem Hřebačkou.

KRNAP oslavil letos 50. narozeniny.
Proč byl založen právě v roce 1963?
Bylo to dáno nedostatečným staven
ochrany přírody, hrozícími
ohroženími, společenskou poptávkou,
kdo toto inicializoval?

Mnoho generací lidí si uvědomovalo
výjimečnost Krkonoš, a tak založení ná-
rodního parku bylo jakýmsi nezbytným
vyústěním tohoto procesu. Než došlo
k onomu historickému okamžiku, kdy 
17. května roku 1963 byly Krkonoše
prohlášeny za národní park, bylo zapo-
třebí nezměrného úsilí desítek lidí z růz-
ných sfér české společnosti. Byl to dlou-
hý proces, který nebyl bez problémů
a pochybností. Nelze jmenovat všechny,
tak snad alespoň jména těch, kterým 
patří náš obdiv a postupně se zasloužili
o existenci našeho prvního národního
parku – Veselý, Kodym, Tykač, Kavina,
Klika, Zlatník, Mařan, Vulterin, Šourek,
Pilous, Ambrož a ještě řadu let před nimi
třeba hrabě Harrach či prof. Schustler.
Prvním ředitelem se stal Miroslav Klapka
a v prvních dnech mu pomáhali zejména
Josef Fanta, Eva Kalašová, Vladimír

Mumlavský vodopád, 
foto Kamila Antošová



Úkolem Správy Krkonošského národního
parku je ochránit přírodní hodnoty, ale
zároveň umožnit rozvoj a smysluplný
život lidí zde žijících i přijíždějících do
regionu. Z mých vlastních zkušeností vím
a jsem přesvědčen, že je to řešitelné. 

Je vůbec možné udržet takovouto
enklávu ve středu evropy co nejvíce
neposkvrněnou? Máte nějaké jiné
vzory, třeba Alpy? Jakým směrem se
budou Krkonoše (KRNAP) ubírat do
dalších let?

Neposkvrněné Krkonoše nejsou a ne-
budou. Budou ale i nadále takové, jaké je
budeme chtít mít. Ochrana přírodních
hodnot i do budoucna bude patřit mezi
základní úkoly, které musíme naplňovat.
A další roky? Držme si palce a přejme si co
největší podporu veřejnosti. Bez té to ne-
půjde. A kam se budou Krkonoše ubírat?
Já doufám, že materiál, který přijala Rada
Krkonošského národního parku složená
jak z vědců, tak ze zástupců samospráv,
a který se nazývá Vize 2050, bude tou ces-
tou, po které budou Krkonoše kráčet. 

nedostávaly. Uvnitř obcí spolupracujeme
na tvorbě územních plánů. 

A co střet ochrany přírody a turis-
tického ruchu, nazvěme to „měkké“
vlivy na přírodu, tedy chodící turisté
a cyklisté? Na Šumavě uvolnili červe-
nou hřebenovku a vytvořili „spací
místa“, počítá se s obdobným krokem
i na území Krkonoš?

Je to velmi dobrý počin NP Šumava.
Krkonoše jsou ale jiný příběh. Struktura
osídlení je tak hustá, že umožňuje
prakticky všude najít nedaleko nějaký
útulek pro přespání. Zatím tedy s touto
aktivitou nepočítáme. Jsme ale na druhé
straně moc vděčni horským boudařům za
jejich práci pro turismus v Krkonoších. Je
přeci velkým vítězstvím rozumu, že lze
kdykoliv přespat v dobře vedených hor-
ských boudách, jako je např. Luční
a Labská bouda.

Na základě předchozích otázek se pak
nabízí logicky další dotaz, a to kam a jak
Krkonoše směřovat? Dochází zde evi-
dentně ke střetu zájmů. Na jedné straně je
snaha o zachování kusu krásné přírody, na
straně druhé pak jsou tlaky na její maxi-
mální „osídlení“, tedy co nejvíce turistů,
lyžařů atp., prostě podnikatelské tlaky.

Střet různých pohledů na péči o určité
území bude nastávat vždy a všude.

VIze 2050
Motto Vize 2050 „Přátelství lidí a hor“
jednoznačně naznačuje její obsah – žít
s horami v harmonii, přátelské toleranci
a partnerství. Vize 2050 je rozdělena do
tří základních částí: obecné zásady,
život v Krkonoších a podnikání
v Krkonoších.

7

www.krnap.cz

 ODNÍ PARK

Sněžka

najdou někde jinde v horách – např.
v Alpách. Pokusili jsme se například
vysvětlit veřejnosti, že v Krkonoších nelze
všude provádět skialpinismus a vyhradili
jsme 10 skialpinistických tras. To je v sou-
časné době maximum, co si s ohledem
zejména na ochranu druhů (jako je např.
tetřívek obecný) můžeme dovolit. Takto
postupujeme i u lyžování, cyklistiky a dal-
ších sportů, které se na území Krkonoš
odedávna provozují. Zdá se, že tento náš
postoj veřejnost chápe. Těch, kteří poruší
pravidla, není mnoho. 

Co ale nejvíce ohrožuje Krkonoše? To
jsou bezpochyby nevratné kroky v souvis-
losti se zástavbou. Myslím ale, že jsme
společně se samosprávami pochopili, že
obě strany musí dělat kompromisy, aby-
chom našli konsensus mezi rozvojem
jednotlivých obcí a ochranou přírody.

Jak se daří skloubit nejrůznější deve-
loperské projekty, výstavbu rekreač-
ních rezidencí, nárůst automobilů
přijíždějících turistů atp. s ochranou
Krkonoš, tedy  svým způsobem
„tvrdé“, mnohdy nevratné zásahy do
krajiny?

Samozřejmě jsme v minulosti nebyli
a nejsme stoprocentně úspěšní. Často se
staly chyby. V otázce apartmánových bytů
v minulosti nikdo přesně nevěděl, jaké to
bude mít důsledky. Dnes už to víme jak
my, tak jednotlivé obce. Krkonoše budou
vždy oblíbené a lidé se budou snažit
v Krkonoších usídlit. Naší snahou je, aby
se do volné krajiny již tyto aktivity

Sněžka pod sněhem,
foto Radek Drafný



 Kráľova
hoľa,

nejvyšší
hora

východních
Nízkých

Tater, 
patří k nej-

navštěvo-
vanějším

turistickým
místům

Národního
parku

Nízké Tatry
(NAPANT).

Na jejím
úbočí

pramení
čtyři řeky

a dodnes ji
opřádají

četné
pověsti. 

Foto Peter
Urban

pochlubit až první den roku 1949. A tak 
se do tehdy ještě nepříliš početného
a současně výběrového klubu světových
národních parků nejdříve dostala právě
unikátní vysokohorská tatranská příroda. 

HORY NEPATŘÍ 
JEN PRACUJÍCÍM
Mezitím ale nezaháleli ani profesionální
a dobrovolní ochránci přírody v českých
zemích. Již v roce 1920 vymezuje dlou-
holetý ochránce národního kulturního
a přírodního dědictví Luboš Jeřábek na
Šumavě s překvapivou předvídavostí
území, které by si zasloužilo stát se ná-
rodním parkem. Dalším, kdo v myšlení

jim leží na stole návrh na vyhlášení národ-
ního parku Vysoké Tatry. O dva roky
později vzniká v tomto naprosto ojedi-
nělém středoevropském pohoří první
chráněné území, pod vlivem pruské školy
ochrany přírody označované jako přírodní
památka.  Ačkoliv návrh na zřízení národ-
ního parku byl v roce 1938 zpracován až
do podoby vládní vyhlášky, dramatické
politické události jeho uskutečnění od-
dálily o více než desetiletí. Českosloven-
sko se mohlo prvním národním parkem,
Tatranským národním parkem (TANAP),
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Přestože první chráněná území vyhlášená na území dnešní České
republiky patří k nejstarším nejen v Evropě, ale i na světě (viz Nika,
2, 30-34, 2013), v případě jejich významné kategorie, kterou národní
park bezesporu je, vypadá situace poněkud jinak. Nejen Žofínský
prales a prales Hojná voda v Novohradských horách (1838) a prales
Boubín (1858), ale i Zlatěšovice ve Staré Oboře u Hluboké nad
Vltavou (1869), Černická obora u Sudoměřic (1880) či Buky
u Vysokého Chvojna na Pardubicku (1884) představují z hlediska
péče o přírodní a krajinné dědictví bezpochyby mimořádně cenné
lokality. Nicméně svou rozlohou patří mezi maloplošná chráněná
území. Na první národní park na území bývalého Československa
jsme si museli ve srovnání s okolními zeměmi počkat překvapivě
dlouho.  

VYSOKÉ TATRY BYLY PRVNÍ
Svět si ještě pořádně nevydechl z vá-
lečného běsnění, které počtem obětí, a to
i civilistů, nemělo do té doby obdoby, když
August Bayer, jeden ze zakladatelů
brněnské lesnické školy, důrazně upozornil
pražskou vládu na nemalý problém, který
sama způsobila. Po té, co československé
úřady převzaly do své pravomoci také
území Vysokých Tater, nastalo zběsilé
využívání horského masivu, které si místy
nezadalo s drancováním. Činovníci první
republiky reagovali rychle. Již v roce 1921

Z letopisů národních parků
V ČESKOSLOVENSKU A ČESKÉ REPUBLICE 



slovenská ochrana přírody. Svou roli
bezpochyby sehrála skutečnost, že ve
východní části ČSSR se příroda a krajina
zachovaly ve výrazně lepší kondici než
v českých zeních. Od roku 1967 vstupují
návštěvníci neprávem opomíjeného kou-
tu severního Slovenska při hranicích

českých zemí dosáhlo statutu národního
parku, i když v něm na rozdíl od dalších
českých národních parků chráněná kra-
jinná oblast (CHKO).  

V polovině 60. let 20. století převzala
symbolickou štafetu ve vyhlašování ná-
rodních parků v tehdejším Československu

dalece předběhl dobu, František Schuster,
neváhá zakreslit do mapy jako možný
národní park oblast, zahrnující nejen celé
Krkonoše, ale i sousední Jizerské hory.
Vezmeme-li v úvahu, že kalendář tehdy
ukazoval rok 1923, nemůžeme se ubránit
dojmu, že dnes bychom Schusterův přístup
mohli s klidným svědomím označit
slovem, které tehdy ještě ani neexistovalo
– ekosystémový. Mimořádně vzdělaný
pedagog skutečně chápal tuto část Čech
jako jeden funkční celek,

Nicméně stejně jako v případě TANAP
muselo i na území dnešní ČR uplynout
hned několik desetiletí, než se v přírodě
objevily první tabule s nápisem Národní
park. Teprve v roce 1963 se zhmotnil sen
mnoha příznivců přírody a nejvyšší pohoří

PRVeNSTVí PIeNIN – ANo I Ne
V souvislosti s československými národními parky musíme na pravou míru uvést občas
zmiňovanou nepřesnost. I v některých učebnicích se můžeme dočíst, že se Pieniny staly
jedním z prvních přeshraničních národních parků na světě vůbec. Pravdou je, že od
srpna 1930 existuje v polské části pohoří národní park, kdežto na slovenském území
byla o dva roky později vyhlášena přírodní rezervace. Statut národního parku byl
slovenským Pieninám udělen až v roce 1967. V té době již fungovala na zemi celá řada
na sebe navazujících národních parků, ležících na území přinejmenším dvou států.
Jedno prvenství ale Pieninám určitě náleží: zůstávají prvním cíleně zřízeným
mezinárodním chráněným územím na našem kontinentě.  

Kamzíci horští (Rupicapra rupicapra), žijící
v Národním parku Nízké Tatry, nejsou původní.
Z Vysokých Tater sem byl vysazen tatranský pod-
druh, který se ale později zkřížil s jedinci alpské-
ho původu introdukovanými do Slovenského ráje
a Velké Fatry. Foto Martin Sabo
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Oblíbenou
atrakcí pro
návštěvní-
ky Pienin-
ského
národního
parku
zůstává
plavba na
pltích po
řece
Dunajec. 
Foto
Radoslav
Považan

Velký
Rozsutec,
nejvýznam-
nější vrchol
kriváňské
části Malé
Fatry,
představuje
výraznou
dominantu
národního
parku
zřízeného
v roce
1988. 
Foto Ingrid
Turisová  



Následující dekáda přidala na seznam
československých národních parků hned
dva přírůstky, oba v roce 1988: národní
parky Malá Fatra a Slovenský ráj. 

NA ŘADĚ JE ŠUMAVA
Přírodovědecká, historická a kulturní
hodnota Šumavy si dlouhodobě říkala
o vyhlášení národního parku. Poloha po-
dél železné opony snahy jednotlivců
i organizací o územní ochranu zmiňo-
vaného horského ekosystému řádně
ztěžovala. Proto  se zdálo, že zřízení
CHKO Šumava v roce 1963, které se
neobešlo bez značných problémů, bude

ně rozmáchli: NAPANT zabírá plochu 
728 km2.

 Vysoké Tatry, významná součást evropského
a světového přírodního a kulturního dědictví,
byly v roce 1949 vyhlášeny vůbec prvním 
československým národním parkem. 

 Mezi typické zástupce horské flóry Vysokých
Tater se řadí nápadný plesnivec alpský, známější
jako protěž (Leontopodium alpinum). Kvete pou-
ze v letních měsících. Foto Michal Grivalský
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s Polskem do Národního parku Pieniny.
Také v tomto případě se zmiňované
pozoruhodné území těšilo ochraně ještě
před tímto datem (viz rámeček). 

Také další československý národ-
ní park, Národní park Nízké Tatry
(NAPANT), se zaměřuje na zachování
ojedinělé horské přírody. Stejně jako
u Vysokých Tater se ochránci přírody
u tohoto jižněji položeného pohoří řád-



DALŠÍ DVA ČLENOVÉ KLUBU
Ještě na jaře 1989 začalo Ministerstvo
kultury ČR jako nejvyšší úřad státní
ochrany přírody připravovat přehlášení
CHKO Podyjí na národní park. Události
roku 1989 a pád zadrátované hranice
proces významně urychlily, takže Národní
park Podyjí existuje již od roku 1991.
Vznik rozlohou nejmenšího národního
parku v ČR nebyl jen důsledkem po-
listopadové celospolečenské euforie, ale
i rozsáhlého výzkumu, zahájeného při-
nejmenším o desetiletí dříve. 

Příznivci Českého Švýcarska to měli
o poznání těžší. Když byl v roce 1990

představovat v tomto směru nejvyšší
dosažitelnou metu. 

Zlom v ochraně tamější přírody při-
nesly až politické, společenské a hospo-
dářské změny po roce 1989. Události
nabraly překvapivý spád: již v roce 1991
vzniká ze střední části CHKO Šumava 
stejnojmenný národní park, plochou té-
měř dvakrát větší než KRNAP. Ještě 
neuplynulo ani deset let a naplno se
rozhořel názorový konflikt o to, jak
pečovat o šumavské lesní ekosystémy,
zejména v souvislosti s vlivem lýkožrouta
smrkového (Ips typographus), známějšího
jako kůrovec, na ně. 



V Národním
parku České
Švýcarsko
vyvádí
mláďata
několik párů
kdysi vyhu-
beného
sokola
stěhovavého
(Falco
peregrinus).
Foto Zdeněk
Patzelt

 Křídelní
stěny jsou
jedinečnou
ukázkou
pískovcovéh
o fenoménu
Národního
parku České
Švýcarsko.
Návštěvník
se k nim
dostane po
červené 
turistické
stezce
z Mezní
Louky
k dobře zná-
mé Pravčické
bráně.
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 Arkto-alpínská tundra (na obrázku okolí
Úpského rašeliniště pod Studniční horou), rozlo-
hou poměrně malý a ohrožený biotop meziná-
rodního významu, právem náleží k přírodo-
vědecky nejhodnotnějším plochám v celé ČR. 

 V klečovém pásmu Krkonošského národního
parku hnízdí jediná populace slavíka modráčka
tundrového (Luscinia svecica svecica) v České
republice. 
Foto Zdeněk Patzelt



Opak je pravdou. Vážně se totiž uvažuje
o třech kandidátech jednoznačně splňu-
jících požadavky včleněné do zákona
č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a kra-
jiny, ve znění pozdějších přepisů (viz
rámeček).

Návrh na zřízení národního parku
Křivoklátsko je v současnosti podpořen
nejen odborným zdůvodněním včetně
prostorového vymezení, ale i příslušným
zákonem. Zachovalé lesy, které v mi-
nulosti sloužily českým králům jako
honitba, doplňuje svébytný říční eko-
systém Berounky s původním skalním
bezlesím (pleší), o který dnes pečuje
Správa CHKO (pleší). 

Již v roce 1920 se objevil návrh, aby se
národním parkem stala část Hrubého
Jeseníku v dnešní CHKO Jeseníky.
Zdůvodnění neztratilo ani dnes nic ze své
naléhavosti, spíše naopak. Zbytky dlou-
hověkých lesů, rašeliniště a arkto-alpínská
tundra nad hranicí lesa po obdobné poctě
přímo volají. Podklady pro tento počin již
státní ochrana přírody vypracovala
a možný národní park byl již orientačně
vymezen.  

Třetího kandidáta na vyhlášení ná-
rodního parku představují mimořádně
cenné bučiny a rašeliniště soustředěné
v CHKO Jizerské hory. 

Abychom byli spravedliví, musíme
uvést, že přírodovědeckým, duchovním,
výchovným nebo rekreačním významem
dosahují parametrů národního parku také
přinejmenším části CHKO Bílé Karpaty,
Beskydy, Litovelské Pomoraví a Morav-
ského krasu, národní přírodní rezervace
Kralický Sněžník a oblast soutoku Moravy
a Dyje. 

K typickému
krajinnému
rázu Národ-
ního parku

Šumava
neodmysli-
telně patří

horská
rašeliniště.

Příroda
Rokytské sla-
tě je natolik

výjimečná,
že do ní ne-

má veřejnost
přístup. Do
roku 1989

vedla přímo
středem

lokality první
linie ostna-

tých drátů.

Národní
park Šumava

osídluje
poslední

životaschop-
ná populace

tetřeva
hlušce

(Tetrao uro-
gallus)

v České
republice.

Foto Zdeněk
Patzelt
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ustaven na německé straně malebné
pískovcové krajiny Národní park Saské
Švýcarsko, zdál se být vznik jeho českého
protějšku jen otázkou času. Přesto musela
uplynout téměř celá dekáda, než k tomuto
dlouho očekávanému kroku přece jen
došlo.  

KDO DALŠÍ NA ŘADĚ?
Fakt, že poslední národní park byl na
území České republiky vyhlášen už před
téměř 15 lety, musíme připsat spíše na
vrub zakořeněné představě části veřejnosti,
mocně přiživované pokračujícím sporem
o šumavské lesy, než tomu, že by si statut
národního parku nezasloužily další plochy.

Co říKAJí o NáRodNíM PARKu
PARAGRAFY
zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně
přírody a krajiny, v platném znění,
definuje národní park jako rozsáhlé
území, jedinečné v národním
a mezinárodním měřítku, jehož značnou
část zaujímají přirozené, nebo lidskou
činností málo ovlivněné ekosystémy,
v nichž rostliny, živočichové a neživá
příroda mají mimořádný vědecký
a výchovný význam. 



uznávaná kritéria na národní park
a v mnoha ohledech je kvalitami značně
překračují. Nejlepším důkazem uvede-
ného tvrzení zůstává opakované ocenění
jejich mezinárodního významu (viz tabul-
ka). Bylo by neskonalou blamáží, kdyby si
svět našich národních parků považoval
více než my sami.

parků v Československu, resp. v ČR
názorně ukazuje, jaké úsilí vyžadoval
vznik každého z nich, přestože splňují

NÁRODNÍ PARKY V ČR
NEJSOU JEN NAŠÍ CHLOUBOU
Stručný nástin historie vzniku národních

Klaperův
potok, který
v letních mě-
sících větši-
nou vysychá,
dobře
reprezentuje
zachovalost
přírody
Národního
parku
Podyjí.
Ostatně
právě Podyjí
se mezi
národními
parky v ČR
vyznačuje
nejvyšším
podílem
první zóny
z celkové
rozlohy 
(35 %). 
Foto Zdeněk
Patzelt
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Tabulka
Charakteristika národních parků v České republice (AOPK ČR 2013)

Národní park rok vzniku rozloha bez nejdůležitější Mezinárodní význam
ochranného chráněné fenomény
pásma (km2)

Krkonošský 1963 363 geomorfologické pozůstatky lokalita soustavy chráněných
posledního zalednění, území EU Natura 2000
kupř. kary, severská rašeliniště biosférická rezervace UNESCO
a smilkové louky, mokřad mezinárodního významu,
arkto-alpínská tundra Krkonošská rašeliniště

Šumava 1991 686 mozaika rašelinišť, horských lokalita soustavy chráněných
smrčin a luk a ledovcových jezer území EU Natura 2000
spolu s NP Bavorský les biosférická rezervace UNESCO
největší souvislý lesní komplex mokřad mezinárodního významu
střední Evropy Šumavská rašeliniště

Podyjí 1991 63 mimořádně zachovalé lokalita soustavy
dlouhé říční údolí, cenné lesy, chráněných území EU
skalní výchozy, kamenná moře Natura 2000
a pseudokrasové jeskyně Evropský diplom Rady Evropy

České 1999 79 ojedinělý pískovcový reliéf lokalita soustavy
Švýcarsko průlom Labe chráněných území EU

Natura 2000

Kosatce (Iris spp.) na svahu nad meandrem
Dyje (Národní park Podyjí). 



a balvanitých proudech, byly vytvořeny
působením ledu v dobách ledových. Ně-
kteří geologové je považují za dokonaleji
vymodelované než podobné v Krkonoších
či v Jeseníku. 

Sedlem Jineckých hřebenů prochází
silnice od mnohahektarových odlesně-
ných vojenských výcvikových prostorů
Brda k severu na katastr Hrachoviště.
Stejnojmenná obec byla nařízením vlády
z roku 1952 právně zrušena v polovině
minulého století za účelem zvětšení vojen-
ského újezdu. S jejími obyvateli proběhla
složitá jednání a náhradou jim byly

poskytnuty domy či byty v okolních
obcích a byla jim vyplacena peněžitá 
resp. hmotná náhrada podle platných
zákonů. 

I když toto vystěhování starousedlíků
nelze nazvat přímo vyhnáním, bezpochyby
je duševně poznamenalo traumatem ztráty
rodných kořenů. Vesnická stavení byla
stržena a srovnána se zemí. Spolu
s bývalými polnostmi byla vytvořena
plocha pro výcvik a zkoušení různých typů
vojenských vozidel. Pojezdy vojenské
techniky je půda stále narušována. Vznikly
nerovnosti, rýhy a příkopy, vysychající
tůňky a zamokřené louky. Louky armáda
ve spolupráci s ochranáři (AOPK) kosí.
Tak se na tomto území rozšířily jinak
velmi vzácné druhy živočichů (např.
listonoh) a rostlin (např. kosatec sibiřský
a druhy z čeledi orchidejovitých rostlin).

bezejmenných divokých skal přes nej-
vyšší kótu zvanou Hřeben (720 m 
n.m.) až po výrazné skalní hrady či věže
(tory) Koníček (666,6 m n.m.) a Komín
(689 m n.m.). Skalní útvary s mnoha
výchozy a skalními sruby, které k jihu
spadají v prudkých skalnatých srázech

Divizna
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V minulé vycházce v  povodí Červeného potoka jsme navštívili
impozantní zříceniny hradu Valdeka ve Vojenském újezdu Brdy. Od
Velkého rybníka  na Červeném potoce před Valdekem se směrem na
východ k Jincům táhnou Jinecké hřebeny; Jinecké na rozdíl od
severnějších Brdských hřebenů, které Středočeský kraj v roce 2009
vyhlásil Přírodním parkem od Litavky až po Zbraslav. Střední Brdy by
podle přijatého záměru měla vláda České republiky  vyhlásit
Chráněnou krajinnou oblastí s platností od 1. ledna 2016 zároveň se
zrušením Vojenského újezdu Brdy. 

Nápadná krajinná dominanta více než
čtyřkilometrového pásma romantických
skalnatých  Jineckých hřebenů začíná
v místě dříve zvaném Umrlá louka. Podle
tradice tam stávala ves Sedlice, kterou
v samém konci Třicetileté války při svém
krvavém ústupu přes Brdy přepadli,
vyloupili, vypálili a vyvraždili Švédové.
Podle jiného vyprávění tam měli zemřít
lidé nakažení morem. V každém případě se
k místu váže smutná tradice. Pustina bez
života zarostla loukou, zvanou Umrlá.
Později  byla  zalesněna. 

Kamenitý svah prudce stoupá ke skále
nad křemennými slepencovými sruby
s kamenným mořem. Jedna z několika 
skal na Hřebeni je vrcholem Pece (686 m
n.m.) s rozhledy na Tok a do údolí
Červeného potoka. Vrchol Pec má název
od kolomaznické pece, která pod ním 
prý kdysi stávala. Východním směrem
následuje dvoukilometrové pásmo mnoha

STŘEDNÍ BRDY IV.
Jinecké hřebeny

Mrtvý dub pod Koníčkem 

Brda z Hřebene



(773 m n.m.). Zbyly tam z dob První
republiky vybudované pevnůstky, na 
nichž se zkoušela jejich bojová účinnost
a odolnost proti útoku hitlerovského
Wehrmachtu. Zákopová opevnění z míst-
ních balvanů překvapivě zapadají do
celkového charakteru Hřebene. Před
několika lety jsem na turistické stezce Via
alta Carnica (Kärntnicher Höhenweg) přes
hřebeny  Korutanských Alp v nadmořské
výšce kolem 2000 metrů narazil na
podobnou technikou opevněnou linii
zákopů – i se hřbitovy padlých z první
světové války. Teprve tam jsem si plně
uvědomil hrůzy války, kterou tam – „na
Piavě“ – tehdy museli prožívat naši dě-
dové či už spíše pradědové. 

Na výcvikových a dopadových plo-
chách na Brdech se po odlesnění vy-
tvořila druhotná vřesovištní stanoviště
s borůvkou, vlochyní a brusinkou. Plochy
dnes nejsou intenzivně využívány a do-
chází na nich k sukcesi převážně bří-
zou. Prostor s bunkry zarůstá náletem
mimo jiné také jehličnanů, ale i dubu. 

Pozvolnější kamenité severní svahy
Jineckých hřebenů původně porostlé
bukovou jedlinou s dubem, jilmem,

Silničkou, která vede lesem v 600 m
n.m. mezi Velkým a Malým Jeskřipcem, 
se vrátíme zpět do sedla hřebenů. Zá-
padně od něj se obnovou lesa postup-
ným mýcením starých vysokokmenných
smrčin otevřely výhledy na krajinné 
dominanty od bájného Plešivce ke stře-
dověkým hradům Žebráku a Zbirohu
a dále až k masivu Radče s moderní
televizní věží na vrcholu Brno (718,1 m
n.m.). Radeč bývá považován za nejzaz-
ší severozápadní výběžek Brdů. Dál
navazuje Křivoklátská pahorkatina. 

Východním směrem od sedla stoupá
horská silnička na Hřeben (720 m n.m.).
Jižní příkré svahy tvoří kamenná moře. 
Na skalních výchozech vlastního asi
půlkilometrového Hřebene jsou vybu-
dovány zákopy a pozorovatelny, z nichž
vojenští velitelé již 85. rokem mohou 
sledovat výcvik vojsk probíhající na
odlesněných severních svazích Brda

 Staré 
vojenské
pozorovatel-
ny

 Trilobit
Paradoxites
gracilis, 
foto Radek
Mikuláš

 Koníček,
666,6 m n.m.

 Dub zimní,
Quecus
petrea
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Na Jineckém Hřebeni



Jiným zajímavým útvarem na hře-
benech je mohutná skládaná skála tvaru
vysoké věže, označovaná jako Komín.
Název se na nových mapách něja-
kým nedopatřením přestěhoval na kótu
666,6 m n.m. A také zcela netradič-
ně a bez vztahu ke skalisku ve tvaru
koňské hlavy se nově označuje Koníč-
kem kóta s vyšší nadmořskou výškou
(689,1 m n.m.), půl kilometru západněji.   

Na Hřebeni byly za První republiky
stavěny pozorovatelny. Jedna z nich, byla
vybudována nedaleko skály Koníček, ale

ných slepenců. Skládaná skála pod vrchol-
kem svým výčnělkem vytváří tvar koňské
hlavy. Název Kůň se uvádí již v popi-
sech hranice panství z poloviny 17. století,
která vedla přes Jinecké hřebeny. Na
mapách z 18. století je uvedena zdrob-
nělina Koníček. V lidových bájích se
Koníček změnil na sídlo zlého lidožravého
draka, jehož přemohlo šest statečných
mládenců. 

16

klenem a lípou byly před jeden a půl
stoletím smýceny pro výrobu dřevěného
uhlí, požadovaného rozvojem hutí i prů-
myslu. Na mnoha místech v lese jsou
zřetelné plochy milířišť. Zůstala po nich
i pomístní jména ( Milíře, Uhlíře). Paseky
byly z praktických důvodů osázeny
smrkem, dnes dosahujícího mýtního věku.
Zašetřené porosty smrčin nad 120 let jsou
těženy násečnou a obrubnou těžbou. Na
odtěžených místech se bezprostředně
provádějí výsadby původních dřevin,
převážně buku, jedle a dubu v oplocen-
kách. Smrk se obnovuje většinou náletem.
Jedle pod matečným porostem má malou
šanci na obnovu, pokud není chráněna
oplocenkou před zvěří. I po redukci jsou
stavy zvěře pořád příliš vysoké pro
přirozené zmlazení chybějících druhů
dřevin ve stále převažujících smrčinách.
Přírodní zmlazování je problém i v dobře
zachovalé dubové bučině s jilmem a lípou
východně od Koníčku, navržené první
zóně Chráněné krajinné oblasti.  

Vrchol Koníčku (666,6 m n.m.) zdobí
pozoruhodný skalní útvar, tor, složený
z vrstev či bloků kambrických křemen-

 Beranec
661 m

n.m.,
rozsáhlé

obnovy po
polomech

 Kamenné
moře

Jinecké hřebeny, pohled na Ostrý a Plešivec

Velký Valdecký rybník 

Conocoryphe sulzeri, (SCHLOT-HEIM 1823)



Podobně jako na vrchu Kočka
(789,1 m.n.m.) mezi Třítrubeckým a Pa-
drťským potokem, na jehož temeni
vycházejí kambrické „pasecké“ břidlice,
i zde se nacházejí celosvětově jedinečná
naleziště bohaté fauny z období před 500
až 550 miliony let. Z Kočky pochází
údajně nejstarší živočišná zkamenělina na
našem území Kodymirus vagans (Chl. et
Havl.), objevená paleontology Chlupáčem
a Havlíčkem v roce 1965. Systematické
hledání trilobitů se však datuje od počátku
19. století, jako např. Conorhyphe sulzeri

později odstraněna. Dala podnět k plané
fámě, že kvůli ní byl skalní kůň zničen.
Nebyl.

Posledním vrchem Jineckých hřebenů
je Vystrkov (541,2 m n.m.) nad Jincemi.
Kambrické křemenné slepence na Hřebeni,
na Koníčku, na Vystrkově až k řece
Litavce vystřídávají kambrické břidlice
z usazenin prvohorního moře. Ve
zkamenělých sedimentech zanechala své
stopy fauna mělkého kambrického moře.
Jsou to schránky korýšů, trilobitů a stopy
jejich života. 

 Sklídaná
skála, Pec,
686 m n.m.

 Vrchol
Pece tvoří
hrubý
slepenec,
Pec
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(Schlotheim, 1823), ellipsocephalus hoffi
(Schlotheim, 1823). Významné úspěchy
v paleontologických nálezech zde zazna-
menali Kašpar Šternberk a Joachim
Barrande v 19. století (Lobocephalina
emmrichii, Barrande, 1846).

Paleontologické výzkumy závěrem 
20. století završili čeští vědci objevy druhů
Litavkaspis rejkovicensis (Fatka a sp.,
1981), Rejkocephalus knizeki (Kordule
1990) a Rejkovicichnus necrophilus
(Mikuláš a sp., 1996). Zcela mimořádný je
objev fosilních stop kambrických živoči-
chů v paseckých břidlicích, který učinil
v roce 1995 Radek Mikuláš. Např. Mono-
morphichnus biserialis je stopa vzniklá
pádlovitým pohybem končetin členovce
Kodymirus vagans. Nalezené stopy jsou
záznamem chování svých původců, tedy
příspěvek k objasnění nejstarší ekologie
Země.  

Ráček ellipsocephalus hoffi z Vystrko-
va, zvaný konínský ráček, se stal součástí
městského znaku Jinců.



předměty ochrany se vedle Krkonoš vyskytují jen v několika 
málo dalších lokalitách: Např. habitat ‘Subarktické vrbové
křoviny‘ najdeme mimo Krkonoše pouze v EVL Praděd. Tundrová
vegetace jednotky ‘Silikátové sutě horského až niválního stupně‘
má vedle zmíněného Pradědu zastoupení i v EVL Králický
Sněžník, ‘Silikátové alpínské a boreální trávníky‘ či ‘Alpínská
a boreální vřesoviště‘ se vyskytují mimo Krkonoše shodně jen ve
3 dalších EVL (ovšem vždy v řádově menším rozsahu). Také typ
přírodního stanoviště ‘Středoevropské subalpínské bučiny
s javorem (Acer) a šťovíkem horským (Rumex arifolius)‘ je
zastoupen jen ve čtyřech dalších lokalitách, přičemž z celkových
asi 1600 ha v ČR jich skoro 70 % připadá právě na Krkonoše.
K typicky krkonošské vegetaci patří i subalpínské vysokobylinné

UNIKÁTNÍ HORSKÉ DRUHY A STANOVIŠTĚ 
V Krkonoších je pod evropskou ochranou jednak sedm ptačích
druhů chráněných v rámci ptačí oblasti, z dalších živočichů pak
vranka obecná a vedle ní i čtyři rostlinné druhy a 21 typů
přírodních stanovišť (habitatů). EVL a PO Krkonoše tedy celkem
hostí 33 předmětů „naturové“ ochrany. Podobně pestrou škálu
evropsky významných fenoménů můžeme v celé republice najít
opravdu jen v těch nejkvalitnějších lokalitách. Je tedy samo-
zřejmostí, že má území Krkonoš jedinečný význam i z pohledu
celoevropského. Začněme tím, čím se Krkonoše odlišují od jiných
horských území v ČR nebo i jinde ve střední Evropě. Které
předměty ochrany tedy jinde nenajdeme?

Krkonoše jsou jedinou českou EVL, v níž jsou chráněny
porosty kosodřeviny, podle celoevropské klasifikace odpovídající
prioritnímu habitatu ‘Křoviny s borovicí klečí (Pinus mugo)
a pěnišníkem (Rhodohendron hirsutum). Na území KRNAP je
přitom tato jednotka zastoupena na rozloze téměř 1200 ha. Další

Pohled na
Studniční

horu
a Sněžku.

Většina typů
vegetace

patrných na
snímku je
chráněna
i Naturou

2000.

Národní parky představují z přírody každého státu obvykle
to nej…I všechny čtyři české národní parky logicky patří
z mnoha hledisek k nejcennějším a nejvýznamnějším
lokalitám, které mohla Česká republika nabídnout
evropským společenstvím pro doplnění sítě chráněných
území Natura 2000. Výjimkou v žádném případě není ani
Krkonošský národní park, jehož naturovou ochranou se
budeme podrobněji zabývat v tomto článku. Jaká je tedy
pozice KRNAP mezi ostatními naturovými lokalitami v ČR
a v Evropě?
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Krkonoše v soustavě
NATURA 2000

Mozaiky vegetace alpínských a boreálních
vřesovišť s porosty kosodřeviny.



tento poddruh se běžně vyskytuje prakticky výhradně v severních
zeměpisných šířkách, od Skandinávie po Aljašku. Středoevropský
poddruh (jehož výskyt má těžiště ve střední a jižní Evropě) se
výrazně odlišuje ekologickými nároky, neboť hnízdí většinou
v porostech rákosu, orobince a ostřic na okrajích rybníků.
Modráček s hnědou skvrnou na hrdle je tak jedním ze symbolů tzv.
„krkonošské tundry“.

OSTATNÍ DRUHY PTAČÍ  OBLASTI
Mezi další evropsky chráněné ptačí druhy v Krkonoších patří
tetřívek obecný, jehož populace zde čítá 100-140 párů. Tetřívci
využívají hlavně řídké porosty a rašeliniště kolem přirozené horní
hranice lesa (Lysá hora, Labská louka, Slezské sedlo, Čertova

a kapradinové nivy, s nimiž však podobné druhové složení
(devětsily, kapradiny a vysoké byliny, jako jsou oměje, havez
česnáčkovitá, mléčivec alpský atd.)  mají i lemové porosty podél
potoků v územích níže položených – prvenství v rozšíření
příslušné jednotky tak patří Šumavě.

Z rostlinných druhů chráněných v EVL Krkonoše jsou
všechny českými endemity; dva z nich (všivec krkonošský
a zvonek český) se dokonce vyskytují výhradně v Krkonoších
a třetí (svízel sudetský) zde má nejvýznamnější lokalitu v ČR.

Z evropsky významných ptačích druhů Krkonoš je
pravděpodobně nejzajímavější výskyt slavíka modráčka. Zatímco
všude jinde v naší republice se vyskytují výhradně populace
slavíka modráčka středoevropského (Luscinia svecica cyanecula),
na krkonošských rašeliništích hnízdí poměrně početná populace
tundrového poddruhu tohoto vzácného pěvce (Luscinia svecica
svecica). V letech 2001-2003 byla jeho zdejší populace
odhadována na 15-30 párů. Důvod její výjimečnosti je v tom, že

Alpínské
a boreální
trávníky nad
horní hranicí
lesa. Pramen
Bílého Labe
a Úpské
rašeliniště
v pozadí se
Sněžkou.

Endemický
všivec
krkonošský
má v EVL
Krkonoše
jedinou
lokalitu
svého
výskytu.
Převzato ze
stránek
www.
krnap.cz.

Slavík
modráček
tundrový –
PO Krkonoše
představuje
jeho jediné
hnízdiště
v ČR.
Převzato ze
stránek
www.
krnap.cz.
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Kapradinové a vysokobylinné nivy
s devětsily a řadou dalších

horských druhů.



louka, Obří hřeben apod.), ale i imisní kalamitou v minulosti
sekundárně odlesněné hřbety (např. Pláně nad Špindlerovým
Mlýnem). Na extenzivních loukách v nižších polohách (např. mezi
Vrchlabím, Strážným a Beneckem, v okolí Rokytnice, Vítkovic
a Roudnice) je hojný chřástal polní (v jednotlivých letech se zde
vyskytuje 100-150 volajících samců). S modráčkem mají všechny
tři uvedené druhy vazbu na nelesní či aspoň částečně otevřené
plochy.

Jenže  Krkonoších přece jen převažují lesní porosty. Z lesních
druhů jsou v PO Krkonoše chráněni sýc rousný, datel černý, lejsek
malý a čáp černý. První dva druhy můžeme najít prakticky po
celém území KRNAP, hlavně v bukových a smíšených lesích, ale
i ve starších druhotných smrčinách, kde datel najde dostatek
doupných stromů. Sýc rousný je rozšířen prakticky všude, a pokud
někde chybí jeho přírodní hnízdní biotopy (dutiny odpovídající
velikosti je schopen vytesat právě jen datel), nepohrdne lidskou
pomocí. Nedostatek vhodných stromů mu totiž zejména v imisemi
poškozených lesích kompenzují vyvěšované hnízdní budky.
Lejsek malý a čáp černý jsou trochu z jiného těsta: oba mají
ostrůvkovité rozšíření, neboť jsou poměrně striktně vázáni na
starší bučiny. Tak třeba čáp černý má pravidelná hnízdiště jen asi
na pěti lokalitách (část z nich se paradoxně nachází v ochranném
pásmu KRNAP a tedy mimo ptačí oblast). Lze ho pozorovat např.
ve svahových bučinách Jizerského dolu v západní části Krkonoš,
kde má jedno z hlavních těžišť výskytu i krkonošská populace lejs-
ka malého.

DALŠÍ HORSKÉ TYPY PŘÍRODNÍCH STANOVIŠŤ 
Zmíněné bučiny (v Krkonoších zvláště ty acidofilní) jsou také
dosud hojně rozšířeným naturovým habitatem, jejich rozloha
v Krkonoších (8500 ha) patří k největším v ČR, hned za Šumavou
a Beskydy. Klimaxových horských smrčin je tu však i přes vyšší
nadmořskou výšku pohoří a plně vyvinutou vegetační stupňovitost
zachováno „jen“ necelých 6000 ha (na Šumavě je to 3,5x více); i to
je důsledkem imisního postižení v 80. letech 20. století, z něhož se
v současnosti většina krkonošských porostů při hranici lesa teprve
vzpamatovává. Pomyslné druhé místo za Šumavou zaujímají
Krkonoše i v rozloze horských trojštětových luk (více než 1800 ha;
některá společenstva jsou přitom pro Krkonoše charakteristická či
přímo endemická). Také v případě smilkových luk (870 ha)

Slezské
sedlo.

V minulosti
silně imisně
poškozené

porosty
přirozených

smrčin
v současné

době 
pozvolna

regenerují.

Druhové
pestré

trojštětové
louky patří

v Krkonoších
k charakte-

ristickým
kulturním

artefaktům.

Tetřívek
obecný je

významným
druhem

ptačí oblasti
Krkonoše.

Převzato ze
stránek
www.

krnap.cz.
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Ani směrem do vnitrozemí za hranicemi KRNAP lokality
Natura 2000 nekončí. U Horní Sytové přímo na hranici Krkonoš
navazuje EVL Údolí Jizery a Kamenice. V toku Jizery
(v KRNAPu také v Jizerce a dalších tocích) se vyskytují velmi
bohaté populace vranky obecné, tedy ryby zcela typické pro pod-
horské, proudné a kamenité úseky řek. Vranka je v obou EVL
jediným „živočišným“ předmětem ochrany, stejně jako
v samotném Labi jen pár kilometrů pod Vrchlabím, v další EVL
Labe – Hostinné. 

Poslední lokalitou, kterou zmíním, je EVL Luční potok
v Podkrkonoší. Leží nedaleko Mladých Buků, kde kopíruje hrani-
ci EVL Krkonoše podél silnice z Rudníku do Hertvíkovic.
Předmětem ochrany je zde opět jediný druh, a tím je rak kamenáč.
Díky geografické izolaci od ostatních lokalit druhu má tato EVL
v ČR unikátní postavení (rak kamenáč se totiž jinak vyskytuje
pouze v západních a středních Čechách). Výsledky genetických
analýz ale ukazují, že je tato izolovaná populace nejspíše
nepůvodní; odpovídající genotyp byl zatím nalezen jen ve
Slovinsku, na sever od Alp nejsou známy ani příbuzné linie. Je tak
velmi pravděpodobné, že sem raci byli v minulosti z jihu Evropy
člověkem dovezeni a vysazeni.

a aktivních vrchovišť (150 ha) se s EVL Krkonoše může měřit 
(a vyhrát) jedině víc než trojnásobně rozlehlejší Šumava. 

ZA HRANICÍ KRNAP 
(POLSKO A PODKRKONOŠÍ)
Když už tak srovnávám Krkonoše se Šumavou, v jedné věci se
může zdát primát Šumavy paradoxní: přestože se jedná o nejvyšší
české pohoří zřetelně modelované ledovcovou činností, s kary
a ledovcovými údolími, nenajdeme v EVL Krkonoše žádná karová
jezera. Přitom celkově nižší, mnohem méně výrazně modelovaná
a jižněji položená Šumava hostí i přírodní stanoviště ledovcových
jezer s vzácnou vegetací šídlatek. Jenže buďme spravedliví: tento
typ habitatu chybí jen na naší straně Krkonoš; polské
„Karkonosze“ se mohou dvěma ledovcovými jezery (Maly
a Wielky Staw) pochlubit a v nich se vyskytuje i tato vegetace.
Rozloha navazující polské naturové lokality (i na polské straně je
chráněna jako národní park) je ve srovnání s českou EVL či PO asi
třetinová. Přesto je zde (aspoň v malých rozlohách či počtech)
přítomna většina předmětů ochrany českých Krkonoš.

Rašeliniště
v lokalitě Na
čihadle je
jedním
z mnoha
v Krkonoších.
Vyskytuje se
zde i tetřívek
obecný.
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Starší smíšené lesy v KRNAPu poskytují hnízdní
biotopy dutinovým ptákům.

Luční potok Podkrkonoší 
je lokalitou raka kamenáče,
s největší pravděpodobností
jde však o nepůvodní 
populaci. 

Sýc rousný v PO Krkonoše
prosperuje i díky hojně
vyvěšovaným hnízdním budkám.

Čáp černý hnízdí
zpravidla na starých
bucích.



nagementu luk, nabízející i kompenzace
při dodržování pravidel agro-environmen-
tálních opatření, a vytvářet tak vhodné
podmínky pro úspěšné hnízdění chřástalů.

Rozsáhlé imisní holiny, vzniklé po
odtěžení poškozených lesů, nabídly před
40 lety vhodné podmínky pro hnízdění
řady ptačích druhů preferujících otevřená
prostranství – pro bramborníčka hnědého
a černohlavého, cvrčilku zelenou a další.
Mýtiny však postupně zarůstají a uvedené
druhy se vracejí zpět na trvale nezales-
něné plochy (v podhůří nebo nad horní
hranicí lesa), odkud se na holiny rozšířily.
Vzorovým příkladem je linduška luční,
původně hnízdící pouze na subalpín-
ských a alpínských loukách. Na imisních

stále problémy. Důvodů je celá řada,
přirozených i souvisejících s činností
člověka.

Chřástal polní – jeden z předmětů
ochrany v Ptačí oblasti Krkonoše, hnízdí
na loukách v nižších a středních polohách
pohoří a ovlivňuje ho zejména pastva
a kosení luk v době hnízdění, při kterých
bývá zlikvidováno až 90 % hnízd s vejci
a vyvedených mláďat. Početnost chřá-
stalů výrazně stoupala během 90. let mi-
nulého století (po rozpadu velkoplošné-
ho hospodaření bývalých zemědělských
družstev) až na 140 párů, v posledních
10 letech však kolísá mezi 50-110 páry.
Správa národního parku se snaží do-
mlouvat s hospodáři vhodný způsob ma-
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Zhruba tři čtvrtiny Krkonoš pokrývají lesy,
takže lesní druhy ptáků tu dominují. Právě
ony však patřily v 70. až 90. letech
minulého století mezi nejohroženější
v souvislosti s velkoplošným rozpadem
lesů pod vlivem průmyslových imisí.
Úbytek ptáků v poškozených lesích
Krkonoš a Jizerských hor byl tehdy
odhadován na zhruba 100.000 párů.
Kvalita lesů se však v posledních letech
výrazně zlepšila a početnost většiny
postižených druhů (např. sýkor či králíčků)
se postupně vrací k výchozímu stavu.

Zatímco lesním druhům se dnes daří
vcelku dobře, i díky citlivému hospodaření
v lesích Krkonošského národního parku,
ptáci preferující nelesní stanoviště mají

Krkonoše – unikátní poloha uprostřed Evropy, specifická geomorfolo-
gie, pestrá mozaika rostlinných společenstev čtyř vegetačních stupňů
od podhorského po alpínský – jen několik z řady fenoménů, které
podmiňují vysokou diverzitu rostlin a živočichů v našem nejvyšším
pohoří. A ptáci nejsou výjimkou. Během téměř dvousetleté historie
ornitologických bádání tu bylo zjištěno plných 284 druhů, z toho
147 hnízdících, 62 pravidelně, nepravidelně či vzácně protahujících
a 75 zastižených pouze výjimečně. Je mezi nimi téměř 100 druhů
zvláště chráněných naší legislativou (ve všech kategoriích ohrožení)
a téměř 50 druhů uvedených v příloze I evropské směrnice o ptácích.
Vše pádné důvody, proč byly Krkonoše zařazeny mezi významná
ptačí území (Important Bird Areas) v rámci programu mezinárodní
nevládní organizace BirdLife International (podrobněji viz
www.birdlife.cz) i mezi ptačí oblasti vyhlašované v Evropě v rámci
soustavy Natura 2000 (viz www.natura2000.cz). 

PTÁCI
nelesních biotopů Krkonoš

Bramborníček
černohlavý

Bramborníček
hnědý

Linduška horská 



– na Sněžce, Luční a Studniční hoře.
Doplatil však na činnost člověka, jeho 
zdejší izolovanou populaci zdecimoval
sběr vajec a lov dospělých ptáků. Občasná
pozorování kulíků na uvedených loka-

litách však nasvědčují nepravidelnému
hnízdění 1-2 párů i v současnosti.

Horské ekosystémy na celé zeměkouli
velmi citlivě reagují na jakékoliv zásahy
a změny. Krkonoše nejsou výjimkou.
Zdejší přírodní hodnoty jsou natolik
unikátní, že je nezbytné věnovat jejich
ochraně prvořadou pozornost. Pokud
zachováme horské biotopy v příznivém
stavu a uchráníme ty nejcennější z nich
před narůstajícími negativními aktivitami
člověka, umožníme i další existenci
většiny zdejších ptačích druhů. A nejen
jich!

alpinismus, snowboarding aj.) se tu může
stát pro jeho další existenci osudným.

V nejvyšších polohách pohoří nejsou
žádné změny v biotopech pozorovány,
turistické a rekreační aktivity se zde daří
víceméně úspěšně usměrňovat a přesto tu
některé ptačí druhy rovněž mizí. Početnost
silně ohrožené lindušky horské, hnízdící
na strmých srázech karů a v sutích vrcholu
Sněžky, poklesla v uplynulých 20 letech
o 85 %, z tehdy odhadovaných 160
na dnešních 25 párů! A to v Krkonoších
hnízdí více než polovina celé naší popu-
lace, zbytek nalezneme už jen v Jese-
níkách. Důvody mizení lindušek horských,
pozorovaného i v Alpách, nejsou známy,
nelze však vyloučit vliv oteplování kli-
matu – tento horský druh už prostě nemá
v Krkonoších kam ustupovat.

Za ptačí symbol Krkonoš lze po-
važovat kulíka hnědého, severský druh,
který ještě začátkem minulého století
pravidelně hnízdil na nejvyšších vrcholech

holinách našla ideální podmínky pro
hnízdění a její početnost se do poloviny
90. let téměř zpětinásobila. Od té doby
však její počty plynule klesají k výchozí-
mu stavu a pro výskyt tohoto druhu opět
nabývají na významu alpínské biotopy.

Jiným druhem, který ještě nedávno
těžil z rozpadu krkonošských lesů, je
tetřívek obecný – další z předmětů ochrany
zdejší ptačí oblasti. I on ale mizí ze za-
růstajících holin. A právě ztráta vhodných
biotopů je jedním z hlavních důvodů jeho
dramatického úbytku v celé Evropě; v ČR
klesla jeho početnost o hrozivých 80 %
za posledních 30 let. Krkonošští tetřívci
patří mezi poslední dvě stabilní populace
u nás (spolu s krušnohorskými) a díky
trvalé existenci vhodných stanovišť na
horských loukách a nad horní hranicí lesa
jsou Krkonoše patrně jediným perspek-
tivním územím pro přežití druhu v ČR.
Tetřívek je však nesmírně citlivý k jaké-
mukoliv vyrušování, zejména v zimním,
pro jeho přežívání kritickém období,
a rozvoj různých typů zimních sportů
provozovaných ve volné přírodě (ski-

Linduška
lesní 

Kulík
hnědý
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Chřástal polní

Tetřívek obecný



byl vyhlášen Krkonošský národní park -
KRNAP. Nesmíme být však tak příkří,
první národní park na území tehdejšího
Československa, Tatranský národní park,
byl vyhlášen již v roce 1949, ale dnes se
nachází na území Slovenska, a tak je to už
trochu jiná historie. 

V České republice v současné době
upravuje územní ochranu přírody zákon
č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a kra-
jiny, který rozlišuje šest základních kate-
gorií ochrany, z nichž nejvyšší představují
národní parky. Ty zákon definuje jako
rozsáhlá území, jedinečná v národním či

hrabě Jiří František August Buquoy Žofín-
ský prales a prales Hojná Voda, jako první
rezervaci v Evropě na ploše téměř 40
hektarů. Rezervace to podle našich
současných měřítek nebyla ještě zcela
dokonalá, neboť z lesa bylo možné až do
roku 1882 vyvážet například souše, a jeho
syn knížete Buquoy rezervaci dokonce
dočasně plošně výrazně redukoval.
Vyhlášení rezervace byl počin tak nebo tak
rozhodně průkopnický a světové prvenství
mu vzala pouze rezervace vyhlášená na
ostrově Vilm v Baltském moři v roce 1812.
První národní park na světě, Yelowstonský
národní parky, byl vyhlášen v roce 1872
v USA. Na území Evropy byl první ná-
rodní park vyhlášen v roce 1914 na území
Švýcarska a nese název, jak jinak, Švý-
carský národní park. Na vyhlášení prvního
národního parku na území České republiky
jsme si museli počkat až do roku 1963, kdy

Krkonoše

Krkonoše 
–Mumlavský

vodopád
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Územní ochrana přírody představuje podstatně efektivnější ochranu,
než je ochrana jednotlivých rostlinných nebo živočišných druhů.
Zajišťuje totiž vedle individuální ochrany i ochranu biotopů a celých
ekosystémů, které jsou nezbytným předpokladem pro přežití
chráněných druhů. Chráněná území jsou útočištěm pro řadu dalších
druhů i předpokladem pro ochranu krajiny a jejího 
charakteristického krajinného rázu.

Územní ochrana přírody má v České
republice dlouhou tradici. Dá se říci, že na
území České republiky je přímo kolébkou
územní ochrany přírody. Když ne na
celosvětové úrovni, tak alespoň na úrovni
kontinentální Evropy. V roce 1838 vyhlásil

ÚZEMNÍ OCHRANA PŘÍRODY

NÁRODNÍ PARKY



položeným územím v národním parku
v České republice. Použití slov „zatím
nejmladší“ je celkem na místě. Již dlouhou
dobu se v odborných i jiných kruzích
mluví o možnosti vyhlášení Národního
parku Křivoklátsko, který by se na rozdíl
od „příhraničních“ parků, nacházel přímo
v srdci Čech. Nebudeme ale předbíhat. 

Všechny naše národní parky zahrnují
krajinářsky mimořádně významná území,
která obsahují množství velmi cenných
biotopů s vysokou biodiverzitou
rostlinných i živočišných druhů. Cennost
území si uvědomují i vlády sousedících
zemí a všechny naše národní parky
navazují na obdobné parky v zahraničí.
Můžeme i říci, že se jedná o významnou
mezinárodní spolupráci v oblasti územní
ochrany přírody, neboť chráněné území se
tak výrazně zvětšuje a náklady na ochranu
přírody se rozdělují mezi jednotlivé
sousedící státy.

Podyjí. Národní park Šumava je naším
největším národním parkem, byl vyhlá-
šen na celkové ploše 69 030 ha,
v nadmořské výšce 570 až 1378 metrů.
Rozloha parku je téměř dvakrát větší, než
je území KRNAPu. Pohoří Šumavy je
v mnoha ohledech podobné Krkonoším,
ale krajinný ráz je odlišný. Dvojčetem
Národního parku Šumava je z pohledu
data vyhlášení Národní park Podyjí.
Dvojčata jsou to dvouvaječná a rozhodně
si je nikdo nesplete. Jak vzhledem, tak
i velikostí. Národní park Podyjí je naším
nejmenším parkem, byl vyhlášen na ploše
6 259 ha na dolním toku Dyje v nadmořské
výšce 207 až 536 metrů. Poměr asi jako
Asterix a Obelix. A vzhledem se liší také
dost. Jestliže je Šumava rozvážné, klidné,
jako by zachmuřené a často do těžkých
dešťových mraků a mlh oděné pohoří, pak
Podyjí je především říční údolí oděné do
pestré mozaiky vlhkých nivních luk
v okolí meandrů Dyje, prosluněných
lesostepních strání, dlouhých suťových
polí a obtížně prostupných strží. 

Naším zatím nejmladším národním
parkem je České Švýcarsko. Jako by
jejímu stáří odpovídal i charakter krajiny.
Mladistvá, zatím nestabilizovaná,
romanticky divoká krajina, rozevláté
území plné pískovcových skalních stěn
s defilé skalních věží, rozřezané
hlubokými úzkých údolími a těsnými
soutěskami. Národní park České Švý-
carsko byl vyhlášen dne 1. ledna 2000, na
rozloze 7 900 ha, v nadmořské výšce 115
až 619 m. Může se tak pochlubit nejníže

mezinárodním měřítku, jejichž značnou
část zaujímají přirozené nebo lidskou
činností málo ovlivněné ekosystémy,
v nichž rostliny, živočichové a neživá
příroda mají mimořádný vědecký
a výchovný význam. Využití území
národních parků musí být podřízeno
zachování a zlepšení přírodních poměrů
a musí být v souladu s vědeckými
a výchovnými cíli sledovanými jejich
vyhlášením.

V současné době máme na území
České republiky vyhlášeny 4 národní
parky. Jak již bylo uvedeno, nejstarším
našim parkem je Krkonošský národní park
(KRNAP), který je vyhlášen na území
Krkonoš na ploše 36 300 ha v nadmořské
výšce 400 až 1602m. Dne 20. března 1991
byly vyhlášeny hned dva národní parky,
Národní park Šumava a Národní park

Šumavské
pastviny

 Šumava –
Rokytská
slať
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Národní park Podyjí



neboli kosodřevina (Pinus mugo) či zakrslý smrk ztepilý (Picea
abies). V bylinném patře převažují trávy, jako je například
metlička křivolaká (Avenella flexuosa), kostřava nízká (Festuca
supina) a smilka tuhá (Nardus stricta), které vytvářejí  kompaktní
porosty či trsy. Keříčky zde mají nižší pokryvnost, ale často se

Tyto vzájemně izolované vrcholky se mohou pyšnit sice sporou,
ale cennou vegetací v podobě vzácných druhů bylin, lišejníků
a mechorostů. Vyskytují se zde například byliny jako: sítina troj-
klanná (Juncus trifidus), rozrazil chudobkovitý (Veronica bellid-
ioides), bika klasnatá (Luzula spicata), endemické jestřábníky ro-
du Hieracium či lišejníky Thamnolia vermicularis a Rhizocarpon
geographicum. Na Králickém Sněžníku je většina plochy pokrytá
lesními společenstvy, jen malou část pokrývá primární nebo
sekundární bezlesí. Primární bezlesí představují původní přírodní
stanoviště, která se vyvinula působením abiotických vlivů, jako je
klima, reliéf či půdní podmínky. Patří sem pouze alpinské hole
rozkládající se na samotném vrcholu Králického Sněžníku, pro-
tože žádná jiná hora v jeho masivu nepřesahuje horní hranici lesa.
Sekundární bezlesí vzniklo působením člověka, především těžbou
dřeva a následnou činností, jako je například pastva. Další místo
v České republice, kde se nachází alpinský stupeň, je nad horní
hranicí lesa v Hrubém Jeseníku. Vegetace je zde hodně ovlivněná
člověkem. Původní květnaté bučiny, kyselé bučiny, klenové
a smrkové horské bučiny byly vlivem hospodaření nahrazeny
převážně druhotnými smrčinami. V nejvyšších polohách se ovšem
zachovaly bezlesé hole, kde můžeme nalézt fragmenty vegetace
alpínského stupně.

Vegetace alpinských trávníků je obecně tvořena především
nízkými travinami zpravidla do výšky 25 cm. Někdy jsou v těchto
trávnících vtroušeny zakrslé druhy dřevin, jako je borovice kleč

Krkonoše 

Borovice kleč
(Pinus mugo)

Alpinské trávníky se na území České republiky objevují jen
zřídka, a to jen na nejvyšších místech několika málo pohoří.
V Krkonoších, našich nejvyšších horách, se pravým
alpinským stupněm může chlubit pouze pět velikánů.
Sněžka, Studniční a Luční hora, Vysoké Kolo a Kotel. 

TE
XT

 A
 F

O
TO

: N
AT

AL
IE

 B
RO

ŽO
VÁ

 A
 O

LD
ŘI

CH
 V

AC
EK

26

ALPINSKÉ TRÁVNÍKY



výškou a silným větrem, který ovlivňuje rostliny mechanicky, ale
i fyziologicky. Vítr způsobuje vysušování půdy, odfoukávání jem-
ných půdních částic v létě a odfoukávání sněhové pokrývky v zi-
mě. V zimě je proto vegetace chráněna pouze slabou vrstvou sně-
hu, často s mrazovou krustou na povrchu. Vše, co vyčnívá nad tuto
vrstvu, je strháváno silným větrem. Nízká vrstva sněhu neovliv-
ňuje pouze vegetaci, ale i půdní podmínky. Půda v těchto místech
pravidelně hluboko promrzá. Výsledkem opakovaného promrzání
jsou kryopedogenetické procesy, které se projevují tvorbou mra-
zových půdních forem, jako jsou například polygonální půdy nebo
soliflukce (půdotok). Půdy těchto extrémních stanovišť jsou měl-
ké, kamenité, silně vysýchavé, s nízkým obsahem organických
i minerálních látek. 

Jednopatrové porosty, střídající se s plochami holé půdy,
obnaženým skalním podložím nebo kameny, jsou, jak už jsme
zmínili, nepříliš zapojené. Fytocenologicky patří tato vegetace do
svazu Juncion trifidi, asociace Cetrario-Festucetum supinae.
Sítinu trojklannou (Juncus trifidus), která je typickou rostlinou pro
tato společenstva, což je patrné již z názvu svazu, v biotopech

vyfoukávaných alpínských trávníků Krkonoš nebo Králického
Sněžníku nenajdeme. Vyskytuje se ale na skalním bloku Vlaštovčí
kameny, který se nachází asi 500 metrů od vrcholu Králického
Sněžníku a pouhých pár metrů od státní hranice s Polskem. Ve
vyfoukávaných trávnících se dominantně uplatňují trsnaté trávy
zastoupené hlavně metličkou křivolakou (Avenella flexuosa)
a kostřavou nízkou (Festuca supina). Hojně jsou vtroušeny keříč-
ky vřesu obecného (Calluna vulgaris) a brusnice brusinky (Vacci-
nium vitis-idaea). Dále zde můžeme vidět ostřici Bigelowovu
(Carex bigelowii) a ojedinělé exempláře dalších druhů rostlin,
například mochnu zlatou (Potentilla aurea), jestřábníky ze
skupiny jestřábníku alpského (Hieracium alpinum agg.) aj. Na

vyskytuje například vřes obecný (Calluna vulgaris), brusnice bo-
růvka (Vaccinium myrtillus) a brusnice brusinka (Vaccinium vitis-
-idaea). Z doplňujících druhů rostlin, které dotváří typický vzhled
trávníků, můžeme jmenovat například kýchavici bílou Lobelovu
(Veratrum album subsp. lobelianum), rdesno hadí kořen (Bistorta
major), jestřábník alpský (Hieracium aplinum s. lat.), podbělici
alpskou (Homogyne alpina) nebo zlatobýl obecný alpínský
(Solidago virgaurea subsp. minuta). 

Alpínské trávníky se vždy nacházejí nad horní hranicí lesa, na
vrcholových plošinách, plochých hřebenech a horských vrcholech.
Struktura a druhová skladba trávníků se liší podle jejich typu.
Podle katalogu biotopů České republiky můžeme alpínské
trávníky dělit na vyfoukávané alpínské trávníky a zapojené alpín-
ské trávníky. 

VYFOUKÁVANÉ ALPÍNSKÉ TRÁVNÍKY
Vyfoukávané alpínské trávníky nacházíme přímo na nejvyšších
vrcholcích, kde je klima nejextrémnější. Nepříznivé klimatické
podmínky jsou způsobeny především vysokou nadmořskou
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Rdesno hadí kořen
(Bistorta major)

Jestřábník alpský



povrchu půdy najdeme rovněž dobře vyvinuté mechové patro
tvořené nejčastěji lišejníky rodů Cetraria a Cladonia a mechy ro-
dů Polytrichum a Racomitrium. Pokud porovnáme Krkonoše
s Králickým Sněžníkem, můžeme říci, že vegetace v Krkonoších je
lépe vyvinuta. Největší hrozbou pro biotopy vyfoukávaných
alpských trávníků je velká návštěvnost turistů.

ZAPOJENÉ ALPÍNSKÉ TRÁVNÍKY
Tento typ alpínských trávníků se vyskytuje především v hřebe-

nových oblastech Krkonoš a Hrubého Jeseníku. Na Králickém
Sněžníku ho můžeme spatřit pouze jako izolované ostrůvky
v rozsáhlejších depresích vrcholové plošiny. Primárně se tato
vegetace vyskytovala hlavně v prohlubních, v závětrných místech,
v terénních sníženinách, kde se sněhová pokrývka udržela déle než
v okolí. Sekundárně, zejména vlivem pastvy, se smilkové porosty
rozšířily na větší plochy. 

Tento typ alpínských trávníků můžeme nalézt na plochých
hřebenech, vrcholových plošinách a na mírných svazích, kde díky
vyšší sněhové pokrývce a méně extrémním podmínkám je

Vlaštovčí
kameny

Králický
Sněžník
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selago) nebo méně plavuník alpínský (diphasiastrum alpinum).
Druhové spektrum doplňují druhy vyfoukávaných trávníků, jako
je například kostřava nízká (Festuca supina) nebo jestřábníky
z okruhu jestřábníku alpského (Hieracium alpinum agg.). Bohaté
zastoupení mají lišejníky a mechy rodů Cetraria, Cladonia,
Polytrichum aj. 

Ohrožení těchto biotopů je obdobné jako u všech předchozích.
Největší vliv má sešlap při provozování turistiky a eutrofizace
prostředí, která má za následek šíření trav, které expandují na úkor
keříčků. Ohrožení sešlapem je v NP Krkonoše regulováno díky
zonaci. Tyto nejvyšší polohy náleží do první zóny NP, kam patří
území s nejvýznamnějšími přírodními hodnotami – hřebenové
oblasti, ledovcové kary, lesy a louky s vysokou druhovou rozma-
nitostí a významné geologické útvary. Zonace se snaží být
nástrojem k ochraně přírodních hodnot, ale zároveň umožňuje
zpřístupnění a šetrné využívání přírody k turistice či sportu.

vegetace již plně zapojená. Půdní profil je hlubší, lépe vyvinutý,
nicméně stále kamenitý a velmi chudý na živiny. Fytocenologicky
lze vegetaci zařadit do svazu Nardo strictae-Caricion bigelowii,
asociace Carici bigelowii-Nardetum strictae. Tato vegetační
formace je však také poměrně druhově chudá. Hustě zapojeným
trávníkům dominují smilka tuhá (Nardus stricta), kostřava nízká
(Festuca supina) a metlička křivolaká (Avenella flexuosa).
Z dalších rostlin je častá bika bělavá měděná (Luzula luzuloides
subsp. rubella), výjimečně můžeme spatřit i silně ohroženou trávu
ovsíř dvouřízný (Avenula planiculmis). Další druhy mají jen níz-
kou pokryvnost a vyskytuje se zde jen málo druhů jiných travin
nebo dvouděložných bylin. Zde můžeme jmenovat například ostři-
ci Bigelowovu (Carex bigelowii), metlici trsnatou (deschampsia
cespitosa), podbělici alpskou (Homogyne alpina) nebo bezkolenec
modrý (Molinia caerulea). Mechové patro je díky hustému zápoji
travin jen slabě vyvinuto nebo zcela chybí.

Člověk zde v současné době nehospodaří, ale přesto tato místa
negativně ovlivňuje. Zapojené alpínské trávníky jsou nejvíce
ohrožovány sešlapem turistů, lyžováním, vysazováním borovice

kleče, která expanduje do biotopů trávníků, nebo nadměrnou
eutrofizací půd. V NP Krkonoše jsou klečové výsadby  reduková-
ny prořezávkou klečových porostů.

Vyfoukávané alpínské trávníky mohou často přecházet do
biotopů alpínských vřesovišť, která se liší od alpínských tráv-
níků přítomností vřesu obecného (Calluna vulgaris). Přírodní
podmínky alpínských vřesovišť jsou podobné stanovištím vy-
foukávaných alpínských trávníků. Také se jedná o velmi expono-
vané vyfoukávané lokality, lokality nad horní hranicí lesa
charakterizované nízkou sněhovou pokrývkou, slabě vyvinutými
mělkými půdami, často přecházejícími do holých skalních výcho-
zů. Kromě vřesu jsou porosty drobných keříčků v alpínském stup-
ni tvořeny v menší míře brusnicovitými druhy, jako je šicha
oboupohlavná (empetrum hermaphroditum), brusnice borůvka
(Vaccinium myrtillus) a brusnice brusinka (Vaccinium vitis-idaea).
Často se vyskytují plavuně, jako je vranec jedlový (Huperzia

Podbělice
alpská
(Homogyne
aplina)
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Mochna zlatá
(Potentilla aurea)

Koniklec bílý
(Pulsatilla alpina)

Vrcholová partie Králického Sněžníku



NÁRODNÍ PARK JE V AMERICKÉM POJETÍ
PŘEDEVŠÍM PARK S MIMOŘÁDNÝM KRAJINNÝM
RÁZEM 
Na rozdíl od všeobecně tradovaných názorů byl vůbec první
národní park na světě vyhlášen především pro ochranu tamějších
ojedinělých geomorfologických jevů, zejména gejzírů. Dalším
důvodem byl již tehdy pobyt v přírodě, který přestával být
výlučnou výsadou umělců nebo majetných lidí, ale postupně se
stal oblíbenou zálibou širokých vrstev obyvatelstva. Yellow-
stonský park byl proto zřízen pro potěchu Američanů, kteří jej od
samého začátku mohli využívat pro zábavu a rekreaci. Ostatně
tomu odpovídá i doslovný překlad nového typu chráněného území
– park určený americkému lidu.

Pozorný čtenář si jistě všiml, že ve zdůvodnění, proč byl
Yellowstonský národní park vlastně zřízen, není ani slovo o lákad-
lu, za kterým do kraje o rozloze 8 980 km2 na rozhraní Montany,
Wyomingu a Idaha míří tisíce návštěvníků – pozoruhodné a stále
ještě početné planě rostoucí rostliny a volně žijící živočichové.
V Evropě do té doby pro chráněná území nejčastěji používaný ter-
mín, rezervace, byl již použit pro indiánské obyvatelstvo, nyní
politicky korektně označované jako první národy. Po skončení
indiánských válek byli původní obyvatelé z národního parku

 Většina
afrických

národních
parků byla

vyhlášena až
po 2. světo-
vé válce. Na

snímku vjezd
do národ-

ního parku
Východní

Tsavo,
založeného

v jihový-
chodní Keni

v roce 1948. 

 První národní park na světě Yellowstonský navštívilo v roce 2012 téměř 
3,5 milionu turistů. Na snímku návštěvníci pozorují u Bechler River Soldier
Station samici medvěda grizzlyho s mláďaty. Název lokality prozrazuje, že
Yellowstonský národní park zpočátku spravovala americká armáda. 

V národním parku Aso-Kudžú na japonském ostrově Kjúšú se nachází
největší aktivní sopečná kaldera na světě, jejíž obvod měří úctyhodných
110 km. 

Březen 1872, kdy na návrh Kongresu Spojených států
podepsal hrdina občanské války, prezident Ulysses S. Grant
zákon o zřízení Yellowstonského národního parku,
představuje v péči o přírodní a krajinné dědictví nejen
v Severní Americe, ale i ve světě nepochybný mezník. První
chráněná území, vyhlášená s jednoznačným cílem zachovat
v nich lidmi co nejméně narušenou přírodu a krajinu, vznikla
v 30. letech 19. století. Bez výjimky se jednalo o rozlohou
malé lokality hostící přírodu splňující tehdejší značně
romantické představy o světě kolem nás (viz Nika, 34, 2, 30-
34, 2013).

NÁRODNÍ PARKY V EVROPĚ A VE SVĚTĚ: 

výkladní skříně přírody a krajiny
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vystěhováni. Obdobný model národního parku jako rozsáhlého
území bez vymezení zón s různým stupněm ochrany, s téměř
neomezeným pohybem turistů a co nejmenším osídlením lidmi se
uplatnil a uplatňuje v mnoha místech světa, zejména v Africe,
Latinské Americe a Austrálii. 

EVROPA TO VIDÍ TROCHU JINAK
Také v Evropě vznikly první národní parky v člověkem poměrně
málo osídleném a tudíž dobře zachovalém prostředí. Na návrh
vědců vedených jedním ze zakladatelů ochrany přírody německým

profesorem Hugem Conwentzem vyhlásil zákonodárný sbor
Švédského království 24. května 1909 hned devět národních
parků. A právě toto datum si od roku 1999 pravidelně
připomínáme jako Evropský den parků. Jen o čtyři roky později
zřizují podle amerického, respektive švédského vzoru národní
park i ve Švýcarsku. Protože v této době žádný jiný národní park
v zemi helvétského kříže neexistoval, dostal do vínku logicky
název Švýcarský národní park.  

Nicméně později se začal na našem kontinentě při vyhlašování
národních parků uplatňovat poněkud jiný přístup: může jít

Národní
park Doňana
v ústí řeky
Guadalquivir
na jihu
Španělska
proslavily
mj.
zpevněné
písečné
přesypy
označované
jako cotos. 
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 Přestože pytláci početnost slonů afrických
(Loxodonta africana) v národních parcích Západní
Tsavo a Východní Tsavo v poslední době
významně snížili, obývá dodnes tato chráněná
území celkem na 13 000 zmiňovaných
chobotnatců. 



o rozlohou menší území, v němž je návštěvnost regulována a kde
je obvykle hlavním důvodem ochrany živá složka ekosystémů
(biota). V průběhu II. světového kongresu národních parků, který
se uskutečnil právě v Yellowstonském národním parku
u příležitosti 100. výročí jeho založení, byly Mezinárodní unií
ochrany přírody (International Union for Conservation of Nature,
IUCN) navrženy tak přísné podmínky pro zařazení chráněného
území do kategorie národních parků, že by je nemohla splnit žádná
evropská země se silně pozměněnou krajinou a hustým osídlením.
Pro odpor řady evropských zemí IUCN nakonec toto severoamer-
ické chápání národního parku neprosadila. 

Zejména od 50. let 20. století byly v souladu se zákono-
dárstvím příslušných států na všech kontinentech s výjimkou
Antarktidy vyhlášeny tisíce národních parků. Podle střízlivých
odhadů dnes existuje na Zemi více než 8 000 národních parků. 

NÁRODNÍ PARKY V EVROPĚ A VE SVĚTĚ:
RŮZNÁ PODOBA PODLE MÍSTNÍCH PODMÍNEK

Zřizování chráněných území v různých částech světa vytvořilo
doslova přehršli nejrůznějších kategorií územní ochrany, často
s bizarními názvy. Jen Společná databáze vyhlášených území
v Evropě (Common Database of Declared Areas, CDDA) zahrnu-
je 685 národních kategorií územní ochrany používaných v 39
evropských zemích. Navíc se stejně pojmenovaná kategorie
chráněného území může v jednotlivých zemích významně lišit,

 Tučňák brýlový (Spheniscus demersus) je vůbec prvním tučňákem, se
kterým se Evropané setkali. Podél jihoafrického pobřeží dnes přežívá
v početnosti představující desetinu stavu ze začátku 20. století. Kolonii na
Boulder Beach v Simon´s Town  u Kapského Města, ležící v národním parku
Tabulová hora, ohrožují i havárie tankerů.

Část dnešního národního parku Everglades na Floridě původně pokrývaly
borové lesy, vyrůstající na mělkém suchém písku na vápencovém podkladu.
Aby se borové šišky otevřely a uvolnily semena do prostředí, musejí se ohřát
ohněm. Naopak kmeny a kořeny borovic plamenům odolávají. Proto správci
parku bory jednou za tři až sedm let záměrně vypalují. 
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Výsledkem je, že kupříkladu národní park v USA, Austrálii
nebo v Keni nemůžeme dost dobře srovnávat s národním parkem
v Nizozemsku nebo ve Velké Británii. V každém případě ale jsou
jmenovaná chráněná území vždy hodnotným vzorkem toho
nejlepšího, co může příroda a krajina příslušného státu stále ještě
nabídnout.  

CO MAJÍ NÁRODNÍ PARKY SPOLEČNÉ
I přes neobyčejnou různorodost ve velikosti, právní úpravě,

vlastnických vztazích, určení, stupni zachovalosti přírody
a způsobu péče o ně mají národní parky ve světě až na výjimky
jediného společného jmenovatele: představují z pohledu daného
státu reprezentativní ukázku jeho nejcennějšího přírodního
a krajinného dědictví, které by mělo být zachováno i do budouc-
nosti. Národní parky proto bývají ve velké části světa oprávněně
chápány jako výkladní skříně přírody a její ochrany. Z tohoto
pohledu se v mezinárodním měřítku čtyři národní parky, až dosud
vyhlášené na území České republiky, rozhodně neztratí. Ale to je
již docela jiná kapitola. 

a to nejen stavem přírodního prostředí, ale i péčí o ně. Historicky
podmíněnou rozmanitost národních parků ještě zvyšuje různo-
rodost politických, právních, hospodářských, společenských a kul-
turních podmínek, v nichž ochrana přírody v jednotlivých zemích
či jejích regionech působí. Zatímco v některých národních par-
cích nebo v jejich částech je příroda ponechána samovolnému
vývoji, v jiných místní správci záměrně zasahují ve prospěh pla-
ně rostoucích rostlin a volně žijících živočichů, biotopů nebo
přírodních procesů, které chceme přednostně zachovat do
budoucna. 
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Po čtyřletém internetovém hlasování vybrali lidé z celého světa sedm
přírodních divů světa, mezi nimi i soustavu vodopádů Iguazú. Počet
vodopádů kolísá podle množství vody ve stejnojmenné řece mezi 150 – 300,
celkově jsou široké 4 km a padají z výšky až 90 m. Unikátní přírodní jev,
zařazený i mezi světové dědictví UNESCO, chrání národní park jak na
brazilské, tak argentinské straně. 

Prvním albánským mořským chráněným územím se v roce 2010 stal
národní mořský park Karabrunský poloostrov a ostrov Sazani, nacházející se
na jihu země. Měl by zaručit, že původní jadranské pobřeží v budoucnosti
neovlivní lidská činnost, zejména rychle se šířící zástavba. 

V roce 1951 byli v Kampinoském národním parku, ležícím v blízkosti
Varšavy, vysazeni z Bělověžského národního parku losi (Alces alces).
Odtud se na konci 50. let 20. století začali šířit i do tehdejšího
Československa. 



zbytečně naprojektovaná tam, kudy vede migrační koridor zvě-
ře, i když se nabízela jiná alternativní možnost, při které by tento
koridor nebyl zdaleka tolik narušen. Pokud už silnice stojí, potom
je možno ve spolupráci s odborníky i znalci místní krajiny zajis-
tit stavbu ekoduktu na smysluplném místě a částečně zmírnit 
výše zmiňovanou fragmentaci krajiny. Ekodukty postavené v ne-
vhodných místech, kde přechodu zvěře fakticky neslouží,
zapříčiňují navyšování nákladů stavby a také nahrávají odpůrcům
ekoduktů. Jejich argumentace je následně podpořená tím, že
ekodukt stejně zvěř nevyužívá zdaleka tak, jak bylo předpoklá-
dáno, a že jeho stavba (i údržba) navýší celkovou cenu komu-
nikace o sumu, která mohla být jinde uplatněna účelněji. 

V naší krajině byste nad rušnými silnicemi našli doposud
ekoduktů 12. Příkladem zpochybňovaných ekoduktů je napří-
klad sypaný most na dálnici D47 (D1) u Hrabůvky, který ŘSD
označuje jako ekodukt, ačkoliv ani žádná ochranářská organizace
zde ekodukt nenavrhovala a most slouží pro převod místní komu-
nikace, plynovodu a drobné vodoteče. Zpochybňovaná je rovněž
smysluplnost pěti ekoduktů na Pražském okruhu, dva u Cholupic
a dva u Jesenice. Pětice ekoduktů na Pražském okruhu staví
Českou republiku do popředí v počtu ekoduktů na kilometr
rychlostních silnic, ačkoliv čtyři z nich jsou spíše nadbytečné,
protože zde není důvod předpokládat migraci žádných ohrožených
druhů zvěře a navíc lze očekávat po-stupnou zástavbu oblasti.E kodukty – nazývané též zelené mosty, nebo ironicky mos-

ty pro medvědy – v České republice bohužel nahrávají
těm, na které působí všechna slova začínající  předponou

eko jako červený hadr na býka. V povědomí české veřejnosti jsou
dosud často ekologové spojováni s nadšenci v batikovaných
tričkách a etnokorálky na krku romantickými způsoby zachraňující
naši planetu. A tak původně nestranná věda o vztazích organismů
k vnějšímu prostředí a vztazích organismů navzájem – ekologie –
dostává přídech fanatismu a pokřiveného vnímání světa, kde
v přírodě je člověk jen plenícím vetřelcem. Pak není divu, že když
nezasvěcený čtenář čte zprávy o ekoduktech nad našimi dálnicemi,
kde za celý rok přeběhne pár myší a celá stavba stála desítky
milionů korun, tak si řekne, že celá myšlenka ekoduktů je zase jen
další černou dírou na peníze vedoucí do kapes někoho
z Ředitelství silnic a dálnic nebo z firem stavících u nás nejdražší
dálnice na světě. A to je škoda. Ekodukt (ať už nadzemní nebo
podzemní) je zřejmě jediným řešením jak alespoň trochu zmír-
nit fragmentaci krajiny. Často si neuvědomujeme, že zatímco
jedeme v autě a krajina nám příjemně ubíhá za oknem, tak pod
koly našeho auta se nachází hranice, která je pro zvěř bez křídel
naprosto neproniknutelná (nebo jen za cenu kolizí s často
smrtícími následky na straně zvěře i cestujících v autě). Krajina je
rozříznuta pomyslným nožem na dva díly a čím víc je těchto nožů,
tím menší je teritorium zvěře. U zajíce a podobných malých savců
a bezobratlých to tolik nevadí, ale velcí savci často a daleko migru-
jí, pro ty bývá neustále se zvyšující fragmentace krajiny fatální.
Snížení četnosti populace s sebou přináší i postupnou degeneraci
druhu. Pokud bychom použili IT terminologii, je za této situace
nezbytné provést defragmentaci krajiny. Silnice je často bohužel

Když kopýtka pálí, když jim dojde dech, zahlédne najednou
zvěř hledající, jak se dostat přes dunící dálnici, spásný most
zarostlý zelení, přes který se skrytě přejde na druhou stranu.
To je ideál, který by měl ekodukt naplnit. Měl by pomoci
překonat zvěři umělou liniovou překážku a zajistit
odpovídající teritorium především velkým savcům (los, jelen)
ale i dravcům, jako je například rys, medvěd, rosomák ad.

České ekodukty 
KDYBY RYSOVÉ, LOSI A MEDVĚDI CHTĚLI PŘEKONAT PRAŽSKÝ OKRUH
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Ekodukt nad pražským okruhem
u Cholupic, nevhodné místo

z hlediska předpokladu migrace zvěře
navíc s rušivým osvětlením

Jeden z nejoceňovanějším ekoduktů v EU, Španělsko, Can Pagá 



dardního ekoduktu o šířce 40–60 metrů se v Německu a Rakou-
sku pohybuje kolem 2,5 – 3 milionů euro, v dalších zemích EU
(Polsko, Holandsko, Španělsko) v rozsahu 2,5 až 5 milionů euro,
tedy v přepočtu asi 62 až 125 milionů Kč. Ceny staveb stejných
parametrů v České republice jsou i několikanásobně vyšší.

Podle Václava Hlaváče z Agentury ochrany přírody a krajiny
ČR je příčinou výstavby problematických českých ekoduktů ne-
existence jasné státní koncepce a nedostatečný monitoring
účinnosti realizovaných opatření, chybějící legislativní ochrana
dálkových migračních koridorů a nejednotnost posuzování vlivu
staveb na životní prostředí (EIA). Teprve až se tyto nedostatky
vyřeší, nebudou české ekodukty nevyužívanou předraženou
stavbou stojící na místě, kde má jen malé uplatnění. Potom se 
nám teprve může stát, že z projíždějícího auta zahlédneme na
ekoduktu ucho medvěda a ne jen hlavu zbloudilého houbaře.

Modelový příklad zcela nefunkčního ekoduktu se nachází na
rychlostní silnici R6 západně od Karlových Varů. Původně byl
navržen správně, ovšem pozdější změna územního plánu sousední
obce výstavbou zablokovala všechny přístupové cesty zvěře
k ekoduktu na jižní straně. Ekodukt však byl přesto postaven. 

Naše dálnice patří k nejdražším na světě (o příčinách se stále
diskutuje, vzhledem k poslední aféře – chybějící štěrkové vrstvě na
dálnici u Ostravy by měly být naopak nejlevnější). Není tedy divu,
že i ceny ekoduktů se pohybují na vyšší úrovni. Cena stan-

 Ukázkový
ekodukt
nad trans-
kanadskou
dálnicí (NP
Banff) – bez
světelného
znečištění
spojuje
rozdělený
les opět 
do jednoho
celku.

Ekodukt
nad Vyso-
čanskou
magistrálou
bude
zřejmě do
budoucna
sloužit spíš
než velkým
savcům
a šelmám
cyklistům
a pěším.
Kdo ví,
třeba tam
klub
českých
turistů
udělá
i značenou
trasu.
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veřejnost slouží mobilní telefon s fo-
toaparátem a připojením na internet.
V telefonu zapnete aplikaci na čtení kódů
QR nebo BeeTagů, na který zaměříte foto-
aparát přístroje. Ten automaticky kód
identifikuje, přečte a připojí se na přísluš-
né internetové stránky. Zde mohou být
odlišnosti podle operačního systému
daného telefonu, případně podle výrobce.
Mimochodem, čárový kód byl patentován
již v roce 1946 a v současnosti je defi-
nováno na 200 jeho standardů a samotný
QR kód byl standardizován v roce 2000.

JE TO TAK SNADNÉ
Využití QR kódů se poprvé objevilo
u reklam na cokoliv. Snahou bylo a stále je
maximální přiblížení zboží potenciálnímu
zákazníkovi a následné zvýšení prodeje.
Představme si první model využití QR
kódů: čekáte na tramvaj a u zastávky visí
bilboard upozorňující na neodolatelnou
nabídku nepostradatelného čehosi. Če-
kající a tím i nudící se člen konzumní
společnosti se chytí drápkem, zaměří
telefon na QR kód, připojí se na stránky
prodejce, kde díky dalším informacím
a další reklamní masáži zasekne další
drápky, takže se snadno nechá přesmě-
rovat přímo na internetový obchod...
a druhý den má nepostradatelné cosi do-
ma. Spokojenost na všech stranách. Samo-
zřejmě uvedený děj je zjednodušující,
v mnoha případech nemusí jít o reklamu na
konzumní zbytečnost, ale například na
charitativní akce, dárcovské SMS atp. A to
je již o něčem jiném.

JDE TO I JINAK
Výše uvedený příklad je samozřejmě jeden
z možných využití QR kódů, nicméně čtete
časopis věnující se především přírodě,
proto se podívejme po oněch kouzelných
čtverečcích i zde. Po chvilce hledání
zjistíte, že i mezi stromy se QR kódy
rozmnožily. A jsme u dalšího pojmu,

JAK TO FUNGUJE
Jak již bylo řečeno, uvedené kódy jsou
nosičem informace, která směřuje na
konkrétní internetový odkaz, týkající se
předmětu, místa nebo objektu, u kterého je
kód umístěn. Jako čtečka pro nejširší

Tagglist
umístěný
na boku
klasické
infoza-
stávky

Jak se v lese připojit
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V současné době je trh s informacemi asi nejrychleji se rozvíjejícím
odvětvím. Tento vývoj podpořil nejen pokrok v elektronice, ale
především celosvětové rozšíření internetu, ke kterému se můžete
připojit takřka všude. Výše uvedených skutečností lze zneužít, ale
mnohem častěji prospěšně využít a právě jedním z prospěšných 
prolnutí nových technologií a internetu jsou tzv. QR kódy, na které
se podíváme podrobněji.

ZÁHADNÉ ČTVEREČKY
Určitě jste se s nimi již setkali, nejčastěji
pak u reklam. Jsou to podivné čtverce
různé velikosti, na jejichž ploše se stří-
dají černobílé čtverečky nebo šestihrany.
V prvním případě se hovoří o QR kódech,
v druhém jde o BeeTag, protože tak tro-
chu připomíná včelí plástev. V obou
případech se jedná o nosiče informací,
tedy vlastně obdobu čárového kódu, který
známe opravdu všichni. Rozdíl mezi
oběmi technologiemi (QR a BeeTag) je
v menší náchylnosti BeeTagů na poško-
zení například pokreslením, zkrátka i po
takovémto zásahu zůstane čitelný. Jen  
pro zjednodušení, nadále budeme hovořit
o obou takřka paralelních technolo-
giích, ale zůstaneme u zjednodušujícího
označení QR kódy.

Tagglist umístěný
v terénu



a je věnován návodu na použití systému
a troše inzerce na vlastní systém..

PRO KOHO TO JE
Využití QR kódů a BeeTagů, potažmo
tagglistů pro turistiku je jevem poměrně
novým, vše začalo v roce 2009, a protože

Češi jsou národ turistů, jistě vás
nepřekvapí, že spojení QR kódů a turistiky
se poprvé objevilo u nás. Celý systém je
zaměřen na mladší uživatele, které má
motivovat k pohybu a častějším cestám do
přírody. Osobně si nedovedu představit
ortodoxního turistu, jak pouští své trekové
hůlky a místo nich při chůzi drží mobil
a surfuje. Nicméně, vývoj světa jde dále
a využití QR kódů v turistice je jedním
z projevů tohoto děje, který nelze zastavit.
Je jen na vás, jaký přístup zvolíte, zda
systém QR kódů budete využívat či
ignorovat, nebo se s ním alespoň
seznámíte, a k tomu vám měl pomoci
právě tento článek.

bude. Příslušný kód vás připojí na inter-
netové stránky týkající se místa, na kterém
se nacházíte. Na displeji telefonu si pak
přečtete a prohlédnete mnohem více in-
formací, než kolik by se vešlo na
jakoukoliv informační tabuli.

NĚCO ZA NĚCO
Potenciál tagglistů je jistě velký. Jednak
množství informací, které mohou zpro-
středkovat je opravdu veliké, a to od
běžného textu, přes fotografie až po videa.
Další nespornou výhodou této technologie
je ekonomičnost. Průměrná cena klasické
informační zastávky na trase naučné
stezky se pohybuje okolo 5 000 Kč.
Bohužel dost často se stávají obětí lidské
omezenosti, ale také podléhají přírodním
vlivům. Nový Tagglist stojí 70 Kč a navíc
jej lze umístit v podstatě kamkoliv.
Neposledním kladem této technologie je
oproti klasické infozastávce snadná
možnost aktualizace informací na inter-
netu.

Ovšem ... je zde i druhá strana mince.
Ne každý turista vlastní chytrý telefon, ne
všude je signál, ne každý se chce uprostřed
magického lesa připojovat na internet.
Navíc bez připojení se z tagglistu dozvíte
akorát jméno místa, kde se nacházíte, a to
obvykle víte i tak, a zeměpisné souřadnice.
Zbytek textu je shodný u všech tagglistů

kterým je slovo tagglist. Jedná se
o kombinaci alfanumerických údajů 
s QR kódem a BeeTagem. Toto vše bývá
nejčastěji umístěno na zeleném, plasto-
vém obdélníku o rozměrech 9x29 cm,
který naleznete nejčastěji na turisticky
atraktivních místech, případně na infor-
mačních stojanech některých naučných
stezek. A můžeme vytvořit druhý model
využití QR kódů: jste na výletě a přijdete
na nějaké pozoruhodné místo, třeba ke
zřícenině, rozhledně atp. Pod objektem je
sice dřevěný sloupek s informační ta-
bulkou, ale povětří či vandal zde zaúřa-
dovali a text je nečitelný. Ovšem na
sloupku je umístěn tagglist, takže násle-
duje shodný postup jako v případě prvním,
jen konec bude jiný, nakupovat se ne-

Klasické
infotabule
jsou často
obětí van-
dalizmu.

QR kód
naleznete
i na běžné
jízdence
z vlaku.

37

www.dohaje.cz, www.taggmanager.cz



ČESKÁ KLASIKA
Asi si myslíte, že budeme vymýšlet již
vymyšlené, vždyť v Holandku, Dánsku
i jinde již městská kola jezdí dlouhá
desetiletí, jenže ... v Česku máme kopce,
a tak potřebujeme převody. Dále mnoho
Čechů nechce mít více kol v domácnosti
a klasický nizozemský city bike se pro
jízdu v našem terénu opravdu moc nehodí.
A tak se musí městská kola přizpůsobovat
jak terénu, tak vkusu a požadavkům
našinců a tuto skutečnost pak zohledňují
výrobci kol. Městské kolo pro Čechy má

tedy převody, bývá lehčí než kola ze
severu Evropy a také mívá sportovnější
nádech, protože s tímto kolem mnozí
vyjíždí i za hranice města.

Trend nástupu městských kol zazna-
menali i tradiční čeští výrobci, a tak si
znova můžete zakoupit legendární kolo
Velamos Liberta, které splňuje vše, co by-
lo výše uvedeno a jeho cena nepřesahuje
hranici tří tisíc a svým střízlivým desig-
nem zloděje neprovokuje.

Další český výrobce, firma Favorit má
ve své nabídce hned několik kol, vhodných
do města, a to v cenové úrovni od 2 500 do
8 000 Kč. Vybírat si můžete celkem z 12
modelů kol. Reklamní sdělení na letácích
Favoritu navíc upozorňuje: „Žádné kolo
nebylo vyrobeno v Číně ani na Taiwanu.“

dilema začíná u volby oblečení. Elastický
a strakatý dres pro jízdu ve městě není
ideální. V městské aglomeraci zkrátka
působíte, jako byste se ztratil ze závodního
pelotonu. Městský cyklista jezdí v civilu,
protože po městě nezávodí, ale jede za
nákupem, prací či zábavou. A jsme u dal-
šího problému, kterým je volba kola. Po-
kud tedy chcete jezdit v běžném obleče-
ní, vaše kolo pro město musí mít některé
prvky výbavy, které u sportovních strojů
obvykle chybí. Jedná se o poctivé blat-
níky, masivní kryt řetězu a převodníku,
výkonné osvětlení a nosič. A aby byla 
jízda pohodlná, nemělo by chybět vhodné
sedlo a ergonomická řidítka. Další ne-
zbytností pro městské kolo je kvalitní
stojánek a zámek. Pro městské ježdění jsou
rovněž vhodné širší a hladší pláště, které
utlumí charakteristické nerovnosti jako
dlažební kostky, koleje atp.

KOLO – PODDRUH MĚSTSKÉ
V předchozím odstavci jsme si nastínili,
jak by mělo být kolo do města vybavené.
Ovšem specifik je více, tak třeba kon-
strukce rámu, která by u městských kol
měla zajišťovat pohodlné nastupování.
Stále častěji se městská kola vyrábějí
s prohnutým rámem, který umožňuje tzv.
nízký nástup. Jedná se o obdobu dámských
rámů, které nemají horní rámovou trubku.
Prostě u těchto snížených kol nemusíte při
nastupování podávat sportovní výkon,
stačí do kola doslova nastoupit. Toto ocení
jak lidé s menší hybností, ale také lidé vy-
hledávající pohodlí nebo ti, kteří často
zastavují.

Současné
městské

kolo v retro
stylu

Městské
kolo

s předním
odpružením

se hodí
i na výlety

do přírody.

Moderní
městské kolo

má široká
řidítka

a pneumatiky.

KOLA DO MĚST
ANEB NA ČEM DO MĚSTA
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Znáte pojmy jako: single speed, festka,
city bike, cargo kolo? Všechny tyto, ale
i mnohé další lze shrnout pod označení:
kola do města, a na ně se v následujícím
článku podíváme podrobněji.

O tom, že jízdní kolo jako do-
pravní prostředek do součas-
ných měst patří, se snad již

nediskutuje, protože se to ví. Důkazem
budiž neustále stoupající podíl cyklistů
v ulicích, případně zvyšující se počet
dopravních opatření, která se starají
o bezpečnost cyklistů na komunikacích.
Podmínky pro jízdu na kole po městech se
za poslední roky opravdu razantně zlepši-
ly. Cyklisté již znají své bezpečné trasy,
a tak si mohou jízdu více vychutnávat
a své zájmy směřovat na jiné stránky
cyklistiky. Třeba na výběr kola, na kterém
se jim bude v městských aglomeracích
a při častém užívání co nejlépe jezdit.

ZÁLUDNOSTI MĚSTA
Velké město je pro cyklisty opravdu své-
rázným prostředím, které vyžaduje i speci-
fický přístup, a kolo, které máte již doma
a používáte jej na výlety do přírody,
nemusí být tím pravým řešením. První



účelu slouží. Jistě je znáte, nejčastěji se
jedná o klasické modré favority s berany,
případně o stroje značky Sobi 20. Stále
častěji se s těmito otloukánky setkáte
u stanic metra, kde čekají na svého páníč-
ka, až se vrátí z města. Ztráta takovéhoto
kola mrzí spíš ze sentimentu než finanč-
ně. Oblíbeným trikem zkušených měst-
ských cyklistů jsou mimikry, kdy se kolo
tváří jako něco takřka nepoužitelného.
Rám se natře na šedo štětkou, polepí se sa-
molepkami, celé kolo se posprejuje na rů-
žovou, ale základ je kvalitní a spolehlivý.

SLOŽÍM A JEDU
Ještě se musíme zmínit o jednom druhu
jízdních kol, která se dočkala návratu na
scénu. Pojedeme na skládacím kole, tedy
na skládačce. Zvláště ve městech mají tyto
stroje jednu obrovskou výhodu, která se
skrývá pod slovem intermodalita, protože
se skládačkou můžete tam, kam normální
kolo nesmí, především do tramvají
a autobusů. Konstrukcí a typů skládacích
kol je velká řada a tomu odpovídá i cenové
rozpětí, které začíná u několika tisíců
a končí nad hranicí 30 000 Kč. Při výběru
skládacího kola je důležitá snadnost
postupu skládání a výsledný rozměr
složeného kola, který musí vyhovovat
přepravním podmínkám. Skládací kola
mají jednu charakteristickou nevýhodu,
kterou jsou malá kola, a specifickou geo-
metrii, na což si musíte zvykat.

A TO NENÍ VŠE
Řada strojů brázdících ulice měst je
opravdu široká. Jen letmo představíme
ještě tzv. cargo kola, která jsou určena pro
přepravu objemnějších nákladů. Samo-
statnou kategorií pak je stále více se
rozmáhající segment elektrokol, jejich
nabídka je srovnatelná s nabídkou běžných
kol a i zde naleznete ryzí city bike. Ale
o elektrokolech někdy jindy. 

Okolo těchto bicyklů se vytváří vlastní
komunita se svojí kulturou. Většina
majitelů těchto unikátů si je staví sama
a všechny díly vybírají tak, aby tvořily až
umělecké dílo. Bílé tenké pláště, ostře
modrý výplet ve stejném odstínu jako
sedlo, sněhobílý rám, uzounká řidítka.
Žádné zbytečnosti, vlastně jen dvě kola,
rám, řidítka, sedlo a samozřejmě řetěz
v příslušné barvě. 

RETRO JE V MÓDĚ
Kolo jako barokní koráb majestátně pro-
plouvá ulicemi. To vás míjí zástupce
dalšího trendu městských kol, která se
vracejí ke klasice. Kožená sedla, kůží
obšité konce řidítek, pro dámy je zadní
kolo chráněno barevným výpletem, aby se
nezamotala sukně, vpředu se leskne
reflektor jak z motocyklu, na řidítkách pak
trůní mohutný zvonek, na nosiči se veze
proutěný košík, případně ortodoxní kožené
brašny. Blatníky a kryt řetězu je doplněn
zlatou linkou. Prostě návrat do
meziválečné doby. Ovšem pozor, pod
tímto vnějším dojmem je ukryta moderní
technika: mnohdy hydraulické brzdy,
planetové převodovky, dynamo v předním
náboji.

DALŠÍ CESTY
Způsobů, jak si poradit s jízdou na kole po
městě, je několik. Nesmíme zapomenout
na tzv. „plečkaře“, kteří brázdí ulice měst
na kolech, kde je nejdražší asi zámek,
kterým jsou připevněna ke stojanům.
Jedná se často o stroje, které mají již
několik sezon za sebou, ale ke svému

CO KUS TO ORIGINÁL
Ne každý jezdec chce splynout s davem,
proto volí i u jízdních kol svoji cestu.
Pokud se budete dobře dívat nejen po
pražských ulicích, jistě uvidíte lehounká
kola, která se hbitě proplétají provozem.
Jsme u pojmů jako je sigle-speed a fixka.
Tato kola již z principu popírají vše, co 
jste doposud četli. Tyto doslova „vymaz-
lené“ stroje nemají blatníky, převody,
nosič a některá ani brzdy a volnoběh.
Zdánlivě krok zpět, ale spíše cesta
k jednoduchosti a prapůvodu kol, ovšem
s využitím moderní techniky a sofisti-
kovaného designu. Kola označovaná jako
fixka či furtošlap jsou určena jen pro 
otrlé městské harcovníky, kteří se nebo-
jí opravdu bezprostředního kontaktu
s kolem, které nemá převody, ale pře-
devším chybí brzdy a volnoběh. Pokud se
točí kolo, musí šlapat i vaše nohy a mistři
na těchto kolech zatáčí smykem.

Plečka
originální,
kategorie
Podbrdská
střela

Naprostá
klasika -
Favorit
s berany



... a hlavně,
na kole to
sluší
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Další výhodou Hřebenů je jejich relativní úzkost ve směru
sever - jih. Pokud vás již výlet přestane bavit, stačí odbočit na
sever či jih a sejít dolů do civilizace. Na severní straně jezdí podél
celých Hřebenů vlak. Na jihu pak můžete využít spoje z větších
sídel, jako je Mníšek pod Brdy, Dobříš či Jince.

VSTUPUJEME DO HŘEBENŮ
Náš pomyslný výlet po hřebeni Hřebenů, nebo chcete-li do

Brd, začneme, jak již bylo výše uvedeno, v Baních, tedy na
konečné autobusu MHD číslo 129 (začíná u Smíchovského
nádraží). Pokud bude dostatek sněhu, běžky si nasadíte skutečně
ihned po vystoupení z autobusu. Přímo u zastávky navíc začíná
červená hřebenovka, která vás bude doprovázet vlastně celý výlet,
záleží jen na vás, kde putování ukončíte a kde z červené odbočíte.

První zastávku zřejmě uděláte asi po 200 metrech u kaple
Panny Marie, druhou pak po dalších dvou km. To vyjdete z lesa
a dostanete se ke srázu nad Vltavou, odkud je pěkný výhled na její
údolí s Vraným. Projdete obcí Jíloviště a opět se ponoříte do lesů,
minete Černolice, na jejichž okraji je přírodní památka Černolické
skály. Za obcí se na rozcestí Červená hlína k červené přidá žlutá
značka a později i cyklotrasa 8129. Společně lesem a takřka po
rovině dojdete nad Mníšek pod Brdy.

HŘEBENY NEJEN PŘÍRODNÍ
Pás Hřebenů není jen kusem pěkné, relativně opuštěné přírody,

žili a žijí zde lidé, po kterých zde zůstalo plno památek. Určitě
nejvýznamnější kulturní pamětihodnost je právě před vámi. Jde
o barokní areál Skalka s poutním kostelem sv. Maří Magdaleny,
s klášterem, poustevnou a křížovou cestou. Interiér kostela je
upraven jako jeskyně, v které podle pověsti žila sv.Maří

KDE JSOU HŘEBENY
Území Hřebenů se někdy nazývá Hřebeny Brd nebo Brdské
Hřebeny, ale většina lidí automaticky zjednodušuje a říká Brdy.
Vlastní Hřebeny začínají opravdu těsně na okraji hlavního města,
přesněji za zástavbou městské části Praha – Zbraslav a vlastně až
přímo na práh přírody Hřebenů vás doveze městský autobus číslo
129, který zde má konečnou pojmenovanou Baně. Samotný hřeben
Hřebenů směřuje takřka přesně jihozápadním směrem. Krajina se
postupně stává opuštěnější a lesy hlubšími, vrchy vyššími, až
dosahují výšky necelých 700 metrů. Hřebeny pak ukončuje údolí
u Jinců, které vytvořila říčka Litavka, dále již pokračují opravdo-
vé Brdy. Ovšem pozor, toto členění je čistě laické, odborníci
Hřebeny totiž ukončili již v sedle pod Kuchyňkou, což však
nejširší turistická veřejnost doposud nebere na vědomí.Vzdušnou
čarou je to asi 40 km, ale po hřebenovce takřka 55 km. Od roku
2009 je část Hřebenů chráněná jako přírodní park Hřebeny.

CESTA PO HŘEBENI
Malé písmeno h je tentokrát na místě, protože po Hřebenech se
velice příjemně cestuje po jejich hřebeni, kudy vede červená
turistická značka. Tuto hřebenovou cestu kolmo křižuje řada
dalších značených a neznačených cest určených jak pro pěší, tak
i pro cyklisty, a vzhledem k tomu, že jsme na začátku zimní
sezony, i pro běžkaře. Samozřejmě musí nasněžit, což bývá ve
středu Čech poněkud problém, ale na pár dní to vyjde takřka
každou zimu a zvláště ve vyšších partiích, např. od Stožce to bývá
lepší. Aby toho nebylo málo, Černolické skály využívají jako
cvičný terén horolezci.

I takto
může

v zimě
vypadat

bez-
prostřední

okolí Prahy.

Běžky jsou jednou ze zimních kratochvílí

Titulek má zaujmout, upoutat, a tak se občas zveličuje, což
je případ i tohoto článku. Představovat naši metropoli jako
podhorské město je opravdu poněkud přehnané. Ovšem
pokud zaměníme slovo hory za vrchovinu, je již vše
v pořádku. Na jižním okraji Prahy se totiž začíná zdvihat
Brdská vrchovina, přesněji její část Hřebeny, a právě tudy
povede dnešní tip na výlet.
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těsně pod hřebenem. Po vaší pravé straně, tedy nad vámi, je jizva
na přírodě Hřebenů, kterou představuje bývalá protiletadlová
raketová základna s přezdívkou Klondajk. Základna vznikla
v letech 1981 až 1985 a zanikla po roce 2001. Bohužel tento areál
byl necitlivě vybudován uprostřed jedné z nejhezčích částí
Hřebenů. Naštěstí je před vámi opět již jen a pouze pěkná příroda,
například přírodní rezervace Hradec. Za hájenkou a rozcestím
Jelení palouky přejdete silnici z Hostomic do Dobříše a zaned-
louho dojdete k rozcestí Pod Studeným vrchem. Zde můžete udělat
asi 800 metrů dlouhý výstup na vrcholek Studeného vrchu (660 m
n. m.), kde je rozhledna.

ZVLNĚNÝ ZÁVĚR
Od Studeného vrchu sejdete do sedla pod dalším vrchem

Hřebenů, který se jmenuje Kuchyňka. Ještě před ním minete po
levici stejnojmennou přírodní rezervaci. Vrcholek Kuchyňky je
tvořen úzkým, skalnatým hřbetem, na vrcholku je vztyčen dřevěný
kříž. Nyní jste v nadmořské výšce 636 metrů a před vámi jsou dvě
možnosti. Můžete pokračovat dále po červené dolů do Jinců, kde
je železniční zastávka. Druhou možností je výzva zdolat nejvyšší
vrch Hřebenů, kterým je Písek s výškou 691 metrů. Ovšem, pokud
budeme ignorovat vědecké členění zmíněné v úvodu, v opačném
případě je nejvyšší Studený vrch, na kterém jste již byli. Až nahoru
na Písek vede silnička, protože vrcholek je obsazen radarem
Řízení letového provozu. Půjde tedy o výstup spíše symbolický
a dá se jen litovat, že v roce 1902 zanikla Eliščina rozhledna, která
zde kdysi stávala.

V obou případech jste na konci svého putování po Hřebenech.
Celá trasa je dlouhá asi 55 km, pěšky ji tedy za jeden den stihnete
jen obtížně, ale na kole, případně za dobrých podmínkách na
běžkách se bude jednat o náročný, ale pěkný výlet.

Magdalena. Od kostela je krásný výhled a celé místo je turisty
všeho druhu vyhledáváno, a to i kvůli občerstvení, které je zde
v provozu. Nejen pro menší cestovatele je lákavá možnost koupit
a opéci si zde špekáčky. Samozřejmě další pamětihodnosti
naleznete dole v Mníšku pod Brdy, zde se jedná především
o čtyřkřídlý barokní zámek typický svými třemi věžemi.

STŘED HŘEBENŮ
Ze Skalky můžete dále pokračovat stále po červené značce.

Minete rozcestí Na Rovinách, Na Soudném a před vámi bude cesta

zajímavosti na trase:
SKALKA
Poutní místo s barokním klášterem a kostelem sv. Maří Magda-
leny z let 1692 až 1693 od Kryštofa diezenhofera. V klášteře
působil od r. 1762 do konce 2. světové války řád františkánů.
Následně areál velmi zchátral, byl také poškozen poddolová-
ním. od roku 1989 dochází k postupné obnově areálu.

PR HRAdeC
Rezervace se nachází na úbočí vrchu Hradec (628 m n. m.). Je
zde chráněn původní bukový a dubový porost. Na území jsou
také zbytky opevněného hradiště neznámého stáří.

RozHLedNA NA STudeNéM VRCHu
Původně měřičská věž z roku 1942 je vysoká celkem 17,5 metrů
a stoupá se na ní 81 schody. Na rozhlednu byla stavba přemě-
něna v roce 2005 a od té doby je otevřena od dubna do října
o víkendech, svátcích, ale také příležitostně o Vánocích
a Silvestru.

PR KuCHYňKA
Rezervace na vrcholové části vrchu Kuchyňka (635 m n. m.)
chrání zbytky původních suťových lesních porostů. Vyskytuje se
zde vzácná flóra a fauna.

JINCe
Městys Jince má bohatou historii železářské výroby. Nejstarší
písemná památka je z roku 1390, kdy zde král Václav IV. obno-
vuje hutě a doly. dodnes na svém místě stojí vysoká pec Barbo-
ra z roku 1810, v provozu byla do r. 1874.

 Zámek
v Mníšku
pod Brdy.

Nám zima
není.

Když
zima a mráz
čarují.
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Ilustrátor přírody
RNDr. JIŘÍ MORAVEC, CSc.
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n Narodil se 8. 8. 1958 v Chomutově, matka byla učitelka biologie, otec lesní
inženýr.
n Gymnázium absolvoval ve Vlašimi.
n Vystudoval Přírodovědeckou fakultu UK v Praze, obor Zoologie odborná. Na
katedře zoologie PřF UK dokončil i postgraduální studium.
n Od roku 1988 pracuje v zoologickém oddělení Národního muzea v Praze,
nejprve jako preparátor, posléze jako kurátor sbírky obojživelníků a plazů. 
n Odborně se specializuje na systematiku, taxonomii a biogeografii obojživelníků
a plazů střední Evropy, Blízkého východu a Amazonie. 
n Popsal téměř dvě desítky nových druhů žab a ještěrů. 
n Podílel se na ilustraci encyklopedie Svět zvířat a několika dílů příručky Handbuch
der Reptilien und Amphibien Europas.

P oložili jsme ilustrátorovi Jiřímu
Moravcovi pár otázek:

Jak jste s ilustrováním přírody
začínal?

S rodiči a bratrem jsme trávili hodně
krásného času v přírodě. V té době jsem
neměl dobrý fotoaparát, tak jsem si
rostliny a zvířata maloval. Hodně jsem si
také četl o exotických krajích, které byly
tehdy nedostupné. Cestoval jsem tedy tak,
že jsem si všechny ty neprobádané pralesy,
rozlehlé savany a mořské hlubiny i s jejich
podivuhodnými obyvateli fantazíroval
tužkou na papír. „Uvězněn“ do školních
lavic jsem si také s oblibou krátil čas
ilustrováním svých sešitů. Úměrně
záživnosti výkladu pak byly některé víc
pomalované než popsané (ostatně dodnes
se tohoto zlozvyku nějak nemohu zbavit
a poznámky z různých důležitých porad
a školení se mi ztrácejí pod všelijakými
čmáranicemi). 
Co nejraději kreslíte, co Vás na ilus-
trování nejvíce baví?

Nejradši mám černobílé pérovky. Je
s nimi jednoduchá práce. Stačí tuš a pero
nebo pár lepších fixů a kus papíru. Kreslit
se dá prakticky všude. Perokresbou je
možné vystihnout i všelijaké jemné
detaily, od jednoduchého náčrtu se lze
propracovat i k fotograficky přesnému
obrazu. S perem není nutné být tak rychlý
a obratný jako se štětcem. Je čas na
stínování, lze si pomoci bělobou nebo
pastelkou. Baví mne přitom pozorovat, jak
obraz na čistém papíře vzniká, jak mu oží-
vají rysy, jak si lze hrát s jeho perspek-

tivou. Často je to ale také velké trápení,
když člověk cítí, že je zobrazení příliš
strnulé, toporné a ploché a nedaří se najít
to něco, co mu chybí. 

Při zoologické ilustraci mne těší také
možnost nahradit kresbou chybějící či
poškozené části zobrazovaného objektu
nebo vytvořit z více nekvalitních předloh
co nejvěrohodnější podobu daného ži-
vočicha či rostliny. Někdy je třeba na-
kreslit lebku nějakého zvířete a jako vzor
je k dispozici jen neúplná, popraskaná,
olámaná lebka s chybějícími zuby. Jindy  

 Želva bahenní Emys orbicularis, samec,
dorzální pohled

 Želva bahenní Emys orbicularis, samice,
dorzální pohled

 Želva bahenní Emys orbicularis, samice, ven-
trální pohled
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 Hlava zmije jurské Vipera aspis,
laterální pohled

 Hlava zmije jurské Vipera aspis,
dorzální pohled

je žádán přirozený obrázek určitého vzác-
nějšího tvora a k dispozici je jen prastarý
pokroucený muzejní exemplář a pár nek-
valitních fotografií. 

Jak se ilustrování přírody snoubí
s Vaším povoláním?

Ačkoli si kreslím doma, převážná část
mých kreseb vznikla jako součást mé
muzejní a vědecké práce. Doplňuji jimi
své publikace, přednášky nebo výstavy. Je
to celkem normální praxe. Každý pořádný
zoolog nebo botanik by měl umět kreslit.
Se schopností kreslit totiž souvisí
i schopnost umět se na určitý předmět
dobře podívat. Abychom tedy nějakého
živočicha dokázali dobře určit a popsat,
musíme se na něj podívat stejným
způsobem, jako kdybychom ho měli
namalovat. Někdy mám pocit, že jsem
dané zvíře pořádně viděl a poznal, až když
jsem ho nakreslil. Kresba a ilustrace tedy
patří k zoologické práci. 

Na rozdíl od fotografie nám dobrá
kresba umožňuje ukázat a zdůraznit
důležité znaky příslušného tvora. Na papír
lze namalovat to, co objektiv fotoaparátu
nevidí, nebo náležitě nezaostří. Můžeme si
určovat jednotné měřítko obrázků,
můžeme zvířata a rostliny zobrazovat
v potřebných pozicích, ze správných
pohledových stran. Chceme-li nabídnout
srovnání vybraných znaků, potom není
těžké nakreslit vedle sebe to, co bychom

Ilustrace Jiřího Moravce byly součástí
výstavy „Ilustrátoři přírody“ uskuteč-
něné na přelomu dubna a května 2013
v Mezifakultním centru environmentál-
ních studií České zemědělské univerzity
v Praze. Výstava návštěvníkům před-
stavila díla současných 11 nejvýzna-
mějších výtvarníků České republiky
v oboru encyklopedické kresby.

Bolivijská rosnička Reichleova Dendropsophus
reichlei, hlava a přední a zadní noha. 

Peruánská bezblanka akademická Pristimantis
academicus, hlava a přední a zadní noha. 

 Amazonská rosnivka iquito Scinax iquitorum,
hlava laterální pohled.

 Amazonská rosnička nymfa Hypsiboas
nympha, hlava laterální pohled.

 Hlava užovky obojkové Natrix natrix, laterální pohled

 Hlava užovky obojkové Natrix natrix, dorzální pohled

 Hlava zmije obecné Vipera berus, laterální pohled

na jednu fotografii nikdy nedostali.
Myslím, že skutečně dobré učebnice
a určovací klíče dávají kresbám před
fotografiemi stále přednost. K takové
odborné zoologické ilustraci je samo-
zřejmě nutné mít po ruce vhodné předlohy.
Práce v muzeu je tak pro mne velkou
výhodou. 




