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Jarní pohled na Hořejší padr[ský rybník
 PhDr. Milan Syruček

Masív Brd z jiného pohledu
V několika minulých číslech časopisu NIKA jsme se věnovali
poněkud opomíjenému až zapomenutému lesnatému
hřebeni Brd, který tvoří naše nejvyšší vnitrozemské pohoří.
Na toto území jsme se dívali jako na pozoruhodnou přírodní
enklávu, která láká k výletům nejen přírodovědce, ale
i běžné turisty a vlastně byla i kolébkou českého trampingu.
Je zde však i jiná, poněkud odvrácená tvář Brd, kterou si
vybraly ozbrojené síly, tedy několik armád, které tudy prošly
a mnohdy i zůstaly.

Jakousi pomyslnou tečku za naším seriálem o Brdech může tvořit
knížka Záhady brdských lesů, která vyšla začátkem roku 2014 a je
dílem PhDr. Milana Syručka.
Masív Brd již částečně známe, představme si nyní krátce
autora knížky. Milan Syruček je především novinář a spisovatel,
který se zajímá o dění ve světě, o kterém tvrdí, že vše souvisí se
vším. Zjednodušeně lze jeho pozornost zúžit na mezinárodní
vztahy, kterým se dlouhodobě věnuje a vydal na toto téma již
několik knih, například: Je třeba se bát Ruska, Slzavé údolí
Francie, Tajná zbraň na Ussuri a další.
Ale jsou i výjimky z této asi 60 let trvající činnosti. Jednu tvoří
například kniha Voda, jak ji neznáme, případně právě poslední dílo
Záhady brdských lesů. Ovšem opět i v těchto dvou publikacích je
skryto či objasněno mnoho souvislostí. Stačí například uvést jen
několik názvů kapitol, které jasně naznačují o co v Brdech také
v minulosti šlo: Partyzánské skrýše, Republika v jaderném zajetí,
Vega není jen hvězda, Nejskrytější tajemství Javoru a další.
Přečtete si tak nejen o nejstarší historii, časech před druhou
světovou válkou, o působení Vlasovců, ale především o období
tzv. studené války. Jak sám autor zdůrazňuje: „Brdy měly úzký
vztah k období studené války, protože velmi citlivě reagovaly na
vzájemné vyrovnávání obou soupeřících stran, a to především
v oblasti raket“.
Právě vojska jak nejdříve Československa, následně Německa
a po té střídavě ČSLA a Sovětská armáda silně ovlivňovala dění
okolo Brd. Teprve v poslední době se uvolnily informace
o nejutajovanějším objektu tehdejšího ČSSR, o úložišti jaderných
hlavic Sovětské armády u obce Míšov, o jehož existenci a pravém
určení vědělo pouze osm sovětských důstojníků.
Naštěstí doba se změnila a mnohá tajemství jsou již odtajněna
a lze o nich psát i knížky. Dokonce můžete navštívit muzeum
věnované této problematice. Jmenuje se Atom muzeum, nachází se
právě u obce Míšov a věnuje se poněkud unikátní tématice jaderné
atomové války. Tedy té zcela odvrácené až donedávna utajované
podobě přírody Brd.
Více informací o muzeu potenciálního atomového konce světa
naleznete na adrese: www.atommuzeum.cz

www.atommuzeum.cz
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Vážení čtenáři

P

o letošní zimě a mimořádně teplém začátku jara už asi ani největší skeptici nepochybují, že se opravdu, ale opravdu nacházíme v období klimatické
změny. Kdo to ví vždy nejlíp je příroda sama. Některé tažné druhy ptáků
se rozhodly přezimovat a ti kteří na podzim odlétli, jsou zase předčasně zpátky. Ti
to věděli. I můj pes to věděl. Na letošní zimu si pořídil (žije celoročně venku),
řečeno módní terminologií, jen takový lehký kožešinový přehoz. Světová, a tedy
i naše, veřejnost se měla možnost seznámit v průběhu března a dubna s 2. a 3.
částí Páté hodnotící zprávy IPCC (Mezivládního panelu pro změnu klimatu).
Tento panel pracuje pod záštitou OSN a WMO a zahrnuje tisíce vědců, vládních
představitelů a mezinárodních organizací. Ve svém „Shrnutí pro politické
představitele“ (tato část zprávy se vydává proto, aby někteří méně chápaví
nemohli říci, že to nepochopili) předestřel poměrně neveselou budoucnost naší
planety. A hlavně. Můžeme si za to sami. Tedy ne zcela, ale z velké části. Koho
tato problematika zajímá, najde podrobnosti např. na www.zmenaklimatu.cz
nebo přímo na stránkách www.IPCC.ch
V tomto čísle se můžete těšit nejen na pravidelné rubriky, ale dozvíte se i jak
a kde vás naučí péct domácí chleba ve mlýně. Jirka Juřík, který se pečení
zúčastnil a který o něm napsal i reportáž, nám svůj výtvor přinesl ochutnat. Moc
jsme si pochutnali. Kdo ho zná osobně, ví, že když to dokázal on, tedy pod
vedením paní mlynářky, tak vám by se to podařilo určitě také. Tímto číslem také
uzavíráme obsáhlý seriál o Brdech. Téma Brdy není jistě vyčerpáno a má celou
řadu dalších úhlů pohledů – viz např. kniha „Záhady brdských lesů“, kterou vám
představujeme. Zvažujeme, že ve spolupráci se Středočeským krajem připravíme
speciální souhrnnou publikaci o Brdech, ale rozhodli jsme se, že v obdobném
duchu vám představíme i jinou část české přírody. Nechte se překvapit.
V letošním roce oslaví NIKA své 35. narozeniny. Dalo by se říct nejlepší léta.
Rozhodli jsme se při příležitosti tohoto výročí udělit závěrem roku cenu časopisu
NIKA za celoživotní mimořádný přínos ochraně přírody a životního prostředí.
V tento okamžik shromažďujeme nominace a o udělení ceny bude rozhodovat
redakční rada na základě nominací a doporučení odborníků, odborných
organizací a široké veřejnosti. Zapojte se i vy. Svoje náměty a doporučení můžete
posílat až do konce září na náš email. Tento akt bereme mimořádně vážně už
i proto, že tuto cenu přijala i taková osobnost, jakou byl Václav Havel. Těšíme se
na náměty.
Přeji vám příjemné zážitky při čtení a hezký zbytek jara
Miloš Gregar, šéfredaktor

RNDr. Miloš
Gregar
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SEZNAMTE SE S NOVOU
ŘEDITELKOU ODBORU
Naše hlavní město je svým způsobem velmi specifickým územím, a to hned
z několika hledisek. Především jde o metropoli státu, ale také o samostatný
kraj. Dále je Praha největším naším městem, z čehož vyplývá vysoký počet
obyvatel, ale i návštěvníků tohoto relativně malého území, to vše doplněno
intenzivní dopravou a jinými důsledky lidské činnosti. Do tohoto kotle, kde se
míchá řada skutečných či potenciálních problémů, navíc ještě patří i příroda.
O této problematice jsme si popovídali s člověkem nanejvýš povolaným,
s Ing. Ivanou Jiráskovou, která zastává funkci ředitelky odboru městské zeleně
a odpadového hospodářství.
Ještě před necelým rokem se váš
odbor jmenoval odbor rozvoje
veřejného prostoru. Pokud se vrátíme
k původnímu pojmenování odboru, co
si má Pražan, resp. laik představit
pod pojmem „veřejný prostor“?
Jedná se o prostor, který je jeho vlastníkem regulován pouze do té míry, aby
byla umožněna aktivita co největšího
množství lidí, aniž by se vzájemně omezovali. Nemusí mít nutně veřejného vlastníka
(což je nejčastější případ), podstatný je
provoz. Jsou to náměstí, ulice, parky
a další místa, kde se potkává množství
neznámých i známých lidí a zájmů, je to
prostor, kde mohou vzniknout nové kontakty, je to místo na setkání, rozhovor,
schůzku, propagaci, inspiraci, aktivity, hry,
kulturní akce. Z podstaty se tedy jedná
spíše o záležitost městského intravilánu,
nikoli o lesy a přírodní zeleň.
Lze rozdělit pražskou zeleň na
„umělou“, lidmi vytvořenou (parky,
zahrady atd.) a „přírodní“, tedy lesy
a zeleň blízkou přírodě?
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Zde je nutné říct, že skutečně veškerá
příroda v Praze je člověkem do určité míry
pozměněná a to včetně území, která požívají zákonnou územní ochranu (např.
přírodní památky). Území celé Prahy bylo
totiž v minulosti velmi intenzivně hospodářsky využíváno. Přírodní zeleň (ve
smyslu přirozené, tj. člověkem neovlivněné) se dle současných poznatků v rámci
celé ČR téměř nevyskytuje.
Přesto je možné zmiňovanou linii mezi
„více umělou“ a „méně umělou“ přírodou
vytvořit.
Pokud tedy vytvoříme ono pomyslné
dělení, jak se liší přístupy péče
o různé druhy městské zeleně?
Odlišnost je asi nejvíce patrná v intenzitě údržby. Zpravidla platí, že čím
„umělejší“ příroda, tím častější a nákladnější údržba. V přírodní zeleni je snaha
podporovat a více využívat přirozené
biologické procesy, hospodaření v lesích
se přizpůsobuje požadavkům na přírodě
blízké hospodaření, což dokládá i certifikace lesního majetku hl.m.Prahy dle

standardu FSC (Forest Stewardship
Council).
V jaké kondici je městská zeleň? Co ji
nejvíce ohrožuje?
Parková zeleň, pokud už je založena,
zpravidla nebývá zlikvidována. Ohrožuje
ji ale stále se zvyšující tlak veřejnosti
a omezené možnosti vzniku nových ploch
zeleně, čímž by došlo k rozptýlení návštěvníků. Doposud volný prostor v zástavbě, který by tímto způsobem šel využít, je
ale přednostně zastavován a na stávající
zeleň v okolí je pak vytvářen o to větší
tlak. I „méně umělá“ zeleň, která se
nachází spíše v okrajových částech Prahy,
je pod stále se zvyšujícím tlakem veřejnosti. Nepřímé ohrožení zeleně plyne
především ze zastavování navazujících
parcel a také ze stále se zvyšujících počtů
návštěvníků. Zástavbou jsou také ohroženy daleko více různé bezlesé biotopy
(např. louky, stepi, pole) než lesy.
Městkou zeleň paradoxně ohrožují
i samotní lidé a stále se zvyšující návštěvnost většiny přírodě blízkých lokalit.
Je to dáno opět nevyrovnaným poměrem
mezi obrovskou poptávkou ze strany
občanů a nabídkou ze strany množství
a rozlohy ploch zeleně. Například v oboře
Hvězda se mezi roky 2004 a 2010 zvýšil
počet návštěvníků o 70% a dosáhl tak
hranice 1 milionu osob za rok.
Jaké jsou další směry rozvoje městské
zeleně?
Základním prvkem, podpořeným jak
Strategickým plánem hl.m.Prahy, tak

i dílčími politickými dokumenty (programová prohlášení Rady HMP apod.) je
další rozšiřování ploch zeleně, zejména té
krajinné. Za posledních 15 let se v Praze
zalesnilo více než 200 hektarů původně
zemědělské půdy. Dnes již mají nejstarší
výsadby výšku cca 5-7 metrů a jsou
plnohodnotnou součástí pražské zeleně.
Podstatnou součástí péče o zeleň je i systematická obnova stávající zeleně, a to
jak v lesích a parcích, tak i uličních stromořadích a ovocných sadech.
Zeleň není jen to „zelené co roste nad
zemí“, ale i například malé vodní
toky a plochy. Jaký vývoj vidíte v této
oblasti?
V posledních 10ti letech proběhlo
47 revitalizací vodních nádrží a rybníků
o celkové ploše 162 hektarů. V posledních
osmi letech revitalizujeme i pražské
potoky, zatím v celkové délce 7,8 km
a v tomto trendu bychom rádi pokračovali
i do budoucna. Rovněž tyto aktivity jsou
podloženy Strategickým plánem a programovými prohlášeními Rady HMP.
Revitalizace, které provádí náš odbor,
jsou realizovány především ve prospěch
přírody. Vytvářejí se nové přírodě blízké
biotopy, provádějí se úpravy s ohledem na
konkrétní druhy živočichů a rostlin.
Rybářské a sportovní aktivity jsou
upozaděny.
Podle posledně známých údajů spol.
EKOKOM si Česká republika stojí
následovně:
1) celková recyklace - 4. místo (výtěžnost 69,7%)
2) plasty – 2. místo ( výtěžnost 54,0%)
3) papír – 4. místo (výtěžnost 93,5%)
4) sklo – 9. místo (výtěžnost 73,1%)
5) kovy – 17. místo (výtěžnost 64%)
Jak vidíte vztah Pražanů k městské
zeleni? Zajímají se lidé o ní, jsou
dostatečně informováni a ze strany
města i „vychováváni“?
Domnívám se, že Pražané mají mnoho
možností zjistit si informace o pražské
přírodě a zeleni. MHMP nabízí a distribuuje mezi obyvatele a návštěvníky Prahy
velké množství informačních materiálů
a informací o Pražských lesích, přírodních
parcích, naučných stezkách a připravujeme
rovněž tištěné informační materiály o významných parcích v Praze. Podle značného
zájmu veřejnosti o rozdávané materiály je
zřejmé, že ti kteří informaci hledají jí

naleznou a jsou dobře informováni a pražskou zeleň a přírodu znají. Informační
materiály jsou k dispozici v celé šíři jednak
u nás na úřadu (MZO MHMP), distribuujeme je ale také na informační centra
městských částí, na spolupracující ekovýchovné organizace, turistické spolky,
a významnou část materiálů rozdáme
lidem na akcích pro veřejnost. Veškeré
materiály a ostatní informace jsou k dispozici také na internetových stránkách
města – ENVIS (ENVIS = informační
systém o životním prostředí v Praze).
Rozvíjení ekologického vzdělávání,
výchovy a osvěty (EVVO) je zakotveno
v Programovém prohlášení Rady HMP na
období let 2010 až 2014. Ekologická
výchova tvoří v tomto dokumentu jednu
z řady priorit, které směřují k vytváření
podmínek pro šetrný a trvale udržitelný
rozvoj města. Magistrát hl. m. Prahy ve
spolupráci s řadou organizací, společností
a firem vyvíjí každoročně řadu aktivit
v oblasti EVVO – řada z nich je zaměřena
jak na veřejnost tak i na děti, školy a další
cílové skupiny.
Ne každý Pražan nutně musí chodit
do přírody, ale je zde ještě jedna
oblast vašeho působení, která se
bohužel dotýká opravdu každého
z nás, a to jsou odpady. Jak Praha
zvládá tuto problematiku?
Na oblast odpadového hospodářství se
musíme dívat ze dvou pohledů. Jedním
faktorem je samotné město, druhým pak
lidé, jeho obyvatelé a návštěvníci.
Praha má na svém území dostatečné
množství zařízení na odstranění i využívání odpadů. Kapacity těchto zařízení
jsou dostatečné pro to, aby pokryly
veškerou produkci odpadů, které na území města vyprodukují občané Prahy.
Systém nakládání se směsným odpadem
a tříděným odpadem zajišťuje v Praze
spol. Pražské služby, a.s. tato společnost
současně provozuje i Zařízení na energetické využití odpadu v Pražských Malešicích, tzv. ZEVO Malešice. Roční
kapacita tohoto zařízení je 310 tis. tun,
přičemž roční produkce směsného komunálního odpadu je průměrně 230 tis. tun.
Mimo ZEVA Pražské služby provozují
2 třídící linky, na, kterých se třídí papír
a nápojové kartony, ty jsou rozmístěny po
obou březích Vltavy, tak aby se odpad
neodvážel zbytečně přes celou Prahu.
Vytíženost těchto třídících linek je
v současnosti kolem 70%.

Pokud se týká lidí, zde si Praha stojí
v evropském měřítku poměrně dobře,
především z pohledu třídění. Na území
hl. m. Prahy v roce 2013 občané vytřídili
22 229 tun papíru, 12 042 tun plastů, 3 490
tun čirého skla, 12 451 tun směsného skla
a 870 tun nápojových kartonů.
Je možné v oblasti odpadů a jejich
třídění vymyslet pro občany ještě
něco nového?
Určitě, v současné době zkoušíme
prostřednictvím pilotního projektu sběr
a svoz nápojových plechovek a prozatímní
výsledky jsou více než povzbudivé. Projekt nyní probíhá na území čtyř městských
částí (Praha 1, Praha 4, Praha 17 a PrahaKlánovice),kde je rozmístěno 53 ks nádob
určených ke sběru nápojových plechovek
a ze strany občanů se setkal s velkým
ohlasem. Takže se v blízké budoucnosti
můžeme dočkat rozšíření počtu sbíraných
komodit o hliníkové obaly.
Paní ředitelko, můžete na závěr
prozradit něco o sobě? Třeba o svém
profesním růstu a jaký je váš vztah
k problematice, kterou jsme
v rozhovoru vlastně jen okrajově
představili?
V ochraně životního prostředí se
pohybuji přes 20 let. A to zejména v oblasti
nakládání s odpady. Na pražském magistrátu za to obdobíu dobu pracuji již potřetí – tudíž mám potřebu se stále vracet do
výkonu veřejné správy a to jako již
několikátá generace narozená v Praze.
V letech 2002 až 2006 jsem působila jako
náměstkyně ministra životního prostředí –
pro oblast technické ochrany životního
prostředí: EIA, odpady, ovzduší, IPPC atd.
Toto období bylo kromě jiného zajímavé
i tím, že jsme se v roce 2004 stali
členským státem EU.
Máte nějaké osobní přání nebo vzkaz
pro obyvatele a návštěvníky Prahy?
Myslím, že občané Prahy by se měli
zamyslet a ocenit co všechno správa města
dělá pro zeleň, životní prostředí i nakládání s odpady a jejich třídění. Je to často
i nadstandardní péče i ve srovnání se
zeměmi u nás vnímanými jako „rozvinuté“
či „západní“. Musím se pochlubit, že
nedávno mi přišel pochvalný email od
občana Prahy 7, který děkoval za péči
o Stromovku. To se opravdu často nestává.
Děkujeme za rozhovor.
www.envis.praha-mesto.cz
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TEXT: VLADIMÍR VALENTA, FOTO: VLADIMÍR VALENTA, JIŘÍ ŠŤÁSTKA

STŘEDNÍ BRDY V.
BRDY KOVOVÉ

Železná huť z r. 1810, Jince

Brdy jsou od nepaměti spojeny
s hledáním, nálezy a těžbou kovů. Do
starých pověstí českých se zapsal svým
rázným zásahem proti hledačům drahých
kovů v Brdech vladyka Horymír. Čeští
panovníci však dali přednost kutání kovů
od vzácného zlata a stříbra po
každodenně potřebné železo. Podporovali
horníky a hutníky a udělovali jim licence.
Bohatě se jim to vyplatilo.
eologický vývoj brdského masivu od kambria přes ordovik
a vulkanickou činnost předvariského a variského vrásnění obohatil Brdy
ložisky kovů a jejich rud. Již dávní
prospektoři nacházeli v Brdech polymetalické rudy obsahující stříbro, olovo
a zinek, ale také zlato, arzén, rtuť a uran.
Proto jsou Brdy a Podbrdsko spjaty
s těžbou a zpracováním kovů od nepaměti.

G
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Zlatý poklad, země česká, domov můj, Vltava, Mokrsko
Foto: Jiří Š[ástka

Dominantní postavení mezi kovy
zaujímají železné rudy (hnědel, krevel,
siderit, goetit, železité křemence a rudy
často bohaté na mangan jako např.
psilomelan. Nejbohatší železné rudy (krevel, goetit) s obsahem 38-50% Fe byly
dobývány ještě počátkem 20. století v dole
Komorsko ve svahu vrchu Písku.
Unikátním mineralogickým rájem je
Jedová hora u Mrtníku. Převažují krevelové rudy (až 33% Fe) případně se sideritem (uhličitanem železnatým).
V Jedové hoře se nacházela rumělka
(sirník rtuťnatý) provázená kapičkovitou
rtutí. Rumělka pro výrobu rtuti se těžila
od 16. století. Nejvíce rtuti (1 500 kg Hg)
producenti vydestilovali v komárovských
pecích v roce 1830. V druhé polovině
19. století byla rumělka vyčerpána.
Světovými mineralogickými unikáty
jsou nádherné jehlicovité krystaly vodnatého fosforečnanu hlinitoželezitého –
kakoxenu, objeveného v r. 1825, a vodnatého fosforečnanu železitého – beraunitu, nalezeného v roce 1841, oba v dole
Hrbek u Nové Vsi.
Železářské hutě, hamry a kovárny
vyráběly železo a železářské výrobky
všude v oblasti Středních Brdů bohatých
na železnou rudu. Těžila se na nesčetných
místech, např. v Červeném vrchu u hory
Praha, na mnoha místech kolem Strašic, na
Příbramsku. Velké zásoby místy velmi
kvalitní železné rudy byly těženy
v kopcích Písek, Ostrý, Studený, Jedová
hora a v řadě dalších v okolí Strašic, Tění,
Cheznovic, Kařezu, Kařízku, Zaječova,
Komárova a Holoubkova. Dodnes po

dolování zůstaly desítky kilometrů
těžebních štol v hloubkách až 100 m.
Výroba brdského železa stoupala
zejména od 16. století. Po Třicetileté válce
dosahovala 50% a v druhé polovině
18. století 85% produkce železa v českých
zemích. Jen v desetiletí 1838 – 1848 se
v žežickém revíru na okraji Příbrami
vytěžilo 25 000 tun rudy. Výroba železa
v Brdech byla až do konce 19. století
přes stoupající produkci železa na
Kladensku a na Ostravsku významná. Po
vytěžení bohatších rud zbývaly v Brdech
rudy chudé anebo těžko zpracovatelné
křemičitanové rudy. Ty se až do 60. let
20. století těžily a nákladně zpracovávaly
v Mníšku pod Brdy.
Městečko Jince, kde sídlí vojenská
posádka a Újezdní úřad Vojenského újezdu
Brdy, má pradávný původ. Tavilo se tam
železo z místních železných rud snad od
doby laténské. Nejstarší dochovaná listina
je podepsána králem Václavem IV. v roce

Vilín měkký,
Hamamelis
mollis na
farní
zahradě,
Jince

Hornický kostel sv. Mikuláše v Jincích

1390. Král v ní uděluje privilegium
hutníkům Mikuláši z Radnic a Jakubovi ze
Strašic, aby obnovili starou zpustlou
jineckou huť. V Jincích a ve Velcí tavili
železo Vratislavové z Mitrovic. Jejich
majetky odkoupil železářský odborník
hrabě Rudolf z Vrbna. Na počátku 19. století vybudoval v Jincích moderní vysokou pec Barbora, na jejíž chátrající stavbu
se ještě dnes můžete podívat. Písemné
zprávy o železárně v Bratkovicích pocházejí z let 1542, 1636 a 1753. Proslulé
železářské hutě a hamry pracovaly v Komárově, o jejichž rozkvět se od pradávna
staral železářský rod Pešíků z Komárova.
Na přelomu 16. a 17. století je vlastnil
významný hutnický odborník Jindřich
Otta z Losu.
Již ve 13. – 14. století se tavilo železo
v Železném Újezdu, v Nových Mitrovicích, v Mítově, v Padrti a v Závišíně.
Železo se tavilo také v Rejkovicích
a v Čenkově. O železářství na Rožmitálsku
se v 16. století rozepisuje kronikář Václav
Hájek Libočan. V 18. století pracovala
vysoká pec přímo ve městě Rožmitále pod
Třemšínem. S hutěmi byly spojeny hamry,

které surové železo zpracovávaly, využívajíce vodní síly brdských potoků. Na
Rožmitálsku se uvádí deset hamrů, z nichž
poslední byl v provozu ještě v roce 1950.
Pak byl zbourán. Nepodařilo se ho
zachránit jako starobylý hamr v Dobřívi,
který byl vyhlášen národní technickou kulturní památkou.
Další vysoké pece vyráběly železo na
Příbramsku v Březových Horách, ve
Vysoké Peci, ve Vysoké a v Bohutíně.
Vysoká pec Aglaia v Obecnici pracovala až
do roku 1887. Zbořena byla v roce 1912.
V roce 1868 byla v Čenkově založena
železářská továrna, základ pozdějšího
Čenkovského strojírenského závodu.
S rozvojem závodu je spojeno dělnické
hnutí, které hájilo spravedlivé požadavky
dělníků.
Střední Brdy proslavilo nejen železářství, ale také stříbronosné polymetalické rudy. Nejvíce je jich soustředěno
na území 17 km2 březohorského rudního
revíru u Příbrami. Prostor tektonickou
činností porušeného masivu svrchních
starohor a spodních prvohor je bohatý na
minerály (na 130 druhů), z nichž 21 ob-

Psilomelan,
manganová
ruda,
Příbramsko
Hnědel,
železná
ruda, Brdy

Křemičitanová železná
ruda

Křemičitanová železná
ruda, Brdy

Vrch Písek (69 m n. m.) prokopaný těžebními štolami

sahuje stříbro (např. argentit, akantit,
pyrargyrit, stefanit, freibergit, sulfoantimonidy a hlavně stříbronosný galenit).
Stříbro se nalézalo i v kovové formě.
Stříbro a olovo se dobývaly od středověku. Za celou dobu dobývání se vytěžilo
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Zlatá země,
Chotilsko
Foto: Jiří
Š[ástka

Vrchol
hornického
Písku
691 m n. m.,
dnes
s radarem
pro řízení
civilní
letecké
dopravy
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3 837 tun stříbra, 517 961 tun olova
a 70 300 tun antimonu. 97% veškerých
zásob bylo vytěženo až teprve za posledních 170 let, tj. do roku 1980. Nejbohatší
byl důl Vojtěch vyhloubený v roce 1779.
Následovaly šachty Anna, Marie a Prokop,
který v roce 1966 dosáhl svislé hloubky
1 597,6 m. Štoly dosahují délky 19 km.
V 19. století 90% produkce stříbra
v celé habsburské monarchii pocházelo
z Příbramska. Ročního rekordu bylo
dosaženo v roce 1910 těžbou 49 tun stříbra
a 5 053 tun olova. V závěrečném období
1948 až 1980 se vyprodukovalo 485 tun
stříbra, 58 729 tun olova a 35 481 tun
zinku. Těžily se rudy o kovnatosti 77–
485 g Ag/t horniny.
Nejsmutnějším obdobím byl uranový
boom. Po II. světové válce geologický
průzkum na území 50 km2 na Příbramsku
prokázal jednu z největších akumulací
hydrotermálních uranových rud žilného
typu na světě. Hlavním minerálem byl
smolinec čili uraninit nebo-li oxid uraničitý. Největší žilné uzly obsahovaly až

9 400 tun uranu. Proslavila se bytízská žíla
s kovnatostí 60 – 100 kg kovového uranu
na 1 m2 žilné plochy.
V době studené války vypukla těžební
horečka. Na Nový rok 1976 se šachta Háje
stala svojí hloubkou 1 838,4 m nejhlubší
šachtou v Evropě. Těžilo se na výkon bez
přetěžování rubaniny. Vedle dobře zaopatřených profesionálních horníků uranovou rudu za trest v tristních podmínkách rubali političtí vězni. Těžba uranových rud byla ukončena v září 1991 na
šachtě Dubenec. V letech 1948 až 1991 se
vytěžilo 48 432 tun uranu (kovu) tj. 49%
veškeré produkce uranu v Československu po válce. Vytěžená uranová ruda byla
vesměs odvážena do Sovětského svazu.
Zároveň s uranem bylo z polymetalických
rud získáno 6 195 tun olova, 2 417 tun
zinku a 28,9 tun stříbra. Nebohaté polymetalické rudy s výskytem uranu byly
objeveny ještě na ložiskách Skalka
a Obořiště u Dobříše a na březohorském
a bohutínském ložisku u Příbrami.
Zlato ve starověku a středověku naši
předkové rýžovali na náplavech Litavky
mezi Lázem a Bohutínem, u Trhových
Dušníků a u Lochovic, na Vranovickém
a Závišínském potoce mezi Roželovem
a Vacíkovem a na Klabavě mezi Dobříví
a Rokycany. Zlato získané nedávnými
rýžovacími zkouškami je jemnozrnné,
většinou pod 0,1 mm.
Na primárních nalezištích se zlato
omezeně těžilo např. na Petráškově hoře
u Vacíkova a také u Kokšína. Ze zpracování polymetalických rud z březohorského revíru v příbramské huti bylo
v letech 1889 – 1972 vyrobeno 244 kg

zlata, v průměru 2,9 kg ročně. Nízké
obsahy zlata ve směsi se stříbrem většinou
pod 1 g Au/tunu rudy jsou v polymetalických rudách.
Současné zlatokopy láká objev ložiska
zlata z roku 1984 v Petráškově hoře
u Hvožďan. Zlatonosná mikroskopicky
jemná mineralizace vulkanosedimentární
horniny s prokřemeněním má průměrný
obsah od 1 do 2 g zlata v tuně horniny
s nezanedbatelným obsahem arzénu.
Odhad celkového množství zlata v ložisku
se blíží 30 tunám. To představuje vytěžení,
jemné rozdrcení (pulverizace) a kyanidové
vyluhování 20 až 30 milionů tun horniny.
Petráškova hora by zmizela. Místo ní by
vznikla díra a vyrostl odval jemného
prachu velikosti Řípu plus přehrada
kyanidového odkaliště s nepochybným
toxickým vlivem na povrchové a podzemní vody a s reálným nebezpečím kontaminace rozsáhlého povodí Vltavy při záplavách. Nehledě na zamoření území
spolupřítomným arsenem. Místo kouzelné
Litavka poháněla hamry.

Čenkov, stará slévárna

Červenohnědé krystaly beraunitu s drobnymi žlutými agregáty kakoxenu, Stř. Brdy, Foto: Jiří Sejkora
Vpravo: Kakoxen, Jehlicovité krystaly, Sv. Dobrotivá, Stř. Brdy, Foto: Jiří Sejkora

krajiny domova by vznikla mrtvá měsíční
krajina.
Zlatokopecké projekty nadnárodní
australsko-kanadské těžební společnosti se
dále týkají Mokrska, Chotilska a Kašperských Hor na Šumavě. Není divu, že obyvatelé postižených obcí jsou takovou
představou světlých těžařských zítřků
zděšeni. Občané nechtějí obětovat svůj
rodný kraj pro zisk zlata, které by putovalo
do ciziny, a zde by zůstala zpustošená, jedy
zamořená země. Lidé se organizují, vytvářejí občanská sdružení (Brdy nad zlato) a bojují proti těžbě zlata peticemi
v Parlamentu ČR. Podporují je zastupitelstva, rady i hejtmani Středočeského
a Plzeňského kraje. Odmítnutí těžby zlata
kyanidovým loužením se dostalo i do současné koaliční smlouvy.
Výbor pro životní prostředí PSP ČR na
svém zasedání dne 26. února 2014 doporučil parlamentu zamítnout žádost

těžařů o povolení průzkumu a těžby zlata
v ČR. Dále doporučil vypracovat novelu
geologického zákona, která by obcím
v jejich správním katastru dávala právo
veta v rozhodování o stanovení průzkumného území. Ale to vše je ještě nutné
prosadit ve vládě a v parlamentu v podobě
novely geologického zákona č. 62/1988
Sb., v platném znění. To bude ještě
vyžadovat hodně úsilí všech prozíravých,
obětavých a statečných lidí.
Rozvoj brdského hutnictví spotřeboval mnoho energie. Tu dodávaly bohaté
brdské lesy. Uhlíři v milířích až do
poloviny 19. století pálili dřevěné uhlí pro
hutě. Zejména rozvoj hutnictví v 18. a 19.
století vedl ke smýcení původních dubových a jedlových bučin. V polovině 18.
století byl obecně stav lesů velmi tristní.
Na radu lesnických odborníků vydala
česká královna Marie Terezie v roce 1754
Lesní řád, kterým se regulovala těžba
a byla předepsána výsadba nového lesa.
K náhradě vytěžených porostů byly vysazovány především smrčiny propracovaným systémem věkových tříd. Tak se
i po celých Brdech rozšířily smrkové
porosty. Cílenou obnovou lesa se však
zabránilo odplavení lesní půdy, nedošlo
k masivní erozi a denudaci až na kamenitý
podklad. Brdy zůstaly zelenými plícemi
středních Čech. Po desetiletí se daří jejich
druhovou strukturu doplňovat melioračními a zpevňujícími dřevinami, zejména
bukem, dubem a jedlí.
V pěti minulých číslech NIKY jsme
se seznámili s krajinným charakterem

Středních Brdů. Statut území vojenského
újezdu od roku 1928 zamezil přímým
akcím a dopadům civilizačního rozvoje po
celých 86 let. Díky tomu tato středočeská
vrchovina v zásadě unikla moderním
změnám krajinného rázu s nepříznivým vlivem na přírodu. Staré rány se
zacelily a výskyt vzácných a chráněných
druhů se významně rozšířil. Uprostřed
Čech se vytvořil jedinečný přírodně
krajinářský celek. Proto je rozhodnutí
o zrušení Vojenského újezdu Brdy spojeno s rozhodnutím o současném vyhlášení
Chráněné krajinné oblasti Brdy. Doufejme,
že se tento záměr přes všechny do tisku
pronikající nekalé úmysly s územím
Středních Brdů povede a tím se naplní
představa profesora Karla Domina a jeho
spolupracovníků a pokračovatelů již od
počátku 20. století.

Jinecká
lípa, svědek
450 let
rozvoje
hutnictví
v Jincích

www.kr-stredocesky.cz
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TEXT A FOTO: ONDŘEJ BÍLEK

EVL
Hrachoviště
v Brdech.
Na cvičných
plochách
narušovaných
vojenskou
technikou
se hojně
vyskytuje
kuňka
žlutobřichá.
Foto: David
Fischer

NATURA 2000
VE VOJENSKÝCH ÚJEZDECH

Už přes dva roky se chystá rušení Vojenského újezdu (VÚ)
Brdy a ochrana jeho území novou chráněnou krajinnou
oblastí (podrobněji viz např. článek V. Valenty v Nice
6/2012, 12–15). Česká armáda spravuje v současnosti
celkem pět rozsáhlých prostorů, které už zdaleka plně
nevyužívá. Podle usnesení vlády z ledna 2012 bude VÚ Brdy
zcela zrušen a rozlohy zbývajících čtyř újezdů se mírně
zmenší. Čtenáře Niky by už nemělo překvapit, že skoro
všechny – tedy s výjimkou VÚ Březina – jsou zahrnuty do
sítě lokalit Natura 2000 (Nika 12/2012, 38–41). Celá území
VÚ Libavá, Boletice a Hradiště (Doupovské hory) jsou
vyhlášena jako ptačí oblasti (PO), dva posledně jmenované
újezdy jsou současně pokryty i plošnou ochranou v rámci
stejnojmenných evropsky významných lokalit (EVL). Na
území VÚ Brdy se pak nachází asi deset „menších“ EVL. Jak
ale vlastně jde naturové ochrana dohromady s tankodromy,
cvičením dělostřelectva nebo leteckou střelnicí?
VÝZNAM VOJENSKÝCH ÚJEZDŮ
PRO NATURU OBECNĚ
Tak zvaný „vojenský management“, tedy režim využívání typický
pro výcvikové armádní prostory, má několik základních znaků:
Zaprvé, armádou spravovaná území nebyla přinejmenším od druhé
světové války intenzivně zemědělsky obhospodařována, nedošlo
zde tedy nikdy k velkoplošným melioracím či technickým
úpravám toků tak častým v období socialistické kolektivizace.
Zadruhé, vojenská cvičení neprobíhají soustavně a většinou ani ne
najednou na celé ploše újezdu. A přestože v minulosti byly újezdy
využívány intenzivněji, vždy se mezi střelbami a podobnou
rušivou (někdy až přímo destruktivní) činností vyskytují delší
období klidu. Plochy cvičišť a střelnic se tak dlouhodobě nacházejí ve stavu blokovaného sukcesního vývoje, střídají se zde travinné
porosty s mozaikou křovin a náletů, místy je pak vegetace
krátkodobě zcela odstraněna a povrch půdy narušen. Tato narušení

10

(disturbance) jsou životně důležitá pro existenci celé řady druhů
a společenstev rostlin i živočichů, jimž podmínky v souvisle
zalesněné nebo intenzivně zemědělské krajině nevyhovují.
Ve všech třech jmenovaných „vojenských“ ptačích oblastech
tak velmi dobře prosperují populace chřástala polního, neboť velká
rozloha nepravidelně sklízených (nebo i zcela nesečených)
travních porostů jim poskytuje velkorysý životní prostor. Zároveň
tu hnízdění tohoto druhu není ohrožováno časným kosením luk.
Mozaika volných ploch a různě pokročilých stadií sukcese pak
vyhovuje řadě dalších „naturových“ druhů ptáků (na Doupově
ťuhýk obecný, pěnice vlašská, lelek lesní, v PO Boletice skřivan
lesní). Narušované plochy a různé zamokřené deprese na nich
(dopadové krátery, okopy, koleje vyježděné vojenskou technikou)
často představují optimální rozmnožovací biotopy pro řadu
obojživelníků. Druhově i strukturně rozmanité porosty různých
typů luk a trávníků zase zajišťují pestrou potravní nabídku pro
množství druhů bezobratlých, např. motýlů.
Dalším charakteristickým rysem vojenských újezdů je jejich
značná lesnatost. Otevřená cvičiště a dopadové plochy jsou prakticky vždy obklopeny velkými lesními komplexy, které tvoří jakési
clony mezi střelnicemi. Vzhledem k jejich hlavnímu určení (a tedy
celkově méně intenzivnímu lesnickému hospodaření) jsou leckde
dochovány poměrně kvalitní porosty lesních habitatů, zejména
bučin, místy i suťové lesy, ve vyšších polohách rostou podmáčené
smrčiny. V těchto komplexech se často udržují významné
populace lesních živočichů, jimž převážně hospodářské lesy
nevyhovují. Z ptáků jsou to v Doupovských horách např. žluna
šedá, datel černý, čáp černý nebo včelojed lesní, v Boleticích zase
jeřábek lesní, kulíšek nejmenší nebo datlík tříprstý. V EVL
Boletice je navíc předmětem ochrany také rys ostrovid.

BRDY A JEJICH SPECIFIKA
OPROTI OSTATNÍM ÚJEZDŮM
Brdy sice nedosahují nadmořské výšky vrcholků v Boleticích
(Knížecí Stolec, 1 226 m) ani Doupovských hor (Hradiště, 934 m),
ovšem díky neúživnému geologickému podloží se zde výrazně
uplatňují i na živiny chudé „horské“ typy vegetace – např.
přirozené podmáčené smrčiny, rašeliniště a vřesoviště. Jak je

EVL Tok a Brda jsou charakteristické
vegetací suchých vřesoviš[ s brusnicemi.
Foto: David Fischer

zmíněno v úvodu, Brdy nejsou v soustavě Natura 2000 chráněny
celoplošně, na území vojenského újezdu ale zasahuje asi deset
EVL; několik dalších lokalit navíc na vojenský prostor
bezprostředně územně navazuje.
Největší a zároveň asi nejznámější brdskou EVL je Padrťsko
s rozlohou cca 830 ha. Mezi předměty ochrany zde patří hlavně

Snímek z Boletic zcela vystihuje krajinu ve
vojenských újezdech, kterou tvoří mozaika
travnatých ploch, sukcesních stadií
a rozsáhlých lesních komplexů.
Foto: Zdeňka Křenová.

střídavě vlhké louky, jejichž nápadnou dominantou na mnohahektarových plochách jsou kosatce sibiřské, ale i několik dalších typů
luk a vlhkých lad. Podobně cenné louky se vyskytují i v EVL Niva
Kotelského potoka. Na Padrťsku, tedy v kotlině Padrťského potoka neboli Klabavy, se navíc setkáme i s přechodovými rašeliništi
a s porosty bučin, přirozených podmáčených smrčin i rašelinného
lesa (přestože většinu brdských lesů tvoří smrkové monokultury).
O něco menší EVL Brda (rozloha 66 ha) a Tok (156 ha) představují
dopadové plochy vojenských střelnic. Obě lokality jsou významné především acidofilními společenstvy suchých vřesovišť
s dominancí vřesu a brusnic, jejichž vznik je přímo podmíněn
dlouhodobě provozovanou dělostřeleckou „údržbou“ – občasné
požáry a nedostatek živin na kyselých půdách totiž znemožňují
vývoj lesa. Porosty brusnic v podmáčených místech přecházejí do
rašelinných biotopů – přechodových rašelinišť, rašelinných březin
(Brda) a dokonce do vrchovištní vegetace (Tok). Jedná se o unikátní lokalitu s nejlépe vyvinutými živými vrchovišti v rámci
centrálních Čech, místy s masovým výskytem např. rosnatky
okrouhlolisté.
Ostrovní poloha Brdského masivu uprostřed České kotliny je
příčinou značného počtu zde pramenících vodotečí, které odtud

Padr[ský
potok čili
Klabava.
Jedním
z předmětů
ochrany EVL
Padr[sko je
v tomto
toku žijící
rak
kamenáč,
těsně za
hranicí VÚ
pak vranka
obecná (EVL
Klabava).
Foto: David
Fischer
Vlevo:
Přechodová
rašeliniště
a vrchovištní vegetace
s rosnatkou
okrouhlolistou v EVL
Tok jsou ve
středních
Čechách
unikátem.
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Střídavě
vlhké louky
s dominantními kosatci
ve vojenských
prostorech
nikdy
nepoznaly
meliorační
úpravy;
vyskytují se
tu proto
i na několikahektarových
plochách.

žijí zahrabány v jemnozrnných náplavech s množstvím
organického detritu. Další dvě EVL, Felbabka a Hrachoviště, zase
výborně splňují biotopové nároky kuňky žlutobřiché. Největší
výskyt kuňky je tu vázán na mělké nezarostlé tůňky, kaluže či
koleje na cvičných plochách vytvářené a pravidelně obnovované
vojenskou technikou. Zřejmě právě pro tyto lokality představuje
zrušení újezdu a upuštění od stávajícího managementu
(vojenského výcviku) značné ohrožení. Dá se totiž očekávat
omezení disturbancí a postupné zarůstání těchto kaluží, které
kuňkám nevyhovuje.

DALŠÍ ÚJEZDY –
DOUPOVSKÉ HORY, BOLETICE, LIBAVÁ

Území PO
Libavá
s rozsáhlými
travnatými
plochami je
jedinečné
početností
chřástala
polního,
vyskytuje se
zde i jedna
z posledních
populací
tetřívků na
Moravě.
Foto:
Zdeňka
Křenová.
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odtékají prakticky na všechny strany. Díky jejich neregulovanosti
a lesnatosti okolního území mají zpravidla zachovalý, zcela
přírodní charakter a velmi čistou vodu, takže mohou hostit početné
populace jinde vzácných druhů. Tok již jmenovaného Padrťského
potoka je domovem silné populace raka kamenáče (jeho výskytem
jsou ale význačné i další toky odtékající z Brd, např. EVL
Mešenský potok a Bradava těsně za hranicí vojenského újezdu).
Padrťský potok za hranicí VÚ je i významnou lokalitou vranky
obecné (pod názvem EVL Klabava); na území samotného újezdu
jsou ale v EVL Ledný potok pro vranku chráněny aspoň jeho
přítoky.
Ve dvojici menších EVL – Ohrazenický potok a Octárna (na
niž za hranicí VÚ navazuje i EVL Obecnický potok) je předmětem
ochrany silná populace mihule potoční. V obou případech se jedná
o menší neregulované toky protékající lesnatým okolím,
maximálně vyhovující životním nárokům mihulí, jejichž larvy zde

Obojživelníci jsou mezi předmětnými druhy rovněž v Doupovských horách, resp. v EVL a VÚ Hradiště. Kuňku žlutobřichou
tu ale zastupuje kuňka ohnivá a v drobných vodních ploškách je
dosud hojný i čolek velký. Výhřevný Doupov je vedle unikátních
komplexů květnatých bučin také prostorem bohatých výskytů
teplomilných a mezofilních travních porostů, mozaikovitě
zarůstajících křovinami. Ale i zde se nacházejí vlhkomilnější typy
málo obhospodařovaných luk, na něž jsou vázány dva naturové
druhy motýlů: modrásek bahenní a hnědásek chrastavcový. Na
extenzivních loukách samozřejmě žije také stabilní populace
chřástalů. Zajímavostí Doupovských hor je ale ochrana lososa
obecného, který je v ČR v současnosti závislý na probíhajícím
repatriačním programu. Lososí plůdek je pravidelně vypouštěn
i v Libockém potoce, pramenícím právě ve VÚ Hradiště. Cílem
programu je kromě vysazování také postupné zprůchodnění
dolního toku Labe a Ohře, aby bylo možné obnovit původní tahy
lososů za rozmnožováním na tradiční trdliště.
V PO Libavá nedaleko Olomouce je chráněn hlavně chřástal
polní, vyskytující se na rozsáhlém bezlesí v mimořádné početnosti.
Kromě něj tu ale přežívá i jedna z posledních moravských

Rozmnožování kuněk
probíhá
nejčastěji
v mělkých
osluněných
kalužích.

Do potoka Liboc v EVL Hradiště je repatriován losos obecný. Tahy lososů ze
Severního moře na původní trdliště zatím znemožňují migrační bariéry na
toku Ohře a Labe.

populací tetřívka obecného. Oba druhy najdeme i ve VÚ a PO
Boletice, a to společně s dalšími Naturou chráněnými ptáky, kteří
sem přesahují ze sousední Šumavy (např. datlík tříprstý). V rámci
EVL Boletice je zdánlivě trochu paradoxní ochrana perlorodky
říční. Ta se totiž vyskytuje v Blanici až za hranicí újezdu, ovšem
jako předmět ochrany je zde zařazena kvůli tomu, že ve VÚ leží
značná část povodí NPP Blanice, hostící nejvýznamnější
středoevropskou populaci perlorodky. Hospodaření v celém
povodí přitom tuto populaci zásadním způsobem ovlivňuje (jedná
se o potravní základnu perlorodek). Výše ilustrovaný vojenský
režim území je ale zárukou stabilních podmínek v toku, především
kvality vody a přísunu vhodné potravy, kterou je hlavně částečně
rozložený rostlinný detrit.
Nezbývá než věřit, že i po převedení vojenského újezdu Brdy
pod ochranný status CHKO zůstanou výskyty evropsky
významných přírodních stanovišť a zájmových druhů zachovány
a nedojde ke zhoršování jejich dosud příznivého stavu.

Neintenzifikované
louky ve
vojenských
újezdech
v Boleticích
i v Doupovských
horách jsou
biotopem
modráska
bahenního
(na snímku
na živné
rostlině –
krvavci
totenu).
Mihule potoční je chráněna ve dvou brdských EVL Octárna a Ohrazenický potok. Foto: David Fischer

Řada „naturových“ ptačích druhů v Doupovských horách preferuje mozaiku
mezofilních i sušších trávníků zarůstajících nezapojenými dřevinnými
formacemi.

www.mvcr.cz, www.ochranaprirody.cz
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TEXT A FOTO: OLŘICH VACEK

VOJENSKÉ VÝCVIKOVÉ
PROSTORY A OCHRANA
PŘÍRODY
Může se zdát, že destruktivní činnost cvičících vojsk ve
vojenských výcvikových prostorech je neslučitelná se zájmy
ochrany přírody. Destrukce půdního pokryvu těžkou technikou, výbuchy munice, budováním okopů a zákopů, ničení
porostů travin, křovin a stromů požáry způsobenými
výbuchy náloží a zápalným střelivem, pravidelné
odstraňování náletů keřů a dřevin na střelnicích z důvodu
zajištění výhledu při střelbách, ničení jednotlivých keřů
a stromů s cílem získání materiálu pro maskování techniky,
stanoviš[ skupin vojáků nebo jednotlivců. Další vojenské
aktivity mají zdánlivě nenapravitelný destrukční vliv na
jednotlivé prvky přírody a celé její ekosystémy.
Ochránci přírody však již dávno zjistili že „vojenský
management“ má z hlediska ochrany přírody a její diverzity
prakticky nezastupitelný význam (viz článek Natura 2000 ve
vojenských újezdech). Pravidelně, ale mozaikovitě, prováděné
disturbance biotopů, bez ohledu na předmět ochrany, systémem
„padni komu padni“, v dobách armádních cvičení následovaných
relativně dlouhými obdobími téměř absolutního klidu zajištěného
zákazem vstupu obyvatelstva do výcvikových prostorů, mají
prokazatelně pozitivní vliv na druhovou ochranu přírody,
především na druhovou biodiverzitu biotopů. Mozaikovité
disturbance výcvikových prostorů zajišťují v území vytváření nik
různého stáří, ve kterých se mohou takřka vedle sebe vyskytovat
různě vyspělá sukcesní stádia daného biotopu, od zcela
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rozrušených primárních stádií, přes sukcesně středně vyzrálá
stádia, až po stádia téměř klimaxová. Pokud některému druhu
přestává stanoviště, z důvodu postupující sukcese společenstva,
vyhovovat, může se přesunout na jiné, právě uvolněné, jemu
vyhovující stanoviště. Systém „padni komu padni“ je z hlediska
ochrany přírody férový. Cvičící vojska provádí nacvičovanou
disturbanční činnost bez ohledu na plány managementu
„chráněných“ území výcvikových prostorů. Výcvik probíhal bez
omezení typu sem nesmíte, tady je mokřad, tedy bezzásahová
zóna, sem smíte, ale nesmíte poškodit tyto chráněné druhy
a biotopy, tedy můžete vstupovat pouze po značených cestách
nebo zde si dělejte, co chcete, ... Za dobu existence vojenských
výcvikových prostorů se vyvinula, nebo chcete-li zachovala, řada
unikátních ekosystémů, které si zasluhují ochranu i po jejich
opuštění armádou.
V současné době se v souvislostech mezi ochranou přírody
a vojenskými prostory hovoří především o rozsáhlých vojenských
újezdech, kterých bylo na území České republiky ještě v roce 1989
osm a do současné doby byl jich počet snížen na pět (VÚ Boletice,
VÚ Hradiště, VÚ Libavá, VÚ Březina a VÚ Brdy). Z důvodu
přizpůsobení vojenských újezdů současným skutečným potřebám
armády, rozhodla vláda České republiky o zrušení Vojenského
újezdu Brdy a plošném omezení zbylých vojenských újezdů.
Současná výměra vojenských újezdů, tedy výcvikových prostorů,
se má snížit téměř o jednu třetinu, tj. ze současných téměř 130 000
ha na 88 000 ha.
Před rokem 1989 byla obrana státního území a výcvik vojenských jednotek organizován zcela odlišným způsobem než
v současné době. Armáda byla založena na povinné základní

vojenské službě a vysokém počtu příslušníků. V roce 1966 měla
tehdejší ČSLA přes 220 000 příslušníků a ještě v lednu 1989
dosahovaly početní stavy téměř 200 000 osob, přičemž většina
z tohoto stavu byli vojáci základní vojenské služby ve dvouletém
nebo jednoletém výcvikovém cyklu. Základní výcvik byl
prováděn přímo v posádkách, střelby z těžkých zbraní, velká
cvičení a soustředění vojsk byla prováděna ve velkých
výcvikových prostorech. Pro zajištění pravidelného výcviku vojsk,
například v řízení bojové techniky, taktiky boje v malých
skupinách nebo provádění výcviku střelby z ručních pěchotních
zbraní, byla v blízkosti vojenských posádek zřizována malá
vojenská cvičiště nebo střelnice. Prakticky každá posádka měla
vlastní výcvikový prostor. Na území republiky proto existovaly
stovky vojenských výcvikových prostorů, které zahrnovaly snad
všechny u nás existující typy biotopů. Lesní, křovinatá i travinná
společenstva. Tato území byla, podobně jako velké výcvikové
prostory, vystavována pravidelným a dlouhodobě se opakujícím
disturbancím vojenskou technikou. Velké množství výcvikových
prostorů bylo zřízeno v padesátých letech minulého století, ale
některé z nich pamatovala i rakousko-uherskou armádu.
Ekonomika hrála rozhodující úlohu ve všech dobách. Posádkové
vojenské výcvikové prostory byly zakládány na hospodářsky co
nejméně využitelných územích nebo na územích násilně
vysídlených, jako byla území po vysídlení Němců po druhé
světové válce. Z hlediska ochrany přírody se často jedná o velmi
cenné biotopy, jako jsou podmáčená území s mokřady nebo
z hlediska dané oblasti lokality málo úživné, často s písčitými nebo
kamenitými půdami, vřesovišti a skalními výstupy.
Po roce 1989 došlo k zásadním změnám v organizaci
a početních stavech armády. Postupně byla zrušena povinná
základní vojenská služba a armáda ČR je profesionalizována. Od
roku 2005 je armáda plně profesionální. V současné době má
armáda přibližně 21 000 vojáků z povolání a 8 000 občanských
zaměstnanců. Z uvedeného je patrné, že armáda zeštíhlela na
úroveň deseti procent stavu před rokem 1989 a výcvik vojáků
z povolání je nutně odlišný od cyklicky nastupujících nezkušených
mladých branců. Změny ve struktuře armády a snížení jejích
početních stavů vyvolaly postupné opuštění všech malých cvičišť,
střelnic a rovněž redukci velkých výcvikových prostorů –
vojenských újezdů. Uvolněné prostory byly předány zemědělství,
lesnictví nebo ponechány ladem. Část výcvikových prostorů byla
vyhlášena maloplošnými chráněnými územími typu přírodních
památek, přírodních rezervací i evropsky významných lokalit.
Armádou opuštěné výcvikové prostory ztratily dlouhodobý
a pravidelný „vojenský management“ i „vojenskou“ ochranu. Část

bývalých, z hlediska ochrany přírody velmi cenných, vojenských
prostorů je vystavena tlaku developerských projektů, ostatní,
včetně vyhlášených za chráněná území, trpí zarůstáním vlivem
nedostatečného managementu nebo upřednostňováním prioritních druhů. Plnohodnotně nahradit „vojenský management“ je
prakticky nemožné. Armáda opustila výcvikové prostory
z ekonomických i personálních důvodů. Udržovat obrovské
množství nepotřebných výcvikových prostorů je nerentabilní
a nevýhodné. Nahradit stovky pravidelně cvičících vojáků
a hlavně užití těžké techniky, byť pouze v nejcennějších bývalých
výcvikových prostorech, hrstkou ochránců přírody je prostou
utopií. Omezený civilní management chráněných území nemůže

blokovat sukcesi na úrovni odpovídající vojenského managementu těchto území v době probíhajícího výcviku vojsk. Nově
nastolené přírodní rovnováhy posouvají sukcesi probíhající na
těchto stanovištích do stádií, která jsou charakteristická jejich
zarůstáním a snižováním jejich celkové biologické diverzity.
Jednou z možností zachování, z hlediska ochrany přírody cenných
lokalit bývalých vojenských výcvikových prostorů, je zavedení
ochranářsky netradičních, pro řadu zástupců ochrany přírody svým
způsobem značně kontroverzních, metod jejich managementu, které umožní pravidelnou, mozaikovou disturbanci těchto
stanovišť a současně náklady za management přenesou mimo
resort ochrany přírody. Příkladem může být řízené provozování,
z hlediska ochrany přírody doposud velmi negativních sportovních aktivit, jako jsou motokros, autokros, softair, paintboll, military kluby a další outdoorové aktivy, jejichž vyznavači si
potřebnou techniku na místo sami dopraví a veškeré náklady na
její provoz uhradí. Otázkou pouze je, jak se dnešní konzervativní
ochrana přírody vyrovná se systémem „padni komu padni“. Na
vyznavačích uvedených sportů bude velmi obtížné požadovat, aby
v zápalu jejich sportovního nasazení rozlišovali druhy prioritní od
těch ostatních.
Další etapa omezování vojenských výcvikových prostorů,
tentokrát vojenských újezdů, je před námi. Vyhlášení Vojenského
újezdu Brdy velkoplošným chráněným územím, tedy chráněnou
krajinnou oblastí, by bylo bezesporu dobrým počinem. Je však
otázkou, jak se podaří vyřešit management a tím i zachování velmi
cenných částí vojenského újezdu, kterými jsou dopadové plochy
a střelnice.

Chráněná
přírodní
památka
Vojenské
cvičiště
Bzenec je
jedno ze stovek malých
území, které
v minulosti
sloužila jako
vojenská
cvičiště.
Půdy vyvíjející se na vátých píscích
zůstaly díky
vojenskému
managementu trvale
odlesněny,
kryty
vzácnými
společenstvy
pískomilné
vegetace
s pouze roztroušenými
porosty
borovice.
Lokalita je
cenná zejména pro
výskyt vzácných a chráněných druhů hmyzu.
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TEXT A FOTO: JAN PLESNÍK

PŘÍRODA POD PÁSY TANKŮ
VOJENSKÉ VÝCVIKOVÉ PROSTORY:
ZNOVUOBJEVENÉ PŘÍRODNÍ RÁJE, ZPUSTOŠENÉ PROSTŘEDÍ
NEBO IDEÁLNÍ MÍSTA PRO HOSPODÁŘSKÝ ROZVOJ?
Louka, která nikdy nepoznala dobrodiní umělých hnojiv nebo
chemického postřiku, necelých třicet kilometrů od sochy svatého
Václava na nejrušnějším náměstí metropole. Nemilosrdná síla
samovolného vývoje přírody zahlazující v oblasti kdysi činných sopek
místa, kde po staletí žili lidé. Krajina, kde by hollywoodští režiséři
mohli točit drsné příběhy ze středověku či módní fantasy – nikde tu
totiž nevidíte jinak všudypřítomné dráty elektrického vedení. Na
druhou stranu místa s koncentrací ropných látek připomínající benzínovou pumpu, nebo plochy, kde pověstná černobílá tabule
s lebkou a s nápisem Pozor, jed! zavání spíše alibismem.

KDYŽ PADÁ ŽELEZNÁ OPONA
Ještě v roce 1991 využívala československá armáda stovky různě velkých
ploch, od posádkových střelnic pro ruční
zbraně na okraji měst přes běžná cvičiště
pěchotních a tankových vojsk až po
vskutku rozsáhlé vojenské výcvikové
prostory (VVP). V té době zabíralo 14
VVP 2 648 km2, což odpovídalo 2,5
násobku průměrného okresu a tvořilo plná
2 % území Československa.
Poté, co v důsledku rozsáhlých politických, společenských a hospodářských změn, k nimž došlo v Československu na přelomu 80. a 90. let 20. století, přestaly být do té doby pečlivě utajované a důsledně střežené plochy tabu,
začali se o ně zajímat také přírodovědci
a ochránci přírody. Nejen vlastní činnost
cvičících vojsk, ale už jen jejich dlouhodobou přítomnost v krajině lze jen velmi
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obtížně, pokud vůbec, označit za vysloveně šetrnou k životnímu prostředí.
Panovaly proto neskrývané obavy, že se
padesátina ČSFR zařadí po bok území se
silně poškozeným prostředím, jako byl
nechvalně proslulý, k měsíční krajině
přirovnávaný Černý trojúhelník na rozhraní severních Čech, Polska a bývalé
Německé demokratické republiky.
Zlé tušení se naštěstí naplnilo jen
částečně. Vojáci totiž z celkové rozlohy
VVP využívali jen čtvrtinu. Přesto stav
prostředí na některých místech vyrazil
dech i hodně otrlým osobám. Jen
v prostoru vojenského letiště Hradčany
v bývalém VVP Ralsko sovětští vojáci
„obohatili“ půdu o 2 600 tun leteckého
petroleje (kerosinu), tedy o množství
odpovídající stovce vlakových cisteren
zmiňované kapaliny (viz Nika, 34, 2, 6-9,
2013). Není divu, že původní odhad

nákladů na sanační práce na 74 místech
v ČR, patřících do roku 1991 sovětským
jednotkám, hovořil o 5 miliardách Kčs.

ČO BOLO, TO BOLO
Aby mohl být na plochách využívaných
armádou vyhodnocen stav přírody
a krajiny, provedli v nich přírodovědci
opakovaně pečlivý průzkum. Přinesl
nečekané zjištění: pomineme-li skutečně
zpustošená, rozlohou většinou omezená
místa, zejména zdroje podzemní vody,
kvalita neživého (abiotického) prostředí
i bioty (živé složky ekosystémů) těchto
území odpovídá přísným nárokům
kladeným na nejrozšířenější typ velkoplošného zvláště chráněného území –
chráněné krajinné oblasti (CHKO).
Odborníci dokonce neváhali přirovnat
některé VVP, hlavně Boletice a Hradiště/Doupov, k národním parkům.

Jeden z hangárů na letišti Hradčany v bývalém VVP Ralsko, dnes využívaný jako sklad.
Vlevo na snímku VVP Boletice. Pro vojenské výcvikové prostory v ČR je charakteristická otevřená krajina
cvičiš[ tvořená mozaikou travinných porostů a křovin. Všechny VVP současně vykazují mnohem větší
podíl lesa skrývajícího otevřené plochy, než je průměrná hodnota pro celou ČR.

Důvody, proč místo velkoplošně
poškozeného prostředí skrývají VVP
mimořádně hodnotnou přírodu a cennou
krajinu, najdeme přinejmenším dva. Za
nejdůležitějším se musíme vypravit do
minulosti. Většina cvičišť, střelnic
a dalších vojenských pozemků vznikla
v tehdejší kulturní krajině nejpozději
v 50. letech 20. století. Připomeňme, že se
nejednalo o velké širé lány, ale o nezvykle
pestrou mozaiku, v níž jednotlivé kamínky
tvořila drobná políčka, louky, selské lesy,
křoviny a světlé háje. Právě VVP proto
představují poslední větší výseky krajiny,
kterým se v důsledku toho, že sloužily
veskrze specifickému účelu, podařilo
uniknout intenzivnímu zemědělskému,
lesnickému a rekreačnímu využívání. Jak
kolektivizace v 50. letech 20. století, tak
nijak neskrývaná snaha přeměnit zemědělskou výrobu a lesní hospodářství na

průmyslové odvětví o čtvrtstoletí později,
vyústily v nevídaný úbytek přírodního
a přírodě blízkého prostředí. S ním
zmizely i četné, kdysi běžné druhy planě rostoucích rostlin a volně žijících
živočichů a dalších organismů, jako jsou
kupř. houby. Bývalý VVP Mladá ve
středních Čechách tak představoval vůbec nejstarší plochu v českých zemích
soustavně využívanou jen pro potřeby
armády – vznikl totiž již v roce 1904
a trávu v něm sešlapávaly těžké boty
současníků legendárního Josefa Švejka.
Vojenský tábor v okolí Milovic přitom
existoval již před 220 lety.
Vymanění se z intenzivního zemědělského a lesnického využívání, masové
turistiky a necitlivé zástavby není jedinou
příčinou, proč právě tato cvičebním
režimem „týraná“ území patří k nejcennějším typů prostředí nejen v ČR, ale
přinejmenším ve střední Evropě. Málo se
ví, že se VVP vyznačují vyšší rozmanitostí druhů a prostředí než plochy, kde
rolníci nebo lesníci hospodaří šetrně
k prostředí. Běžně v nich totiž probíhaly
činnosti na jiných místech z nejrůznějších
důvodů silně omezované. Za všechny
jmenujme alespoň mechanické ničení
dřevin, pohyb vozidel mimo cesty či
pravidelné požáry.
Značná část objektů postavená v bývalém VVP
Mladá Sovětskou armádou se stejně jako tato
budova na Božím Daru severovýchodně od
Milovic nechala zchátrat.

Nahoře: V bývalé VVP Ralsko byl do volné přírody vypuštěn zubr
(Bison bonasus). O jeho vysazení se v současnosti uvažuje
především ve VVP Doupov. Zmiňovaný velký býložravec může
spásáním a okusem dřevin omezovat pokračující zarůstání
otevřených ploch dřevinami.
Ptačí oblast Doupovské hory, součást soustavy chráněných
území EU Natura 2000, byla na území VVP vyhlášena mj. na
ochranu čápa černého (Ciconia nigra).

PŘÍRODA, KTERÁ PŘEKVAPÍ

Výsledkem činnosti člověka ve většině
VVP v ČR se na nelesní půdě stala opět
různorodá mozaika prostředí. Cvičení
vojsk probíhající v různém čase na rozdílných místech a zásahy zvenčí narušující krajinný pokryv, označovaný také
jako půdní kryt, a současné vyloučení
intenzivních hospodářských aktivit daly
přírodě jedinečnou šanci zachovat se do
značné míry v hodně původní podobě.
V místech, kde došlo k extenzivnímu
působení na taková stanoviště, kupříkladu
všude tam, kde se uskutečňoval výcvik,
probíhá vývoj přírody způsobem, k němuž
by za běžných podmínek nemohlo nikdy
dojít. S trochou nadsázky můžeme říci,
že se obdobná z přírodovědeckého hlediska originální situace k naší škodě již
nebude v ČR opakovat.
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KAM ZA MOTýLy? PřECE NA TANKODROM!
Přímo modelovou skupinou organismů, na níž můžeme názorně ukázat výjimečnost ploch, kde v České
republice cvičila nebo cvičí armáda, představují
denní motýli. Zdůrazněme, že početnost lučních motýlů poklesla na našem kontinentě od počátku 90. let
20. století o téměř polovinu (viz Nika, 34, 3, 6-11,
2013).
Výzkum, prováděný na 41 nejzachovalejších bezlesých plochách využívaných armádou, prokázal, že se
v nich vyskytují tři čtvrtiny druhů denních motýlů
a vřetenušek v současnosti osídlujících Českou
republiku. Z tohoto počtu najdeme 44 v Červeném
seznamu ohrožených druhů bezobratlých ČR.
Některé z nich musíme bohužel oprávněně považovat
za kriticky ohrožené. Dlouhodobé vyloučení intenzivní zemědělské výroby a lesního hospodářství na
jedné straně a opakovanými zásahy zvenčí vzniklá
dynamicky se proměňující mozaika prostředí, kde
kupř. vedle sebe rostou ruderální a stepní živné
rostliny, vytvářejí v současné jinak tvrdě zkulturněné
krajině z VVP a dalších cvičišť klíčová útočiště
(refugia) motýlů přinejmenším celostátního významu.
Již jen skutečnost, že velkou část VVP
tvoří nebo tvořily extenzivně využívané
travinné porosty, má na našem území srovnatelnou obdobu jen málokde (viz Nika,
34, 3, 6-11, 2013). Kombinace popsaných
zásahů umožnila přežít a udržet se
i konkurenčně slabším a na nadbytek živin
v půdě citlivým druhům planě rostoucích
rostlin a jejich společenstvům a na ně
vázaným volně žijícím živočichům. VVP
se tak staly domovem věkově i strukturou
rozrůzněných porostů s velkým podílem
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Bývalý VVP Ralsko byl pro potřeby Československé armády zřízen v roce 1950. Už od roku 1947 v něm
probíhalo vystěhování 18 obcí obývaných většinou českými zemědělci. Z bývalé střelnice Židlov se
díváme na působivou krajinu s Malým a Velkým Bezdězem v pozadí.

pionýrských dřevin. Jako pionýrské druhy označujeme ty, které osídlují nově
vzniklá stanoviště: před příchodem těchto průkopnických organismů je tvořilo
pouze neživé prostředí. Oheň, výbuchy
a pojezdy těžké techniky obnažily povrch
půdy až na matečnou horninu (substrát).
Období intenzivního výcviku, při němž
může být vegetace stržena až na substrát,
ale střídá období poměrného klidu, kdy
se příroda může samovolně vyvíjet.
Tvrzení, že určité lokality ve VVP
pokrývají porosty nízkou hustotou dřevin
a malým zápojem stromů silně připomínající africkou či australskou savanu,
není ani zdaleka nadsazené.
Pravidelné pojíždění pásové i kolové
techniky vytváří na cestách výmoly, kde
po deštích vznikají dočasné kaluže i menší
tůně. Kromě obojživelníků je osídlují také
z běžné kulturní krajiny rychle mizející
kriticky ohrožení korýši žábronožka letní
(Branchipus schafferi) a listonoh letní
(Triops canciformis).
A tak na bývalých a současných vojensky využívaných lokalitách vedle sebe
běžně žijí druhy upřednostňující odlišné,
často kontrastní prostředí: sousedy se tak
kupř. staly druhy vázané na lesostepi
a řídké pařezinové lesy, dlouhostébelné
trávníky, rozsáhlé plochy porostlé sporou
vegetací nebo na mokřady (viz. rámeček
vlevo).

PŘECHOD DO CIVILU NEMUSÍ
BÝT BEZPROBLÉMOVÝ
V lednu 1991 existovalo na území ČR
celkem osm VVP. Jejich základní charakteristiku přináší tab. 1. Sovětská armáda
byla od roku 1968 soustředěna ve čtyřech
VVP: Dobrá Voda, Mladá (Milovice),
Ralsko (Mimoň) a Libavá. První tři byly
v září 1991 usnesením vlády ČSFR
zrušeny. Před vládou ČSFR i ČR tak stál
dosud neřešený problém - náprava škod na
životním prostředí a posléze převod
zmiňovaných VVP do civilu.
Bývalý VVP Dobrá Voda, založený
v 50. letech 20. století na okrese Klatovy,
se stal jedním ze stavebních kamenů
Národního parku Šumava, vyhlašovaného
skoro bezprostředně po skončení vojenské
činnosti na této ploše. Již nám ani nepřijde,
že armáda spravovala milovníkům přírody
tak dobře známé lokality, jako jsou
Tříjezerní slať, Povydří či Javoří Vrch.
Naproti tomu přeměna VVP Mladá
a Ralsko na standardní část státního území
nebyla bezbolestná a obě plochy si prošly
celou řadou peripetií. Mezitím stačila část
majetku, kterou tam Sovětská armáda
zanechala jako hmotnou náhradu za škody
jí způsobené, dokonale zchátrat. Vojenská
zástavba ve VVP Mladá zahrnovala 4 500
armádních bytů a doplňovalo ji kompletní,
i když místy nedokončené sociální zázemí
včetně nemocnic, škol, obchodů, spor-

Tabulka 1
Základní charakteristika bývalých a v současnosti využívaných vojenských výcvikových prostorů v ČR, 15. 3. 2014
(Petříček & Plesník 1996, 2007, MO 2014)
vojenský
újezd

vojenský
výcvikový
prostor

celková
rozloha
(km2)

Mladá
Ralsko
Dobrá Voda
Hradiště
Brdy
Boletice
Březina
Libavá

Mladá/Milovice
Ralsko/Mimoň
Dobrá Voda
Doupov
Jince
Boletice
Dědice/Vyškov
Libavá

59
290
167
330
259
219
158
327

tovišť či provozoven služeb. Koncem
února 2014 začala v Milovicích demolice
350 objektů po Sovětské armádě, která
přijde daňové poplatníky na 160 milionů Kč a skončí v prosinci 2014. Zatímco
na menší části lokality Boží Dar se buduje
zázemí pro sportovní letiště, na 6 km2
bývalého VVP má vzniknout průmyslová
zóna. Ani VVP Ralsko se nevyhnul
překotný rozvoj mimořádně výnosných
fotovoltaických zařízení, bohatě dotovaných občany. Elektrárna Ralsko Ra1 se
instalovaným výkonem 38,3 MW stala
největší solární elektrárnou v ČR: spuštěna
byla 29. 12. 2010, tedy pouhé tři dny před
výrazným snížením výkupních cen fotovoltaické energie.
Nejinak na tom jsou menší plochy,
které byly v minulosti pod přímým
dohledem československých či sovětských
vojsk. Protože na naprosté většině z nich
již byl výcvik ukončen, byly některé
zastavěny, jiné přeměněny na ornou půdu

rozloha území
užívaného
pro vojenské
účely (km2)
zrušen 1991
zrušen 1991
zrušen 1991
169
30
83
22
130

lesnatost (%) podíl
zatravněných ploch
na celkové
rozloze (%)
50
50
70
20
80
20
50
40
85
9
70
30
90
8
50
40

navrhované
zmenšení
(% celkové
rozlohy)

15
navržen ke zrušení
13
15
31

Pokud mají vojenské výcvikové prostory opět sloužit civilním účelům, musí se z nich na prvním místě odstranit
nevybuchlá munice. Obrázek přibližuje dopadovou plochu na střelnici ve VVP Boletice.
Mírně zvlněná Salisbury Plain na jihu Anglie představuje rozlohou 390 km2 největší vojenský výcvikový prostor Velké
Británie. Celý VVP se pro své přírodovědecké hodnoty stal součástí soustavy Natura 2000.

nebo hodně umělé louky. Díky „zlatému
dešti“ nejrůznějších dotací část těchto
lokalit noví majitelé zalesnili. Jen pár
z nich, kupř. přírodní památku Vojenské
cvičiště Bzenec, přírodní rezervaci
Tankodrom u Rakovníka nebo přírodní
památku Na Plachtě 2 nedaleko Hradce
Králové, se podařilo vyhlásit podle zákona
č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody
a krajiny, ve znění pozdějších předpisů,
zvláště chráněným územím.
V současnosti existuje na území ČR
celkem pět „činných“ VVP spravovaných
Armádou ČR prostřednictvím vojenských
újezdů. Jaký bude jejich další osud?
Ministerstvo obrany (MO) již na konci
roku 2011 vypracovalo strategii budoucího využití VVP. Vychází v ní ze změn,
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aktivita však měla na živou složku ekosystémů ve srovnání s okolní zemědělskou
krajinou moderního typu a s běžně
obhospodařovanými lesy nesporně kladný
vliv. Vznikla tak stanoviště označovaná
jako alternativní chráněná území. Nejlepším potvrzením přírodovědeckého
významu VVP v ČR je – s výjimkou VVP
Dědice/Vyškov – jejich začlenění do soustavy chráněných území Natura 2000, kterou na svém území budují podle jednotných
pravidel členské státy Evropské unie.
Podrobnosti přináší vysoce informativní
článek O. Bílka v tomto čísle Niky (Nika,
35, 1, 14-17, 2014).

V pustě macarského národního parku Hortobagy si sovětští piloti procvičovali střelbu z leteckých
kulometů. Cíle byly vymezeny bíle natřenými pneumatikami.

kterými v posledním dvacetiletí Armáda
České republiky prošla. Početní stav AČR
prodělal dramatické změny: zatímco ještě
v roce 1993 v ní sloužilo 115 000 vojáků,
v roce 2013 nosilo stejnokroj AČR jen
21 000 vojáků. V roce 2011 měla AČR
k dispozici ve srovnání s rokem 1993
pouze pětinu techniky. Podíl plochy VVP
na celkové rozloze státu zůstává v ČR ve
srovnání s jinými zeměmi i nadále vysoký
(viz tabulka dole). Na druhou stranu ve
VVP necvičí jen čeští vojáci. Díky rozloze
vojenských ploch do nich s oblibou
zajíždějí i příslušníci jiných členských
Tabulka 2
Rozsah ploch využívaných pro vojenské účely
ve vybraných státech (Seidl & Chromý 2010,
NATO 2014)
stát

Nizozemsko
Belgie
Dánsko
Francie
Itálie
Velká Británie
SRN
ČR
Slovensko
Československo

celková
rozloha ploch
využívaných
pro vojenské
účely (km2)
400
250
710
2 720
1 800
2 430
4 890
1 774
874
2 648

podíl ploch
využívaných
pro vojenské
účely
na rozloze
státu (%)
1,0
0,8
1,6
0,5
0,6
1,0
1,4
1,6
1,1
2,0

států NATO. Návrh MO předpokládá,
že se celková rozloha VVP v České
republice sníží o třetinu a vojenský újezd
Brdy bude zrušen úplně (viz tabulka
dole). V březnu 2014 prošel zákon o hranicích vojenských újezdů v Poslanecké
sněmovně Parlamentu ČR do druhého
čtení. Zatímco Plzeňský kraj zrušení
újezdu podporuje, Středočeský je proti:
Argumentuje především tím, že újezd,
v jehož katastru se nachází také dělostřelecká střelnice, nelze bezezbytku
vyčistit od nevybuchlé munice a že jeho
zrušením MO nijak výrazně neuspoří.

POUČENÍ PRO OCHRANU
PŘÍRODY ANEB HLEDÁNÍ
PŘIJATELNÉHO KOMPROMISU
Jedním z problémů konverze bývalých
vojenských výcvikových ploch všude na
světě zůstává otázka, jak zabránit dvěma
možným krajnostem - jejich dramatickému predátorskému vydrancování pro
průmyslové, zemědělské či turistické účely
nebo představě, že nejlepší, co pro ně
můžeme udělat, je jako ukázky divočiny
hermeticky uzavřít a zcela v nich vyloučit
činnost člověka. Abychom nebyli příliš
sebestřední, stejné dilema řešily nebo řeší
i západoevropské státy nebo USA.
Dlouhodobé vojenské využívání bývalých a současných VVP s sebou přineslo
bodové a lokální poškození některých
složek prostředí, především povrchových
a podzemních vod, a to v některých
případech ve značné intenzitě. Specifická
www.acr.army.cz

20

Rozsáhlá letecká základna u města Alexandria
v americkém státě Louisiana vznikla za 2. světové
války. Na konci roku 1992 ji americké letectvo
opustilo. Na obrázku odstraňování hmoty
znečištěné cizorodými látkami, odborně
dozorované Agenturou ochrany životního
prostředí Spojených států (USEPA).

Aby se podařilo unikátnost zmiňovaných území zachovat, neobejdou se bez
pravidelných zásahů napodobujících
cvičení vojsk. Péče o VVP je bezpochyby
možné sladit s přehršlí možností, jak
v nich aktivně trávit volný čas. Není
žádným tajemstvím, že lačným investorům
a na ně navázaným politickým podnikatelům a ovlivňovačům veřejného mínění
musejí dosud existující VVP připadat jako
učiněné zjevení. Jestliže Armáda ČR
některé z nich výrazně zmenší, nebo je
rovnou přenechá civilní správě, může být
možným kompromisem vyhlášení CHKO.

TEXT: JAN PLESNÍK A JAN ŘEZNÍČEK, FOTO: JAN PLESNÍK

Zdivočelí holubi
VÍTANÉ OŽIVENÍ MĚSTSKÉHO PROSTŘEDÍ
NEBO LÉTAJÍCÍ POTKANI?
Jen málokterý živočich vyvolává u lidí tak naprosto protichůdné postoje jako
holub domácí (Columba livia domestica). Na mysli pochopitelně nemáme
domácí zvíře, které doprovází člověka přinejmenším 4 500 let, ale čtenářům
dobře známé „věžáky“. Zatímco některým obyvatelům měst zdivočelí (ferální)
holubi vůbec nevadí, takže jejich přítomnost podporují krmením, část
veřejnosti je naproti tomu vnímá jako nepříjemné vetřelce. Na stránkách
našeho časopisu se proto pokusíme nejdříve čtenářům představit základní
údaje o ferálních holubech a poté se podíváme, jaká je v tomto ohledu
situace v Praze.

ODKUD SE ZDIVOČELÍ HOLUBI
VZALI?
Prostředí lidských sídel, zejména měst,
vytváří vhodné podmínky pro výskyt
mnoha organismů. V důsledku příznivých klimatických podmínek, dostatečně
početných a zároveň dostupných potravních zdrojů a omezené početnosti predátorů a konkurentů patří v urbánních stanovištích mezi nejběžnější volně žijící
živočichy právě zdivočelí holubi domácí.
Původem ferálních holubů se zabýval i jeden ze zakladatelů moderní biologie Charles Darwin. Rozbor dědičného
materiálu (kyseliny deoxyribonukleové,
DNA), provedený nedávno americkými,
dánskými a čínskými vědci, potvrdil nad
vší pochybnost názor věhlasného anglického biologa, že jediným předkem
domácích holubů zůstává holub skalní
(Columba livia). Zmiňovaný opeřenec
obývá nejčastěji mořská skalnatá pobřeží

v širokém pásu od Velké Británie po Indii.
Domníváme se, že holub skalní začal sám
aktivně vyhledávat přítomnost člověka.
Uvedený způsob zdomácňování označujeme jako autodomestikaci.
Lidé zpočátku chovali holuby jako
cenný zdroj masa. Už za IV. egyptské
dynastie, tedy asi 3 000 př. n. l., sloužili
tito měkkozobí ptáci k přenášení zpráv.
Připomeňme, že výborný orientační smysl
některých holubů domácích, založený do
značné míry na skvělém čichu, využívají lidé i v době mobilních telefonů
a elektronické pošty (viz rámeček dole).
Právě domácí holubi, ulétlí z chovů
nebo z nich záměrně vypuštění, vytvořili
na všech kontinentech s výjimkou
Antarktidy početné populace věžáků.
O tom, že jde o proces pokračující i dnes,
se můžeme přesvědčit pozorováním
rozdílně zbarvených jedinců zastupujících různá plemena v hejnech ferálních
holubů.

PřENášEJí HOLuBI INfORMACE RyCHLEJI NEŽ INTERNET?
V září 2009 provedla firma unlimited IT, zabývající se informačními technologiemi
a sídlící v jihoafrickém Pietermaritzburgu, zajímavý pokus. Téměř ročního poštovního
holuba jménem Winston vybavili miniaturní datovou kartou, na kterou nahráli údaje
o objemu 4 gigabajtů. Holub do přístavního města Durbanu vzdáleného 80 km dorazil
za 68 minut. I se stažením dat z karty měl zákazník informaci k dispozici za dvě hodiny,
šest minut a 57 vteřin po té, co byl Winston vypuštěn. Za stejnou dobu přenesl datovou
sítí tehdejší největší poskytovatel internetového spojení v zemi, Telkom, pouze 4 % dat
nahraných na kartě. Společnost unlimted IT tímto způsobem chtěla upozornit na
mimořádně pomalé internetové připojení, které před mistrovstvím světa v kopané
hrozilo přerůst v mezinárodní ostudu. Představitelé Telkomu se k závodu odmítli
vyjádřit. Zato Winston si získal během krátké doby na sociální sítí facebook více než
4 000 přátel.

Zdivočelý holub domácí patří nejen na našem
kontinentě mezi nejhojnější ptáky. Střízlivé
odhady hovoří o tom, že evropská města obývá
přinejmenším 28 milionů jedinců. Početnost
newyorské populace věžáků může dosahovat až
7 milionů holubů.

VĚŽÁCI VE MĚSTECH
PRO A PROTI
Při našem pokusu postihnout význam
ferálních holubů pro člověka z více úhlů
nemůžeme nezačít tvrzením, že poškozují
lidské stavby. Zdivočelí holubi vyzobávají
z omítek vápno a z narušené malty vybírají drobné kaménky, které jim napomáhají rozmělňovat ve svalnatém žaludku
potravu. Zejména měkký stavební kámen,
jmenovitě opuky či pískovec, holubi ničí
především chemicky. Odhaduje se, že
jediný holub ročně vyprodukuje 10 – 12 kg
trusu. Protože ptačí trus neobsahuje na
rozdíl od savců močovinu, ale kyselinu
močovou, silně kyselá reakce deštěm
rozmývaných výkalů rychle rozrušuje
stavební materiál zejména historických
staveb a umožňuje jeho následný rozklad
zvětráváním. V holubím trusu s oblibou
žijí mikroskopické houby, jejichž podhoubí, vylučující kyseliny, proniká do
vápnitých hornin a leptá je. Poškozování
budov holubím trusem ve městech ještě
umocňuje znečištěné ovzduší, zejména
nechvalně známé kyselé deště.
Holubí exkrementy mohou vyvolat
u lidí nepříjemné alergické reakce. Po
zaschnutí se totiž rozpadávají na jemný
prach a dráždí dýchací soustavu obyvatel
měst. Protože holubi na rozdíl od
některých pěvců trus mláďat z hnízd
neodnášejí, ale naopak jím zpevňují
hnízda, představují zejména početné
kolonie věžáků pro alergiky nepochybnou
hrozbu. Prach si oblíbili i mnozí pouhým
okem těžko viditelní roztoči významně
přispívající u dětí i dospělých ke vzniku
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opeřenci. Jinak řečeno, nebezpečí přenosu nákazy se v tomto případě výrazně
zvyšuje.
Z cizopasníků vyhledávajících věžáky
napadá člověka nejčastěji až 9 mm dlouhý
roztoč klíšťák holubí (Argas reflexus),
jehož všechna vývojová stádia sají krev
zejména holubích mláďat s nedorostlým
peřím. Na rozdíl od dobře známých klíšťat
bývá sání krve hostitele rychlé, probíhá
obvykle v noci a klíšťáci dokáží hladovět
i několik let. Veterináři navíc zdůrazňují,
že ferální holuby napadají i jednobuněční
prvoci jako je Eimeria columbae či rod
Trichomonas, kteří z nich mohou proniknout do chovů drůbeže.

Přestože
většinu
snůšek
zdivočelých
holubů
domácích
tvoří dvě
vajíčka,
rodiče
obvykle
vyvedou
jen jedno
mládě.

hou šířit řadu onemocnění, mj. nejen
ornitózu, u člověka obvykle probíhající
jako různě těžký zánět dýchacích cest
s nezřídka nepříjemnými následky, ale
i ptačí tuberkulózu, salmonelózu a zánět
mozkových blan (encefalitidu). Na druhou
stranu musíme objektivně přiznat, že
v tomto ohledu nejsou mezi volně žijícími
živočichy nikterak výjimeční. Je tu ovšem
jedno velké „ale“. Zdivočelí holubi se
dostávají, zejména v centrech velkých
měst, s člověkem do přímého kontaktu
prokazatelně mnohem častěji než jiní

LÁSKA AŽ ZA HROB
Někteří obyvatelé měst výskyt zdivočelých holubů vítají, protože v nich spatřují
vítané oživení místy hodně umělého,
přírody zbaveného prostředí. Zejména
starší generace a také rodiče s dětmi tyto
opeřence pravidelně zásobují potravou.
Krmení holubů, kupř. na londýnském
Trafalgarském náměstí či náměstí svatého
Marka v Benátkách, se stalo vyhledávanou
turistickou atrakcí. Jistá příznivkyně ferálních holubů na Long Islandu na severovýchodě USA přinášela každým den svým

Tabulka
Metody regulace městských zdivočelých holubů domácích
(Johnston & Janiga 1995, Haag-Wackernagel 2003, 2008)

Využívání
sokolů
stěhovavých (Falco
peregrinus),
ať už volně
žijících či
sokolnicky
vedených,
k snííení
počtu
zdivočelých
holubů
nevede:
kořist se
stane
opatrnější
a začne se
vyhýbat
otevřeným
prostorům.
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alergií. Bohužel prach z holubích hnízd,
trusu a mumifikovaných těl mrtvých
jedinců je prouděním vzduchu roznášen
i na značné vzdálenosti.
Vzhledem k vysoké početnosti se ne
všichni zdivočelí holubi hnízdící a nocující
ve městech v tomto prostředí uživí. Proto
většina z nich brzy po rozednění vylétá do
polí do okolí měst, kde se živí na holé nebo
jen nízkou vegetací porostlé zemi, a na
večer se zase vracejí zpátky. Výzkumníci
v řadě měst potvrdili, že zdivočelý holub
denně spotřebuje 20 – 70 g potravy: tato
hodnota kolísá v závislosti na kvalitě
potravy a také na ročním období. Není
divu, že věžáci tak mohou v okolí měst
vysbírat část zejména čerstvě zasetých
semen.
Městským holubům se nezřídka vyčítá, že jsou významnými přenašeči celé
přehršle chorob, a to i těch, které mohou
být pro člověka hodně nebezpečné. Pravda
je někde uprostřed. Věžáci skutečně mo-

způsob regulace

nevýhody

přímé hubení (střílení,
chytání, trávení)

u početných populací krátkodobý vliv
na početnost populace holubů, rychlá
obměna populace věžáků, etické
problémy
neovlivní početnost populace holubů,
nebezpečí kontaminace predátorů
těžkými kovy
ztráty jsou nahrazovány vyšší
množivostí populace a rychlou obměnou
jedinců (přistěhování nových ptáků),
finančně nákladné
holubi mohou hnízdit a nocovat na
netradičních místech
(konstrukce, dokonce i stromy
je obtížné je dostat do holubů, málo
předvídatelné dopady na necílové
organismy a celý ekosystém (mohou
být jedovaté), finančně nákladné
odstraňování potravních zdrojů je
finančně náročné, navíc holubi vylétají
za potravou do širokého okolí města,
zákaz krmení se těžko kontroluje

využití ptačích predátorů
sběr vajec a odstraňování mláďat

omezování nabídky hnízdišť
a míst hřadování
antikoncepční prostředky
přijímané v potravě
omezování krmení, odstraňování
potravních zdrojů, informování
a vzdělávání veřejnosti a získávání
její podpory

oblíbencům 34 kg prvotřídního zrní.
Uvedenou svéráznou milovnici věžáků
překonala další Američanka, tentokrát
z Connecticutu. Důchodkyně holubům den
co den nabízela 90 kg zrní, které jim
přivážela na místo krmení stařičkým automobilem. Soudní porota ale ohodnotila její
aktivitu jako veřejné ohrožení a vynesla
nad ní nepodmíněný trest.

Pár ferálních holubů vyvede
ročně za optimálních podmínek až dvanáct
mlácat.

JAK NA NĚ
Protože zdivočelí holubi domácí jsou
považováni za epidemiologicky a ekonomicky závažné organismy a v mnoha
městech doslova po celém světě dosahují
mimořádné početnosti, snaží se příslušné
úřady jejich množství omezovat. Při
regulaci věžáků uplatňují hned několik
metod. Tabulka na předchozí straně přináší
jejich stručný přehled a uvádí i omezení,
které s sebou přinášejí.

Známý sokolovitý dravec poštolka obecná (Falco
tinnuculus) se občas zmocní holubích mláďat,
které nejsou schopné letu. Na snímku mládě poštolky z hnízda nedaleko Václavského náměstí
v Praze.

Milovníky zdivočelých holubů potěšíme: samostatně není ani jeden ze
způsobů omezování věžáků dostatečně
účinný. Hubení holubů, ať už odstřelem,
odchytem, trávením nebo ničením vajec
a mláďat, obvykle nejenže nevede k žádoucímu snížení početnosti, ale naopak
vyvolává jejich zvýšené rozmnožování.
V důsledku hierarchie jsou uhynulí jedinci rychle nahrazováni jinými, většinou
mladšími a plodnějšími (viz rámeček
vpravo). Aby v jedné části britského Manchesteru snížili počet holubů z 2 600
exemplářů na polovinu, museli usmrtit za
tři roky plných 9 000 holubů! Představitelé

ZDIVOČELí HOLuBI SE uČí
PřEKVAPIVě RyCHLE
Živočichové získávají informace včetně
životně důležitých buď vrozeným chováním, nebo učením. Právě učení zůstává
rychlejším a účinnějším přizpůsobením
se změnám v prostředí.
Výjimku z tohoto pravidla nepředstavují
ani zdivočelí holubi, spíše naopak.
francouzští ekologové nedávno provedli
zajímavý pokus. V pařížské zoologické
zahradě se k holubům určitý člověk
záměrně choval neutrálně, zatímco jiný
opeřence plašil. Věžáci se naučili rychle
obě osoby odlišovat. Člověku, který jim
působil problémy, se vyhýbali dokonce
i tehdy, když si oba experimentátoři vyměnili oblečení. Hypotézu, že si holubi
dokáží zapamatovat lidské obličeje a nepřibližovat se k těm, kteří jim zamezují
přístup k potravě, potvrdil i výzkum prováděný na vídeňské univerzitě. A výsledek? Zdivočelí holubi nakonec stráví
hledáním a získáváním potravy méně
času, takže jí zkonzumují více.

Jednoduchá
neuspořádaná hnízda
zdivočelých
holubů tvoří
nejrůznější
materiál.

třetiny středoevropských měst přiznali, že
věžáky hubí bez výraznějšího úspěchu.
Likvidace ferálních holubů nebývá úspěšná ani tehdy, jestliže se odstraní 28 – 45 %
jejich populace. Navíc se holubi velmi
rychle učí a nejen na plašení si po určité
době zvyknou (viz rámeček). Jak potvrzují
výsledky z Basileje či Lince, jedinou možností, jak omezit počet ferálních holubů
ve městech, je rozumným způsobem uvedené postupy kombinovat.

U zdivočelých holubů
domácích
existuje
zvláštní genová vazba,
v jejímž
důsledku
mohou více
než šest
generací
volně žijící
jedinci získat
charakteristický vzhled
svého předka, holuba
skalního.

HOLuBí MAZáCTVí
Účinnou regulaci zdivočelých holubů domácích ztěžuje hodnostní žebříček, který se
v jejich populaci vytváří. Je zřejmé, že ve velkých městech zdaleka ne všichni věžáci
najdou dostatek potravy. Proto až 90 % ptáků hnízdících a nocujících v určitém městě
z něj brzy ráno vylétává do okolní krajiny, aby získali potravu pro sebe i mláďata.
Značení zdivočelých holubů kanadskými a ruskými vědci potvrdilo, že se téměř
výhradně jedná o v hierarchii holubího společenství (society) o níže postavené jedince.
Starší a zdatnější holubi hledají potravu přímo ve městech, kde se s oblibou nechávají
krmit lidmi nebo se přiživují na odpadech.
Protože se každý organismus snaží získat co nejvíce energie a současně při tom ji co
nejméně vydat, jsou na tom v pořadí zvířat ve skupině výše postavení holubi neskonale
lépe. Vylétávání do příměstské, nejčastěji zemědělské krajiny pochopitelně vyžaduje
mnoho energie: v krajním případě se jedná o desítky kilometrů, které musejí holubi
urazit dvakrát denně.
Jestliže z populace ferálních holubů domácích odebereme odstřelem nebo odchytem či
trávením odstraníme některá zvířata, obvykle se jedná o výše postavené jedince, kteří
zůstávají v centrech měst i v průběhu dne a vyvádějí mláďata na vhodnějších
hnízdištích. Zmizelí „mazáci“ jsou proto okamžitě nahrazeni holuby stojícími v sociální
hierarchii hned za nimi.
www.unibas.ch
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TEXT A FOTO: JAN PLESNÍK

MARIUS A SMRT

PROČ NENÍ CHOV ZVÍŘAT V ZOOLOGICKÝCH ZAHRADÁCH
ANI DNES BEZ PROBLÉMŮ
„Připrav se na smrt. Už si pro tebe jdeme!“ Podobné výhružky zahltily
v polovině února 2014 schránku elektronické pošty a facebookovou
stránku kodaňské zoologické zahrady. Za jediný den do nich dorazilo
na 1 500 rozlícených vzkazů. Náměstku ředitele pro výzkum
a ochranu zvířat Bengtu Holstovi spílaly za to, že nechal utratit
zdravého oblíbence návštěvníků, osmnáctiměsíčního samečka žirafy
sí[ované (Giraffa camelopardalis reticulata) Maria.

Bez žiraf si
africkou
krajinu
nedovedeme
představit.
Žirafy
masajské
(Giraffa
camelopardalis tippelskirchi)
v Nairobském národním parku
v blízkosti
keňské
metropole.

Žirafy patří
mezi
nejoblíbenější chovance
zoologických
zahrad:
v lidské péči
se
pravidelně
rozmnožují.

ZJITŘENÁ EMOCE
V. NEPŘÍJEMNÁ SKUTEČNOST
Veterinář Mads Bertelsenen přiložil
k Mariově hlavě jateční pistoli a výstřelem
jej usmrtil. Předtím jej přilákal na
oblíbenou pochoutku – chléb. Pitvě přihlíželi i návštěvníci, mezi nimiž nechyběly
ani malé děti. Ti, kteří se nemohli na akci
dostavit, mohli shlédnout porcování žirafího samečka v přímém přenosu na internetu. Nakonec byla masem utraceného
zvířete nakrmena početná smečka lvů
(Panthera leo), které zoo vystavuje. Zmiňované kroky mohou nezasvěcenému
pozorovateli připadat jako vrchol ukrutného a hlavně zbytečného barbarství. Není
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Žirafa Rothschildova
(Giraffa camelopardalis
rothschildi)
představuje
nejohroženější poddruh
těchto kopytníků.
Její početnost ve volné
přírodě, jmenovitě
v Keni a Ugandě,
dosahuje méně
670 dospělých jedinců.

divu, že se Holst rázem zařadil mezi
nejvíce nenáviděné muže planety. Je ale
jednašedesátiletý dánský zoolog skutečně
nelidský sadista bez kousku citu?
Zoologické zahrady již dávno nejsou
temnými zákoutími s malými klecemi
v patrech nad sebou, kde návštěvníci
povzbuzovali zvířata k pohybu deštníky
a vycházkovými holemi. Dnes dokáží
rozmnožit a úspěšně odchovat i živočichy,
kteří ještě před třiceti lety v lidské péči
přežívali stěží několik dní. K tomu připočtěme fakt, že zatímco v přírodě přežije
do dospělosti jen menší část narozených
mláďat, v lidské péči je tomu v důsledku
stále se zlepšující veterinární péče přesně
naopak. I u tak vývojově vyspělých živočichů, kterými ptáci bezesporu jsou, se
u volně žijících populací nedočká rozmnožování 30 – 80 % mláďat. Právě tato
ještě před několika lety nemyslitelná
úspěšnost zoologických zahrad poskytovat zvířatům vhodné prostředí má zcela
zákonitě i stinné stránky.
Prvním z nich zůstává omezený
prostor. Dlouholetý ředitel pražské zoologické zahrady a světově uznávaný odborník Zdeněk Veselovský odhadoval, že
na konci 80. let 20. století by se všechny
zoologické zahrady celého světa vešly do
obvodu Praha 8. Nejen u vzácných a ohrožených druhů se chovatelé snaží, aby se
rozmnožovali jen co nejméně příbuzní
jedinci. Jen tak se vyhneme příbuzenskému křížení (inbrídingu). Nežádoucí
důsledky inbrídingu můžeme omezit co
nejčastějším zařazením nepříbuzných
zvířat do chovu. Ostatně chovatelé domácích a hospodářských zvířat uvedený přístup znají již po staletí jako osvěžení krve.
Proto jsou pro přežití kupř. goril nížinných

Žirafy
síťované
obývají
v kodaňské
zoologické
zahradě
nový pavilón
s rozsáhlým
výběhem,
který sdílejí
s antilopami
impalami
(Aepyceros
melempus).

(Gorilla gorilla) či tygrů (Panthera tigris)
v lidské péči mimořádně cenné exempláře
pocházející z volné přírody.
Chov jednotlivých druhů nebo poddruhů volně žijících živočichů v zoologických zahradách našeho kontinentu

koordinují odborníci pověření Evropskou
asociací zoologických zahrad a akvárií
(EAZA), kteří doporučují jejich umístění
a zapojení do reprodukce v jednotlivých
zařízeních. Obvykle se jedná o pracovníky
instituce, která v chovu příslušného taxonu

KDyŽ CHOVATELE I CHOVANCE TRáPí INBRíDING
Příbuzenská plemenitba, tedy rozmnožování geneticky příbuzných jedinců, kupř.
sourozenců ze stejné generace potomstva, snižuje rozmanitost dědičné hmoty
konkrétních jedinců a tím i celé populace (soubory jedinců stejného druhu v určitém
prostoru v daném čase). Nejvýrazněji se projevuje právě u izolovaných populací, které
neposiluje pravidelný a masivní příliv nových jedinců, jako jsou chovy jedinců určitého
druhu v lidské péči.
S inbrídingem je spojena řada jevů jako snížená plodnost, zvýšená vnímavost vůči
chorobám, nejrůznější tělesné deformace, zvýšená úmrtnost a kratší doba života.
Opakované pokusy potvrdily, že pět ze šesti populací známé mušky octomilky obecné
(Drospohila melanogaster) čítajících 50 jedinců zcela vyhynulo již do 70. generace.
Z jediného rodičovského páru pocházející potkani (Rattus norvegicus) nebyli již
v desáté generaci schopni postavit si úkryt. Protože populace zvířat v lidské péči
obvykle pocházejí z výchozího malého počtu jedinců, nastává u nich efekt zakladatele,
specifický typ příbuzenské plemenitby.
Základem celé současné populace zubra (Bison bonasus) se stalo pouhých dvanáct
jedinců, nížinná neboli bělověžská genetická linie se odvozuje dokonce jen ze sedmi
zvířat, z toho tří samic. Již v 80. letech 20. století upozornili genetici na nízkou
genetickou variabilitu a vysoký stupeň příbuzenské plemenitby u zubra, hlavně
u nížinné linie. Bohužel situace se v tomto směru ještě zhoršuje právě izolovaností
jednotlivých stád a skutečností, že značnou část z nich tvoří potomci jediného,
tj. zakladatelského páru. Příbuzenská plemenitba u zubrů negativně ovlivňuje
životaschopnost mláďat, dobu mezi zabřeznutím samic a růst kostry. Zubři jsou
v důsledku inbrídingu vnímavější k chorobám, jako je tuberkulóza či nemoc šílených
krev, než domácí skot.

v lidské péči dosahuje nejlepších výsledků. Údaje o zvířatech, zařazených do
Evropských záchovných programů, přehledně shrnují pravidelně vydávané plemenné knihy, kde jsou zaznamenány mj.
informace o jejich předcích. Koordinátor
tak může kupř. pomocí koeficientu inbrídingu stanovit míru, v níž je konkrétní
jedinec a jeho případní potomci ohrožen
příbuzenskou plemenitbou, Připomeňme,
že vůbec první plemennou knihu na světě
začala v září 1959 vést pražská zoologická
zahrada: týkala se dobře známých koní
Převalského (Equus ferus przewalskii),
kterých v té době přežívalo v lidské péči
jen 56 exemplářů a v pražské Tróji se
tehdy prohánělo největší stádo na světě.

Kodaňská
zoologická
zahrada
proslula
chovem
severských
turů
pižmoňů
(Ovibos
moschatus),
dovezených
z Grónska.
V dánské
metropoli
narozená
mláďata byla
rozeslána do
řady dalších
zoo doslova
po celém
světě.
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Známý
britský
architekt
Sir Norman
Foster
navrhl pro
kodaňskou
zoo nový
sloní
pavilon.
Kromě dvou
rozsáhlých
prosklených
staveb
v něm najdeme hektarový výběh
s šedesátimetrovým
bazénem.
Kodaňská
zoo patří
počtem
úspěšně
odchovaných mlácat
mezi
nejvýznamnější chovatele slonů
indických
(Elephas
maximus) na
světě.
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KAM S NIMI?
Chov žiraf ještě ztěžuje skutečnost, že jde
o harémová zvířata. V takovém případě se
nerozmnožují jednotlivé páry, ale dospělý
samec si vytváří skupinu samic. Z pohledu
ochrany přírody představuje žirafa
vlajkový druh (viz rámeček dole). Mláďata těchto dlouhokrkých savců mají
návštěvníci zoologických zahrad rádi,
takže se zahrady příliš nemají k tomu, aby
vystavovaly pouze jednotlivé samce či
skupinu „starých mládenců“. Nemůžeme
opomenout ani skutečnost, že soužití
dospělých samců i v menší skupině se
často neobejde bez vzájemných konfliktů.
U některých poddruhů žirafy došlo
v afrických savanách k tak výraznému
snížení početnosti, že je musíme považovat za ohrožené vyhubením. Na druhou
stranu se africké státy stavějí proti
vysazování v lidské péči narozených
jedinců do volné přírody. Lidmi
odchovaná mláďata jsou často vázaná na
člověka do té míry, že ho pokládají za
příslušníka vlastního druhu, a nedokáží
v přírodních podmínkách dlouhodobě
přežít. Proces učení vázaný na časově
omezené období v určité fázi vývoje jedince a vedoucí k dlouhodobým a obvykle
trvalým a nezvratným změnám chování
označujeme jako vtištění (imprinting).
Samicím, které již rodily, se u některých v lidské péči se rozmnožujících
druhů, jako jsou velké šelmy, nasazuje
antikoncepce. Pokud ale samice kojí
mládě, nezabřezne. Pro zvířecí matky je
navíc přirozenější odchovávat mláďata až
do doby, kdy se potomek nebo potomci
začínají osamostatňovat. Právě tento
v chovných zařízeních běžný postup

Žirafa sí[ovaná obývá Somálsko, Etiopii a Keňu.
Červenohnědé mnohoúhelníkové skvrny na
trupu a končetinách oddělují bílé čáry. Snímek
byl pořízen v keňské soukromé rezervaci
Ol Pejeta.

CO Má SPOLEČNéHO NáMOřNí fLOTILA A DRuHOVá OCHRANA?
Pro charismatické, oblíbené, nekonfliktní druhy, dostatečně známé nejširší veřejnosti,
řídícím pracovníkům a politikům, se vžilo označení vlajkové neboli signální druhy
(flagship species). Někdy o nich hovoříme jako o druzích na čele zájmu veřejnosti
i cílových skupin obyvatelstva.
Obyvatelé přímořských zemí dobře vědí, že na stožárech vlajkové lodi, na jejíž palubě
bývá velitel flotily, se praporky předávají signály pro ostatní plavidla celého loďstva.
V přeneseném smyslu jde o nejlepší nebo nejvýznamnější část určité skupiny, v našem
případě druhů planě rostoucích rostlin a volně žijících živočichů, o něž pečuje státní
i dobrovolná ochrana přírody.
Protože vlajkové druhy vzbuzují u většiny lidí kladné emoce, snažíme se jejich
prostřednictvím získávat pro péči o přírodu a obecněji o životní prostředí tolik
potřebnou podporu. Zdaleka nejznámějším vlajkovým druhem zůstává populární panda
velká (Ailuropoda melanoleuca), která se již začátkem 60. let 20. století dostala do
loga známého Světového fondu na ochranu přírody (WWf International). Symbol se
běžně používá k označování ohrožených druhů. V Evropě se vlajkovým druhem stala
kupř. nepřehlédnutelná orchidej střevíčník pantoflíček (Cypripedium calceolus), ze
živočichů čáp bílý (Ciconia ciconia) nebo vlaštovka obecná (Hirundo rustica).

součást našeho života. Ostatně většina
protestujících, kteří podepsali internetovou petici, nebyli občané Hamletova
království.

TAKÉ JINDE ŘEŠÍ PROBLÉM
S NADBYTEČNÝMI ZVÍŘATY
OBDOBNĚ

vysvětluje, proč byl Marius utracen až
v roce a půl života a nikoli v mladším
věku. Kastrace by významně poznamenala
Mariovo chování a neřešila by hlavní
problém: Kam s ním?

MARIUS NEBYL DÍTĚ ŠTĚSTĚNY
Sameček žirafy síťované Marius ze zoo
v dánské metropoli se zařadil mezi
přebytečné jedince. Koordinátor chovu
uvedených nápadných kopytníků v evropských zoo jej proto jako neperspektivního
doporučil vyřadit z chovu.
Otázkou zůstává, zda kodaňští chovatelé učinili vše, aby sameček nemusel
být utracen. Tvrdí, že zahraniční zoo nebo
safari parky, které byly ochotny jej
přijmout, mají ve své kolekci geneticky
příbuzná zvířata, takže i tam by bylo jen
otázkou času, kdy se Marius dostane do
naprosto stejné situace. Nabídku jisté
americké milionářky, která byla za
mladého žirafího samce ochotna zaplatit
270 000 eur (7,4 milionu Kč), kodaňská
zoo nepřijala a ani nemohla. Jednak podle
dánských zákonů působí jako charitativní
organizace, jednak jako člen EAZA zvířata
neprodává, ale zadarmo je v rámci
chovných programů vyměňuje s jinými
zařízeními, která jako členové zmiňované
organizace musejí splnit náročné chovatelské standardy. Vedoucí pracovníci zahrady
nebyli ochotni v případě Maria učinit
výjimku.
Ještě před utracením mladého žirafího
samečka se zvedla proti zmiňovanému
Jih afrického kontinentu až po Angolu
a Zimbabwe osídluje žirafa kapská (Giraffa
camelopardalis giraffa). Do známé rezervace
Pilanesberg byly žirafy převezeny ze známého
Krugerova národního parku.

záměru vlna odporu. Petici na záchranu
Maria podepsalo na 30 000 lidí, ale ani to
Holsta neodradilo. Manažeři zoo prohlásili, že stejný osud u nich každoročně
potká na třicet přebytečných přírůstků.
Řada lidí ještě byla ochotná souhlasit
s chladnou hlavou podávanými argumenty
kodaňských zoologů, ale ze židle je
nazdvihla veřejná pitva zastřeleného
žirafího samce. Usilovná snaha ochránců práv zvířat, často podporovaná významnými osobnostmi z řady oborů, vedla
kupř. k tomu, že na četných amerických
základních a středních školách v současnosti probíhají pitvy živočichů v rámci
výuky pomocí propracovaných graficky
dokonalých programů jen na obrazovkách
počítačů. Pitva mrtvého zvířete proběhla
zcela v duchu skandinávské tradice, podle
níž je smrt stejně jako narození nedílnou

Postup, který se v případě Maria dostal na
veřejnost v hodně syrové podobě, není
v zoologických zahradách nikterak výjimečný. EAZA odhaduje, že se v chovných zařízeních na našem kontinentě rok
co rok záměrně usmrtí několik stovek
větších savců, jako jsou zebry, lvi,
medvědi nebo právě žirafy. Přiznání
ředitele jedné z nejlepších zoologických
zahrad, berlínské, k obdobným praktikám
vyvolalo před lety nečekaný poprask, který
řešili až tamější poslanci. V pražské
zoologické zahradě k obdobnému kroku
občas přistupují u jihoamerických prasat
pekari páskovaných (Pecari tajacu), žirafy
se na rozdíl od kodaňské zoo daří
přesouvat k jiným chovatelům, i když
často za cenu, že hradí část nákladů na
transport zvířete do nového domova.

Pražská
zoologická
zahrada až
dosud
úspěšně
odchovala
80 mláďat
žirafy
Rothschildovy. Na
rozdíl od
kodaňské
zoo se jí
daří je
umís[ovat
do jiných
chovných
zařízení.

PÝCHA A PŘEDSUDEK
ODVRÁCENÁ TVÁŘ CHOVU
VOLNĚ ŽIJÍCÍCH ŽIVOČICHŮ
V LIDSKÉ PÉČI
Emoce, které usmrcení Maria vyvolalo, ale
úplně zastínily ostatní činnosti kodaňské
zoo. Jedenáctihektarová oáza zeleně
v centru severského velkoměsta proslula
úspěšným odchovem řady celosvětově
ohrožených živočichů. Zoo raději odeslalo
z pohledu návštěvníků vděčné gorily
nížinné a orangutany bornejské (Pongo
pygmaeus) do jiných zahrad, protože jim
nebylo schopné poskytnout odpovídající
podmínky. V pavilonu lidoopů tak dnes
najdeme pravidelně se rozmnožující
skupinu šimpanzů (Pan troglodytes).
Krmivo předkládané zvířatům poskytují
ekologičtí zemědělci z Dánska i ze zahraničí. Kodaňská zoo financuje mj.
ochranu drápkatých opic v Brazílii, tapírů
čabrakových (Tapirus indicus) v Malajsii,
tygrů ussurijských (Panthera tigris
altaica) a levhartů mandžuských (Panthera pardus orientalis) na ruském
Dálném východě a nosorožců dvourohých
(Diceros bicornis) a tuponosých (Ceratotherium simum) v jihoafrické rezervaci
Pilanesberg. Přesto z ní po aféře s Mariem
nálepku zařízení, kde se něco dělá špatně,
již nikdo neodpáře.
www.uk.zoo.dk/visitzoo.aspx
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Jeden
z mnoha
řopíků
v Jizerských
horách

„ŘOPÍCI“ – NEJROZSÁHLEJSÍ A NEJSMUTNĚJŠÍ POMNÍK NAŠÍ REPUBLIKY

Jaká je jejich budoucnost?
Jako zbraň nepoužitelné, jako symbol rozpačité, zcela určitě
se ale jedná o nejdražší pomníky české historie. Při
procházce českou krajinou (nejen v pohraničí) na ně často
narazíte – stojí tam bezradně jeden na dohled druhého,
nikdy nevyužité, a až na vytrhané kovové součásti téměř ve
stejném stavu jako v roce 1938.
„Mami, a na co tady jsou ty boudičky? A proč to stavěli, když
v nich pak vojáci nebojovali? Jé, podívej, támhle je další!“ Tak
nějak obvykle probíhá první setkání dětí s jedním z tisíců malých
objektů liniového opevnění, které v Čechách i na Moravě najdete.
Rodiče se potom snaží jednoduchými slovy vysvětlit, proč byly
postaveny, a že se z nich nikdy nestřílelo proto, že nás okolní státy
zradily. Trauma z Mnichovské dohody, ve které v září roku 1938
Velká Británie, Německo, Francie a Itálie rozhodly o nás bez nás
a vydaly nás v souladu s tehdejší politikou ústupků Hitlerovi, se
tak dál přenáší z generace na generaci. Bylo správné, že prezident
Beneš nedlouho po podpisu dohody podepsal kapitulaci? V té době
bylo Československo světová velmoc ve zbrojním průmyslu
a tomu odpovídala i kvalita provedení obranného opevnění našich
hranic i vybavenost armády. Při počtu vojáků armády (v době
mobilizace 1 250 000) a skvělém vybavení, které bylo na mnohem vyšší úrovni, než měla v té době Hitlerova armáda, by
Československo vydrželo odolávat náporu německých jednotek
nejméně několik týdnů. Odborníci se shodují, že déle by to bylo
obtížné a pravděpodobnost zahraniční pomoci byla více než
nejistá. Většina pamětníků se proto shoduje s tím, že Masarykovo
heslo „O hranice se nediskutuje, o hranice se střílí“ tehdy nebylo
dodrženo oprávněně. Politika appeasementu (ústupků) se ovšem
spojencům stejně, jak známo z historie, nevyplatila. Hitler tím, že
německou armádu vyzbrojil českými zbraněmi a vytvořil
Protektorát Čech a Moravy, velmi posílil své pozice. Do rukou mu
na našem území padlo 5 dělostřeleckých tvrzí (z původního počtu
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15 plánovaných), 228 pěchotních srubů a na 10 000 lehkých
pevnůstek pojmenovaných vojáky „řopíci“ (podle Ředitelství
opevňovacích prací, které celý projekt vedlo). Celkově byly při
výstavbě liniového opevnění naší země proinvestovány 3 mld
tehdejších korun, zároveň je třeba ale dodat, že výstavba
významným způsobem snížila tehdejší poměrně vysokou
nezaměstnanost. Ředitelství opevňovacích prací projekt obrany
hranic napadnutelných nepřáteli nevytvořilo samo. Celý systém
opevnění byl inspirován Maginotovou linií vystavěnou v letech
1929 až 1940, která chránila hranice Francie s Belgií,
Lucemburskem, Německem, Švýcarskem a Itálií. Maginotova
linie na rozdíl od československého opevnění však posloužila
alespoň v omezené míře svému účelu.
Pamětníci a lidé zajímající se o historii československého státu
ve 20. století mají zpravidla vyhraněný názor na to, jak se měla na
podzim roku 1938 tehdejší vláda zachovat. Jedni tvrdí, že povaha
celého českého národa je až doposud formována tím, jak jsme

Řopík může na zahradě
posloužit i jako sklad nářadí
nebo ovoce a zeleniny

Dvě typické
stavby
Jizerských
hor
v pohraničí
– horská
chalupa
a řopík
Řopík
v Českosaském
Švýcarsku

museli sklonit hlavy a podřídit se následkům Mnichovské dohody.
Vlastenecká hesla Ať žije ČSR, Zpátky ni krok, Nikoho se
nelekáme, Hraničáři nikdy nezklamou a další, která psali při
odchodu na zdi dělostřeleckých tvrzí, pěchotních srubů a malých
„řopíků“, dnes znějí pateticky a lidem se při nich vybaví spíš
transparenty z prvomájových průvodů. Dokument České televize
z roku 1999 Poslední vojáci dává prostor i druhé názorové skupině
pamětníků, kteří namítají, že se nešlo zachovat jinak. Nebylo
výjimkou, když mladí vojáci odhodlaní bránit svou vlast při
opouštění svého stanoviště, které pomáhali budovat a vyzbrojovat,
plakali. Převaha německé armády byla však taková, že následky
pro český národ by bývaly byly v případě střetu katastrofální.
Nikdo to už dnes nerozřeší, taková je prostě historie našeho
národa, otázkou zůstává, co dělat s jejími pomníky v podobě
hraničního liniového opevnění. Ve Francii je situace podobná jako
u nás, Maginotova linie zvolna chátrá, jisté rozdíly zde však přece
jen jsou. V několika francouzských objektech, které vyhovovaly
dobrou dostupností i zachovalostí, bylo po Druhé světové válce
ponecháno původní vybavení a zbraně, vše je tedy autentické.
České pohraničí, kde se liniové opevnění většinou nacházelo, bylo
během totalitního režimu nepřístupné nebo alespoň velmi ostře
sledované. Možnost, že by si klub nadšenců z nějaké tvrze
vybudoval skanzen nebo pevnůstku vybavenou původními
zbraněmi, byla naprosto nepřijatelná. O to víc se po roce 1989
zájemci o objekty pevnostní architektury snaží dostat některé
z nich do majetku většinou občanských sdružení a různých klubů
vojenské historie, které by o ně pečovaly. Ministerstvo obrany ČR
tyto snahy podporuje a prosazuje za těmito účely dotační politiku.
My – turisté výletníci pěší i na kole - potom můžeme navštívit
zrekonstruované vojenské sruby, pevnosti a bunkry, za kterými je
vidět obrovský kus práce fanoušků naší vojenské historie. Jestli
jste ještě nebyli například v pevnosti Hanička v Orlických horách,
v pevnostním muzeu ve Vranově nad Dyjí, v řopíku ve Slupi
nedaleko Znojma, v Březince nad Náchodem a v mnoha dalších,
zařaďte je do svého výletního programu, až pojedete kolem.

Zvláště dětem taková návštěva poskytne ucelenější pohled na
naši historii minulého století.
Mnohé z pevností, srubů a bunkrů se však nacházejí na
soukromých pozemcích, potom jejich využití může být mnohdy
překvapivé. Na venkově poslouží jako skladiště brambor, z jednoho pevnostního srubu je na Moravě dokonce vinotéka, majitel si
pochvaluje, že pro víno má objekt ideální teplotu i vlhkost. Co by
si asi pomysleli vojáci, kteří zde vykonávali na podzim roku 1938
službu vlasti? Je to zneuctění historie českého národa? Vzhledem
k obrovskému počtu hlavně malých objektů liniového opevnění
rozesetých jako korálky po české krajině nelze ani do budoucna
předpokládat, že najdou nějaké velkoplošné úctyhodné využití.
Pro současné vojenské účely jsou již zastaralé. Jsou však postaveny z tak kvalitního betonu, že je budou při procházce krajinou
potkávat i naši pravnuci v téměř nezměněném stavu. Budou jen
velmi zvolna chátrajícím mementem doby, kdy se o hranice
nediskutovalo, ale bojovalo.
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Samotný mlýn je po rekonstrukci
a celá usedlost je zasazena do přírodního
prostředí CHKO Český kras, které byste
nečekali pár kilometrů od Prahy.

ZAČÍNÁ SE BRZO RÁNO
Byla to zvláštní atmosféra listopadového
rána, když přicházíte k o samotě stojícímu
mlýnu, ke kterému se přibližuje nesourodá
společnost obého pohlaví a nejrůznějšího
věku. Každý má zavazadlo, kde cinkání
vařečky o mísu tlumí zástěra. Ještě se
neznáme, ale to se brzo změní, protože
máme jeden společný cíl, naučit se něco
až tak archetypálního, jako je právě pečení

Jak se peče chleba postaru
V současné době uspěchané, globalizované, umělohmotné atd., atd.
je naštěstí stále plno činností, které jednak lidstvo provázejí již
tisíciletí, ale také napříč kontinenty a civilizacemi, a které se v našem
„moderním“ světě stávají stále populárnější, a to i vzhledem
k alternativním způsobům života a zdravé výživě. Jednou
z takovýchto aktivit je bezesporu pečení chleba v jakékoliv podobě,
ať jde o bílé křupavé veky, vláčné placky, cihličky ruského chleba
nebo náš voňavý, zlatohnědý bochník. Podívejme se na kurz, kde se
lidé učí péct domácí kváskový chléb.
MLÝN JAK MÁ BÝT
Ideálním prostředím pro pořádání kurzu
pečení chleba je bezesporu mlýn, který
má nejen dlouhou historii, funkční mlecí
zařízení, ale žijí v něm lidé, kteří jsou
potomky starého mlynářského rodu.
Mlýn u Veselých na Radotínském potoce
splňuje všechny tyto předpoklady, navíc
se nejedná o nepřístupný objekt, ale
o společenské centrum, kde je funkční
vodní mlýn spouštěný na vodní pohon. Na
rekonstrukci jedné ze stodol v areálu
mlýna se podařilo získat finanční podporu
EU z Evropského fondu pro regionální
rozvoj – ROP Střední Čechy. V této budově je Expozice obilovin a konají se zde
zajímavé akce např. právě kurzy pečení
chleba, za kterými stojí občanské sdružení
Mlýnská chasa.
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chleba. Co mne čeká? Zvládnu to? Po nezbytné prezentaci a jiných formalitách se
hned přistupuje k dílu. Na každého
účastníka čekají dva sáčky pšeničné a žitné mouky, kvásek, sůl, voda, kmín
a slunečnicová či dýňová semínka. Víc
není zapotřebí. Pardon, zapomněl jsem na
veledůležitého tichého účastníka, kterým
je správně vytopená pec. Až dodnes jsem
myslel, že v peci se topí i v průběhu
pečení. V naší peci bylo zatopeno již před
několika hodinami a potom už jen nabírala
teplotu ze žhavých uhlíků.

A JDE SE NA TO
Po krátkém úvodu z úst paní mlynářky se
atmosféra uvolňuje úměrně s tím, jak se
naše vařečky a posléze ruce noří do
vznikajícího a zpracovaného těsta. Nejprve
si však připravíme svačinu v podobě
malých preclíčků, které jsou upečeny za
několik minut a vlastně zároveň slouží ke
kontrole teploty v peci. Asi nejtajemnější
okamžik alespoň pro mne nastal, když
jsme fasovali kvásek, který byl již předem
připraven. Především vznik kvásku je
malým zázrakem, přestože se jedná
o jednoduchou směs mouky a vody. My
jsme postupovali postaru, tak jak to
dělávali naši předkové, když si pekli

teplo. Nyní nastává necelou hodinu dlouhá
přestávka, tedy čas na malé občerstvení.

JAK SE SEDÍ NA LOPATĚ

chleba jednou za týden, někde i za dva
nebo i za déle. Nejedná se o klasické 3stupňové vyvádění kvasů, které je vhodné
do pekáren. Po tak dlouhou dobu by se
nedařilo udržet kvalitní kvas. Proto se
kvásek nasuší. Od konce 19. století lze
kvásek nahradit droždím a chemickými
kypřidly, tedy práškem na pečení, startovacími kulturami, zvýrazňovači chuti
atd., ale to bychom již pekli zcela něco
jiného. Lze tedy říci, že kvásek je váš jediný pomocník, zbytek musí obstarat vaše
ruce, a je tak jen na vaší šikovnosti, jak
pohledný tvar pecne se vám podaří.
Výsledná kvalita a tvar chleba rovněž
závisí na správném množství použité vody
a pečlivosti při hnětení těsta. Jednoduchou
pomůckou pro dosažení správného tvaru je
ošatka, nejlépe z přírodního materiálu - ta
pravá bývala z žitné slámy oplétaná
lipovým lýkem. V ošatce se chleba
opravdu nepeče, ta slouží jako podpora
tvaru chleba při jeho kynutí a také drží

Nastává další kouzlo, kterým je vlastní
pečení. O pec se stará pan mlynář a jak již
bylo naznačeno, musel si dnes opravdu
přivstat, aby ji správně vytopil a vymetl.
Vše se doladí zastříknutím vnitřku vodou,
teplota se zkontroluje vhozením špetky
mouky, která musí správně zezlátnou,
a může se sázet. Na rozdíl od pohádkových
postav pan mlynář moc dobře ví, jak se
s lopatou pracuje. Pecny se musí rozmístit
pravidelně a nesmí se na sebe tlačit. Pak se
opět čeká, ale tato doba je zpříjemněna
prohlídku expozice obilovin s výkladem.
Po určité době to začne z pece nezaměnitelně a lákavě vonět, což je signál k první
kontrole, jestli ještě ne nebo již ano...

A JDE SE DOMŮ
Zkušené oko pana mlynáře spolehlivě
odhaduje správnou dobu a mezi účastníky

kurzu to začne nervózně vřít jako při
vyhlašování výsledků zkoušek. Jak bude
ten můj chleba vypadat a bude také tak
chutný jako voní? Tentokrát vše dopadlo
bezchybně, každý si nalezl svůj pecen,
který si před vložením do pece označil,
a nastalo loučení. Z Mlýna u Veselých
jsme se rozcházeli jako známí, každý si
posvátně odnášel nejen vlastnoručně
upečený žitný chléb, ale také milý a neobvyklý zážitek
A jak chutnal? Nebyl zdaleka tak
nadýchaný jako pšeničné chleby z velkovýroby, protože z 50% obsahoval chlebovou žitnou mouku, nebyl ani tak lahodný. Jednoduše byl jiný než komerční chléb
ze sámošky, který se většinou peče jen
z pšeničné mouky. Jednak jsem jej vytvořil
opravdu vlastnoručně a přesně jsem věděl
z čeho je, tedy žádná chemie, která právě
napomáhá hezčímu vzhledu a o něco
výraznější chuti. Na rozloučenou jsme
každý dostal malý sáček se sušeným
kváskem, to abychom měli usnadněný
start, pokud bychom chtěli pokračovat
v pečení chleba doma. Docela výzva ...

www.mlynska-chasa.webnode.cz
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převozu kol, a opět můžeme provést
dělení. Buď jde o přestavbu nebo
o původní řešení. V případě přestaveb,
tedy modernizací stávajících vozů se
nejčastěji setkáte s prostorem pro kola
odděleným od míst na sezení. Toto řešení
naleznete například u přípojných vozů
malých motoráků, ale i u dálkových
rychlíkových spojů. Konkrétně se můžete
setkat s modernizovanými vozy odborně
označenými Bbdgmee, (kombinovaný vůz
2. třídy, v kterém je 12 míst pro kola)
a Bdmpee (velkoprostorový vůz 2. třídy se

Jak se jezdí s kolem ve vlaku
Jde o poměrně častou a především lákavou kombinaci – nechat se
i s kolem odvézt vlakem na začátek výletu nebo z jeho konce
unavený domů. České dráhy pro rok 2014 právě v možnostech
přepravy jízdních kol udělaly několik změn. Posucte sami, zda
k lepšímu či naopak.
V posledních letech prožívají České dráhy
(ČD) poněkud neradostné období, které
doprovází úbytek zakázek, a to nejen
v rámci nákladní dopravy, ale i v přepravě
osob, a tak přicházejí se změnami, které by
jednak měly u veřejnosti zvýšit zájem
o cestovaní vlaky, ale také by měly do
pokladen ČD přinést více peněz. Pokud
zůstaneme u současného slovníku, lze
změny, které pro nás ČD připravily,
označit jako hardwarové a softwarové,
tedy změny ve vozovém parku a v tarifech,
přepravních a jízdních podmínkách.

NEJEN NOVÉ VAGÓNY
Jistě jste zaznamenali, že již nejezdíme ve
třech druzích vlaků. Před časem jste si
mohli vybrat buď stísněný Panťák (čili
pantografová souprava pro příměstskou
dopravu) či osobák s ulepenou koženkou,
nebo „luxusní“ ušmudlaný semiš v první
třídě. Nyní můžete vlakem jet v řadě
nových, případně modernizovaných vozů
a souprav. Koženku nahradily moderní
textilie, občas nedržící okna vystřídala
klimatizace, na WC se díra do kolejiště
změnila v podtlakové splachování atd.
Nechceme dělat neplacenou reklamu ČD,
ale co se týká osobních vozů, kultura
cestování se v naprosté většině z asi 6 700
denně vypravených vlaků zlepšila. K tomu
ještě nutno připočíst budování koridorů,
výměny kolejí, napřimování tratí atd. Tedy
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všechny stavební a technologické úpravy,
které mají za účel jediné – abyste o nich za
hladké jízdy bez drncání a naklánění ani
nevěděli.

JAK TOTO POZNÁ CESTUJÍCÍ
S KOLEM?
Cestování s kolem vlaky ČD třeba rozdělit
na dvě základní skupiny, na cestu
s úschovou během přepravy, kdy kolo odevzdáte do služebního vozu nebo oddílu,
a na spoje s rozšířenou přepravou
spoluzavazadel, především jízdních kol, to
znamená, že se v takovémto spoji o kolo
staráte po celou dobu sami. V prvním
případě se mnohé nedá zlepšit, snad jen
úpravou nástupiště lze snížit hranu
nakládání a pracovníkům naordinovat
úsměv a dobrou náladu.
V případě druhém, kdy je vše ve
vašich rukách, je rozdílů mnohem více.
Především jde o kapacitu ve vozech pro
přepravu kol. Dříve se mnohdy do celého
vlaku vešla oficiálně pouze čtyři kola, dvě
na první a dvě na poslední plošinu
soupravy. Samozřejmě v praxi se jich uvezlo i více, vše ale záleželo na pochopení
průvodčího. Dnešní vozový park ČD
zahrnuje několik typů vozů určených pro
přepravu jízdních kol, u kterých hledejte
dveře s příslušným symbolem kola, za
kterými naleznete prostor určený pro jejich
přepravu. Co typ vagónu, to jiný způsob

4mi místy pro kola), které jsou nasazovány
ve vlacích kategorie EC/IC, kde je pak
celkem 12 až 16 míst pro kola. Do konce
roku 2014 by ČD měly zařadit dalších asi
180 těchto vozů.
Druhou možnost nabízí menší
soupravy, například vlaky Regionova
(motorová jednotka řady 814). Kola se zde
přepravují ve voze, kde je WC i prostor pro
invalidní vozík, ale především je
nízkopodlažní, což podstatně usnadňuje
manipulaci s kolem.
Uvnitř všech vozů pak máte obdobné
možnosti, jak vlastní kolo umístit. Podle
okolností můžete kolo ponechat stát na
podlaze a nemusíte jej zdvihat do držáků,
které jsou umístěny buď ve zvláštních oddílech, nebo v prostoru pro cestující. Toto
je případ Regionovy a souprav známých
jako Elefant. Zde pak často dochází ke

I přes výše uvedené změny především
ve zpoplatnění přepravy kola ve vlaku
stále platí:
n Za kolo se platí přímo u průvodčího
ve vlaku.
n Po území Prahy se ve vlacích
zařazených do systému PID za přepravu
jízdního kola neplatí.
n Pokud kolo předáváte do úschovy
během přepravy, musí mít odstraněny
všechny snadno oddělitelné věci (brašny,
počítač, světla, pumpička pod.).
n Kolo lze přepravovat ve vozech
s příslušným označením, případně
v některých spojích na první a poslední
plošině soupravy.
Podrobné informace naleznete na:
www.cd.cz, v záložce:„Vlakem po ČR“,
odkaz:„Přeprava zavazadel a zvířat“.
kompromisům, protože zavěšená kola
zablokují několik sklopných sedaček
a naopak obsazené, tedy sklopené sedačky
znemožňují použití držáků na kola. Vše je
pak potřeba řešit s ohledem na
spolucestující, případně se poradit
s průvodčím.

CO ZA TO, ANEB ZMĚNY
TARIFŮ
A jsme u druhé skupiny změn, tedy
„softwarových“, při kterých dojde na naše
peníze, protože každé zlepšení se musí
zaplatit a ČD jsou firma hrající o zisk.
V přepravě jízdních kol ve svých vlacích

připravily ČD zásadní změnu ve zpoplatnění této služby. Do konce roku 2013
se za kolo a jednu jízdu platilo 26 Kč,
případně 50 Kč za celý den. Od začátku
roku 2014 platí následující tabulka vpravo:
Nyní tedy nebudeme platit podle počtu
jízd, tedy přestupů, ale podle ujeté
vzdálenosti. Ačkoliv i laikovy to zní
logicky, tato změna v důsledku znamená,
že většinou sáhneme hlouběji do kapsy.
Toto zdražení je však relativní, protože
většina cest na jednodenní výlety je dlouhá
do 50 km, a zde se poplatek nemění.
Dokonce může nastat i zlevnění, a to
pokud budete několikrát přestupovat.
Další tarifní a organizační změny pro
rok 2014 se týkají rychlíkových spojů
s povinnou rezervací pro přepravu jízdních
kol. Tato povinnost se nově rozšíří i do
více spojů, ale již není nutné ji provádět
několik hodin předem, ale třeba i deset
minut před nasednutím do již jedoucího
spoje, pochopitelně pokud je v něm na
vaše kolo místo.

CYKLISTICKÉ SPECIÁLY
Samostatnou kapitolou v dopravě jízdních
kol jsou speciální, nejčastěji sezónní
cyklovlaky. Jedná se o spoje jezdící po
atraktivních cykloturistických lokalitách,
kde jednak zkracují vzdálenosti, ale
především odstraňují stoupání do hor. Ve
Středočeském kraji jezdí cyklovlak
z Prahy přes Okoř do Slaného. Další
podobné spoje naleznete například v
Krušných horách, kde jezdí do Moldavy

po zdejší horské dráze. Cyklovlaky můžete využít i na Šumavě, z Liberce do
Tanvaldu, mezi Vsetínem a Velkými
Tarifní
kilometry
1 – 50
51 – 100
101 – 150
151 – 200
201 – 250
251 – 300
301 – 350
351 a více

Zavazadlo, Jednorázový
v našem
poplatek za úschovu
případě
během přepravy
jízdní kolo za každý vlak
25 Kč
10 Kč
35 Kč
45 Kč
55 Kč
60 Kč
65 Kč
70 Kč
75 Kč

Karlovicemi nebo jihomoravský cyklovlak Velo Podyjí. Ovšem pozor, těchto
speciálních spojů je několik druhů. Můžete
se projet lokálkou, kde bude zařazen
speciální vagonek umožňující přepravu až
několika desítek kol, ale také vlakem,
který se ničím od ostatních spojů neliší.

www.cd.cz (Vlakem po ČR – Přeprava zavazadel a zvířat)
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Vodní mlýny kdysi patřily neodmyslitelně
k běžnému životu. Na každém vhodném
vodním toku byly tyto klapající objekty
navlečeny jako korálky. Pojďme se projít
po jednom takovémto pomyslném
náhrdelníku, jehož lesk sice již patří
minulosti, ale stále má své nepopiratelné
kouzlo.

Výlet
za klapotem mlýnů

V současnosti uzavřený Kalinůn mlýn se obchází

HNED ZA PRAHOU
Jedním z vodních toků, kterého síly využívaly vodní mlýny, je Radotínský potok,
jehož povodí o rozloze 68,5 km2 naleznete
na jihozápad od Prahy. Tento potok o délce
asi 22,6 km je oproti většině ostatních
pražských potoků výjimečný tím, že není
přítokem Vltavy, ale Berounky, a to
v městské části Radotín.
V průběhu věků na Radotínském
potoce vzniklo více než dvacet mlýnů.
Některé z nich vzala voda, většinu však
čas, protože jich již se společenskými
a technickými změnami nebylo zapotřebí.
Některé mlýny zcela zanikly, jiné byly
přestavěny k nepoznání, jen několik pak
působí autenticky a žijí nebo se v nich
rekreují lidé, jen jediný má zachované
funkční mlecí zařízení.

STARÁ MLÝNSKÁ CESTA

Radotínský
potok se
chová jako
bystřina
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čel vodního mlýnu je všeobecně
znám, vytvořit ze zrna mouku.
Samozřejmě existují i jiné druhy
mlýnů, které se liší jak pohonem, tak
drceným materiálem, ale zůstaňme u těch
vodních, výsledkem jejichž práce byla
nakonec mouka na chléb. První vodní mlýny byly známy již antickému světu v době
asi 200 let před naším letopočtem. Do
středověké Evropy se pak vodní mlýny
dostaly z orientu díky křížovým výpravám.
Na našem území pochází první zmínky
o těchto zařízeních z 12. století.

Ú

Pokud se chcete podrobněji seznámit
s mlýny navlečenými na Radotínském potoce, můžete se vydat na Starou
mlýnskou cestu, což je naučná stezka,
víceméně kopírující Radotínský potok od
jeho pramene k ústí. Navíc se po této cestě
můžete projít po pěkné krajině v těsném
sousedství CHKO Křivoklátsko a v poslední části půjdete přímo po CHKO
Český kras, jedná se tedy o zajímavý výlet,
který vede po nejrůznějších druzích cest
od silniček, přes polní cesty až po malé
pěšinky, vše je ale dobře vyznačeno.
Radotínský potok pramení u obce
Ptice, tedy mezi Unhoští a Rudnou, kousek
od západního okraje Prahy. Ačkoli zcela
první mlýn na Radotínském potoce se
nacházel již v obci Úhonice, je výhodnější
začít výlet až v Nučicích, kam jezdí vlak,

nebo až v sousedních Tachlovicích, kam
jezdí autobusy PID číslo 309 a 310. Z Ptic
byste totiž šli stále po silnici.

CESTOU NECESTOU
Upřímně řečeno, asi 2 km po silnici půjdete rovněž i mezi Tachlovicemi a Chýnicí, cestou ovšem minete Prostřední Mlýn,
před kterým stojí informační tabule. Na
začátku Chýnice potkáte Dolní Mlýn a za
ní Malý a Dubečský Mlýn, ale především tímto pro vás skončila chůze po
silnici, byť klidné. V Chýnici se na náměstí
s pěkným jménem Na Louži (konečná
autobusové linky 301, která sem jezdí od
metra Stodůlky) napojíte na zelenou
značku, které vás konečně dovede do
opravdové přírody, přesněji do lesnatého
údolí nad Radotínským potokem, na jehož
opačné straně bývalo hradiště Choteč.
Zanedlouho projdete samotnou obcí
Choteč, kde se vyplatí udělat asi 300 metrovou odbočku vlevo směrem na Zbuzany, v zatáčce se před vámi objeví pěkná,
neobvykle vztyčená vápencová skála.

Maškův
mlýn si
pamatuje
lepší časy
Vztyčený
vápenec
v Chotči

Charakteristické vrstvy vápenců Českého krasu

Stylové zákoutí v mlýně U Veselých

Mnohem lépe viditelnou zajímavostí obce
je dominantní raně barokní kostel sv.
Kateřiny. V Chotči vyměníte zelenou
turistickou značku za červenou, která vás
doprovodí až na konec tohoto výletu.

TO NEJLEPŠÍ NAKONEC
V tomto místě máte za sebou pohodlných
asi pět km a před sebou určitě nejhezčí část
Taslarův mlýn je
v rekonstrukci

výletu. Především za Chotčí na vás čeká
další mlýn, který jako jediný má zachované a především i plně funkční mlecí
zařízení, jmenuje se U Veselých a zároveň
slouží jako muzeum. Další vaše cesta
pokračuje po klidné cestě, která prochází
chatovými, dříve trampskými osadami
s romantickými jmény Ariana, Údolí skal
či Západní míle. Za chatami dojdete ke
Kalinovu mlýnu. Dříve se dlouhá desetiletí
procházelo přímo jeho dvorem a bylo zde
i pohostinství, nyní se obchází.
Za mlýnem se náhle ocitnete ve zcela
jiném, divočejším prostředí. Pohodlná
cesta končí v mlýnu, vy dále půjdete po
úzké pěšince klikatící se přes Radotínský
potok. Dokonce minete i poloviční jeskyni
a za ní budete muset překonat podmáčenou
louku, ale hned za ní se opět cesta změní
k lepšímu. To jste u Taslarova mlýna, ale
pomalu i u konce přírodní části výletu.
Červená značka vás po příjezdové cestě
dovede k pražské komunikaci K Zadní
Kopanině, po které pokračujte vpravo,
k nedaleké autobusové zastávce, jejíž
jméno Maškův mlýn vám prozradí, k čemu
dříve sloužila nedaleká stavení. Pokud
ukončíte své putování zde, můžete využít
autobus 256 a vrátit se k metru Stodůlky,
nebo dojet k nádraží v Radotíně.

INDUSTRIÁLNÍ FINÁLE
Jestli ovšem hodláte pokračovat dále,
počítejte s poněkud odlišným charakterem
prostředí, kterým následně půjdete, idylka
končí za dalším mlýnem Rutice, i zde je
autobusová zastávka. Není žádným

tajemstvím, že ačkoliv se nacházíte na
území CHKO Český kras, navíc i v Přírodním parku Radotínsko – Chuchelský
háj, zdejší unikátní vápencové skály
ukusují lomy pro nedalekou radotínskou
vápenku. Však vše zanedlouho uvidíte
a tento průmysl vás bude doprovázet až
k zástavbě samotného Radotína. Touto
městskou částí můžete projít společně
s cyklotrasou A11, které vás dovede do
centra, odkud je to jen kousek na zdejší
nádraží či k autobusovým zastávkám.
Z Tachlovic až sem jste urazili asi patnáct km a cestou jste potkali celkem dvacet
zaniklých či ještě existujících mlýnů.

PRO CYKLISTY
Starou mlýnskou cestu můžete klidně
absolvovat celou na kole, a to již z Úhonic,
kde začíná, a pokračovat po silnici přes
Rudnou do Tachlovic a dále jet společně
s pěšími. Na cyklisty čekají jen dvě místa
s obtížnější průjezdností, a to část úseku
mezi Chýnicí a Chotčí, kde to bývá často
rozježděné od koní a chybí zde můstek.
Opravdu obtížně sjízdný je pak úsek za
Kalinovým Mlýnem, ale jeho kvalita
hodně závisí na počasí.
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Nerudova
hrušeň na
Petříně je
spojována
s básníkem
Janem
Nerudou.
Stabilní
označení
Heroldovy
lípy
na Praze 10
je zárukou,
že informace
o významu
bude
zachována
pro řadu
dalších
generací.

ZA POSELSTVÍM VÝZNAMNÝCH

STROMŮ
Nejen stromy památné, ale též stromy významné si zaslouží náležitou
pozornost, úctu a ochranu. Před nedávnem byla zpřístupněna na webu
„Pražské památné stromy“ – www.prazskestromy.cz databáze významných
stromů Prahy, ukazující pozoruhodné stromy metropole. Vznikl i letáček ve
formě skládačky „Významné stromy kolem nás“ vydaný Agenturou Koniklec,
který celé téma podrobně představuje.
ři našich procházkách, cestách do
školy, do zaměstnání nebo při
rekreačních aktivitách potkáváme
stovky stromů. Málokdy se však zamyslíme nad tím, kdo je vysadil, nebo jestli
zrovna daný strom je něčeho připomínkou.
Přitom stačí zapátrat v místních
kronikách či se zeptat pamětníků a rázem
se můžeme dozvědět zajímavé okolnosti,
které nám byly dosud utajeny.
Za významné stromy jsou považovány
dřeviny spojené s důležitou událostí,
s poselstvím určité historické skutečnosti
nebo místa, na němž rostou.
Staré a mohutné stromy bývají za
památné stromy vyhlašovány celkem
hojně, ale mladší jedinci, kteří rovněž
nesou historický náboj, nebo byli vysazeni
při nějaké pozoruhodné události, už bývají
vyhlašováni spíše výjimečně.
Obecně se může říci, že významné
stromy jsou čekateli na vyhlášení za
památné stromy. Ochrana takových
čekatelů je jen základní, avšak do budoucna mají velký potenciál.

P

VYHLEDÁVÁNÍ VÝZNAMNÝCH
STROMŮ
Prvním krokem k vyhledávání významných stromů je seznámení se s tématem
a se základními informacemi o dřevinách.
Následným krokem jsou pochůzky v terénu, při nichž si všímáme především
solitérních jedinců, dřevin u křížků, kapliček a dalších sakrálních staveb. Neopomíjíme ani mladší jedince na důležitých místech, například na návsích,
u pomníků, před významnými budovami
atp. Další fází je studium kroniky a jiných
archivních materiálů, včetně rozhovorů
s pamětníky. Získané informace nás mohou nasměrovat zpět do terénu a dostat na
místa, kterým jsme dosud nevěnovali příliš
velikou pozornost.

OZNAČENÍ A OCHRANA
VÝZNAMNÝCH STROMŮ
Teprve vhodným označením se informace
o důležitosti dostanou do širšího povědomí
a strom se stává rázem celospolečensky
atraktivnější a hodnotnější. Nově na něj
Na Pražském hradě na Masarykově vyhlídce roste
Masarykova lípa.
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může být pohlíženo jako na cenný prvek
parkové úpravy a není již „běžnou zelení“.
Aby se informace o historii a významu
uchovávaly po generace, je potřeba, aby
příslušné označení bylo trvanlivé, pevně
ukotvené a odolné proti počasí a vandalismu. Tyto vlastnosti nejlépe splňuje označení vytesané do kamene nebo kovová
destička s vyrytým textem umístěná na stabilním stojanu.
K tomuto stabilnímu označení můžeme přidat ještě další informace v podobě nejrůznějších doplňkových tabulí.
Na nich může být rozsáhlejší text doplněn
fotografiemi a dalšími zajímavostmi.
Ochrana a hodnota stromu se také
zvýší vybudováním nejrůznějších plůtků
a ohrádek, které zabrání sešlapu v bezprostředním okolí kmene a zajistí i potřebnou mechanickou odolnost. Materiál
volíme s ohledem na okolí, přičemž dbáme
na funkčnost provedení. Plůtky umísťujeme tak, aby nebyl poškozen kořenový
systém stromu, tj. v dostatečné vzdálenosti
od kmene. Estetičtěji působí oplocení do
kruhu, ale vždy záleží na konkrétním místě
a jeho architekto-nických prvcích.
Pokud v daném místě není plůtek
vhodný, můžeme strom obklopit záhonem
a následně přikročit k výsadbě poléhavých
či plazivých keřů, které spolehlivě zabrání
dalšímu zhutnění či poškození báze
kmene.

Vlevo
nahoře
občané
Běchovic
sázejí Lípu
republiky na
počest 20.
výročí vzniku
ČR (19. 10.
2013).

DATABáZE VýZNAMNýCH STROMů PRAHy
je umístěna na webu www.prazskestromy.cz
K 23.3.2014 obsahovala 50 položek, které dohromady tvoří 204 stromů.
Nejpočetnější položkou je Alej osobností v Evropské ulici zahrnující 90 stromů.
Nejmladším významným stromem databáze je Lípa republiky v Běchovicích, která byla
vysazena 19.10.2013.Nejmohutnějším stromem databáze je Jasan ztepilý v Motole,
jehož obvod kmene měří úctyhodných 527 cm a patří tím k nejmonumentálnějším
jasanům u nás. Nejnovějším stromem v databázi je Lípa sousedství u Sobína, která byla
v roce 2006 vysazena na hranici Prahy a Středočeského kraje.

VÝSADBA A PÉČE
O VÝZNAMNÉ STROMY
Péče o významné stromy by měla být
odborná a neměla by být podceňována.
Hlavně u mladších či dokonce nově
vysazených jedinců je důležitá správná
povýsadbová péče. Při její absenci se
v pokročilejším věku u dřevin vyskytují
nejrůznější růstové defekty a následná
péče je mnohem nákladnější a nese více
rizik. Cílem pravidelné péče je umožnit
stromu co nejdelší život na stanovišti
a jeho zachování pro budoucí generace. Je
doporučeno se držet arboristických
standardů, které vydává Agentura ochrany
přírody a krajiny ČR.

VYSAĎTE VÝZNAMNÝ STROM
Celá řada stromů se stává významnými už
při jejich zasazení. Proto pokud v obci
nemáte významný strom, tak stačí počkat

na důležité výročí, ať už ve vztahu
k založení obce, výročí místního sboru
nebo oddílu či výročí vzniku republiky,
vstupu do Evropské unie atp. Při tomto
aktu je potřebné vše důkladně zaznamenat, zdokumentovat a následně strom
řádně označit, aby informace o významu
daného jedince vstoupila do všeobecného povědomí.

EVIDENCE VÝZNAMNÝCH
STROMŮ
Na rozdíl od památných stromů jsou
významné stromy evidovány jen zřídka.
Záleží zde pouze na dobrovolnosti
a vlastní iniciativě úřadů, aktivních
občanech nebo místních spolcích.
Databázi významných stromů má
na svých internetových stránkách například město Jablonec nad Nisou – nebo jsou
významné stromy nově evidovány v celopražské databázi na webu www.prazske
stromy.cz. Ta měla na konci dubna letošního roku celkem 50 položek významných
stromů, které dohromady obsahovaly
204 stromů. Každá položka v databázi
zahrnuje základní údaje o hodnotné
dřevině (název, druh, lokalitu, polohu
GPS, obvod kmene, výšku stromu, zdravotní stav), dále je vyzdvihnut význam
dřeviny a odhadované stáří. Nebyly
opomenuty ani návrhy na doporučené
způsoby ochrany.Text vždy doplňuje
fotografie popisované dřeviny. Při vytváření databáze bylo spolupracováno

Nahoře Lípa
svobody ve
Vysočanech
byla
vysazena
v roce 1928.

s místními pamětníky, kronikáři, dendrology, městskými částmi. Na některé
stromy také upozornili sami čtenáři výše
zmíněného webu. S velkým zájmem
veřejnosti se setkala i soutěž „Objevme
významné stromy“, jejímž cílem je
rozšíření databáze významných stromů.
Přestože soutěž končí v polovině dubna
i nadále jsou vítány tipy na další
pozoruhodné stromy. Každý dobrý návrh,
který bude zařazen do databáze, bude
oceněn.

Lípa Evropy
v Hostivaři
připomíná
počátek
vzniku EU
a integraci
ČR do
Evropské
unie.

PŘÍKLADY VÝZNAMNÝCH
STROMŮ V PRAZE
V databázi významných stromů metropole
můžeme najít například lípy svobody, lípy
republiky, lípu Evropy, stromy pojmenované po význačných osobnostech, krajinné dominanty, stromy pozoruhodné
svým věkem a vzrůstem, zajímavé
dendrologické taxony a další dřeviny
zasazené na počest důležitých událostí
nebo připomínající historické momenty.
U vybraných stromů z databáze jsou
v současné době umisťovány tabulky s QR
kódy, pomocí nichž se majitelé chytrých
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ke svému poselství a mohutnosti by bylo
žádoucí, aby byl pražským magistrátem
vyhlášen za památný strom. Ovšem snad
nejmohutnější jilm v Praze nalezneme
v Kolovratech v ulici Do Lipan. Tamější
jedinec má obvod kmene zhruba 370 cm
a pro svůj nadprůměrný vzrůst a věk by
měl být rovněž vyhlášen za památný
strom. I tento jilm se může pyšnit zařazením do databáze významných stromů.

Alej osobností v Evropské ulici

Hrušeň
obecná
na Vítězném
náměstí
v Dejvicích
je
pozůstatkem
někdejší
ovocné alej.
Dole lípa
republiky
v Klementinu byla
vysazena
28.10.1968
na výročí
vzniku ČSR.

telefonů mohou dozvědět přímo v terénu
zajímavosti k jednotlivým dřevinám.
Výhodou takovéhoto označení je možná
pravidelná aktualizace a doplňování obsahu textu a fotografií.

Lípa Evropy v Hostivaři
V pražské Hostivaři na travnaté ploše
mezi ulicemi Hostivařská, Švehlova
a Hornoměcholupská roste pozoruhodná
Lípa Evropy. Byla vysazena 9. května
2000 na počet Evropského dne v Praze,
který byl uspořádán k 50. výročí od podpisu tzv. Schumannovy deklarace mezi
Francií a Německem, která je považována
za počátek evropských integračních
snah. Lípu vysadil tehdejší starosta Prahy
15 Jan Nádvorník za pomoci Ing. Ivana
Holešinského (tehdejšího vedoucího odboru životního prostředí na Praze 15). V tento den byla vydána i poštovní známka
v hodnotě 9 Kč - Společná známka Evropy
- EUROPA 2000 - Budování Evropy.
Zdravotní stav lípy je dobrý a za několik
let bude skutečnou krajinnou dominantou.

Jilm Na Zátorách v Holešovicích
V Holešovicích v prostorách u konečné
autobusů můžeme nalézt statný jilm vaz.
Ten je dosud živou připomínkou někdejších starých Holešovic (čtvrť Zátory),
která byla v tichosti zbourána v roce 1978,
aby otevřela prostor pro vybudování stanice metra, autobusového terminálu a vlakové stanice Praha-Holešovice. Strom byl
v minulosti součástí aleje, která vedla ulicí
Na Zátorách, jejíž existence byla demolicí
domů ukončena (pojmenování zůstalo jen
v úseku mezi komunikacemi Plynární
a Partyzánská). Název ulice a celé čtvrti
s malebnými domky byl odvozen od
zátvor, které značily nízký břeh zadíraný
při jarním tání ledovými krami.Vzhledem

Na Praze 6, ve středovém pásu ulice
Evropská, kousek od konečné tramvají
Divoká Šárka, najdeme dosud nejpočetnější skupinu pražských významných stromů. Tvoří je Alej osobností čítající 90 platanů, které byly vysazeny k výročí 90 let
Prahy 6 a dostaly pojmenování po významných lidech, kteří v Praze 6 žili nebo
jsou s ní spojeni svým dílem. Každý ze
stromů nese jméno významné osobnosti,
dva stromy se jmenují po dvojici. Platanovou alej dotváří informační systém,
pomocí něhož se dozvíte jména jednotlivých osobností. Slavnostní odhalení
aleje proběhlo 4. září 2010.

Lípa republiky v Klementinu
V samotném centru města na Praze 1
přímo u astronomické věže v Klementinu
roste na travnaté ploše pamětihodná lípa.
Její nápadně rovný kmen zdvihá trojúhelníkovou korunu, která se natahuje za
sluncem. Lípa je důležitou připomínkou
naší historie. Byla slavnostně vysazena
5. listopadu 1968 na počest 50. výročí
vzniku Československé republiky. Z dochovaných fotografií archivu Národní
knihovny ČR se podařilo dopátrat, že lípu
vysadil tehdejší ředitel Státní knihovny
ČSR PhDr. Josef Vinárek společně s dalšími zaměstnanci knihovny za účasti
početného publika. Vinárek se narodil
v roce 1920 v Chlebičově na Opavsku. Již
od dětství měl dvě velké vášně – knihy

a křížovky a hádanky. Osmileté období
(1962 – 1970) jeho působení ve funkci
ředitele naší největší knihovny po druhé
světové válce patří nesporně k nejúspěšnějším etapám její historie. Lípa je
zároveň téměř 50 let svědkem teplotních
rekordů, které zde v posledním desetiletí
padají stále častěji. Nejchladnější den lípa
zažila rok po své výsadbě, kdy 22. 12.
1969 bylo mínus 20,0 ºC. Tím pro ni dosud
nejteplejším dnem se stal 27. červenec
1983, kdy musela přežít 37,8 ºC. Je až
obdivuhodné, že lípa zvládá růst na tak
exponovaném místě ve středu města.
V astronomické věži Klementina začala
meteorologická pozorování v polovině
18. století. Systematicky jsou zaznamenávána od roku 1775, což zajistilo nejdelší
souvislou řadu pozorování na světě.

Lípa svobody ve Vysočanech
Budete-li mít cestu na Prahu 9 do Vysočan,
tak nedaleko stanice metra B Vysočanská
před budovou gymnázia v Sokolovské
ulici roste význačná Lípa svobody. Byla
zasazena žáky vysočanské školy za účasti
představitelů vysočanské radnice 27. října
1928, v předvečer desetiletého výročí
vzniku naší republiky. Sazenice lípy byla
pořízena nákladem majitele restaurace
U lípy, kde bylo připraveno pro účastníky
i malé občerstvení. Dnes prostranství pod
lípou slouží především k odpočinku
studentům tamější školy.

Hrušeň obecná na Vítězném
náměstí
Na Praze 6 v Dejvicích na Vítězném
náměstí roste nápadná krajinná dominanta.
Tou je hrušeň, která je posledním stromem, jenž zůstal zachován z někdejší
ovocné aleje vedoucí ke kostelu sv.
Matěje. Alej padla zřejmě počátkem 60. let
minulého století při výstavbě areálu
vysokých škol. Zajímavostí také je, že alejí
s křížovou cestou chodili účastníci první
jarní poutě v Praze – Matějské. Vzhledem
k posunu charakteru pouti od náboženského k zábavnímu a zvýšení počtu
účastníků byla pouť postupně posunována
níže do Dejvic až na Vítězné náměstí.
Kvůli výše zmíněné výstavbě budov byla
nakonec přesunuta do Holešovic na
výstaviště, kde se koná dodnes. Hrušeň
tedy není významná jen svým vzrůstem
a věkem, ale též připomíná historické souvislosti. Pro svoji hodnotu a statný vzrůst
má nejlepší předpoklady, aby byla vyhlášena za památný strom.
www.prazskestromy.cz
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TEXT A FOTO: JIŘÍ JUŘÍK

Celkový
pohled na
palác Ishak
Pasha

PŘÍBĚH JEDNÉ LEGENDY
ANEB JAK JSEM VIDĚL NOEMOVU ARCHU

Existují příběhy, které zná snad celý civilizovaný svět
a rozhodně k ním patří biblické vyprávění o Noemově arše.
Pak jsou další legendy, které se tradují napříč kontinenty
a náboženstvími, sem patří mnoho staletí předávané zkazky
o celosvětové potopě. Že oba příběhy spolu souvisí, je více
než jasné.
ovídání o Noemovi a jeho záchranné misi mne
doprovázelo od raného dětství, nejprve v podobě více
pohádkové, kde byla zachraňována zvířátka, později již
jako příběh z Bible, který měl mnohem hlubší podtext. Postupem
let jsem získával další informace, které vše posouvaly dále, a do
říše fantazie, kde jsem slyšel funění a kopýtka na Archu
nastupujících zvířat, začaly pronikat informace ze světa reálného.
Bájná hora Ararat (5156 m n.m.) nalezla své skutečné místo na
mapě. Dověděl jsem se, že legendy o potopě si předávají domorodci z Bolivie, Austrálie, Aljašky, Ruska. Údajně prý existuje takovýchto příběhů na 270, takže na tom asi něco bude. Vše dovršily
informace, že pozůstatky Noemovy archy byly skutečně nalezeny,
navíc v místech, kde podle všech legend měly být, tedy poblíž
Araratu. A tak vznikla velká výzva, přesvědčit se na vlastní oči.

P

Čajovna nebo ulice,
v Dağubeyazitu jedno.

Vstup do harému,
bohužel již opuštěného.

VSTUPNÍ INFORMACE
Netřeba snad připomínat příběh o Noemovi, zkaženosti lidstva,
božím hněvu, Arše, potopě a záchraně. Vše se mělo odehrát v roce
2104 před naším letopočtem, zde se pověsti rozcházejí, nicméně
základ zůstává zachován, například i v Eposu o Gilgamešovi. Pro
nevěřící se až do roku 1959 jednalo o pouhou legendu z Bible,
ale toho roku, při kontrole leteckých snímků z mapovacího projektu NATO, nalezl turecký armádní kapitán L. Durupinar podivný útvar připomínající velikou rozpadlou loď. Vyvýšenina, tedy
onen neobvyklý útvar je dodnes označován jménem svého
objevitele. Ale co důstojník tehdy objevil, není dodnes spolehlivě
vyjasněno.

Druhou skupinu mých informací tvořily údaje z map
a zkušenosti předchozích cestovatelů. Bohužel vše bylo nejen
několik let staré, ale až rozporuplné, především díky tomu, že
Archa leží jen několik km od hranic a navíc uprostřed neklidného
Kurdistánu, kde se situace rychle mění podle polického vření.
Dokonce jsem se dočetl ve zcela novém článku, ale to až po
návratu, že je pro turisty zcela nepřístupná, protože leží uprostřed
vojenského prostoru.
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Silnice
z města
Dağubeyazi
tu směr
hory

DRUHÝ POKUS

PRVNÍ POKUS
Pokud chcete vidět Noemovu archu, musíte procestovat celým
Tureckem až k jeho východní hranici s Iránem a Azerbajdžánem (z
Prahy asi 3 500 km). Východiskem je poněkud zaprášené
pohraniční město Dağubayazit, kam se dostanete linkovým autobusem, na kterých stojí veškerá doprava po Turecku. Prošli jsme
město, navštívili Ishak Pasha Serayi, vedle Archy druhou turistickou zajímavost. Ovšem prohlídka Seraye stojí za výšlap (nebo
cestu taxikem) asi 5 km nad město, ostatně kdo může navštívit
harém, sice již opuštěný, ale především zrekonstruovanou stavbu,
která je vrcholem otomanské architektury.
Odpoledne jsme začali hledat spoj na Nuhun Gemisi, či Nuh’s
Ark, tedy Noemovu archu, což zprvu nebyl problém. Ten začal
vznikat až po hodině čekání na odjezd dolmuše (malý mikrobus
pro místní dopravu), zatím se setmělo, a my konečně vyjeli po
silnici D100, až jsme dojeli přímo k iránské celnici, kde všichni
vystoupili. Řidič neustále opakovat: „No problem“, vrátil se
kousek a odbočil na vedlejší cestu k Arše. Ovšem asi po 2 km
zastavil před vojenskými zátarasy s ozbrojenou hlídkou, zde nám
přestal rozumět a odjel do nedalekého domu, kde „náhodou“
bydlel. Důstojník nám i přes velmi chabou angličtinu rezolutně
vysvětlil, že dál nemůžeme, ani tady nesmíme nikde přespat.
Takže pěšky a stopem zpět do Dağubayazitu, kde jsme na jakési
louce na okraji zástavby přespali.

Ráno bylo milostné, modré nebe, nikdo nás nevyhodil a navíc ze spacáku výhled na sluncem ozářený Ararat. Po sbalení věcí
nás místní dobrodinec, využívajíc zaklínadlo „No problem“,
odvezl na stejné místo, kde začala včerejší anabáze. Nakonec
jsme vsadili na jistotu a najali si taxi. Ovšem nejprve jsme úspěšně
usmlouvali cenu, protože jsme již dobře věděli, že k Arše to není
100 km, jak tvrdil řidič, ale necelých dvacet. Tam i zpět a asi
půl hodiny čekání na místě za 50 lir, tedy necelých 600 Kč. Nastala stejná cesta jako včera večer, ale vojenské zátarasy byly
průjezdné. Vedlejší prašná silnička k Arše je strmá. Toyota jela
na jedničku a to sotva, ale těch asi 6 km odbočky od hlavní, navíc
do nadmořské výšky asi 1900 metrů, vystoupala. Sem tam stádo
ovcí, jinde vojenský objekt, kulometné hnízdo a najednou dost.
Parkoviště a podivná, červená stavba, to je malé muzeum
a návštěvnické centrum z roku 1988, odkdy na něj nikdo nesáhnul.
Od budovy je krásný výhled na Ararat. V okolí je na jedné straně
horská stráň, na opačné rozsáhlé údolí pod vyhaslou sopkou,
uprostřed něho neobvyklý útvar, Archa, konečně.

Podivný útvar, je to Archa nebo hříčka přírody?
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z nadhledu
Ararat v plné
kráse,
tentokrát
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obvyklé
mračné
čepičky

CO TAM VLASTNĚ JE
Od objevení podivného útvaru ve tvaru rozpadlé velké lodě se
odvíjí neukončený spor, co to je. Jedna skupina lidí tvrdí, že jde
o pozůstatky skutečné Archy. To dokazují jednak rozměry, tvarem
a umístěním objektu, ale také nálezy zkamenělého dřeva, zvířecího
trusu a chlupů a dalšími objevy, například stabilizátorů v podobě
balvanů s otvory, ale rovněž ocelovými nýty dodnes držícími
zkamenělé dřevo. Tuto verzi údajně potvrdil i Dr. Brandenburger,
odborník na letecké snímkování, který v 60. letech odhalil
raketové základny na Kubě. Druhá skupina, tvořená především
střízlivými vědci, vše pak vyvrací a tvrdí, že „sice jde o víceméně
neobvyklý geologický úkaz, ale nikoliv o Archu samotnou.“ Jejich
argumenty vycházejí z poznatků a metod západní vědy. Ovšem
dodnes nebyl proveden důkladný výzkum místa, natož s využitím
nejmodernější techniky. Poslední průzkum započal v roce 1977
a prováděl jej Ron Wyatt. Vše skončilo v roce 1987, kdy zde byla
slavnostně otevřena přírodní rezervace, což mělo být projevem
potvrzení pravosti Archy ze strany tureckých úřadů. Jak se v tom
má jeden vyznat?
Odpovědět si musí každý sám, podle míry svého poznání,
přesvědčení, podle hloubky své víry. Problém Archy, ale
i ostatních „záhad“, které současná věda neumí jednoznačně dle
svých imperativ vysvětlit, vše se přechází učeným tichem až
ignorací. Co kdyby z objasnění pro nás něco vyplynulo? Něco, co
se neslučuje s naší současností, něco, co by nás nutilo zamyslet se
a, nedej Bože, přehodnotit model našeho současného chování.

Pohled do
bývalých
lázní v paláci
Ishak Pasha

Proto se jen popisuje, měří, fotografuje, ale raději se moc nešťourá,
aby se náhodou nepoodkryla nepříjemná pravda, v případě Archy
jasně popsaná v Bibli.
Sám za sebe mohu napsat jen tolik, že jsem viděl něco
skutečně neobvyklého a především působivého. Ačkoliv po
předchozích odkryvech je střed Archy, tedy původní paluba, kde
byly nalezeny zkamenělé trámy, žebra a kovové prvky,
zakonzervován zasypáním a k vidění je pouze zborcený obvod
plavidla, i tak útvar působí více umělým původem než přírodním.
Můj zážitek jistě nabyl na intenzitě zdolanou vzdáleností od
domova, mystikou celého příběhu, ale také zcela prokazatelným
kouzlem a energií samotného místa a okolní krajiny. Stálo to za to.
Ještě upřesnění nejen pro návštěvníky Turecka: turecká káva
neexistuje, to je výmysl Čechů, turecký čaj není přeslazený, vypil
jsem jich v místních čajovnách desítky a ani jednou mi jej předem
neosladili, to se prý dělá jen turistům v rezortech.

41

TEXT: VERONIKA VOLDŘICHOVÁ, ILUSTRACE: PAVEL PROCHÁZKA

Ilustrátor přírody
MVDr. PAVEL
PROCHÁZKA

Narodil se 14. 4. 1962
v Roudnici nad Labem.
Po absolvování studia na
Veterinární a farmaceutické univerzitě v Brně
pracoval jako veterinární
lékař terénní služby
v Kroměříži. Když se na
začátku 90. let
přestěhoval do Vlčnova,
bylo zřejmé, že pro
„nadbytečnost“ nebude
dost dobře možné ve
veterinární praxi
pokračovat. Přechodně
pracoval (jakožto bývalý
horolezec) ve výškách, pak se ale rozhodl pro dráhu
výtvarníka. Malování, do té doby koníčka pro volný čas,
postupně přeměnil ve své alternativní živobytí. Od roku
1991 se převážně věnuje přírodovědné ilustraci. Tvoří
jednak pro některá knižní nakladatelství (Albatros, Granit,
Aventinum, Scientia, Slovart a Academia) a také pro různé
instituce s přírodovědným nebo environmentálním
zaměřením (Národní park Šumava, ZOO hlavního města
Prahy, Národní muzeum, Moravské zemské muzeum,
některé správy CHKO, ČSOP, střediska ekologické výchovy,
naučné stezky… aj.).

n Jak jste s ilustrováním přírody začínal?
Možná to bude znít jako klišé, ale už jako malý kluk jsem
pořád někde něco čmáral. Pravda, nejdřív to byly lodě, auta
a letadla, když jsem ale zjistil, že stále více a více jsem fascinován
přírodou a prakticky vším, co v ní nacházím, plynule jsem začal
přecházet na zvířata. V té době mě ani ve snu nenapadlo, že bych
mohl výtvarničit i profesionálně. Tehdy jsem se rozhodl, že budu
veterinářem. Po několika letech práce na obvodu jsem se přestěhoval do Vlčnova… Co se týče veterinární péče, byla „tato nika
už zaplněná“ a stal jsem se zde už pátým „bydlícím“ veterinářem.
A tak jsem byl rád, že můžu oprášit štětce, barvy a paletu a pustil
jsem se do malování. Potkal jsem několik skvělých lidí, kteří stáli
na začátku mé cesty: Jarka Mošťka z tehdejšího ref. živ. prostředí
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 Člunozobec nilský lovící kořist – pro informační systém Zoo hl. m. Prahy

 Rašeliníkový koberec s rostlinami v rašelinném lese, interaktivní materiál
Šumavská rašeliniště pro středisko ekologické výchovy při NP
a CHKO Šumava.

v Kroměříži, s nímž jsem uskutečnil svoji úplně první zakázku,
s dr. Jiřím Tronečkem jsme začali, už poměrně systematicky, pracovat na výukových materiálech pro ZŠ a s mým učitelem a kamarádem Mgr. Standou Chvapilem jsem měl možnost ilustrovat
svoji první knihu – o papoušcích a jiných okrasných ptácích.
No, tak to nějak začalo…
n Co nejraději kreslíte, co Vás na ilustrování nejvíce baví?
Srdcem jsem především ornitolog, takže mým nejoblíbenějším tématem jsou ptáci, a je vcelku jedno z jakých řádů a čeledí,
všichni jsou to úžasní tvorové… A jsou pro mě nekonečnou
výzvou. S potěšením se ale pustím i do brouků, ještěrek, savců
a i rostlin.
Rád kreslím také dioramata – různé biotopy, v nich obsažené
předivo vazeb a souvislostí mezi jednotlivými aktéry… To je také
věčná a vděčná výzva. Navíc si jejich ztvárnění užívám… Jako
bych byl do jejich prostoru vtažen a byl tam na návštěvě.
To mě baví.
Obecně lze říci, že má práce je i mým koníčkem. To samo
o sobě je už velké štěstí a zdroj radosti.

 Horská smrčina pro knihu Encyklopedie naší přírody, autor M. Anděra, vydal Slovart, 2000
 Pěvci, Příroda České republiky, Academia, 2007

n Jak se ilustrování přírody snoubí s Vaším povoláním?
Vzhledem k souvislostem, které jsem naznačil v první odpovědi, se moje veterinární činnost postupně dostala až na okraj
a ilustrování se pak stalo na dlouhá léta jedinou činností, kterou
jsem si zajišťoval živobytí. V každém případě jsem často, zvláště
při ilustrování obratlovců, s povděkem zavzpomínal na studium
anatomie a na to, co se „skrývá pod kůží“, a jak „to tam vlastně
všechno funguje“
V současné době jsem zaměstnán u společnosti, která vyvíjí
a vyrábí veterinární vakcíny, takže je zapotřebí hlavně dobře
zorganizovat pracovní čas.
n Máte nějaká ilustrátorská přání nebo plány do
budoucna?
Přání? Zdravé ruce a zdravé oči. A pokud se vlastního ilustrování týká, tak hlavně pěkné a „chutné“ náměty. O to ale nemám
nouzi. Moji kolegové v NP Šumava, pražské ZOO a na dalších
pracovištích mají vždy nachystáno něco zajímavého k malování.
Už se těším.

Kulík mořský,
archiv autora
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