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rostlinám přiřazuji formu s názvem
„beskydica“, tedy dle pohoří Beskyd, kde
se tito nádherní jedinci vyskytují. 

Typus (herbářová položka): Lokace
nalezišť neuvádím vzhledem k čím dál
častějšímu vykrádání lokalit vzácných
a ohrožených druhů. Současná legislativa
velmi znesnadňuje či téměř neumožňuje
fyzické osobě uchování položky chráněné
rostliny, zvláště orchideje, v odborných
zařízeních (muzeum apd). Proto dokládám
typus alternativně, a to formou fotografií

v tomto článku. Rostliny jsou moni-
torovány a doložitelné pomoci kvalitních
fotografií a makrofotografií, kde lze oproti
klasické herbářové položce doložit barvu
květů, což je jediná odchylka oproti kla-
sickým formám rostlin.

májového) jsou velmi výrazní a tím i ná-
padní tak, že je jako první spase lesní zvěř,
což brání jejich většímu rozšíření (rostli-
na se nevysemení). K barevné odchylce
došlo nejspíše křížením obou popisova-
ných „mateřských“ druhů prstnatců v hod-
ně dávné minulosti. U následných potom-
ků se zachovala pouze barva, která byla
nejspíše pro dané jedince dominantní.
Druhou možností, proč je barva květů tak
odlišná, by mohlo být to, že došlo k opy-
lení bíle kvetoucích jedinců (kteří jsou na
lokalitách taktéž zastoupeni) s jedinci
s klasickou fialovou barvou, přičemž vý-
vojem (vlivem dominantních genů) tato
pozměněná forma barvy květů rostlin
získala převahu. Přesnější analýzu by
případnému zájemci o danou problema-
tiku poskytla až genetická analýza. Ta však
pro tento popis není podstatná, popisuji
pouze viditelné – barevně jasně odlišné
formy rostlin, které se v oblasti Beskyd
stabilně vyskytují již řádku let. Zkoumá-
ním na jiných lokalitách (i v jiných stá-
tech a pohořích) jsem neobjevil obdobné
rostliny. Obecně je barevná variabilita
prstnatců, zvláště prstnatce Fuchsova,
velmi častá. Ovšem rostliny v Beskydech
jsou jasně identifikovatelné, a proto stojí
za vyčlenění a označení. Nově popsaným

Dvě nové formy prstnatců u nás
V loňském zářijovém čísle Niky jsem popisoval novou varietu
střevíčníku pantoflíčku. Tímto článkem bych rád doplnil a dokončil
dlouhodobě pozorované výskyty rostlin, které si ještě popis zaslouží.
Botanickým pozorováním v oblasti Beskyd, které začalo v 80. letech
minulého století Františkem Procházkou a následně mnoha dalšími
botaniky, bych velmi rád dokončil problematiku barevně se
odlišujících prstnatců, které se vyskytují především v oblasti od
Vsetína po Oravu.

Nově popsané formy rostlin:

Dactylorhiza fuchsii (Druce) Soó subsp.

fuchsii f. beskydica Chmiel

Dactylorhiza majalis (Reichenb.) Hunt et

Summerh. subsp. majalis f. beskydica

Chmiel

Obě rostliny jsou vizuálními znaky
i dobou kvetení shodné s již popsanými
„mateřskými“ druhy rostlin, tedy Dactylo-
rhiza fuchsii (Druce) Soó subsp. fuchsii
(dále jen prstnatec Fuchsův) a Dactylo-
rhiza majalis (Reichenb.) Hunt et Sum-
merh. subsp. majalis (dále jen prstnatec
májový). Proto zde není zapotřebí další
popis, který je dohledatelný v odborné
literatuře. Co je na rostlinách tak výji-
mečné a odlišné oproti jiným rostlinám
téhož druhu, je výrazná barevná odchylka
květů. Květy jsou u obou popisovaných
forem bílé s jemně fialovým lemováním
po okrajích. U některých barevných fo-
rem je zcela potlačeno zabarvení či
tečkování pysku. Pak takovéto rostliny
působí téměř vyhraněným dvojbarev-
ným dojmem. V populacích prstnatce
Fuchsova bývá zastoupeno na lokalitách
odhadem 0-20% jedinců. U prstnatce má-
jového je tento počet výrazně menší,
odhadem 0-2%. Jedinci (zvláště prstnatce

Description:

Dactylorhiza fuchsii (Druce) Soó

subsp. fuchsii f. beskydica Chmiel; The
plant is 15-60 cm high, the stem is
straight, the longest leaf of the plant is
4-5,5 (-6.5) x longer than wide, leaves
are spotted, blooms in June and July,
flowers are white with fine purple trim
around edges, the fruit is a capsule. 
Dactylorhiza majalis (Reichenb.) Hunt

et Summerh. subsp. majalis f. beskydi-

ca Chmiel; The plant is up to 50 cm
high, leaves are often spotted – 70% of
individuals in the population, blooms
from May to July, flowers are white with
fine purple trim around edges, the fruit
is a capsule. 



L etošní  léto, i to babí (nebo chcete-li indiánské) se vydařilo. Až se mi
chce říci, že tento způsob léta zdá se mi mimořádně zdařilý. Z pohledu
hydrologů zase tak moc zdařilé nebylo. Dlouhodobý deficit zejména

podzemních vod se dále prohlubuje a otázka sucha začíná být čím dále, tím více
diskutovanou. Od jara proběhlo na toto téma několik konferencí a seminářů
a kromě výstavby nových vodních nádrží odpovědná ministerstva a státní insti-
tuce s ničím novým nepřichází. Zadržování vody v krajině a revitalizace vodních
toků je neustále skloňovaná metoda, ale v praxi „skutek utek“. To už větší naději
na realizaci mají protipovodňová opatření. Jednak proto, že jsou dobře viditelná
a lokálně opravdu přispívají k ochraně místních obcí a měst před záplavami
a jednak jsou to obvykle rozsáhlé stavební objekty za mnoho milionů, a za to se
přeci vyplatí lobovat. Mravenčí práce – regulace drobných pramenů a bystřin
prováděných přírodě blízkým způsobem, a to obvykle za pár desítek tisíc, nesto-
jí za tu námahu a proto jsou zatím spíše Popelkou. Asi bychom se měli zamyslet
jak i tyto malé zakázky zatraktivnit. Vždyť mnohde by se mohly stát součástí tzv.
„zelené ekonomiky“ a pomoci malým místním firmám a v důsledku i zaměst-
nanosti. To už věděli naši předkové, když zakládali Družstvo hrazení bystřin
a napomohli tím nejen zaměstnanosti v zaostalých pohraničních oblastech, ale
i snížili riziko povodní v dolních částech toku. On to není žádný „kumšt“. Na
těchto malých stavbách pracovali místní dělníci pod vedením zaškoleného sta-
vitele a používaly se místní materiály  – ostatně tehdejší skripta jak na to, se dají
sehnat ještě dnes. Ale jak jsem zmínil výše, jde o pár desítek tisíc a jedna taková
stavbička povodni nezabrání. Musíme si ale konečně jednou říci, že čím více
takových stavbiček bude, o to se bude snižovat riziko záplav. Na začátku třeba
o jedno procento. Ale za všechna ta léta diskuzí o velkých nádržích, bychom
možná tímto postupem byli na 20 procentech. Kdo ví? Obdobně lze postupovat
i při zadržování vody v krajině a zvyšování infiltrace. Vodu v krajině nezadržíme
výstavbou megapřehrady – v té ji jenom zastavíme. To už je pozdě. Právě ona
malá opatření ji však dokáží zadržet opravdu v ploše. To by měla být výzva pro
stát, kraje, politiky, ale i absolventy našich vysokých škol. Kolik pracovních míst
přinesl místním malým firmám program „Zelená úsporám“? Málokdo si nechá
zateplit svůj rodinný domek od některého z našich stavebních gigantů. Je to
prosté, o to však náročnější. Třeba se takové příležitosti chopí i nová zastupi-
telstva. Příklady ze zahraničí ukazují, že „Zelená ekonomika“ není jen smyšlen-
ka několika environmentálních pomatenců.

Jak jsem vám slíbil minule, přinášíme v tomto čísle nový „seriál“. Rozhodli
jsme se přiblížit vám z různých pohledů řeku Berounku a její širší okolí. Po-
stupně vás budeme seznamovat jak s přírodovědnými, tak i kulturně historic-
kými zajímavostmi. Protože je Berounka jeden z našich nejvýznamnějších toků,
očekáváme i od vás náměty a postřehy k uveřejnění.

Děkujeme za nominace na udělení ceny časopisu NIKA při 35. výročí její
existence. Až nás překvapilo, od kolika jedinců a různých organizací či spolků
jsme obdrželi návrhy. Těší nás, že je mezi námi tolik lidí, kteří by si takové oce-
nění zasloužili. O výsledku vás budeme informovat v závěru roku a snad se nám
i podaří zorganizovat předání ceny tak, abychom vás na tuto událost mohli pozvat.

Přeji vám příjemné zážitky při čtení
Miloš Gregar, šéfredaktor
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Já sám mám na starosti řízení regio-
nální kanceláře pro Evropu v Ženevě, kte-
rá je jakousi ambasádou UNEPu pro 
54 zemí tohoto regionu a spolupracuje
s nimi v definování činností, kterým se
UNEP má věnovat, ale i v konkrétních
aktivitách pro životní prostředí v jedno-
tlivých zemích (zejména v těch mimo EU).
UNEP, stejně jako celé OSN, je takový,
jaký si jej členské země vytvoří.

Jaký je vztah UNEPu a České
republiky?

Česká republika je tradičně aktivním
hráčem v rámci UNEPu, jednak jako
členská země EU (a v rámci svého před-
sednictví EU v roce 2009), ale i bilate-
rálně. Proces Životní prostředí pro Evropu,
vzniklý díky Josefu Vavrouškovi, má stále
vysoký kredit a UNEP se podílí na jeho
naplňování spolu s Evropskou hospodář-
skou komisí OSN. Enormní zkušenosti
českých expertů a institucí jsou patrné
v naplňování chemických úmluv, které
UNEP hostí. České vědecké instituce mají
vysoký kredit i ve zpracovávání výhledů
životního prostředí, jako je GEO (Stav
a výhled světového životního prostředí).
Pozitivně je hodnocena i práce ČR v ob-
lasti udržitelné spotřeby a výroby, nebo
ochrana ozónové vrstvy v rámci Mont-
realského protokolu, který UNEP také
hostí. A věřím, že moje znalost českého
prostředí a nynější angažmá v UNEPu na-
bídnou i další oblasti spolupráce, o kterých
jsme při mé dubnové návštěvě v Praze
s panem ministrem Brabcem diskutovali.

Posuňme se od úřednické roviny
k praxi. Jak vidíte z celosvětového

koordinoval. Druhým mezníkem byla dal-
ší stáž ve Spojených státech, tentokrát 
jako studenta Právnické fakulty UK, která
mě inspirovala k zavedení tzv. Právních
klinik v České republice, z čehož vznikl
dnešní Ekologický právní servis. Když 
mi ke konci studií nabídl práci odbor
zahraničních vztahů ministerstva život-
ního prostředí na agendě přístupu
k Evropské unii, neváhal jsem ani chvilku
a dodnes na období příprav na vstup do EU
rád vzpomínám. Práce na mezinárodní
úrovni, nejprve roční působení v Evropské
komisi a nyní již tři roky na globální
úrovni v UNEPu, vyplynuly z mojí
dlouhodobé orientace na životní prostře-
dí, právo a mezinárodní vztahy.

Jaké je poslání UNEPu a Vaše
postavení v této organizaci.

UNEP je organizace, která nemá
v oblasti životního prostředí obdoby. Je
domovem řady globálních úmluv, sleduje
trendy ve stavu a ochraně životního
prostředí a je společnou platformou mi-
nistrů životního prostředí celého světa. 
Po 40 letech působení se UNEP v Riu
2012 dočkal faceliftu – posílení a upgra-
de UNEPu je jedním z nejčastěji cito-
vaných pozitiv konference Rio+20, a tento
rozšířený mandát se nyní snažíme na-
plňovat. Mandát UNEPu přitom nekončí
u ministrů životního prostředí, tak jako ne-
stačí, aby se ochranou životního prostředí
zabývali jen tito ministři a jejich úřady.
UNEP koordinuje otázky životního pro-
středí v rámci celého OSN a spolupracuje
s množstvím partnerských organizací.
Evropská unie a její členské státy přitom
patří k nejdůležitějším partnerům.

O životním prostředí na nejvyšší úrovni
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Začátkem letošního roku se v Praze 
opravdu jen na skok zastavil JUDr. Jan
Dusík M.Sc., kterého známe, mimo jiné,
jako bývalého ministra životního prostředí.
V současné době Jan Dusík působí 
na vysoké pozici v UNEPu. Rozluštění této
zkratky, ale i řadu informací ze zákulisí
celosvětové péče  o životní prostředí jsme
se dověděli při následujícím rozhovoru.

Řekněte nám nejprve něco o tom, jaký
je Váš osobní vztah k přírodě a jak
jste se dostal k ochraně řivotního
prostředí..

K ochraně životního prostředí jsem
měl úzký vztah už od dětství – otec byl
lesník a v přírodě jsem trávil mnoho času,
ačkoliv jsme bydleli na předměstí Plzně.
Můj starší bratr mě pak přivedl do hnutí
Brontosaurus, kde jsem vedl dětský oddíl
a pak při studiích v Praze pracoval
dobrovolně a následně z části i jako
zaměstnanec jeho kanceláře v Holešo-
vicích. Hned po revoluci se mi naskytla
jedinečná příležitost se jako jeden ze dvou
Čechů přes Chartu 77 zúčastnit mlá-
dežnického tábora v americké Virginii se
zaměřením na vztah mládeže a životního
prostředí. Tím se mi otevřely horizonty 
pro další angažmá nejen v Česku, ale
především pro mezinárodní práci, kterou
jsem v hnutí Brontosaurus několik let

Inverze v Praze



otázkou spíš zůstává míra ambice či
rozdělení globálních závazků (jako jsou
například emise CO2).

Jakou budoucnost vidíte v ochraně
životního prostředí?

Podle mého názoru je budoucnost
ochrany životního prostředí v plném
začlenění do udržitelného rozvoje a jeho
důsledném uplatňování. Mám vizi, že ve
chvíli, kdy budou problémy životního
prostředí pod kontrolou, nebude potřeba
mít po světě ministerstva životního
prostředí (tak jako jsem byl před lety
šokován v Japonsku tím, že nemají
inspekci životního prostředí, protože
zákony přece všichni dodržují). Do té
doby, než k plné integraci ochrany
životního prostředí do ostatních resortů
dojde, ale potřeba aktivní ochrany vůči
různým negativním vlivům zůstává. Ne
ovšem jako bariéra jakéhokoli rozvoje, 
ale ve formě účinného a rovnovážného
regulátora.

Vidíte v poslední době nějaký 
pozitivní posun ve stavu životního
prostředí?

Zmínil bych tři pozitivní momenty,
které dávají naději na to, že se globální
krizi životního prostředí podaří zastavit.
Prvním je doložený úspěch Montrealského
protokolu, jehož naplňování dokázalo
odvrátit hrozbu narušené ozónové vrstvy
a problém do značné míry zakonzervovalo.
Druhým je loňské přijetí Minamatské
úmluvy o omezování vypouštění rtuti do
životního prostředí; po mnoha letech byla
přijata nová mezinárodní úmluva, která
reaguje na velmi důležitý environmentální
i zdravotní problém. A konečně to, že je
dnes globálně přijímána vize zelené
ekonomiky (byť se o ní v některých
zemích hovoří pod jiným názvoslovím)
a vztah životního prostředí k ekono-
mickému růstu se tak dostává do větší
rovnováhy.

Čeká nás ještě tvrdá práce, ale věřím,
že nové cíle udržitelného rozvoje, které by
měly v příštím roce nahradit rozvojové 
cíle tisíciletí, přinesou potřebné propojení
všech dimenzí udržitelného rozvoje
a stanoví priority pro všechny země světa.
Má-li být ochrana životního prostředí
úspěšná, nemůže být složena jen z kata-
strofických vizí, ale musí hledat a re-
plikovat pozitivní osvědčená řešení.

Děkujeme za rozhovor.

západní civilizace) zvyklí, prostě dojdou,
nebo se stanou luxusním artiklem. Druhé
globální ohrožení vidím v rychle postupu-
jící změně klimatu; pokud by se na konci
roku 2015 nepodařilo přijmout novou glo-
bální dohodu s jasnými závazky hlavních
znečišťovatelů, světové klima patrně bude
čelit dramatickým nezvratným změnám;
zde je skutečně za minutu dvanáct.

Jak se daří zvládat určitý konflikt
mezi snahou některých zemí po
maximálním ekonomickém růstu na
straně jedné a na druhé pak stojí
ochrana životního prostředí?

Domnívám se, že se tradiční vztah
a bipolarita bohatého severu a chudého
jihu vyvíjí. Dnes je Čína hlavním eko-
nomickým hráčem světa, ale současně si
uvědomuje vysokou rizikovost svého
ekonomického růstu pro životní prostředí
doma i na celém světě. Princip tzv.
společné, ale rozdílné odpovědnosti (com-
mon but differentiated responsibilities,
CBDR) je zmiňován při všech důležitých
mezinárodních vyjednáváních, ale do
značné míry se zužuje na snahu získat
finanční prostředky pro ochranu životního
prostředí v rozvojových zemích, což je
dále komplikováno doznívající globální
ekonomickou krizí v rozvinutém světě.
Samozřejmě zejména čerpání přírodních
zdrojů v rozvojových zemích je stále
výrazně ovlivněno poptávkou zemí roz-
vinutých a stejně jako nyní aktuální téma
nelegálního obchodu s divoce žijícími
živočichy. Nicméně všechny státy si dnes
uvědomují, že k zabránění skutečně
zásadních negativních změn životního
prostředí je potřeba, aby se zapojil každý,

nadhledu situaci životního prostředí
v Česku? Hrozí naší zemi nějaké
ohrožení z okolí?

Životní prostředí je svou povahou
specifické – nerespektuje hranice států.
Nemusíme chodit ani tak daleko, jako je
změna klimatu, díky níž jsou nejvíce
ohrožené malé ostrovní státy, jejichž po-
díl na vzniku změny klimatu je zaned-
batelný. Znečištění ovzduší na Ostravsku
na česko-polské hranici, nelegální přes-
hraniční dovozy odpadů z Německa nebo
znečištění Labe při povodních 2002 jsou
jen některé příklady toho, proč je
v ochraně životního prostředí mezinárodní

spolupráce nezbytná. I proto je dobře, že
díky vstupu do Evropské unie Česká
republika převzala moderní ekologickou
legislativu a že se ji vcelku daří naplňovat
a environmentální problémy a negativní
vlivy na člověka a přírodu nejsou tak
závažné jako v některých jiných částech
světa. Důležité jsou ale meze čerpání
přírodních zdrojů, ke kterým se celo-
světově rapidně přibližujeme; a v Česku
samotném je přitom dosud velký ne-
využitý potenciál v energetické a ma-
teriálové účinnosti.

Světové problémy životníhoprostředí
se jistě diametrálně liší podle ekono-
mické úrovně, klimatických podmínek
atp. Existuje nějaké společné ohro-
žení pro celou zeměkouli? Co vás
nejvíce zaměstnává?

Už jsem zmínil meze čerpání pří-
rodních zdrojů (tzv. planetary boundaries).
Byť na jejich stanovení neexistuje globální
shoda, jasně se blíží okamžik, kdy prostě
některé zdroje, na něž jsme (v podmínkách
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V yhlášení přírodní památky Krá-
ličina-Povýmolí bylo zadosti-
učiněním státní ochrany přírody

těm nadšeným dobrovolným ochráncům
přírody z Úval, kteří věnovali spoustu
svého volného času jak na přípravu
projektu obnovy říční nivy, tak na její
realizaci. Nesmírně si vážím všech těch
obětavých lidí, ale nedá mi to, abych
nejmenoval aspoň tři z nich, kteří byli duší
i srdcem projektu. Jsou to paní Mirka
Borecká a pánové Petr Urban a PhDr.
Vítek Pokorný. A nesmím přitom zapo-
menout na ochotnou spolupráci Lesů
České republiky ani na vstřícnost měst-
ského úřadu v Úvalech. 

Ono to všechno vlastně začalo
mnohem dříve. To by bylo na dlouhé po-
vídání, tak jen velmi stručně. V sousedství
Klánovického lesa přátelé z Klubu přátel
historie a přírody Úval (dále jen Klub
přátel) objevili přírodní hodnoty opomí-
jené Škvorecké obory. Vypracovali od-
borné hodnocení a podali na Středočeský
kraj žádost na vyhlášení Přírodního parku
Škvorecká obora – Králičina. Hodnocení
v odborném posouzení obstálo a žádost
uspěla. V lednu roku 2009 Středočeský
kraj vyhlásil přírodní park Škvorecká
obora – Králičina. 
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Začátek roku 2014 začal  pro občanské sdružení Klub přátel historie
a přírody Úval š^astně. Hejtman Středočeského kraje Ing. Miloš Petera
podepsal vyhlášení přírodní památky Králičina – Povýmolí. Tím se
završilo dlouholeté úsilí lidí, kterým není příroda kolem nás lhostejná. 

Blatouch bahenní (Caltha palustris L.)

Niva říčky
Výmoly

Dymnivka dutá (Corydalis cava L.)

Sasanka hajní (Anemone nemorosa L.)

PŘÍRODNÍ PAMÁTKA 

KRÁLIČINA-POVÝMOLÍ
NOVÉ ZVLÁŠTĚ CHRÁNĚNÉ ÚZEMÍ VE STŘEDOČESKÉM KRAJI



pozoruhodný geomorfologický tvar území,
jehož nivu se čtvrtohorním aluviem utváří
meadrující tok říčky Výmoly. 

Již 9. července 2009 Klub přátel
předložil Středočeskému kraji návrh na
vyhlášení zvláště chráněného území –
přírodní památka Králičina a Povýmolí. 

Rozloha navrhované přírodní památky
činila cca 20 ha. Zahrnuje cca 11 ha luk
v nivě meandrující říčky Výmoly, cca 5 ha
pásu smíšeného lesa se skalními algon-
kickými výchozy na stráni nad nivou, cca
3 ha řídkých porostů topolů a osik ve
východním cípu a cca 1 ha keřovitého
porostu v jihozápadní části území. 

Důvodem pro vyhlášení přírodní pa-
mátky je kromě geologické pozoru-
hodnosti ochrana dřevinných, bylinných
a živočišných společenstev.  

Stromový porost v navrhované pří-
rodní památce tvoří vrba bílá, olše lepka-
vá, topol osika, dub letní, dub zimní, habr

Při té příležitosti pracovníky státní
Agentury ochrany přírody a krajiny
a Středočeského kraje  zaujala niva říčky
Výmoly. Niva měla nesporné přírodně
krajinářské hodnoty a přátelé z Klubu
začali prosazovat myšlenku, že by stála za
vyhlášení přírodní památkou. Jen si
představte, že tohle údolí vlastně za-
končuje geologický zlom táhnoucí se
až od Malého Toku v Brdech!  Ten zlom

spojený s přesmyky v podstatě odděluje
horninové podloží starohor a spodních
prvohor v délce až 70 km. To dokumentují
skalní výchozy dobříšsko zbraslavského
algonkia na jedné a spodního a středního
ordoviku rokycansko-hořovicko-řevnic-
kého pásma na druhé straně.  Tím je dán

Podbílek
šupinatý
(Lathraea
squamaria l.)
z čeledi zára-
zovitých
(oroban-
chaceae) po
revitalizaci
nivy vytváří
za časného
jara  koberce
podél břehů
říčky.

UPROSTŘED
NAHOŘE:
Nápadnou
rostlinou,
která je ty-
pická pro
nivu Výmoly,
jsou kosatce
žluté. Jejich
atraktivní
květy kon-
cem května
a začátkem
června do-
slova pozlatí
nivní
mokřady.
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Devětsil lékařský (Petasites hybridus (L.)
G.M.SCH.

Mokřadní porost kosatce žlutého 
(Iris pseudacorus L.)

Doupný topol



kohoutek luční, krvavec toten, kontryhel
obecný, sítina žabí, čistec bahenní, plicník
lékařský, rozrazil rezekvítek, snědek cho-
choličnatý, vikev polní, pryskyřník plazi-
vý, netýkavka velká, bršlice kozí noha,
čistec lesní, hrachor luční, hrachor hlíz-
natý, ptačinec trávolistý.

Najdeme také angeliku lékařskou,
kerblíky lesní, krabilice mámivé a zápaš-
né, krabilice srstnaté, haluchu vodní,
jedovatý rozpuk jízlivý, kostival lé
kařský, rdesna, šťovíky kadeřavé a koňské
i voňavé tužebníky jilmové či kokoříky
mnohokvěté. 

Divoký tok
Výmoly
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obecný, javor mléč, javor babyka. Z dřevin
údolní nivy a břehových porostů připo-
menu ještě brslen evropský, hloh, trnku,
střemchu hroznovitou a svídu krvavou. 

Z bylin překvapí rozsáhlé porosty pod-
bílku šupinatého, dymnivky duté a bo-
bovité. V průběhu let došlo zanedbáním
péče o krajinu k omezení některých pů-
vodních rostlinných společenstev a druhů,
zejména ocúnu jesenního. Po vyřezání
náletových křovin  a pravidelném  kosení
luk, které trvale prováděli přátelé z úval-
ského Klubu, dochází k rychlé regeneraci
nivního ekosystému. 

Z trav nacházíme např. rákos obecný,
chrastici rákosovitou, metlici trsnatou,
bezkolenec rákosovitý, zblochan vodní,
psineček bílý, lipnici luční, pšeníčko
rozkladité, psineček výběžkatý, kostřavu
ovčí, medyněk vlnatý, poháňku hřebe-
nitou, tomku vonnou atd. aj.

Z květin zaujmou nejen bohaté poros-
ty nápadného žlutého kosatce, ale i je-
dinci vzácného kosatce  sibiřského. Ne-
přehlédnutelné jsou žlutě svítící trsy
blatouchů bahenních. Vlhké louky jsou na
jaře plné orsejí jarních, křivatců žlutých,
blatouchů bahenních, devětsilů lékař-
ských, sasanek pryskyřníkovitých, mo-
krýšů, dymnivek a podbílků šupinatých.
Později rozkvetou kakosty luční a lesní,
chrastavce, pryskyřníky, vikve, žluté pi-
tulníky, hluchavy bílé i červené a zelin-
kavé pcháče zelinné. Nenápadný je zvlášť
chráněný a ohrožený krtičník uzlovitý. 

Nivní louky kvetou mnoha dalšími
druhy rostlin, jako jsou kakost holubičí,

Mirka Borecká a Petr Urban, dobré dušeMirka Borecká a Petr Urban, dobré duše
nivy říčky Výmoly a vyhlášení Přírodnínivy říčky Výmoly a vyhlášení Přírodní
památky Králičina Povýmolí.památky Králičina Povýmolí.

Porost podbílku šupinatého podélPorost podbílku šupinatého podél
břehů Výmolybřehů Výmoly

Skokan hnědý splývá sSkokan hnědý splývá s listímlistím



území. Ve spolupráci s Lesy ČR obnovili
dvě studánky u naučné stezky. 

V naší zemi máme řadu pozoru-
hodných a přírodně hodnotných míst, která
si zaslouží vyhlášení v některé z kategorií
zvláště chráněných území. Rozvíjející se
civilizace ať přímo či nepřímo vytváří
nepříznivé dopady na přírodu a krajinu.
Pokud se krajině a přírodě věnuje do-
statečná péče – a někdy opravdu stačí pou-
há slušnost a ohleduplnost – pak se její
hodnoty podaří udržet. Nestačí však pou-
ze vyhlašovat další chráněná území, je
třeba o ta již vyhlášená náležitě pečovat.

Ideální stav nastane, když si chráněné
území si vezmou pod patronát místní 
lidé, uvědomí si, že je to jejich přírodní
poklad a péče o něj je naplňuje vnitřním
uspokojením, oprávněnou pýchou a hr-
dostí.  Tak je tomu v Klubu přátel historie
a přírody v Úvalech. Ať jsou vzorem pro
dobré lidi v dalších obcích naší země. 

mnohem více a nepochybně další pozoro-
vání jejich počet rozšíří. 

Stav nivy Výmoly byl však na začátku
druhého tisíciletí velmi zanedbaný. Lou-
ky nikdo nesekal, nikdo neodstraňoval
kopřivy a náletové dřeviny, které dusily
a vytlačovaly nivní bylinná společenstva.
Stav nivy poznamenaly povodně, splachy
z polí i voda z Výmoly, která byla
znečištěna odpadními vodami. Nekosené
nivní louky zarůstaly kopřivami, nivu
pohlcovaly nálety trnky. Ani nejasné
vlastnické poměry situaci neusnadňovaly.
Navíc se tam začaly objevovat černé sklád-
ky. Opravdu tristní stav.

Teprve v Klubu přátel historie a pří-
rody Úval si povšimli stavu věcí a roz-
hodli se sami svojí prací dát věci do
pořádku. Pozvali si odborníky ze státní
ochrany přírody AOPK a ze Středočes-
kého kraje, kteří jim poradili, jak po-
stupovat. Jarní kontrola ze Středočeského
kraje byla velmi příjemně překvapena
množstvím práce, kterou úvalští přátelé
udělali, a poskytla jim pomoc. 

Na podzimní obchůzce v roce 2013
zástupci Agentury ochrany přírody a kra-
jiny a Středočeského kraje potvrdili, že
území údolní nivy Výmoly bylo revitali-
zováno a doporučili ho vyhlásit zvláště
chráněným územím jako Přírodní památ-
ku Králičinu – Povýmolí. Přátelé z Klubu
vybudovali svépomocí na území přírodní
památky naučnou stezku se dvěma nový-
mi můstky přes Výmolu a šesti infor-
mačními panely a osadili čtyři tabulky se
státním znakem vymezující chráněné

Na území přírodní památky žije
mnoho druhů ptáků. Mezi ně patří pěnice,
budníček, červenka, rákosník, střízlík, kos,
drozd, strakapoud velký, žluna zelená,
žluva, kachna divoká, kukačka, káně lesní,
a celá řada dalších. 

Ze savců můžeme spatřit divoké
králíky, srnčí zvěř, kunu skalní, veverky,
lišku a drobné hlodavce. V roce 1994
pozorovali rybáři u břehu Výmoly pod
skálou vydru říční s mláďaty.

Ze hmyzu je pozoruhodný např.
chroustek letní, jasoň červenooký, lišaj
smrtihlav, lišaj šeříkový a další.  Z ryb,
vodních živočichů a obojživelníků upoutá
především pstruh duhový, pstruh potoční,
rak říční, vodní mlži, čolek obecný
a skokan hnědý.

Vyjmenované rostliny a živočichové
jsou pouze názorné příklady rozmanitosti
druhů zastoupených na tak malém území.
Podrobná inventarizace jich zaznamenává

Třešeň ptačí
(Prunus
avium)
miluje
hluboké,
svěží půdy
a je charak-
teristickou
dřevinou
nivních
doubrav.

UPROSTŘED
DOLE: 
Přírodní tok
Výmoly

9

www.kr-stredocesky.cz

Starohorní skalní výchozy nad VýmolouStarohorní skalní výchozy nad Výmolou



OSTRŮVKY PŘÍRODY V RUCHU VELKOMĚSTA 
Evropsky významné lokality na území metropole představují
samozřejmě důležité ostrůvky biodiverzity. Celkem v nich
napočítáme přes dvě desítky typů přírodních stanovišť (habitatů)
a rostlinných či živočišných druhů významných z celoevropského
hlediska. Pro nezasvěceného návštěvníka nemusí být význam
určitého území na první pohled patrný, a tak si dovolím všechny
pražské naturové lokality představit.

Největší v Praze je známý Klánovický les, přesněji EVL zvaná
Blatov - Xaverovský háj. Zahrnuje přírodní rezervaci Klánovický
les a přírodní památku Prameniště Blatovského potoka. Rozloha
naturového území je asi 214 ha, z toho více než polovinu pokrývají
přírodě blízké lesy hodnocené z pohledu evropských habitatů
převážně jako tzv. staré acidofilní doubravy na písčitých pláních.
I když porosty v této EVL nejsou z celorepublikového hlediska
úplně nejtypičtější a nejzachovalejší, rozlohou se jedná o pátý
nejrozsáhlejší výskyt v ČR, tedy o území velmi významné. I to
zřejmě hrálo roli při rozhodování o výstavbě golfového hřiště
v Klánovicích. Po změně územního plánu hlavního města je tento
záměr zřejmě již definitivně minulostí...

EVL Blatov -
Xaverovský

háj je
významná
především

kvůli výsky-
tu vlhkých

acidofilních
doubrav.

Xerotermní
skalní

trávníky
s kavyly jsou

charakteris-
tické pro

Prokopské
a Radotínské
údolí i další

lokality
Českého

krasu
zasahující na
území Prahy.

Nenechte se mýlit, článek není věnován svérázné povaze
obyvatel hlavního města; zabývá se opět územími
zařazenými do evropské sítě Natura 2000. Nevěděli jste, že
jsou takové lokality i v Praze? No vidíte, a ono je jich hned
jedenáct! Najdeme mezi nimi známé parky i rekreační
oblasti, další leží uvnitř botanické zahrady a jedna dokonce
na letišti...
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lesy na strmých svazích. Vápnomilné úzkolisté trávníky (tzv.
krátkostébelná kostřavová step) hostí celou řadu chráněných druhů
rostlin a velmi pestrá je i drobná fauna těchto výslunných
stanovišť.

V Radotínském údolí se vyskytují tytéž vegetační typy, ale
EVL je zde vyhlášena především k ochraně dvou významných
druhů: Z rostlin jde o kriticky ohrožený včelník rakouský, který je
vázaný výlučně na suchá, výslunná a nezastíněná stanoviště
(zejména nezarostlé horní slunné okraje vápencových stěn). Zdejší
populace včelníku je odhadována jen na několik desítek
exemplářů, jedná se ale o jednu z pouhých čtyř EVL v ČR pro
tento druh! Mezi živočichy je pak předmětem ochrany přástevník
kostivalový. Tento motýl preferuje skalnaté lesostepi, osluněné
křovinaté stráně a řídké teplomilné doubravy. Ačkoliv v celé
Evropě ustupuje, v teplých oblastech v okolí Prahy (Český kras,
České středohoří), ale i v Moravském krasu, na Pálavě či v Podyjí
je dosud lokálně hojný. Vymizel naopak ze západních
a východních Čech a z větší části Českomoravské vrchoviny.

Obě výše popsané stepní lokality jsou z biogeografického
hlediska součástí Českého krasu, což platí i pro nedalekou EVL
Lochkovský profil. Zde je přástevník kostivalový jediným
předmětem ochrany. Je tu dosud hojný díky tomu, že území
pokrývají xerotermní travinná a křovitá společenstva vzniklá
dlouhodobou  pastvou. Odhlédneme-li ale od naturové ochrany,
chrání stejnojmenná národní přírodní památka hlavně významné
naleziště zkamenělin a klasický geologický profil. Poslední
lokalitou patřící k Českému krasu je EVL Chuchelské háje. Svahy
údolí Vltavy mezi Velkou a Malou Chuchlí pokrývají dosud
z velké části přirozené lesy (dubohabřiny a suťové lesy). Plošně
méně rozšířená, ale velmi cenná jsou tu i společenstva skalních
trávníků s kosatcem bezlistým a devaterníkem šedým, nebo
širokolisté suché trávníky s dominancí válečky prapořité
a s výskytem kavylů či bělozářky větevnaté. Skalní výchozy se
vyskytují v západní části území, na jižních svazích údolí Vrutice
ve Velké Chuchli (PR Homolka).

ÚDOLÍ ČESKÉHO KRASU
Vedle Klánovického lesa se na území hlavního města rozkládají
ještě dvě lokality, rozlohou přesahující 100 ha: jsou to Prokopské
údolí a Radotínské údolí. Obě EVL tvoří významná refugia
přírody mezi stále více se zahušťující velkoměstskou zástavbou.
Vedle krajinářských hodnot (stejně jako Klánovický les i krajinný
ráz v obou jmenovaných údolích je chráněn formou přírod-
ních parků) a geologických či paleontologických zajímavostí
(naleziště zkamenělin a mezinárodně uznávané stratotypy) zde
najdeme i unikátní živou přírodu. Předmětem ochrany v Pro-
kopském údolí jsou hlavně xerotermní (tedy sucho- a teplomilné)
skalní a stepní trávníky na vápnitých podložích, ale také suťové

Mozaiky
skalních
výchozů
s lesostepní
křovinnou
vegetací
jsou
domovem
přástevníka
kostivalové-
ho i mnoha
dalších
druhů
hmyzu.

Přástevník
kostivalový.
Tohoto
motýla
nejčastěji
zastihneme
na květech
sadce
konopáče.
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na vápencích, ale na podloží drob a břidlic, místy s výchozy
žilného bazaltu a porfyritů. Velmi podobný charakter má i EVL
Větrušické rokle, ležící už za hranicí Prahy, na pravém břehu
Vltavy asi 2 km severně od Roztok.

Vazbu na výslunné polohy nad údolím Vltavy mají také
společenstva suchých teplomilných vřesovišť na výchozech
minerálně chudých břidlic, chráněná v EVL Havránka a Salabka.
Obě části lokality leží uvnitř areálu Pražské botanické zahrady
a dohromady představují jedny z nejrozsáhlejších teplomilných
vřesovišť ve středních Čechách. Původně se jednalo o historické
pastviny. Pastva je pro tato cenná společenstva považována za
optimální management, a tak je území obou ploch přepásáno
smíšeným stádem koz a ovcí i v současnosti.

STEP NEMUSÍ BÝT JEN V KRASU
Také na severním okraji Prahy se nachází evropsky významná
lokalita chránící fenomén skalních (leso)stepí. Pod názvem Kaňon
Vltavy u Sedlce se ve skutečnosti skrývá asi sedm dílčích lokalit
rozptýlených na skalnatých srázech údolí od Podbaby přes
Bohnice, Sedlec, Nový Suchdol a přesahující až k Brnkám za
severní hranici Prahy. Význačný je zde výskyt xerotermních
společenstev s mnoha vzácnými a ohroženými druhy, které se na
sousedních plošinách nevyskytují. Fenomén říčního kaňonu
umožňuje existenci pestré mozaiky otevřených skalních trávníků
s kostřavou sivou, úzkolistých suchých trávníků a společenstev
nízkých xerofilních křovin se skalníky, proložených štěrbinovou
vegetací silikátových skal a acidofilní pionýrskou vegetací
s efeméry a sukulenty. Tyto vegetační typy se vyskytují již nikoliv

V EVL
Chuchelské

háje
najdeme

i druhově
bohaté

širokolisté
suché

trávníky
(svah 

v rezervaci
Homolka ve

Velké
Chuchli).

Vzácný
včelník

rakouský
zasahuje

svým
rozšířením
v Českém

krasu až na
území

hlavního
města do

EVL
Radotínské

údolí.

Cenné skalní
stepi (na

snímku
s koniklecem

českým) se
vyskytují na

svazích
kaňonu

Vltavy na
severním

okraji Prahy.
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pařezech). Dospělci se pak živí hlavně listím dubů, kterých je
v Petřínských sadech i Kinského zahradě dostatek. 

Milíčovský les sousedící se zástavbou Jižního Města
představuje enklávu poměrně přirozených lesních porostů v okolí
soustavy rybníků s břehovými porosty a výsadbami starých stromů
na hrázi. A opět na dubech na hrázi rybníku Homolka se vyskytu-
je další z evropsky významných druhů hmyzu, tesařík obrovský.
Tento druh se vzácně vyvíjí i v jiných dřevinách, vyhledává ale
téměř vždy osluněné stromy na okrajích lesů či v alejích, nebo
solitérní stromy na loukách a pastvinách. V ČR se jedná o vzácný
a všeobecně mizející druh; na značné části území již buď vyhynul,
nebo jsou jeho nálezy jen ojedinělé. Poněkud hojnější je jen místy
v jižních Čechách (opět i díky rybničním hrázím) a na jižní
Moravě.

Nejmenší pražskou EVL je Obora Hvězda. Navzdory názvu
není chráněna celá obora, pouze mokřadní louka o rozloze
necelých 2 ha na jejím severozápadním kraji. Předmětem ochrany
je miniaturní (necelé 2 mm dlouhý) plž vrkoč útlý. K životu
potřebuje mokřadní biotopy či luční prameniště, kde žije v trávě,
ve vrstvě rozkládající se vegetace nebo ve vlhkém mechu. Je to
vlhkomilný druh, který citlivě reaguje na vysušování biotopů.
V ČR je rozšířen ostrůvkovitě na několika desítkách lokalit.

NEJVĚTŠÍ POPULACE V REPUBLICE? NA LETIŠTI!
Jak jsem už upozorňoval, význam některých lokalit běžně při
jejich návštěvě nedokážeme docenit. Jedna z pražských lokalit se
třeba může chlubit největší populací kriticky ohroženého
a evropsky chráněného druhu v celé ČR - a překvapivě se jedná
o letiště, konkrétně sportovní letiště Praha - Letňany. Přestože
z hlediska vegetace jsou tu zastoupeny převážně kulturní, narušo-
vané a sešlapávané trávníky, právě na této lokalitě žije populace
čítající až 400 kusů sysla obecného. V ČR sysel aktuálně přežívá
jen asi na 26 izolovaných lokalitách, z nichž převážnou část tvoří
právě travnatá letiště (např. Kolín, Milotice, Bezděčín, Marchanice
- všechna chráněná jako EVL), golfové trávníky (EVL Olšová
vrata u Karlových Varů) nebo různé jiné intenzivně udržované
travnaté plochy (kempy, tábořiště apod.).

ZA NATUROU DO PARKU
Za dalšími výskyty evropsky významných druhů se můžeme vydat
do pražských parků. EVL Praha - Petřín je v tomto směru asi
nejznámější. Díky velkému podílu věkovitých stromů je důležitým
refugiem xylofágní (tj. dřevem se živící) hmyzí fauny, včetně
největšího evropského brouka roháče obecného, který je v EVL
předmětem ochrany. Larvy tohoto známého druhu se několik (3-5)
let vyvíjejí v trouchnivějícím dřevě listnatých stromů (v kládách či

EVL
Prokopské
údolí
zahrnuje
i skalní stěny
bývalého
lomu nad
známým
Hlubočep-
ským
jezírkem.

Petřínské
sady
a Kinského
zahrada jsou
evropsky
významnou
lokalitou
chránící
biotop
roháče 
obecného.

Sysel obecný. Největší populaci v ČR hostí pražské letiště v Letňanech.
Foto: BS Thurner Hof, Wikimedia Commons
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řadě míst a různých typech skalního podloží, ale nejsnáze je
nalezneme v oblastech, kde je geologické podloží tvořeno vápen-
ci. Díky fyzikálním a zejména chemickým vlastnostem vápenců,
při jejich zvětrávání vznikají velmi členité reliéfy terénu, takzvané
krasy, které jsou charakteristické výskytem četných skalních
výchozů, strmých svahů a skalních stěn, na kterých se jen velmi
obtížně udrží alespoň tenká vrstva půdy, která neumožňuje za-
kořenění dřevin. Dřeviny jsou dále limitovány nedostatkem vody,
neboť tenký půdní profil zadržuje její velmi malé množství, která
se, zejména na jižně exponovaných svazích vlivem intenzivního
prohřívání půdního profilu a skalních výchozů, rychle odpařuje.
Na tato stanoviště, která označujeme jako xerotermní (teplá
a suchá), pronikají jen ojediněle pouze ty nejodolnější dřeviny,
jako jsou jalovce, dub cer nebo různé druhy jeřábů z okruhu jeřábu
muku (Sorbus aria), jako je například jeřáb řecký (Sorbus graeca),
jeřáb dunajský (Sorbus danubialis) nebo jeřáb krasový (Sorbus
eximia), které vyhledávají místa s hlubší půdou, například osypy
pod strmými srázy, dna terénních zářezů nebo hluboké pukliny
vyplněné půdními sedimenty. Mezi nejodolnější dřeviny, které
vstupují i do těch nejextrémnějších stanovišť skalních výchozů, je
třeba zařadit jalovec obecný (Juniperus communis) a skalník
celokrajný (Cotoneaster integerrimus). Stromy se proto vyskytují
solitérně, v malých skupinách nebo řídkých lesích umožňujícíchP odle působících edafických podmínek můžeme rozlišit tři

základní biotopy primárního bezlesí. Plošně nejrozsáh-
lejší jsou horská alpinská hole vyskytující se na vrcholech

našich nejvyšších pohoří, tedy Krkonoš, Jeseníků a Kralického
Sněžníku. Dalším biotopem primárního bezlesí jsou rašeliniště.
Pokud je vývoj lesa na lokalitách horských alpinských holí limi-
tován extrémními klimatickými podmínkami, pak na lokalitách
rašelinišť je růst lesa limitován vysokou hladinou podzemní vody. 

Třetím biotopem, do kterého je stromům vstup téměř
zapovězen, jsou skalní stepi a trávníky, které se vyvíjejí na mís-
tech, kde reliéf terénu neumožňuje vývoj dostatečně mocného
půdního profilu, který by zajistil dobré podmínky pro zakořenění
dřevin a jejich zásobování vodou. Jedná se zpravidla o skalní
výchozy a strmé svahy, na kterých se zvětraliny nemohou zachytit.
Půdy jsou zde zpravidla mělké, kamenité, chudé živinami, s malou
schopností zadržovat vodu, které je málo a pouze v hlubokých
puklinách.  Skalní výchozy a skalní srázy se mohou vyskytovat na

Nahoře:
PP Kotýz

Devaterník
šedý

Pokud by území České republiky bylo pustým krajem, do
kterého by člověk jen občas zabloudil a trvale zde
zemědělsky nehospodařil, byla by většina ploch pokryta
lesem. Listnatým, smíšeným nebo jehličnatým. Jakým, to by
záviselo na nadmořské výšce, klimatických a půdních pod-
mínkách, na výšce hladiny podzemní vody, obsahu živin
v půdě a řadě dalších podmínek, které souborně
označujeme jako edafické podmínky dané lokality. Na našem
území nemáme příliš mnoho lokalit, kam by les nebyl
schopen proniknout, pokut mu v tom aktivní hospodářskou
činností nebránil člověk. I přes obrovský kolonizační tlak
dřevin existují na našem území lokality, kam les přirozeně
nepronikl, kde mu extrémní edafické podmínky brání v jeho
přirozeném šíření. Jedná se o plošně omezené, zpravidla
vzájemně izolovaně se vyskytující plochy, které, protože se
na jejich vývoji nepodílel člověk, označujeme jako přirozená
bezlesí. 

PŘIROZENÁ BEZLESÍ 
VÁPENCOVÝCH OBLASTÍ
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montanum), bělozářka větevnatá (Anthericum ramosum), pryšec
chvojka (Euphorbia cyparissias).

V biotopech primárního bezlesí v krasových oblastech
přirozeně roste řada druhů rostlin, které jsou vysloveně vázány na
vápenaté substráty, nebo je preferují. Mimo již výše uvedené
druhy trav se jedná například o devaterník šedý (Helianthemum
canum), rozrazil rozprostřený (Veronica prostrata), máčku ladní
(Eryngium campestre) nebo lněnku bavorskou (Thesium
bavarum).

Na takto malém prostoru nelze popsat obrovskou druhovou
rozmanitost skalních stepí a primárních bezlesí, která je dále
umocňována jejich přechody (ekotony) do okolních biotopů.
Primární bezlesí, ač představují plošně velmi omezená území, patří
z hlediska jejich biodiverzity k nejcennějším  biotopům na našem
území a zaslouží si intenzivní ochranu, která zajistí jejich udržení
v přírodě a budoucí rozvoj.

Tařinka horská Alyssum montanum (L.) se v České republice
vyskytuje pouze v nejteplejších oblastech, jako je České
středohoří, dolní Povltaví, Pavlovské vrchy a rovněž Český kras.
Podle posledních botanických výzkumů se však jedná o tařinku
horskou Gmelinovu (Alyssum montanum subsp. gmelinii).
Všechny populace tařinky horské jsou na našem území
považovány za ohrožený druh.

Devaterník šedý Helianthemum canum (L.) v České republice
roste pouze ve středních Čechách v krasových vápencových oblas-
tech, tedy na území Českého krasu a dále v okolí Roudnice nad
Labem. Jeho výskyt je vázán na vápníkem bohaté substráty, 
tedy především na vápence. Devaterník šedý je zařazen mezi silně
ohrožené druhy naší květeny.

vývoj bylinného patra. Biotopy skalních stepí a trávníků
představují extrémní podmínky i pro traviny a byliny. Proto zde
přežívají opravdu jen ty nejodolnější druhy adaptované na toto
prostředí.

Lokality skalních stepí jsou přirozeně omezeny na velmi malé
plochy, které byly v minulosti uměle rozšířeny pastvou domácích
zvířat v lemech lesů a lesích. K jejich sekundárnímu rozšíření na
území Českého krasu rovněž přispěla těžba nerostných surovin,
zejména vápenců. Po opuštění nerekultivovaných těžebních
prostorů pronikly sukcesními procesy trávníky do stěn opuštěných
lomů, kde nalezly příhodné podmínky pro svůj rozvoj. V současné
době představují tyto lokality velmi cenné náhradní biotopy pro
řadu chráněných, ale i velmi vzácných rostlin, jako je například
včelník rakouský (Dracocephalum austriacum). Dnes ztratily
bývalé pastviny a lemy lesů svůj hospodářský význam, pastva
hospodářských zvířat ustala a tyto lokality opět zarůstají. Biotopy
skalních trávníků jsou zatlačovány zpět do původních refugií.
Jejich bohatá květena se stává stále vzácnější.

Skalní stepi a trávníky s řídkým porostem dřevin jsou
domovem pestrých, druhově bohatých společenstev rostlin.
Mluvíme-li o trávnících a stepích, musíme nejprve jmenovat
alespoň několik typických trav. V době kvetení je zde určitě
nepřehlédnutelná lipnicovitá tráva kavyl Ivanův (Stipa pennata).
Zajímavou krátkostébelnou trsnatou trávou je ostřice nízká (Carex
humilis), která je zařazena v Červeném seznamu cévnatých rostlin
České republiky do kategorie taxonů vyžadujících pozornost. 
Dále ostřici jarní (Carex caryophyllea), kostřavu walliskou
(Festuca valesiaca), válečku prapořitou (Brachypodium pinna-
tum), vousatku prstnatou (Bothriochloa ischaemum) a další. Na
vápencové podklady je vázána, jak již konec konců říká její jméno,
pěchava vápnomilná (Sesleria caerulea), která rovněž patří mezi
lipnicovité trsnaté trávy.

Charakteristickými zástupci dvouděložných rostlin jsou
například šalvěj luční (Salvia pratensis), tolita lékařská
(Vincetoxicum hirundinaria), netřesk výběžkatý (Jovibarba
globifera), koniklec luční (Pulsatilla pratensis subsp. bohemica),
tařice skalní (Aurinia saxatilis), tařinka horská (Alyssum
montanum), česnek šerý horský (Allium senescens subsp.

Kaňon Berounky

Hlaváček jarní

Jalovec obecný

Kavyl Ivanův
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Kaňon Berounky – na strmých svazích kaňonu Berounky se
nachází relativně rozsáhlé plochy primárních xerotermních
trávníků, které jsou doplněny antropicky vzniklými plochami, do
kterých v současné době vlivem sukcesních procesů pronikají
společenstva skalních trávníků. Z dřevin je v popředí patrný
jalovec, dále duby, jeřáby a na horním lemu údolí, v místech, kde
jsou již hlubší půdy, nebo půdami vyplněné hluboké pukliny,
borovice lesní.   

Údolí Loděnice – na údolí říčky Loděnice, která vytváří ve
vápencích hluboce zařízlý kaňon, je velmi dobře patrné, jak je pro
primární trávníky obtížné odolat sukcesnímu tlaku lesa, který u nás
představuje klimaxové společenstvo. Mozaika drobných ploch
primárních trávníků se rozkládá pouze na hranách údolí a skalních
výchozech s nepříznivými podmínkami pro růst stromů. Vše
ostatní pohlcuje les. 

Národní přírodní památka Kotýz představuje lokalitu
primárního bezlesí, která byla v minulosti antropickými zásahy
rozšířena. Les byl z temene vrchu odstraněn a vzniklá plocha
užívána jako pastvina, možná i jako zemědělská půda. V současné
době se les, ač je mu bráněno pravidelným sečením luk, pozvolna
vrací a vytlačuje stepní společenstva rostlin. 

Údolí Berounky – jako ostrůvky v kulturní zemědělské krajině
jsou při pohledu z Tetína viditelné skalní výchozy s lokalitami
skalních trávníků a stepí, které jsou součástí NPR Karlštejn.

Rozrazil rozprostřený Veronica prostrata (L.) – nádherný
rozrazil vyhledávající suché trávníky, skalnaté výslunné bezlesí
a pastviny na vápencích. Podle Červeného seznamu cévnatých
rostlin České republiky je zařazen mezi druhy vyžadující
pozornost.

Koniklec luční český Pulsatilla pratensis subsp. bohemika se
vyskytuje pouze ve střední Evropě. Koniklec je zákonem chráněný
jako silně ohrožený druh a v Červeném seznamu cévnatých rostlin
České republiky je řazen do kategorie silně ohrožených druhů.
Jeho ohrožení spočívá především v zarůstání sekundárních
trávníků, světlých lesů a hromadění stařiny.

Kavyl Ivanův Stipa pennata (L.) patří mezi charakteristické
trávy suchých výslunných bezlesí. Kavyl Ivanův je chráněn záko-
nem v kategorii chráněný druh. Podle Červeného seznamu cévna-
tých rostlin České republiky se jedná o ohrožený druh naší
květeny.

Hlaváček jarní Adonis vernalis (L.) se vyskytuje na stepních
stráních, kamenitých svazích, na okrajích lesních lemů a křovin.
Vyžaduje již poněkud hlubší půdy, a proto se vyskytuje více na
přechodech primárních trávníků do sousedících biotopů nebo
v úžlabích. Hlaváček je chráněn jako ohrožený druh a mimo jiné
je chráněn i úmluvou CITES (Úmluva o mezinárodním obchodu
s ohroženými druhy volně žijících živočichů a planě rostoucích
rostlin).

Údolí
Loděnice

Údolí
Berounky

Koniklec luční český

Rozrazil rozprostřený

Tařinka horská
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PO STOPÁCH DŮLNÍ ČINNOSTI 
A PRŮMYSLOVÉ REVOLUCE
Území obce Břasy mezi kaňonem Berounky a úpatím Křivoklátské
vrchoviny vyplňuje tzv. Břaská pánev, kde se v období karbonu
ukládaly poměrně mocné sloje černého uhlí. Jeho těžba (zahájená
už v 17. století a ukončená v roce 1969) poznamenala zdejší
krajinu četnými jizvami: haldami, povrchovými odklizy, propady
i poklesy po hlubinných důlních dílech. Stejně jako jinde tu uhlí
bylo hnací silou průmyslové revoluce, ovšem místní povrchové
kamenouhelné doly byly v 18. a 19. stol. v českých zemích
unikátem. Vedle odklizů se těžilo i hlubinně, k čemuž zde byla
poprvé použita tzv. břaská metoda dobývání, a velká část uhlí se
v okolí hned i spotřebovávala. 

Výlet je nejlepší zahájit na nádraží ve Stupně, kam nás doveze
lokálka mířící z Chrástu u Plzně do Radnic. Zajímavá je už
topografie místního nádraží: Trať z Chrástu ve stanici Stupno
jakoby končí a dál pokračuje úvratí. V přímém směru k zastávce

Mapa
naučné
stezky.
Zdroj: 

Obec Břasy

Letos v létě vznikla v Břasích na Rokycansku zajímavá
naučná trasa propojující četné přírodní i technické památky
z období, kdy obec byla jednou z důležitých oblastí českého
průmyslu. Bez přehánění lze říci, že se právě zde psaly
kapitoly dějin české průmyslové revoluce, hlavně díky nové
metodě těžby černého uhlí, výrobě kyseliny sírové
a rozkvětu dalších odvětví. Dnes je okolí Břas vyhledáváno
kvůli přírodě a rekreaci (přírodní park Horní Berounka), ale
pozůstatky někdejších dolů a industriálních provozů jsou
v lesích kolem místních částí Vranovice, Stupno, Kříše či
Darová stále zřetelné, i když už zarůstají lesem. Tím více stojí
za to poodhalit původ nynějšího vzhledu krajiny, což je
i účelem naučné stezky "Po stopách důlní činnosti na
Břasku".
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oblíbená koupací lokalita. Hned přes silnici leží další jezírko,
jehož voda je ale nápadně rezavá (potoku z jezírka vytékajícímu se
pro jeho barvu říká Kyzovka). Příčinou tohoto zabarvení jsou
železité (kyzové) důlní vody vyúsťující zde z historické odvod-
ňovací štoly na povrch, jak se dozvíme z infotabule o důlních
a podzemních vodách.

KARBONSKÝ PRALES A VÝROBA KYSELINY
Pátá zastávka je umístěna na okraji odklizu Kristián v nej-
severnějším výběžku pánve. Povrchově se tu dobývalo pouhý rok,
pak byla těžba zastavena pro neuspokojivý stav zásob. Stěna od-
klizu je dnes ale unikátním geologickým a paleontologickým
nalezištěm obsahujícím místní flóru a faunu starou asi 309 mil let.
Původní karbonský prales tu byl zasypán asi 0,5 m silnou vrstvou
sopečného popela (neboli tufu) přímo na místě svého růstu.
Odkryv je jedním z mála míst na světě, kde lze tuto zajímavou
událost dějin uhelné pánve sledovat. Stezka se opět napojí na
modrou značku KČT a obchází Vranovické jezero, jemuž je
věnována zastávka č. 6; ti zvědavější si od ní mohou udělat ještě
odbočku na necelý kilometr vzdálenou rozhlednu s krásným vý-
hledem do údolí Berounky (za dobré viditelnosti ale dohlédnete až
na Šumavu). 

Zastávka č. 7 stojí v místě, kde stával hlubinný důl Matylda /
Liewald, jedna z nejhlubších a nejdéle těžících šachet břaského
revíru. V terénu z ní dnes zbývají už jen sotva patrné základy těžní
věže. Přímo u cesty potkáme několik propadů poddolovaného

Břasy se totiž v době výstavby tohoto úseku na konci 19. stol.
rozkládaly důlní míry, kde se kutalo uhlí. Z nádraží vyrazíme po
modré turistické značce, která nás asi po 1 km dovede k přírodní
památce (PP) Bašta a úvodní informační tabuli NS popisující
historii těžby uhlí ve zdejším revíru. V PP je chráněn ojediněle
zachovaný výchoz tzv. svrchní radnické uhelné sloje vystupující
téměř až na povrch terénu – sejít se k němu dá z místní silničky po
pouhých několika schodech. 

PŘÍRODA, HISTORIE I INDUSTRIÁL
Trasa NS od Bašty ke druhé zastávce míjí další přírodní památku
po těžbě – PP Kateřina. Jedná se o odkryv 20 m vysoké stěny
arkózových pískovců, které tvořily nadloží radnické sloje. Tato
zajímavost není bohužel kvůli těžbou poznamenanému reliéfu
turisticky přístupná; druhý naučný panel NS ale stojí nedaleko
odtud před zahradou uhlobaronského zámečku Hochperk a zabývá
se historií tohoto sídla. Na kraji lesa za zámečkem odbočí stezka
z modré značky a dále nás vede zelené pásové značení až na násep
někdejší úzkokolejné dráhy, která dopravovala uhlí z dolů hraběte
Šternberka na nádraží ve Stupně. Úzkokolejkám a uhelným
lanovkám, fungujícím až do ukončení těžby v celém revíru, je tu
věnována třetí informační tabule. Po tělese bývalé drážky
pokračujeme k silnici, která obchází tzv. Vranovické jezero. Dříve
to byl povrchový odkliz, který se po ukončení těžby v okolních
hlubinných dolech samovolně zatopil podzemní vodou; dnes je to

Černono-
uhelná sloj
v PP Bašta

vychází 
až téměř 

na povrch
terénu.

Jedna ze
zastávek NS
je věnována

výskytu
fosilií ze

zkamenělé-
ho karbon-

ského prale-
sa v bývalém
povrchovém

odklizu.

Na rozdíl od
sousedního

kyzového
jezírka se ve
Vranovickém

jezeře 
dá koupat

a díky čisté
vodě v něm

rostou
i masožravé
bublinatky.

Naučná tabule na první zastávce NS
popisuje historii těžby na Břasku.

U zastávky č. 6 se z naučné stezky odpojuje vrcholová
odbočka turistické značky k rozhledně „Na Vrchách“. 

Foto: Radka Žáková, www.plzenskonakole.cz
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www.obecbrasy.cz/turista/naucna-stezka/

dýmavá nebo česká kyselina sírová). Olejny zpočátku
spotřebovávaly většinu místního uhlí, teprve po zavedení
železnice do Stupna (r. 1863) se ve větší míře začalo také vyvážet.
Střepy z tzv. retort (keramických nádob, v nichž se kyselina
vypalovala) jsou spolu s červeným odpadním práškem nazývaným
caput mortuum podél trasy téměř všudypřítomné. Dokazují, že
kromě chemického průmyslu se v okolí rozvíjela i keramická
výroba. Začátkem 20. stol. byla v Břasích společností J.D.Starck
založena i továrna na výrobu barvy z caput mortua – ta existuje
dodnes pod názvem Primalex. 

K dokončení 5,5 km dlouhého okruhu použijeme opět zelenou
značku. Poslední zastávka NS (č. 8) názorně ilustruje nejčastější
způsob zahlazování stop důlní činnosti: zavážení odpady. K silnici
u přírodní památky Bašta zbývá asi 200 m a pak je už to k nádraží
jen z kopce… 

území a také odpadní haldy keramických střepů z tzv. vitriolových
hutí neboli olejen. V okolí Břas byly těchto hutí desítky; v nich se
tepelným rozkladem kyzových břidlic získávalo oleum (tzv.

Na vývěr
železitých
důlních vod
z odvodňo-
vací štoly
upozorňuje
zastávka
u „kyzového
jezírka“
Foto: Radka
Žáková,
www.plzen-
skonakole.cz

Ve
Vranovickém
jezeře 
se dá koupat

Rozhledna „Na Vrchách“. Foto: Jiří Nový

Na mnoha místech podél trasy NS seNa mnoha místech podél trasy NS se
hromadně nalézají střepy zhromadně nalézají střepy z keramických retort,keramických retort,

vv nichž se tu vyráběla kyselina sírová.nichž se tu vyráběla kyselina sírová.



Po potěšení ducha i oka se vydejte na
výlet za přírodními zajímavostmi CHKO
Český kras. Od hradu půjdete po červené
značce společně s naučnou stezkou (NS)
Karlštejn. První zajímavostí je rozcestí
u Dubu sedmi bratří, druhou lesní pramen
Králova studně, který podle pověsti na-
lezl a rád jej využíval sám Karel IV.
Zanedlouho sejdete ke Kubrychově bou-
dě, kde je dobré udělat malou odbočku
k pozoruhodným Bubovickým vodopá-
dům. Další cesta vede zpět k rozcestí se
žlutou a dále po ní do Srbska, kde opustíte
trasu NS, ale žluté zůstanete věrni.
V nohách máte asi osm km.

DRUHÁ MOŽNOST
Další možnost, jak začít dnešní výlet,
nabízí železniční zastávka následující za
Karlštejnem, kterou je Srbsko. Od nádraží
se vydáte po osvědčené žluté značce, která
vás stoupáním vyvede ze zástavby, za
kterou začíná NPR Koda. Na konci stou-
pání dojdete k samotě, kde dříve klapával
mlýn Koda poháněný vodou z malého
rybníčku. Mlýn již nemele, rybníček však
je a především stále prýští voda z prame-
ne pod kapličkou. Asi po 300 metrech
můžete udělat odbočku vlevo po modré
značce ke Kodské jeskyni. A jdete dále po
žluté do obce Tobolka a následně k další-
mu skvostu na našem výletním náhrdel-
níku.

DO PODZEMÍ
Bezesporu druhou největší perlou okolí
Berounky jsou Koněpruské jeskyně, které
si můžete prohlédnout od dubna do
listopadu. Objevení systému zdejších
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Název dnešní pozvánky na pěší
výlet je poněkud vzletný a košatý,
ale odpovídá skutečnosti, tedy
zajímavostem, které na tomto
jednodenním výletu můžete vidět.

DVA MOŽNÉ ZAČÁTKY
Začátek je vlastně jen jeden, pokud tedy
bydlíte v Praze, z které vyjedete vlakem
směrem Beroun, ale tam nedojedete,
protože vystoupit můžete již v Karlštejně.
Z Hlavního nádraží trvá jízda 40 minut
a ujedete 33 km, spoje jezdí po třiceti mi-
nutách. Rozepisovat se o první zajíma-
vosti, vlastně největším skvostu na onom
pomyslném náhrdelníku Berounky, tedy
o královském hradu Karlštejně, to je na
několik vydání Niky. Pokud si budete chtít
hrad prohlédnout, nabízejí se tři okruhy,
prohlídka nejdelšího trvá asi sto minut. Na
první dva okruhy je nutná předchozí
rezervace.

VÝLET 
ZA NEJVĚTŠÍMI PERLAMI
NAVLEČENÝMI NA NÁHRDELNÍKU BEROUNKY

Výhled
z Koukolovy

hory směrem
na Dvůr
Králové

a Beroun

Suchomast-
ský potok

pod
Havlíčkovým

mlýnem

Neobvyklý Jelínkův most

Stoupání ze Srbska



Závěrečný úsek cesty půjdete se
zelenou a nakonec společně s červenou
značkou, které vás dovedou k nádraží ve
Zdicích, odkud zpět do Prahy jezdí řada
spojů. Vybrat si můžete buď z přímých
rychlíkových spojů nebo z osobních vlaků
s přestupem v Berouně. Celý, středně
náročný výlet může být dlouhý do 25 km,
to když začnete v Karlštejně. Kratší verze
ze Srbska měří asi 17 km, ale zase nabízí
více času na prohlídku Koněpruských
jeskyní.

o skalní uzavřenou štěrbinu, širokou
nejvýše jeden a vysokou devět metrů.
Druhý útvar, známý také jako Zlatá díra,
vznikl v 19. století propadem stropu
vápencové jeskyně. Zbyl tak jen portál
připomínající bránu, která je největší na
území Českého krasu.

POSLEDNÍ STOUPÁNÍ
Před vámi je strmější sestup do údolí
Suchomastského potoka k Havlíčkovu
mlýnu. Stále po žluté dojdete po silnici 
na rozcestí, odkud začnete stoupat k ze-
lené značce, po které dorazíte k poslední-
mu cíli našeho výletu, vyšlápnete si na
vrcholek Koukolovy hory (471 m n. m.).
S horou je spojena pověst o loupeživém
rytíři Kotajsovi z Kotýzu. Na vrcholku
stojí výklenková kaplička z roku 1832
zasvěcená sv. Blažejovi. Pod vrcholkem
Koukolovy hory jsou dobře patrné
pozůstatky po těžbě vápence.

jeskyní je poněkud netypické, protože je
v roce 1950 odhalil odstřel na jiho-
východním úbočí hřebenu Zlatého koně.
Ostatně velkolom Čertovy schody, který
mohl jeskyně pohltit, je dodnes v činnosti
a je velmi nepřehlédnutelně vidět. Nic-
méně jdete dál, a to stále po žluté, která 
vás dovede ke dvěma volně přístupným
přírodním útvarům, k Jelínkovu mostu
a Aksamitově bráně. V prvním případě jde

Příchod 
ke Koněprus-
kým
jeskyním

Aksamitova
brána je
pozůstatkem
jeskyně.

Vstup 
do Kodské
jeskyně

Detail
zrekonstruo-
vané kaple
sv. Blažeje
na vrcholku
Koukolovy
hory
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www.hradkarlstejn.cz, www.konepruske-jeskyně.cz

Rybníček nad bývalým mlýnem Koda

Kaplička nad Pramenem Českého krasu v Kodě

Výhled na část velkolomu Čertovy schody



památky. Netřeba tedy zdůrazňovat, že
Berounka a její okolí je velkým magnetem
i pro výlety na kole.

PO PROUDU NEBO PROTI
Někteří cyklisté, hlavně ti náročnější,
tvrdí, že cesta okolo Berounky je zajíma-
vější proti proudu, protože charakter kraji-
ny graduje. Z roviny s takřka nepřetržitou
zástavbou se postupně dostanete do hlubo-
kého a skoro opuštěného kaňonu. My však
pojedeme po proudu, tedy z Plzně.

Berounka získává své jméno po sou-
toku Radbuzy a Mže a již zde můžete
využít cestu společně s naučnou stezkou
(NS) Údolím Berounky. Na opačném, tedy
levém břehu pak vede NS Po stopách 
F. Malocha, ale ta je výrazně terénní. Obě
cesty se spojují u Dolanského mostu, kde
je vhodnější vystoupat do Chrástu. Dále
podél řeky vede červená turistická značka,
ta je však místy na kole nesjízdná. Nic-
méně v okolí je plno silniček, ale i nej-
různějších cyklotras (CT) klasicky číslo-
vaných, případně tematických, například
Baroko III. U obce Skryje, kde můžete
odbočit k zajímavým Skryjským jezírkům,
se napojíte na CT 0045, po které dojedete
pod hrad Křivoklát. Bohužel další cesta
vede do kopce, tedy nad údolí řeky, kudy
se projedete s červenou a CT 0050 až do
Nižboru.

V POHODĚ PO ROVINĚ
Jakmile sjedete do Nižboru, charakter
vašeho výletu podél Berounky se změní,
nadále pojedete již jen a pouze podél řeky,

P ro začátek malé opakování, které
nám usnadní další orientaci. Be-
rounka je dlouhá necelých 140 km,

vzniká na severním okraji Plzně soutokem
Radbuzy, Úhlavy, Úslavy a Mže a je nej-
větším levobřežním přítokem Vltavy.
Soutok pak naleznete na jižním okraji
Prahy u Lahovic. Její koryto se klikatí
mezi Plaskou pahorkatinou a Křivoklát-
skou vrchovinou. V druhé polovině své
cesty Berounka protéká CHKO Křivo-
klátsko a CHKO Český kras. Kromě Plzně
na řece naleznete pouze jediné větší město,
a to Beroun, jinak jen menší sídla. V druhé
části a hlavně za Berounem se osídlení
výrazně zahustí zástavbou přecházející
plynule v hlavní město, ale také rekreač-
ními objekty. Berounka představuje pře-
devším pro Pražany, ale vlastně pro celý
Středočeský kraj, jednu z nejdůležitějších
rekreačních oblastí, kterou vyhledávají 
turisté všeho druhu, vodáci, rybáři, hou-
baři, ale také lidé, obdivující historické

Na kole podél Berounky
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Řeka, která nemá svůj pramen, to je asi to první, co při vyslovení
jména Berounka napadne člověka se zeměpisným minimem. Nicméně
tato řeka evokuje i mnoho dalších příběhů, například krásné povídky
Oty Pavla, pro dalšího pak víkendové výlety či prázdninové pobyty
nebo splouvání řeky, pro rybáře pak čekání na úlovky. Podívejme se
na to, co se vybaví se jménem Berounka cyklistům.

Lom Alkazar

Hrad
Karlštejn -

největší
atrakce na

cestě



vede oblíbená cyklostezka s páteřní cyk-
lotrasou A2. Pokud zůstanete na levém
břehu Berounky, za přístavem vám zpestří
vjezd do Prahy dvě vyhlídkové věže, které
jsou součástí Lahovického mostu. Rozhled
z nich je pro tento výlet velmi symbolický,
protože je na soutok Berounky s Vltavou. 

Celou trasu podél Berounky lze sa-
mozřejmě rozdělit na několik samostat-
ných výletů, to vše se dá pohodlně
zkombinovat s vlakem. Zvláště úsek
z Berouna do Prahy je velice příjemný
a snadný. Celý jej můžete bez problémů
projet na městském nebo skládacím kole.
Pro výlet s malými dětmi pak lze doporučit
část z Černošic do Prahy. Na tomto výletu
nemusíte ani řešit občerstvení, protože po
cestě je řada restaurací a také zde vyrostlo
mnoho stánků těžících z velké obliby
Berounky mezi cyklisty.

Z Karlštejna do Hlásné Třebáni
pojedete ještě kousek po silnici k lávce
přes Berounku, na jejímž druhém konci je
nádraží. Zde se rovněž přidává CT číslo 3,
která vás bude doprovázet až do Prahy.
Následuje průjezd Řevnicemi po pravém
břehu řeky, ovšem na jejich opačném
konci se vrátíte na levý břeh, po kterém
dojedete do Dobřichovic. Zde těsně minete
zámek a opět se vrátíte na pravý břeh,
nicméně možná cesta vede i po břehu
levém, jen v chatové osadě Slunečná
počítejte s prudším stoupáním.

VJEZD DO PRAHY
Jakmile vyjedete z Černošic, čeká vás
nová cyklostezka s asfaltovým povrchem,
který paradoxně končí přesně na hranici
Středočeského kraje a hlavního města,
tedy před Radotínem. Poslední kilometry
vedou opět po asfaltu. Zajímavé zakončení
pak nabízí lávky pro pěší a cyklisty
zavěšené pod Radotínským mostem, po
kterém vede dálniční obchvat Prahy.
Pomocí nich překonáte pohodlně nejprve
Berounku a následně i Vltavu, kde můžete
pokračovat po jejím pravém břehu. Zde

tedy po rovině, a hlavně většinou po cyk-
lostezkách, tedy stranou automobilového
provozu. Cyklotrasa, po které pojedete,
nese jméno „Po stopách českých králů“.
První vyasfaltovaná cyklostezka začíná po
průjezdu Berounem a vede podél lomu
Alkazár, který si oblíbili horolezci.
V Srbsku najedete na silnici a po čty-
řech km dojedete k největší atrakci na celé
cestě, jste v Karlštejně. Pokud odbočíte
k hradu, ve vlastní obci je jízda na kole
zakázána, což je pro davy turistů stejně
takřka nemožné.

Uprostřed:
Jedna z řady
turistických
informačních
zastávek

Konec
zpevněného
povrchu za
Radotínem
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tak součástí mezinárodního práva. Navíc je
do svého zákonodárství začlenily mnohé
státy včetně většiny evropských zemí.
Také v našem článku budeme mít na mysli
pod pojmem invazní nepůvodní druhy
právě nepůvodní druhy, poddruhy či nižší
taxony, jejichž zavlečení či vysazení
a/nebo šíření ohrožuje biologickou roz-
manitost, tedy jiné druhy, biotopy nebo
v přírodě probíhající děje. 

Naprostá většina nepůvodních druhů
flóry a fauny a dalších organismů, jež se

ocitly mimo původní areál rozšíření, se
stává součástí společenstev a ekosystémů
na nově osídleném území, aniž by působila
jakékoli problémy. Navíc značná část
těchto druhů nevytvoří v novém prostředí
dlouhodobě životaschopné populace, pro-
tože jim nový biotop neposkytuje nezbytné
zdroje nebo jinak nevyhovuje jejich
nárokům na prostředí. Odhadujeme, že jen
1 – 20 %, v průměru 10 % nepůvodních
druhů z různých taxonů nebo ekologic-
kých/funkčních skupin ohrožuje biolo-

strační obrázky připomínající již tak vy-
plašenému divákovi, že rajčata či kuku-
řice do Evropy dorazily z amerického
kontinentu a že původ pšenice musíme
hledat na Blízkém východě. V násle-
dujících řádcích ukážeme, jak velká je
nevědomost redaktorů či snaha zaujmout
diváka za každou cenu, nebo obojí. 

Abychom byli spravedliví, připomeň-
me, že pro organismy, které se přičiněním
člověka ocitly v místech, kde nikdy
předtím v historické době nežily, se na-
neštěstí používá řada podobně znějících
a často zaměňovaných, ale významově
zcela odlišných pojmů (viz rámeček na
vedlejší straně). 

Pojetí, používané Úmluvou o biologic-
ké rozmanitosti (CBD), přijala nejen
Organizace spojených národů, ale i další
mezinárodní organizace, jako je Rada
Evropy a v neposlední řadě i EU. Stalo se
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Výskyt organismů mimo jejich původní areál rozšíření lidé zejména v posledním
půlstoletí významně urychlili. Kromě záměrného vysazování nepůvodních 
druhů často daleko od jejich domoviny k němu nemalou měrou přispívá
neúmyslné zavlékání rostlin, živočichů a dalších organismů, jako jsou houby, na
nemalé vzdálenosti od míst, která přirozeně osídlují. Nezanedbatelný podíl na
uvedeném procesu má stále dokonalejší propojenost naší planety nejrůznějšími
druhy dopravy, narůstající mezinárodní obchod a po letech útlumu znovu se
vzmáhající cestovní ruch.

O bohacování prostředí o nové,
v daném území do té doby ne-
známé druhy začne být problé-

mem v okamžiku, kdy se cizí organismus
začne chovat invazně. A řekněme si hned,
že nad těžkostmi vyvolanými právě invaz-
ními nepůvodními druhy nelze jen tak máv-
nout rukou, a to hned z několika důvodů. 

NEPŮVODNÍ DRUHY: 
NE KAŽDÝ PŮSOBÍ POTÍŽE 
V březnu 2014, kdy v Evropské unii
vrcholila místy vzrušená debata o tom, jak
by měla sjednocená Evropa společně
postupovat proti invazním nepůvodním
druhům, odvysílala jedna česká soukromá
televizní stanice burcující reportáž o tom,
že se EU chystá na území členských států
zakázat pěstovat rostliny a chovat v lidské
péči zvířata nepocházející z našeho konti-
nentu. Varovná slova podporovaly ilu-

INVAZNÍ NEPŮVODNÍ DRUHY VE SVĚTĚ A V ČESKÉ REPUBLICE: 

VETŘELCI ZA BRANAMI

Tokozelka sličná (Eichhornia crassipes), známější
spíše pod označením „vodní hyacint“, se ještě na
začátku 19. století vyskytovala pouze v Jižní
Americe. Na vodní hladině vytváří až několika-
metrové porosty, pod nimiž hnije voda. Na
snímku biomasa vodního hyacintu na thajské
řece Čaopraja.

Psík mývalovitý (Nyctereutes procyonoides) byl
pro svou cennou kožešinu vysazen z východní
Asie (náš snímek pochází ze středního Japonska)
do přírody v evropské části Ruska a v Pobaltí,
odkud postupně pronikl do střední a jihovýchod-
ní Evropy. Jako všežravec nemá problémy se
sháněním potravy. Úlovky této psovité šelmy
vzrostly v ČR v období 1995 – 2005 30x. 



gickou rozmanitost. Proto se někdy
uvedené zákonitosti říká pravidlo desátku.
Z více než 10 000 nepůvodních druhů,
zaznamenaných v Evropě v rámci projektu
DAISIE ovlivňuje biologickou rozmani-
tost a fungování ekosystémů pouze 11 %
a 13 % má ekonomický dopad.

Některé nepůvodní druhy působí na
biologickou rozmanitost či fungování eko-
systémů naopak kladně tím, že podporují

V USA, kde
je ambrózie
peřenolistá
(Ambrosia
artemisifolia)
původní, je
na ni
alergických
36 milionů
lidí. V ČR je
na pyl této
byliny citlivý
každý pátý
alergik. Zdá
se, že
zvyšující se
koncentrace
oxidu
uhličitého
v ovzduší
podporuje
u ambrózie
právě
vytváření
pylu. 
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BOlEHlAV Z TERMíNů 
Druhy, které se činností člověka objeví mimo původní areál rozšíření a působí na živou
složku ekosystémů (biotu) i neživé prostředí, označujeme četnými termíny od
neutrálních jako nepůvodní nebo exotické druhy až po poněkud citově zabarvená slovní
spojení typu „vetřelecké druhy“, „zelená rakovina“ nebo „biologické znečištění
prostředí“. Jiné výrazy volí pro zmiňované organismy botanici, odlišné zoologové či
lesníci. V mnoha případech vede tato skutečnost ke zbytečným nedorozuměním
a ztěžuje společný přístup alespoň k nejzávažnějším z nich.
Jedna z nejdůležitějších norem mezinárodního práva v životním prostředí, Úmluva
o biologické rozmanitosti (CBD), proto již před deseti lety přijala terminologii týkající
se popsaných organismů. Nepůvodní druh chápe jako druh, poddruh nebo nižší taxon
neúmyslně zavlečený nebo naopak záměrně vysazený mimo svůj přirozený dřívější nebo
současný areál rozšíření. Invazní nepůvodní druh pak představuje nepůvodní druh,
jehož zavlečení či vysazení a/nebo šíření ohrožuje biologickou rozmanitost. Z tohoto
pohledu není pro určení toho, které nepůvodní druhy jsou invazní, důležité, zda ohrožu-
jí lidské zdraví nebo jestli mají na svědomí jinou, obvykle hospodářskou újmu. Oba ter-
míny nezahrnují jen celé jedince, ale i jejich nejrůznější propagule. Propagule není nic
jiného než jakákoli část organismu, která je schopná samostatné existence včetně
rozmnožování: jsou jí kupř. jak pohlavní buňky, tak semena či vajíčka. 
Uvedená terminologie se podstatně liší od pojmosloví používaného v odborné
botanické a ekologické literatuře, kde někteří autoři považují za invazní také nepůvodní
druhy, jejichž výskyt nemá negativní dopady na přírodu či lidskou kulturu. V takovém
případě je invazní každý nepůvodní druh, který se v nové oblasti rychle a úspěšně šíří.
Někdy také expanzivní druhy představují v určité oblasti původní druhy, které
kolonizují nové lokality, a to buď mimo původní areál rozšíření, nebo naopak přímo
v něm. V některých případech jim jejich ekologická plasticita umožňuje šířit se i do
nového typu prostředí. Známá třtina chloupkatá (Calamagrostis villosa) se v ČR začala
rychle šířit na imisních holinách, které vznikaly zejména v pohraničních horách po
umírání lesů v důsledku znečištěného ovzduší, zejména kyselých dešťů. Šíření třtiny,
vytvářející na otevřených plochách v místech, kde ještě před půlstoletím byly husté lesy,
husté porosty, umožnilo prosvětlení krajiny a zřejmě i přísun dusíku a také odolnost
trávy, schopné úspěšně přežívat i v drsných podmínkách. 
A ještě dva pojmy, uplatňované zejména v botanice, musíme v souvislosti s invazními
druhy zmínit. O druzích Starého světa, které se na území ČR dostaly ještě před
začátkem objevitelských cest, hovoříme jako o archeofytech. Časovou hranicí bývá
konkrétně rok 1492, kdy dlouhou dobu nepochopený janovský mořeplavec ve službách
španělského královského dvora Kryštof Kolumbus přistál s třemi  loděmi, které bychom
dnes bez uzardění označili za pro námořníky nebezpečné kocábky, u jednoho z dnešních
bahamských ostrovů. Mezi archeofyty patří zejména dnes již ubývající polní plevele.
Naopak neofyty se ve střední Evropě objevily poprvé až po roce 1492. 

Dva druhy křídlatek (Reynoutria spp., někdy označované jako Fallopia spp.), které se na území dnešní
ČR dostaly v polovině 19. století jako dekorativní rostliny, se snadno šíří vodními toky a jsou schopné
regenerovat i z úlomků oddenků a lodyh: v přírodě se ale rozmnožují i pohlavně. Začátkem 80. let 
20. století byl v ČR poprvé nalezen jejich kříženec. Přestože jsou křídlatky závažnými invazními
nepůvodními organismy, uvažovalo se o nich jako o bylině ideální pro produkci velkého objemu 
biomasy využitelné na výrobu biopaliv druhé generace. 

Nápadně zbarvenou želvu nádhernou (Trachemys scripta) chovají často teraristé. Její původní areál
rozšíření zabírá jižní a východní části USA a severovýchod Mexika. Protože je značně odolná a poměrně
dlouhověká a lidé se jí nezřídka zbavují vypouštěním do přírody, přežívá dlouhodoběji i v ČR. Zatím se
u nás ale nerozmnožuje. 

Krysu obecnou (Rattus rattus) rozšířila
z jihovýchodní Asie po celém světě hlavně lodní
doprava. Jako původně stromový živočich totiž
výborně šplhá. Je přenašečem řady onemocnění
včetně skvrnitého tyfu a moru. Spolu s dalšími
příbuznými hlodavci ovlivňuje jako predátor
čtvrtinu všech druhů mořských ptáků, hlavně na
ostrovech. Fotografie byla pořízena ve starém
londýnském přístavu, který dnes nahradily nové
výškové kancelářské budovy.



ného norka evropského (Mustela lutreola),
jehož dosud prosperující populace se na
našem kontinentě dají spočítat na prstech
jedné ruky. Výjimkou není ani Česká re-
publika: norek americký dnes již osídluje
třetinu našeho státu a občas vystraší lidi
odpočívající v létě u vody. Mink jako
neobyčejně účinný predátor ničí ubýva-
jící druhy původních volně žijících
živočichů, jako jsou některé druhy mlžů,
ryb a raků. 

Některé cizí druhy se dokáží v novém
prostředí úspěšně křížit s původními,
většinou vývojově příbuznými druhy.
V případě, že se jedná o málopočetné, tedy
přirozeně vzácné nebo v důsledku lidské
činnosti vyhubením či vyhynutím ohro-
žené druhy, a kříženci jsou nadále plodní,
mohou invazní vetřelci další existenci
původních druhů existenčně ohrozit právě
hybridizací. 

Zřejmě nejznámějším případem dopa-
du invazních nepůvodních druhů na
přírodu v jimi kolonizovaném prostředí
zůstává zavlečení nebo záměrné vysazení
predátorů, zejména šelem, na izolované
ostrovy. Původní fauna totiž obvykle
nebývá účinným dravcům přizpůsobena.
Jen toulavé a zdivočelé kočky domácí
(Felis catus lybica) až dosud vyhubily při-
nejmenším 33 ptačích poddruhů a druhů.
Kočka, chovaná v roce 1894 strážcem
majáku na Stephensově ostrově u pobřeží
Nového Zélandu o rozloze 2,6 km2, zcela
zlikvidovala hned několik tamějších druhů
opeřenců, které se nikde jinde na světě
nevyskytovaly. Pěvce pokřovníka ostro-
vního (Traversia lyalli), vázaného na
skalní prostředí, vědci popsali jen podle
jedinců ulovených právě touto kočkou.

Invazní nepůvodní druhy neovlivňují
pouze několik málo původních druhů, ale
v důsledku složitého přediva vztahů mezi

ŠEST ZPŮSOBŮ, JAK INVAZNÍ
NEPŮVODNÍ DRUHY
OVLIVŇUJÍ PROSTŘEDÍ
Invazní nepůvodní druhy úspěšně kon-
kurují původním organismům o prostor,
potravu a další zdroje a mohou významně
snížit početnost „starousedlíků“, nebo
v krajním případě je z určitého území
konkurenčně zcela vyloučit. Lasicovitá
šelma norek americký (Neovison vison)
neboli mink se jako důležité kožešinové
zvíře chová na farmách po celé Evropě.
Odtud občas unikne do volné přírody,
nebo jej z klecí vypustí sami majitelé,
pokud se chov přestává vyplácet, či radi-
kální ochránci práv zvířat. Protože je vět-
ší a přizpůsobivější, úspěšně vytlačuje
z prostředí kriticky ohroženého příbuz-

Hospodářská
újma

působená
jihoameric-
kou nutrií

říční
(Myocastor

coypus)
hlavně

podhrabává-
ním břehů

vodních toků
dosahuje

v Evropě 2,8
milionů eur
(77 milionů

Kč) ročně.
V ČR byl

tento velký
hlodavec,
původně

chovaný pro
kožešinu, již
zaznamenán
na 500 mís-
tech, ale jen

na některých
vydrží více

let. 

Četné druhy agáve (Agave spp.) osídlují zejména
Střední Ameriku. Člověk je postupně rozšířil i do
jiných částí světa s pro ně vhodným podnebím.
Před 200 lety byly vysazeny také do Středomoří
(na snímku porost v okolí města Chania na
Krétě). 

Nepřehlédnutelná husa berneška velká (Branta
canadensis) spásá vegetaci i na polích. Zatímco
na sever našeho kontinentu se ze Severní
Ameriky rozšířila přirozeně, jinde, zejména
v západní Evropě, byla záměrně vysazena. 
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přirozené procesy v ekosystémech. Větši-
na původních druhů motýlů (lepidoptera),
běžně pozorovaných v zahradách kaliforn-
ských měst, se v současnosti rozmnožuje
převážně nebo výlučně na nepůvodních
rostlinách, zejména plevelech. Organismy
pěstované či chované mimo svůj původní
areál rozšíření, jako jsou obiloviny, dře-
viny včetně ovocných nebo hospodářská
zvířata, v současnosti pokrývají z 98 %
celosvětovou spotřebu potravin. Jedno-
duše řečeno, pokud bychom se skutečně
rozhodli ze šílené posedlosti ochrany
přírody po původnosti vymýtit všechny
nepůvodní druhy, jak naznačovala ona
televizní zpráva, bylo by otázkou času,
kdybychom všichni zahynuli hlady. 

V národní rezervaci Ghadira na Maltě udržují populace původních cévnatých rostlin  jejich pěstováním
ze semen a důsledným odstraňováním nepůvodních dřevin, zejména trnovníku akátu, zarůstajících
písečné duny.  



produktu (HDP). Pro srovnání, tato hod-
nota odpovídá ročnímu výkonu hospodář-
ství SRN a Polska dohromady. 

SPOLEČNÝ EVROPSKÝ TRH
INVAZNÍM VETŘELCŮM
PROSPÍVÁ
Odhaduje se, že počet invazních ne-
původních druhů se v Evropě za po-
sledních 35 let zvýšil o 76 %. Roční újma
způsobená uvedenými organismy v Evrop-
ské unii může podle některých názorů do-
sahovat až 12 miliard eur (331 miliard Kč).
Přitom už nyní činí náklady na zabraňo-
vání šíření, regulaci a odstraňování inva-
zních druhů z prostředí v EU 40 – 100 mi-
lionů eur (1,1 – 2,8 miliardy Kč) ročně.

Je s podivem, že Evropská unie, která
běžně přijímá právní normy závazné pro
členské státy a týkající se mnoha často až
stěží uvěřitelných stránek našeho běžného
života, dlouhou dobu žádnou legislativu,
společnou politiku nebo strategii pro in-
vazní nepůvodní druhy neměla. Výsled-
kem je, že vlády jednotlivých členských

kožku, jako je nechvalně známý bolševník
velkolepý (Heracleum mantegazzianum)
nebo vyvolávající alergie, zejména ambró-
zii peřenolistou (Ambrosia artemisifolia),
či dobře známou krysu obecnou (Rattus
rattus). 

Přestože z pohledu ochrany přírody
a krajiny zůstává nejdůležitější rozsah,
jakým invazní nepůvodní druhy ovlivňují
biologickou rozmanitost, nemůžeme ne-
zmínit jejich značný hospodářský dopad.
Jen v USA byla jimi způsobená oční újma
vyčíslena na 120 miliard USD (2,6 bilionu
Kč). Pro zajímavost, jde o více než
dvojnásobek všech výdajů státního roz-
počtu České republiky v roce 2013.
Ačkoliv obdobný výpočet může být
v celosvětovém měřítku z pochopitelných
důvodů zatížen nemalou chybou a jeho
výsledkem bude astronomické, pro většinu
čtenářů těžko představitelné číslo, od-
borníci hovoří o tom, že celková újma
vyvolaná invazními nepůvodními druhy
by mohla za dvanáct měsíců dosahovat
téměř 5 % globálního hrubého domácího

organismy navzájem a organismy a jimi
osídleným prostředím řadu dalších (do-
minový efekt). Někteří vetřelci dokáží
v ekosystémech, kam byli zavlečeni, nebo
vysazeni člověkem, úplně pozměnit neži-
vé (abiotické) prostředí tím, že zásadně
ovlivňují tok, dostupnost a kvalitu živin,
potravy a dalších zdrojů, jako je prostor,
voda, teplo a světlo, do té míry, že v něm
nemohou zranitelné původní druhy nadále
úspěšně existovat. Není divu, že v celo-
světovém měřítku jsou invazní nepůvodní
druhy oprávněně považovány za druhou
největší hrozbu po přírodu, hned po velko-
plošném rozpadu, poškozování a ničení
původního prostředí. 

O PENÍZE 
JDE AŽ V PRVNÍ ŘADĚ
Politiky a řídící pracovníky zajímají na
invazních nepůvodních druzích hlavně dvě
nikoli bezvýznamné skutečnosti. Podívá-
me-li se na jakýkoli seznam těchto taxo-
nů, snadno zjistíme, že mnohé z nich jsou
z pohledu organismů včetně člověka když
ne přímo patogenní, tak alespoň přenašeči
(vektory) patogenních organismů, nebo
pro patogenní organismy vytvářejí vhodné
prostředí. Z přehršle příkladů jmenujme
alespoň byliny poškozující lidskou po-

Informační
tabule u na-
učné stezky
Anhinga Trial
v národním
parku
Everglades
upozorňuje
návštěvníky,
že tamější
vody,
zejména
umělé kanály,
obývají kro-
mě původ-
ních druhů
ryb i někteří
nevítaní
hosté – invaz-
ní nepůvodní
druhy těchto
obratlovců.
Tlamoun zlatý
(Oreochromis
aureus), zná-
mější jako
tilapie, je
původem
z Afriky a na
Floridu byl
vysazen, aby
požíral
přemnožené
vodní řasy.  

Mezi nejznámější obratlovce vůbec patří vrabec
domácí (Passer domesticus). Evropané jej jako
vzpomínku na domov vysadili v Severní a Jižní
Americe, v jižní Africe, v Austrálii a na Novém
Zélandu. Důvody, proč z některých částí areálu
rozšíření včetně ČR i nadále tento kdysi běžný
druh mizí, dosud přesně neznáme.

Dobře známý trnovník akát (Robinia pseudoaca-
cia) kdysi rostl jen v severní a východní části
dnešních USA. Do Evropy, konkrétně do Francie,
se dostal v roce 1601 nebo 1635. Na území
dnešní ČR byl vysazen poprvé v roce 1710.
Okolní prostředí ovlivňuje tím, že vytváří látky
bránící klíčení a růstu řady druhů bylin tvořících
podrost. Na druhou stranu poskytuje cenné
tvrdé dřevo a je významným zdrojem potravy
pro včely: akátový med je považován evropskými
a čínskými spotřebiteli za jeden
z nejkvalitnějších. 
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vznikne seznam nepůvodních invazních
organismů významných pro celou EU,
který ale nebude omezen na padesátku
druhů: přijaté poměrně přísné nařízení se
bude vztahovat pouze na tyto druhy.
Musejí ale být nepůvodní v celé EU
s výjimkou nejvzdálenějších oblastí
a podle nejlepších dostupných vědeckých
důkazů by měly být schopné vytvořit ži-
votaschopnou populaci, jež se dokáže
rozšířit do přinejmenším dvou členských
států EU nebo jedné mořské podoblasti.
Současně mají vykazovat závažný dopad
na biologickou rozmanitost, lidské zdraví
a hospodářství nebo musí být tento dopad
vysoce pravděpodobný. 

Na řazení druhů na „černou listinu“ se
musejí shodnout zástupci všech členských
států EU a o její definitivní podobě
rozhodne EK. Komise má navíc každých
šest let seznam revidovat. Uvedené druhy
nebude možné přivážet do EU nebo je přes
její území převážet, držet či chovat ani
v uzavřeném prostoru, obchodovat s nimi,
využívat je ani je vypouštět do volné
přírody. Již pěstovaní či chovaní jedinci
získaní ještě před vstupem nařízení
v platnost budou moci v lidské péči dožít,
pokud je pěstitelé či chovatelé zajistí před
únikem do volné přírody a znemožní jim

Evropská komise (EK) se proto začala
již v roce 2009 touto problematikou
podrobněji zabývat a navrhla tři možné
postupy: využití již existujícího zákono-
dárství EU, vypracování společné stra-
tegie, jak s invazními nepůvodními druhy
nakládat, a v neposlední řadě přijmout no-
vou závaznou právní normu. Posledně
jmenovaná možnost nakonec převážila.
EK proto po řadě konzultací s nejrůz-
nějšími zainteresovanými stranami vypra-
covala návrh nařízení o prevenci a regulaci
zavlékání či vysazování a šíření invazních
nepůvodních druhů. Připomeňme, že naří-
zení EU se po schválení příslušnými insti-
tucemi sjednocené Evropy na rozdíl od
směrnice stává celé, slovo od slova, sou-
částí legislativy všech členských států EU.  

V dubnu 2014 návrh nařízení schválil
Evropský parlament (EP), ovšem v ně-
kterých ohledech původní text vypra-
covaný EK výrazně pozměnil. Komise
navrhovala, aby součástí nařízení byl
i seznam 50 nepůvodních invazních druhů,
které by měly členské státy EU bez
výjimky pokládat za nejvíce nebezpečné
a tudíž z hlediska regulace vetřeleckých
organismů za prvořadé. Kompromisní
verze odsouhlasená EP ovšem předpo-
kládá, že nejpozději do 1. ledna 2016

Po letech
diskusí

připravila
Evropská

unie právní
normu,

snažící se
regulovat

šíření
invazních

nepůvodních
druhů výz-

namných pro
celou EU. Na
snímku palác

Barlaymont
v Bruselu,

hlavní sídlo
Evropské

komise
schopné
pojmout

2 700
úředníků. 

Zvláštní skupinu nepůvodních invazních druhů představují zdivočelá domácí nebo hospodářská zvířata.
Ferální holub domácí (Columba livia domestica) vyhledává lidská sídla, kde může na člověka přenést
četné choroby a poškozuje trusem budovy. Část veřejnosti ale přítomnost „věžáků“ ve městech
podporuje (viz článek v minulém čísle Niky).  
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států EU postup při nakládání s invazními
nepůvodními druhy nedostatečně koordi-
nují, a co víc, chybí mechanismus včas
varující EU jako celek i její jednotlivé
členské státy před možným zavlečením,
vysazením nebo rozšířením nepůvodních
vetřelců. Dobře míněná opatření na to jak
snížit negativní dopad vetřeleckých
organismů na lidské zdraví, hospodářství
či přírodu jsou proto roztříštěná a nezřídka
se míjejí účinkem: v jedné zemi vyna-
kládají na omezení určitého invazního
druhu nemalé finanční prostředky, zatímco
sousední stát k takovým krokům vůbec
nepřistoupil. Situaci ztěžuje i společný trh
bez standardních hraničních prohlídek.
Neznamená to pochopitelně, že voláme po
zrušení schengenského prostoru, ale měli
bychom si být uvedené skutečnosti plně
vědomi.  



člověk, a šíření bohaté škály organismů,
které lidé neúmyslně zavlekli nebo
z nejrůznějších důvodů záměrně vysadili
mimo jejich původní areál rozšíření. Oba
jevy tak přispívají k stále zvyšující se
homogenizaci bioty. 

A jaký je výhled? Zdá se, že nepříliš
povzbudivý. Homogenizace bioty bude
s největší pravděpodobností pokračovat,
takže se budeme na stále větší ploše souše
i světového oceánu setkávat se stejnými
organismy v člověkem značně pozmě-
něném prostředí. Počty zaznamenaných
nepůvodních druhů a doba potřebná
k vytvoření jejich životaschopných po-
pulací naznačují, že i při případném
zavedení přísnějších regulačních mecha-
nismů včetně fytosanitárních a veteri-
nárních opatření bude nepůvodních
invazních druhů v ČR i nadále přibývat.  

Většina scénářů dalšího vývoje naší
planety, připravených špičkovými vědec-
kovýzkumnými pracovišti, upozorňuje, že
do šíření vetřeleckých organismů mohou
výrazně zasáhnout probíhající a očekávané
změny podnebí, ať už je působí cokoli.
Četné druhy rostlin, živočichů a dalších
organismů se budou muset přesunout do
vyšších poloh nebo směrem k pólům, jiné
se dokáží novým klimatickým podmínkám
na současném stanovišti rychle a účinně
přizpůsobit, ale další zcela vymizí. 

Vysoce informativní studie, uveřej-
něná v prestižním vědeckém časopise
Science, uvádí více než 1 000 případů
doslova z celého světa, kdy se podařilo
invazní druhy z ohrožených lokalit
odstranit. Stalo se tak zejména proto, že
jejich výskyt byl zaznamenán ještě
předtím, než se stačily v novém prostředí
natrvalo uchytit. Ostatně o tom, že obvykle
bývá jednodušší a levnější odstraňovat
příčiny než důsledky, víme přinejmenším
z doby, kdy pyramidy byly ještě novostav-
by.

v nížinách a podél vodních toků, zatímco
mnohem méně jsou zastoupeny v horským
oblastech. Ve středních polohách se
nepůvodní druhy planě rostoucích rostlin
vyskytují běžněji v zemědělské krajině než
v lesních ekosystémech.  Pokud jde o bio-
topy, nejvíce nepůvodních druhů bylo
zaznamenáno na orné půdě, v jednoleté
ruderální vegetaci, v člověkem podmíně-
ných vysokobylinných porostech a na
sešlapávaných stanovištích, kde průměrný
podíl archeofytů dosahuje 18 – 56%
a neofytů 4,2 – 9,5%.  Rámeček na této
straně uvádí nejvýznamnější invazní
nepůvodní druhy zavlečené či vysazené na
území dnešní ČR.

Výzkum ve 302 zvláště chráněných
územích v ČR potvrdil, že výskyt nepů-
vodních druhů cévnatých rostlin v nich
závisí na nadmořské výšce, typu chráněné
vegetace, vztazích s původními druhy a na
intenzitě pronikání propagulí nepřímo
vyjádřenou hustotou obyvatelstva v dané
oblasti. Protože přírodní vegetace funguje
jako překážka pro šíření nepůvodních
druhů včetně invazních, vykazují starší
chráněná území menší počet nepůvodních
rostlinných druhů.  

V současnosti se připravuje Národní
strategie pro invazní nepůvodní druhy
v ČR, která by měla navazovat jak na
koncepční materiály Úmluvy o biologické
rozmanitosti a Rady Evropy, resp. Úmluvy
o ochraně evropské fauny a flóry
a přírodních stanovišť (Bernské úmluvy),
tak na zmiňovanou legislativu EU. Česká
republika nemá pro invazní nepůvodní
druhy zvláštní právní normu: tuto pro-
blematiku řeší hned celá řada zákonů
a prováděcích vyhlášek. 

BUDE PŘÍRODA VŠUDE
STEJNÁ?
Invazní nepůvodní druhy byly dlouhou
dobu považovány za potížisty pouze
v izolovaných ekosystémech, jako jsou
ostrovy, horské hřebeny, jezera nebo
jeskyně. Neustálá propojování světa za-
příčinilo, že se jejich působení na přírodu,
hospodářství a zdraví lidí stalo bezesporu
globálním problémem, jehož dopady
nemůže odstranit nebo alespoň vý-
znamněji omezit jediný stát či skupina
zemí.  

Na mnoha místech naší planety včetně
České republiky můžeme pozorovat dva
současně probíhající procesy: vymírání
místních druhů, na němž se do značné
míry podepisuje zejména od 16. století

rozmnožování. Členský stát EU, který si
nebude přát na svém území zakázat určitý
druh z černé listiny, bude moci na rozdíl od
původního  návrhu požádat EK o výjimku.

Protože nařízení vstoupí v platnost již
1. ledna 2015, schválila je na svém pravi-
delném zasedání 29. záží 2014 Rada
ministrů životního prostředí.    

INVAZNÍ NEPŮVODNÍ DRUHY
V ČESKÉ REPUBLICE
Zeměpisná poloha, vývoj lidského osídlení
a postupující globalizace významně na-
pomohly pronikání invazních nepůvod-
ních druhů do ČR. 

Podle nejnovějších údajů představují
v České republice nepůvodní druhy 36,2 %
taxonů cévnatých rostlin v současnosti se
vyskytujících na území ČR, z nich 61 
(4,2 %) je invazních. Více než třetina 
(34,6 %) nepůvodních druhů cévnatých
rostlin vyskytujících se na území ČR po-
chází ze středomořské oblasti a téměř
pětina (19,4 %) z ostatních částí Evropy.
Z 595 nepůvodních druhů volně žijících
živočichů, ať už bezobratlých nebo obrat-
lovců, musíme 113 (19 %) považovat za
invazní. 

Zatímco počet druhů bezobratlých
zavlečených na území dnešní ČR vykazuje
od konce 19. století stabilní nárůst,
u rostlin a u savců byla značná část nepů-
vodních druhů zavlečena nebo vysazena
již před rokem 1900. Mapové podklady
potvrzují, že nepůvodní druhy cévnatých
rostlin jsou v ČR nejběžnější v zemědělsky
využívaných nížinách a v městském
prostředí, na lokalitách s písčitými půdami

NEJZNáMěJŠí INVAZNí NEPůVODNí
DRUHy V ČESKé REPUBlICE
Rostliny
bolševník velkolepý
křídlatky (k, japonská, k. sachalinská, k.
česká)
netýkavky (n. malokvětá, n. žlaznatá)
trnovník akát
pajasan žlaznatý 
javor jasanolistý
borovice vejmutovka
Živočichové
nepůvodní druhy raků (r. signální, r.
pruhovaný)
klíněnka jírovcová
mandelinka bramborová
střevlička východní 
karas stříbřitý
norek americký
mýval severní

Severoameric-
kou veverku
popelavou
(Sciurus 
carolinensis)
chovali lidé
ve Velké
Británii jako
domácího
mazlíčka již
v 19. století
a pro její milý
vzhled ji
vysazovali do
volné přírody.
Dnes ve
Spojeném
království
téměř úplně
vytlačila
původní 
veverku 
obecnou 
(S. vulgaris)
a loupáním
kůry působí
újmu na
lesních
porostech
v hodnotě 
10 milionů
GBP (214 mi-
lionů Kč)
ročně.
Z domácích
chovů unikla
do volné
přírody i na
severu Itálie,
kde se
veřejnost
staví proti
regulaci její
dnes již živo-
taschopné
populace.  
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Pojďme se podívat podrobněji, proč tehdy koncem května
roku 1872 sjel svah nad Mladotickým potokem dolů jako po
dětské skluzavce a dokonale utěsnil potoku jeho odtok.

Tak popsal strašlivou průtrž mračen, která se podle historických
zpráv prohnala jihozápadními a západními Čechami koncem
května roku 1872, tehdejší kartograf K. Kořistka (Kořistka 1872).
Jeho údaj dlouho nebrali současní meteorologové vážně. Podobné
bouře v našich zeměpisných šířkách nebyly dosud zaznamenány.
Důkaz o opaku přinesla až průtrž mračen 12. 6. 1957 na jižním
Slovensku, tedy v podobné středoevropské klimatické oblasti, kdy
u Štúrova spadlo 226 mm srážek za 65 minut, a potvrdila se tak
správnost historického údaje. 

Ničivá povodeň způsobená bouří zuřící v noci z 25. na 26.
května 1872 katastroficky postihla povodí Střely, Blšanky
a většinu povodí Berounky nad Plzní. Počet obětí tehdejších
povodní, které následovaly, šel do desítek. Velké srážky spolu
s několika dalšími faktory způsobily také přírodní katastrofu
nevídaných rozměrů, jejíž následky můžeme na severním
Plzeňsku vidět i dnes – vznik nejmladšího jezera u nás – jezera
Mladotického (podle názvu potoka), zvaného též Odlezelské
(podle nedaleké obce Odlezly) nebo někdy  Potvorovské (podle
vrchu nad jezerem).

Mladotické
jezero

pozvolna
zarůstá

a zanáší se
bahnem.

DOLE:
Letecký

pohled na
Mladotické

jezero

„...V Mladoticích u Karlovic pozorováno, kterak venku stojící
prázdná nádoba za hodinu na 9 palců čili 237 mm až po
svůj okraj vodou se naplnila a za dalšího deště přetékala...“
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JEZERO
naplněné vodou z nebe 



k jejímu zániku, nebo raději podniknout úpravy na její udržení.
Vždyť nebýt lidské činnosti, Mladotické jezero by zřejmě vůbec
nevzniklo. 

Naše česká krajina v něčem připomíná malé muzeum miniatur,
je tam sice všechno (jenom to moře ne), ale v malém měřítku,
a žádné velké katastrofy se tady (díkybohu) nedějí. Máme sopku
v západních Čechách, vlastně dvě – Komorní a Železnou hůrku.

Islanďan by se asi s pobavením prošel po opuštěném lomu škváry
– tedy zbytky magmatu – v uměle vykopaném kráteru Komorní
hůrky. Obří důl v Krkonoších je obří pro nás, ten, kdo bydlí pod
osmitisícovkou, by už ho asi tak nenazval. I Mladotické jezero
patří se svými sedmi metry hloubky a necelými šesti hektary do
našeho malého českého muzea. Na Zemi najdeme jezera stejného
původu (vzniklé sesuvem) větší, než jsou naše největší umělé
přehrady. Po sesuvu, který následoval po zemětřesení v únoru
1911 v Tadžikistánu, byla přehrazena řeka Murghab, výška
„hráze“ byla 301 a hloubka jezera je dodnes neuvěřitelných 
284 metrů. Na Novém Zélandu dokonce na hrázi 54 km2 velkého
přírodního jezera Waikaremoana (po jejím důkladném zpevnění)
postavili hydroelektrárnu. Také toto velké jezero vzniklo po se-
suvu přibližně před 2 200 lety. Mladotické jezero vám po návratu
třeba právě z Nového Zélandu může připadat jako malá česká
studánka zanášející se zvolna bahnem. Apropos víte, že nadace
Veronica letos vyhlásila výzvu „Zachraňte svoji studánku“? Pokud
byste ve svém okolí chtěli zachránit svoje malé Mladotické jezero
– studánku, neváhejte a využijte ji. Vystačíte s nářadím ze zahrady.
Když se může zachránit studánka, třeba někdy někdo vypíše tu
samou výzvu i pro jezera, to Mladotické na to může čekat už jen
70 let.

Zdroje: Bohumír Jánský (1976): Mladotické hrazené jezero –
geomorfologie sesuvných území

Koryto Mladotického potoka tehdy přirozeně kopírovalo tek-
tonické poruchy svahu a postupnou erozí se voda propracovala
přes pískovce až na jílovité podloží. Spodní vrstvy jílovcových
hornin tak nasákly vodou a vytvořily se smykové plochy, díky
kterým později mohlo dojít k sesuvu. Další vliv byl
antropogenního původu, lidé zde odpradávna těžili pískovec
a pozůstatky lomů zde můžeme nalézt i dnes. Kvádry pískovce se

vozily odsud až do Plas na stavbu konventu a nedaleký kostel sv.
Mikuláše v Potvorově má ve zdivu pískovec z těchto lomů také.
Stavba železnice roku 1872, při které byl vykopán zářez do
Potvorovského vrchu nad Mladotickým potokem, také svahu
ubrala na stabilitě a voda při průtrži mračen valící se z nebe jako
obrovský vodopád byla jen „poslední kapkou“. Všechny tyto fak-
tory se spojily a masy podloží se začaly sunout do údolí potoka.
28. května pohyb ustal, sesuv za několik hodin stihl přehradit údolí
v délce 300m. 

První zaměření půdorysu jezera proběhlo roku 1972 (in Jánský
1977). 100 let od katastrofy měla vodní hladina plochu 5,86 ha.
V roce 1912 byla naměřena hloubka až 14 m. Od té doby hladina
neustále klesá, dnes je průměrná hloubka 6 - 7 metrů, jezero se
zvolna zanáší bahnem. Ve stráních nad jezerem si můžete
všimnout důkazu pomalého pohybu svahů, který probíhá i dnes -
tzv. opilých stromů, kmeny se neustále vyrovnávají s ujíždějícím
svahem a jsou nepřirozeně nahnuté.

Mladotické jezero je národní přírodní památkou, člověk by
tedy neměl zasahovat do procesu pozvolného zanášení a tudíž
zániku. Je však pravděpodobné, že pokud nedojde ke zpevnění
hráze, odstranění sedimentů a zmírnění působení dalších faktorů
ovlivňujících zanášení jezera (důsledek například dřívějších
meliorací okolní krajiny), dojde při současné rychlosti sedimen-
tace k zanesení jezera za 70 let. Je otázka, zda trvat na dodržení
nedotknutelnosti národní přírodní památky i za cenu, že dojde
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www.nadace.veronica.cz, www.wikipedia.org

Jezero
Waikaremoa-
na, Nový
Zéland.



lesními společenstvy. Určité poměrně
rozsáhlé území může být označeno jako
zóna, ve které působí všechny ekologické
podmínky a faktory přibližně stejně, a pro-
to se zde vyvíjejí stejné nebo podobné
biotopy, jejichž vyzrálý stav označujeme
jako pravý klimax nebo jindy jako zonální
klimax. Drobné odchylky v ekologických
podmínkách panujících na daném stano-
višti se projevují změnou druhového slo-
žení biotopu, například třtinová smrčina se
změní v bukovou bučinu, ale les zůstává
lesem. V lokalitách, kde je jeden nebo více
ekologických faktorů výrazně jiný než
v okolní zóně, působí tato změna na vývoj
biotopů výrazně odlišných od zonálních
biotopů vyskytujících se v okolích, a jejich
konečné vývojové stádium je proto ozna-
čováno jako azonální klimax. To proto, že
tento klimax do příslušné zóny jaksi
nepatří. Tím je naznačeno, že tento klimax
je doma v jiné zóně. Přítomnost těchto
„hostujících“ biotopů však výrazně zvyšu-
je biodiverzitu daného území a zpravidla
reprezentuje velmi hodnotné biotopy, které
je třeba intenzivně chránit. 

Zpět k rašeliništím. Ekologickým fak-
torem, který určuje odlišný vývoj rašeli-

xu, chceme-li, můžeme také říci příkladem
blokované sukcese, kde jeden nebo více
ekologických faktorů brání procesu
sukcese dosáhnout vrcholového stádia
pravého klimaxu, který se nachází v širším
okolí, kde ekologickými faktory sukcese
blokována není. Na Šumavě jsou klimaxo-
vá společenstva představována různými

Soumarské
rašeliniště

bylo do
roku 2000

průmyslově
těženo.

Z vyhlídko-
vé věže

vybudované
jako součást

naučné
stezky je
možné si

velmi dobře
prohlédnout

stav
vytěžené

plochy po
14ti letech

sukcese.
Původní stav
rašeliniště se

obnovuje
jen velmi
pozvolna

(foto
L.Hladíková).

NA ŠUMAVU VLAKEM

Rašeliniště Mrtvého luhu
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RAŠELINIŠTĚ MRTVÉHO LUHU
Rašeliniště jsou z hlediska jejich trvání
pravděpodobně nejstabilnější biotopy,
které se vyskytují na Šumavě. Jejich vývoj
podle pylových analýz začal před více než
13 000 lety a jejich vzhled se od té doby
příliš nezměnil. Biotopy rašelinišť jsou
příkladem takzvaného edafického klima-

Časy se mění a mění se i náš životní styl. Vše je nějak rychlejší, pohodlnější.
Snažíme se vše stihnout a bez auta se většina z nás již téměř nedokáže obejít.
Auto nám slouží denně, a proto není vůbec divné, že jej použijeme i pro
víkendový výlet do přírody. Ano, je to velmi pohodlné a rychlé. Ráno
vstaneme, kdy chceme, nasedneme do auta a vyjedeme, opět kdy chceme,
a navíc dokonce ještě ani nemusíme přesně vědět, kam vlastně dojedeme. Ono
se to cestou nějak vyvrbí. Jediná nepříjemnost spočívá v nezbytnosti auto
někde zaparkovat a vyřešit, jak se k němu po výletu vrátit. Zda po stejné cestě
zpět, nebo zvolit okružní cestu. Existují i jiné, dá se říci, staré dobré způsoby,
jak se vydat na výlet, způsoby, které většina z nás již tak trochu zapomněla,
a bylo by dobré je pro ochranu přírody, i nás samotné, zase oživit. Na výlety se
dříve jezdilo linkovými autobusy nebo vlakem. Šlo to. A dnes to jde také.
Dokonce snadněji než dříve. Již nemusíme pracně vyhledávat spojení
v tištěných jízdních řádech, kontrolovat symboly určující, zda ten či onen spoj
jede právě v tento den, kolik času vlastně potřebujeme na přestup a vypisovat
všechna spojení do poznámkových bloků. Dnes již máme internet v každém
mobilním telefonu a IDOS.CZ vyhledá vše za nás. Kdykoliv a kdekoliv. Tedy
pokud je signál. Cesta na výlet vlakem může být pohodlnější a kupodivu někdy
můžete i více vidět. Nevěříte? 



je navíc velmi dobře zachovalé, s mocnos-
tí rašeliny až 7 m. Rašeliniště je součástí
PP Vltavský luh, v současné době zahr-
nuté do nepřístupné první zóny Národního
parku Šumava, kterou neprochází žádná
značená turistická cesta. To ale nebude 
při našem výletu vůbec vadit. Soumar-
ské rašeliniště představuje pravý opak
Mrtvého luhu. Jedná se o průmyslově
vytěžené rašeliniště, kde byla ještě do 
roku 2000 těžena rašelina a v současné
době zde probíhá revitalizace vytěženého
prostoru s cílem obnovení původního ra-
šelinného mokřadu. V roce 2012 bylo raše-
liniště zpřístupněno pro turisty 1 520 met-
rů dlouhou naučnou stezkou, z nichž je
více než 600 metrů tvořeno povalovým
dřevěným chodníkem. Součástí naučné
stezky je rovněž 9 metrů vysoká vyhlíd-
ková věž. Na naučné stezce se můžete
dozvědět mnoho zajímavých informací
o rašeliništích a jejich obyvatelích. Pod
vyhlídkovou věží je vykopána sonda, aby
návštěvník mohl nahlédnout i do nitra
rašeliniště. Při procházce po rašeliništi
uvidíte postup revitalizace rašeliniště, od
prakticky čerstvě vytěžených ploch až po
téměř revitalizované biotopy, ale to
správné přírodní, nedotčené rašeliniště
uvidíte v Mrtvém luhu. 

VLAKEM DO MRTVÉHO LUHU
Výchozím bodem výletu do šumavských
mokřadů mohou být například železniční
stanice v železničních uzlech Strakonice,
Protivín nebo České Budějovice. Vyhle-
dání výchozí stanice však plně závisí
pouze na vás. Výstupní stanicí bude
Soumarský most. Naučná stezka Soumar-
ské rašeliniště začíná jen pár metrů od
vlakové zastávky. Až ji projdete, narazíte
na zeleně značenou turistickou stezku.
Pokud se po ní vydáte ve směru toku
Studené Vltavy, po necelých sedmi stech

slať, která se může pochlubit největším
rašelinným jezírkem nebo Jezerní slať, na
některých mapách označována též jako
Kvildská slať, která se může pro změnu
pochlubit vyhlídkovou věží. K těm
obtížněji přístupným rašeliništím patří
například Tříjezerní slať nebo Cikánská
slať. 

Zcela unikátní soubor rašelinišť se
nachází v údolní nivě Vltavy mezi obcemi
Lenora a Nová Pec na Šumavě, kterými
jako hadi protékají v četných meandrech
řeky Studená a Teplá Vltava. Cílem našeho
výletu budou dvě rašeliniště z tohoto úžas-
ného souboru mokřadních stanovišť. Raše-
liniště Mrtvý luh a Soumarské rašeliniště.
Zatímco rašeliniště představují dva proti-
klady. Rašeliniště Mrtvý luh představu-
je největší rašeliniště na území České
republiky o celkové výměře 394 ha, které

niště jako primárního bezlesí od okolních
biotopů, tedy lesů, je působení vysoké
hladiny podzemní vody, která dosahuje 
až k zemskému povrchu a zabraňuje tak
růstu většiny druhů dřevin a současně,
vlivem panujících anaerobních podmínek,
dochází k akumulaci částečně rozlože-
ných rostlinných organických zbytků,
převážně mechů, které vytvářejí mohutné
vrstvy rašeliny. Rašeliniště představují
velice cenné biotopy i na Šumavě. Jedná 
se o tak hodnotné biotopy, že většina
významných šumavských rašelinišť je
zahrnuta do prvních zón Národního parku
Šumava. Řada krásných šumavských
rašelinišť je zpřístupněna povalovými
turistickými chodníky. K některým se
dostanete snadno autem, k jiným musíte
vážit dlouhou cestu pěšky nebo na kole.
K těm prvním patří například Chalupská

Naučná
stezka
Soumarským
rašeliništěm
má celkovou
délku 1520
metrů, při-
čemž délka
povalového
chodníku je
601 metrů.
Ve vlhkém
období by
byla stezka
bez povalo-
vých chod-
níků zcela
neprostupná.
Počáteční
část naučné
stezky pro-
chází již
dříve
opuštěnými
vytěženými
lokalitami
rašeliny, kde
proces
sukcese 
postoupil 
do vyšších
stádií. 
Na fotografii
je vzrostlý
porost břízy.
Pokud se
podaří
postupně
zvýšit hladi-
nu podzem-
ní vody na
původní úro-
veň, budou
porosty břízy
nahrazeny
borovicí klečí
a borovicí
blatkou
(foto
L.Hladíková).
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Pravděpodobně nejlepší výhled na téměř původní biotop rašeliniště poskytuje vyhlídková věž u Jezerní
slatě. Ani tato slať neunikla zájmu lidí a rašelina zde byla v minulosti těžena. Podobný výhled, ale
dynamický, budete mít na Mrtvý luh z okna vlaku (foto O. Vacek).



A nyní zjistíte, proč nám vůbec nevadí,
že rašeliniště Mrtvý luh je v nepřístupné
první zóně Národního parku Šumava,
a proč je vlak nejlepší prostředek pro se-
známení se s tímto rašeliništěm. Ze za-
stávky Pěkná jede vlak do zastávky Černý
Kříž, kde si přesednete na vlak do Volar.
Železniční trať na řadě míst přímo kopí-
ruje hranice Mrtvého luhu a vlak, díky
jeho výšce umocněné výškou  železnič-
ního náspu, představuje jakousi pojízd-
nou rozhlednu. Nejlepší výhledy do raše-
liniště jsou mezi zastávkami Černý Kříž
a Dobrá na Šumavě. Vlak jede dále do
Volar, odkud můžete cestovat zpět do
vašich domovů.

Pokud byste měli více času, a nebo
byste se do těchto míst chtěli vrátit na další
výlety vlakem, pak věřte, že je zde řada
dalších zajímavých destinací. Z Černého
Kříže se můžete podívat na Medvědí ká-
men, památník poslednímu medvědovi,
tedy vlastně medvědici, zastřelené na Šu-
mavě, ze stanice Stožec můžete podnik-
nout výlet na Stožeckou skálu a navštívit
obnovenou dřevěnou Stožeckou kapli,
nebo ze stanice Nové Údolí vystoupat na
Třístoličník. A to není ani zdaleka vše.
O těchto místech možná někdy příště.

Vltavu, rozloučíme se s modrou turis-
tickou značkou a postupujeme dál po
silnici východním směrem. Po levé ruce
máme výhled do rašeliniště Mrtvého luhu
a na meandrující Studenou Vltavu. Po
třech a půl kilometrech dorazíme do
železniční zastávky Pěkná. Zde počkáme
na vlak z Nové Pece na Šumavě do
Černého Kříže. Pokud máte čas, můžete si
čekání na vlak zkrátit procházkou na most
přes Vltavu v Pěkné a zamávat vodákům
sjíždějícím Vltavu. Pokud to stihnete,
můžete tak překročit během jednoho
výletu hned tři Vltavy. Cesta ze zastávky
na most a zpět je necelé dva kilometry. 

Jedna z mož-
ností jak se
„dotknout“

našeho
největšího
rašeliniště

Mrtvého
luhu, je

splutí Vltavy
ze Soumar-

ského mostu
do Nové
Pece na
Šumavě.

I tuto vodác-
kou alterna-

tivu lze
absolvovat

pomocí
vlaku.

V železniční
stanici

Soumarský
most si lze

po prohléd-
nutí

Soumarskéh
o rašeliniště

vypůjčit
lodě, na
kterých

splujete do
Nové Pece
na Šumavě

a vlakem se
můžete

vrátit přes
Černý Kříž
do Volar.

Uvidíte tak
Mrtvý luh

z vody
i vlaku (foto

O.Vacek).
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metrech dorazíte k lávce přes Vltavu. Zde
je výchozí bod žlutě značené turistické
cesty do osady Dobrá, která je vzdálena
asi 800 metrů. Tam žlutou značku opustí-
te a vydáte se po asfaltové cestě jiho-
východním směrem. Pokud máte čas,
prohlédněte si i tuto původní, nyní re-
kreační, osadu. Díky péči majitelů zde
zůstala zachována originální architektura
tyrolských domů, kterou do oblasti Volar
přinesli původní osadníci Šumavy. Po
asfaltové cestě podél lesa, s výhledem do
rašelinišť Mrtvého luhu, pokračujeme
téměř přesně 4 kilometry, až narazíme 
na modře značenou turistickou trasu, po
které pokračujeme ve směru na železnič-
ní zastávku Černý Kříž, do které však
nedorazíme. Po přibližně 600 metrech
přejdeme lávku, tentokrát přes Teplou

Všechna významná rašeliniště na Šumavě jsou zahrnuta do první zóny Národního parku Šumava,
z nichž některá jsou zpřístupněna díky povalovým chodníkům. Mimo Soumarského rašeliniště určitě
stojí za návštěvu Chalupská slať, Jezerní slať, Tříjezerní slať nebo Cikánská slať (na fotografii). Obecně
platí, že vstup do prvních zón národních parků mimo značené cesty je zakázán. (foto O.Vacek) 



vzduch vyměňuje suchý a ohřátý vzduch nad zástavbou, takže
zelené plochy můžeme přirovnat k účinnému ventilátoru. 

Snad ještě větší význam než při ochlazování vzduchu
přičítáme schopnosti zeleně zvyšovat vlhkost místního podnebí
výparem vody. Vlhkost vzduchu v pozdních večerních hodinách
nad sálajícími ulicemi bez zeleně bývá až o pětinu nižší než
v parku. Koruna středně velkého stromu v horkém letním dnu
vypaří až 80 litrů vody. Nejvíce vodní páry uvolňují do prostředí
topoly, břízy a osiky. Pro regulaci vlhkosti prostředí doporučují
odborníci kombinovat trávníky se skupinami listnáčů. 

Další pozitivní působení zeleně v lidských sídlech přibližuje
rámeček na další straně.

KYSLÍKOVÝ PŘÍSTROJ, VENTILÁTOR
A OSVĚŽOVAČ VZDUCHU ZDARMA
Kdybychom pečlivě otrhali všechny listy vzrostlého stromu
a srovnali je vedle sebe, zjistíme, že by zabraly plochu 1 600 m2.
Přitom dokáží za hodinu vyprodukovat asi 1,7 kilogramu kyslíku. 

Ve městě dopadá na lidskou pokožku až desetkrát více tepelné
energie než ve volné krajině. Průměrná roční teplota bývá
v lidských sídlech o půl, ale také až o tři stupně vyšší než v okolní
krajině (tzv. tepelný ostrov). Stromy a keře patří mezi špatné
vodiče tepla, a proto vyrovnávají tepelné výkyvy. Jediný vzrostlý
strom má ve městě stejný účinek jako klimatizační zařízení pro
deset velkých kanceláří. Tato schopnost zeleně nabývá
mimořádného významu všude tam, kde technické hmo-
ty jako beton, asfalt, zdivo, krytiny nebo dlažba pohlcují mnoho
tepelné energie, kterou zejména v noci vyzařují, a tím podstatně
zhoršují tamější mikroklima. Zejména mohutné kulovité koruny,
tvořené hustou listovou mozaikou, mají mnoho vzduchových
meziprostor, kde se udržuje nepoměrně stálejší teplota vzduchu.
Největší schopností vyrovnávat teplotu prostředí se vyznačují
stinné dřeviny jako je jírovec maďal, běžně označovaný jako
kaštan, buk, habr, javor mléč nebo lípa. Chladnější a čerstvý

Podle nedávno uveřejněných výsledků výzkumu, uskutečněného Evropskou
agenturou životního prostředí, vnímá většina Evropanů městskou zeleň jako
část lidských sídel, zkvalitňujících jejich život. Na snímku Městský park ve
Vídni.

Často nedoceněný význam pro lidské zdraví mívají zelené plochy na okraji města jako je
přírodní park Prokopské a Dalejské údolí na jihozápadním předměstí Prahy. Právě
o obdobné plochy často přicházíme neregulovanou šířící se zástavbou supermarkety,
sklady a satelitními městečky.

Na mnoha místech přímo v Montrealu pěstují kanadský národní strom – javor.
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Zeleň v lidských sídlech
PROČ BY JÍ NEMĚLO UBÝVAT

Od přelomu tisíciletí žije poprvé v historii lidstva více lidí ve
městech než na venkově. Ve městech bydlí přibližně 75 %
Evropanů: do roku 2020 jich bude osm z deseti. Soustředění
nejen obyvatel, ale i výroby včetně těžkého průmyslu
a služeb do měst s sebou přináší hned celou řadu problémů
jako je znečištění ovzduší a vodních zdrojů cizorodými
látkami, vytváření odpadu a přeměna kdysi přírodního
a přírodě blízkého prostředí na betonovou džungli.



označované jako fytoncidy, které se svými účinky podobají
antibiotikům: brzdí množení bakterií nebo je přímo usmrcují.
Dřeviny kromě toho vylučují přírodní voňavé látky – silice
a pryskyřice. 

Zelené plochy, zejména parky, představují vyhledávaná místa
odpočinku nejen pro ve městech žijící obyvatele, ale i pro
návštěvníky. Jejich význam pro rekreaci včetně aktivního
sportování vystihuje nejlépe označení zelené oázy. Sociologové
v této souvislosti upozorňují, že parky poskytují v dnešním
poněkud odcizeném světě lidem příležitost, kde bez spěchu trávit
čas a současně komunikovat s ostatními lidmi. 

Výzkum evropských a amerických badatelů opakovaně
prokázal, že zelené plochy mohou u obyvatel měst snižovat krev-
ní tlak, zbavovat je stresu, zlepšovat smyslové vnímání a zvyšovat
pocit pohody. Rozsáhlá studie britských lékařů potvrdila, že lidé
žijící v blízkosti parků, říčních toků a hřišť trpí mnohem méně
srdečními chorobami než obyvatelé zastavěných ploch s men-
ší možností využívat vegetací porostlé prostory. Propracované
šetření v osmi evropských městech ukázalo, že lidé žijící v částech
lidských sídel s větším počtem rozsáhlejších veřejnosti dostupných
ploch se ve srovnání s obyvateli souvisle zastavěných ploch věnují
třikrát více sportu a mají o 40 % nižší pravděpodobnost, že budou
mít nadváhu. 

PYL DŘEVIN MŮŽE ZVYŠOVAT POČET
ALERGIKŮ: POZOR NA EXOTY
Na druhou stranu není žádným tajemstvím, že se v populaci
neustále zvyšuje počet lidí trpících alergiemi. Mezi nejčastěji se
vyskytující alergie nejen v České republice patří zvýšená
vnímavost na přítomnost pylu. Novější údaje naznačují, že lidé
žijící ve městech mají o 20 % vyšší pravděpodobnost, že je
postihne alergie na pyl šířený vzduchem, než obyvatelé venkova.  

Jedním z důvodů, proč patří alergie na pyl mezi obyvateli měst
k nejrozšířenějším onemocněním, zůstává skutečnost, že pro

MĚSTSKÁ ZELEŇ ZLEPŠUJE ZDRAVÍ 
Vzrostlá zeleň chrání lidský sluch před silným hlukem: nejenže
odráží vlnění různými směry, ale navíc je účinně pohlcuje. Protože
výškově a tvarově rozrůzněné pásy trávníků, keřů a stromů mají
větší účinek než jednotlivý stromový porost, mělo by zvukové bar-
iéry – zejména podél silnic – tvořit spíše několik souběžných
pruhů zeleně, sahající na straně k vozovce až k zemi. Nadměrný
hluk vyvolává u lidí rostoucí únavu, nespavost, změny krevního
tlaku, vyplavování zátěžových hormonů do krve, poruchy zažívání
či zvýšené svalové napětí. 

Listy stromů pohlcují s překvapivou účinností i velké
množství prachu a jiných pevných nečistot v ovzduší, na nichž mj.
ulpívají mikroorganismy, působící nejrůznější onemocnění.
Některé druhy stromů a keřů navíc dokáží vylučovat látky,

Zelené
plochy jako
je na střeše

ústřední
tržnice ve
francouz-

ském
Štrasburku

pomáhají ve
městech

zmirňovat
efekt

tepelného
ostrova.

Živé stěny se
někdy

umísťují 
i do interiéru

budov. Na
snímku
vestibul
Norské

agentury
životního
prostředí

v Trondheimu 
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CO TAKé UMí ZElEň
n Parková zeleň sníží teplotu ve srovnání se zastavěným okolím
až o 9°C.
n Protože vegetace většinu tepla odrazí a zbytek přijaté
sluneční energie spotřebuje na výpar, dokáže hektar vzrostlého
porostu odpařit za jediný den až 30 000 litrů vody, tedy bazén
o rozměrech 6x5x1 metru.
n Obsah tuhých částic omezují zelené plochy v průměrně
znečištěném prostředí až o 90 %.
n Pás parkové zeleně o šířce 10-20 m polapí téměř veškeré
olovo, které se do prostředí dostává z výfuků automobilů.
n Pro dlouhodobé omezení znečištění ovzduší přízemním
ozonem ve městech se zdá být nejvhodnější kombinace
opadavých a vždyzelených listnáčů a jehličnanů.



protože právě na nich může převládnout jediný druh dřeviny,
vyznačující se velkou produkcí pylu. Pěstování keřů a stromů,
které vytvářejí mnoho pylu, blízko sebe zvyšuje koncentraci pylu,
protože proudění vzduchu jej nemůže účinně rozptýlit v ovzduší.
Doporučení se proto týká hlavně alejí podél vozovky nebo živých
protihlukových stěn, tvořených kupříkladu oblíbeným ptačím
zobem. Rozhodující je, aby urbanisté volili pro výsadbu dřevin na
zelených plochách druhy vytvářející jen malé nebo středně velké
množství pylu. 

POMŮŽE ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ?
Uvádí se, že pro městské parky a sady sloužící k odpočinku by
měla platit zásada, že 70 % plochy by měla zabírat zeleň v podobě
stromů, keřů nebo květinové výsadby, 25 % trávníky, 2-5 % jejich
rozlohy by mělo připadat na vodní nádrže a zbytek by mohly
pokrývat stavby. Pro náměstí a jiná veřejná prostranství doporučují
odborníci 20-40 % plochy osázet stromy nebo keři, čtvrtinu
vyčlenit na upravené trávníky a na 5-10 % udržovat květinovou
výsadbu. 

V SRN se při územním plánování měst stále častěji prosazuje
tzv. přístup dvojitého rozvoje vnitřního města, snažící se udržet
rozumný poměr mezi rozlohou zastavěných ploch a rozsahem
městské zeleně. Kombinujeme při něm zahušťování již existující
zástavby s ploškami sloužícími ochraně přírody, kam řadíme mj.
i stromy na ulicích, zelené střechy domů i další skladebné prvky
zelené infrastruktury. 

Před volbami do obecních zastupitelstev v říjnu 2014 zahltili
téměř všichni kandidáti voliče sliby, jak zamezí ve vesnicích
a městech nevhodnému zastavování zelených ploch nebo je ještě
rozšíří. Skoro to vypadalo, že se sídla v České republice stanou
skutečnými zelenými zahradami. Bude zajímavé sledovat, nakolik
své veřejně učiněné závazky voličům naplní. 

výsadbu zelených ploch včetně živých plotů, podél širokých ulic
a otevřených prostor a do protihlukových stěn se v Evropě používá
překvapivě omezený počet ozdobných dřevin. Proto na mnoha
místech našeho kontinentu převažuje na zelených plochách jen
několik málo druhů keřů a stromů, zejména těch, které produkují
velké množství pylu. Jediný jalovec nebo zerav, známější spíše
jako túje, dokáže vyprodukovat v průběhu vegetačního období
více než miliardu pylových zrn snadno šířených větrem. Stejně tak
i topoly nebo vrby můžeme s určitou nadsázkou přirovnat ke
komínům, vypouštějícím do ovzduší oblaka pylu. V poslední době
se zejména v jižní a západní Evropě stále častěji pěstuje jinan
dvoulaločný neboli ginkgo, kterému se v lidských sídlech vyslo-
veně daří. Je totiž odolný proti průmyslovým exhalacím, netrpí
závažnými chorobami, nespecializovali se na něj škůdci a snese
i mrazy přesahující -20 °C. 

Organizace, které plánují rozmístění zeleně ve městech, by se
měly mnohem více zaměřit také na pěstování samičích jedinců.
Upřednostňování samčích keřů a stromů u dvoudomých druhů
pochopitelně zvyšuje množství pylu a může vyvolat alergii i u lidí,
kteří jí až dosud postiženi nebyli, ale kteří žijí v blízkosti skupiny
samčích dřevin. Přitom urbanisté mají samčí jedince raději
zejména proto, že plody vytvářené samičími keři a stromy mohou
zvyšovat kluzkost chodníků a cest. 

Odborníci také doporučují, aby městské úřady věnovaly
zvýšenou pozornost opuštěným a zanedbaným zeleným plochám,

Parky se stá-
vají v lid-
ských sídlech
skutečnými
zelenými
oázami.
Podle nedáv-
no uveřejně-
né studie
britských
vědců
nevykazovali
lidé, kteří se
přestěhovali
do částí měst
s vyšším
podílem
zeleně, dva
roky před
změnou
bydliště
žádné změny
v duševním
zdraví.
Nicméně
přinejmenším
tři roky po
přestěhování
se cítili
spokojenější.
Obrázek
přibližuje pak
Esplanade
v centru
Kodaně. 

Pařížskou
botanickou
zahradu
nedaleko
Slavkovského
nádraží si
oblíbili nejen
obyvatelé
francouzské
metropole.
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www.cbd.int/doc/health/cbo-actiomn-policy-en.pdf

Kjóto bylo v letech 794 - 1868 hlavním městem Japonského císařství.
Jako jedno z mála měst v zemi vycházejícího slunce uniklo za 2. světové
války americkému bombardování. Na snímku začátek známé Stezky
filosofů.

Části měst s vyšším zastoupením zeleně zlepšují psychické zdraví
obyvatel. Pražské Jihozápadní Město mezi ně stále ještě patří. 



druhů sov. Obecně stále platí, že za něko-
lik posledních desetiletích došlo k pokle-
su početnosti sov v rámci celé Evropy. Šlo
především o sovy, které obývají kulturní
otevřenou zemědělskou krajinu, neboť ta
doznala v průběhu posledního století vý-
razných a zásadních změn ve své podobě
a využívání. Za snižování početnosti sov

tištěných encyklopedických plakátů Na-
še sovy a tematický pracovní list, ve kte-
rém si mohou nově nabyté informace
o sovách s dětmi zopakovat. Prostě – děti
pak budou už naše sovy dobře znát a bu-
dou také vědět kdy, kde a jak si mohou
výskyt sov ve volné přírodě ověřit.

V minulých letech ve školách proběh-
la řada tematických ornitologických
programů pro školy (Sedmero krkavců,
Ptáci v naší zahradě, Predátoři kolem
ptačích budek, Kam ptáci letí….) a letošní
program „Desatero sov“ na celý cyklus
volně navazuje. Všechny tyto přednáš-
kové cykly mají jeden společný cíl:
Seznámit posluchače s druhy ptáků, kteří
žijí v našem bezprostředním okolí,
strádají, nebo se přizpůsobují vlivům
člověka, a pomoci tak dětem získat trochu
jiný pohled na zásahy do krajiny, kterými
přírodu ohrožujeme. 

Jak se za posledních deset let

změnila situace s výskytem těchto

kriticky ohrožených nočních

predátorů? 

Za posledních deset let nedošlo k nijak
výraznému posunu ve výskytu našich
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Pro školní rok 2014/2015 připravila Ornita nový ornitologický
program pro mateřské, základní a střední školy, ve kterém dětem
představí všechny druhy sov, které u nás žijí – tedy hnízdí a vyvádějí
mláfata na území České republiky. Děti znají sovy především
z pohádek a filmů, většina vůbec netuší, kolik druhů sov u nás žije
a jak se jednotlivé druhy od sebe liší svým vzhledem, hlasem
a způsobem života. 

P rávě proto je v letošním roce pro
děti nachystaný program s poví-
dáním o životě tajemných noč-

ních predátorů společně s promítáním
videí a především pak s tradičními
ukázkami živých ochočených sov, které
pro účastníky připravil známý chovatel
Viktor Čahoj. A aby snad jejich jména
a vzhled nikdo nezapomněl, na památku si
každý posluchač odnese tištěný rozvrh
hodin s vyobrazením všech druhů našich
sov. Ani pedagogové nepřijdou zkrátka,
protože každá škola dostane několik kusů

DESATERO SOV
NOVÝ ORNITOLOGICKÝ PROGRAM PRO ŠKOLY



doupných stromů či vyvěšováním hnízd-
ních budek pro sovy. Také Ornita
v minulosti již několik takových budek na
území Prahy instalovala v rámci dlou-
hodobého programu „Zvyšování hnízd-
ních možností ptáků ve spolupráci se 
školami“. 

Téma „Desatero sov“ vybrala Ornita
k 10. výročí svého založení a může tak
mnohým pamětníkům připomenout svůj
vůbec první program „Sovy do škol“, který
byl ve školním roce 2004/2005 slav-
nostně zakončen výstavou v Národním
muzeu nazvanou Naše sovy. Výstava ši-
roké veřejnosti představila tyto ohrožené
druhy ptáků prostřednictvím dětských 
výtvarných a fotografických prací v pros-
torách přírodovědně nanejvýš důstojném.
V letošním roce se výstava dětských pra-
cí konat nebude, protože hlavní budova
Národního muzea je dlouhodobě uzav-
řena – ale, kdo ví, možná se dočkáme
znovuotevření Národního muzea v roce
2018 a s ním i možnosti opětovného
uspořádání obdobných výstav. 

Žáci základních škol, kteří si před-
nášku „Sovy do škol“ před 10 lety vy-
slechli, už ze základních škol odešli, a je
proto na místě představit naše sovy 
mladší generaci. Zájemcům o účast
v programu doporučujeme navštívit we-
bové stránkywww.ornita.cz a přednášky co
nejdříve objednat, protože program je
unikátní, nebude se v dalších letech již
opakovat. Termíny přednáškových dnů 
na 1. pololetí jsou již obsazené, ale
program je možné objednat ještě na 
2. pololetí.

ných druhů sov, jako je kalous ušatý či
puštík obecný, rovněž došlo k poklesu
početnosti, avšak tento pokles již nebyl tak
drastický jako u sovy pálené či sýčka obec-
ného. Jednou z mála sov, u které naopak
došlo k mírnému nárůstu početnosti, je
lesní druh sovy sýc rousný, který obsazuje
i oblasti, kde dříve nežil. U některých
druhů bylo také přistoupeno k různým
opatřením na ochranu druhu. Puštík bě-
lavý byl na našem území považován
v průběhu 20. století za téměř vyhynulý
druh, v 90. letech se však na Šumavě
rozběhla úspěšná opatření na jeho ochranu.
V současné době se vyskytuje pouze 
v 5 horských oblastech – na Šumavě a na
místech, kam se přirozenou cestou šířil ze
Slovenska – v Moravskoslezských Besky-
dech, Javorníkách a Vsetínských vrších.
Jeho současná početnost je odhadována na

35–50 párů. V různé míře pak různá
opatření na ochranu druhu (např. ohledně
sovy pálené či sýčka obecného) usku-
tečňují záchranné stanice.

I sami lidé mohou přispět k ochraně
sov, například zachováváním starých

může také rozšířené používání jedů na
hlodavce, insekticidů i srážky sov s au-
tomobily či nárazy do drátů elektrického
vedení. 

Početnost sovy pálené či sýčka
obecného (tj. druhů sov typických pro tuto
kulturní krajinu) silně poklesly a z mnoha
míst tyto sovy vymizely. U dalších běž-

Obecně stále platí, že za několika
posledních desetiletích došlo k poklesu
početnosti sov v rámci celé Evropy.
Šlo především o sovy, které obývají
kulturní otevřenou zemědělskou krajinu,
neboť ta doznala v průběhu posledního
století výrazných a zásadních změn v její
podobě a využívání. Za snižování
početnosti sov může také rozšířené
používání jedů na hlodavce, insekticidů
i srážky sov s automobily či nárazy
do drátů elektrického vedení. 
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kém chování tak, jak je můžeme vidět
v přírodě. Naopak se většinou snažím
vyhnout zvířatům, která, aspoň podle mne,
tyhle vlastnosti postrádají. Například
hmyz, ryby nebo plazi mi z výtvarného
hlediska připadají spíš jako neživé objek-
ty. To samosebou neznamená, že by je-
jich biologie byla nezajímavá, ale mám
zkrátka pocit, že jim tolik nerozumím
a nedokážu se do nich vžít – a to se potom
projeví i na ilustracích. Naštěstí řada ko-
legů takovým živočichům rozumí mnohem
lépe a zvládají je brilantně. Někteří se
vyloženě specializují například na hmyz
nebo plazy a jejich kresby obdivuji.
Obzvláště ilustrace hmyzu považuji skoro
za samostatný obor, který vyžaduje

Se svými kresbami jsem se začal
vnucovat do redakcí někdy na střední
škole. První, kdo mi dali šanci, byli
redaktoři časopisu ABC. Jejich pochopení
a trpělivost mi umožnily, abych se chytil
drápkem a nakonec si ze své vášně udělal
zaměstnání. 

Co nejraději kreslíte, co Vás na
ilustrování nejvíce baví?

Když si můžu vybrat, kreslím nejraději
taková zvířata, která mají určitou osob-
nost, výraz, mimiku, osobitá gesta
a postoje. Tyhle podmínky nejlépe splňují
ptáci a především savci. Baví mě pokoušet
se zachytit živočichy v určitých kon-
krétních situacích, při nějakém typic-

TE
XT

 A
 F

O
TO

: V
ER

O
N

IK
A 

VO
LD

ŘI
CH

O
VÁ

, K
RE

SB
Y:

 J
AN

 H
O

ŠE
K

40

Jak jste s ilustrováním přírody
začínal?

Jsem na tom asi podobně jako většina
kolegů: kreslím a maluju, kam až sahají
moje vzpomínky. A zrovna tak od
nepaměti mě fascinovala živá příroda.
Mým hlavním námětem tedy byla logicky
zvířata. Sotva jsem se naučil psát, vytvářel
jsem „knihy“ - sešity s obrázky a texty. 

se narodil 15. 2. 1961 v Praze, kde také
studoval na střední škole a později i na
Přírodovědecké fakultě UK a na FAMU. Od
roku 1991 je na volné noze. Ilustroval
přibližně padesát knih pro naše
i zahraniční nakladatelství a jeho kresby
se objevují v mnoha časopisech, na
plakátech a dalších propagačních
materiálech. Kromě ilustrování se věnuje
dokumentární  tvorbě. Jako režisér
a scénárista se podílel na vzniku několika
desítek filmů především s přírodovědnou
tématikou. Jako dokumentarista se
zúčastnil expedic do mnoha zemí
Jihovýchodní a Střední Asie a Afriky.

ILUSTRÁTOR PŘÍRODY
JAN HOŠEK

Ilustrace pro časopis Ptačí svět  
Nahoře: sýkora parukářka
Uprostřed: sýkora lužní, sýkora babka 
a mlynařík dlouhoocasý severoevropský
Dole: mlynařík dlouhoocasý středoevropský



hluboké entomologické znalosti. Je za-
jímavé, že mezi ilustrátorkami ryb převa-
žují ženy. Možná je to tím, že mají více
trpělivosti, které je pro zachycení jem-
ných detailů tak zapotřebí. Vždycky, když
vidím ty desítky nebo stovky precizně
nakreslených šupin, vzpomenu si na
paličkované krajky... 

A co mě na ilustrování nejvíc baví?
Jednak ten všední zázrak, který se jen tak

Ilustrace
série
M. Anděra
a kol.: 
Svět zvířat
Nahoře:
levhart
skvrnitý
(normální
a černá
forma)
Uprostřed:
levhart
obláčkový
a levhart
sněžný
Dole:
jaguár
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Ilustrace pro časopis 
Ptačí svět  
Zleva: rákosník tamaryškový,
rákosník ostřicový 
a rákosník proužkovaný



jsem na všechno sám. V poslední době už
se i to minimum komunikace odbývá
převážně telefonicky nebo elektronic-
kou poštou a hotové ilustrace prostě
naskenuji a pošlu do redakce. S některými
grafiky nebo výtvarnými redaktory spolu-
pracuji už několik let, ale osobně jsme se
nikdy nepotkali. Film je naproti tomu svou
podstatou kolektivní práce; při natáčení 
se pohybuji převážně v terénu a setkávám
se často s přírodovědci, což jsou jedni
z nejzajímavějších lidí, jaké znám. 

Ideální tedy je, když se mohou tyto 
dva extrémy pravidelně střídat. Přiznám
se, že jenom kreslit bych asi moc dlouho
nevydržel. 

Obě rozdílné činnosti samozřejmě
spojuje jedno téma, které je naštěstí
nevyčerpatelné.

Máte nějaká ilustrátorská přání nebo
plány do budoucna?

Přál bych si víc času. Termín je
největší nepřítel, i když je to pochopitelně
taky nezbytný motor každé práce. Dělám
dost pomalu a navíc jsem rád, když můžu
o tématu nějakou dobu přemýšlet
a připravit si ho. To se ovšem poštěstí čím
dál vzácněji. Ale s tím vlastně souvisí
i moje největší pracovní přání: ubránit se
rutině, o které jsem už mluvil. Bojím se, že
až přestanu cítit trému před prázdným
papírem, připravím se o největší radost
z práce.

Plány si nespřádám, ale rád bych zase
zkusil udělat si celou knížku sám, tak jako
když jsem byl malý. Jednou se mi to už
podařilo – před několika lety jsem napsal
knihu, kterou jsem si sám ilustroval.
Nějaká témata v hlavě mám – ale ten čas!
Ten čas! 

zjišťovat si co nejvíce informací o životě
konkrétního druhu, shromažďovat pod-
klady, skicovat, chodit za zvířaty do
přírody, do muzeí i do zoologických
zahrad. 

Jak se ilustrování přírody snoubí
s Vaším povoláním?

Docela dobře – mám to štěstí, že moje
záliba mě zároveň živí. Měl bych ovšem
dodat, že kromě ilustrování také točím
dokumentární filmy, převážně zase
o přírodě. Připadá mi, že tahle dvě
povolání se dokonale doplňují. Když
kreslím, jsem zavřený u stolu a víceméně

42

neomrzí: jak na čistém papíře vznikne
kresba. Zachycení představ nebo reality
v sobě vždycky bude mít něco magického.
A s tím souvisí i to vzrušení, které i tak
řemeslná práce pořád přináší: nikdy si
nemůžu být jistý, jak to tentokrát dopadne.
I po těch letech je to pořád dobrodružství,
právě proto, že nemusí dopadnout dobře.
Ještě dnes se mi stává, že se to zkrátka
nepovede a já hotovou kresbu roztrhám
a začnu znova. A to mě baví, bez té nejis-
toty by zbyla jen rutina.

Rád mám i přípravné práce a spo-
lupráci s autorem. Protože mě zvířata
pořád tak fascinují, je pro mě rozkoš

www.ornita.cz

Ilustrace pro
časopis Ptačí

svět
Zleva

strakapoud
prostřední,
strakapoud

jižní
a strakapoud

velký

Kůň
Převalského

(vizuál pro
akci „Návrat

divokých
koní“ zoo

Praha)





Naučná stezka Vlašimským 
zámeckým parkem
Romantickým zámeckým parkem ve Vlašimi vás provede nová naučná stezka. Čtyři kilometry dlouhá trasa se třemi 
tématickými odbočkami vás seznámí s evropsky významnou lokalitou Vlašimská Blanice. Kromě živé i neživé přírody 
stezka prezentuje i historii vlašimského parku a zámku. Zejména děti ocení hravá zastavení.

Jak vypadal Čínský pavilon původně?
Ještě kolem roku 1860 se na pavilon vstupovalo
po můstku  ze sousední věže . Celé sestavě
se také říkalo „Čínský hrad“. Interiér s iluzivními
exotickými malbami byl zařízen nábytkem
a čínským porcelánem. Po odstranění věže
bylo schodiště vloženo do zděného tubusu.
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Nezapomeňte 
navštívit Stezku 

vydry, ukážu vám, 
co žije ve vodě.
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