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v jeseni minulého roku. Jeho hlavným
posolstvom je poukázať na potrebu
obnovy prírode blízkeho hospodárenia,
napríklad mozaikového kosenia, exten-
zívnej pastvy či obnovy vysokokme-
ňových sadov. V posledných rokoch
vzniklo množstvo kvalitných filmoch
o Tatrách, medveďoch a divokej prírode,
no žiaden z nich sa nevenoval prob-
lematike kultúrnej krajiny. Je pritom
fascinujúce, že človek nemusí byť nutne
len ničiteľ prírody ale naopak, svojou
činnosťou môže vytvárať a udržiavať
veľmi cenné a bohaté biotopy. V 45 minú-
tach sa dozviete mnoho informácií o tom,
ako správne pristupovať k ochrane kvet-
natých lúk, skalných brál, sadov, polí, vod-
ných tokov či lesov. Tie zďaleka prekra-
čujú hranice tohto pohoria a dajú sa
aplikovať prakticky v celej Strednej
a Západnej Európe.

Viac informácií o filme sa dozviete na
stránkach:

Takto idylicky si možno predstaviť
krajinu Bielych a Bílých Karpát, ktorá
vznikla vďaka odvekému súžitiu človeka-
hospodára s prírodou. V druhej polovici
minulého storočia však nastali rozsiahle
zmeny, ktoré navždy zmenili jej tvár.
Políčka sa scelili do rozsiahlych lánov,
orchideové lúky zničili rozorávaním, hno-
jením a prisievaním chudobných zmesí
tráv. Proces jej zániku pokračuje aj dnes
vplyvom nezáujmu ľudí o akékoľvek
hospodárenie. Lúky, skalné stepi a sady sa
strácajú v náletových krovinách a postup-
ne sa menia na les.

V snahe zmierniť tento negatívny trend
a šíriť osvetu medzi ľuďmi som sa v roku
2012 rozhodol nakrútiť dokumentárny
film, ktorý by verejnosti ukázal nie len
krásu tunajšej prírody ale najmä poukázať
na faktory, ktoré ju najviac ohrozujú. Film
bol po dvoch rokoch práce dokončený

Obraz 
typickej

bielokarpat-
skej krajiny

z okolia obce
Lednica

Zakvitnuté lúky, plné pestrofarebných kvetov, lákajú stovky druhov bezstavov-
cov. Majestátne skalné bralá, na ktorých sa prastaré lesy striedajú s pasienka-
mi, hostia vzácne motýle, medzi nimi i jasoňa červenookého. Ovocné sady, plné
starých a miestnych odrôd, obývajú spevavé vtáky aj drobné cicavce. Spolu
s drobnými políčkami oddelenými remízkami a medzami tvoria pestrú krajinnú
mozaiku, ktorá je domovom tisícok druhov organizmov... 

Biele Karpaty 
– KRÁ]OVSTVO STRÁŽENÉ VRŠATCOM

www.kralovstvo.jc-photo.eu



M áme za sebou začátek jara na který jsme se už asi všichni těšili. Co
na tom, že příliv studeného vzduchu ze severu nám z období před
Velikonocemi udělal spíše Hromnice. Jaro si i přesto poradí a dou-

fejme, že jeho zbytek bude „typický“. Přinášíme vám tentokrát nejen stálé
rubriky, ale i několik aktuálních informací, které vás doufám zaujmou. Jednak
je to rozhovor s novou radní hlavního města Prahy zodpovědnou za oblast ži-
votního prostředí a infrastruktury RNDr. Janou Plamínkovou. Věřím, že po
posledním volebním období nastane, díky ní, v oblasti životního prostředí
posun. Většinu toho, co zdědila ji netřeba závidět. Výstavba nové čistírny
odpadních vod, zajištění svozu a likvidace komunálního odpadu, ekologická
výchova a vzdělání ve stavu mírně řečeno zanedbaném, ochrana povodí
vodárenské nádrže Želivka a celkově příprava a schválení Plánu oblasti povodí
pro nové plánovací období, další postup při zalesňování a vzniku nových
zelených ploch, stanoviska za hl.m.Prahu ke všem významnějším developer-
ským projektům z hlediska posuzování vlivu na životní prostředí, ....... Chce se
až říci, to by snad stačilo. Nestačí.  Je toho ještě o mnoho více. Bude to chtít
od paní radní spoustu energie a šťastnou ruku při volbě spolupracovníků.
Minimálně s ekologickou výchovou a vzděláním může pomoci i NIKA. Rádi
pomůžeme a přejeme pevné nervy a úspěch. Koneckonců její úspěch bude
i úspěch pro všechny obyvatele a návštěvníky Prahy.

NIKA se zúčastnila mimořádně zajímavé konference pořádané Agenturou
ochrany přírody a krajiny ČR v prvním dubnovém týdnu. Její obsah a aktuál-
nost jejího sdělení je natolik zajímavá a hlavně prakticky využitelná pro všech-
ny, kteří se aktivně zabývají ochranou přírody a ekologickou výchovou
a vzděláním, že jsme se na poslední chvíli rozhodli zařadit informaci o jejím
průběhu a praktických poznatcích ještě do tohoto čísla.  Všichni, kdo by chtěli
realizovat nějaký projekt výstavby mokřadu, tůně, revitalizace části vodního
toku, opatření k navýšení biodiverzity, ale i ekologické výchovy ať zbystří
a začtou se do informace Honzy Plesníka. 

Na závěr bych rád upozornil na mimořádně zajímavý a komplexní pohled
na revitalizace, který najdete v článku ing. Tomáše Justa. Jeden z našich
nejrespektovanějších, i když vodohospodáři ne vždy milovaný odborník na
tuto problematiku, vás svým typicky otevřeným způsobem seznámí s historií
i současným stavem řešení této problematiky.

Přeji všem hezké chvilky při čtení našeho časopisu.
Miloš Gregar, šéfredaktor
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tam bay se mělo stavět. Pro developery je
orná plocha nebo zeleň prázdné místo, kde
by se dalo něco postavit.

Jak se s tímto tlakem vyrovnat?
V dalších letech je hlavním úkolem

právě uhájení zbytků přírody v Praze.
Málokdo si uvědomuje, že Praha je vel-
mi unikátní, mimo jiné je součástí Barran-
dienu, na jejím území je několik přírodních
lokalit světového významu. Bude napří-
klad potřeba rozšířit ochranu těchto území.
Klíčovou roli v hájení zájmů ochrany
přírody má samozřejmě územní plán.

Čistě legislativní opatření jsou jistě
potřebná, ale samotných Pražanů se

Když jsme se již vydali do přírody,
jaké hlavní problémy vnímáte ve spo-
jení hlavní město Praha a její
příroda?

Hlavním probléme v tomto spojení je
opravdu velký tlak ze strany developerů na
zbytky přírody, které zde stále přetrvávají.
Oni si prostě myslí, že kde je volná plocha,
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Po volbách se mění ledacos, především pak volení radní a vrcholoví
úředníci. Nicméně, i přes tuto relativní nestálost, je zde plno věcí,
které přetrvávají. Jde především o problémy týkající se, víceméně,
nás všech – Pražanů. Právě na toto téma jsme si povídali s radní
hlavního města Prahy pro oblast infrastruktury, technické 
vybavenosti a životního prostředí, s RNDr. Janou Plamínkovou.

Začněme naprosto klasicky, otázkou,
která se sama nabízí. Pokud se máte
starat, mimo jiné, o životní prostředí,
jaký je váš vztah k této problematice
a přírodě vůbec?

K přírodě mám dlouholetý a kladný
vztah, vystudovala jsem Přírodově-
deckou fakultu Univerzity Karlovy,
konkrétně geologii. V tomto oboru jsem
následně pracovala, v geologii a život-
ním prostředí. Poté jsem vedla několik
časopisů s tímto zaměřením. Šlo o peri-
odika Planeta, Eko žurnál či o Zpra-
vodaj Ministerstva životního prostře-
dí. Z předešlého proto vyplývá, proč 
jsem si vybrala v radě MHMP ten-
to náročný obor.

Kromě svého profesního zaměření,
dostanete se do přírody i ve svém vol-
ném čase?

Pobyt v přírodě – to je moje základní
hobby. Pěšky i na kole. Pokud to čas
umožní, jsem zde stále.

PRAHA
JEJÍ PŘÍRODA, ALE I ODPADY

ROZHOVOR S RADNÍ JANOU PLAMÍNKOVU

Zrekonstruovaná hráz Počernického rybníku

Přírodní památka Rohožník – lom v Dubči



příliš nedotknou. Jaké je podle vás
povědomí Pražanů o „jejich“
přírodě?

Bohužel lidé tyto problémy ani nezna-
jí, přitom by měli vědět co, kde a proč
chránit. Některé stavební projekty zasahují
i do takových lokalit, jako je Šárka nebo
Prokopské údolí. Toto umožnil poněkud
nepochopitelně vstřícný přístup stavebních
úřadů. Zkrátka, všem by mělo být jasné, že
zbytky divoké přírody v Praze by měly být
posvátné a nedotknutelné.

Pomyslně jsme se prošli pražskou
přírodou, popovídejme si i o dalších

1 Alej
v oboře
Hvězda

2 Přírodní
památka
Vidoule
v Jinonicích

3 Přírodní
památka
Cihelna
v Bažantnici

4 Konečné
třídění
papírového
odpadu
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fekální vozy nebo její obyvatelé vypouš-
tějí svůj odpad do okolních polí.

A co zbytek Prahy, kde jsou čističky
odpadních vod?

V Praze je asi 20 pobočných čistíren
odpadních vod, které rovněž vyžadují
údržbu. Samostatným problém je rekon-
strukce ústřední čistírny vod v Tróji, což je
letitý problém.

Jak tento problém vznikl?
V přístupových dohodách České

republiky k EU jsme se zavázali, že
budeme odstraňovat dusík na úroveň 
10 miligramů na jeden litr vody. Přitom
okolní státy čistí na 20 miligramů. Celé
území ČR bylo prostě označeno za tzv.
zvlášť citlivou oblast, vzhledem k tomu, že
jde o střechu Evropy. Tudíž od nás musí
odtékat co nejčistší voda.

Bohužel pro Prahu z toho vznikají
komplikace, které nakonec prodražují
rekonstrukci současné ČOV, což by mohlo
v důsledku stát asi 10 miliard Kč bez DPH.

O tomto problému se velmi málo ví
a píše. Jak je velký?
Jako odpověď přináší paní Plamínková
poměrně objemnou složku map s řadou
městských částí, jedná se například
o některá místa v Praze 5, 13, v Řepo-
ryjích, Klánovicích, Radotíně, Dolních
Počernicích, Kyjích, Kolovratech, Čako-
vicích atd.

Praha prostě nemůže být tzv. Smart
City, pokud po jejím území projíždějí

5 Rekon-
strukce

retenční
nádrže R1

Hájecká

6 Výuka
v přírodě

v Toulcově
dvoře

7 V Praze
naleznete

více než 200
památných

stromů.

6

oblastech vaší působnosti. Co si má
běžný čtenář představit pod pojmem
infrastruktura?

Pod pojmem infrastruktura lze vní-
mat takové oblasti, jako je kanalizace, na-
kládání s odpady, pitná voda. Málokdo ví,
že na území metropole stále žijí deseti-
tisíce lidí bez kanalizace a přístupu k pitné
vodě. Řešení tohoto málo známého problé-
mu si proto beru jako jeden ze svých
hlavních úkolů.

5

6
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Proč zrovna tolik?
Je to jednoduché, 90 % znečištění

odstraníte za 10 % nákladů. Zbývajících
10 % znečištění pak za 90 % nákladů.
Evropská unie odmítá na toto přispět.
Vzniká tak začarovaný kruh, protože
v případě nedodržení může Praha dostat
opakovaně pokutu od Českého inspekce
životního prostředí.

Navíc ony přístupové dohody sjednaly
státní orgány, tak očekáváme, že by na
tento projekt, tedy na rekonstrukci ústřední
ČOV, měl proto přispět stát.

V nedávné době, přesněji koncem
ledna 2015, se v médiích hovořilo
o problémech se svozem komunálního
odpadu. Jak to dopadlo?

Koncem ledna hrozil velký problém,
protože bývalé vedení města podepsalo
smlouvy s firmami, které svážejí komunál-
ní odpad, pouze do konce ledna. Tím jsme
se dostali do velmi nepříjemné situace, 
kdy opravdu hrozilo, že v Praze „popeláři
nebudou jezdit“. Naštěstí se dočasně
smlouvy prodloužily a nyní se zpracovává
zakázka na dalších deset let.

RedAKČní POZnáMKA:
Starost o provoz metropole, tedy města s více než milionem obyvatel, je úkol obtížný
a obyvatelé Prahy mnohé z těchto služeb berou jako každodenní samozřejmost. Ráno
vstanou, jdou na toaletu, kde spláchnou (paradoxně pitnou vodou), následně se umyjí
(opět pitnou vodou), pitnou vodu si ohřejí na kávu nebo čaj, cestou z domova vyhodí
své odpady do kontejnerů, které někdo pravidelně odveze. Prostě každodenní rutina.
nicméně je zde i druhá část starosti o naši metropoli, kterou jsme naznačili, a to
příroda v Praze. Zde dělají úřady mnoho práce, která není tolik vidět. Jde například
o revitalizace zelených ploch, vodních toků a rybníků. například se připravuje projekt
Revitalizace vrchu Třešňovka, který by měl asi deset hektarů starého sadu nad
Jarovem, v současné době území nikoho, uklidit a přeměnit na městský park.
další projekty, které mají pražskou přírodu přiblížit nejen obyvatelům metropole, se
jmenují:
Po Praze podél potoků, Pražská příroda – známá, neznámá, Pražské památné stromy
atd. K těmto aktivitám jsou vydávány tiskoviny v podobě průvodců a existují i příslušné
internetové stránky.

8-9 Svoz
tříděného
odpadu

10 Svozové
vozy jsou
připraveny
vyjet.
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www.praha.eu

V roce 2011 byla odbahněna nádrž v Hostivaři.
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v lidských sídlech. Vzhledem k tomu, že
i v EU patří Praha mezi bohaté kraje,
OPŽP se na naši metropoli nevztahuje. 

Když se v roce 1992 ČR, tehdy ještě
jako součást Československa stala první
postkomunistickou zemí, kde měl resort
životního prostředí možnost pomocí Pro-
gramu revitalizace říčních systémů fi-
nančně motivovat právnické i fyzické

jen o představení pomyslných měšců na
pomoc přírodě a krajině ještě před vege-
tační sezónou. V první polovině roku 2015
bude po schválení Evropskou komisí spuš-
těn rozsáhlý Operační program Životní
prostředí na programovací období 2014 –
2020. Jeho prostřednictvím se mezi
žadatele rozdělí celkem 66 miliard Kč.
Z této částky půjde 9,5 miliardy Kč právě
na péči o přírodu a krajinu, jednu z pěti
cílových oblastí OPŽP. Evropské peníze 
či lépe řečeno peníze z EU napomohou
docílit příznivého stavu předmětu ochrany
přírody národně významných chráněných
území (národních parků, chráněných 
krajinných oblastí, národních přírodních
rezervací, národních přírodních památek
a území soustavy Natura 2000), posílit bio-
logickou rozmanitost, podpořit přirozené
funkce krajiny a zlepšit kvalitu prostředí
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Víte, že zajištění bezproblémového překonání silnic obojživelníky má
smysl jen tehdy, pokud obdobně zabezpečíme i jejich přesun z míst
rozmnožování do okolních vhodných lokalit? Že v ČR jen pětinu
zemědělské půdy obhospodařují její vlastníci? Že polovinu z 3 miliard
Kč, které má ročně Ministerstvo zemědělství k dispozici na
agroenvironmentálně-klimatická opatření v krajině, spolyká péče
o druhově bohaté pastviny? 

Nejen tyto, ale i mnohé další zajímavé
informace zazněly na celostátní konferen-
ci „Vybrané problémy přírody a krajiny
a možnosti nápravy s využitím evropských
a národních dotačních programů“, kterou
pod záštitou ministra životního prostředí
Richarda Brabce uspořádaly 2. dubna 
2015 Agentura ochrany přírody a krajiny
ČR a Fakulta životního prostředí České
zemědělské univerzity Praha. Zájem o ak-
ci byl tak velký, že kapacita auly ČZU
v Praze-Suchdole, přesahující 400 míst,
nestačila a organizátoři museli chtě nechtě
další zájemce odmítat. Konference si klad-
la za cíl ukázat, jaké finanční zdroje na
péči o přírodní a krajinné dědictví v po-
době rozmanitých dotačních titulů byly,
jsou a budou v ČR k dispozici. 

Skutečnost, že se akce konala začát-
kem dubna, nebyla hříčkou náhody. Nešlo

Dotační programy
POMÁHAJÍ ŘEŠIT PROBLÉMY OCHRANY PŘÍRODY A KRAJINY V ČESKÉ REPUBLICE

Konferenci zahájil ředitel
AOPK ČR František Pelc.



nevyjímaje. Po uvedení do příslušné prob-
lematiky následovalo v jednotlivých blo-
cích představení vzorových projektů,
doplněné informací, které finanční nástroje
a jak je možné v praxi využít. 

Kdo by si myslel, že pomocí záměrně
vybraných úspěšných projektů se bude
státní ochrana přírody poplácávat po rame-
nou, by se mýlil. V prezentacích zazněla
řada kritických názorů. Tak Tomáš Just,
autor vysoce informativního článku o revi-
talizacích v tomto čísle Niky, upozornil, 
že na rozdíl od SRN se v ČR nedaří
skloubit péči o morfologii vodního toku
a jejich revitalizace s protipovodňovou
ochranou. 

Nejen účastníci zdařilé konference, ale
i další zájemci najdou přednesené referáty
v tištěné podobě i v pdf formátu ve sbor-
níku, jehož vydání AOPK ČR připravuje.
Podrobné informace o dotačních titulech
na ochranu přírody a krajiny v ČR přináší
webová stránka www.dotace.nature.cz.
Případně se můžete obrátit na kontakty
v AOPK ČR, Ing. Anna Limrová anna.lim-
rova@nature.cz (OPŽP) a Mgr. Bohumil
Fišer bohumil.fiser@nature.cz (národní
dotační programy).

krajiny, zmiňovaná agroenvironmentál-
ně-klimatická opatření a již tradiční
Program péče o krajinu.  

Z rozsáhlé problematiky, související
s péčí o přírodu a krajinu v ČR, se jed-

notlivé bloky konference zaměřily na
vodní režim v krajině, zejména na obnovu
mokřadů a péči o ně a na revitalizace
a renaturace toků, zelenou infrastrukturu
v zemědělské a urbanizované krajině, 
ekologickou stabilitu lesů v kontextu kli-
matické změny, především na druhovou
a prostorovou skladbu lesa, ochranu bio-
logické rozmanitosti prostřednictvím péče
o chráněná území včetně území soustavy
Natura 2000 a v neposlední řadě na
obnovení funkční propojenosti (konektivi-
ty) krajiny, průchodnost vodních toků

osoby provádějící potřebné činnosti, byla
z toho oprávněně velká sláva. Mezitím 
se škála celostátních dotačních titulů
podstatně rozšířila, i když objem finanč-
ních prostředků v nich se jako odpověď 
na fungování OPŽP poněkud snížil. V sou-
časnosti tak kromě již zmiňovaného 
OPŽP portfolio dotačních titulů zahrnuje
dohody o hospodaření, vyplácení újmy 
za ztížení hospodaření na zemědělské
půdě, lesních pozemcích a na rybnících
s chovem ryb nebo vodní drůbeže, Pro-
gram podpory obnovy přirozených funkcí
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Více než polovinu území ČR zabírá zemědělská
krajina, zatímco třetinu tvoři lesy různé kvality.
Na snímku harmonická krajina na Benešovsku.

Pohled do zaplněné auly České zemědělské univerzity v Praze-
Suchdole v průběhu konference.

Odhaduje se, že v České republice každoročně hyne na silnicích
desetina populace vydry říční. 



nalezl "podmokelský poklad"". Pod vyvrá-
ceným prastarým dubem mezi kořeny
vězela 10 litrová keramická nádoba plná
zlatých duháků; odhadem to mohlo být 
až 190 kg zlata. Při současné ceně 1000 Kč
za gram zlata by to mělo hodnotu na 
190 milionů Kč. Žádný pakatel. Pod-
mokelští vesničané se v tichosti o poklad

podělili. Ale není možné, aby u nás doma
někdo nezáviděl. Donašeč udal pobě-
lohorskému magnátovi Fürstenbergovi, 
že jeho nevolníci se radují. Knížepán 
hned na vesničany poslal svoje dráby, aby
z nich ty dukáty vymlátili. Rumcajze
s nabitou pistolí v Podmoklech neměli
a tak drábi odnesli knížepánovi bohatou
kořist. Sebevědomý feudál většinu duháků
nechal roztavit. Ze zlata, v mincovně mědí
nastaveného, dal vyrazit mince s vlastní
urozenou podobiznou. 

Za první republiky prezident T.G.
Masaryk inicioval a z vlastních peněz v le-

paběrkovatelé. Ale již tehdy se za marky,
franky, dolary nebo nové rakouské koruny
daly nakupovat staré keltské zlaťáky
(duháky) a jiné starožitnosti. Šlo o kořist
těch, kteří u toho byli první, a o kšeft a zisk
překupníků. Tak se nálezy rozptýlily do
celého světa a dostaly až do Metropo-
litan Museum v New Yorku. Jen něco 
málo artefaktů získalo Národní muzeum
v Praze. 

Však to na Křivoklátsku nebyl jediný
nalezený keltský poklad. Dávní Keltové
sídlili podél Berounky. Již v roce 1776
prostoduchý pasáček u vsi Podmokly,

1 Niva
Berounky
u Nižboru

2
Křivoklátsko,

pohled
z bývalého

hradiště nad
Stradonicemi
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Jistě jste se někdy toulali hvozdy
a roklinami bez mobilového
signálu. Já též. Nad Berounkou
při východním okraji
Křivoklátska. Od loveckého a
správního hradu prvních
Přemyslovců Nižboru jsem prošel
údolní nivou Nižborského poto-
ka a strmou strání vyšplhal na
proslavené keltské „Oppidum
Stradonicensis“ – hradiště
Stradonice v 380 m.n.m.

Jako v pohádce, ale v reálném roce
1883, pasáček koziček zakopl o zlaté
duháky. Nevěda, oč jde, zašel s nimi do
hospody. Na Berounsku se přes noc strhla
zlatá horečka. Všichni popadli krumpáče
a lopaty a vrhli se na převracení téměř 
2 tisíciletí opuštěného keltského hradiště.
Protože nalézali spousty zlatých, stříbr-
ných, bronzových i železných předmětů 
(– prý jich bylo odhadem celkem vykopá-
no na 300 tun!!! ( tj. nákladní vlak o 15 va-
gónech), nahrnuli se tam dobrodruzi snad
z celého světa. Pak se už nervali o kořist
jen vidlemi, ale dokonce se tam střílelo
jako na Klondiku. 

Vědci z Prahy, Vídně, Berlína a Paříže
se mohli odvážit přijít na místo až jako

STRADONICE
kdysi a dnes

Nižbor, lovecký a správní hrad Přemyslovců

1 2



Dnes po stradonické Akropoli ne-
štěkne ani pes. Vykopávky byly zahrnuty
hlínou a rumiště zarostlo šípkovou růží,
hlohem a pichlavými trnkami. Celá
náhorní plošina, kdysi kypící obchodním
a řemeslným ruchem, ztichla a zne-
hybněla. Je oseta pšenicí a nad polem
zpívá skřivánek. Jen turisti tam zavítají
a po očku hodně nenápadně pokukují po
poli, zda se tam náhodou nezaleskne
zapomenutý zlatý duhák.

Do Berouna jsem přešel přes okrajové
kopečky CHKO Křivoklátska. Na
odloučeném lesnickém úseku Na Lísku,
lesní správy Nouzov, hospodaří státní pod-
nik VLS. Velmi dobře vedený les je
druhově pestrý: dubová bučina se smrkem,
jedlí, borovicí a s ptačkou. Je poměrně
suchý přes to, že tam jarní deště vyplavily
i studánku. Smrky napadené kůrovcem
jsou důsledně asanovány. Nadějně se daří
přirozená obnova jedle bělokoré
v rozvolněném matečném porostu. Nutně
v oplocenkách. Přirozenou obnovu jinak
spase vysoká zvěř. Pozoroval jsem vodící
laň s kolouškem. Ani jsem nedutal. 

V pastelově zeleně rašících listnáčích
vyzpěvovali drozdi, pěnice, budníčci,
pěnkavy - prostě jaro. Po pěti kilometrech
na kopci před Berounem jsem se vyšplhal
k rozhledně vystavěné v roce 1893.
Nedávno byla opravena. Stojí na vrchu
Děd, jehož nadmořskou výšku stanovuje
původní litinová deska na 504 m.n.m.
Turistická značka z roku 1999 však uvádí
jen 492 m.n.m. Že by to byla tristní
prognóza pro příští století, kdy globální
oteplení zvýší hladinu moře o 12 metrů? 

Dostal jsem z toho horka žízeň
a spěchal ke Třem studánkám. Leč léčivé
prameny byly za mřížemi a pod zámkem.
Jako by se něčím provinily. Nebo byly
zprivatizovány. Vyjde to nastejno. Voda ze
studánky není.

vlastní studnu, hospodářské budovy
a řemeslnické dílny. Dávní obyvatelé
zřejmě byli chytří, obratní, pilní a na
tehdejší dobu bohatí. Na nejvyšším místě
sídliště vystavěli Akropoli s "nejvyššími
institucemi světskými i božskými". 

Je známo, že Bójové byli náruživě svo-
bodomyslní, trucovití a vášniví a vůbec si
toho nenechali moc od nikoho předpisovat
– ani od vlastních vojevůdců. Prostě
nezkrotná keltská krev. Na tu svoji nedisci-
plinovanost bohužel dopláceli v bojích jak
s Římany, tak později s divoce útočícími
Germány. Nedokázali se proti nim sem-
knout pod ústředním velením. 

Kelti neměli jednotnou státní organi-
zaci ani v době napadení. Bojovali
a bránili se statečně, ale každý krvácel 
sám za sebe. Proto také v boji disciplino-
vaní Germáni v prvním století našeho
letopočtu postupně dobyli, vydrancovali
a vypálili bójská oppida. To byl konec
vyspělé bójské civilizace v Čechách a na
Moravě. Zbytkům Keltů se podařilo
zachránit se v lesích. Údajně přežívali až
do příchodu Slovanů. A s nimi se zbylí
Bójové podle Františka Palackého asimilo-
vali. Vznikal národ český v Čechách a na
Moravě. 

tech 1929 až 1932 spolufinancoval vědec-
ký archeologický průzkum, který vedl
k lepšímu poznání, co na stradonické
náhorní plošině vlastně stálo a jak to fun-
govalo. Další průzkum zafinancovala
v letech 1952-1954 ČS plynárenská spo-
lečnost, národní podnik, která tam vy-
měřovala možné trasy plynovodů. Oba
výzkumy potvrdily vysokou úroveň
starého bójského osídlení včetně ražby
zlatých duháků a pokročilé hutnické 
výroby železných nástrojů. Keltské
oppidum Stradonice na kopci nad Be-
rounkou bylo tvořeno ze samostatných
hrazených dvorců, z nichž většina měla

3 Salaš
u Stradonic-
kého potoka

4 Rozhledna
na vrchu
Děd
(504 m.n.m.)
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Na této náhorní plošině nad Stradonicemi před 2 tisíci lety stávalo vyspělé keltské hradiště.

4
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ný druh uznávají: tvrdí totiž, že rozdíly mezi severním a jižním
poddruhem ve skutečnosti nejsou tak výrazné, aby zdůvodnily
uvedený postup. 

Intenzivní pronásledování evropskými kolonisty vedlo k tomu,
že v roce 1895 zbylo na světě jen několik desítek nosorožců
tuponosých, navíc soustředěných na jediném místě, v dnešním
chráněném území Hluhluwe-iMfolozi v Jihoafrické republice.
Pečlivé pátrání v archivech nedávno potvrdilo, že jich zůstalo
přece jen o něco více, než se donedávna soudilo. Úsilí jihoafrické
státní ochrany přírody a zejména místních farmářů, kteří
nosorožce začali chovat na svých oplocených pozemcích, se
promítlo do postupného nárůstu jeho populace. Největší soukromý
chovatel nosorožců tuponosých na světě John Hume, majitel re-
zervace Mauricedalese, se stará skoro o 800 jedinců: stejný počet
jich vystavují všechny zoologické zahrady dohromady. Jihoafrický
farmář, který zbohatl jako hoteliér a majitel taxislužby, ročně
odchová 120 mláďat. Není divu, že dnes nosorožec tuponosý
představuje zdaleka nejpočetnějšího zástupce celé čeledi: plných
69 % všech nosorožců v současnosti osídlujících Zemi náleží
právě k tomuto druhu. 

Obdobný osud jako nosorožce tuponosého potkal i třetí africký
druh, nosorožce dvourohého (diceros bicornis). Jen s tím
rozdílem, že ještě počátkem 19. století s v africké savaně pohybo-
valo více než milion kusů. Na pomyslné dno si populace nosorožce

Popsaná scéna není výplodem příliš bujné fantazie hollywood-
ského scénáristy akčních filmů. V různě pozměněné podobě se
odehrává v Africe či Indii nejméně třikrát denně. Obětí jsou velcí
lichokopytníci, kteří na Zemi žijí podstatně déle než člověk –
přinejmenším 37 milionů let. Řeč je o nosorožcích
(Rhinocerotidae), po slonech největších dnes žijících suchozem-
ských savcích.

JEDINÝ NEPŘÍTEL – ČLOVĚK
V současnosti se na naší planetě vyskytuje šest druhů nosorožců
obývajících tropické oblasti Afriky a jižní Asie včetně některých
velkých ostrovů (viz tabulka na straně 11). Podle hodnocení
navrženého uznávanou Mezinárodní unií ochrany přírody 
všechny s výjimkou nosorožce tuponosého (Ceratotherium
simum) patří mezi organismy ve zvýšené míře čelící nebezpečí
vyhubení: musíme je označit jako celosvětově ohrožené. 

Nejhůře na tom je nosorožec Cottonův (Ceratotherium cot-
toni), kterého na celé planetě zbývá jen tolik, kolik je prstů na
jedné ruce. Přitom ještě před padesáti lety byl poměrně běžný
v Kongu a Jižním Súdánu a vyskytoval se omezeně také v Ugandě,
Středoafrické republice a v jižním Čadu, přičemž se jeho početnost
tehdy odhadovala na více než 2 000 jedinců. Připomeňme, že až do
roku 2010 byl nosorožec Cottonův hodnocen jako severní poddruh
nosorožce tuponosého. Na vědeckém popisu nosorožce Cottonova
jako samostatného druhu se podílel i český zoolog Jan Robovský.
Ne všichni biologové „povýšení“ nosorožce Cottonova na svébyt-

Nosorožce tuponosého zachránilo před úplným vyhubením dlouhodobé úsilí
jihoafrické státní ochrany přírody a soukromých farmářů. Před prudkým
vzestupem pytláctví v posledních pěti letech dosahovala jeho početnost více
než 20 000 jedinců. S tímto mohutným savcem, který dosahuje hmotnosti
i více než 3 tuny, se můžeme setkat i ve známé jihoafrické rezervaci
Pilanesberg. 

Mohutné zvíře se s překvapivou rychlostí snaží ze všech sil
uniknout nebezpečí. Nemá ale sebemenší šanci. Hlučný
vrtulník klesá stále níž a níž. Po chvíli se z něj ozve dávka
z automatické pušky a prořízne ticho vznášející se nad
řídkou savanou. Helikoptéra přistává a z kabiny obratně
vyskakují dva muži v maskovacích uniformách. Spěchají
k mrtvému zvířeti a úspornými zažitými pohyby mlčky
odřezávají motorovou pilou jeho roh. Jakmile s prací skončí,
přikrčeni se rozbíhají zpět k vrtulníku chystajícímu se 
každou chvíli se odlepit od země. 

NOSOROŽČÍ ROHY 

MARNOST NAD MARNOST

TE
XT

 A
 F

O
TO

: J
AN

 P
LE

SN
ÍK

12

V keňském národním parku Nakuru se nosorožec tuponosý (na obrázku) nikdy nevyskytoval: vysazena sem
byla zvířata původem z Jihoafrické republiky. Z jiných míst v Keni sem byli převezeni i nosorožci dvourozí.

Před opětovným rozmachem pytláctví v Nakuru žilo sto nosorožců tuponosých a padesát dvourohých. Jen za
první tři měsíce roku 2014 zastřelili pytláci osm z nich. 



dvourohého sáhla v roce 1993: na celé obrovské ploše původního
areálu rozšíření se ztrácelo ne více než 2 300 exemplářů.  

Asijští nosorožci čelí nebezpečí vyhubení ještě déle než je-
jich afričtí příbuzní. Nejznámější z nich, nosorožec indický
(Rhinoceros unicornis), se nedá pro svůj vzhled přehlédnout: kůže

4 Početnost
nosorožce
dvourohého
se v období
1960 – 1995
snížila
v důsledku
pytláctví
o plných 
98 %. Díky
systematické
péči včetně
opakova-
ných repa-
triací dosa-
huje zmiňo-
vaný licho-
koptyník
v soukromé
rezervaci 
Ol Pejeta ve
střední Keni
jedné
z nejvyšších
populačních
hustot na
celém čer-
ném konti-
nentu.
V poslední
době čítá
jeho tamější
populace na
sto kusů,
přičemž nos-
ná kapacita
prostředí
dosahuje
nanejvýš
120 jedinců.
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Stav žijících druhů nosorožců ve volné přírodě a v lidské péči (Khan 1989, IUCN 2015, WWF 2015)

druh současný areál početnost ve volné       početnost ve volné početnost v lidské péči 
rozšíření přírodě 1970 přírodě 2015 včetně polochovu 2015

nosorožec indický
(Rhinoceros unicornis) Indie, Nepál 1 200 3 500 174
nosorožec jávský 
(Rhinoceros sondaicus) Indonésie (Jáva) 30 35 – 40 0
nosorožec sumaterský
(Dicerorhinus sumatrensis)   Indonésie, Malajsie 536 – 962 80 – 100 10
nosorožec dvourohý
(Diceros bicornis) střední, východní 

a jižní Afrika 65 000 5 055 240
nosorožec tuponosý  
(Ceratotherium simum) jižní Afrika 1 800 19 000 800
nosorožec Cottonův
(Ceratotherium cottoni) ve volné přírodě 

vyhuben 700 0 5

1 Na rozdíl od afrických příbuzných se nosorožec indický vyznačuje jediným
rohem, průměrně dlouhým 20 centimetrů. Protože většina jedinců v lidské
péči má příbuzné v úspěšném chovu v zoologické zahradě ve švýcarské
Basileji, musí být genetická rozmanitost populace v zajetí zvyšována
dovozem jedinců z volné přírody. 

2 V současnosti Ol Pejeta hostí tři z pěti žijících nosorožců Cottonových.
Zvířata jsou přísně střežena před pytláky a pravidelně je sledován jejich
zdravotní stav. 

3 Mezi tradiční chovatele nosorožců dvourohých patří berlínská zoologická
zahrada. V říjnu 2014 se v ní narodila hned dvě zdravá mláďata. Zoo vede
plemenné knihy pro africké druhy nosorožců. 

1

3

4

2



úbytek zmiňovaných velkých savců má jediného společného jme-
novatele – působení člověka na přírodu. Zatímco nejdůležitějším
činitelem ohrožujícím na naší planetě přežívání planě rostoucích
rostlin a volně žijících živočichů zůstává ničení původního pro-
středí, vedoucí často k jeho úplné ztrátě, působí uvedený činitel ve
větší míře pouze na asijské druhy vázané na lesní a podmáčené
prostředí. I nadále tak platí, že příčinou decimování nosorožčích
populací zůstává přímé pronásledování člověkem, a to kvůli
pověrám. 

Víra v léčivé vlastnosti nosorožčích rohů zasáhla skoro celý
Starý svět. Překvapivě nejméně působí na život původních obyva-
tel Afriky jižně od Sahary: některé kmeny je obdobně jako části
jiných volně žijících živočichů využívají jako talismany. 

Již staří Řekové…..Často si už ani neuvědomujeme, nakolik
ovlivnila evropskou kulturu právě řecká, resp. římská civilizace.
Obyvatelé Atén, Sparty a dalších řeckých měst byli přesvědčeni,
že prášek z nosorožčího rohu vynikajícím způsobem čistí vodu.
V době, kdy mladší synové evropských šlechticů, kteří nemohli
zdědit rodinné pozemky, mířili ve znamení kříže do Svaté země, se
do Evropy dostala fáma, podle níž jed, nalitý do poháru
z nosorožčího rohu, vyšumí nebo se stane neúčinným. Na území
Persie jí lidé již tehdy věřili více než dvě tisíciletí. A tak vedle pro-
fesionálních ochutnávačů jídla, působících na dvorech evrop-
ských panovníků, patřily k povinnému inventáři císařských
a královských sídel nádherně a také nákladně zdobené poháry
z rohů zvířat, která v té době naprostá většina obyvatel našeho
kontinentu nikdy neviděla. 

je rozdělena nápadnými záhyby do několika polí, takže vytváří
jakési pláty nebo pancíře.  Když začali na indický subkontinent
pronikat první portugalští, nizozemští a britští obchodníci a hned
za nimi i vojáci, nepředstavovali nosorožci žádnou vzácnost.
V tamějších lesích jich žilo nejméně půl milionu. Je těžko
k uvěření, že na začátku 20. století zůstalo pouze 200 jedinců.
Naštěstí se díky cílené péči indické a nepálské vlády početnost
„opancéřovaných“ býložravců začala postupně zvyšovat. 

Mnohem hůře dopadly oba zbývající asijské druhy. Nosorožec
jávský (Rhinoceros sondaicus), vypadající jako zmenšené vydání
nosorožce indického, byl původně domovem v jihovýchodní Asii,
od východní Indie přes Malajský poloostrov, Sumatru, Jávu,
Vietnam až po jižní Čínu. Nakonec mu zbyla poslední lokalita:
národní park Ujong Kulon na přelidněné Jávě. V časech, kdy se
svět nadchl pro Beatles a minisukně, zůstalo na nejzápadnějším
výběžku indonéského ostrova jen asi 25 zvířat. Protože právě
chráněné území na Jávě bylo jedním z prvních míst, kde byly
s úspěchem použity dnes již běžné fotopasti, zdá se, že se stav
nosorožce jávského již nesnižuje. Před čtvrtstoletím způsobilo
hotovou senzaci zjištění, že několik nosorožců jávských dokázalo
v oblasti C´at Lac v jižním Vietnamu přežít dlouholetou pus-
tošivou válku. Bohužel do konce roku 2010 je místní pytláci stačili
do posledního vystřílet.  

Naproti tomu nosorožec sumaterský (dicerorhinus sumatren-
sis) štětinovitým ochlupením připomíná srstnaté nosorožce známé
z geniálního snímku filmového kouzelníka Karla Zemana Cesta do
pravěku. Obdobně jako nosorožec jávský původně vyhledával
lesní porosty zvláště v horských oblastech od východní Indie až po
Sumatru a Borneo. Terénní šetření prováděná americkými specia-
listy v letech 2012 - 2014 potvrdila, že předcházející odhady
početnosti tohoto podivuhodného tvora byly přinejmenším
dvojnásobně nadhodnocené. Naděje, že se podaří nosorožce
sumaterské namnožit v lidské péči či polochovu, ať už v jejich
domovině nebo mimo ni, se zatím bohužel nenaplnily. Odborníci
jdou tak daleko, že se rozhodli spárovat mladá zvířata narozená
v zoologické zahradě v americkém Cincinnati, přestože jde
o sourozence, což významně zvyšuje nebezpečí příbuzenské ple-
menitby (inbrídingu – viz Nika, 35, 1, 24-27, 2014). 

NOSOROŽCI JAKO OBĚTI POVĚR
Informace o současném stavu populací všech šesti druhů
nosorožců nejsou zrovna radostným čtením. Přitom drastický
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Nosorožec dvourohý je nápadný špičatě protaženým a pohyblivým horním
pyskem, který vytváří jakýsi prstík a kterým ukusuje výhonky, listy a větve
stromů, především akácií. 



dená šetření, používání rozemletého nosorožčího rohu se v Číně
a ve Vietnamu stalo známkou společenského postavení obdobně
jako v ČR značkové oblečení nebo luxusní automobily. Jednoduše
řečeno, není podstatné ani to, proti čemu má prášek z nosorožčího
rohu působit, ani to, zda jeho léčebným účinkům věříte nebo

nikoli, podstatné je, že jej máte. Navíc děti místních zbohatlíků
jsou bytostně přesvědčeni, že lepší přípravek na kocovinu než
prášek z nosorožčího rohu prostě neexistuje. Olej do pomyslného
ohně přilila kampaň, v níž pašeráci a obchodníci záměrně šíří
pověru, že nosorožčí rohy zabírají i proti rakovinnému bujení.
Zákazníci, zejména stále početnější střední třída v obou zemích,
jsou ochotni zaplatit za kilogram nosorožčího rohu až dvakrát tolik
než za zlato a více než za platinu nebo kokain – těžko uvěřitelných
65 000 USD (1,6 milionu Kč). Roh dospělého jedince přitom může
dosahovat hmotnosti až deset kilogramů: v takovém případě
zájemci zaplatí za jediný roh 16 milionů Kč! 

V letech 2000 – 2007 bylo zabito pytláky v Jihoafrické repub-
lice ročně 6 - 25 nosorožců, ponejvíce tuponosých. Od té doby
počet zastřelených nosorožců s odříznutými rohy raketově stoupá:
v roce 2013 pytláci usmrtili 1004 jedinců. V roce 2014 se počet
upytlačených nosorožců v JAR vyšplhal k číslu 1 215 zvířat. O rok
dříve se dostalo do oběhu na černém trhu více než 2 000
nosorožčích rohů původem z Afriky, tedy třicetkrát více než na
přelomu tisíciletí. Není žádným tajemstvím, že nosorožčí rohy
začaly mizet z muzejních, školních a zámeckých sbírek po celé
Evropě, Českou republiku nevyjímaje. 

ZABIJ NOSOROŽCE, POSÍLÍŠ TERORISMUS
Úbytek rostlinných a živočišných druhů, zejména ryb, podle vědců
z proslulé Kalifornské univerzity v Berkeley způsobuje nárůst
násilných konfliktů, organizovaného zločinu a dětské práce
a dalších podob novodobého otroctví. Vzrůstající pytláctví na
africkém kontinentě stejně jako v jižní a jihovýchodní Asii již
dávno neslouží k přežití místního obyvatelstva, ale stává se stále
více záležitostí profesionálů působících v organizovaném zločinu.
Ba co víc, v mnoha případech je přímo napojeno i na mezinárodní
terorismus. 

V Keni zabíjení velkých afrických zvířat financuje podle
důvěryhodných údajů Interpolu ze 40 % činnost teroristů z islám-
ských milicí Al-Šabáb a somálských kriminálních band. Za rohy
nosorožců a sloní kly si na černém trhu kupují nejmodernější
zbraně i ozbrojené gangy či milice ze Súdánu, Demokratické
republiky Kongo, Středoafrické republiky, Nigérie, Čadu

Až donedávna představovalo nejdůležitější příčinu pytlačení
nosorožců tradiční čínské lékařství, rozvíjené v nejlidnatější zemi
světa více než 3 000 let a kombinující rozmanité diety, používání
přírodních přípravků a cvičení. Málokdo ví, že z 85 % používá
rozmanité produkty z planě rostoucích či pěstovaných rostlin.
Nicméně v onom zbývajícím podílu se skrývají kosti a vnitřní
orgány tygrů (Panthera tigris), žluč a žlučníky medvědů
(Ursidae), rohy antilopy sajgy tatarské (Saiga tatarica), sušená
těla populárních ryb - mořských koníků, pohlavní orgány lachtanů
(Otariidae), šupiny luskounů (Pholidota) a desítky dalších složek
živočišného původu, bez nichž se východní medicína prostě
neobejde. Ačkoliv čínská tradiční medicína přičítá prášku z roze-
mletého nosorožčího rohu schopnost účinně působit proti celé řadě
chorob, daleko největší popularitě se donedávna těšil názor,
původně pocházející z Indie, že významně zvyšuje mužskou
potenci a současně prodlužuje trvání sexuálního styku.
Podotkněme, že nosorožčí roh tvoří stejně jako lidské nehty či
vlasy rohovina (keratin) a narůstá na nosní kosti tak, že mu chybí
kostěný násadec, jako mají rohy antilop či ovcí. Mikrostrukturou
se nápadně podobá právě rohovině kopyt, které se blíží i tvrdostí. 

Biology samozřejmě zajímalo, jak mohla uvedená pověra
vůbec vzniknout. Vysvětlení dnes máme po ruce hned několik.
Část odborníků hledá důvod, proč by měl právě roh nosorožců
posilovat sexuální výkonnost, v samotném impozantním zjevu
těchto zvířat. Někteří znalci se domnívají, že roh vystupuje jako
falický symbol plodivé síly. Jak se zdá, nejblíže pravdě budou ti,
kdo upozorňují na určité zvláštnosti v reprodukční biologii zmi-
ňovaných pozoruhodných lichokopytníků. Pozorování nosorožců
v lidské péči potvrdilo, že jejich kopulace trvá až 80 minut
a přibližně každé dvě až tři minuty při ní dochází k výronu semene. 

Výzkum, organizovaný opakovaně velkými farmaceutickými
firmami, jako je Hoffman-La Roche, došel k závěru, že nosorožčí
rohy nepůsobí na lidský organismus ani kladně, ale naštěstí ani
záporně. Naproti tomu badatelé z hongkongské univerzity tvrdí, že
prostřednictvím pokusu na laboratorních potkanech prokázali
povzbuzující účinek zmiňované látky na savce. Jejich závěry ale
nepotvrdila žádná západoevropská, americká či australská uni-
verzita. 

NEPOMOHLA ANI VIAGRA
Předpoklad, že pytlačení nosorožců po objevu, byť nezáměrném,
účinků viagry a obdobných léků na mužskou potenci prudce po-
klesne, se bohužel nenaplnil. Proč? Jak ukazují nedávno prove-
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Socha samice nosorožce dvourohého s mládětem zdobí prostranství před
sídlem Keňské správy pro planě rostoucí rostliny a volně žijící živočichy,
nacházejícím se u vstupu do Nairobského národního parku. Zmiňované

chráněné území se řadí mezi osm nejdůležitějších míst pro záchranu druhu
v Africe. 



2009 do přísně střežené soukromé rezervace Ol Pejeta ve střední
Keni přemístěni čtyři jedinci ze zoologické zahrady ve Dvoře
Králové. Bohužel čtyřiatřicetiletý samec Suni v říjnu 2014 uhynul:
pitva ale potvrdila, že nebyl upytlačen. Protože další dva zbývající
exempláře chovaní v lidské péči v americkém San Diegu a ve
Dvoře Králové nedokáží přivést na svět mláďata, uvažuje se
v současnosti o tom, jak získat z posledních jedinců v Ol Pejetě
a ze samice v zoo Dvůr Králové vhodný reprodukční materiál pro
budoucí přenos embryí.

a Mosambiku, často zastrašující civilní obyvatelstvo. Bang-
ladéšské teroristické skupiny napojené na Al-Kajdu získávají
finanční prostředky na své operace mj. střílením tygrů (Panthera
tigris), slonů indických (elephas maximus) a nosorožců indických.
Ásámští povstalci zabíjejí nosorožce indické automatickými
puškami AK-47, známými kalašnikovy, přímo v národním parku
Kaziranga: pytlákům v něm v roce 2013 padlo za oběť 21 zvířat.
S nosorožčími rohy v některých zemích kšeftují také armádní
a policejní jednotky, kteří je vykupují od rebelů, proti kterým mají
bojovat. 

Vyhlídky afrických nosorožců do budoucna ještě ztěžuje
skutečnost, že 98 % z nich se v současnosti vyskytuje jen ve
čtyřech zemích, jmenovitě v Jihoafrické republice, Namibii, Keni
a Zimbabwe. Z nich za politicky, hospodářsky a společensky
poměrně stabilní můžeme označit jen Namibii. 

ČESKÁ REPUBLIKA VERSUS NOSOROŽCI
Česká republika, ať se to zdá na první pohled málo pravděpodob-
né, významně ovlivňuje populace všech tří afrických druhů
nosorožců, a to jak kladně, tak záporně. 

Zoologická zahrada ve Dvoře Králové nad Labem, která se od
začátku 70. let 20. století úspěšně zaměřuje na vystavování volně
žijících živočichů osídlujících černý kontinent, patří mezi
nejvýznamnější chovatele nosorožců dvourohých na světě: více
jedinců tohoto druhu v lidské péči najdeme jen v britské zoolo-
gické zahradě Port Lympne. Od roku 1971 do 1. března 2015 se ve
Dvoře Králové narodilo 41 mláďat, přičemž v posledních letech se
jedná již o pátou tamější generaci. Tři nosorožci dvourozí, kteří
přišli na svět ve zmiňovaném východočeském městě, byli v roce
2009 vysazeni do tanzanského národního parku Mkomazi, kde se
jim již opakovaně narodila mláďata. 

Ještě významnější roli sehrává královédvorská zoo při
záchraně nosorožců Cottonových. V roce 1975 dovezl její tehdejší
ředitel Josef Vágner ze Súdánu šest jedinců a Dvůr Králové se stal
jediným chovatelským zařízením na světě, kde se podařilo tento
druh v lidské péči úspěšně rozmnožit. Bohužel poslední, v pořadí
čtvrté mládě, Fatu, se ve Dvoře narodilo už v roce 2000. Jako
poslední šance k zplození mláďat ve volné přírodě s největší
pravděpodobností vyhubeného nosorožce Cottonova byli v roce
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Má Pálení nOSOROžČíCh ROhů SMySl? 
V září 2014 v zoologické zahradě ve dvoře Králové nad labem
za účasti známých politiků a ochránců přírody i hvězd show-
byznysu zničily plameny jako součást mezinárodní kampaně
Spalte rohy, zachraňte nosorožce 53 kilogramů nosorožčích
rohů ze zásob zahrady a také těch, které zabavila státní správa
ČR: jejich hodnota by na černém trhu přesáhla 60 milionů Kč.
Zejména na internetu se vzápětí objevily četné komentáře
čtenářů zpochybňující obdobné akce a navrhující, aby místo
toho byly rohy legálně prodány a zisk využit pro ochranu
přírody. 
demonstrativní zničení nosorožčích rohů má mj. co nejra-
zantněji upozornit veřejnost, že situace nosorožců ve volné
přírodě je kritická a že hlavním důvodem, proč jsou pytlačeni,
je poptávka po jejich rohovině. Současně má ukázat, že z nich
získaný „lék“ má stejný účinek a tedy stejnou hodnotu jako
ostříhané nehty nebo vlasy. navíc se ochránci přírody důsledně
poučili z legálního prodeje klů slonů afrických. Ve snaze
podpořit africké státy, které se o sloní populace dobře starají,
jim bylo CITeS (Úmluvou o mezinárodním obchodu s ohrožený-
mi druhy volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin)
v letech 1999 a 2008 povoleno vyvézt slonovinu do Japonska
a Číny. někteří ochránci přírody totiž byli přesvědčeni, že
legální slonovina na trhu významně sníží poptávku po této
komoditě, a horlivě o tom ujišťovali i veřejnost. dnes již
můžeme konstatovat, že k žádnému omezení poptávky nejenže
nedošlo, ale že dobře míněné pokusy naopak nastartovaly
mohutnou vlnu masového vybíjení slonů afrických a následného
pašování slonoviny do Číny, Vietnamu, USA a Japonska.
nejdůležitější dopad spálení nosorožčích rohů ve dvoře
Králové spatřujeme v tom, že o něm informovaly kromě
prestižních televizních stanic, jako je britská BBC, také hromad-
ně sdělovací prostředky v hlavních spotřebitelských zemích. 



v lepším případě zapojen organizovaný zločin, v horším teroristé,
jen důsledné vymáhání práva, a to i za použití moderní techniky,
jako jsou bezpilotní letadla nebo postupy soudobé molekulární
genetiky, nestačí. Neméně důležité je pokusit se snížit alespoň
v nejdůležitějších spotřebitelských zemích rozumnou výchovou
a osvětou u cílové skupiny poptávku (viz rámeček na straně 14).  

V červnu 2013 se představitelé osmi nejvyspělejších států
světa a Evropské unie (skupina G8) shodli na setkání v britském
Lough Erne na tom, že boj proti ilegálnímu obchodu s planě ros-
toucími rostlinami a volně žijícími živočichy je stejně významný
jako omezování korupce, mezinárodního organizovaného zločinu
a obchodování s narkotiky a lidmi. Představitelé 46 zemí, kteří se
v únoru 2014 zúčastnili v Londýně dvoudenní konference
pořádané britským korunním princem Charlesem a jeho synem
princem Williamem, přislíbili zvýšit úsilí v boji proti nezákonné-
mu obchodu s ohroženými druhy volně žijících živočichů.
Důležité je, že novelizovat příslušné zákony se zavázaly i země
největší poptávky po nosorožčích rozích, jako je právě Čína nebo
Vietnam. V červnu 2014 vydalo vietnamské Ministerstvo zdravot-
nictví a Sdružení tradičního lékařství společné prohlášení
zdůrazňující, že neexistuje žádný důkaz o tom, že by nosorožčí roh
léčil rakovinu. V únoru 2015 se v Ženevě sešli v sídle sekretariátu
CITES ministři zemí, kde se nosorožci vyskytují, jako je
Jihoafrická republika či Mosambik, tranzitních států, mj. i ČR, či
spotřebitelských zemí, kupř. Vietnamu, aby se dohodli na konkrét-
ní spolupráci při potírání mezinárodního ilegálního kšeftování
s nosorožčími rohy. 

Doufejme, že po vzletných prohlášeních budou následovat
hodně konkrétní kroky dávající nosorožcům doslova za pět minut
dvanáct šanci pobývat s lidmi na stejné planetě.  

Nicméně ČR neproslula jen nepochybným přínosem k úsilí
zachovat nosorožce na naší planetě. Do nepovoleného kšeftování
s nosorožčími rohy jsou také zapojeny vysoce organizované krimi-
nální gangy působící na našem území. Čeští a vietnamští pod-
nikavci totiž přišli na překvapivě jednoduchý, a přitom účinný trik,
jak na černém trhu zpeněžit legálně získané nosorožčí trofeje.
Zákonodárství Evropské unie stejně jako známá Úmluva o mezi-
národním obchodu s ohroženými druhy volně žijících živočichů
a planě rostoucích rostlin (CITES) povoluje trofejní lov nosorožců
tuponosých pro osobní potřebu. Má být možností, jak poskytnout
jihoafrické státní ochraně přírody i soukromým farmářům určitou
odměnu za to, že se postarali o donedávna veleúspěšnou záchra-
nu druhu. Nepřekročitelnou podmínkou toho, aby si lovec mohl
lákavou trofej nosorožce odvézt z Afriky domů, zůstává její
nekomerční využití. Jinak řečeno, trofej nesmí být předmětem
dalšího obchodu. Přesto v okamžiku, kdy cena části trofeje, tedy
vlastního rohu, na černém trhu mnohonásobně převyšuje veškeré,
a to určitě nemalé náklady na její pořízení, zůstává jen otázkou
času, kdy bude trofejní lov nosorožců tuponosých promyšleně
zneužit. 

Kontroly České inspekce životního prostředí (ČIŽP) odhalily,
že více než 70 % lovců z ČR, kteří v Jihoafrické republice
v souladu se zákony ulovili „svého“ nosorožce, následně o trofej
naprosto záhadným způsobem přišlo. Nepřekvapí nás, že no-
sorožčí rohy skončily místo nad krbem v satelitním městečku
u Prahy v rukou kšeftařů na trhu v Ho Či Minově Městě nebo
v Šanghaji. Celní správa ČR a ČIŽP ve spolupráci s okolními
zeměmi zachytila v několika posledních letech na území ČR
nelegální dodávky rohů o celkovém objemu asi 100 milionů Kč,
které měly vazbu na české občany. Podle odhadů celníků se ale ve
skutečnosti jedná o pouhou desetinu skutečného černého obchodu
s nosorožčími rohy procházejícího Českou republikou. Obvodní
soud pro Prahu 6 se brzy začne věnovat kauze organizované
skupiny osob obžalovaných za nelegální obchod s nosorožčími
rohy, za což jim hrozí dva až osm let vězení: ze šestnácti
obviněných jsou dva lidé vietnamské národnosti. Na základě uve-
dených skutečností zastavila jihoafrická vláda po dohodě s ČR
vývoz nosorožčích trofejí do naší republiky. 

Soud již v roce 2013 vynesl rozsudek nad dvěma muži, kteří
z výstav na zámku Napajedla na Zlínsku a na hradě Buchlov na
Uherskohradišťsku odcizili dva rohy nosorožců zapůjčené zoo-
logickou zahradou ve Dvoře Králové nad Labem. 

JAK DÁL?
Je zřejmé, že na omezení dnes již masového pytlačení nosorožců
a následného ilegálního obchodování s jejich rohy, do něhož je

6 Tropické
pralesy,
zejména
v horách
a v blízkosti
vodních
toků, obývají
asijské dru-
hy nosorož-
ců. Obrázek
přibližuje
porost
v přírodním
parku Kuala
Selangor
v kontinen-
tální Malajsii.

7 V červenci
2013 před-
stavila Celní
správa ČR
a Česká ins-
pekce život-
ního prostře-
dí rohy zaba-
vené v České
republice
a určené pro
Vietnam. Ve
vazbě skon-
čilo celkem
16 osob.  

8 Rohy
nosorožců
vznikají tak,
že nad nos-
ními kostmi
pokožka
nadměrně
rohovatí
a vytváří
dutá kerati-
nová vlákna,
která se tme-
lí do kom-
paktního
útvaru. Pra-
videlně dorů-
stají: samec
nosorožce
tuponosého
dokáže za
život vypro-
dukovat 
50 – 60 kg
rohu, samice
asi polovinu.
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Šipákové doubravy (zde v podrostu s kamejkou modronachovou) mají v EVL
Karlštejn–Koda nejvýznamnější lokalitu v ČR.

Českého krasu rychle střídají: horní části výslunných srázů osidlují
doubravy, méně exponované polohy porůstají dubohabřiny, na
severních svazích najdeme bučiny a v dolních partiích zaříznutých
údolí se vytvářejí společenstva suťových lesů. 

NELESNÍ VEGETACE JAKO NIKDE JINDE
Nejvzácnější nelesní biotopy jsou zastoupeny porosty na
osluněných skalních hranách a prudkých svazích. Jedním z nich je
stanoviště vápnitých nebo bazických skalních trávníků s četnými
efemérními druhy a sukulenty, především netřesky a rozchodníky.
Efeméry jsou krátkověké druhy, které zvládnou celý svůj životní
cyklus během několika týdnů; brzy na jaře vyklíčí, rychle vykve-
tou a odplodí, takže v červnu najdeme již seschlé „kostřičky“. Do
další sezóny přežívají pouze semínka na povrchu půdy. Sukulenty
naopak rostou pomalu a vytvářejí si zásoby vody ve ztlustlých

PERLY V OKOLÍ KARLŠTEJNA
V územích obou EVL se vyskytují celoevropsky chráněné druhy
rostlin a zachovalá přírodní stanoviště v rozsahu i kvalitě srov-
natelné jen s několika málo dalšími místy v České republice. Větší
z nich je lokalita Karlštejn–Koda, která zahrnuje dvě stejnojmen-
né národní přírodní rezervace propojené spolu v údolí Berounky
ještě s Tetínskými a Vanovickými skalami. V této EVL má hned
pět fenoménů chráněných Naturou 2000 nejvýznamnější výskyt
v celé ČR. Z rostlinných druhů je takovým premiantem včelník
rakouský; zmiňovali jsme ho už v předchozím čísle Niky (centrum
rozšíření v Českém krasu přesahuje až na území hlavního města
Prahy). Ovšem právě v okolí Karlštejna se nachází absolutní
většina českých populací i jedinců tohoto druhu slunných okrajů
skalních hran. Druhým zdejším rostlinným klenotem je zvonovec
liliolistý, jehož populace je jednou z pouhých pěti v ČR. Vyskytuje
se tu na světlinách dubohabrových lesů. Potřebuje dostatek světla,
aby ve vrcholném létě vykvetl.

Z naturově chráněných typů přírodních stanovišť je jádrové
území Českého krasu nejdůležitější lokalitou dvou lesních
biotopů: panonských šipákových doubrav a vápnomilných (neboli
okroticových) bučin. První z nich reprezentují řídké světlé lesy
s dubem šipákem na výslunných a výsušných vápencových
svazích. Lesní porosty tohoto druhu nemají nikde jinde v ČR co do
kvality ani rozlohy konkurenci (v EVL Karlštejn–Koda porůstají
větší plochu než ve všech ostatních EVL dohromady). Také
středoevropské vápnomilné bučiny zde pokrývají větší plochy než
kdekoliv jinde a i ve srovnání s druhou nejvýznamnější lokalitou
(Moravským krasem) je jejich rozloha na Karlštejnsku více než
dvojnásobná. Kromě nich se v území vyskytují také velmi
reprezentativní a druhově bohaté porosty dalších typů lesů, hlavně
tzv. eurosibiřských stepních (teplomilných) doubrav, dubohabřin
a suťových lesů. Zmíněné typy porostů se tu díky pestrému reliéfu
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Hrady Karlštejn a Karlík jsou dávno nesmazatelně
zapsány ve zlatém fondu české kultury coby kulisy
slavné Noci na Karlštejně. Jejich blízké okolí ovšem
zároveň patří i k nejcennějším územím české
přírody. Lokality obou hradů založených Karlem IV.
se dnes nacházejí v CHKO Český kras a od roku
2005 jsou také součástí soustavy chráněných
území Natura 2000 jako evropsky významné 
lokality Karlštejn–Koda a Karlické údolí.

Velmi vzác-
ná okrotice

červená  
patří

společně
s dalšími

orchidejemi
k typickým

druhům
podrostu

vápnomil-
ných bučin

(NPR Koda).

Zvonovec 
liliolistý roste

v EVL
Karlštejn

–Koda
i v Karlickém

údolí, kde
však jeho
populace
vzhledem
k zástinu

výrazně hůře
prosperuje
a jen velmi
zřídka zde

kvete.



Při popisu floristicky pestrých a v celostátním měřítku vý-
znamných společenstev nesmíme zapomenout na tzv. úzko-
a širokolisté suché trávníky vápencových svahů. Rozdíly mezi
těmito dvěma typy stepních společenstev spočívají hlavně v do-
minantním zastoupení kavylů a kostřav (v případě úzkolistých
trávníků), resp. válečky prapořité či sveřepu vzpřímeného
(širokolisté trávníky). Právě v těchto suchých trávnících nacházejí

částech těla, v našich podmínkách většinou v listech. Díky této
strategii mohou efeméry i sukulenty osidlovat extrémní stanoviště
vyprahlých skal s mělkou vrstvou půdy, leckdy jen ve štěrbinách.
Porosty sukulentů a efemér se obvykle vyskytují na velmi malých
ploškách (< 1 m2), a tak rozloha 3 ha v popisovaném území
představuje nejrozsáhlejší výskyt v republice. Řádově větší plochy
pokrývají v EVL Karlštejn–Koda porosty panonských skalních
trávníků s kostřavou sivou, ostřicí nízkou či pěchavou vápnomil-
nou na mělké půdě. Ani tento habitat u nás nikde ve větší rozloze
nenajdeme.

Včelník rakouský na skalní hraně
Kodské stěny, v okolí šipákové

doubravy, v pozadí kaňon Berounky.

Charakteristické společenstvo skalních stepí s kostřavou sivou, kavylem
vláskatým a devaterníkem šedým na Šanově koutě v EVL Karlštejn–Koda.

VLEVO: Vícekmenné habry vznikly z ponechaných pařezových výmladků.
I díky relativně intenzivnímu hospodaření se v dubohabřinách Českého krasu
(snímek pochází z Doutnáče) zachovalo druhově bohaté bylinné patro.

Kosatec bezlistý je ohrožován zarůstáním skalních trávníků dřevinami.
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ŽIVOČICHOVÉ
Mezi předměty ochrany EVL Karlštejn–Koda patří i čtyři
živočišné druhy. Přástevník kostivalový zde vyhledává osluněné
lesostepní mozaiky s křovinami. Jeho housenky se mohou vyvíjet
na řadě živných rostlin, živí se zejména sadcem konopáčem,
hluchavkami, šalvějemi a starčky. Vývoj larev dalšího evropsky
významného hmyzího druhu – roháče obecného – je zase vázán na
trouchnivějící dřevo listnatých stromů. Osidluje proto různé list-
naté lesy, nejčastěji s hojnou účastí dubů. Přástevník i roháč jsou
na Karlštejnsku hojní, běžně se ale vyskytují i v mnoha jiných
oblastech. Naopak zdejší populace netopýrů velkého a černého
patří mezi celostátně největší. Oba druhy jako zimoviště
pochopitelně využívají přirozené krasové podzemní prostory,
hojně však zimují i v člověkem vytvořených štolách a těžbou
vápence obnažených jeskyních. Na území EVL Karlštejn–Koda se
nachází např. jeskyně na Chlumu, Kodská nebo Barrandova
jeskyně, známý je také jámový lom Malá Amerika s četnými što-
lami. Ještě významnějším útočištěm netopýrů je prostor

svůj životní prostor vzácné rostliny jako hlaváček jarní nebo
rudohlávek jehlancovitý. Na skalních hranách a výchozech vege-
tace suchých trávníků mozaikovitě přechází do porostů nízkých
suchomilných křovin se skalníky a s jalovcem, a na strmých
stěnách ji pak střídá štěrbinová vegetace vápnitých skal a drolin.

Mezi vzácné evropské habitaty patří v EVL Karlštejn–Koda
také tzv. petrifikující prameny s tvorbou pěnovce. Jde o ma-
loplošně rozšířená společenstva vápencových pramenišť s alka-
lickou vodou. Rozpuštěný uhličitan vápenatý či další minerální
látky se srážejí na povrchu listů, mechů a řas, čímž vytvářejí
charakteristickou houbovitou horninu (pěnovec). Nejlépe vyvi-
nutá jsou pěnovcová prameniště na vývěrech krasových vod
v Císařské a Kodské rokli, na pěnovcové kaskády narazíme ale
i u vodopádů Bubovického potoka. 

Příkladem méně známého, ale zajímavého typu stanoviště jsou
i bahnité říční náplavy s vegetací jednoletých pionýrských rostlin.
Vytvářejí se podél neregulovaných břehů a na štěrkových
náplavech řeky Berounky v důsledku kolísání vodní hladiny.
Ačkoliv tato vegetace zpravidla neobsahuje kdovíjak vzácné 
rostlinné druhy, je považována za celoevropsky ohroženou.
Důvodem je především časté napřimování a prohlubování větších
vodních toků, zpevňování jejich břehů či regulace hladiny (např.
výstavbou jezů).

Úzkolistý
suchý tráv-
ník s domi-

nantní
kostřavou

žlábkatou je
útočištěm
hlaváčku

jarního.

Chráněným habitatem v údolí Berounky jsou kromě skalních trávníků
s pěchavou vápnomilnou i bahnité říční náplavy (uprostřed toku v pozadí).
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I zde jsou chráněny suché stepní trávníky a porosty skalní ve-
getace (a to jak vápencových, tak i silikátových skal). Vyskytují se
tu také včelník a zvonovec, i když se zachovaly v menších
a podstatně hůře prosperujících populacích, které značně trpí
zástinem. Zvonovec je navíc pro svou atraktivní chuť soustavně
okusován srnčí zvěří. Pokud se však okusu zabrání ohrazením,
zarůstají světlomilné rostlinky travinami nebo zmlazením dřevin,
které je jinak zvěří spásáno. Dlouhodobé přežití obou druhů
v území je tak značně nejisté. Karlické údolí je rovněž bohaté
z hlediska fauny, ačkoli živočichové zde nejsou předmětem „natu-
rové“ (tedy evropské) ochrany. Jedině v EVL Karlické údolí se
v rámci CHKO Český kras vyskytuje kriticky ohrožená ještěrka
zelená a díky vysoké lesnatosti tu bylo zaznamenáno také např.
hnízdění asi 85 druhů ptáků.

nedalekých lomů Velká Amerika a Mexiko, tvořící už samostatnou
EVL Štoly Velké Ameriky. Jde o jedno z pěti nejvýznamnějších
zimovišť netopýra velkého v ČR a vyskytuje se zde i 10 dalších
druhů netopýrů.

KARLICKÉ ÚDOLÍ
Přesuneme-li se podél Berounky o několik km východněji,
narazíme poblíž Dobřichovic na údolí Karlického potoka. Z hrád-
ku Karlík, určeného podle pověstí pro královskou manželku

a tyčícího se kdysi nad údolím u stejnojmenné vsi, se do
současnosti zachovaly jen pozůstatky několika zídek a valů. Okolí
středověkého hradu je dnes zarostlé doubravami a dubohabřinami
(často pařezinového původu), které jsou také předměty ochrany
EVL Karlické údolí. Celková lesnatost území EVL dosahuje téměř
95 %, z toho téměř polovinu tvoří dubohabřiny. Vyskytují se tu ale
také šipákové a teplomilné stepní doubravy, suťové lesy, květnaté
a vápnomilné bučiny, i když v porovnání s Karlštejnem–Kodou
v menším rozsahu (ostatně jde o lokalitu asi jen pětinové rozlohy).
Lesní stanoviště zde mají velmi druhově bohaté bylinné patro, mj.
i proto, že většina lesů v širokém okolí byla od středověku silně
ovlivněna pařezením a pastvou.

Štěrbiny
a terásky
s mělkou
půdou hostí
vegetaci
sukulentů
a efemér
s netřeskem
výběžkatým
a huseníkem
ouškatým.

Roháč obec-
ný je na
Karlštejnsku
poměrně
běžný.
Dospělci
během
svého
krátkého
několikatý-
denního 
života často
sají mízu
stromů
v místech
poranění. 

Pěnovcové
kaskády
v Císařské
rokli patří
v EVL
Karlštejn
–Koda
k unikátním
stanovištím.
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Na Skále u Kříže ve Sv. Janu pod Skalou je dobře vidět střídání společenstev
šipákových doubrav, štěrbinové skalní vegetace a su^ových lesů při úpatí.

Podzimní barvy zvýrazňují mozaiku skalních stepí, teplomilných doubrav,
dubohabřin i suťových lesů v údolí Loděnice kolem Sv. Jana pod Skalou.

Zelené odstíny patří jehličnatým výsadbám.



vrátit část upravených potoků a řek do přírodě bližšího stavu.
Začala se šířit představa revitalizací.       

„ČESKÁ CESTA“ K REVITALIZACÍM
První dotační program na podporu vodohospodářských revita-
lizací spustil na Ministerstvu životního prostředí v roce 1992
tehdejší ministr Ivan Dejmal. Někteří útlocitní autoři dneska
označují prvních skoro deset let jako „počáteční období revita-
lizací“. Provázelo je tápání, slepé uličky a zástupné náplně.
Vodohospodářské sféře spolehlivě vládli lidé, kteří vyrostli
v prostředí uznávajícím přírodní koryta v podstatě jenom jako
prostor pro vodní stavby. V nově ustaveném ekologickému resor-
tu bylo pociťováno, že je cosi špatně s vodní přírodou, ale moc se
nevědělo, co s tím dělat. Průzkumníci, příležitostně vysílaní
k novému Velkému bratru, přiváželi zajímavé náměty, ovšem, jak
se postupně ukazovalo, pocházející z dosti odlišného prostředí
a s inspiračním potenciálem ne zcela zužitkovatelným v našich
podmínkách. Zajímavý byl nezájem o příklady z blízkého
Bavorska, kde se efektivně revitalizovalo někdy od konce 70. let
20. století, vyjadřovaný heslem „My jsme tady všichni
angličtináři“.  Hledala se česká cesta revitalizací vodních toků.
Opatrně, nejdřív na malých melioračních kanálech. Jak takový
kanál „zrevitalizovat“, ale přitom moc nepoškodit tu cennou 
práci zhmotnělou v geometrických tvarech a opevnění beto-
novými tvárnicemi? Zkrášlovalo se. Na betonová opevnění 
byly přichytávány příčné stupínky, aby se voda „čeřila
a provzdušňovala“. Pozoruhodné bylo, že některé tyto stavby –
bez napínání řekněme, že zcela ničemné, neúčinné – stály na
běžný metr podobné peníze jako o pár let později rozjížděné 
první věrohodné revitalizace, vytvářející úplně nová koryta
a potoční pásy s tůněmi. 

Navrhování a stavění koryt, která měla vypadat a fungovat
přírodně, bylo nové jak pro správce vodních toků, tak pro projek-
tanty. Naráželo na hluboce zažitou představu, že dobré je takové
koryto, které je jednak velké, aby se do něj vešlo hodně vody,

TECHNICKÉ ÚPRAVY A REVITALIZACE
Více než sto let byly na území České republiky  prováděny roz-
sáhlé technické úpravy potoků a řek. Těžilo z nich hlavně
zemědělství. Získávalo půdu prostorovou redukcí vodních toků
a jejich říčních a potočních pásů. Výstavba velkých, kapacitních
koryt chránila nivní polohy před častějším zaplavováním menšími
povodněmi, hluboká koryta umožňují fungování odvodňovacích
soustav. Lze říci, že úpravářské „století“ u nás začalo po roce
1890, kdy se peníze uvolňované po velké povodni setkaly s nástu-
pem motoricky poháněných strojů. A – doufejme – doznívalo po
větších povodních posledních let, kdy jsme se ještě utkávali se sna-
hami obnovovat i některé úpravy koryt, z technického hlediska
nadbytečné a z ekologického nežádoucí. Za ono více než století
byly v našich zemích technicky upraveny desetitisíce kilometrů
potoků a řek, celkový rozsah upravenosti činí desítky procent
z délky sítě vodních toků. Přírodní koryta, převážně poměrně
mělká, málo průtokově kapacitní a velmi členitá, nahradila 
umělá, velká, hluboká, relativně kapacitní a velmi málo členitá.
Výrazně byl redukován prostorový rozsah přírodních potočních
a říčních pásů, byly omezeny povodňové rozlivy do niv. Z eko-
logického hlediska se jednalo o masakr prvků přírody a krajiny
vázaných na vodní toky a nivy. Přicházíme však na to, že jde 
také o velký vodohospodářský problém. Technicky upravená kory-
ta provádějí a odvádějí běžné i povodňové průtoky z krajiny
významně rychleji než koryta přírodní. Omezují, respektive 
oddalují tlumivé rozlivy povodňových vod do nezastavěných niv.
Za sucha tedy úpravy krajinu ještě více vysušují, za povodní
posilují jejich vznik, urychlují a zesilují průběh a zhoršují dopady
na zastavěná území. Fungování člověka v kulturní krajině se
neobejde bez jisté míry upravenosti vodních toků a odvodně-
nosti ploch v povodí. Jde však o únosnost této míry. Je celkem
zřejmé, že významná část technických úprav nepřináší a mnohde
ani nikdy nepřinášela přiměřené hospodářské efekty, naopak
rozsah škod na přírodě a vodním režimu krajiny podstatně přesáhl
meze únosnosti. V této situaci nastalo hledání cest zpět, snahy
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v konkrétních dílčích aspektech, počínaje těmi technicky snadno
uchopitelnými. Rozumný a prakticky použitelný výklad potřeb
a cílů revitalizací, ale také popis, v čem vlastně vodním tokům
škodily technické úpravy koryt, vychází z rozboru dílčích
parametrů morfologického stavu vodního toku. (Teze že dobrý
morfologický stav je předpokladem dobrého stavu biologického,
vedle otázek kvality vody, není obecně zpochybňována.) S morfo-
logickým stavem, tedy s tím, jaké má koryto vodního toku tvary
a rozměry a jak v něm tečou voda a splaveniny, si již přiměřeně
kvalifikovaný vodohospodář poradí. Měl by být schopen vnímat,
jakých hodnot nabývají tyto parametry u konkrétního potoka nebo
řeky poškozené technickou úpravou, jak se rámcově liší od hod-
not odpovídajících v daném místě přírodnímu vodnímu toku,
a jaká provést opatření, aby se stav co nejvíce přiblížil přírodní
předloze. 

Hlavní dílčí parametry morfologického stavu vodního toku:
1. Prostorový rozsah koryta, potočního/říčního pásu, přirozeně

zaplavitelné nivy – technické úpravy se většinou snažily tento
rozsah minimalizovat, revitalizace se jej snaží obnovovat. 

2. Tvary a rozměry koryta. Technické úpravy obvykle zcela
likvidovaly morfologicky přirozené tvary koryta a nahrazovaly je
geometricky pravidelnými tvary. Relativně málo průtokově kapa-
citní, mělká a plochá přírodní koryta nahrazovaly koryty mnohem

většími, kapacitnějšími a hlubšími. Revitalizace by měly pokud
možno stavět koryta, která budou ekologicky funkční a stabilní za
běžných a malých průtoků - koryta relativně malá, mělká a plochá,
přiměřeně vlnitá. 

3. Tvarová a hydraulická členitost koryta. Hydraulickou čle-
nitostí se rozumí proměnlivost hloubek vody, rychlostí a směrů
proudění. Tam, kde můžeme usilovat o plnou obnovu morfolo-
gicky autentických tvarů a rozměrů koryta, může být nadbytečné
hovořit o dílčích parametrech členitosti. Jejich užitečnost ale vy-
stoupí tam, kde jsou možnosti omezené, kde třeba z pozemkových
důvodů nelze obnovovat přirozenou vlnitost, resp. meandrování
koryta, nebo v zastavěných územích, kde kvůli povodním nelze
zmenšovat kapacitu koryta na přirozené velikosti. V těchto 
situacích se snažíme vytvořit koryto v rámci možností co nejvíce
tvarově a hydraulicky členité – byť nebude přírodně autentické
a budeme hovořit o pragmatických formách členitosti.

jednak opevněné, aby se ani nehnulo. Představu, že budeme
stavět naopak koryto malé a mělké, proti vymílání do hloubky ho
budeme chránit v první řadě těmito tvarovými vlastnostmi
a z vymílání do stran budeme mít někdy i radost, nedokázali
někteří kolegové vodohospodáři vstřebat doslova do smrti. Řadu
revitalizací zkazilo právě nepochopení toho, že ve většině
případů má být přírodě blízké koryto relativně malé (podpora 
tlumivých rozlivů do okolní nivy), mělké a co nejvíce členité.
Do některých revitalizací byly zbytečně nasypány vagony
lomového kamene, neboť panovala hrůza z nestability. Byly
stavěny dokonce i tůně opevněné masivní kamennou dlažbou
nebo výdřevou („stabilizovaný výmol“), které vypadaly jako
zákopy ze světové války. Jako revitalizace byly budovány i různé
zděné nebo srubové stupně v korytech potoků, jaké se dnes
skutečné revitalizace snaží odstraňovat, protože působí jako
migrační překážky pro živočichy a okrádají vodní toky o spád.
Vedle těchto cvičení nikomu, aspoň ze začátku, tak moc nevadi-
lo, že peníze revitalizačního programu začaly téct do zástupných
činností, hlavně do výstavby a rekonstrukcí rybníků. Tato náplň
skutečné revitalizace rychle převážila. 

ZÁSTUPNÁ NÁPLŇ
Rybníky a podobné nádrže jsou dost oblíbeny, hlavně však z prak-
tických důvodů. Přírodovědci, v první řadě ti zaměření na oboj-
živelníky, přišli s představou „ekologické malé vodní nádrže“.
V ideálním případě to je rybník bez ryb, žábník. Tato představa,
vedle ušlechtilých úvah o retenci vody v krajině, je ideologickým
základem dotační podpory výstavby, obnovy a rekonstrukcí
malých vodních nádrží v rámci revitalizačních programů. Praxe
bohužel brzy ukázala, že kýžené ekologické funkce nádrží nejdou
dohromady s intenzivnějšími formami chovu ryb a zarybňovací
pud našeho lidu je natolik silný, že „ekologický rybník“ většinou
odsouvá do oblasti teorie. Pragmatičtí úředníci ovšem rozpoznali
smutnou pravdu, že bez dotací na rybníky by se nedařilo
revitalizační peníze čerpat. Tak v nejlepších dobách Programu
revitalizace říčních systémů (aktivně fungoval do roku 2007) šlo
orientačně přes tři čtvrtiny v něm dostupných financí právě do
podpory nádrží. Po řadu let chyběla programu zřetelnější omezení
a mohly být podporovány i rybniční stavby výrazně neefektivní,
předražené, či dokonce situované v ekologicky cennějších
plochách, jakými jsou přírodě blízké louky a lesy nebo mokřady –
a tyto plochy poškozující nebo likvidující. Řada "revitalizačních
rekonstrukcí" umožnila zase zavést do starých nádrží intenzivnější
rybářské hospodaření, rovněž často poškozující ekologické
funkce. Během let se podařilo dotační programy, zvláště pak
nynější Operační program Životní prostředí, ve vztahu k nádržím
vybavit ochrannými podmínkami, které brání podpoře vysloveně
neefektivních a ekologicky pochybných staveb. Výrazná podpora
nádrží však trvá - a nadále je obtížné prosazovat jejich únosné
rybářské využívání.  

PROČ REVITALIZOVAT VODNÍ TOKY
Mělo by být jasno, proč se vlastně mají revitalizace dělat. Když se
ví proč, obvykle se již také přijde na to jak. Z obecných hesel
o návratu k přírodnímu stavu a o velkoleposti obojživelníků se
konkrétní návody k projektování revitalizací těžko odvodí. Mohou
tak vznikat vysloveně ničemné nápady, pokud se prostor přenechá
pragmatickému výkladu v tom smyslu, že se revitalizuje, protože
na to jsou dotace. Je třeba popisovat příznivé efekty revitalizací
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kusem „úplně obyčejné“ přírody. Je třeba objasňovat také
vodohospodářské efekty revitalizací, které nemusejí být nezbytně
vázány na dokonalou přírodní autentičnost.  

Ovšem vítězství morfologické autentičnosti není bez výhrad
zaručeno ani v těch vzácných případech, kdy máme při revita-
lizaci k dispozici celou nivní plochu a můžeme v ní vyrobit nové
koryto, jaké budeme chtít. K dobrému výsledku nemusíme dojít,
pokud v terénu nivy prostě vyhloubíme koryto morfologicky
správných – cílových – tvarů a rozměrů. Výstavba koryta bagrem
totiž postrádá výhody dlouhodobého samovolného vývoje, mezi
nimiž zvláště významné je působení přirozených stabilních
činitelů – přirozeně vyselektovaných odolných zeminových
a splaveninových povrchů, přirozených dnových dlažeb, drnových
pokryvů břehů, kořenových systémů dřevin, přirozené detailní
členitosti koryta tvořené sledem tůní a mělčích proudných míst.
Vyrobené koryto nemusí být dostatečně tvarově členité nebo může
mít nevhodnou tendenci k dalšímu zahlubování. Za cenu ztráty
přírodní autentičnosti je prostě někdy nezbytné si vypomáhat prag-
matickými prvky a konstrukcemi. Ovšem například rozmanité
aplikace kamenných pohozů a záhozů, kamenitých a balvanitých
pasů, skluzů a výhonů, skupin kamenů a balvanů a podobných
figur obvykle nejsou přírodě až tak vzdálené, aby měla větší prob-
lémy je vstřebávat do přirozených struktur. Problematické mohou
být snahy tyto prvky používat, ovšem v zájmu autentického
vyznění staveb je skrývat pod terén – to revitalizace obvykle
významně zdražuje. 

Zkušenost ukazuje (hovoříme o případech, kdy nejsme svá-
záni potřebou nějak omezovat rozlivy do okolní nivy), že ku
prospěchu věci bývá provést koryto ještě mělčí a relativně širší,
případně kapacitně menší, a více je zvlnit, než by odpovídalo
přirozenému morfologickému vzoru. Tyto odchylky podpoří ze-
jména hloubkovou stabilitu koryta a další samovolný vývoj koryta
je dokáže bez větších problémů korigovat – pro morfologicky živý
vodní tok není problém příliš mělké koryto přiměřeně prohloubit
a přílišné zvlnění vyrovnat. Naproti tomu v počátku stavbou
vytvořené přílišné zahloubení a nedostatečné zvlnění koryta může
vést k dalšímu nežádoucímu zahlubování a napřimování. 

OBTÍŽE S POZEMKY
Správné revitalizace se v nezastavěné krajině snaží obnovovat
někdejší rozsah koryt a říčních pásů: zmiňovaná snaha často vázne
na pozemcích. Obtíže s pozemky ale někdy používají jako snadnou
výmluvu ti, kteří by měli revitalizovat, ale až tak moc nechtějí
(podle zákona 254/2001 Sb., o vodách, §47, odstavců f) a h),
přísluší tato úloha v první řadě správcům vodních toků). V posled-

4. Migrační prostupnost pro vodní živočichy. Omezují ji nejen
příčné stavby, stupně a jezy, ale také nevhodně upravené úseky
koryt s příliš mělkou nebo příliš rychle proudící vodou, nevhodně
provedené mosty, propustky a ústění přítoků. 

5. Průtokový režim - přirozenému stavu jej vzdalují četné fak-
tory, největší měrou způsoby hospodaření a poškozování
(degradace) půd a systému drobných vodních toků v povodích.
Nepříznivým lokálním vlivem bývá kořistnické provozování vod-
ních elektráren. 

6. Splaveninový režim. I když tomu leckdo nebude věřit, četné
vodní toky trpí v důsledku příčných staveb a technických úprav
nedostatkem štěrkových splavenin, které jsou důležité například
pro rozmnožování některých druhů ryb. Štěrkové splaveniny
ovšem degradovaná kulturní krajina ochotně nahrazuje bahenními
usazeninami erodovaných zemin. 

7. Možnost samovolného vývoje koryta. Přírodní koryto poto-
ka nebo řeky se přirozeně vyvíjí v intencích daného morfologic-
kého vzoru, například překládáním meandrů. Obvykle při tom
nemění svoje rámcové tvary a rozměry, ani vodohospodářské
a ekologické funkce - hovoříme o dynamicky stabilním korytě.
Cílem technických úprav byla statická, zcela neměnná koryta.   

Ve všech těchto aspektech byly vodní toky poškozovány tech-
nickými úpravami. A ve všech těchto aspektech lze hledat i jen
dílčí přínosy revitalizací.....a návody, jak revitalizace provádět. 

IDEÁLNÍ REVITALIZACE A REÁLNÉ MOŽNOSTI
Ideálním cílem revitalizačního snažení v nezastavěné krajině je
přírodně autentický stav potoka nebo řeky, tedy stav odpovídající
příslušnému přirozenému morfologickému vzoru. Naše revi-
talizace se však odehrávají v kulturní krajině bohaté na různé
omezující podmínky a musejí jít cestami kompromisů. Musejí se
snažit o to nejlepší, co dané podmínky umožňují, třeba i řešeními,
která budou víc pragmatická než přírodně autentická. Zde na-
rážíme na omezení puristických přístupů, které při navrhování
revitalizací staví jenom na přírodně autentické říční morfologii. 
Při takovém pohledu na věc bychom toho ale nakonec na našich
potocích a řekách mnoho neudělali a v zastavěných územích
bychom neudělali skoro nic. Přeceňování morfologické auten-
tičnosti je v něčem podobné jednostrannému hodnocení revitaliza-
cí podle přínosů pro zvláště chráněné druhy živočichů a rostlin,
což je úchylka, se kterou se občas setkáváme na půdě ochrany
přírody. Je nutné vysvětlovat, že třeba revitalizací meliorač-
ního kanálu v silně úživných zeminách mezi poli se těžko vytvoří
nějaká Krakonošova zahrádka, že je úspěch v takovém prostředí
vytvořit něco, co se po čase, samovolným vývojem, stane 
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zřizovatele správ vodních toků a od toho se odvíjející malou moti-
vaci na straně těchto správ k tomu, aby vkládaly potřebné úsilí do
procesů získávání pozemků potřebných pro zlepšování morfolo-
gického stavu vodních toků. 

NEUJASNĚNÉ VZTAHY 
S PROTIPOVODŇOVOU OCHRANOU
V Bavorsku a v dalších německých spolkových zemích se po-
měrně dost revitalizuje, ale sotva se tam najde stavba, která by
byla vysloveně jenom revitalizační. Prakticky vždy jsou revita-
lizace svázány s protipovodňovou ochranou a je využíváno tzv.
přírodě blízkých protipovodňových opatření. Revitalizace koryt
mimo zastavěná území podporují zpomalování povodňových prů-
toků a jejich rozlivy do niv, v zastavěných územích se provádějí
opatření k tomu, aby koryta měla průtočnou kapacitu dostatečnou
k ochraně zástavby, a přitom byla schopna plnit alespoň základní
ekologické, ale také pobytové a rekreační funkce potoků a řek.
Retenční poldry a suché nebo polosuché nádrže jsou obvykle
řešeny s přírodě blízkou zátopovou plochou. Známou věcí jsou
přírodě blízká povodňová odlehčovací a ochranná koryta. V ČR se
zatím nedaří toto spojení plně prosadit, a tuto skutečnost je nutné
pokládat za jednu z velkých bolestí našeho vodního hospodářství.
Poměry u nás se odvíjejí již od rozdělení správy vodního
hospodářství mezi dva resorty, z nichž jeden se hlásí spíše k tech-
nické protipovodňové ochraně a druhý k péči o morfologický stav
vodních toků a přírodě blízké protipovodňové ochraně. To se
promítá do nastavení resortních dotačních programů – trend pod-
pory komplexněji pojatých projektů se prosazuje jen postupně
v protipovodňovém cíli Operačního programu Životní prostředí.
Uvedený fakt se promítá i do vodohospodářského plánování,
kterému se ani v přípravě již druhého období OPŽP nepodařilo obě
oblasti propojit.

DNEŠNÍ SMĚRY ZLEPŠOVÁNÍ STAVU 
VODNÍCH TOKŮ
Pokud budeme uvažovat o směrech, kterými by se revitalizace
a podobné aktivity v ČR měly nebo mohly dál ubírat, budeme
přihlížet jednak k živým trendům těchto aktivit ve vodohos-
podářsky pokročilém zahraničí, hlavně v SRN, jednak k reálným

ních letech se dokonce rozmohl nešvar převracet studie proveditel-
nosti, dotované revitalizačními programy, v jakési "studie
neproveditelnosti" - sesbírané nesouhlasy vlastníků pozemků mají
doložit, že nějaký návrh, třeba již obsažený v dokumentech
vodohospodářského plánování, se nedá uskutečnit. Pro zvážení
těchto problémů je užitečné srovnat poměry v ČR třeba
s Bavorskem, kde se v jistém rozsahu daří provádět i poměrně
velké revitalizace. Tamější běžný majitel, stejně jako ten náš,
nepospíchá, aby někomu snadno a lacino prodával pozemky. Ve
prospěch revitalizací v Bavorsku ovšem hovoří několik okolností:

váha územních plánů omezuje nereálné představy o možnos-
tech využívání a cenách pozemků; 

revitalizace jsou výrazně propojeny s protipovodňovými
stavbami a tento komplex má větší váhu i při získávání pozemků;

stát může vykupovat pozemky za ceny úředně stanovované,
ovšem na úrovni blízké tržním cenám;

politicky vyzrálý stát si je vědom potřebnosti pozemků pro
veřejné funkce vodních toků a jejich výkupům dává plánovitý
charakter (bavorský vládní program protipovodňové ochrany

Hochwasser-Aktionsprogramm 2020, uvažující rozsáhlé výkupy
pozemků pro revitalizace říčních pásů, již byl prodloužen do podo-
by 2020plus).

Od posledního bodu se odvozuje chování bavorských
vodohospodářských úřadů, které jsou ze strany svého zřizovatele,
zemského ministerstva životního prostředí, důrazně motivovány
k tomu, aby revitalizační a protipovodňové stavby prováděly, tedy
i pro ně získávaly potřebné pozemky. Tato motivace sahá do sféry
pozičních jistot funkcionářů úřadů. Úřady pak jsou připraveny
vkládat práci i do vleklých jednání s majiteli: času pak samozřejmě
využívají i k ladění projektů podle zájmů majitelů, obcí i širší
veřejnosti. Spolupráce s obcemi (obvykle na jiné úrovni než u nás
časté vymezování "To je tvoje, to je moje") je při tom důležitým
momentem. Obce mohou ve prospěch vodohospodářských
projektů uplatnit výhody, které mají proti státním institucím -
obvykle se těší větší důvěře majitelů pozemků, mohou vykupovat
i za vyšší ceny a mohou ve větší míře pozemky směňovat.
Bavorské obce ovšem mají zároveň stanoven jakýsi povinný podíl
na nákladech staveb, které se dějí k jejich prospěchu, a moudře je
stanoveno, že tento podíl mohou realizovat i vkladem pozemků.
Shrnutí: Celkově to mají v Bavorsku poněkud lépe nastaveno. Jako
zásadní problém však lze v ČR vidět nedostatečný zájem státu jako
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přírodě bližších. Celé říční území je upraveno pro rekreační
využívání.

Klasickou lokalitu protipovodňových intravilánových revi-
talizací s menším vodním tokem, ale velmi detailně propraco-
vaným řešením koryta, představuje Bad Staffelstein v údolí
bavorského horního Mohanu. Postupně ve dvou etapách byl pro
povodňově aktivní potok protékající lázeňským městem vytvořen
průtokový koridor parkového charakteru. I ve středu města,
v sevřené historické zástavbě, bylo ve druhé etapě, v roce 2012,
uplatněno přírodě blízké tvarování alespoň dna koryta.

Významnější intravilánovou revitalizaci se nedávno podařilo
provést i v Čechách, a to s podporou Operačního programu Životní
prostředí, směru 1.3.2. Povodí Vltavy, s.p., dokončilo v roce 2014
rozsáhlou přírodě blízkou přestavbu koryta řeky Blanice prakticky
v celé délce zastavěného území města Vlašimi. Koryto bylo
v rámci možností rozvolněno do přírodě bližších tvarů, zejména
s použitím konstrukcí z nerovnaného kameniva byla vytvořena
pragmatická členitost kynety, u dvou jezů byly v zájmu migrační
prostupnosti postaveny rybí přechody. 

Trend 3: Drsné redynamizace říčního prostředí. Tento trend
vychází ze současné potřeby pomáhat potokům a řekám i za
omezených pozemkových možností, šetřit peníze hlavně na tom,
co příroda zvládne během nějakého času udělat sama…….
a z poznání, že příroda mnohé udělá sama a lépe než člověk.
Základní metodou je narušení struktur technických úprav, které
svazují koryto vodního toku, nastartování jeho samovolného vývo-
je a obnova vývoje morfologicky živých povrchů a struktur říčního
koryta, nesmírně cenných z hlediska přirozeného oživení. 

Názornou ukázkou tohoto přístupu jsou rozvolnění, která
v Bavorsku v roce 2012 provedl Vodohospodářský úřad
v Kronachu v korytě horního Mohanu poblíž města Ebensfeldu.
I když to dnes není pod naplaveninami a vegetací příliš znát, ne-
splavný horní Mohan byl v průběhu 19. století technicky upraven,
včetně opevnění břehů dlažbami. Úřad již několik desetiletí vy-
hledává různé dílčí příležitosti, jak úpravy narušit a řeku opět
přiblížit přírodě. Cíle jsou ekologické a protipovodňové –
v nezastavěných částech nivy je snaha řetězit místní opatření ke
zpomalení a dynamické retenci povodňového proudění. V úseku
u Ebensfeldu se úřadu podařilo získat během let nesouvislý soubor
pozemků v březích koryta – až stálo za to provést v úseku délky
2,6 kilometru rozvolňovací zásahy. Ze získaných pozemků byl
v dosti velkém rozsahu těžen pokryv úživných zemin a půd, aby
byl obnažen substrát splaveninových štěrků. V rámci možností
pozemků byla rovněž říční kyneta nepravidelně rozvolněna, pokud

podmínkám a racionálním potřebám u nás. Rozhodně nelze
hovořit o nějakém jednotném trendu, neboť stejně jako potoky
a řeky představují velmi členitý prostor, značně rozmanité jsou
i možné snahy o zlepšování jeho stavu.

Trend 1: Komplexní projekty vodohospodářské přestavby
a ekologické rehabilitace i významnějších úseků vodních toků.
Tyto velké projekty obvykle vycházejí ze silné motivace, na níž se
podílejí výrazná morfologická a ekologická degradace vodního
toku technickou úpravou a důležitá potřeba zlepšení průběhu
povodní. Významným realizačním nákladům zpravidla předchází
víceletá pozemková příprava, spojená s výkupy. Projekty tohoto
druhu se odehrávají spíše ve volné krajině, ale mohou zasahovat
i do zastavěných území. Přední z těchto staveb řeší nejen samotné
koryto vodního toku, ale rehabilitují širší říční pás jako přírodě
blízké území, v němž se koryto toku může dál samovolně vyvíjet
a do něhož se mohou rozlévat povodňové průtoky. 

Velkolepou ukázkou tohoto směru je revitalizace téměř tří
kilometrů nesplavného Dunaje v Bádensku-Württembersku, nad
Ulmem, mezi obcemi Hundersingen a Binzwangen, dokončená
v roce 2011. Dřívější koryto řeky bylo starou technickou úpravou
napřímené, nepřiměřeně kapacitní a výrazně zahloubené. Navíc
projevovalo sklony k dalšímu samovolnému zahlubování, což
působilo nežádoucí vysušování porostů v nivě a v okolí problémy
se studněmi. Rozsáhlými státními výkupy pozemků byl získán
říční pás o střední šířce 260 metrů. V něm mohlo být vytvořeno
nové, důsledně přírodě blízké koryto, které je proti dřívějšímu
korytu podstatně širší, až o 2,5 metru mělčí, díky zvlnění má
poloviční podélný sklon a je o 400 metrů delší. Stavbu uskutečnilo
Vládní presidium země Bádensko – Württembersko za 2,6 milionu
Eur: 40 % nákladů pokryla dotace z Evropského zemědělského
fondu pro rozvoj venkova. 

V ČR může tento trend představovat v roce 2014 dokončená
první etapa revitalizace téměř tří kilometrů Stropnice pod Novými
Hrady. Říčka byla nesmyslně zregulována na sklonku socialismu
v rámci náhradních rekultivací za elektrárnu Temelín. Nyní
přistoupilo Povodí Vltavy, s.p., za podpory Operačního programu
Životní prostředí, směru 6.4, k jejímu navracení do přírodě
blízkého stavu. V řešeném úseku bylo technicky upravené koryto
– přímé, hluboké, neměnného lichoběžníkového průřezu,
o kapacitě na úrovni Q5, v kynetě opevněné betonovými tvárnice-
mi – zcela opuštěno, zasypáno a nahrazeno korytem novým,
přírodě blízkým. 

Trend 2: Intravilánové revitalizace s kombinovanými cíli –
zlepšit průběh povodní zastavěným územím, zlepšit morfologicko-
ekologický stav intravilánových úseků vodních toků (z kanálů opět
udělat potoky a řeky), zhodnotit říční prostor jako součást sídel-
ního pobytového a rekreačního prostředí. Nosnou metodou
zůstává rozvolňování říčního profilu do přírodě bližšího stavu
s cílem zvětšení průtočné kapacity. Obvyklé je koncipovat pásy
území podél vodního toku jako „povodňový park“. 

Zatím zřejmě nejrozsáhlejší stavbou tohoto druhu v Evropě se
stala revitalizace celkem asi 9 kilometrů řeky Isary v jižní části
bavorského Mnichova. Spolková země Bavorsko a město
Mnichov ji po etapách uskutečnily přibližně v letech 2000 až 2012.
Vnější půdorys říčního území, daný historickými hrázemi, nebylo
možné měnit, nosným přístupem bylo rozvolňování kynety na
úkor postranních suchých berem. Dřívější kyneta kanalizačního
charakteru byla ve velkém rozsahu zbavena přímých břeh,
opevněných dlažbou, rozšířena a rozvolněna do tvarů podstatně
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změlčovalo – a příliš odolné technické opevnění. Tyto faktory je
třeba brát v úvahu při rozhodování, zda určitý úsek potoka 
nebo řeky může být ponechán samovolné renaturaci, nebo zda je
potřebná stavební revitalizace. Praxe tlačí i na právní uznání re-
naturací – správci toků tak jako tak mají prostředky na udržování
jenom části technických úprav, navíc uznání, že mnohé z úprav
jsou nadbytečné a z hlediska stavu toků nežádoucí, již nalézá
oporu i ve vodohospodářském plánování. Správci toků a vo-
doprávní úřady se učí jak pracovat s renaturacemi, tak ukon-
čovat existenci nepotřebných úprav vodoprávními rozhodnutími
nebo prohlašováním staveb za zaniklé.  

Ve vodohospodářsky pokročilých zemích, jakými jsou některé
německé spolkové země, se dnes čile rozvíjejí rozmanitá
vodohospodářská opatření ke zlepšení stavu vodních toků, která
nejsou tak náročná jako revitalizační stavby investičního charak-
teru. Tato opatření různým způsobem doplňují, podporují nebo
přímo iniciují samovolné renaturační procesy. Je nejvyšší čas začít
se takovým přístupům učit také v České republice. Po dohodě se
správou vodních toků při nich může nacházet pozitivní realizaci
také občanský sektor, od rybářských sdružení po různá zájmová
uskupení, přijímající patronáty nad vodními toky. Uvedeme
některé typy opatření:

Rozvlňování proudnice pročišťováním nebo vyžínáním
střídavě zleva a zprava tam, kde dosud byla podobná údržba
prováděna souvisle v celé šířce.

Střídavé vysazování dřevin do břehových čar, rovněž podporu-
jící rozvlňování proudnice. 

Pomístní štěrkové nebo kamenité záhozy ve dně. Podporují
změlčení koryta a střídání brodů a tůní, mohou sloužit obnově
rybích trdlišť.

Vytváření rozmanitých figur ze štěrku, kamene a dřeva za
účelem změn proudění v korytě. Střídavě zleva a zprava
umísťované výhony mohou rozvlňovat proudění. Prvky tohoto
charakteru mohou podle umístění v korytě a způsobu provedení
podporovat vymílání nebo naopak sedimentaci k posílení tvarové
členitosti koryta. 

Iniciační narušení technického opevnění koryta (se zřetelem
k tomu, aby nenastalo nežádoucí zahlubování). Vytváření struktur
a objektů z přírodních materiálů, které se primárně uplatní jako
stanoviště a úkryty živočichů – skrýše z plochých kamenů, štěr-
ková trdliště, ponořené struktury z mrtvého dřeva. 

možno za vzniku příbřežních mělčin a štěrkových jesepů.  Další
vývoj již je na přírodě.

Trend 4: Návrat ke kompromisním revitalizacím bez větších
nároků na pozemky. Představa tohoto trendu kompromisních 
revitalizací, odehrávajících se převážně v redukovaných půdo-
rysech technicky upravených koryt, logicky vychází z obtíží
s pozemky. Po všech zkušenostech z minulosti by se však tyto
zásahy měly odehrávat na jiné úrovni kvality než například stupid-
ní zkrášlování melioračních kanálů v 90. letech 20. století.
Nezbytným minimem je odstranění ekologicky nevyhovujících
opevnění koryt, zejména betonovými prvky. Žádoucím prvkem
řešení pak obvykle bude změlčení koryta. Obdobné  akce bude mít
smysl provádět za předpokladu, že jejich nositelé budou v panu-
jících omezujících podmínkách co nejdůsledněji hledat příležitosti
k uplatnění pozitivních prvků – například lokálních rozvolnění
koryta. 

Trend 5: Ekologicky orientovaná správa vodních toků, samo-
volné renaturace. Při velké nákladnosti a pozemkové náročnosti se
v celé ČR podaří provést několik věrohodných revitalizací do roka,
s výkonem spíše v jednotkách kilometrů převážně menších vod-
ních toků. Ke skutečně významnému zlepšení stavu v celém
rozsahu říční sítě je třeba hledat i jiné cesty. Předně je nutné, aby
správa vodních toků upustila od činností v rámci oprav a údržby,
které nejsou vysloveně nezbytné a přitom morfologický stav
potoků a řek poškozují. Dále by se měla naučit v přiměřeném
rozsahu chránit, využívat a podporovat nesmírně významné pro-
cesy samovolných renaturací kdysi technicky upravených koryt.
Právě ty jsou totiž silou, která je schopna, byť v delším čase,
zpřírodnit nikoliv kilometry, ale tisíce kilometrů upravených vod-
ních toků. Máme-li se vůbec nějak znatelně přiblížit požadavkům
rámcové směrnice EU o vodní politice na zlepšení morfologického
stavu vodních toků, jejich správa musí v první řadě pochopit, že
samovolné renaturační procesy nejsou něčím, proti čemu se má jen
bojovat. 

Na renaturacích se podílí řada dílčích procesů - rozpad tech-
nických opevňování, zanášení nebo naopak vymílání koryt,
zarůstání bylinami a dřevinami, práce bobrů evropských.
V různých místech vodních toků se tyto procesy uplatňují různě,
narážejí na různá omezení  a jsou různou měrou akceptovatelné.
Ve volné krajině jistě lze rozpad starých technických úprav
přijímat v podstatně větším rozsahu než v zastavěných územích.
Limitujícími faktory renaturací jsou hlavně nadměrné zahloubení
upravených koryt – v mnoha situacích se koryto, které jednou bylo
uměle zahloubeno, se spíše dál zahlubuje, než aby se samovolně
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vybudování rybích přechodů. Důležitá je také snaha lépe zapojit
vodní tok do sídelního pobytového a rekreačního prostoru, obnovit
jeho úlohu nosné části sídelní zeleně. 

Protipovodňová opatření přírodě blízkého charakteru bohužel
dosud nezískávala podporu programů protipovodňové prevence
resortu zemědělství, které zatím byly jednostranně zaměřeny na

I ntravilánové revitalizace vyhledávají veškeré, někdy i skrom-
né příležitosti ke zvětšení, respektive obnovení prostoru vod-
ních toků. Jejich korytům se snaží dát alespoň do jisté míry

přírodě blízkou členitost, která napomůže obnově alespoň běžného
oživení. I v nejstísněnějších podmínkách, například tam, kde
nezbývá než vymezit koryto zdmi, je snahou zajistit alespoň
přírodě blízké dno koryta, případně přírodě blízkou kynetu (část
koryta provádějící běžné průtoky vložená do velkého, po-
vodňového koryta). Významným principem intravilánových revi-
talizací je obnovení migrační prostupnosti vodního toku pro ryby
a další vodní živočichy, což znamená odstranění jezů a stupňů,
jejich nahrazení prostupnými skluzy a rampami nebo alespoň
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Průtočný profil byl rozevřen odtěžením zemin ze břehů. Následně v něm
byla tvarována kyneta, výrazně stabilizovaná kamenivem. V úseku s větším
podélným sklonem byl k dosažení členitosti vytvořen sled přírodě blízkých
dnových kamenitých pasů.

Koryta potoků a řek v zastavěných územích by
měla být dostatečně kapacitní, aby okolní zástavbě
byla poskytována přiměřená ochrana před
povodněmi. Přitom by již v dnešní době neměla
taková koryta vypadat jako kanály, ekologicky
degradované a nevzhledné. Tímto směrem dneska
jdou tak zvané přírodě blízké protipovodňové
úpravy vodních toků v zastavěných územích,
zjednodušeně označované pojmem intravilánové
revitalizace. U nás se tento druh staveb teprve
rozvíjí, v pokročilejších zemích Evropské unie však
jde o standardní vodohospodářskou činnost. Lze
říci, že například v německy mluvících zemích patří
intravilánové, protipovodňově zaměřené revitali-
zace k tomu, co obce a města nejvíce žádají ze
strany státních, zemských, krajských atp. správ
vodních toků. 
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PŘÍRODĚ BLÍZKÁ 

protipovodňová úprava
BLANICE VE VLAŠIMI



lice. „Zkapacitnění toku Blanice přírodě blízkým způsobem
v intravilánu města Vlašimi“ jako investor provedl a na jaře roku
2014 dokončil státní podnik Povodí Vltavy. Vznik stavby iniciova-
lo město Vlašim a tamní občanské složky, zvláště organizace
Českého svazu ochránců přírody. Zkapacitnění po úroveň Q100
("stoleté vody"), přírodě blízké přestavby a migračního
zprostupnění se dočkala řeka v celé délce zástavby města Vlašimi,
což představuje zhruba 1,5 kilometru. Projekt stavby vyhotovila
firma Hydroprojekt – Sweco Praha, realizovala firma Hochtief.
Celkové náklady stavby činily 58,3 milionu korun. Z toho v rámci
operačního programu Životní prostředí poskytla Evropská unie
49,6 mil. Kč a Státní fond životního prostředí ČR 2,9 mil. Kč.  
5,8 mil. Kč hradilo Povodí Vltavy, s.p., ze svých prostředků.

Koryto Blanice ve Vlašimi bylo před akcí částečně technicky
upravené do geometricky pravidelného, převážně lichoběžní-
kového průřezu, nemělo však dostatečnou kapacitu pro neškodné
provádění povodňových průtoků. Prostor koryta omezovaly letité

technická opatření a "zelené prvky řešení" v jejich systému hodno-
cení žádostí o dotace působily jako znevýhodňující zátěž.
Příležitost pro podporu kombinací technických a přírodě blízkých
protipovodňových opatření přinesl  až operační program Životní
prostředí. V jeho prvním období, v letech 2008 až 2014, to byl titul
1.3.2, zaměřený na přírodě blízké úpravy koryt vodních toků
v zastavěných územích. 

Díky tomuto titulu vznikla také úprava Blanice ve Vlašimi,
která je zřejmě dosud největší stavbou svého druhu v České repub-

Náročný úsek 
na úrovni 
historického
středu města,
pohled proti
proudu:
v rámci
možností
přírodě blízké
provedení
kynety, proti-
povodňová
zeď, zde
rozestavěná
manipulační
cesta pod
mostem.

Ve středu města byly po stranách koryta vybudovány zdi jako prvky 
technické protipovodňové ochrany. V úseku o přímé trase, bez možnosti
rozvolňování a s nepatrným podélným sklonem, daným zavzdutím jezem
U prádelny, bylo třeba řešit tvarovou a hydraulickou členitost kynety 
„pragmatickými“ prostředky. Zde bylo použito střídavě postavených příčných
kamenných výhonů v kombinaci s hrubými kamennými pohozy břehů
a nepravidelnými prohlubněmi ve dně koryta. Tyto prvky povedou alespoň
k jistému rozvlnění proudu a vzniku stanovišť s různými směry a rychlostmi
proudění vody.
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silně úživných zemin, na nichž se bohatě rozvíjely ruderální
porosty. 
Výstavba postranních ochranných zdí a ochranných hrázek
v ohroženějších částech města.
Členité tvarování koryta vyhloubením sledu dnových tůní
a vytvořením soustavy záhozových struktur charakteru příčných
břehových výhonů. Ve dvou místech, na úrovni středu města a na
jeho dolním okraji, bylo možné koryto významněji rozšířit
a v těchto místech byly vytvořeny nepravidelné kamenité 
ostrůvky jako příležitostná stanoviště a úkryty pro vodní živočichy
a ptactvo.. 
Rekonstrukce dvou pevných jezů a jejich vybavení rybími
přechody, které tvoří betonové žlaby s vestavěnými příčnými
řadami velkých kamenů.
Manipulační cesta podél celého řešeného úseku řeky, použitelná

úživné naplaveniny, zarůstající buření, a stromová vegetace
s velkým podílem starých výsadeb topolových kultivarů. Účelem
stavby bylo zvětšení průtočné kapacity odtěžením značných
objemů zemin z břehů a redukcí porostů. Rozvolnění koryta  bylo
v některých dílčích úsecích doplňováno výstavbou nepříliš
vysokých ochranných hrázek a zdí. Nové tvarování koryta včetně
jeho stabilizace kamennými záhozy je provedeno přírodě bliž-
ším způsobem s členitějšími tvary břehů a dna koryta. Dalším
účelem stavby je  zprostupnění dvou pevných jezů pro migraci ryb
a dalších vodních živočichů. 

Stavba byla navrhována ke zlepšení povodňové průtočnosti
řeky ve městě, zlepšení jejího morfologicko-ekologického stavu
a zlepšení podmínek pro pobyt a pohyb obyvatel v říčním území.
Tento soubor efektů mají zajistit zejména následující prvky:
Rozvolnění koryta odtěžením významných objemů zemin ze
břehů. To přineslo také příznivý ekologický efekt odstraněním

Přírodě
blízké pojed-
nání koryta

Blanice
v horní části

úpravy,
členění
kynety

příčnými
výhony

z kamenů.

V méně zastavěné nivě na dolním okraji města bylo možné vytvořit druhé
místní rozšíření koryta. Zajímavý koncept tůňového ostrůvku vznikl
v průběhu výstavby v diskusi stavbyvedoucího a projektanta („ostrůvek typu
Pelech – Tuček“). Proti očekávání velkou povodeň v červnu 2013 přečkal
tento ostrůvek prakticky beze změn.
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komunikace, v rámci stavby byla postavena nová, architek-
tovnicky kvalitní lávka u domu dětí. Zajímavá je pasáž podélné
cesty pod dolním okrajem zámeckého parku, vedená pod silničním
mostem na lehké stojinové konstrukci, vstupující do říčního kory-
ta. Uživatelé cesty by měli mít dost příležitostí sestoupit až k vodní
hladině a přesvědčit se, že je voda mokrá.

V roce 2014 vstoupila stavba na vlašimské Blanici do trvalého
provozu. Podrobné tvarování říčního koryta se bude dál
samovolně vyvíjet. Budou působit procesy odnosu a ukládání

spláví (plovoucí předměty od drobných rostlinných zbytků přes
rozmanité lidské odpadky po celé stromy) a splavenin (detritus,
hlíny, písek, štěrk, kameny). Po každé povodni může řeka vypadat
jinak než předtím. Koryto bude zarůstat bylinami a dřevinami, na
území Vlašimi se také šíří nežádoucí invazní rostliny, hlavně
křídlatka japonská. Revitalizace probíhala ve městě a její území
bude vystaveno silnějším tlakům lidské civilizace než běžný úsek
řeky ve volné krajině. Správce vodního toku a investor
revitalizační stavby, kterým je Povodí Vltavy, s.p., a město Vlašim,
budou hledat vhodný model rozdělení úkolů při údržbě objektů
a prostoru stavby. Kromě udržování cest, běžného úklidu a péče
o výsadby zeleně bude každopádně potřeba potlačovat výskyty
invazních rostlin, čistit rybí přechody a přiměřeně udržovat
tvarovou členitost kynety koryta. Konkrétní nároky v posledně
zmiňované oblasti lze těžko dopředu předvídat. Bude potřeba sle-
dovat vývoj koryta a podle něj rozhodovat, které jeho změny lze
akceptovat a které je potřeba korigovat nějakými zásahy, například
odstraňováním usazenin. Říční prostor se otevřel lidem a ti budou
víc než dříve sledovat jeho stav, kvalitu a případné znečišťování
vody. Mimo jiné i funkce dešťových odlehčení z kanalizace i vlast-
ní odtok vyčištěných odpadních vod  z městské čistírny budou více
pod dohledem veřejnosti…..což nemůže řece škodit. 

jako cesta pro pěší a cyklostezka, s návazností na lávky a mosty. 
Odstranění velké části dřívějších břehových porostů, mezi nimiž
dominovaly druhově a stanovištně nevhodné výsadby topolových
kultivarů vstupující do fáze technického stáří. Nahrazení těchto
porostů novými výsadbami ve vhodnější druhové skladbě
a struktuře.

Jedním z cílů stavby bylo otevření říčního koridoru ve městě
jako území pro pohyb, pobyt a rekreaci obyvatel. Podél řeky byla
vybudována manipulační cesta, která se uplatní jako pěší a cyklis-
tická stezka. Na horním okraji stavby má návaznost na cestní síť
zámeckého parku, na dolním okraji stavby a města z ní lze
pokračovat po frekventované turistické cestě podél Blanice na
Nemíž a Český Šternberk. Ve městě má tato cesta vazbu na příčné

Klíčová slova:
přírodě blízká protipovodňová ochrana, revitalizace, Blanice,
Vlašim

Drobné míst-
ní rozšíření
koryta
v úseku 
na úrovni
historického
středu města
Vlašimi.

Dole jez 
na horním
okraji
úpravy, ve
vlašimském
zámeckém
parku, byl
vybaven
podobným
rybím
přechodem
jako jez
U prádelny.
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Dolní jez U prádelny byl vybaven rybím přechodem umístěným mezi přelivné
těleso a splaveninovou propust. Betonový žlab rybího přechodu je vystrojen
příčnými řadami balvanů. Ke vzdušní straně jezu byla přirovnána kamenitá
rampa, která ovšem není pojata jako cesta pro protiproudou migraci ryb.
Pracovníci AOPK ČR nivelují hladiny v rybím přechodu za účelem posouzení
spádů na jednotlivých řadách balvanů a rovnoměrnosti jejich dělení.



zařízení a regulují viskozitu a měrnou hmotnost. Metoda to není
nikterak převratná, poprvé byla použita již v USA v Texasu roce
1947, pro komerční účely se těžba ovšem naplno rozběhla až o 50
let později. Těžba z břidlic spočívá v tom, že se vyvrtá nejprve
svislý vrt, který se po dosažení dostatečné hloubky narovná
do vodorovného směru. Jakmile je vrt hotový, vrtná věž zmizí
a nastává druhá fáze, frakturování. Při něm se do podzemí tlakem
vhání voda, která způsobí popraskání břidlic. Třetí fází je samotná
těžba. Na povrchu zůstává asi metr a půl vysoká hlavice jímající
plyny, od níž vede potrubí odvádějící plyn k dalšímu zpracování.

 Břidlicový plyn má své obhájce mezi odbornými ekonomy,
energetiky, politiky i laickou veřejností. Základním argumentem,
proč ho těžit, je možnost levné dodávky energie. Do roku 2035 se
v Evropě předpokládá 30% pokles těžby konvenčního plynu (Fleet
2012). Ovšem poptávka poroste. Břidlicový plyn by měl tuto pop-
távku uspokojit a zároveň umožnit evropským státům, aby nebyly
závislé na trvalém dodávání zdrojů energie především z Ruska.
Zatím ale pouze země jako USA, Kanada, Mexiko a Čína jsou
schopné produkovat břidlicový plyn v komerčním množství.

V Americe v současné době těžba břidlicových plynů stoupá,
americké domácnosti a především elektrárny masově přecházejí na
vytápění zemním plynem a USA tak s přehledem plní závazky
z Kjótského protokolu o snižování emisí skleníkových plynů,
přestože se k jeho dodržování nezavázaly. Čerpání zemního plynu
z tzv. nekonvenčních ložisek, která byla ještě před několika deká-
dami nepřístupná, umožnila metoda hydraulického štěpení (nebo
též frakování z anglického hydraulic fracturing, zkráceně frac-
king). Definice říká, že jde o metodu vytváření puklin ve vrstvě
slabě zpevněných sedimentárních hornin pomocí stlačené tekuté
směsi vody s pískem a některých pomocných chemikálií
usnadňujících migraci tekutin v hornině obsažených (v prvé řadě
zemního plynu, popř. ropy, břidlicového plynu) do větších ložisek,
ze kterých již může být ekonomicky lukrativní je dobývat (zdroj:
wikipedia). Základní kámen úrazu, kvůli kterému má tato metoda
řadu odpůrců, jsou ony pomocné látky, které musí být obsažené ve
vodě vháněné do ložisek. Jsou to například ethylenglykol, metanol
či chlorovodík v koncentracích 0,5 až 4 %, které zabraňují korozi

Hustá síť vrtů na břidlicový plyn, Wyoming, USA.
Zdroj: www.christiansforthemountains.org

Laik by si pomyslel – těžíme uhlí hnědé i černé, trochu zem-
ního plynu na Moravě, na Litoměřicku se snaží již několik let
získat z vrtů geotermální energii, co víc ještě můžeme z té
naší české země dostat. A vida, jak řekl klasik Václav Klaus,
zdroje jsou a to i tehdy, když se zdá, že už není kde brát.
Metoda těžby břidlicového plynu a ropy se možná brzo roz-
jede i u nás.

ZDROJE JSOU
ANEB PLNÍME LIMITY KJÓTSKÉHO PROTOKOLU S BŘIDLICOVÝCH PLYNEM
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Síť těžařských vrtů, USA. 
Zdroj: www.sites.stedwards.edu



frakování stále na vzestupu. Dalším obvyklým doprovodným
jevem je únik metanu z narušených vrstev hornin. Pokud ke všem
těmto rizikům přidáme ještě jistou degradaci krajiny a narušení
jejího původního estetického rázu, můžeme si oddechnout, že na
tento druh těžby je prozatím u nás uvaleno moratorium.

 Frakování má ale i své četné zastánce, u nás je jedním
z nejznámějších bývalý prezident Václav Klaus, dále někteří
odborníci z Muzea naftového dobývání a geologie, velmi hlasitým
zastáncem je Leo Eisner z Ústavu struktury a mechaniky hornin
AV ČR. V zahraniční má velké jméno v tomto oboru Matt Ridley
– britský popularizátor vědy, který tvrdí, že ekologové zatracují
tento způsob těžby především proto, že se ukazuje, že se jedná

o reálnou, rozumnější a i pro životní prostředí v důsledku šetrnější
konkurenci obnovitelných zdrojů.

 U nás se největší publicitě těšilo díky možné těžbě pomocí
frackingu Náchodsko. Tam proběhla hlavně v průběhu roku 2012
řada osvětových, diskuzních i jiných akcí. I díky nim a mohutné-
mu odporu veřejnosti se starostové měst a další veřejní
představitelé postavili proti tomuto způsobu těžby v jejich okolí.
Zásluhu na tom měla především koalice STOP HF (hydraulickému
frakování) a řada dalších nově vzniklých občanských sdružení
(Broumovsko organic, Centrum rozvoje Česká Skalice, Zelený
Trutnov, ad.). Jako člověk žijící daleko od míst, která se jeví být
pro těžbu příhodná, mohu všechny tyto aktivity bagatelizovat
a říci, že toto vše je pouze tzv. NIMBY efekt (z angl. Not In My
Backyard – tedy Ne za mým domem), a co že mají říkat chudáci
obyvatelé Mostu a Litvínova – ti také žijí ve znehodnocené
krajině, abychom si my ve středních Čechách mohli pustit
kohoutek u topení.

Těžba frackingem, který vyvolává tolik diskuzí, u nás zatím
nezačala, pozitivní dopad však jeden již má, dokázala stmelit
stovky lidí, které spojuje sounáležitost s krajinou jejich domova.
To, že obyčejní lidé podstoupí riziko, že budou nazýváni ekote-
roristy a že nahlas projeví svůj názor a bojují o půdu, kde žijí, je
úžasná věc. Držme jim palce!

Zdroj: langová l.: Průzkum a těžba břidlicového plynu na
náchodsku a Trutnovsku, dipl.práce, FSS MU Brno, 2014

V evropských státech je stále vše ve fázi geologických průzkumů,
ty jsou vedeny především zkušenými společnostmi americkými
nebo spolupracujícími s těžařskými firmami z USA. Evropský par-
lament v roce 2012 schválil návrh, podle kterého je plně v kompe-
tenci jednotlivých států EU, zda těžbu hydraulickým štěpením na
svém území povolí.

 Evropa a USA jsou geologicky zcela odlišné, v USA se
nalézají ložiska břidlicového plynu i pouhý kilometr hluboko,
v Evropě obvykle 2 – 4 km pod povrchem. Přičemž čím větší
hloubka, tím je samozřejmě dražší těžba. Pouhý vrt do hloubky
3 km pod povrch stojí cca 200 milionů korun. Těžba je náročná
i z hlediska prostoru, u těžby konvenčního plynu je síť vrtů
hloubena v řádech nejméně kilometrových vzdáleností, u těžby
břidlicového plynu tato síť musí být hustší a to třeba i několik
desítek metrů od sebe. Proces těžby vyžaduje stovky až tisíce vrtů.
V České republice zatím zažádalo o průzkum několik firem (South
Oil, Basgas Energy Czechia s.r.o., aj.), ale Ministerstvo životního
prostředí rozhodlo o dočasném moratoriu z důvodu nedostatečné
legislativy. Předpokládané zásoby břidlicového plynu se nacházejí
v regionech Jižní Morava, Berounsko, Valašsko, Broumovský
výběžek, Náchodsko a Trutnovsko a v blízkém okolí Hradce
Králové.

 Nejdiskutovanějšími důsledky těžby břidlicového plynu se
ukazují ty spjaté s možným rizikem ohrožení životního prostředí.
Těžba může mít vliv na kvalitu a stav vody (každý jednotlivý pro-
ces hydraulického štěpení vyžaduje kolem 15 milionů litrů vody,
přičemž jeden vrt je nutné frakovat ideálně desetkrát). Voda je
čerpána z povrchových zdrojů nebo z podzemních vod. Mohou být
ohroženy ekosystémy citlivé na úbytek vody? Může dojít
k degradaci vodních zdrojů? Co se následně stane se znečištěnou
vodou vyčerpanou z vrtu po frakování? Mohou být přidané
chemické látky do vody vháněné do vrtu karcinogenní? Na většinu
z těchto otázek mohou veřejnosti odpovědět jen odborníci z dané
oblasti. To, co ale můžete pocítit doslova na své kůži, je seismická
aktivita a někdy i malé zemětřesení, které představuje nedílnou
součást těžby. Nejvíce zkušeností s tím mají v USA, kde je metoda

NAHOŘE
Zjednoduše-
né schéma
vrtu. 
Zdroj:
www.mothe
rearthnews.
com

Protest 
proti těžbě
břidlicového
plynu na
Náchodsku.
Zdroj:
www.idnes.
cz
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o jeho mírnou a krátkou formu. Obec
Koterov, nyní část Plzně, se může po-
chlubit velice pěknou návsí se zachovalou
řadou selských dvorů plzeňského typu.
Není proto divu, že se jedná o památkovou
rezervaci lidové architektury.

ÚSLAVA
Těsně před vjezdem do Koterova jste se
setkali s třetí řekou, s Úslavou, kterou
budete sledovat nejprve po jejím pravém
břeku. Opět se můžete něco o okolí
dovědět z informačních tabulí příslušné
naučné stezky Údolím Úslavy. Polní cesta
vás po rovině dovede do Božkova a za 
ním zvona vjedete do zástavby Plzně. Po
cyklostezkách dojedete k malebně umís-
těnému kostelíku sv. Jiří, u kterého se
setkáte opět s příslušnou naučnou stezkou,

tentokrát věnovanou Berounce. Jste totiž
u další řeky, té nejdůležitější, na trase
dnešního výletu. 

BEROUNKA
Poprvé Berounku uvidíte z mostu, který 
se nachází kousek za kostelíkem sv. Jiří.
Tuto lávku pro pěší lze bez ostychu nazvat
ornitologickou, protože na ní naleznete

RADBUZA
Klíčem k tomuto výletu je město Plzeň,
kde můžete své cestování začít přímo
v centru města, tedy na náměstí Repu-
bliky, kterému dominuje kostel sv. Barto-
loměje. Kostel se začal stavět současně se
založením samotné Plzně, to je po roce
1295. Cesta k první řece vede z náměstí
společně s tramvajovými kolejemi ulicí
Zbrojnickou. Zanedlouho dojedete k mos-
tu U Jána, který vede přes Radbuzu, tedy
první řeku na trase. Po jejích obou bře-
zích vede naučná stezka Údolím Radbuzy.
Pro jízdu na kole je ideální pravý břeh
s cyklotrasami číslo 3 a 31, kde pojedete,
mimo jiné, po komunikaci jmenující se
přímo Cyklistická.

ÚHLAVA
S druhou řekou na své cestě se setkáte 
na úrovni úpravny vod, nedaleko za
Malostranským mostem, kde je soutok
Radbuzy a Úhlavy. Rovněž zde můžete
využít pohodlnou naučnou stezku, ten-
tokrát Údolím Úhlavy. Nicméně, tuto 
řeku záhy opustíte a společně s cyklotra-
sou 31 projedete Bručnou do Koterova.
Zde poprvé dojde na stoupání, ale jde

JEDEN VÝLET
– PĚT ŘEK
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Skutečně se lze v průběhu jed-
noho odpoledního výletu projet
po břehu pěti řek. I toto nabízí
Berounka, které je věnováno
aktuální číslo Niky. Jak si tento
výlet užít a co při něm poznáte,
to vám prozradí následující
článek.

Vlevo Mže,
vpravo

Radbuza,
Berounka
uprostřed

Cestou
můžete
potkat
i umělecky
ztvárněnou
velrybu.

Dopravní
cykloopatření
v centru
Plzně



výstaviště k aleji Kilometrovce. Alej
památných stromů byla založena v roce
1892, o rok později byly stromy různého
druhu vysázeny v délce 1070 metrů. Na
jižním konci aleje, u Kalíkovského mlýnu
naučnou stezku opustíte a po cyklostezce
se vydáte vlevo podél ulice Přemyslovy,
přejedete sady Pětatřicátníků a jste vlastně
zpět na začátku výletu, na náměstí
Republiky.

Celý výlet je dlouhý asi 27 km,
v naprosté většině vede po cyklostezkách
nebo uzavřených a klidných komuni-
kacích. Na trase jsou jediná dvě nedlouhá
stoupání a je zcela bez technicky ná-
ročných pasáží.

Cestou se setkáte s řadou přírodních
i historických zajímavostí, o kterých se vše
potřebné dozvíte na informačních zastáv-
kách příslušných naučných stezek.

pěknou bílou budovu pra-meniště Roudná,
které patří Plzeňskému Prazdroji. Lze tedy
konstatovat, že jste v místě, kde se bere
voda pro říznou dvanáctku, která se tím
pádem vlastně vaří z vody Berounky.
Následně minete sportovní areály a po
levém břehu Berounky dojedete k lávce
přes řeku. Na protilehlém břehu bude
Plzeňská teplárna, pohled na jejíž komín
vás již delší dobu doprovází. Areál
teplárny navazuje na slavný pivovar.

MŽE
Ovšem pozor, zmiňovaná lávka již vede
přes pátou řeku, přes Mži. Jste totiž asi 
200 metrů nad soutokem Mže s Rad-
buzou, kousek od místa vzniku Berounky.
Okolí soutoku je pěkně upravené a opět
i zde se setkáte s informačními zastáv-
kami naučné stezky, tentokrát Údolím
Mže, která vás doprovodí okolo bývalého

řadu informačních tabulí věnovaných
ptákům, které můžete v okolí pozorovat.
Na opačném břehu na vás čeká druhé 
nedlouhé stoupání na trase, cestu vám
bude určovat cyklotrasa číslo 2151, kterou
však brzy opustíte. U zastávky Plzeň –
Bílá Hora podjedete železniční trať
a pojedete stále po trase naučné stezky
Údolím Berounky. Jakmile sjedete vlevo
z ulice Na Roudné, minete po pravici

RAdBUZA je dlouhá 112 km a pramení
v Českém lese nedaleko obce Závist.
ÚhlAVA je dlouhá 109 km a pramení
pod vrcholem Pancíř na Šumavě.
ÚSlAVA je dlouhá 96 km a pramení nad
obcí Čiháň v okrese Klatovy.
BeROUnKA je dlouhá 139 km a vzniká
v Plzni soutokem Mže s Radbuzou.
Mže je dlouhá 107 km a pramení na
území německa na jih od osady Asch,
nejbližší česká osada je Branka
v Českém lese.

1 Kostelík 
sv. Mikuláše
nad
Radbuzou

2 Alej
Kilometrovka

3 Část návsi
v Koterově

4 Náměstí
Republiky
s kostelem
sv.
Bartoloměje

5 Pěkně
opravený
Kalikovský
mlýn

6 Shluk
mostů přes
Radbuzu
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ZA PŘEMYSLOVCI
Nejstarší písemná zmínka o Zbraslavi je
z roku 1115, kdy patřila kladrubskému
klášteru, ale lidé zde žili takřka od
nepaměti. V roce 1268 získává Zbraslav
Přemysl Otakar II., který tady vybudoval

Špička
soutoku

Berounky
a Vltavy

Zámek ve
Zbraslavi

1
Radotínský

most
s podvěše-

nou lávkou

TE
XT

 A
 F

O
TO

: J
IŘ

Í J
U

ŘÍ
K

36

V minulém čísle Niky jsme se
prošli v okolí Berounky na
úrovni Karlštejna a Srbska.
V tomto čísle budeme ve výletě
pokračovat. Přestože Berounka
nemá svůj pramen, má
spořádaně své ústí, a právě 
do tohoto místa se podíváme
dnes.

Městská část Zbraslav tvoří
nejjižnější okraj metropole, ale
především leží mezi Berounkou

a Vltavou těsně před jejich soutokem.
Bezprostřední okolí, ale i samotná
Zbraslav, nabízí několik zajímavých turi-
stických cílů, a to jak historického, tak
i přírodního rázu.

Charakter zdejší krajiny určily obě
řeky, které zde vytvořily rovinu vy-
mezenou na jedné straně začínajícími
Hřebeny, na straně opačné vrchy patřícími
do CHKO Český kras. Nížina před
soutokem bývá často postihována záplava-
mi, které ovlivňují nejen lidský život, ale
i přírodu. Ještě před povodní v roce 2002
stály u Radotína rozsáhlé skleníky, takže
jste si zde mohli připadat takřka jako
v Holandsku. Skleníky velká voda splách-
la, zůstalo jen porouchané torzo.

lovecký hrádek. Následně zde jeho syn
Václav II. zakládá klášter, který výrazně
ovlivnil další vývoj Zbraslavi. V roce 1420
klášter zcela zničili husité. Nový klášter
vznikl až v 17. století, stejně jako sousední
kostel sv. Jakuba Většího. Právě v tomto
chrámě jsou uloženy ostatky celkem je-
denácti Přemyslovců. Jako první zde byla
roku 1292 pohřbena Anežka, dcera Václa-
va II., naposled v roce 1491 Václav IV.

Vlastní klášter měl pohnutou historii,
jeden čas byly jeho budovy průmyslově
využívány, byl zde pivovar, výrobna
chemikálií, cukrovar. Teprve ve 20. století
byl zrekonstruován a přestavěn na zá-
mecké sídlo. V současnosti je areál 
v rukou původních majitelů a je nepří-
stupný. Nicméně do zahrady a kostela se
může.

JEDINÉ STOUPÁNÍ
Výlet do okolí Zbraslavi můžete začít
přímo ze zbraslavského náměstí, kde je
nejen zastávka městských autobusů, ale
rovněž se zde setkáte s červenou turistic-
kou značkou, která odtud stoupá na vrch
Havlín. Takřka na vrcholku stoupání na
vás čeká další český král, a to rovnou císař
Karel IV., po kterém je pojmenován altá-
nek stojící u cesty. Podle legendy se odtud
Karel IV. rozhlížel při svém návratu do
Čech. Bohužel vy se moc nerozhlédnete,
stavbička je přerostlá okolními stromy.

Na samotném vrcholku Havlína se tyčí
další historická památka, kterou je sta-
robylý kostelík sv. Havla stojící na místě
kaple z roku 1115, přestavěné v roce 1660.
Za pozornost stojí i sousední urnový háj 
se sochami Františka Bílka, Bohumila
Kafky a dalších sochařů.

Holandsko na kraji Prahy
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špičce, můžete k tomu využít pohodlné
polní cesty vedoucí po pravém břehu
Berounky, která začíná u lávky do
Radotína, kde opustíte červenou značku.
Budete procházet územím, kde bude na
jaře jistě pěkně. Cestou minete neobvyk-
lou chatovou osadu složenou z přívěsů, 
ale i starého autobusu. Rovněž podejdete
Radotínský most, po kterém vede Pražský
okruh a pod nímž je zavěšena modrá 
lávka pro pěší a cyklisty. Polní cesta vede
několik metrů nad hladinou Berounky,
takže zbytky naplavenin v okolních keřích
a stromech vám snadno naznačí, o kolik
metrů se vody řeky umí zvednout.

Takřka na samotný závěr podejdete
další most, Lahovický, na který se však
vyplatí vystoupat. Na jeho severní straně
stojí dvě věže nabízející výhled právě na
dlouho očekávaný soutok obou řek.
Poslední metry vaší cesty vedu po kameny
zpevněné špičce. Vlevo teče Berounka,
vpravo pak Vltava, která je v tomto místě
extrémně úzká (40 metrů) a díky tomu
i nečekaně prudká.

Další vodu pak můžete spatřit přímo
v ploše golfového hřiště, kde vzniklo
několik jezírek. Jižní okraj hřiště tvoří
koryto Lipanského potoku, který napájí
Krňák. Právě cesta proti toku Lipanského
potoku vám nabízí prodloužení výletu
a dovede vás k dalšímu zajímavému místu.
Pokud se vydáte směrem k Černošicím,
můžete využít cestu středem hřiště,
a u Blukského mlýnu odbočíte vlevo na
žlutou značku, zanedlouho dojdete na
samý závěr roviny, který nekompromisně
tvoří Kazínská skála. Místo získalo své
jméno díky lidové legendě podle blízkého
hradu, jenž patřil Krokově dceři Kazi.

NA SAMOU ŠPIČKU
Pokud chcete stanou, na vlastním souto-
ku Berounky a Vltavy, tedy na samotné

Stále společně s červenou značkou 
sestoupíte vilovou zástavbou, podejdete
Strakonickou a jste konečně na slibované
rovině.

ÚZEMÍ PLNÉ VODY
Přímo před vámi bude několik opravených
budov dřívější osady Peluněk. V součas-
nosti patří k sousednímu golfovému hřišti.
Vstupujete na území, o kterém jsme již
psali v souvislosti s velkou vodou. V srpnu
2002 byste tady museli mít skafandr, 
protože právě zde byla dočasně jedna
z největších vodních ploch v ČR, hluboká
několik metrů. 

Jiná povodeň z roku 1845 Berounce
změnila původní koryto blíže Zbraslavi
a po další povodní v r. 1872 vzniká slepé
rameno Krňák. O rok později dochází
v přilehlém úseku k regulaci Vltavy, 
čímž zaniká Lahovický a Modřanský
ostrov. 

V současnosti je slepé rameno a jeho
okolí chráněno jako přírodní památka
o rozloze 26,56 hektarů, které zahrnuje 
jak bývalé rameno Berounky, lužní 
les a mokřady. Bohužel celé území je 
silně poznamenáno lidskou činností, mi-
mo jiné do chráněného území zasahují
silniční stavby Pražského okruhu a Strako-
nické ulice.

KIlOMeTRáž BeROUnKy
Kilometráž řek se počítá od soutoku,
tedy proti proudu. Soutok je tedy na
0,0 km Berounky a 63,4 km Vltavy.
Kazínská skála je na 10,0 km. Karlštejn
je na 25,3 km. Celá Berounka měří od
soutoku Mže a Radbuzy 138,9 km

2 Kostel 
sv. Jakuba
Většího

Radotínský
přístav na
Berounce

VPRAVO
NAHOŘE:
Neobvyklá
chatová
osada
z přívěsů

UPROSTŘED:
Karlův
stánek
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elektřiny, vody z kohoutku a ústřed-
ního topení si na vlastní kůži vyzkoušejí,
jaké je to být odkázán na přírodu, rozma-
nitost počasí a jaké to je muset si vystačit
s málem. Naučí se, pokud si potřebují
uvařit, nebo se ohřát, že je potřeba zajít 
do lesa na dřevo. Skautský tábor ovšem
není nějakou náročnou zkouškou – skau-
ting dětem přináší především dobro-
družství, zábavu, zážitky, kamarádství, a to
vše navíc daleko od máminých sukní.
Obyčejná honička se promění ve fantas-
tické drama, bukový les v Hobitín, kluci
a holky v pravěké lovce nebo indiány, 
kteří zažijí první spaní pod hvězdnatou
oblohou, nebo překonají strach při první
noční hlídce. Parta kamarádů a dobro-

výletech, několikadenních výpravách,
hlavně však na táborech. Ty se od toho
prvního Svojsíkova před sto lety takřka
neliší. Děti na nich bydlí v podsadových
stanech, které si na zelené louce předtím
samy postavily, stejně tak je to s polní
kuchyní, ve které si společně vaří. Během
dvou nebo tří táborových týdnů bez

„Náctiletí"
skauti

a skautky
z celé repub-
liky se každé

dva roky
setkávají na
akci nazva-
né Obrok.

Letos se
koná

v červnu
v libereckém

Vestci
a bude mít

více jak tisíc
účastníků.

Program je
plný her,

dobro-
družství,

besed
a zážitků.
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Ruce od smoly, noční hlídky se štěkajícími srnci, ešusy plné lívanců
s borůvkami, nerozlučná přátelství, dobrodružství a nezapomenutelné zážitky.
Na skautské tábory se každoročně vypraví více než 25 000 dětí a 7 500
dospělých dobrovolníků. Počet dětí, které propadly kouzlu skautského dobro-
družství a pobytu v přírodě, každoročně roste. Objevte mix dobrodružství
a výchovy na pozadí pobytu v přírodě, který funguje již sto let. 

Je to už 103 let od prvního skautského tá-
bora, na který se učitel Antonín Benjamín
Svojsík vydal s třinácti chlapci. Na víc než
měsíc, pěšky, s károu naloženou ma-
teriálem pro stavbu. Jeho snem byla mi-
moškolní činnost, která by podporovala
rozvoj osobnosti mladých lidí, jejich
duchovních, morálních, intelektuálních
a sociálních schopností ruku v ruce s těmi
tělesnými. Tak, aby byli připraveni plnit
povinnosti vůči sobě samým, bližním,
vlasti, lidskému společenství, ale také
přírodě. Jeho přání se splnilo měrou 
vrchovatou. Skauti mají za sebou více než
100 let činnosti, a to i přes tragickou
zkušenost s totalitními režimy, kdy byl
skauting opakovaně zakázán a jeho čle-
nové a členky mnohdy velmi tvrdě per-
zekuováni. Organizace se však vždy velmi
rychle obnovila a pokračovala ve skautské
činnosti a výchově dalších generací
mladých lidí. 

I dnes však zůstává příroda a pobyt
v ní pro skauty a skautky jedním
z hlavních výchovných nástrojů. Kluci
a holky se spolu se svými vedoucími snaží
v přírodě trávit co nejvíce času, ať už na

Dobrodružství v přírodě,
které nestárne



psychologie, bezpečnosti, řízení týmu,
zdravovědy, hospodaření, práva a dalších
oborů. 

Dospělým nabízí skauting především
radost z dobrovolnictví, z poskytnutí své
profesní odbornosti či zkušeností, jež
načerpali ve skautingu i mimo něj. Mnozí
z nich skauting nikdy neopustí, nebo se
k němu rádi vracejí, jak je to jen možné.
V dospělosti si totiž velmi dobře uvědomí,
co všechno jim skautský oddíl přinesl,
a často chtějí to, co sami dostali, dopřát
i dalším dětem. Ze skautingu jim zůstávají
přátelství a hodnotné vztahy na celý život,
a to nejen s kamarády, ale také s přírodou.
Ne nadarmo se říká jednou skautem, vždy-
cky skautem. Je těžké zachytit, v čem kou-
zlo skautingu tkví, jisté ovšem je, že fun-
guje. Dneska stejně jako před sto lety.

Počet dětí ve skautských oddílech
každoročně roste. Více informací nebo
nejbližší oddíl můžete najít na

Skauting má ovšem co nabídnout
v jakémkoliv věku – starší holky a kluci se
odhodlávají k prvním nejistým krůčkům
na cestě sebepoznání. Ty mohou být
snazší, pokud své dětské příběhy zažívají
s partou souputníků a dospělými, jimž
věří. Mezi lidmi, jež vás dobře znají, je
jednodušší hledat sám sebe. Chlapcům
skauting pomáhá s iniciací, tj. s přechodem
do dospívání, – složením skautského sli-
bu, převzetím funkce v oddíle a s ní
i zodpovědnosti za mladší kamarády,
plněním výzev, jako jsou slavná Tři orlí
pera. Dospívajícím skauting nabízí mnoho
– setkání se skauty a skautkami z jiných
koutů světa, příležitost vyzkoušet si zají-
mavé projekty, naučit se vést a být veden.
A i zde je ochrana přírody téma, které je
vlastní skautům a skautkám napříč konti-
nenty. 

Junák – svaz skautů a skautek ČR dbá
na vzdělávání svých vedoucích i v dalších
oborech – každoročně pořádá kurzy, kde
mladí mohou získat znalosti i z oblasti 

družné výzvy, pobyt v přírodě – to jsou
prostředky umožňující vedoucím vychová-
vat je k hodnotám a lásce k přírodě jaksi
mimochodem, tak že to děti často ani
nepoznají. Z vlastního zájmu se pak kluci
a holky učí, jak se která rostlina či strom
jmenuje, k čemu se používá, které dřevo se
na co hodí (podpal, vyřezávaní, luk a šípy,
stavba stanové podsady). Děti se v přírod-
ních znalostech samy vzdělávají a moti-
vací jim je získání odznaku odborné
znalosti – tzv. odborky. V současné době
kluci a holky plní například odborky
z okruhu ZNALEC ŽIVÉ PŘÍRODY,
který zahrnuje odborky Botanika, Zoo-
logie, Pěstitelství, Chovatelství, ale také
ZNALEC NEŽIVÉ PŘÍRODY, tedy od-
borky Speleologie, Astronomie, Geologie.
Kdo se chce věnovat environmentální-
mu rozvoji, plní téma EKOLOG – Příroda
okolo vody, Příroda v horách, Lesy.
Vrcholem je pak udělení odborné znalosti
Panda – práva nosit Světový odznak
ochrany prostředí. Ten se dělí na Zelený
stupeň určený pro věk 11-15 let a Modrý
stupeň pro děti starší 15 let. Tento stupeň
odznaku, ale i ty ostatní, by měly vést
k pochopení nutnosti chránit naše životní
prostředí, měl by přimět mladé lidi k tomu,
aby si zvětšovali své znalosti a schopnosti
a sami se do ochrany životního prostředí
zapojovali a přijímali trvalejší závazky. 

SKAUTInG V ČR
přes 50 tisíc členů ve 2 108 oddílech
přes 25 000 dětí na letních táborech
Junáka podporuje 7 500 dobrovolníků

SKAUTInG Ve SVěTě
nepřetržitý růst od roku 1907
skautské hnutí existuje v 216 zemích
a teritoriích
na světě je celkem 50 milionů skautů 

V roce 2012
skauti
zrekonstruo-
vali
a otevřeli
veřejnosti 
středisko
ekologické
výchovy
Kaprálův
mlýn.
Připravují
zde
výchovné
programy
pro školy
a objekt se
nedávno stal
jednou ze
světových
základen
SCENES
a je také  
modelovým
domem
určeným 
ke sledování
účinnosti
ekotechno-
logií ve
skutečném
provozu.

Ve skautských oddílech se kluci a holky formou
her a dobrodružství učí nejrůznějším 
dovednostem, mohou si také osvojit práci
s mapou a orientaci v přírodě.
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Pravda – nad svými prvními „ilustracemi“
se dneska musím pousmát, ale pokračoval
jsem … Zhruba od roku 1980 jsem se začal
specializovat na malování brouků tech-
nikou olejomalby na sololitové desky po-
kryté silnou podkladní šepsovou vrstvou.
Tato technika má své výhody i nevýhody.
Nevýhodou je to, že malování brouka tech-
nikou akvarelu nebo kvaše na papír trvá 
3–5 hodin, mně trvá 10–15 hodin. Hlavní
výhodou ale je, že když některému specia-
listovi – entomologovi – předložím „hoto-
vý“ obrázek a specialista má připomínky
k barvám nebo tvaru tykadel či nožiček,
není nic jednoduššího než seškrábnout
nedokonalou část obrázku skalpelem
a vyhovět specialistovi namalováním ty-
kadel či nožiček znovu. Nejvíce mě svý-
mi kritickými připomínkami „procvičil“
a vlastně i vyškolil přítel – entomolog
a jeskyňář Roman Mlejnek, pro kterého
jsem namaloval desítky vědeckých ilus-

Položili jsme ilustrátorovi několik otázek:

Jak jste s ilustrováním přírody
začínal?

Už jako pro malého kluka byly pro mě
nejkrásnějším dárkem skicák a barvy.
A kreslil jsem si a maloval kdeco kolem
sebe. Samozřejmě i přírodu. Asi od 13 let
jsem navštěvoval výtvarné kurzy v tzv.
Lidušce a chtěl jsem se stát malířem. 
V 15 letech jsem si podal přihlášku na
Výtvarnou školu Václava Hollara v Praze,
jenže talentových zkoušek se nás ucha-
zečů zúčastnilo přes 400 a vybráno bylo
jen asi 20 z nás. A to byla příliš velká
konkurence, malování jsem se pak věnoval
jen amatérsky.

Co nejraději kreslíte a co Vás na ilus-
trování nejvíc baví?

Na základní škole jsem se přihlásil 
do biologického kroužku a začal sbírat
broučky. Sbírat a pochopitelně i malovat.
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ILUSTRÁTOR PŘÍRODY
JAN KOBYLÁK

Jan Kobylák se narodil 24. 8. 1949 v Kolíně, od svých pěti let pak
žije v Praze. Na základní škole navštěvoval výtvarné kurzy v Lidové
škole umění. Vystudoval Střední průmyslovou školu stavební
a stavařina se stala jeho profesí. Po roce 1993 se stal spolumajitelem
inženýrské stavební firmy, následně složil zkoušky jako autorizovaný
stavitel. Od prosince 2014 je v důchodu. Malování se věnoval jako
svému koníčku. V roce 1990 přišla první poptávka na ilustrování
popisu nových druhů brouků z Vídně. Vzápětí následovaly další –
z Francie, Německa, Itálie nebo z Kanady na ilustrace odborných
článků a knih. Jeho ilustrace se objevily i u nás – v odborných
časopisech Živa, internetovém Entoforu nebo populárních časopisech
ABC mladých techniků a přírodovědců, High Life a v dalších. 
Podílel se na ilustrování knihy Příroda České republiky, která vyšla
v roce 2007 (Academia). V roce 2000 si zorganizoval první 
samostatnou výstavu v Praze, v roce 2001 pak zorganizoval velkou
společnou výstavu v Galerii bratří Čapků v Praze, které se zúčastnilo 
15 ilustrátorů přírody. Následovaly další autorské výstavy v Hradci
Králové, v Českých Budějovicích, ve Valašském Meziříčí, v Brandýse
nad Labem, v Blatné i v literární kavárně Academia v Praze
a společné výstavy ilustrátorů přírody ve Vsetíně, v Jihlavě,
v Mafarsku ve Vászoly i dalších místech… V současné době by se rád
naplno věnoval kreslení dalších ilustrací i volnější výtvarné tvorbě.

POZnáMKA K OBR. 1–3:
K malování jeskynních brouků a dalších
živočichů mě přivedl přítel Roman
Mlejnek, zkušený a zapálený speleolog,
pro kterého jsem namaloval víc než 
30 ilustrací, které byly a budou použity
k odborným biospeleologickým článkům
a časem i knihám. Roman mě přiměl
nejen k vysoce odbornému, detailnímu
malování, ale nakonec i k členství
v České speleologické společnosti. A tak
jsem si například k šedesátinám dal
adrenalinový dárek – první slaňování do
šedesátimetrové propasti a následně
navštívil několik jeskyní ve Slovinsku,
v Makedonii a Černé hoře, kde jsem
měl možnost se seznámit – na vlastní oči
(a vlastní odřená kolena a lokty) s obtíž-
ně dostupným, ale navýsost zajímavým
životním prostředím drobných jeskyn-
ních živočichů.

1 2



Jak se ilustrování snoubí s Vaším
povoláním?

Jako čerstvý důchodce musím na tuto
otázku odpovědět v čase minulém: ilustro-
vání přírody s mým povoláním vůbec
nesouviselo. Namísto výtvarné školy jsem
si vystudoval střední průmyslovou školu

trací jeskynních brouků i dalších živo-
čichů, kde záleželo na podobě drobných
detailů, na poloze a tvaru každého chloup-
ku! Obecně – na malování brouků, kterým
jsem se téměř výhradně věnoval, mě nejvíc
baví ta nekonečná rozmanitost tvarů
a barev.
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4) Roháč obecný (Lucanus
cervus), v pozadí biotop:
panorama Prahy, duby na
Petříně

5) Svižník Chaetodera regalis,
v pozadí biotop: břehy řeky
Limpopo (Zimbabwe)

6) Krasec Calodema ribbei,
v pozadí biotop: vrcholové
patro pralesů (Papua Nová
Guinea)

1) Leptodirus
hochenwartii, brouk
z čeledi Leiodidae,
Chorvatsko, biotop:
jeskyně v krasových
pohořích

2) Střevlíček rodu
Dalmataphaenops,
Chorvatsko, biotop:
jeskyně v krasových
pohořích

3) Pavouk Stalagtia
hercegovinensi,
Hercegovina,
biotop: jeskyně
v krasových
pohořích

POZnáMKA K OBR. 4–8:
Při malování pohlednic se snažím věrně zobrazit
nejen samotného brouka, ale i prostředí, ve kterém
žije, například náš největší brouk roháč obecný
(lucanus cervus) je namalován s panoramatem
Prahy. Odpovídá to skutečnosti, neboť roháči se
stále vyskytují na Petříně a svým výskytem potvrzují,
že na petřínských stráních zůstaly zachovány části
původního biotopu – staré duby. Ve tvorbě ilustrací
mi kromě odborné literatury pomáhají i přátelé –
entomologové, kteří mi poskytují nejen cenné rady
a inspiraci, ale často i fotografie lokalit, ve kterých
zajímavé brouky objevili. Zatím mi vyšly serie čtyř
pohlednic z Afriky, čtyř pohlednic z Austrálie
a Papui nové Guineje a 2 pohlednice brouků evrop-
ských. následovat budou další 2 evropské a série
pohlednic brouků ze severní Ameriky a dalších 
zoogeografických oblastí.

7) Potápník Dytiscus
latissimus, v pozadí
biotop: původní
neznečištěná jezera
Finska

8) Zlatohlávek
Megalorrhina harrisi,
v pozadí biotop:
pralesní části savan
Tanzanie
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stavební a jako stavební dozor a následně
autorizovaný stavitel a spolumajitel sta-
vební inženýrské firmy jsem moc času na
malování neměl. Ale nezabránilo mi to
v ilustrování odborných a populárních
článků i knih a v pořádání výstav. 

Máte nějaké ilustrátorské přání nebo
plány do budoucna?

Moc rád bych pokračoval v pořádání
výstav. V roce 2001 jsem zorganizoval
první společnou výstavu patnácti ilustrá-
torů přírody, které se tenkrát zúčastnil také
František Severa, nestor a nejznámější
z našich ilustrátorů (byla to mimochodem
poslední jeho výstava, kdy se mohl ze
zdravotních důvodů zúčastnit vernisáže
osobně). Předloni jsme s doc. Janem
Farkačem z Fakulty lesnické a dřevařské
České zemědělské univerzity v Praze dali
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10) Chrobák révový (Lethrus apterus), dříve jižní
Morava, dnes již vyhynulý

11) Svižník polní (Cicindela campestris), rozšířený
v celé střední Evropě, biotop: polní i lesní cesty

12) Párek střevlíků Coptolabrus lafossei, biotop:
původní lesy dálného jihovýchodu (Čína) 

POZnáMKA K OBR. 10–12:
U některých ilustrací se snažím zpestřit
encyklopedické zobrazení brouků 
naznačeným pozadím a stínováním tak,
aby výsledný obrázek byl, jak se říká, 
„akční“. Svižník polní se u nás vyskytuje
v několika barevných variantách. Jedná
se sice o běžný druh, ale při bližším 
pohledu zajímavý a krásný. Podobně
zajímavý je i chrobák révový, který se
neživí trusem zvířat, jak je u jiných
druhů chrobáků běžné, ale listy rostlin
(např. vinné révy), které si zatahuje do
podzemních chodbiček jako krmivo 
pro své larvy.

9) Afričtí
brouci čeledi

Paussidae,
Gambie, pub-

likováno
v High Life

v r. 1995
a v časopise

Živa

POZnáMKA K OBR. 9:
Tři zajímaví zástupci čeledi Paussidae. Tito brouci jsou myrmekofilní, tedy u mravenců
žijící, až centimetr velcí, jejichž larvy napadají v mraveništích vajíčka a kukly
mravenců, ale dospělci jim na oplátku poskytují tekutinu, kterou mravenci milují. Jedná
se však o jakýsi mravenčí alkohol, kterým se mravenci opíjejí. Přemnožení těchto
paussidů může takové napadené mraveniště často i zničit a dospělci pak vyletí hledat
mraveniště další. Sám jsem se s těmito zajímavými brouky seznámil na expedici do
středoafrické Gambie. V noci nám často přilétali na světlo. A já se přesvědčil o tom, že
nejsou zajímaví jen způsobem života a prazvláštním tvarem tykadel, ale i způsobem
obrany proti predátorům. Obdobně jako prskavci z čeledi střevlíkovitých vylučují při
napadení zvláštní tekutinu, která útočníka spolehlivě odradí. Když jsem vzal prvního
paussida do prstů a on ze zadečku vyprskl obrannou tekutinu, zabrněla mě ruka, jako
bych si sáhl na holý elektrický drát! Překvapený jsem brouka okamžitě odhodil. Teprve
potom jsem si ho už s náležitým respektem dohledal a sebral do lahvičky. 
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nik ÚVN v Praze. A co se vlastního ma-
lování týká – specialisté, pro které jsem
ilustroval články, po mně vyžadovali 
perfektnost v detailech. Ale já sám – teď,
když budu mít na malování víc času – bych
se rád tak trochu „pustil ze řetězu“. Co 
do témat a hlavně techniky malování. 
Rád bych si našel svůj styl podobný ma-
lování slavného malíře pana Zdeňka
Buriana, nebo současného krajináře pana
Jana Skořepy… Říká se, že malování 
kvalitních obrazů vyžaduje 20 % talentu
a 80 % práce, řemesla. Takže – uvidíme! 
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13) Pěnodějka obecná Philaenus
spumarius, uprostřed Cixius nervosus,
střední Evropa, publikováno v knize
Příroda České republiky

14) Motýl lišaj Callambulyx sinjaevi,
Čína

15) Brouk čeledi Brenthidae, tropická
střední Afrika, publ. v časopise ABC

16) Různé druhy
zlatohlávků
a goliášů, Afrika,
publ. v časopise
High Life v r. 1995

POZn. K OBR. 13:
Tato tabule byla vytvořena pro
knihu Příroda České republiky.
Zajímavé je zobrazení jednoho
druhu pěnodějky Philaenus
spumarius ve čtyřech jejích
barevných variantách. Tyto
živočichy bylo nutné malovat
(samozřejmě pod mikroskopem)
se zatajeným dechem! Jsou tak
drobní, že i malý vánek by je
snadno odnesl ze zorného pole.

POZn. K OBR. 14:
Toto je ilustrace nově popsaného
druhu motýla lišaje pro ruského
entomologa Viktora Sinjaeva
z Moskvy, podle něhož dostal
nově popisovaný druh v roce
2000 i své druhové jméno. 

POZn. K OBR. 15:
Brenthidae je čeleď převážně
tropických brouků, z nichž
nejdelší dosahují délky přes 
5 cm. Brouci žijí v chodbičkách
po dřevokazném hmyzu, ve
kterých pěstují houby, jimiž se
živí jejich larvy. Spóry hub
přenášejí do nově vyhledaných
chodbiček na vlastním těle.

dohromady putovní výstavu ilustrátorů
přírody, která začala na České zemědělské
univerzitě v Praze a následně pokračovala
na Schola Humanitas v Litvínově, Jiho-
české univerzitě v Českých Budějovicích,
Mendelově Univerzitě v Brně a Univerzitě
Tomáše Bati ve Zlíně. Naposledy jsme
s ilustrátorkou Simonou Prokešovou zor-
ganizovali výstavu ilustrátorů v Jihlavě,
která měla derniéru na konci ledna tohoto
roku. A hodláme pokračovat v pořádání
dalších společných výstav ilustrátorů
přírody, vlastně v propagaci ilustrátorů
přírody u nás a časem možná i v zahraničí.
Rád bych naplno pokračoval v malování
co nejpřesnějších ilustrací pro časopisy
a knihy. Ale i pro své přátele entomology,
kteří si ode mne nechají v olejomalbě
zpodobnit brouky, nebo třeba také škvory,
kteří nesou jejich jména. (Takový exem-
plář časem skončí v některém z muzeí, ale
ten „olej“ na stěně – ten se bude dědit!
A jaký to byl dědeček frajer, že tohle
zvířátko nese jméno našeho rodu!)
V současné době mám tři takové objed-
návky, dvě od prof. MUDr. Vladimíra
Beneše, přednosty neurochirurgické kli-

POZnáMKA K OBR. 16:
Tito zlatohlávci žijí převážně v pralesích
východní a západní Afriky. Zajímavý je
u nich výrazný pohlavní dimorfismus,
kdy samečci jsou vybaveni nejrůznějšími
růžky a výrůstky na hlavě (sloužícími
pravděpodobně také ke vzájemným
soubojům), které samičkám chybí. Jedná
se o sběratelsky velmi populární skupinu
brouků, z nichž většinu lze odchovávat
při vhodné péči i v teráriích.
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