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Vážení čtenáři,
etošní léto bylo opravdu mimořádné. Snad i díky dlouhotrvajícím tropickým teplotám jsme se s vydáním tohoto čísla zdrželi. Za to se omlouváme. Tropické teploty byly doprovázeny nezvyklým nedostatkem srážek, což po relativně suché zimě zapříčinilo katastrofální sucho trvající doteď.
Už i politici si všimli, že něco není v pořádku, a tak se snad začne řešit problém nejen s vodou v tocích a nádržích, ale zejména v celé krajině. Na problémy se zrychleným odtokem vody z krajiny upozorňují odborníci už řadu let,
nějaká opatření se pomalu realizují, ale teprve tváří v tvář letošnímu suchu se
snad otevřely oči i zarytým skeptikům. Buďme však optimisté.
V srpnu, uprostřed největších tropických veder, oslavil obdivuhodně svěží
pan profesor Bedřich Moldan 80. narozeniny. Ještě jednou gratuluji za sebe
i za celou redakční radu. Tím se dostávám k obsahu tohoto čísla. Jak jsme
slíbili, přinášíme rozhovory se třemi významnými osobnostmi oceněnými cenou časopisu NIKA za celoživotní zásluhy o rozvoj ochrany přírody a životního
prostředí. Přestože by v součtu jejich věk obsáhl bezmála čtvrt tisíciletí, jejich
vitalita je obdivuhodná a zájem o obor neutuchající. Věřím, že práce pro
dobrou věc je to, co jim dodává tolik energie. Milý Bedřichu, Václave
i Vladimíre, bylo nám ctí udělit vám cenu časopisu při 35. výročí jeho založení
a těšíme se na další spolupráci.
Z dalšího obsahu čísla bych rád upozornil, kromě stálých rubrik, na
náměty k výletům na rozhledny ve Středočeském kraji shromážděné Jirkou
Juříkem. Pohled z rozhledny na krajinu v podzimním aspektu je jistě zážitek,
který byste si neměli nechat ujít. Při té příležitosti si můžete vyzkoušet pátrání
po invazních rostlinách a zkusit odhadnout, kolik jich během výletu uvidíte. Co
tyto rostliny znamenají pro původní biotopy, se dozvíte v článku Veroniky
Kalníkové z Ekocentra Koniklec. V rámci představení biotopů se dostáváme
tentokrát do Křivoklátských lesů. Také dobrý námět na podzimní výlet. Sýkora
koňadra, běžný druh, ale víme o něm opravdu alespoň to podstatné? To se
snaží napravit program „Zvyšování hnízdních možností ptáků ve spolupráci se
školami“, který probíhá už od roku 2009. Zajímavé shrnutí přinášíme.
Veronika Voldřichová představuje nový ornitologický program pro školy
„Vodní ptáci“. Myslím, že výborně sestavený plakát s nejběžnějšími druhy
vodní avifauny by neměl chybět na žádné škole. Teď dělám trochu reklamu
sdružení ORNITA, ale určitě si ji zaslouží. Dobrá práce v rámci ekologické výchovy a vzdělání. Když už jsem u té reklamy, na obalu najdete upoutávku
na kalendář „Zaostřeno na Jizerky“. Viděli jsme ho a je opravdu moc zdařilý.
Doporučuji jako námět na vánoční dárek. Uděláte radost nejen obdarovanému, ale současně přispějete i Nadaci na záchranu a obnovu Jizerských
hor. Je jednou z našich nejdéle fungujících nadací a má za sebou kus opravdu
dobře odvedené práce.
Přeji vám příjemné chvíle při čtení a doufám, že najdete i nějakou
inspiraci, kam se vypravit.
Miloš Gregar, šéfredktor
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TEXT A FOTO: JIŘÍ JUŘÍK

Prof. RNDr. Bedřich Moldan CSc.
Narozen v roce 1935 v Praze
Geochemik, ekolog, ale i publicista a politik
Jak jste se dostal ke svému zájmu
o přírodu?
Zde musím začít poněkud ze široka.
Můj otec byl právník, který zastával funkci
policejního rady. To vše za první republiky. Naštěstí přežil jak světovou válku,
tak i komunisty, byl „jen“ přeřazen do
Děčína. Zde jsem následně vychodil gymnázium. V té době jsem se začal formovat
a dostal se do aktivity woodcraft, s kterou
jsem strávil několik let, absolvoval řadu
výletů, táborů a prožil mnoho krásných
akcí a dodnes se cítím woodcrafterem.

Jaký je váš profesní vývoj ve vztahu
k přírodě?
Po již zmiňovaném gymnáziu jsem
vystudoval MFF UK, konkrétně analytickou chemii. Několik let jsem se chemií
poměrně úspěšně živil, měli jsme konference, publikace. Ale pak jsem změnil své
zaměření a začal se zabývat geochemií
životního prostředí v Ústředním ústavu
geologickém, kde jsem vlastně začal zcela
od začátku. Nicméně do této doby jsem
již stihl napsat dvě knížky. Následně jsem
byl asi v roce 1978 spoluzakladatelem
Ekologické sekce při ČSAV. Dlouhou
dobu jsem se snažil dostat na půdu
Univerzity Karlovy, ale protože jsem nebyl
v KSČ, a toto jsem nehodlal změnit, tak se
mi to nepovedlo. Po revoluci jsem se stal
prvním českým ministrem životního
prostředí (v letech 1990 až 1991). No a co
jsem přestal dělat ministra, tak mne UK

přijala. Mnoho let pracuji pro Centrum pro
otázky životního prostředí UK.

Co považuje za svůj profesní úspěch?
Opět se musím vrátit do minulosti,
k přelomu 70. a 80. let, kdy jsme v rámci
ekologické sekce dali dohromady široký
kolektiv právníků, ekologů, lékařů, inženýrů a začali jsme pořádat první
semináře. V roce 1983 jsme vydali zprávu
o životním prostředí v ČSSR. Tento materiál se nějak dostal na západ a odvysílala
jej i Svobodná Evropa a jako jeden ze
svých materiálů jej převzala i Charta 77.
Bohužel komunistický režim neslyšel na
ekologické problémy, ani na to neměl lidi,
vše se řešilo jen po politické linii.
Ještě před revolucí v roce 1989 jsme
začali připravovat velkou konferenci na
rok 1990, kde se měly řešit problémy
životního prostředí, o udržitelném rozvoji,
dalším směřování ČSSR atd. V té době
jsme již vnímali, že starý režim musí být
nahrazen novým, a toto vše byla vlastně
příprava na to, co se stane, až nastane nový
řád. Následně jsem se stal ministrem a vše
začalo fungovat, plno předpřipravených
věcí se začalo realizovat, na správná místa
se dostali lidé, kteří tomu rozuměli,
například právníci.

Jak vnímáte současnost a vývoj světa
ve vztahu k ekologii?
Období po roce 1989 bych rozdělil na
dvě části. První je těsně po převratu. Tehdy
Botič při povodni

lidé vnímali a prožívali ekologii intenzivně. Byla velká snaha po zlepšení
životního prostředí, které bylo doposud až
zapovězenou oblastí. Lidé se snažili
a i zákony se dařilo prosazovat rychleji.
Nyní jsme ve druhé fázi. Životní prostředí
se opravdu zlepšilo, tedy ta viditelná část,
tak uvadla snaha řešit tu část méně
patrnou. Ekologie se jakoby stala překážkou.

Vraťme se k osobnímu životu. Potatily
se vaše děti?
Mám tři děti. Dvě z nich se věnují
životnímu prostředí. Nejstarší dcera je
v Norsku, kde pracuje pro zdejší ústav pro
výzkum ovzduší. Nejmladší syn je pro
změnu ve Švédsku, kde v environmetálním
ústavu studuje kyselé deště. Věkově
prostřední syn je jediný jinde, protože se
věnuje informatice.
Poslední otázka „na tělo“, kam
jezdíte odpočívat?
Poměrně brzo jsem měl se ženou děti.
Nejprve jsme s nimi chtěli tábořit, ale ony
si to moc neužívali. Proto jsme v roce1963
koupili za 3 000 Kč chalupu na Šumavě,
pod Boubínem, a tam jezdíme dodnes.
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RNDr. Václav Větvička

Narozen v roce 1938 v Praze
Botanik a popularizátor vědy

Jak jste se dostal ke svému zájmu
o přírodu?
K přírodě mě dovedla širší rodina. Již
od dětství jsem měl „prsty v hlíně“. Předpoklady byly u mne dány asi již geneticky,
protože moji prarodiče měli malé hospodářství a maminka byla učitelkou
přírodopisu. Navíc jsme od roku 1942
bydleli v Modřanech, v té době obci před
Prahou, kde bylo mnoho „košťálníků“,
zelinářů a zahradníků.

Jaký je váš profesní vývoj ve vztahu
k přírodě?
Po vojně jsem se přihlásil ke studijnímu pobytu v nově vznikající Botanické zahradě ČSAV v Průhonicích.
Později, v roce 1984/1985 a po roce 1989
jsem tu dokonce byl vedoucím Průhonického parku. V průhonické Botanické
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zahradě a později v Botanickém ústavu
ČSAV jsem se věnoval dendrologii,
zejména taxonomii rodu Rosa (růže).
Souběžně, v letech 1975 až 1992, jsem
řídil Pokusnou a aklimatizační zahradu
v Černolicích, která byla součástí Botanického ústavu. V letech 1992 až 2007
jsem pak působil jako ředitel Botanické zahrady Přírodovědecké fakulty UK
v Praze. Mým ideálem a programem tehdy
byla myšlenka, že Botanická zahrada má
být zelenou vizitkou univerzity; věřím, že
během mého patnáctiletého působení se
mi podařila prosadit. Pro vysoký věk jsem
musel univerzitu opustit, ale našel jsem
azyl ve Štiřínském parku, s nímž jsem
již od roku 1986 spolupracoval. Splnil se
mi tak sen pracovat v zámeckém parku.
Vedle Štiřína jsem měl tu čest spolupracovat i s jinými zámeckými parky a zejména pak s Hamzovým parkem a arboretem
při Hamzově odborné léčebně v Luži, pod
Košumberkem.
V roce 2004 mně Akademie věd ČR
udělila Medaili Vojtěcha Náprstka za
popularizaci vědy. Popularizaci se věnuji
valnou část svého odborného života, ať už
jako redaktor časopisu Živa nebo autor
odborných a populárně vědeckých článků
v rozmanitých časopisech; článků je už
úctyhodná řada čítající více než jeden tisíc. Paralelně jsem, ať již jako autor nebo
spoluautor, vydal něco přes 30 odborných
i populárních knížek. Mezi nimi jsou i ty,
které jsou přepisem mých rozhlasových
pořadů, zejména ranního pořadu Českého
rozhlasu 2 nebo stanice Leonardo.

vztah k zeleni. Za sebe mohu potvrdit
zvláštní paradox: Nejlepší vztah k zahradám, lesům a přírodě mají moji přátelé
technici – stavební inženýři, strojaři, chemici. Našinci, přírodozpytci, v přírodě (i
zahradách) vidí spíš zdroj obživy – aniž
jsou nutně sami jen býložravci.

Vraťme se k osobnímu životu. Potatily
se vaše děti?
V čem se měly potatit? Oborově?
I zde budu stručný. Mladší syn je stavař,
stavební inženýr, který má za sebou jen
v Praze řadu důležitých staveb. A ten
starší? Podle vlastních slov „píše pro ženy
a rozbíjí atom.“ Je volnonohý publicista
a titul PhD získal na fakultě jaderné fyziky ČVUT.
Poslední otázka „na tělo“, kam
jezdíte odpočívat?
Jsem velice líný a konzervativní. A tak
místo dovolené a odpočinku spíš relaxuji
prací, třebaže trochu jinou, než vykonávám ve Štiříně. Přijedu odtud, vyvenčím psy, zapnu počítač a pracuji na
textech pro časopisy a knížky. A v sobotu
a v neděli? To samé.
Děkujeme za rozhovor.

Co považuje za svůj profesní úspěch
Osobně se nepokládám za úspěšného.
A tak je pro mne velkým úspěchem, že
jsem se dožil od narození do dnešního dne.

Jak vidíte vývoj vztahu společnosti
nejen k zahradám a parkům, ale
k přírodě obecně?
Pro odpověď je nejprve třeba definovat onu společnost. Naši, českou?
Evropskou? Světovou?
Pak by bylo načase vnitřní škatulkování společnosti: muži/ženy, zemědělci/
technici, herci/žurnalisté atd.atd. Nejen
každá taková skupina, ale dokonce každý
její člen a článek má svůj obzor a svůj

Voděděradské bučiny

TEXT: JIŘÍ JUŘÍK, FOTO: ARCHÍV VLADIMÍRA VALENTY

Zde musíme přiznat, že počet aktivit
pana Valenty je natolik široký, že by zabral
nemálo stran, proto zestručníme.
Po gymnáziu jsem chtěl studovat
lesnictví, ale protože můj otec nebyl
s komunisty, tudíž jsem kádrově nebyl
příliš žádoucí, ačkoliv jsem studoval na
výbornou. Proto jsem se na vysněný obor
nedostal a začal místo toho studovat
vysokou školu chemickou. Nicméně lesnictví jsem si vystudoval paralelně.
V ochraně přírody a krajiny aktivně
pracuji od 60. let minulého století. Začalo
to monitorováním důsledků kyselých emisí z budovaných hnědouhelných elektráren v Podkrušnohoří ve spolupráci s lesníky na polesí Přemyslovka a Telnice. S varovnými indiciemi dopadů emisí jsem se
v letech 1966 -1968 obrátil na Ministerstvo

Od roku 2009 dodnes jsem činným
jako poradce hejtmana Středočeského
kraje pro ochranu životního prostředí,
přírody, krajiny a lesa.

Co považuje za svůj profesní úspěch?
Zásadně obrovským úspěchem nejen
mým, ale všech odvážlivců, kteří o to celé
čtvrt století navzdory totalitě usilovali,
bylo, že po Listopadu konečně došlo
k námi navrhovanému odsíření elektráren
a tím výraznému zlepšení ovzduší. Ta změna se promítá ve zlepšení zdraví jak obyvatel, zejména v Podkrušnohoří, tak v pozvolné obnově postižených lesů a ve
vylepšování zdravotního stavu všech lesních porostů, koneckonců celé přírody
a krajiny včetně sídel. Největšími úspěchy
v novém tisíciletí bylo vyhlášení přírod-

Ing. Dr. Vladimír Valenta CSc.
Narozen v roce 1934 v Karlových
Varech. Sám sebe charakterizuje,
jako jednoho z našich nejstarších
ochránců přírody, který ještě žije.
Jak jste se dostal k zájmu o přírodu?
Vše začalo vyhnáním nacisty z československého pohraničí, anektovaného
Němci jako Sudetengau, kam patřily
i Karlovy Vary. Následně jsme pobývali na
několika místech ve vnitrozemí a po válce
se vrátili. V Liberci jsem maturoval na
Gymnáziu F. X. Šaldy. Zde jsem měl
staršího kamaráda, lesního adjunkta,
s kterým jsem chodil do lesa. Vzpomínám
si, že byly doby, těsně po válce, když jsme
s otcem a přáteli chodili do přírody ozbrojeni pistolemi. Dalším milníkem byla teta
Hermína z Karlova v Jizerských horách.
To byla velká turistka, která Jizerky dokázala projít za jeden den. A nejen projít!
Co ta znala léčivých bylin! S ní jsem rád
putoval po Jizerkách, Krkonoších a až
k řece Orlici.
V květnu 1945 hned po osvobození
jsme vytvořili skautský oddíl Junáka –
českého skauta. Každým rokem jsme stavěli letní skautský tábor někde v přírodě:
na Sázavě, v Jizerkách, pod Kletí, u Máchova jezera, na Orlici.
Jaký je váš profesní vývoj ve vztahu
k přírodě?

lesního a vodního hospodářství. Bohužel
vstřícné období Pražského jara bylo příliš
krátké na pozitivní změny v ochraně životního prostředí. Normalizační vláda
zamítla náš návrh na instalace odsiřovacích zařízení severočeských elektráren
jako drahou investici. Místo toho v rámci
doktríny „globálního zamoření“ preferovala výstavbu stametrových komínů, které
údajně měly kyselé emise rozptýlit.
V roce 1968 jsem byl jedním ze
zakládajících členů první nevládní nezávislé organizace TIS - Svazu ochrany
přírody a krajiny. Dnes se kritická
stanoviska považují za něco běžného, ale
v době totality s tím bylo spojeno riziko
perzekuce. Na nátlak státní bezpečnosti
ministerstvo vnitra s definitivní platností
zrušilo nevládní nezávislý TIS v roce
1979. „Strana a vláda“ povolila vznik
náhradního Českého svazu ochránců
přírody, který měla státní bezpečnost pod
dozorem (nasazení agenti). Z vnitřního
tisku SÚPOP pro ochranu přírody se
podařilo v roce 1979 po založení ZO 86
ČSOP prosadit vydávání časopisu pro
ochranu přírody a krajiny NIKA. Stal jsem
se jeho přispěvatelem a čtvrt století jsem
byl i členem redakční rady.
Po roce 1990 jsem byl zvolen místopředsedou renovované Pražské rady ČSOP
až do svého odjezdu na vědeckou stáž
doktorského stupně na Albert-Ludwigs
Universität ve Freiburgu v roce 1993.

ních parků Škvorecká obora a ve Středočeském kraji druhého největšího Přírodního parku Hřebeny na Brdech od
Zbraslavi po Litavku.
Pevně doufám, že po zrušení vojenského újezdu Brdy k 1. lednu 2016 se
podaří i vyhlášení CHKO Brdy.

Jak vnímáte současnost a vývoj světa
ve vztahu k ekologii?
V současné době je sice možné veřejně
upozorňovat na problémy ve vztahu k přírodě a krajině, ale na druhé straně jsou zde
silné tlaky proti. Například v novele zákona o ochraně zemědělského půdního fondu
se podařilo prosadit významně větší ochranu kvality zemědělské půdy. Developerské zájmy však značně oslabily opatření na
ochranu rozlohy zemědělského půdního
fondu. Ztráta zemědělské půdy vynětím ze
zemědělského půdního fondu (pro stavební, dopravní, průmyslové a důlní účely) od
30. let minulého století do roku 2014 se
rozlohou rovná území Plzeňského kraje.

Vraťme se k osobnímu životu. Potatily
se vaše děti?
Mám dceru, ta je zemědělská inženýrka, a syna počítačového programátora,
milujícího všechna zvířata světa.
Poslední otázka „na tělo“, kam
jezdíte odpočívat?
Jednoznačně Brdy.
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TEXT A FOTO: ONDŘEJ BÍLEK

Křivoklátské lesy a pleše
Hrad
Křivoklát
– jeden ze
symbolů
celého území,
je vyhlášen
i jako
evropsky
významná
lokalita
hostící velkou
letní kolonii
netopýra
velkého.

Pokračujeme-li z Karlštejnska (jehož naturovým zajímavostem se
věnoval článek v minulém čísle Niky) proti proudu Berounky,
dostáváme se za Berounem do chráněné krajinné oblasti (CHKO)
Křivoklátsko. Srázy říčního údolí tu na rozdíl od krasových
prvohorních vápenců tvoří starohorní (proterozoické) horniny.
Krajina je zde ale neméně zajímavá – jak svou historií, tak i díky
rozsáhlým lesním komplexům. Celá oblast nese jméno po mocném
Křivoklátu, střežícím okolní hvozdy již více než 900 let. Hradů
a jejich zřícenin se ale v okolí Berounky tyčí více.
V PESTROSTI JE BOHATSTVÍ

Na Křivoklátsku se namísto vápenců jako geologický podklad uplatňují hlavně
břidlice a droby, místy prostoupené
výchozy vulkanitů – dacitů, andezitů
a spilitů (metabazaltů). Ačkoliv zde
nenajdeme některá unikátní rostlinná
společenstva Českého Krasu, je i zdejší
vegetace druhově velmi bohatá. K tomu
vedle pestrého geologického podloží
přispívá i členitý reliéf. Na teplý kaňon
Berounky totiž navazují hluboké údolní
zářezy jejích přítoků, kde se setkáme
s různorodými skalními výchozy a ostrožnami, balvanitými sutěmi (drolinami)
i suťovými lesy, které na mírnějších
svazích střídají dubohabřiny a v chladnějších polohách (cca od 400 m n.m. výše)
i bučiny. Křivoklátská vrchovina přesahuje nadmořskou výšku 600 m, což
rozšiřuje již tak pestrou nabídku stanovišť
i o biotopy až téměř podhorského
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charakteru. Četné přítoky Berounky,
rozčleňující lesnaté území svými zářezy, si
zachovaly přirozený charakter a čistou
vodu ušetřenou splachů ze zemědělství.
Díky tomu v nich žije i přirozená vodní
fauna.
Uvedená stanovištní diverzita se
odráží i v tom, že v CHKO Křivoklátsko je
vyhlášeno celkem 16 různě velkých evropsky významných lokalit (EVL). Předměty
ochrany jsou v nich neméně rozmanité:
skalní trávníky, xerofilní křoviny, lesostepní druhy hmyzu (přástevník kostivalový či roháč obecný) i brouci s úzkou
vazbou na starší lesy (páchník hnědý,
kovařík fialový) a samozřejmě celá škála
lesních biotopů, v nichž rostou i některé
na prostředí citlivé mechorosty (např.
dvouhrotec zelený). Mezi předměty ochrany zde patří i fauna náročná na čistotu
toků (vranka obecná, rak kamenáč) nebo
na drobné vodní nádrže (obojživelníci).

Pro suťové a lužní lesy podél Oupořského
potoka je charakterický aspekt s měsíčnicí
vytrvalou.

V centrální části Křivoklátska (po obou
stranách údolí Berounky) je pak vyhlášena
také stejnojmenná ptačí oblast s celkem
osmi předměty ochrany – většinou lesními
druhy ptáků.

KŘIVOKLÁTSKÉ HVOZDY,
KRÁLOVÉ A PREZIDENTI

Vysoká lesnatost Křivoklátska je v rámci
celých středních Čech raritou, o to větší, že
výraznější odlesnění se tohoto území
nedotklo ani ve vrcholném středověku.
Zdejší lesy totiž sloužily již od dob
Přemyslovců jako lovecký hvozd českým

knížatům i králům, kteří si zde zakládali
opevněná sídla. První zmínka o hradišti
Křivoklát pochází již z roku 1110, kamenný královský hrad na dnešním místě pak vznikl kolem r. 1230. Z českých
panovníků ke zdejšímu kraji asi nejvíce
tíhl Václav IV. Zatímco ale jeho otec Karel
IV. zakládal Karlštejn údajně hlavně
z duchovních pohnutek, Václav se uprostřed křivoklátských lesů oddával spíše
své lovecké vášni. Část Křivoklátska je
ostatně pro rekreaci hlavy českého státu
vyhrazena dodnes – zámek v Lánech
i s přiléhající oborou slouží jako letní sídlo
našim prezidentům již od r. 1921.
Právě Lánská obora je rozlohou největší a současně i jednou z nejvýznamnějších EVL v oblasti. Rozsáhlé oborní

lesy jsou určeny hlavně k chovu zvěře,
některé plochy mají téměř parkový charakter s řídce rozmístěnými stromovými solitéry, hojné je zde zastoupení
odumřelé dřevní hmoty. Vedle toho, že
jsou zde bučiny, dubohabřiny a staré
doubravy předmětem ochrany samy o sobě, jsou tyto rozvolněné a přestárlé porosty zásadní i pro výskyt hned tří celoevropsky vzácných xylofágních druhů
brouků: kovaříka fialového, tesaříka obrovského a páchníka hnědého. Zvláště pro
první dva jmenované je obora vysoce významnou lokalitou z hlediska celostátního
výskytu. Čtvrtým evropsky významným
druhem v Lánské oboře je mlž velevrub
tupý, jehož populace s největší známou
hustotou v ČR obývá tok Klíčavy.

Jak je zmíněno výše, lesy v členité
křivoklátské vrchovině zahrnují celou
řadu různých typů listnatých porostů,
od řídkých doubrav a dubohabřin,
ovlivněných dřívějším pařezovým hospodařením, přes špatně přístupné suťové
a roklinové lesy až po rozsáhlé květnaté
bučiny. Všechny najdeme i v EVL Týřov –
Oupořský potok, patřící rovněž k nejcennějším územím soustavy Natura 2000.
Nejedná se přitom o nedotčené pralesy –
zřícenina hradu Týřova ležící uprostřed
této EVL dosvědčuje, že středověký vliv
člověka zde byl značný. Dnešní dřevinné
patro okolních porostů (zejména suťových
lesů) je ale druhově velmi bohaté –
nejčastější jsou v něm habr, javory, lípy,
jilmy, duby, buk, zastoupena je i jedle
a místy hojný je tis červený. Výskyt tisu na

STINNÁ ÚDOLÍ

Dobře zachovalé suťové lesy najdeme v EVL
Kohoutov či Týřov – Oupořský potok. Místy se
v nich hojněji uplatňuje i jinak vzácný tis
červený.

svazích v okolí hradišť byl zřejmě částečně
podporován středověkým osídlením –
tisové dřevo bylo ceněným materiálem
Velevrub tupý má v celé
České republice nejvyšší
populační hustotu
v toku Klíčavy na území
EVL Lánská obora.

pro výrobu luků, a tak měl tento druh
i praktický význam.
Mimo řady jiných druhů hostí zdejší
dlouhodobě stabilní lesní prostředí také
mech dvouhrotec zelený, který roste epifyticky na borce listnatých stromů a je
velmi citlivý na změny vzdušné vlhkosti
(vyvolané např. pasečným hospodařením).
Tento druh už v ČR roste asi jen na 30
lokalitách. Stejně jako v Lánské oboře je
také zde chráněn kovařík fialový, který je
ještě vzácnější – tento dutinový brouk je
u nás v současnosti potvrzen jen asi z 10
lokalit. Na dně údolí Oupořského potoka
stojí za pozornost charakteristické lužní
porosty s měsíčnicí vytrvalou. V samotném potoce se pak vyskytuje i populace
raka kamenáče (na Křivoklátsku je
chráněn také v EVL Stroupínský potok
společně s vrankou obecnou).

EVL Týřov Oupořský
potok je
lokalitou
významnou
zachovalostí
lesních
porostů, ale
i typickou
ukázkou tzv.
pleší
porostlých
xerotermní
„stepní“
vegetací.
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Teplomilná
bazifilní
doubrava
s druhově
pestrým
bylinným
podrostem
(na snímku
s mochnou
bílou a zvonkem broskvolistým) je
předmětem
ochrany
v EVL
Vůznice.

výchoz tzv. spilitů, tedy přeměněných
polštářových láv, vypreparovaný erozí
okolních hornin do podoby bloku čnícího
až 100 m nad hladinou Berounky. Tuto
spilitovou skálu porůstají reprezentativní
skalní trávníky s řadou vzácných druhů
rostlin.

DALŠÍ LOKALITY

I ptačí oblast Křivoklátsko je územím
profitujícím z velmi zachovalých lesních
komplexů. Je vyhlášena hlavně pro lesní
druhy ptáků: strakapouda prostředního,
žlunu šedou, lejska malého, lejska
bělokrkého a včelojeda lesního. Zdejší
populace lejska bělokrkého a strakapouda prostředního, druhů typických pro
listnaté lesy, patří k nejpočetnějším
v rámci celé republiky. Doplňují je naše

Ptačí oblast
Křivoklátsko
je určena
především
pro druhy
listnatých
lesů.
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PLEŠE

Hodnotné naturové lokality se na Křivoklátsku nacházejí v údolních zářezech
téměř všech větších potoků. Příkladem
budiž EVL Vůznice, chránící dubohabřiny, suťové lesy, bučiny, tzv. teplomilné
bazifilní doubravy, a navíc roháče obecného a kuňku žlutobřichou, nebo EVL
Kohoutov (mimořádné komplexy starých
bučin i suťových lesů v údolí Zbirožského
potoka). Také EVL Stříbrný luh v kaňonu
Berounky hostí zachovalá lesní společenstva prolínající se s teplomilnými
křovinami a poměrně vzácnou vegetací
vápnitých skal a pohyblivých karbonátových sutí. Ve většině uvedených území
s převahou lesních stanovišť vystupují
na temenech a jihozápadně orientovaných horních hranách svahů i plošky
skalních stepí, teplomilných trávníků
a nízkých suchomilných křovin, tzv.
pleše. Ve výše zmíněné EVL Týřov –
Oupořský potok (konkrétně na Týřovických skalách a Velké Pleši) dosahují
nízké xerofilní křoviny se skalníkem

Lejsek bělokrký hnízdí na Křivoklátsku v počtu 2500-4000 párů (Foto: Frank Vassen,
Wikimedia Commons – https://commons.wikimedia.org/wiki/Ficedula_albicollis).

celokrajným dokonce jedné z největších
rozloh v ČR.
Fenomén pleší je významně zastoupen
i v EVL Na Babě, kde představují
předměty ochrany suchomilné stepní
trávníky a křoviny, ale také přástevník
kostivalový. EVL Čertova skála pak tvoří

největší a nejmenší sova – výr velký (jehož hlavními stanovišti jsou skalní
výchozy a prudké lesní srázy) a kulíšek
nejmenší (tedy obecně lesní druh, na
konkrétní typ porostu není náročný).
Posledním předmětem ochrany je ledňáček
říční, hnízdící hlavně podél četných

Kontinentální opadavé křoviny
se skalníky jsou hojné v EVL
Týřov – Oupořský potok
i v rezervaci Na Babě, odkud
pochází i tento snímek.

Populace strakapouda prostředního patří
na Křivoklátsku k nejpočetnějším v ČR. Tento druh
šplhavce preferuje starší listnaté porosty, obdobně jako
další z předmětů ochrany zdejší PO – žluna zelená.
(Foto: Jan Jindra, www.naseptactvo.cz)

Důležitým biotopem tesaříka obrovského jsou staré exempláře dřevin v EVL Lánská obora
(Foto: Wikimedia Commons – https://commons.wikimedia.org/wiki/Cerambyx_cerdo).

neregulovaných přítoků Berounky, ale
využívající i hlavní říční kaňon. Celkově
se v PO Křivoklátsko vyskytuje na 160
druhů ptáků, přičemž 120 jich zde
prokazatelně hnízdí.
Závěrem ještě pro úplnost uveďme
menší a méně známé naturové lokality

Jihozápadně orientovaná temena kopců
s otevřenou vegetací přirozeného bezlesí se na
Křivoklátsku označují jako „pleše“. Snímek
pochází z rezervace Velká pleš, která je součástí
EVL Týřov – Oupořský potok.

ležící na území Křivoklátska: Pro
Křivoklátsko poněkud netypická je EVL
Prameny Klíčavy, inverzní sníženina, v níž
jsou jako předmět ochrany vyhlášeny
pěkně vyvinuté porosty ostřicových olšin
a jasenin. Chráněna je tu ale také vegetace
přechodových rašelinišť a hlavně srpnatka

fermežová, vzácný mech vázaný na slabě
zastíněná vlhká stanoviště, jaká zdejší
rašelinné louky nabízejí. Botanickou zajímavostí této lokality je výskyt téměř třiceti
druhů ostřic. Čisté drobné vodní nádrže
(pískovny a v lesích ukryté rybníčky),
které obývají kuňka žlutobřichá a čolek
velký, jsou zase chráněny v EVL Jabůrek,
V Hlinišťatech a Skočová – pískovna. Své
místo v Natuře 2000 ale mají i historické
dominanty území: EVL Křivoklát – hrad
a Točník – hrad (obě určené pro početné
letní kolonie netopýra velkého) jsou na
Křivoklátsku úplně nejmenšími.

Čolek velký
je na
Křivoklátsku
chráněn
v EVL
Jabůrek
a V Hliniš]atech (zde
společně
s kuňkou
žlutobřichou).

www.http://krivoklatsko.ochranaprirody.cz/cinnost-spravy-chko/natura-2000/
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TEXT A FOTO: VLADIMÍR VALENTA

NPR KARLŠTEJN
SLAVÍ 60 LET

1
Nahoře
Velká hora
1 Prvosenka
jarní, Primula
veris L.
2 Hlaváček
jarní, Adonis
vernalis L.
3 Plicník
lékařský,
Pulmonaria
officinalis L.
4 Penízek
prorostlý,
Thlaspi
perfoliatum L.
5 Koniklec
luční český,
Pulsatilla
pratensis,
subsp.
bohemica
SKALICKY
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2

3

Karlštejn – to je pojem. Miliony lidí si představí majestátní sídlo
legendárního císaře římského a krále českého – hrad „Kárlštejn“.
Hrad úctyhodný za všech vlád a režimů. Hrad spojený s básněmi
a legendami, Karlštejnskými vigiliemi a Nocí na Karlštejně.
To poslední filmové zpracování svým typicky českým úsměvným
nadhledem vytvořilo novodobou legendu.
V tržním světě se královský hrad stal středem rušné komerce, turistického ruchu
a pouťového hluku. Kdo by tam hledal
klidná zákoutí, zpěv ptáků a ráj vzácných
rostlin a přírodních společenstev? A přece.
Je tomu tak.
Tři roky po tom, co jsem tam poprvé
vstoupil, byla v roce 1955 vyhlášena státní
přírodní rezervace (SPR) Karlštejn na území 1547 ha Českého krasu. Na národní přírodní rezervaci (NPR) na výměře 1616 ha
byla přehlášena v souvislosti s novým
zákonem o ochraně přírody a krajiny (z.č.
114/1992 Sb.) vyhláškou č. 395/1992 Sb..

Měl jsem tak dost času sledovat, jak
se měnila krajina, příroda, lidé a jejich
vztahy.

Geologicky toto území vytvářejí vápence a břidlice silurského a devonského
stáří. V geologickém profilu na Budňanské skále bylo vyznačeno statigrafické
rozhraní mezi svrchním silurem a spodním
devonem z období před cca 412 miliony let
charakterizované typickými zkamenělinami trilobitů, mlžů a hlavonožců. Toto
území je součástí mnohem rozsáhlejšího
Barrandiénu, který byl vesměs zahrnut do

Chráněné krajinné oblasti Český kras,
vyhlášené výnosem MK ČSR č.j.
4947/1972-II/2, reg. částka 22/1972 Sb.,
na rozloze 12 800 ha po obou stranách
řeky Berounky. Na pravé straně Berounky
se na 463,7 ha rozprostírá o tři roky starší
NPR Kóda. Dalšími maloplošnými zvláště chráněnými územími v CHKO jsou
4 národní přírodní památky, 9 přírodních
rezervací a 4 přírodní památky.
NPR Karlštejn se honosí již nejméně
tři pětiletá období pro svoje nezpochybnitelné hodnoty diplomem Rady Evropy.
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6
Návštěvníky hradu a turisty z nádraží
Praha – Smíchov do Karlštejna sto let vozila kouřící parní lokomotiva s obstarožním vláčkem. Ten v 60. letech 20. století
nahradil elektrický pantograf. V současnosti vás každou půlhodinu dopraví na
Karlštejn moderní, pohodlný, dvoupatrový
elephant objednaný u ČD Středočeským
krajem.

uché louky u vinic nad Berounkou
na hranici NPR Karlštejn bývaly do
80. let 20. století domovem syslů.
S trochou opatrnosti je bylo možné pozorovat. Vinice však byly rozšířeny a od té
doby jsem tam sysly už nespatřil. Pesticidy
působí spolehlivě. Zatímco vinohrad je
vzorově obhospodařován, travnaté stráně
kolem zarostly hustým náletem dřevin od
dřínu přes jívy, hlohu, trnky po třešeň,
habr, jasan a šípák. Zdivočely.
Starší rozvolněná dřínová doubrava se
už od sv. Matěje (24. února) modrá jater-

S

níky-podléškami a violkami vonnými. Na
vápencových výchozech nad řekou už od
března rozkvétají trávy ostřice nízká,
ostřice jarní a pěchava vápnomilná.
Záhy se suché loučky žlutě rozzáří
drobnými květy mochny jarní. Nastává
čas, kdy se ke světlu prodírají chlupatá
poupata koniklece lučního (Pulsatilla
pratensis (L). Koniklec je považován za
relikt dob ledových. Jeho český poddruh
(Pulsatilla pratensis, subsp. bohemica
SKALICKÝ, ) identifikoval doc. Vladimír
Skalický z botanického ústavu Univerzity
Karlovy. Pozorovali jsme, jak poměrně
malé rozdíly v nadmořské výšce ovlivňují fenofázi koniklece českého. Nehledě
na roční podnební výkyvy, vždy nejprve
začíná kvést na ostrozích nad řekou
(cca 230 m.n.m.), o týden až 14 dní
poté rozkvétá na Komárkových stepích
(cca 330 m.n.m.) a nejpozději kvete
na Velké hoře nebo na Doutnáči
(420 m.n.m.).

Téměř zároveň s konikleci se objevují
hlavičky hlaváčků jarních (Adonis vernalis L.). Během čtrnácti dnů se hlaváčky
rozzáří jako malá sluníčka ve světle
zelených trsech. Posun začátku rozkvětu
s nadmořskou výškou je také zřejmý.
Tento jev u rostlin kvetoucích v teplejší
části jara už není tak výrazný. Zato je
výrazný vliv zarůstání stepních luk mezi
šípákovou doubravou trnkou, ptačím zobem a případně hlohem na unikátní stepní
společenstva. Před třemi desetiletími jsem
na zvláštní povolení MŽP začal sledovat
populaci hlaváčků jarních na okrajové
stepní louce pod šípákovou doubravou.
V tomto sledování pak téměř dvě desetiletí systematicky pokračovali manželé
Stáňa a Zdeněk Myslbekovi, Ivan Kolebaba (z NIKY) a další přátelé z ČSOP.
Na chráněné hlaváčkové stepní louce,
na které se dříve kosilo a občas přepáslo,
nastala sukcese. Masivně se prosadila
trnka, ojediněle šípáky a skalník. Trnkový

Šípák a dřín
Předjaří na
Komárkově
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Orchis purpurea HUDS.
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silur-devon
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14 Včelník
rakouský,
Dracocephalu
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porost potlačil rozvoj hlaváčku. Na loučky
v šípákové doubravě se šířil ptačí zob. Za
vedení správy CHKO Ing. Petrem Mouchou jsme nejprve brigádně pomáhali
omezovat nežádoucí sukcesi ručně s pilkou a motykou. Teprve po plošném nasazení křovinořezu se populace hlaváčku
jarního opět nadějně vzpamatovala.
Později louky oplotili a dlouhodobě
spásali stádem koz a ovcí. Zvířata okousala kdeco, ale jednou už zakořeněné trnky
se znovu zazelenaly. Dlouhodobé spásání
ve vegetačním období se na „Komárkových stepích“ ukázalo vlastně kontraproduktivním. K našemu překvapení kozy
dokonale spásly porost kvetoucí třemdavy
bílé, jejíž obsahové látky by je snad měly
spíš odpuzovat. Ale kozy vypásly a vydupaly jejich porost dokonale. Jen těžko se
obnovují jednotlivé rostlinky. Bez květů.

Na celém území se poněkud pozměnila
vegetace. Pravděpodobně i nevhodným
zahnojením na vápnité rendzinové půdě.
Zdá se, že převládly rožce a šalvěje na
úkor penízku prorostlého, hrachoru panonského, hadího mordu nachového. Vzácný
rozrazil rakouský vymizel. Ale to je třeba
ještě pozorovat a hodnotit.
Zajímavá je sukcese na místě spálené
chaty zoologa prof. Julia M. Komárka
(1892-1955). Keř nepůvodního šeříku byl
pokácen. Náletem rumiště obsadila růže,
dřišťál a hloh. Kozy jim ani skalníku nijak
neublížily.
Dlouhodobě se projevuje nejspíš
vlivem oteplování klimatu posun fenofáze
rozkvětu vstavače nachového (Orchis purpurea HUDS.) z druhé poloviny května do
jeho začátku. Tato přísně chráněná tuzemská orchidej na Karlštejnsku kvete jak
ojediněle, tak ve větších seskupeních.
Nejlépe jí vyhovuje kamenitá polostinná
dřínová doubrava se svídou. Zarůstání
polostinných lokalit agresivní trnkou,
hlohem a ptačím zobem obecným (Ligustrum vulgare L.) omezuje až likviduje
tuto vzácnou rostlinu. Podobně je tomu i se
vzácným rudohlávkem jehlancovitým

(Anacamptis pyramidalis (L.) Richard)
z čeledi orchidejovitých, který dává
přednost stepním loučkám. Jeho výskyt
byl značně poškozen rytím přemnožených
divočáků.
Na polostinných lokalitách se ve stejnou dobu setkáváme s kvetoucí okroticí
bílou (Cephalanthera damasonium (MILL.),
náležející též k tuzemským orchidejím.
V NPR Karlštejn nechybí ani okrotice
červená (Cephalanthera rubra (L.)
Richard).
Budňanská skála se v máji zabělá
bělozářkou liliovitou (Anthericum liliago L.). Nepřístupné skalní výchozy na
Velké hoře zavoní tmavě modrým

není původní dřevinou stejně jako
borovice černá (rakouská), modřín opadavý a nejspíš ani smrk ztepilý. Borovice
černé a akáty byly mimo arboreta a parky
do přírody vysazovány převážně od
začátku minulého století pro zpevňování
půdy obnažených svahů. Tak se dostaly
také na Karlštejnsko. Borovici černé
vyhovují vápencové horniny. Čas od času
je napadána rzemi a sypavkami, díky
kterým její porosty zřídnou.

včelníkem rakouským (Dracocephalum
austriacum L.). V polostínu na sebe
upozorní velké květy medovníku meduňkolistého (Melittis melissophyllum L.).
V lesním stínu nenápadně kvetou žindavy evropské (Sanicula europea L.)
a bažanky vytrvalé (Mercurialis perennis L.). Kopytník evropský (Asarum
europeum L.) ukrývá svůj skořicově
vonící kvítek až na zemi pod okrouhlými voskově se lesknoucími listy. Okrajový zástin dřínové doubravy se v máji
pokryje modronachovým kobercem kamejky (Lithospermum purpureocoeruleum L.). Patří mezi drsnolisté stejně jako
luční pipla osmahlá (Nonnea pulla (L.)

Nahoře
Velká hora
Vpravo
Karlova
studánka
Vlevo srub
lesmistra
Čelanského
Dole obnova
v NPR KŠT

DC.) fascinující temnými až černými
květy.
V tentýž čas na suchých výsluních
upoutají vysoké drsné byliny pronikavě
modrého hadince obecného (Echium vulgare L.). Rozkvétá i drsnolistá užanka
lékařská (Cynoglossum officinale L.)
a o trochu později pilát lékařský (Anchusa
officinalis L.). Každé roční období v NPR
Karlštejn překvapí květy spousty druhů
rostlin. Je jich opravdu mnoho, pro
botaniky úplný ráj podrobně popsaný
v mnoha odborných publikacích.
V máji rozkvetou keře bezu černého
a piperonalem omamně vonící trnovníky
akáty přilákají včely. Akát samozřejmě

O změnách druhového složení lesů
Karlštejnska jsme si v 70. letech povídali s karlštejnským lesníkem panem
Čelanským, který od svého návratu
z Podkarpatské Rusi v roce 1938 spravoval hájemství v Karlštejnském polesí až do
důchodu. Při turistické cestě dosud stojí
bytelný srub, který zbudoval pro nářadí
a lesní personál pracující na jím založené
lesní školce. Dnes její jednu polovinu
zarostl háj autochtonní borovice lesní,
z druhé poloviny vznikla louka. U srubu
roste dub červený a dub šípák. Srub stále
patří Lesům České republiky.
Z více než šedesáti druhů původních
dřevin Karlštejnska zmíním jen několik
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naprosto nevhodných. Důsledkem byl
zvýšený výskyt přírodních kalamit. Přesto nad polovinu českých lesů dosud
tvoří smrčiny. Současný trend v obnovní
výsadbě se posunul ve prospěch 30%
melioračních a zpevňujících dřevin. Prokazuje se však, že smrk ztepilý, fenotyp
chlumní, byl přirozeně zastoupen na
vlhkých, chladných stanovištích i v nižších
polohách. V NPR Karlštejn je obnova
typologicky původních druhů výhradním
směrem. Mýtní smrčiny byly vytěženy.
Avšak v chladných, vlhkých údolích
na Karlštejnsku se ukázkově udržely
smrky. Smrky tam prosperují i ve srážkově
deficitním a teplém Českém krasu. Pod
Karlovou studánkou se ukazuje 160tiletý
smrk ztepilý, fenotyp chlumní, s výčetní
tlouštkou půl metru a dosahující výšky
přes 30 metrů. Podle potůčku ve stinném
údolí ke Kubrychtově boudě zdatně roste
ještě asi desítka smrků po obou stranách.
V údolí Bubovického potoka byly smrky
v mýtním věku vykáceny a nahrazeny
původními druhy – dubem, bukem a jasanem. Leč pozor.
Původní jasan ztepilý je v posledním
desetiletí postihován nekrotickým one-

15 Třemdava
bílá na
Komárkových
stepích
16 Chrpa
Triumphettih
o, Centaurea
trimphetti
ALL.
17 Počáteční
stadium
zárazy
douškolisté,
Orobanche
alba STEPH.
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16
18 Jetel
alpinský,
Trifolium
alpestre L.
19 Sasanka
lesní,
Anemone
sylvestris L.
20 Hadinec
obecný,
Echium
vulgare l.
21 Úročník
lékařský,
"bolhoj",
Anthyllis vulneraria L.
Dole sukcese
dubu a hlohu
na
hlaváčkové
louce
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typických, jako jsou dub zimní – drnák,
dub pýřitý – šípák, habr obecný, jasan
ztepilý, buk lesní, lípa srdčitá, javory
babyka, mléč i klen, vrba jíva, borovice
lesní a jedle bělokorá, jilm, bříza, dřín,
dřišťál, jeřáb břek a jeřáb muk.
Endemitem Českého krasu je jeřáb
krasový (Sorbus eximia KOVANDA),
který je hybridogenním druhem kombinace muku a břeku. Jeho objevitel RNDr.
Miloslav Kovanda, CSc. ho považuje za
endemit na vápencovém podloží Českého
krasu, zatímco obdobný hybrid Sorbus
franconica BORNM. ex DULL se uvádí
jako endemit vápencových lokalit v Bavorsku. Aby těch jeřábových hybridogenních druhů nebylo málo, endemitem
Českého středohoří na znělcích a čedičích
v okolí Kletečné a Milešovky Kovanda
označuje obdobný hybridogenní druh
jeřábem českým (Sorbus bohemica
KOVANDA).
O původnosti výskytu smrku ztepilého, fenotypu chlumního, v Českém
krasu se vedou dohady. Od začátku 19. století se smrk ztepilý stal lukrativní dřevinou žádanou na palivo, jako stavební
a truhlářské dříví i jako důležitá průmyslová surovina. Proto byl velkoplošně
vysazován i na místech typologicky
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Louky pod
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a Malou
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NPR
KARLŠTEJN

mocněním označovaným jako chřadnutí
jasanů. Je způsobováno houbou Chalara
fraxinea. Vyvolává prosychání korun,
odumírání jednoletých letorostů a rozvoj
podkorních nekróz. To může vést až
k úplnému zahynutí stromu. Choroba byla popsána v roce 2006. Zarážející je
rychlost, s jakou se šíří, a to, že zatím
nejsou k dispozici prostředky pro zamezení epidemie. Chalara fraxinea pronikla
i do NPR Karlštejn.
V údolí Bubovického potoka kousek
nad roztomilými vodopádky vyrostlo také
několik jedlí stejně jako nedaleko srubu
lesníka pana Čelanského. Vzrostlé smrčiny
v širokém okolí srubu byly vykáceny.
Obnova byla provedena výsadbou dubu.
V údolí nad potokem poblíž nejspíše nejstaršího stromu Karlštejnska, omšelého
dubu „Sedmi bratří“, kterému se přisuzuje
stáří několika set let, bylo ponecháno
několik krásných smrků... Nechť se jim
daří i nadále.
Nedaleko nad Karlštejnským potokem
stojí bývalá hájovna pana Čelanského.
Naposledy jsme ho navštívili nedlouho
před jeho odchodem na věčnost. V jeho
vyprávění ožívaly děje minulé, dobré i zlé.
Za bolševizmu 50. let byl z kláštera ve
Svatém Janu pod Skalou zřízen tábor
nápravných prací pro bez soudu deportované pro režim nežádoucí živnostníky,
podnikatele, právníky a úředníky. Pan
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hajný byl tehdy na rozpacích, když mu
přidělili cukráře, notáře a bývalé ředitele
na práce v lese. Říkal nám, že byl překvapen, jak rychle se všechno potřebné od
něj naučili a udělali pro les hodně dobré
práce. Na společné fotografii nám
ukazoval, kdo byl kdo. Mně ta jména byla
ještě povědomá, ale mé dcerce a svým
vnoučatům už musel vysvětlovat. I to patří
k pojmu NPR Karlštejn.
Území Karlštejnska bylo nepochybně
vytěžováno již Kelty, kteří sídlili za
Berounkou nad Tetínem na oppidu Damil.
Kníže Bořivoj s Ludmilou v 9. století
povolali osadníky z Lužického Srbska,
kteří založili ves Srbsko. Ostatky českého, původem lužicko srbského světce,
sv. Ivana, jsou uloženy v kostele u jeho
poustevnické jeskyně. Potomek sv. Ludmily Karel IV. v karlštejnských lesích
nejen lovil zvěř a postavil hrad „Kárlštejn“, ale zakládal rozsáhlé vinice
a podporoval rozvoj osad. Vesničané
chodili na potřebné dříví do lesa.
Tak z přírodních vysokokmenných
lesů vznikal les nízký, výmladkový, vznikala pole a louky. Krajina dávného pralesa
se v průběhu staletí měnila na krajinu
člověkem využívanou, obdělávanou, na
krajinu označovanou jako kulturní. Na
druhé straně se prosvětlením pralesních
celků a tvorbou výmladkového lesa uvolnil prostor pro rozvoj vzácných rostlin
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a živočichů, jejichž ekocenózy dnes
považujeme za tak cenné a jedinečné, že
tam vyhlašujeme zvláště chráněná území.
Návštěvníky dnes fascinují opuštěné
vápencové lomy, které zejí jako více či
méně hluboké rány do krajiny. Jejich
kolmé stěny obnažují úžasný statigrafický
profil, vrstvy dokumentující sta miliony let
utváření povrchu země. Rány v krajině se
postupně hojí, příroda do nich vrůstá
a další druhy tam nacházejí svoji niku. Tak
je tomu třeba s netopýry, jejichž různé
druhy obsazují hornické štoly. Dna
hlubokých lomů zaplavuje čistá podzemní
voda, ve které se daří i rakům.
To všechno jsou tajemná místa
s děsivými zkazkami, která přes všechna
upozornění na nebezpečí ohrožení života
a zákazy lezení pod pokutou a na truc
policejním raziím trvale přitahují mládež,
trampy a dobrodruhy všech ražení. A také
filmaře.
K 60. výročí vyhlášení NPR Karlštejn
přejme tomuto území, aby si navzdory
všem nepříznivým dopadům civilizace
udrželo poklad svých přírodních a kulturních hodnot i pro další generace.
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TEXT: VERONIKA KALNÍKOVÁ, FOTO: AUTORKA A ZITA ČERVENKOVÁ

INVAZNÍ ROSTLINY

JAK SE ŠÍŘÍ, CO MŮŽEME SAMI UDĚLAT PRO PREVENCI JEJICH DALŠÍHO ŠÍŘENÍ
A JAK MŮŽE BÝT NÁPOMOCEN NOVÝ ZÁKON O BIOODPADECH?
invazní rostliny získat statut postinvazní a některé zdomácnělé nepůvodní druhy
se mohou zase kvůli jejich silnému ústupu
dostat mezi druhy chráněné – např. koukol
polní.
Invazní rostliny mají vynikající schopnost přizpůsobit se místním podmínkám
a šířit se na velké vzdálenosti. Pronikají
na narušené plochy, ale i do přirozených
stanovišť. Typické jsou pro ně dobré
rozmnožovací a rozšiřovací schopnosti.
Produkují velké množství lehce šiřitelných
semen (bolševník velkolepý), nebo se
rozmnožují vegetativně, třeba pomocí částí
oddenků (křídlatky).

KDE SE VZALY
A DÁLE BEROU?

Křídlatka
japonská
na břehu
Dalejského
potoka
v Řeporyjích.
Foto: Zita
Červenková
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CO JSOU INVAZNÍ DRUHY
A PROČ JSOU PROBLÉMEM?

Nepůvodní druhy a jejich šíření ve volné
krajině jsou celosvětovým problémem.
Mohou jimi být nejrůznější druhy organismů, my se však budeme zabývat pouze nepůvodními rostlinami. Ve své podstatě se jedná o druhy zavlečené mimo
území svého přirozeného výskytu. Jako
nepůvodní rostliny označujeme všechny
druhy, které u nás nerostly od konce
posledního zalednění, přičemž počátky
jejich neúmyslného i úmyslného zavlečení
sahají do období neolitické revoluce (cca
5300 př. nl.). Problémem v naší krajině
jsou však nepůvodní invazní druhy. Invaze
samotná je ve své podstatě proces překonávání bariér geografických, environmentálních, reprodukčních, bariér, které
jim staví do cesty i místní vegetace na
původních stanovištích. O tom, že jsou
invazní, hovoříme tedy až ve chvíli, kdy
se již v cizí krajině samy intenzivně
a nekontrolovatelně šíří a ohrožují nebo
nějakým způsobem omezují druhy domácí. V průběhu času ale mohou některé

Často se jedná o druhy nápadné, krásně
kvetoucí, opojně vonné či jinak lákavé.
Jako příklad lze uvést růžově kvetoucí
netýkavku žláznatou, bílými hrozny květů
na jaře omamně vonící trnovník akát nebo vegetačně pozdější žlutými květy
výraznou třapatku dřípatou. Jejich šíření
u nás obvykle započalo právě záměrným
vysazováním. Jako okrasné rostliny do zahrad a parků, odkud pak zplaněly, sloužily
například bolševník velkolepý, netýkavka
žláznatá a křídlatky. Někdy tak stále figu-

rují invazní druhy jako je pámelník bílý,
šeřík obecný či tavola kalinolostá. Svou
roli v tom hrály i zahrady botanické, kdy
se uvádí, že z 34 druhů rostlin uvedených
v celosvětovém seznamu 100 nejhorších
invazních druhů zpracovaném Mezinárodním svazem ochrany přírody (IUCN)
jich 19 (tj. 56 %) zahájilo invazi v botanických zahradách. V některých případech
bývají vysazovány jako součást břehových
porostů (topol kanadský). Dříve jako
krmivo pro lesní zvěř byl hlavně ve vyšších polohách vysazován vlčí bob mnoholistý, někde i slunečnice hlíznatá a kolem lesních lemů dokonce i křídlatky. Dalo
by se sem také zařadit pěstování rychlerostoucích nepůvodních rostlin na biomasu
jako obnovitelného zdroje energie. Tyto
pěstební experimenty byly a někde i dosud
jsou provozovány například s trnovníkem
akátem, pajasanem žláznatým, křídlatkou
a zatím u nás ještě neinvazní paulovnií
plstnatou.
Je třeba si uvědomit, že takový neškodně vypadající druh může dlouhou
dobu růst pouze v kultuře, ale náhlá souhra
podmínek důležitých pro rozšíření a uchycení semen nebo vegetativních rozmnožovacích částí rostliny může invazi náhle
nastartovat. Rostlina se během různě

Rozsáhlé porosty netýkavky žláznaté a křídlatek (české i japonské) na náplavech a březích řeky Morávky
(Foto: Veronika Kalníková).

dlouhého období klidu, které předchází
opravdové invazi, adaptuje na místní podmínky a populace může navíc prodělávat
genetické změny a tím se lépe přizpůsobit
novému, pro ni netypickému prostředí.
Příkladem je rozšíření pajasanu žláznatého. Původně rostl jen ve městských výsadbách, dnes jsou jeho nálety po městech
a blízkém okolí vidět všude a pomalu se již
šíří i do volné krajiny.

CO NEDĚLAT,
ABYCH JE DÁLE NEŠÍŘIL?

Není snadné zhodnotit, jaký vliv bude mít
kterýkoliv zavlečený druh na nové stanoviště. Prevence a včasná reakce, např.
rychlá likvidace malé populace, jsou levnější než řešení následků již probíhající
velkoplošné invaze. Problémem však je,
že invaze jsou většinou identifikovány

Zahradní odpad vyhazovaný do údolí Bystrého potoka v Beskydech
(Foto: Veronika Kalníková).

pozdě. Stejně jako na nová ohniska šíření
nebývá upozorněno včas. Rozhodně je třeba dávat si pozor na to, co chceme pěstovat
na své zahradě, nebo co bychom dokonce
chtěli vysazovat do volné přírody. Na
zahradě bychom si sice například invazní
slunečnici topinamburu pěstovat mohli, ale
problém nastane, když nám z ní „uteče“.
Ohlídat je na svém pozemku nemusí být
díky jejich dobré schopnosti šíření snadné,
navíc sami jim často třeba i nevědomky
pomáháme tím, že vyhazujeme zahradní
odpad někam za plot. Ten, nejhorším možném případě končívá na břehu řeky nebo
potoka, kde by to přece nikomu a ničemu
nemělo vadit. Jenže toto umístění životaschopných částí nebo semen invazní

rostliny je pro ni ideální. Může se přímo
rozšířit do blízkého okolí, a pokud přijde
větší voda nebo deště, které ji spláchnou,
tak se pomocí vodního toku dostane i na
daleko větší vzdálenosti.
Zahradní odpad by měl být nejlépe
likvidován přímo na pozemku v kompostu,
který si zvládneme ohlídat. Jenže, co když
ho vyprodukujeme více, než náš kompost
dokáže zvládnout? Tento problém by
mohla řešit novela zákona o odpadech
č. 229/2014 Sb., účinná od 1. ledna 2015,
která obcím stanovila novou povinnost
zajistit místa pro oddělené soustřeďování
bioodpadů vzniklých na území obce.
K novele zákona vydalo Ministerstvo životního prostředí ČR prováděcí vyhlášku,

která vstoupila v platnost rovněž 1. ledna
2015. V případě bioodpadů vyhláška stanovuje povinnost obcí zajistit místa pro
oddělený sběr bioodpadů, a to minimálně
v období od 1. dubna do 31. října každého
roku. Je na obcích, aby si samy určily, jak
novou povinnost zajistí, jak budou sběr
provádět. Zda pomocí velkoobjemových
kontejnerů přistavovaných v ulicích, prostřednictvím sběrných dvorů, jestli si postaví tzv. malé zařízení (malá kompostárna
s omezenou kapacitou) či zda budou
bioodpady sbírat do nádob nebo pytlů
a zajišťovat jejich využití. V každém případě by tato opatření mohla vést k tomu,
že se náš zlozvyk vyhazovat zahradní
zbytky za plot omezí a časem úplně
vytratí. Zmizela by tím jedna z cest šíření
invazních rostlin do naší volné přírody.

Na první
pohled
bezútěšně
vypadající
břeh řeky
Morávky po
zásahu
Roundupem
a sečení
křídlatky
(Foto:
Veronika
Kalníková).

PROJEKT „MONITORING
VYBRANÝCH INVAZNÍCH
ROSTLIN PRAHY A BLÍZKÉHO
OKOLÍ“

Svou zahradu či pozemek a tak by si člověk měl hlídat sám, ale samotné velkoplošné likvidaci invazních rostlin musí
předcházet dobrá znalost jejich rozšíření.
Tyto informace pocházejí z různých
projektů mapování výskytu a míry rozšíření těchto rostlin. Jeden takový projekt
aktuálně probíhá v Ekocentru Koniklec.
Je zaměřený právě na mapování rozšíření
„nejproblémovějších“ invazních rostlin.
Projekt je podpořen grantem Hlavního
města Prahy. Více o něm se můžete
dozvědět na stránkách projektu:

http://www.ekocentrumkoniklec.cz/monitoring-vybranych-invaznich-rostlin-prahy-a-blizkeho-okoli/
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TEXT A FOTO: VERONIKA KALNÍKOVÁ

JAK SE PÁTRÁ
PO INVAZNÍCH ROSTLINÁCH
ANEB JEJICH MAPOVÁNÍ V PRAXI
Netýkavka
malokvětá,
druh, který
ze vzduchu
mapovat
nelze.

PROČ JE DŮLEŽITÉ
SE NĚČÍM TAKOVÝM ZABÝVAT?

Invazní rostliny jsou druhy na daném území nepůvodní. Byly do
něj člověkem jak neúmyslně zavlečené, tak záměrně dovezené
a nejčastěji pěstované třeba jako rostliny okrasné. Snadno se
rozmnožují, rychle se šíří, osidlují pro ně příhodná stanoviště
a vytlačují nebo jinak omezují druhy původní. Na druhotných
stanovištích dokáží měnit jejich vlastnosti (např. změnou
chemismu půdy) a negativně ovlivňují biologickou rozmanitost.
Mnohé invazní druhy nezřídka způsobují hospodářské škody,
svými monotónními porosty mění krajinný ráz a mohou
zapříčiňovat zdravotní potíže, jako jsou pylové alergie či dotykové
reakce.
Ne všechny nepůvodní druhy představují riziko. Není však
snadné odhadnout dopředu, jaký vliv bude mít zavlečený druh
a jak se bude projevovat na novém stanovišti. Je třeba o něm
shromáždit co nejvíce informací, zjistit, jak se chová ve svém
původním areálu, jestli se projevuje invazně i v některé sousední
zemi apod. Prevence a včasná reakce, např. sledování nebo rychlá
likvidace malé populace, jsou potom levnější než řešení následků
již probíhající velkoplošné invaze. Problémem však je, že invaze
jsou většinou identifikovány pozdě. Stejně jako na nová ohniska
šíření nebývá upozorněno včas.

METODY KLASICKÉ

Nejčastější metodou studia výskytu invazních rostlin na určitém
území je terénní mapování. Nejlépe se k tomuto úkolu hodí
botanik s dobrými pozorovacími schopnostmi. I zkušený jedinec
však může hledané rostliny v hustém porostu přehlédnout,
obzvláště pokud se na místě vyskytuje jen několik jejich
exemplářů. Takovéto pátrání si můžete představit jako řešení
hlavolamu „co je na obrázku špatně nebo navíc“. Dále je ještě
potřeba mít mapu, zápisník a tužku. Pro zaměření zajímavějších
nálezů nebo zamezení problémů s blouděním je dobré mít s sebou
přístroj pro určení přesné polohy – terénní GPS navigaci. Stejně
dobře však dnes poslouží i GPS navigace v chytrém telefonu.
Mapovatel se při práci musí často potýkat se špatně prostupným
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terénem, ale i s neochotou lidí nechat jej nahlédnout na jejich
soukromý pozemek. Což může být důležité, obzvláště pokud na
něm hledané druhy rostou. Naše notně zastavěná krajina není tak
volně prostupná, jak bychom chtěli. Například zahrádky domů
u řek, i když by neměly, bývají někdy oploceny až k vodě apod.
Dále je průzkum vhodné provádět v pro sledované druhy optimální
vegetační době, nejlépe tedy pokud jsou zrovna v květu. Oproti
druhům domácím je jejich vegetační období trochu posunuté, plně
kvetou třeba až v srpnu a plodí na podzim. Některé z nich u nás
kvůli pozdější vegetační sezóně ani nestíhají vyplodit a šíří se tak
pouze vegetativně. Většinou se dají mapovat i na podzim, až do
prvních mrazů, s kterými jejich rozpoznatelnost rapidně klesá.

METODY MODERNÍ

Metody mapování invazních druhů se postupem let rozvinuly a ke
slovu se více dostávají různé technické pomůcky. Některých
rostlin se lze dobře a jednoduše dopátrat s pomocí leteckých nebo

satelitních snímků. Týká se to například bolševníku velkolepého,
který můžeme díky jeho velkému vzrůstu a výrazným květenstvím
na snímcích snadno rozlišit. Rozeznat se takto dá ještě i na počátku
zrání semen (v období od června do konce srpna). Letecké snímky
jako zdroj informací sloužily kupříkladu pro mapování jeho
rozšíření v CHKO Slavkovský les (Müllerová et al. 2008).
Letecké snímky se dají ale využít i pro lokalizaci porostů
invazních dřevin, jakými je například trnovník akát, topol
kanadský a ořešák černý (Šenkýř 2015). Pro přesnější zaměřování

Již odkvetlý,
přesto stále
dobře rozpoznatelný
bolševník.
Tato statná
invazní
rostlina
může
dosahovat
výšky až pěti
metrů
a v České
republice se
šíří především
v západních
Čechách.

Netýkavka žláznatá, druh snadno
rozpoznatelný a viditelný už na velkou vzdálenost.

ZDROJE
Müllerová J., Pyšek P., Pergl J. & Jarošík V. (2008):
Dlouhodobá dynamika šíření bolševníku velkolepého
(Heracleum mantegazzianum) v krajině: využití leteckých
snímků. Zprávy Čes. Bot. Společ. 43: 91–102.
Šenkýř M. (2015): Vliv nepůvodních listnatých dřevin
na diverzitu bylinného patra. Diplomová práce. Masarykova
univerzita, Brno.
http://www.invaznirostliny.cz/projekt

porostů vymýšlí v současné době Botanický ústav Akademie věd,
Letecký ústav VÚT v Brně a firma GISAT (společnost pro dálkový
průzkum Země) metodiku mapování za pomoc bezpilotních
letadel. Testovat jej budou na křídlatkách, bolševníku velkolepém,
pajasanu žláznatém a trnovníku akátu. Tyto metody využitelné pro
monitoring rozsahu stávajících invazí a k včasnému zachycení
hrozby v počátcích invaze by měly být relativně jednoduchou
a rychlou cestou k určení a kvantifikaci problému. Více o projektu
se lze dočíst na těchto stránkách:
http://www.invaznirostliny.cz/projekt.
Invazní druhy se šíří rychle. Rychle se ale vyvíjejí i metody
jejich studia a mapování. Způsoby dálkového průzkumu jsou
velice efektivní a mapování z menší výšky pomocí dronů bude
ještě přesnější. I přesto ho ale nelze použít na všechny druhy.
Nehodí se pro rostliny příliš malé, nezachytí ty rostoucí v podrostu
lesa a nepůjde podle něj rozlišit navzájem si podobné druhy a rody.
Terénní pozemní mapování tak bude potřeba pořád. Jedno takové
probíhalo podél malých vodních toků v okolí Prahy v minulém
roce v Ekocentru Koniklec. Financováno bylo grantem Hlavního
města Prahy. Více informací naleznete na webových stránkách
projektu:
http://www.ekocentrumkoniklec.cz/monitoring-vybranychinvaznich-rostlin-prahy-a-blizkeho-okoli/.

Třapatka
dřípatá na
leteckém
snímku
pořízeném
nad
Frýdlantem
nad Ostravicí
(Zdroj:
mapy.cz)
a detailní
pohled na
rostlinu. Při
snaze rozlišit
ji z leteckého snímku
by mohla být
zaměněna
za také ve
stejnou dobu
žlutě kvetoucí zlatobýly.

www.invaznirostliny.cz/projekt
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TEXT A FOTO: JAN PLESNÍK

TASMÁNIE

TAK TROCHU JINÁ AUSTRÁLIE
„Země na obzoru!“ Hlasitý výkřik z hlídkového koše, který prořízl tiché letní ráno, vylákal na
palubu na dnešní poměry vratké kocábky i jejího velitele. Tvář muže, který ještě nepřekročil
čtyřicítku, se po dlouhé době konečně rozjasnila. Se svým šéfem si oddychlo i mužstvo. Kapitán
lodě Zeeaen byl totiž široko daleko znám tím, že je tvrdý nejen na své podřízené, ale především
sám k sobě. Ostatně, i číst a psát se musel jako dítě naučit sám, protože si jeho rodiče nemohli
dovolit posílat jej do školy. Teď byl ale Abel Janszoon Tasman považován za jednoho
z nejlepších mořeplavců své doby.
Ostrov
u australského pobřeží,
pojmenovaný po
svém objeviteli Abelu
Tasmanovi,
vyniká
vysokou
lesnatostí.
Lesní
porosty stále
ještě zabírají
polovinu
jeho plochy.
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K OBJEVENÍ TASMÁNIE VEDLO
HNED NĚKOLIK OMYLŮ

Podrobné zápisky mladého benátského
muže, který se z města kanálů a gondol
s otcem a strýcem zatoulal až do východní
Asie, se zmiňovaly o velkém ostrově nebo
rovnou světadílu rozkládajícím se jižně
od Jávy a označovaném jako zlatonosná
země. Poznámky Marco Pola povzbudily
činovníky Nizozemské východoindické
společnosti do té míry, že nepověřili Abela
Tasmana ničím menším než úkolem
objevit a především pro ně co nejdříve
zabrat bohatou jižní zemi.
A tak když 24. listopadu 1542, daleko
od Evropy, kde od Bretaně po turecké
pevnosti v Uhrách zuřila již téměř čtvrtstoletí nemilosrdná válka mezi katolíky
a evangelíky, hleděl Tasman na obrysy hor
tyčících se na obzoru, byl skálopevně
přesvědčen, že úkol do puntíku splnil a že
se dívá na vysněnou velkou jižní souš.

Nazval ji podle svého ochránce, generálního guvernéra Nizozemské východní
Indie Van Diemenovou zemí a při jedné ze
zastávek prohlásil v dnešní Severní zátoce
novou kolonii za nizozemské území
a vztyčil nad ní pečlivě opatrovanou vlajku. Tasmanovy lodi sledovaly pobřeží do
doby, než je na sv. Mikuláše přinutil
nečekaně silný protivítr uhnout a směřovat
rovnou na východ, na otevřené moře.
Vynucená plavba dovedla nakonec odvážné Holanďany až k jižnějšímu z obou
hlavních novozélandských ostrovů.
Za pouhý výběžek australské pevniny
byla Tasmánie považována až do začátku
19. století, kdy vládu nad ní oficiálně
převzali obyvatelé tehdejší světové
velmoci číslo jedna - Angličané. Holanďané se totiž nehodlali na ostrově
usídlit, protože pochopili, že se nejedná
o pohádkově bohaté území barvitě líčené
Marco Polem v jeho spisu Milion. Britové

si ale museli pospíšit – na ostrov si dělal
zálusk i Korsičan v třírohém klobouku.
Francouzští vědci se dostali i do jeho
poměrně těžko přístupných končin. Teprve
prvního dne roku 1856 byl ostrov úředně
přejmenován po svém objeviteli na
Tasmánii.

PODOBU TASMÁNSKÉ PŘÍRODY VYTVÁŘELY LEDOVCE,
PODNEBÍ A IZOLOVANOST

Před 50 miliony lety byla Tasmánie
součástí jednoho ze dvou tehdejších
superkontinentů - Gondwany. Tato skutečnost dobře vysvětluje, proč se u celé řady
organismů osídlujících ostrov musíme
za jejich nejbližšími příbuznými vypravit nikoli na australskou pevninu, jak
bychom očekávali, ale až do Jižní
Ameriky, na jih Afriky nebo na Nový
Zéland. V Tasmánii se navíc vyskytují
i rostliny, obývající původně Antarktidu.

Měli bychom ovšem připomenout, že
kdysi dávno nepředstavoval šestý kontinent nehostinnou mrazivou pustinu jako
dnes, ale nabízel organismům mnohem
vlídnější podmínky pro život. Stálezelené jehličnany z čeledí nohoplodovitých
(Podocarpaceae) a blahočetovitých (Araucariceae), připomínající spíše listnáče,
nebo krytosemenné proteovité (Proteaceae), nápadností dobře známé návštěvníkům Jihoafrické republiky, představují
v tasmánské flóře přímo klasické vzpomínky na Gondwanu. Na ostrově v současnosti převládající druhy jako ne-

Stejně jako v kontinentální Austrálii také
v Tasmánii zůstává významnou částí zemědělské
výroby tradiční chov ovcí. V době jeho největšího rozkvětu, v 90. letech 20. století, žilo na
ostrově více než 5 milionů těchto hospodářských zvířat, tedy desetkrát více než lidí.

Jednu
z nejčastějších obětí
silničního
provozu
v Austrálii
představují
oblíbení
vačnatci
vombati.
Na Tasmánii
se vyskytuje
vombat
tasmánský
(Vombatus
ursinus tasmaniensis).

přehlédnutelné blahovičníky (Eucalyptus
spp.) a přesličníky (Casuarina spp.) dorazily na Tasmánii o něco (pochopitelně
v geologickém čase) později.
Když na konci poslední doby ledové
(glaciálu), tedy před 12 000 – 8 000 lety,
oddělil dnešní Bassův průliv Tasmánii od
australského kontinentu, vyvinuly se na
ostrově v důsledku zeměpisné izolace
četné endemické druhy a poddruhy planě rostoucích rostlin a volně žijících
živočichů. Tasmánie tak leží asi 240 km
od australského pobřeží. Z 11 druhů žab,
které najdeme na ostrově, jsou všechny
endemické pro australskou zoogeografickou oblast, přičemž tři z nich žijí pouze
na Tasmánii.

Na
australských
silnicích
uhynou
každoročně
statisíce
volně žijících
živočichů.
Na možnost
střetu se
zvířaty proto
upozorňují
četné
dopravní
značky
i v Tasmánii.
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Ďábel
medvědovitý
(Sarcophilus
harrisii) se
dnes jako
původní vyskytuje pouze
v Tasmánii.
V důsledku
infekčního
nádorového
onemocnění
tváře se
celková
početnost
tohoto pozoruhodného
savce dramaticky snižuje.
Záložní
populace
proto vznikla
přemístěním
zdravých
zvířat
chovaných
v lidské péči
do národního
parku Maria
Island zabírajícího ostrov
u tasmánskéh
o pobřeží.
Projekt financuje jak
australská
federální, tak
tasmánská
vláda. Dalších
500 ďáblů
chová dvacet
záchranných
stanic a dalších zařízení
s přirodním
výběhem.
Středně velký
klokan
Bennettův
(Macropus
rufogriseus
fructicus)
patří mezi
tasmánské
endemity.
Hustá srst,
porůstající
i ocas, mu
umožňuje
bez problémů
snášet
i tamější
zimu. Proto
byl vysazen
do volné
přírody i na
několika
místech
v Evropě.
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NA TASMANOVĚ OSTROVĚ SE
NUDIT NEBUDETE

I když se nejznámější tasmánský
živočich, ďábel medvědovitý (Sarcophilus
harrisii), původně vyskytoval i na
australské pevnině, dlouhou dobu bylo
jeho rozšíření omezeno jen na vlastní
Tasmánii. Teprve v letech 2012 – 2014
bylo 28 zdravých jedinců převezeno na
Maria Island ležící v blízkosti pobřeží
východní Tasmánie, kde vytvořili záložní
populaci: v červenci 2015 tu žilo již 70 –
90 zvířat (viz rámeček na str. 23).
Ještě před oddělením Tasmánie od
Austrálie připomínal vývoj přírody na
dnešním ostrově možná překvapivě
poměry panující určitou dobu ve střední
Evropě, Českou republiku nevyjímaje.
Ptáte se čím? Střídání různě dlouhých dob
ledových a meziledových (interglaciálů)
vrylo do krajiny četná hluboká údolí ve
tvaru písmene U, uzavřená mohutnými
štíty a horskými plesy, a na věky poznamenalo i břehy Tichého a Indického
oceánu omývajících ostrov.
Blízkost Antarktidy má na svědomí, že
se tasmánské podnebí vyznačuje skutečnou zimou: od června do srpna pokrývá
ostrov sníh a ve vnitrozemí, sužovaném
vlnami chladného vzduchu sunoucími se
z Jižního oceánu, pravidelně mrzne.
Naopak v létě se průměrná teplota vyšplhá
i nad 20° C. Klima je navíc hodně deštivé:
říká se, že kdo v Tasmánii nezažil déšť,
zůstal asi v hlavním městě Hobartu na
letišti. Pověstnou výjimku představuje
pouze pozdní léto, tedy únor a březen.
Zatímco v listopadu museli v okolí Sydney
zavřít některé pláže, protože teplota
přesahovala 40° C, zažili jsme ve stejný
den v horách ve vnitrozemí přes noc
pouhé 4 °C.

Kdo by čekal, že tasmánská krajina bude
v důsledku jižní polohy ostrova, popsaného geologického vývoje a působení
ve srovnání s pevninskou Austrálií
mnohem chladnějšího a také vlhčího
podnebí jednotvárná, sem tam přerušená
jen nepřehlédnutelným geomorfologickým
jevem, zažije příjemné překvapení. Na
jihovýchodě ostrova se rozkládají rozsáhlé
travinné porosty, dnes ovšem z větší části
přeměněné na úživné pastviny. Místní obyvatelé, jak si sami s oblibou říkají Tassové,
jsou skálopevně přesvědčeni, že jemná
a oslnivě bílá vlna tamějších ovcí je ještě
kvalitnější než zvířat chovaných v milionech na australském kontinentě. Členité

Laguna pelichání tvoří součást Velké ústřicové
zátoky na východním pobřeží ostrova. Protože
představuje pro četné ptáky, zejména arktické
bahňáky, při jejich migraci významnou
zastávku, je jako mokřad mezinárodního
významu chráněna Ramsarskou úmluvou.

deštných pralesů mírného pásu jižního
typu zachovalé zejména v národních parcích a dalších chráněných územích.

NÁVŠTĚVNÍCI TASMÁNSKÝCH
CHRÁNĚNÝCH ÚZEMÍ CHODÍ
RÁDI PĚŠKY

Zatímco většina volně žijících klokanů
Bennettových se vyznačuje plachostí a spatřit je
můžeme spíše za soumraku a v noci, kdy hledají
potravu, zvířata na parkovišti v národním parku
Freycinet se lidí nebojí, spíše naopak.

pobřeží ostrova nelemují jen pozoruhodné
útesy, ale i půvabné pláže.
Nicméně pro Tasmánii, právem považovanou za nejhornatější stát Australského svazu, jsou přece jen nejtypičtější
pahorkatiny a hory. Kalendáře, pohlednice
a reklamní šoty cestovních kanceláří nelžou. Vnitrozemí ostrova vyplňuje pozoruhodná zvlněná krajina, kde se v křišťálově
čistých jezerech mlčky shlížejí působivé
šedavě modré skalní hřebeny a kde si
návštěvník připadá jako ve vřesovištích
skotské vysočiny, na louce v Alpách nebo
u islandských vodopádů.
Opravdovým klenotem tasmánské
přírody ale oprávněně zůstávají zbytky

Uplatnění severoamerického modelu
národních parků na pátém kontinentu se
zúročilo ve vyhlašování četných chráněných území, jejichž cílem je kromě
vlastní ochrany přírodního a v řadě
případů také krajinného dědictví i viditelná
snaha poskytnout daňovým poplatníkům
co nejvíce stálých příležitostí k rekreaci.
Není divu, že Tasmánská správa národních
parků, planě rostoucích rostlin a volně
žijících živočichů (TPWS) se skládá ze
dvou jednotek pečujících jak o přírodu,
tak o turisty.
Zachovalost a ojedinělost tasmánské
přírody dala vznik občanským spolkům
již v polovině 19. století požadujících po

Pro tasmánské lesy jsou typické stromovité kapradiny dorůstající
výšky i 15 metrů. Některé druhy jako diksonie antarktická
(Diksonia antarctica) jsou pozůstatky doby, kdy byl ostrov
součástí superkontinentu Gondwana.

ĎáBEL Má NAMáLE
Největšího žijícího masožravého vačnatce, ďábla medvědovitého (Sarcophilus harrisii),
ohrožuje přenosná forma rakoviny, infekční nádorové onemocnění tváře (DFTI).
Smrtelná nemoc poprvé zaznamenaná v roce 1996 vedla k drastickému snížení
početnosti ďáblů a mezi zmiňovanými predátory se šíří rvačkami o potravu, prostor či
o samice. Dnes již víme zcela jistě, že se rakovinné buňky uchycují v ranách
způsobených pranicemi, hlavně kousáním, a začnou se nekontrolovaně množit.
Genetický rozbor prokázal nad vší pochyby, že se skutečně jedná o zmutovaný klon
ďáblových buněk, vzniklý pravděpodobně až v posledním desetiletí 20. století.
V některých oblastech Tasmánie převyšuje úbytek unikátního vačnatce 95 %, přičemž
DFTI byla až dosud zaznamenána na 80 % areálu rozšíření druhu.
Zatím neexistují žádné náznaky, že by se populace masožravého vačnatce začala
z dramatického poklesu početnosti alespoň částečně vzpamatovávat. Účinný lék proti
DFTI na objevení teprve čeká, a tak jedinou nadějí pro záchranu ďábla zůstává
důsledné úsilí zabránit tomu, aby nakažená zvířata mohla přijít do kontaktu se
zdravými jedinci. Proto již před několika lety putovali zdraví ďábli mimo vlastní
Tasmánii, na Maria Island. Jedinými stálými obyvateli ostrova, který Tasman pojmenoval po manželce generálního guvernéra Nizozemské východní Indie van Diemena, jsou
jen strážci národního parku.
Ekologové již opakovaně doložili, že úbytek určitého predátora může mít negativní
dopady na celý ekosystém. Ani kultovní symbol Tasmánie není výjimkou. Ukázalo se
totiž, že na plochách, kde se zhoubná nemoc vyskytuje nejdéle, se naopak zvýšil stav
toulavých koček domácích (Felis catus). Obdobný nárůst populace určitého druhu po
snížení početnosti jeho konkurenta či predátora označujeme jako efekt uvolnění.
Propuknutí DFTI naopak vedlo k rychlému mizení středně velkého masožravého
vačnatce kunovce tečkovaného (Dasyurus viverrinus) dosahujícího hmotnosti až
kilogram. Ďáblové kunovce nepřímo chrání potlačováním větších masožravců včetně
zdivočelých koček, které kunovcům nejen konkurují, ale mohou je i lovit. Zvýšená
predace toulavých koček může v Tasmánii obdobně jako na australském kontinentě
negativně ovlivňovat početnost původních drobných savců. Navíc přítomnost ďábla
omezovala šíření lišek obecných (Vulpes vulpes), které byly na ostrov zavlečeny až
v roce 2000 a které představují pro australskou původní přírodu neskutečnou pohromu.
Přitom právě Tasmánie byla až dosud považována za jedno z posledních útočišť pro
původní savce vyhubené v Austrálii tam vysazenými predátory.
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Velkou část Tasmánie tvoří v důsledku předcházející geologického vývoje pahorkatiny a hory. Na snímku národní park
Franklin-Gordon Wild Rivers.

Návštěvnická infrastruktura
tasmánských
národních
parků je
příkladná:
na snímku
informační
tabule
v národním
parku
Freycinet.
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tehdejší britské koloniální správě
důslednou ochranu tamější přírody včetně
malebné scenérie. Na rozdíl od všeobecně
vžité představy to nebyly ani USA či
západní Evropa, ale právě Tasmánie, kde
se ustavila vůbec první Zelená strana, a to
již v březnu 1972. Občané, kteří jsou
přesvědčeni, že k jejich kvalitnímu životu
patří i zdravá příroda, tvoří v Tasmánii
dodnes významnou část tamějších voličů.
A výsledek? Nejrůznější kategorie
chráněných území v současnosti zabírají
ne méně než 40 % tasmánské souše.
Zmiňovaný podíl tak představuje více než
dvojnásobek značně ambiciózního cíle,
stanoveného do roku 2020 Úmluvou o biologické rozmanitosti (CBD) pro všechny

státy nezávislé státy světa s výjimkou USA
a Vatikánu.
Na své si v Tasmánii přijdou zejména
pěší turisté. Celý ostrov totiž protíná asi
2 000 kilometrů značených stezek a návštěvníci si mohou z četných výchozích
míst vybrat podle času, zájmů a fyzické
kondice různě náročné trasy. Navíc
v květnu 2015 navýšila tasmánská vláda
rozpočet TPWS o osm milionů AUD
(138 milionů Kč) určených právě na
zlepšení turistické infrastruktury v národních parcích.
A ještě jeden statistický údaj: podle
sociologických šetření, v roce 2014 navštívil tasmánské národní parky každý třetí
turista přijíždějící na ostrov z kontinentální
Austrálie nebo ze zahraničí.
Břehy Tasmánie omývají hned dva oceány:
Tichý a Indický. Obrázek přibližuje působivé
pobřeží v národním parku South Bruny.

Návštěvníci
národního
parku Mount
Field mohou
obdivovat
obří blahovičníky královské (Eucalyptus regnans). Nejvyšší kvetoucí rostlina
světa se
dožívá 350 –
400 let a
může dorůst
výšky až 114
metrů a mít
kmen o obvodu 25 m.
Tamější obyvatelé strom
znají spíše
pod názvy
tasmánský
dub nebo
horský
jasan.

Masožravý flábel medvědovitý připomíná
vzrůstem menšího, ale svalnatého psa.
V minulosti byl nemilosrdně
pronásledován tasmánskými
chovateli dobytka.

TASMáNIE JAKO ZELENÝ OSTROV
Stejně jako Irsko také Tasmánie bývá
označována za Zelený ostrov plným
právem. V celé Austrálii pokrývají lesy
jen 19 % plochy, a to ještě za lesy musíme podle všeobecně uznávané definice
FAO (Organizace OSN pro zemědělství
a výživu) počítat i hustý křovinný buš.
Naproti tomu na ostrově zabírá uvedený
typ prostředí ještě dnes téměř polovinu
jeho rozlohy. Na rozdíl od mnoha zemí
jen 31 % rozlohy tasmánských lesních
porostů vlastní soukromníci.
Všichni, kdo Tasmanův ostrov navštívili,
se shodnou na tom, že právě lesy
různých typů vtiskly tasmánské krajině
nezaměnitelný ráz.

Rozeklaný skalnatý štít
Kolébkové hory tyčící se
nad Holubičím jezerem
(1 560 m n. m.)
představuje druhou
nejvyšší horu Tasmánie
a současně mezinárodně uznávaný symbol
tamější ochrany
přírody.

HROZBY BLÍŽ
NEŽ NA OBZORU

Aby té chvály nebylo příliš, zdůrazněme,
že vskutku ojedinělá a nanejvýš
pozoruhodná tasmánská příroda nemá
vyhráno, a to ani v chráněných územích.
Ohrožují ji nejen četné druhy invazních
nepůvodních živočichů, rostlin a dalších
organismů, ale i stále se rozšiřující těžba
nerostných surovin. Federální vláda již
v některých národních parcích povolila

pastvu, rekreační lov a rybolov. A chce jít
ještě dál. I přes již zmiňovanou vysokou
lesnatost si dřevozpracující průmysl,
přinášející do rozpočtu ostrova nemalé
finanční prostředky, brousí zuby i na lesy
zachovalé zejména v národních parcích.
Nesouhlas Organizace spojených národů
i odpor domácích občanů přinutil canberrský kabinet rozhodnutí o zahájení
kácení chráněných lesů prozatím odložit.
www.parks.tas.gov.au
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TEXT: MICHAELA DOČEKALOVÁ, FOTO:

Hromnice

VESNICE, KTEROU VE STŘEDOVĚKU ZNALI VŠICHNI EVROPŠTÍ PRŮMYSLNÍCI

Na Hromnice o hodinu více - to je lidové pořekadlo, které se
většině z nás vybaví, když uslyší jméno obce Hromnice, to
však pravděpodobně odkazuje na zcela jiný původ, je
zřejmě odvozen od slova Gromnicae, což mělo ilustrovat
gromný neboli ohromný výtěžek. Místo bylo vyhlášené svým
jedinečným artiklem – vyráběla se zde od 16. století kyselina
sírová, zvaná též oleum, lidově vitriol.
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Až jednou půjdete na výlet z kláštera v Plasech do Třemošné,
dojdete asi v polovině trasy k zatopenému lomu, jehož voda má
zvláštní načervenalou barvu. Ve světě pohádek by z ní mohl princ
nabrat mrtvou vodu, vodu bez života, obsahující kyselinu sírovou.
Jezírko má na délku 190 m, široké je 130 m a hloubka je někde až
18 m. Vzniklo koncem 19. století poté, co se zde zastavila těžba
břidlice a odvodňovací štoly byly zavaleny. Od středověku sloužila
břidlice k výrobě kamence, který byl používán jako bělidlo
v textilní výrobě. Na začátku 19. století byla objevena možnost
z hromnické břidlice získávat dýmavou kyselinu sírovou, lidově
zvanou vitriol a v chemickém průmyslu také oleum.
Výroba kamence a těžba kyzových břidlic zde začala už
v polovině 16. století, mletý kamenec byl tehdy využíván i jako lék
s projímavými účinky. Těžko říct, jaké byly vedlejší účinky tohoto
projímadla. Každopádně výnosnější se ukázala těžba vitriolové
břidlice, která se naplno rozběhla začátkem 19. století. Břidlice
byla tak kvalitní, že se z ní dalo vyrobit až 50% dýmavé kyseliny
sírové. Vytěžená břidlice byla rozdrcena (od doku 1858 parním
drtičem), potom byla naložena do vozíků a odvezena na haldy
(které jsou dodnes všude kolem) vysoké až 17 metrů. Tyto haldy
musely 5 let zvětrávat, následně do nich byla dřevěnými koryty
přiváděna voda a haldy byly rovnoměrně sprchovány. Při oxidaci
se haldy zahřívaly a uvolňovaly louh, který byl odváděn do
sběrných nádrží a vyčištěn putoval do zděných pecí, kde se
zahušťoval zahříváním a tuhl na vitriolový kámen. Kámen se
následně vykopal, sušil opět v pecích, mlel, zahříval a konečně
rozložil na oxid železitý a oxid sírový. Když se začaly uvolňovat
bílé páry oxidu sírového, nasazovala se jímadla naplněná vodou.
Reakcí vody a oxidu sírového vznikla česká kyselina sírová neboli
oleum. Tento dosti složitý a nákladný proces se vlastníkovi dolů
v 19. století Johannu Starckovi vyplácel. Malá obec Hromnice na
Plzeňsku měla ve světě průmyslu své jméno, zde je vlastně
prapočátek českého chemického průmyslu, jeho srdce – červené
hromnické jezírko. Kyselina sírová se vyvážela do Evropy a měla
hodně využití – například při bělení lnu a bavlny, při výrobě saské
modři, svíček, třaskavých látek, leštidel na boty, při rafinaci olejů,
využití bylo hodně. Jak to tak ale bývá, zlaté časy výroby české
kyseliny sírové skončily s daleko levnějším postupem, který byl
vynalezen v roce 1877 firmou Zimmer v Mannheimu. Starckovy
závody tím přišly o řadu odběratelů a během pár let udělaly
bankrot. Ještě dnes ale naleznete v okolí Hromnického jezírka
stopy po těžbě – jsou zde zbytky důlní budovy a cechovny, stojí tu
sousoší svatých, které připomíná důlní neštěstí, při kterém zemřelo
několik horníků a které nechal na památku postavit Johann Starck,
a hlavně jsou všude kolem jezírka obrovské haldy sutě – vytěžené
břidlice.
Příroda si pomalu přivlastňuje to, co jí člověk během několika
staletí vyrval – haldy postupně zarůstají, rostou na nich převážně
břízy a jiné stromy mající často formu nanismu (zakrslý vzrůst),
sukcese postupuje pomalu. Déšť už prolil vykopanou břidlici
dokonale, přesto je v jezírku malé množství kyseliny sírové. Při
prvním pohledu by se zdálo, že zde žádný život není, vědci

z Přírodovědecké fakulty UK ale provedli detailní rozbor vody
a zjistili, že vodní prostředí je trvale meromiktické (dochází zde
k promíchávání jen horní vrstvy vody) a zcela prosté vyšších
forem života, identifikovali však přítomnost živých organismů
adaptovaných na unikátní prostředí. Jedná se o planktonní
organismy, bičíkovce, larvální stadia pakomára Chironomus
plumosus a klešťanky (Corixidae). S absencí makrofauny je to

ekosystém stojící na pomyslném prvním stupni sukcesivního
žebříku. Jedná se o unikátní prostředí, na kterém lze pozorovat
vývoj společenstva extrémního prostředí a mělo by proto být
chráněno nejen jako historický a geologický relikt, ale i z výzkumných důvodů.
Hromnické jezírko je dnes přírodní památkou, jedná se
o technicko – báňskou historickou památku, tento status získalo
v roce 1975. Díky svému věhlasu a také nezvyklému okolnímu
terénu zde však často v poslední době dochází ke střetu zájmů,
narůstají zde cyklokrosové a neřízeně i turistické aktivity, místy
jsou odtěžovány okraje výsypek pro úpravu okolních lesních cest.
Také rozrůstání akátové monokultury postupně zasahuje do této
výjimečné lokality.
I když s sebou na výletě nebudete mít mikroskop a laboratorní
zázemí jako vědci z Přírodovědecké fakulty UK, neváhejte a vydejte se poznat Hromnické jezírko, i pro laickou veřejnost je to
lokalita, jaká nemá v naší republice obdoby, avšak pozor – za
horkých dní se v něm nekoupejte ani nechlaďte nohy, i když nárůst
zdraví škodlivých řas zde podle posledního hlášení vodohospodářů
v následujících letech nehrozí.
Zdroj:
P. Vinšová, Příspěvek k flóře a vegetaci Hromnického jezírka a
okolních výsypek po těžbě kamenečných břidlic, 2013

www.hromnice.cz, www.wikipedia.org
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TEXT A FOTO: JIŘÍ JUŘÍK

1
Kostelní
Hlavno
2
Bohdanka
3
Neštětická
Hora
4
Třemšín

1
Každý správný výlet by měl mít
nějaký smysl a cíl. Jedním
z oblíbených u všech druhů
turistů jsou právě rozhledny.
Vydejme se na pomyslný
výlet po vyhlídkových stavbách
rozesetých po Středočeském
kraji.

2

Po rozhlednách
Středočeského
kraje
4

3
ejprve trochu teorie, to abychom si upřesnili, co je a co
není rozhledna. Všeobecně se
za rozhlednu považuje uměle vytvořená
stavba, která umožňuje bohatý výhled po
okolí, případně stavba dodatečně k tomuto upravená. Za rozhledny se proto
nepovažují skalní vyhlídky, historické
věže (například v Praze Prašná brána či
věže Karlova mostu, věž chrámu sv. Víta
atp.). Rozhlednami jsou třeba nejrůznější původně vojenské věže, nyní nově
upravené. Za rozhlednu se pak samozřejmě považují stavby, které jsou sice
primárně určeny k jiným účelům, nejčastěji jde o telekomunikační věže nebo
vodojemy, doplněné o schody a vyhlíd-

N
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kovou plošinu. Samostatnou kapitolou
jsou hradní rozhledny, kdy je zřícenina
hradní věže nově doplněna o nějakou
konstrukci, která umožňuje výstup na
místo výhledu.
Kolik se vlastně ve Středočeském kraji tyčí rozhleden? Přesná statistika není
a ani nemůže být, protože rozhledny rostou
neustále. V létě letošního roku lze tak ve
Středočeském kraji napočítat na 47 rozhleden. Na území hlavního města pak
dalších 10 staveb, ale ty si ponecháme na
jindy.
Protože rozhledny mají jeden škodolibý zlozvyk, že s velkou oblibou stojí
na tom nejvyšším kopci, pro účely našeho článku si je rozdělme na tři skupiny

rozhlednu ve snaze podpořit rozvoj
turistiky v regionu. Rozhledna ve formě
památníku, tak to je Mandava. Jedná se
o poněkud zapomenutou stavbu, která má
připomínat shromáždění husitů v roce
1419. Věžička je obvykle volně přístupná,
ale výhled je značně omezený. Stavba stojí
těsně u silnice č. 603, v sousedství je
restaurace a také telekomunikační věž,
škoda že tato nebyla doplněna o funkci
rozhledny. Výhled by byl úžasný.

5
podle toho, jak náročný je přístup k nim.
K většině věží lze dojet autem, ostatně auta
pomáhala při jejich výstavbě, ale cesta
může být již zarostlá, nebo, a to nejčastěji,
je příjezd autem k nim zakázán. Pak
přichází na řadu kolo, s kterým dojedete
ke skoro všem vyhlídkám, a chůze, pěšky
dojdete pochopitelně úplně ke všem
rozhlednám Představme si několik různorodých zástupců jednotlivých skupin.

7

6
ROZHLEDNY LEHCE
DOSTUPNÉ

K těmto stavbám dojedete autem až pod ně
a ani na kole či pěšky není potřeba
překonávat velká převýšení. Přestože by
správná rozhledna měla stát na pořádném
kopci, nalezne se řada výjimek stojících
na rovině či přímo ve svahu, takže k nim
lze přijít i z kopce. Klasickou ukázko lehce
dostupné rozhledny je Skalka nedaleko
obce Vyžlovka na východ od Prahy.
Volně přístupná věž stojí hned u silnice
do Štíhlic, po které vede zelená turistická značka a cyklotrasa č. 1. Rozhledna
Řimbaba je zcela jiného ražení, ale i k ní
je cesta velmi snadná. Vyhlídka vznikla
přeměnou nevyužívané těžní věže na
rozhlednu a její návštěvu je možno spojit
s prohlídkou muzea. Tuto hornickou
rozhlednu naleznete uprostřed Vysoké
Pece na jihozápad od Příbrami. Na rovině
stojí rozhledna Romanka, která je sice
vysílačem, ale její architektura ji řadí mezi
naše nejpovedenější. Přestože tato rozhledna stojí u obce Hrubý Jeseník,
neopustíte Středočeský kraj, budete se
pohybovat v okrese Nymburk. Rozhledna
na Kožové hoře u Kladna je zcela jiného
ražení, protože je součástí objektu s restaurací a hotelem. Takovéto stavby byly
obvyklé v první polovině minulého století. Značně neobvyklou rozhledničku naleznete u Kostelního Hlavna. Jedná se
totiž o bývalou „špačkárnu“, tedy vojenskou strážní hlásku, kterou zakoupila obec
Kostelní Hlavno a přeměnila ji na

8
ROZHLEDNY SE STŘEDNÍ
OBTÍŽNOSTÍ DOSTUPNOSTI

Při cestě k těmto rozhlednám již dojde
buď na stoupání, nebo k nim již autem
oficiálně nedojedete. Jedná se tedy
o objekty určené pro cyklisty a pěšáky,
nicméně stále půjde o příjemný a snadný
výlet. Začněme rozhlednou s pěkným
jménem Bohdanka a s neméně pěknou
konstrukcí. Jedná se o mohutnou, dřevěnou stavbu na okraji obce Bohdaneč
v okrese Kutná Hora. Určité stoupání již
budete muset překonat v případě rozhledny na Vrátenské hoře nad obcí
Libovice nedaleko hradu Houska, to vše
v okrese Mělník. Jedná se o atypickou

5
Velký Blaník
6
Děd nad
Berounem
7
Romanka
8
Mandava
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9
Vrškamýk

9
přes údolí Vltavy stojí další vyhlídková
věž Kamýk nad Vltavou. Dřevěná stavba
sice stojí těsně u silnice č. 102, ale auto
není kde zaparkovat, to lze až u hotelu
Kamejk a od něj po žluté asi 250 metrů
pěšky zpět do kopce. Soukromá rozhlednička nad vinohradem, tak to je Zvonička.
Jedná se o jednoduchou dřevěnou stavbu
nad obcí Otmíče, asi uprostřed mezi
Žebrákem, Zdicemi a Hořovicemi. Rozhledna Veselý vrch představuje typ rozhledny, která využívá unifikovanou telekomunikační věž mobilního operátora.
Právě zde si obec Chotilsko, na jehož
pozemcích stojí, dala podmínku doplnit
konstrukci o schody a vyhlídkovou plošinu. K rozhledně se dostanete z obce
Mokrsko po žluté turistické značce.

ROZHLEDNY
OBTÍŽNĚJI DOSTUPNÉ

10
10
0Kožová
Hora
11
Zvonička
12
Skalka
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stavbu, která má na svém vrcholku
mohutné a nevzhledné telekomunikační
paraboly. Mírné stoupání po polní a lesní
cestě, společně s naučnou stezkou Ptačí
stezka vás dovede k velice pěkné rozhledně Špulka nad osadou Lbosín na
západ od Divišova. Jedná se o originální
stavbu, která je volně přístupná a opravdu
svým tvarem připomíná špulku. Spojit
návštěvu rozhledny, zříceniny hradu,
středověkého hřiště a dalších atrakcí
můžete při návštěvě vyhlídkové věže
Vrškamýk, stojící nad Kamýkem nad
Vltavou, odkud se k rozhledně stoupá asi
700 m úvozovou cestou. Přímo naproti

To nejlepší na konec, navíc rozhleden
v této skupině je nejméně. Svaly si určitě
připravte při výstupu na velice slavnou
rozhlednu na Velkém Blaníku. Nejkratší
cesta k této impozantní dřevěné stavbě ve
tvaru husitské hlásky vede od parkoviště
v sedle mezi oběma Blaníky a pak strmě
do kopce po červené. Nahoru lze vystoupat i pozvolněji po neznačených cestách.
Nad městem Berounem je mezi stromy
ukryta rozhledna na vrchu Děd. Jedná se
o volně přístupnou zděnou stavbu, ale
výhled z ní je dost omezen. Z Berouna
k věži vede modrá značka, po které zdoláte 3,5 km stoupání. Poněkud smutný
výlet již třetím rokem nabízí rozhledna
na Třemšíně. Dřevěná stavba díky
nedostatku údržby zchátrala natolik, že
v roce 2012 byly z bezpečnostních důvodů
odstraněny výstupní žebříky. Nicméně
samotná cesta na vrch Třemšín je pěkná
a vydat se na ní můžete například po

11
12

13
červené značce z Hutí pod Třemšínem.
Abychom nekončili smutně, máme zde
určitou lahůdku. Až výzvou je cesta k rozhledně Vysoký vrch nad Malými Kyšicemi, které naleznete nedaleko od Unhoště. Jedná se o jednoduchou dřevěnou
konstrukci, spíše triangl. Onou výzvou je
to, že cesta k ní není značená. Tedy směrem z Kyšice bývala bílou barvou a šipkami na stromech. Výhled z této skromné
rozhledničky je neskromný. A ještě jedna
dobrá zpráva na konec. Dlouhé roky

14

15
16

17

13
Vyhlídková
věž Kamýk
nad Vltavou
14
Řimbaba
15
Vysoký vrch
16
Špulka
17
Vrátenská
hora

pozapomenutá rozhledna na Neštětické
hoře se v posledních letech dostala do
určité pozornosti. Okolní stromy byly
částečně vykáceny, byla upravena nová
přístupová cesta. Neštětice a jejich horu
naleznete na východ od Neveklova a k rozhledně vede strmější žlutá nebo ona nová
komunikace.
Představili jsme vám letmo více jak
třetinu středočeských rozhleden. Zbytek je
jen na vašem zvážení a chuti vydávat se do
výšek a kochat se výhledy. Obzvláště
pokud se podaří babí léto blížícího se
podzimu, rozhledy by mohly být velmi
daleké.
Více se o našich rozhlednách dovíte
například na adrese:
www.rozhledny.webzdarma.cz
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Rok se sýkorou koňadrou
ANEB OBSAZENOST PTAČÍCH BUDEK V MĚSTSKÝCH ZAHRADÁCH
Již od roku 2009 probíhá na školách dlouhodobý program
„Zvyšování hnízdních možností ptáků ve spolupráci se školami“, který
všem účastníkům umožňuje zapojit se do sledování výskytu ptactva
v okolí školy a aktivně se podílet na programu jejich ochrany. Na
pozemcích a přilehlých zahradách více než 60 mateřských
a základních škol, gymnázií a dalších zařízení na území Hlavního
města Prahy se nyní nachází na 500 ptačích budek, které poskytují
nejen ptačím obyvatelům nepostradatelný úkryt a možnost
každoročního zahnízdění.
ejčastějšími obyvateli ptačích
budek vyvěšených na školních
zahradách bývají sýkory. Na
našem území se celoročně vyskytuje
6 druhů těchto drobných pěvců. Na
procházce v jehličnatých lesích můžete
narazit na méně známé sýkory parukářky (Lophophanes cristatus) s jejich stále
vztyčenou chocholkou nebo vůbec nejmenší ze všech sýkorek, sýkoru uhelníčka
(Periparus ater). Sýkora babka (Poecile
palustris) a sýkora lužní (Poecile montanus) jsou na první pohled od sebe k nerozeznání, prozradit je však může jejich
odlišný zpěv a místo výskytu. Ve městech,
parcích a zahradách nejčastěji narazíte
na krásně zbarvenou sýkoru modřinku
(Cyanistes caeruleus) nebo naši největší
a zároveň nejhojnější sýkoru koňadru
(Parus major). Všechny naše sýkory patří
mezi stálé druhy. Hnízdí v dutinách,
a proto pro ně ptačí budky představují
ideální možnost, kde mohou snést svá
vajíčka a vychovat mláďata.
Počátkem jara s příchodem slunečného počasí se zimní hejna rozpadnou na

N
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jednotlivé páry, které si hledají vhodná
teritoria pro zahnízdění a úspěšné vyvedení mláďat. Samec obhajuje teritorium
hlasitým zpěvem, čímž dává sokům
a samicím najevo kvalitu své genetické
výbavy.

1

Po důkladném výběru hnízdní dutiny
začíná samice se stavbou hnízda. Vystýlá
dutinu čerstvým mechem, stébly trav
a chlupy savců. Ve městech se však přizpůsobily a do svých staveb s chutí
zakomponují i všemožné volně dostupné
tkaniny a vlákna. Syntetické materiály
však mohou pro mláďata představovat také
velké nebezpečí. Občas se stává, že si
mládě do vláken zamotá běhák a v době
opouštění hnízda se mu nepodaří z budky
1 Sýkora koňadra (Parus major) je náš druhý
nejhojnější pěvec a jakožto druh hnízdící
v dutinách také nejčastější obyvatel ptačích
budek. Samečci sýkor koňader se vyznačují
černým pruhem na hrudi ve tvaru přesýpacích
hodin. Čím širší a tmavší pruh sameček má, tím
lepší je jeho kondice a genetická výbava.

4
5

5 Správně
vyrobená
budka skýtá
mláďatům
bezpečné
prostředí pro
jejich
úspěšné
vyvedení.

2
2 Sýkory krmí svá mláďata převážně hmyzem.
V některých případech však nepohrdnou ani
semeny a plody.

3

3 Sýkorám koňadrám k hnízdění nejvíce vyhovují
budky typu sýkorník s vletovým otvorem
o velikosti 32 mm, vyrobené z materiálu, který
odolá povětrnostním podmínkám i predátorům.

vylétnout. Do čisté a měkké podestýlky
pak samice klade každý den jedno oválné
vajíčko, bílé s červenohnědými nepravidelnými skvrnami. Velikost snůšky čítá
u sýkory koňadry v průměru od 5 do 12
vajec. Když je snůška kompletní, samice
zasedne a začne vejce inkubovat. V době
nepřítomnosti na hnízdě přikrývá samice vajíčka hnízdním materiálem, aby příliš nevychladla. Zahříváním se ve vejci vyvíjí zárodek, který se po 12 až 15 dnech
líhne v podobě holého a slepého ptáčete.
Na rozdíl od kachňat nebo kuřat, která
se vylíhnou již opeřená a krátce po
narození se začínají sama krmit, ptáčata
všech pěvců zůstávají na svých rodičích
zcela závislá ještě několik týdnů. Velké
žluté dokořán otevřené zobáčky a neustálé žadonění pohánějí rodiče k neúnavnému shánění potravy. Budete-li
bedlivě pozorovat rodiče krmící svá mláďata, můžete spatřit ledacos z pestrosti
hmyzu, který do budky přinášejí.

Nejoblíbenější kořistí sýkor jsou však
kromě housenek a zelených píďalek také
pavouci, v nichž obsažené látky (taurin)
napomáhají vývoji mozku těchto drobných opeřenců. A že jsou sýkory velmi
učenlivé a vynalézavé, dokládá například
způsob, jakým se naučily ve Velké Británii
v chladných zimách obstarávat potravu
otvíráním lahví s mlékem a následnou

4 Základním
stavebním
materiálem
hnízda sýkory je bohatá
mechová
výstelka.

konzumací smetany, která se držela na
povrchu. Rodiče přinášejí do hnízda potravu s obdivuhodnou frekvencí. Není
proto divu, že k úspěšnému odchovu celé
snůšky je třeba plnohodnotného zkušeného páru.
Když mláďata dobře prospívají, rostou pak doslova před očima. Postupně se
tvoří základy opeření, kůží prorážejí první
letky a ocasní pera, otevírají se oči a jejich křik i hlad je stále intenzivnější a silnější. Možná vás napadá, že při tak velké
spotřebě potravy a tolika mláďatech
v jedné budce se někde také musí hromadit vyprodukovaný trus. To však příroda
ošetřila nečekaně elegantním způsobem.
Mláďata vylučují trus v úhledných balíčcích s gelovým obalem, který rodiče po
každém nakrmení vynesou z budky ven.
Trus potom odhodí co nejdál od hnízda,
aby pachem neupoutávali pozornost
potenciálních predátorů. Budku mladé
sýkory opouštějí za příhodného počasí ve
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6

7
9

8
6, 7, 8, 9 Hnízdní jamku samice sýkory vystýlá různými
přírodními i syntetickými materiály podle současné nabídky ve
svém blízkém okolí. Vejce sýkor jsou bílá s červenohnědými
skvrnami, jejichž hustota a odstín je stejně variabilní jako
samotná výstelka.

10

10 Samice sýkor zahřívají svá vajíčka přibližně 14 dní. Po tuto
dobu sameček přináší samičce na hnízdo potravu.
11Mláďata sýkor se líhnou holá a slepá. Zbytky vaječných
skořápek pak rodiče z budky odstraní.

stáří přibližně 16 až 22 dnů. Své rodiče
ještě více než týden následují, nechávají
se krmit a postupně se učí, kde nacházet
a jak lovit potravu až do úplného osamostatnění.
Přestože jsou sýkory převážně hmyzožraví ptáci, v zimním období musejí
vzít za vděk stravou ve formě tučných
semen, která jsou pro ně v mrazivém
období bohatým a nepostradatelným zdrojem energie. V této době můžete snadno
pozorovat početná, smíšená hejna navštěvující krmítka, ve kterých díky lidem
nalézají náhradní a spolehlivý zdroj
potravy v podobě oblíbených slunečnicových semínek nebo lojových koulí.
V zimních hejnech panuje přísná
hierarchie, která zabezpečuje dominant-
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11

12

13

14

15

12 Jeden
den stará
mláďata sýkor jsou
zcela holá
a slepá.
13 Ve třech
dnech jsou
již patrné
základy
budoucího
opeření.
14 U šestidenních
mláfat jsou
již dobře
rozpoznatelné letky
i ocasní pera.

16

17

15 Osmidenním
mláďatům se
začínají otevírat oči
a pokračuje
růst per.
16 Ve věku
12 dní jsou
ptáčata plně
opeřená
a schopna
vlastní termoregulace.
Žadonění
o potravu je
stále intenzivnější.
17 Patnáctidenní mláďata si již
plně uvědomují možnost predace
a při vyrušení se tiše
a nehybně
na hnízdě
krčí.
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v často se měnících podmínkách uspějí
naopak ptáci pomalejší, ale zato hloubavější se schopností důkladně prozkoumávat své okolí a nacházet alternativní zdroje potravy. Zadíváte-li se pozorně
třeba zrovna na vaše krmítko, neuvidíte jen
hejno krásně zbarvených opeřenců, ale
také jednotlivé osobnosti ptačí říše, které stojí za naši pozornost a snahu o jakoukoli pomoc, kterou jim můžeme
poskytnout, aby nám i nadále zkrášlovali
okolí svým zpěvem i neúnavným poletováním a švitořením ve větvích.

MONITORING OBSAZENOSTI
PTAČÍCH BUDEK
18
18 Výrazně
žlutooranžově zbarvené
zobáky
mláďat
usnadňují
rodičům
jejich krmení
v přítmí
hnízdní
dutiny.
20
Pořizování
fotodokumentace je
nedílnou
součástí
monitoringu
obsazenosti
ptačích
budek.
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ním jedincům neustálý přístup k potravě.
Sledováním sýkorek koňader na krmítku
snadno odhalíte, který sameček je na
nejvyšších příčkách pomyslného žebříčku. Projevuje své dominantní postavení
ostatním členům hejna prezentací širokého
černého pruhu ve tvaru přesýpacích hodin, který se táhne přes celou hruď od
zobáku až po ocas. K tomuto rituálu patří
také roztahování křídel a ocasních per
s natáčením hlavy a ukázkou sněhověbílých líček. S tím, jak se mění uspořádání hierarchie v hejnu, souvisí personalita neboli temperament konkrétních
ptáků. Ve stabilním prostředí se daří spíše
agresivním a zbrklým jedincům, kdežto

20

Díky spolupráci pedagogů, dětí a škol
mohl být v Praze vyveden nemalý počet
mláďat těch druhů pěvců, kteří si
k hnízdění vybírají vhodné dutiny. Již
druhým rokem probíhal také monitoring
obsazenosti ptačích budek, jehož výsledky
jsou více než uspokojivé.
V hnízdních sezónách 2014 a 2015
bylo zkontrolováno bezmála 500 ptačích budek, ve kterých byla pozorována
hnízda sýkor koňader, sýkor modřinek,
špačků obecných, vrabců polních, obou
druhů rehků i brhlíka lesního. Při monitoringu byla pořízena fotodokumentace
obsahu budek, která je volně přístupná
v aplikaci na webových stránkách ústavu
Ornita a umožňuje tak nahlédnutí do
soukromí ptačích budek v průběhu hnízdění. Můžete si například prohlédnout,

JAK A KDE SI FOTODOKUMENTACI
PROHLéDNU?

1) V internetovém vyhledávači zadáním
adresy webových stránek: www.ornita.cz
2) Průběh kontroly budek je možné si
prohlédnout v rubrice "Hnízdní sezóna",
kde je z každé školy uveden článek
s fotodokumentací návštěvy.
3) Podívejte se také do aplikace
MAPOVáNÍ/Ptačí budky, kde se
zobrazuje mapa Google a nad ní na
horní liště vlevo rozbalíte a označíte
název hledané školy. V mapě Google se
vám zobrazí budky v zahradě této
vybrané školy. V aplikaci je umístěna
prohlížecí fotogalerie, ve které můžete
nahlédnout přímo do budky a prohlédnout si fotodokumentaci budky ze dne
kontroly - kliknutím na číslo budky
v mapě.
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22
23
21
jak se liší skladba hnízda nebo barva
a velikost vajíček či podrobně studovat
a porovnávat jednotlivé fáze růstu a vývoje
mláďat výše zmíněných ptačích druhů. Ve
fotodokumentaci jsou však zaznamenána
i neúspěšná hnízdění, která mohla nastat
následkem náhlé změny počasí a tím
sníženou nabídkou potravy, nebo predací
hnízda či úhynem jednoho z rodičů. Zdaleka ne všechna mláďata jsou vždy úspěšně vyvedena, je však možné této úspěšnosti napomoct každoročním čištěním
budky, kdy je zapotřebí v průběhu podzimních nebo zimních měsíců z budky
odstranit starý hnízdní materiál, aby se tak
předešlo jeho hromadění a výskytu
parazitů.

21 Na webových stránkách
www.ornita.cz v rubrice
„Hnízdní sezóna“ si můžete
prohlédnout průběh kontrol
ptačích budek všech zapojených škol.
Po rozbalení lišty
„MAPOVÁNÍ/Ptačí budky“ se
dostanete na mapu Prahy
s vyznačenými lokalitami.
22 Pro výběr konkrétní školy
rozbalte lištu v levém horním
rohu.
23 Po rozkliknutí konkrétní
budky se vám zobrazí
podrobná fotodokumentace
a popis nálezu v ptačí budce.

www.ornita.cz
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TEXT: VERONIKA VOLDŘICHOVÁ, ZUZANA BARTÁKOVÁ, JIŘÍ MALINA, FOTO: PAVLÍNA RÁSLOVÁ

VODNÍ PTÁCI

kudy protékají větší řeky. V zimě se totiž většina druhů vodních
ptáků shromažďuje u větších nezamrzajících toků poté, co jim
menší rybníky a říčky zamrznou.

NOVÝ ORNITOLOGICKÝ PROGRAM PRO ŠKOLY

JAK JE TO S VÝSKYTEM VODNÍCH PTÁKŮ V ČR?

Pro školní rok 2015/2016 připravila Ornita nový vzdělávací
program pro mateřské, základní a střední školy, ve kterém
dětem představí vybrané druhy z čeledí vrubozobých,
potápek, veslonohých, brodivých a dalších. Jejich výběr byl
připraven tak, aby se posluchači dobře zorientovali v pestré
říši vodního ptactva žijícího na území České republiky.
Informace
o vodních
ptácích jsou
doprovázeny
ukázkami
živých
ochočených
jedinců.
Radost dětí
z blízkého
setkání
a kontaktu
s nimi je
vždy patrná.
Některé
druhy ptáků
si mohou
děti i pohladit, jako
husu velkou,
kachnu
divokou
nebo racka
chechtavého
. Jiné druhy
ptáků pak
mohou děti
sledovat
s respektem
a jistým
odstupem,
jako
například
čápa bílého
nebo
kormorána
velkého.
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V minulých letech proběhla ve školách řada tematických
ornitologických programů pro školy (Desatero sov, Kam ptáci letí,
Predátoři kolem ptačích budek, Ptáci v naší zahradě, Sedmero
krkavců atd.) a letošní program „Vodní ptáci“ na celý cyklus volně
navazuje. Všechny přednáškové cykly mají jeden společný cíl:
seznámit posluchače s druhy ptáků, kteří žijí v našem bezprostředním okolí, strádají, nebo se přizpůsobují vlivům člověka,
a pomoci tak dětem získat trochu jiný pohled na zásahy do krajiny,
kterými přírodu přetváříme.
Vodní ptáci jsou nepochybně zajímavým tématem pro všechny
pozorovatele přírody, protože se s nimi setkáváme na řekách, rybnících a dalších vodních nádržích a tocích po celý rok. V rámci
programu „Vodní ptáci“ se děti na přednáškách seznámí s těmi
druhy vodních ptáků, které mohou ve svém okolí běžně pozorovat.
Přednáška je doplněna zajímavými videi ze života vodního ptactva a ukázkami z jejich života. Aby jména a vzhled těchto druhů
ptáků nikdo nezapomněl, na památku si každý posluchač odnese
tištěný rozvrh hodin s vyobrazením všech vodních ptáků představených na přednášce. Ani pedagogové nepřijdou zkrátka,
protože každá škola dostane několik kusů tištěných encyklopedických plakátů Vodní ptáci a tematický pracovní list, ve
kterém si mohou nově nabyté informace o ptactvu s dětmi
zopakovat. Díky tomu se žáci naučí rozpoznávat vybrané druhy
vodních ptáků, jejich charakteristiky a budou rovněž vědět, kde
a jak si mohou výskyt vodních ptáků ve volné přírodě ověřit. Školy
mohou po přednášce udělat s dětmi vlastní terénní vycházku, kde
budou vodní ptáky pozorovat. Výhodu mají školy ve městech,

Vodní ptáci nejsou taxonomickou skupinou (nejsou to příbuzné
druhy), ale jsou skupinou ekologickou, která je tvořena zejména
druhy z řádů vrubozobí, potápky, veslonozí, brodiví, dlouhokřídlí
a krátkokřídlí. Typické je pro ně přizpůsobení tvaru těla i nohou
k plavání či potápění za účelem hledání potravy ve vodě. Mnoho
druhů potřebuje k hledání potravy čistou vodu a právě tato
skutečnost je pro ně (např. ledňáček nebo potápky) limitující.
Některých druhů vodních ptáků u nás naopak mírně přibývá (např.
labutí a kormoránů).
Na otázky o stavech vodních ptáků se snaží odpovědět ornitologové, kteří pravidelně provádějí monitoring vodních ptáků.
Sledování vodních ptáků patří k hlavním zimním aktivitám většiny
terénních ornitologů. V zimním období se k nám totiž přesouvají
ze severu a severovýchodu Evropy a Asie některé ptačí druhy,
které u nás v jiném ročním období nemůžeme zastihnout. Řada
z nich naším územím v tuto dobu jen protahuje, pro jiné druhy je
území naší republiky konečným nebo alespoň chvilkovým
zimovištěm. Od roku 1966 probíhá v polovině ledna ve většině
států Evropy mezinárodní sčítání zimujících vodních ptáků a ČR
se účastní této akce hned od samého počátku. Od 35 sčítaných
lokalit v roce 1966, tehdy ještě na území celého Československa,
se v roce 2007 sčítalo na 630 lokalitách a to jen na území ČR.
Mezinárodní sčítání vodních ptáků není samoúčelnou aktivitou,
i když pro někoho to jistě může být jen pouhá zábava a příjemně
strávený pobyt v přírodě. Dlouhodobé sčítání v jednom termínu
umožňuje sledovat změny početnosti jednotlivých druhů, lze např.
na základě úbytku zimujících ptáků v celé Evropě usuzovat na
problémy určitého druhu na hnízdištích, což by jinak mohlo zcela
uniknout pozornosti. V posledních několika letech je věnována
velká pozornost zejména sledování změn početnosti a distribuce
zimujících vodních ptáků v závislosti na měnících se klimatických
podmínkách.
Na počtu některých druhů je také vidět charakter zimy v celé
Evropě. Když je zima mírná, tak např. počty kachen divokých
nebo racků chechtavých a bouřních jsou u nás vyšší, neboť u nás
zimují i ti jedinci, kteří normálně zimují jižněji. Když je zima
krutá, jsou počty těchto druhů samozřejmě nižší, ale zvedne se
např. počet morčáků velkých, kterým zamrzne Baltské moře, kde
zimují normálně. V neposlední řadě slouží údaje získané při těchto
akcích například k vytipování významných evropských zimovišť
a tahových shromaždišť a v mezinárodním kontextu je pak snazší
prosadit jejich ochranu.
Sledování vodních ptáků probíhá na všech větších řekách
a také na všech nezamrzlých jezerech, zatopených pískovnách,
rybnících apod. Právě velké řeky, které protékají mnoha městy,
jsou vhodným místem ke sledování vodních ptáků i pro školy.
Vodní ptáci se zde často shromažďují ve velkém množství a žáci si
zde mohou doplnit výuku a nabyté znalosti z programu Vodní ptáci
o praktické terénní pozorování.
Pro velký zájem jsou již všechny termíny programu „Vodní
ptáci“ pro letošní školní rok až do konce června obsazené. Zájemci
o účast se ještě mohou přihlásit na e-mail: info@ornita.cz pro
případ, že by se některý z obsazených termínů uvolnil.

www.ornita.cz
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TEXT: VERONIKA VOLDŘICHOVÁ, FOTO: MICHAL CIHLÁŘ

Papoušík
růžohrdlý,
Agapornis
roseicollis,
kolorovaná
plastika
z papíru,
výška 18 cm,
1992

ILUSTRÁTOR PŘÍRODY
MICHAL CIHLÁŘ

ANEB: ÚPLNĚ JINÝ, MOŽNÁ I PŘEKVAPIVÝ ZPŮSOB ZPODOBŇOVÁNÍ ZVÍŘAT

Michal Cihlář se narodil 16. 9. 1960 v Praze, kde v roce
1987 absolvoval Vysokou školu uměleckoprůmyslovou, obor
Knižní kultura a písmo. Od té doby je ve svobodném
povolání. Věnuje se paralelně volné a užité grafice, zejména
ilustraci. Technikou barevného linorytu se systematicky
zabývá již od roku 1981. Uspořádal 45 samostatných výstav
a za svůj přínos české grafice obdržel Cenu Vladimíra
Boudníka za rok 2002. V posledním desetiletí společně se
ženou, Veronikou Richterovou, dokumentárně fotografují
a ze svých cest sestavují autorské publikace. Jejich
monotematickou monografii Zvěrstvo vydalo roku 2007
nakladatelství Gallery.
Jak jste s ilustrováním přírody začínal?
Naprosto nenápadně. Jako dítě jsem nebyl posedlý bagry, auty
ani letadly jako ostatní chlapečci, ale zajímali mě motýli, brouci
a vůbec všechna zvířata. Snad jen ryby mě nebraly. V šedesátých
letech ale nebylo moc fotografických knih o přírodě, publikace
byly většinou jen ilustrované, takže jsem to bral jako zcela
přirozený návod k vlastnoručním pokusům zaznamenávání
přírody. Pamatuji si, že jsem jako dítě choval v teráriu polní myši
a kreslil jsem si pak svou vlastní naučnou ilustraci, jak si v díře
staví pelech. A když jsem pak asi v devíti letech dostal od rodičů
východoněmecký fotoaparát Vera, tak jsem hned šel do zoo, abych
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mohl dokumentovat exotickou přírodu. Vzpomínám si, že mne
nejvíc zaujali kopulující sloni a že jsem mnoho drahocenných
políček černobílého kinofilmu vyplácal na ně, aniž bych tušil, co
to fotím. U fotografování přírody jsem měl od začátku laťku
zatraceně vysoko, protože táta už od roku 1966 odbíral National
Geographic… Pak jsem si doma prosadil zakoupení andulky, což
bylo jediné zvíře, které jsem si v činžáku mohl dovolit. A té jsem
pak založil klasické fotoalbum, kam jsem nejen vlepoval svoje
fotky, ale kam jsem i kreslil. Papoušci ostatně dodnes patří k mým
oblíbeným zvířatům.

Gekončík noční,
Eublepharis macularius,
kolorovaná plastika papíru,
délka 16,5 cm, 2007

Papoušík
Fischerův,
Agapornis
personata
fischeri,
kolorovaná
plastika
z papíru,
výška 9 cm,
2007
Felzuma
madagaskarská,
Phelsuma
madagascariensis,
kolorovaná
plastika
z papíru,
délka 26 cm,
2007

Co nejraději kreslíte, co vás na ilustrování nejvíc baví?
Jak jsem už řekl, papoušci. A tučňáci. Slonů jsem nadělal
moře… Mou životní profesí ale není ilustrátorství, jsem grafik ve
svobodném povolání, dělám nejrůznější linoryty a pohybuji se
stále mezi volnou a užitou tvorbou. Ilustroval jsem i mnoho knih,
ale málokdy byly jen o přírodě. Jednou z mých posledních knih
byla třeba Odysseova dobrodružství. Ale i tam jsem si našel
kapitolu, která mě jako milovníka přírody vyloženě těšila. Je to
moment, kdy kouzelnice Kirké kouzelným proutkem promění
Odysseovy bojovníky v prasata… Své nejintenzivnější „zvířecí“
období mám už ale dávno za sebou, bylo v letech 1997 až 2006,
kdy jsem pro Zoo Praha vytvořil její kompletní linorytový image.
Rád bych ale čtenářům představil úplně jiný, možná
i nečekaný způsob zpodobňování zvířat, kterým jsem se před lety
Mlok skvrnitý, Salamandra
salamandra, plastika z papíru,
syntetický email,
délka 17 cm, 2006

intenzivně zabýval. Výsledek se dá vnímat buď přímo v 3D anebo jako fotografická pseudoilustrace. Všechno začalo zase papouškem, někdy v roce 1991. Tehdy jsem z kusu novin poprvé
umačkal váleček a pevně ho omotal drátem, až vznikl tvar papouška vlnkovaného. Na tento polotovar jsem potom lepidlem
nakašíroval kousky natrhaných novin a pak to celé temperami
obarvil tak, že andulka vypadala jako živá. Umístění na bidýlko do
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Ťuhýk obecný, Lanius collurio, kolážovaná plastika
z papíru, délka 16 cm, 2006

Ropucha zelená, Bufo viridis, kolorovaná plastika
z papíru, délka 7 cm, 2006

klece to ještě dost vylepšilo. A to je právě to, co mě na tom baví
nejvíc, že nejde o klasickou sochu, ale o model, je to kopie zvířete
v jeho životní velikosti. Přitom se jedná o stejný princip aktivní

Lori
ozdobný,
Trichoglossus
ornatus,
kolorovaná
plastika
z papíru,
délka 35 cm,
1998
Nártoun
celebeský,
Tarsius spectrum,
kolorovaná
plastika
z papíru,
výška 20,5 cm,
2006
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Rosnice Peronova, Litoria peronii,
kolorovaná plastika z papíru, staniol, délka 14 cm, 2006

relaxace, jako když si někdo sestavuje modely letadýlek nebo
Karlštejn z Abíčka. Liší se to pouze v tom, že já na rozdíl od
leteckého modeláře pracuji s nadsázkou a určité nedokonalosti
a stylizaci povyšuji na umění. Dělal jsem takhle z papíru i hejno
tučňáků, jak skáčou z ledovce do moře. Moře simulovala skleněná
krychle 1x1x1 metr. Sklo jsem natřel šmolkou, hladina moře byla
z celofánu a v krychli bylo na silonech vyvázaných dalších šest
plovoucích tučňáků. Celé to vypadalo velmi věrohodně a navíc

Tučňák kroužkový, Pygoscelis adeliae, kolorovaná
plastika z papíru, 41 x 43 x 95 cm, 1989

i velmi pop-artově. Ale vůbec nejzábavnější je pro mne následné
fotografování těchto modelů. Fotím přímo v přírodě a smysl
celého snažení vidím v mystifikaci. Chci vzbudit pocit, že na fotce
je opravdová žába nebo pták. Pokud diváka bude na fotografii
něco podprahově dráždit a zneklidňovat, tak to splnilo svůj účel.

Jak se ilustrování přírody snoubí s vaším povoláním?
To teda nevím. Nechci spekulovat… Ale třeba si myslete, že
pravé umění by vždycky mělo vycházet ze studia reality a přírody.
A že by se pořád mělo respektovat řemeslo. Že by prostě umění
nemělo být jen o náhodě a o prázdných gestech nabobtnalého ega.
Kdysi bylo každé namalované zátiší označováno jako
„naturmort“ a vůbec se netušilo, že jednou budeme mluvit o nějakém umění. A já jsem stále schopen si takovou pravou mrtvou
přírodu sám doma vyrábět. Pro radost. A také bez ambicí, že dělám
nějaké umění… No a to je vlastně ten největší bonus mé profese,
že naprosto sama od sebe zabrání tomu, aby vznikl další model
letadla či Karlštejna.

Vakoplšík
létavý,
Acrobates
pygmaeus,
kolážovaná
plastika
z papíru,
drát, 2007.

Máte nějaké ilustrátorské přání nebo plány do budoucna?
Delší dobu mne fascinuje pohled na vakovlka. Vyhledávám
jeho vycpaniny v různých muzeích a fotografuji si je. V Basileji
v expozici s vakovlkem promítají dokonce i unikátní záběry
posledních kdysi živých exemplářů. Už před devíti lety jsem
udělal vakovlka jako kolorovaný linoryt a docela bych si přál
vyrobit si jednoho i ve 3D životní velikosti.
www.michalcihlar.com

43

..DOHQGÂĒ=DRVWĒHQRQD-L]HUN\
DOHQGÂĒ=DRVWĒHQR
WĒ QD-L]HU
- N\
 

.DOHQGÂĒ
.DOHQGÂĒ =DRVWĒHQR
=DRVWĒHQR QQD
D -L]HUN\
-L]HUN\ 
 MLì
MLì SSÂWÞP
ÂWÞP URNHP
URNHP SRPÂKÂ
SRPÂKÂ REQRYĂ
REQRYĂ
SĒÎURGQÎKR
SĒÎURGQÎKR SSURVWĒHGÎ
URVWĒHGÎ -L]HUVNÞFK
-L]HUVNÞFK KRU
KRU -HKR
-HKR ]DNRXSHQÎP
]DNRXSHQÎP VL
VL PDMLWHO
PDMLWHO SĒLQHVH
SĒLQHVH
GRPĚ
GRPĚ QQHMHQ
HMHQ NNUÂVQÊ
UÂVQÊ IRWRJUDILH
IRWRJUDILH WĂFKWR
WĂFKWR KRU
KRU DOH
DOH ]ÂURYHČ
]ÂURYHČ SĒLVSĂMH
SĒLVSĂMH QD
QD MMHMLFK
HMLFK
REQRYX6DPRWQÞNDOHQGÂĒVHVWDYLODRGERUQÂSRURWD]HVQÎPNĚ]DVODQÞFK
REQRYX 6DPRWQÞ NDOHQGÂĒ VHVWDYLOD RGERUQÂ SRURWD ]H VQÎPNĚ ]DVODQÞFK
GR
GR VWHMQRMPHQQÊ
VWHMQRMPHQQÊ IIRWRJUDILFNÊ
RWRJUDILFNÊ VVRXWĂìH
RXWĂìH .DOHQGÂĒ
.DOHQGÂĒ 9ÂV
9ÂV ]DYHGH
]DYHGH QD
QD ]QÂPÂ
]QÂPÂ
LL QQH]QÂPÂ
H]QÂPÂ P
PÎVWD
ÎVWD XNÂìH
XNÂìH 99ÂP
ÂP QHWUDGLðQÎ
QHWUDGLðQÎ SRKOHG\
SRKOHG\ QHER
QHER ]DMÎPDYÊ
]DMÎPDYÊ XXNÂ]N\
NÂ]N\
]URVWOLQQÊĒÎ{H
]URVWOLQQÊĒÎ{H
11ÂVWĂQQÞNDOHQGÂĒYHIRUPÂWX$QDURNMHPRìQÊ]DNRXSLW]DFHQX
ÂVWĂQQÞNDOHQGÂĒYHIRUPÂWX$QDURNMHPRìQÊ]DNRXSLW]DFHQX

 ..ð
ð ==DVODW
DVODW 99ÂP
ÂP KKR
R P
PĚìHPH
ĚìHPH SSR{WRX
R{WRX ==GH
GH MMH
H YY{DN
{DN SRWĒHED
SRWĒHED SSĒLSRðÎWDW
ĒLSRðÎWDW
MH P
PRìQÊ
RìQÊ
FFHQX
HQX SSR{WRYQÊKR
R{WRYQÊKR DD EEDOQÊKR
DOQÊKR NWHUÂ
NWHUÂ ðLQÎ
ðLQÎ 
 .ð
.ð .DOHQGÂĒ
.DOHQGÂĒ MH
RREMHGQÂYDW
EMHGQÂYDW QQD
D WWHOHIRQQÎP
HOHIRQQÎP ðÎVOH
ðÎVOH 
 
 
 2QGĒHM
2QGĒHM 3HWURYVNÞ
3HWURYVNÞ  QHER
QHER
HHPDLOHP
PDLOHP MML]HUN\#HFQF]
L]HUN\#HFQF] 

1DGDFHSUR]ÂFKUDQXDREQRYX-L]HUVNÞFKKRU
1DGDFHSUR]ÂFKUDQXDREQRYX-L]HUVNÞFKKRU
0JU2QGĒHM3HWURYVNÞĒHGLWHO
0JU2QGĒHM3HWURYVNÞĒHGLWHO
WHO
WHO
HPDLOML]HUN\#HFQF]
HPDLOML]HUN\#HFQF]

ZZZML]HUN\HFQF]
ZZ
ZZML]HUN\HFQF]
ðÛ
ðÛ
)RWR-DURVODY0RUDYHF
)RWR-DURVODY0RUDYHF

