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Vážení čtenáři
aro je tady a i když zima nebyla nijak mrazivá, všichni už se těšíme na
jarní slunko probouzející přírodu. Při vzpomínce na loňské mimořádně horké a suché léto jsme se rozhodli alespoň trochu pootevřít
problematiku klimatické změny. Nechceme se pouštět do diskuze o příčinách,
rozsahu a postupu těchto změn, spíše se soustředíme v tomto i následujících
číslech časopisu na popis jejich důsledků. Současně se budeme snažit zjistit,
jak se o klimatických změnách učí na školách, a jestli vlastně vůbec existuje
nějaký ucelený pohled na jednotlivých stupních škol, jak s touto problematikou studenty a žáky seznamovat. První rozhovor, tentokrát s paní magistrou
Nodžákovou z Gymnázia Jana Palacha, podle mého názoru naznačuje zatím
spíše hledání cesty k uchopení tohoto tématu ze strany pedagogů (i když
v tomto případě za správný konec). Kdo jiný než pedagog by měl umět
studentům srozumitelně toto téma zaplňující čím dál více mediální prostor
RNDr. Miloš
vysvětlit a vzbudit jejich zájem? Několik článků na toto téma přinášíme Gregar
i v tomto čísle. V našem webovém archivu jich najdete celou řadu.
Pokračujeme i dále se seriálem o Berounce a jejím okolí. Tentokrát se
Jirka Juřík nechal inspirovat barokem a na vás je, jestli pozvánku na výlet do
této krásné krajiny přijmete. V jarním období to nebudou jenom barokní
památky, které budou na jednotlivých trasách k vidění. Stejná pozvánka platí
pro nově otevřené části bývalého vojenského újezdu na Brdech. Pokud máte
nabitý program a nevyjde vám volno na celý den či dva, zkuste se alespoň
rozhlédnout po naší stověžaté matičce. A odkud je nejlepší rozhled? No přeci
z rozhledny. Možná ani nevíte, kolik jich Praha má.
Ve spolupráci s Českou společností ornitologickou jsme připravili
zajímavý článek o července obecné, která byla vyhlášena ptákem roku 2016.
Přestože se jedná o běžný druh, je určitě mnoho věcí, které o červenkách
nevíte, a že i tak mírumilovně vypadající ptáček dokáže být v období potravní
nouze pěkný rváč, vás určitě překvapí. Na poslední stránce časopisu najdete
výzvu ornitologů k pomoci při mapování pro ptáky nebezpečných prosklených
zastávek. Jednoduchými samolepkami se dá zabránit úhynu velkého množství
zejména mladých ptáků. Tak jestli nějakou takovou skleněnou plochu znáte,
napište na web zastavky.birdlife.cz, přispějete tím dobré věci.
Přeji vám hezké jarní období a v případě nějakých těch jarních plískanic
i příjemné chvilky v křesle s naším časopisem.
Miloš Gregar, šéfredaktor
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TEXT A FOTO: JAN PLESNÍK

EKOSYSTÉMY A ZMĚNY PODNEBÍ:

ŠKATULATA,
MĚŇTE SE A HEJBEJTE SE!
Ekosystémy na změny podnebí obvykle nereagují jako celky, ale zejména
prostřednictvím druhů, které je vytvářejí. Proto i vzájemné vazby mezi
organismy mohou významně ovlivňovat jejich odpověh na měnící se podnebí
(viz článek v tomto čísle na str. 8–13).
A ještě jednu podobnost mezi tak rozdílnými biologickými soustavami, jakými
druhy a ekosystémy bezesporu jsou, bychom měli v této souvislosti zmínit. Již
jsme uvedli, že ochráncům přírody dělají vrásky především organismy, jichž
početnost se sníží a areál rozšíření zmenší právě jako reakce na změny
podnebí. V krajním případě takové druhy zcela vymizejí. Naopak druhům se
širokou ekologickou nikou, které nemají specifické nároky na prostředí,
a teplomilným organismům může zvyšující se proměnlivost klimatu vysloveně
prospívat. Podívejme se nyní na očekávané vítěze a poražené mezi ekosystémy,
a to na naší planetě, v Evropě a v České republice.
OD KORÁLOVÝCH ÚTESŮ
V LUXUSNÍCH TURISTICKÝCH
DESTINACÍCH AŽ PO
KRUŠNOHORSKÁ RAŠELINIŠTĚ

Mezi změnami podnebí na Zemi nejvíce
zranitelné ekosystémy patří korálové útesy, mangrovové porosty a také vysokohorské prostředí. Dopady probíhajících
a očekávaných změn podnebí významně
pocítí také zbytky původních travinných
porostů, ekosystémy permafrostu (věčně
zmrzlé půdy), rozlohou malé ostrovní
ekosystémy a v neposlední řadě také
rašeliniště, především vrchoviště. Jednomu z nejurgentnějších problémů, vyvolaných klimatickými změnami, blednutí
korálů, se věnujeme podrobněji v rámečku na následující straně. Přes různorodou
odpověď na současnou dynamiku podnebí nemají z pohledu budoucího vývoje
vyhráno ani oblasti Arktidy a Antarktidy,

ba právě naopak. Ani v tomto případě si při
hledání důvodů, proč tomu tak je,
nemusíme brát dýmku, lupu a kostkovanou
loveckou čapku legendárního soukromého
pátrače Sherlocka Holmese: nemají se
totiž už kam posunout, aby byly co
nejblíže pólům.
Naproti tomu v táboře pomyslných
šampiónů se ocitnou zejména plochy s nedostatkem vláhy. Suché oblasti jsou různě
velké plochy, kde nedostatek vody v kapalném stavu představuje pro biotu (živou
složku ekosystémů) hlavní omezení. Na
rozdíl od chladných oblastí v nich teploty
obvykle neklesají pod bod mrazu na
dostatečně dlouhé období, které omezí
nebo zabrání růstu rostlin. Poušť a polopoušť vyvolávají ve Středoevropanech
představu rozsáhlých území téměř bez života. Oblasti s nedostatkem srážek ale
zahrnují širokou škálu přírodních stano-

Lužní lesy, jako je porost v Litovelském
Pomoraví, dokáží zpomalit a snížit povodňovou
vlnu. Poslední tři větší komplexy lužní krajiny na
jižní a střední Moravě, mezi nimi i Litovelské
Pomoraví, zadržely v červenci 1997 více vody
než všechny přehrady v povodí Moravy, Dyje
a Odry dohromady.
Rozlohou malé, často zbytkové biotopy se specifickým mikroklimatem mohou být v ČR narušeny
změnami podnebí nejvíce. Právě mezi takové
patří i váté písky. Na rozdíl od pobřežních dun
nebývají slané a nedosáhne na ně hladina
spodní vody. Přírodní památka Písečný přesyp
u Píst v okrese Nymburk se nachází jen na
3,7 ha.

višť, od pouští a polopouští přes travinné
biotopy jako jsou savany a stepi až po
mnoho různých typů křovinatých ploch.
V současnosti pokrývají suché oblasti asi
pětinu zemské souše a žije v nich plná
třetina obyvatelstva naší planety. Aridní
a semiaridní biotopy se na Zemi nadále
rozšiřují, a to nejen v důsledku změn
podnebí, ale i špatného obhospodařování
půdy.
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ekosystémů jsou v Evropské unii podle
údajů z roku 2015 pod největším tlakem
klimatických změn písečné duny a rašeliniště.

Severský jehličnatý (boreální) les se
posouvá severněji a obsazuje plochy, kde se
dříve nacházela tundra.
Směrem
k severnímu
pólu se hýbe
i jeho jižní
hranice
rozšíření. Na
snímku tajga
v ruské části
Karélie.

KdyŽ Koráli BledNou
Většina drobných přisedle žijících bezobratlých, korálnatců, osídluje mělká moře tropického
a subtropického pásu, kde průměrná teplota vody v průběhu roku neklesá pod 20 °C a obvykle
kolísá v rozmezí 25 – 29°C. Největší význam pro přírodu má klíčová schopnost korálnatců vytvářet
z uhličitanu vápenatého nebo rohovité látky zvané koratin vnější pevnou kostru často obřích útesů.
Bohužel korálnatci se vyznačují jednou nepříznivou vlastností: bývají velmi citliví na jakékoli
změny prostředí. Zelené řasy, žijící s nimi v úzké symbióze, poskytují těmto živočichům tolik
potřebné živiny a kyslík. Pokud řasy z nějakého důvodu vymizí, následně odumírá i korál, jenž
ztrácí barvu a zanechává vápenitou kostru zcela bílou. Proto popsaný proces označujeme jako
blednutí nebo bělení korálů. K tomu, aby blednutí korálů začalo, postačuje zvýšení teploty mořské
vody nad normální dlouhodobý průměr teplejší části roku jen o 1°C. Navíc voda kyselejší
v důsledku vyšší koncentrace oxidu uhličitého v ovzduší výrazně snižuje dostupnost uhličitanových
iontů, nezbytných pro vytváření vnější kostry korálů.
rozsáhlé blednutí korálů, dávané do souvislosti s výskytem jevu el Niňo, ovlivňuje kolonie korálů
v různém rozsahu. el Niňo se obvykle dostavuje jednou za tři až čtyři roky a označujeme jím
přesuny obrovského množství teplé vody v Tichém oceánu, začínající u kalifornského pobřeží
a vtékající až do antarktických vod.
Plamínek naděje přece jen existuje. Nedávno uveřejněné výsledky výzkumu amerických vědců
naznačují, že větevník Acroporra hyacinthus, zkoumaný druh korálnatců vytvářejících útesy, se
zvyšující se teplotě přizpůsobuje nejprve fyziologicky, během života určitého jedince. uvedený
proces označujeme jako fenotypovou plasticitu. Naopak genetická adaptace je záležitostí až
několika generací zkoumaných mořských živočichů.
Soubory scénářů dalšího vývoje podnebí
přinášejí pro Evropu poměrně dobrou
zprávu. Předpokládají totiž, že jeho
dopady na přírodu a krajinu na našem
kontinentě nebudou tak drsné jako kupř.
v Africe či Austrálii.
Odborníci se domnívají, že proměňující se klima bude nejvíce poškozovat
Středomoří a oblast Alp. Oblast kolem
Středozemního moře již dnes trpí sužujícím suchem. Navíc jde o jednu z nejdéle
a nejvíce lidmi využívaných částí naší
planety s řadou ostrovů spíše střední či
menší velikosti. I Alpy již dnes čelí
a v budoucnosti budou muset ještě více
čelit důsledkům nestálosti klimatu. V této
souvislosti musíme uvést zprávu, která milovníky zimních sportů z České republiky
zrovna nepotěší. Jedna z projekcí budoucího vývoje podnebí tvrdí, že se průměrná

EVROPA: ŠTĚSTÍ V NEŠTĚSTÍ
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Rozmanitost biotopů i poměrně široká
škála scénářů budoucího vývoje podnebí
ztěžují možnost jednoznačně určit dopady
klimatických změn na přírodu a krajinu
ČR. Přesto aktuální projekce očekávají
jisté oteplení, prodloužení vegetačního
období, změnu srážek v průběhu roku,
nedostatek vláhy z důvodů zvýšeného celkového výparu a zvýšený výskyt extrémních klimatických jevů jako jsou období
sucha, přívalové deště a s nimi související
bleskové povodně nebo, ač to zní jen málo
pravděpodobné, i tornád.
Hlavní dopady pokračující a předvídané proměnlivosti podnebí v ČR na přírodní
a krajinné dědictví shrnuje rámeček na
následující straně. Mezi změnou podnebí
nejvíce zranitelné ekosystémy u nás patří
horské ekosystémy a ekosystémy tvořené

A CO ČESKÁ REPUBLIKA?

zimní teplota ve Švýcarsku zvýší do roku
2050 téměř o 5°C, což mj. zásadně ovlivní
zimní turistiku, zdroj obživy nemalé části
obyvatelstva země helvetského kříže.
V ostatních částech našeho kontinentu
očekávané změny podnebí některé základní životadárné procesy, jako je opylování,
tvorba půd nebo fotosyntéza, sice ovlivní
negativně, ale jiné naopak možná trochu
překvapivě podpoří. Ze suchozemských

Rozbor změn areálu rozšíření 119 druhů denních
motýlů na území dnešní ČR od 50. let 20. století
do roku 2001 potvrdil, že 12 – 15 z nich
vystupuje do větších nadmořských výšek.
V posledních letech bylo ale zaznamenáno také
šíření některých druhů, zejména z jihu či v menší
míře ze západu, které bývá dáváno do souvislosti
se změnami klimatu. V tom případě se vracejí
druhy denních motýlů, kterým člověk v minulosti
zničil stanoviště, ale které v dnešním teplejším
podnebí dovedou najít jiné pro ně vhodné
prostředí.

Část
Středomoří
sužuje už
v současnosti dlouhodobý, místy
výrazný
nedostatek
srážek.
Obrázek
přibližuje
suchý skalnatý biotop
v okolí
Chanii na
řecké Krétě.

Horní hranici lesa najdeme na řadě míst ve vyšší nadmořské výšce než před sto lety. Julské Alpy ve
slovinském národním parku Triglav mohou podle scénářů očekávat další zvýšení průměrné teploty.

JAK S VelKou PrAVděPodoBNoSTí oVliVNí ZMěNy PodNeBí Přírodu
A KrAJiNu ČeSKé rePuBliKy?
Přírodní a přírodě blízké ekosystémy budou v závislosti na narůstající zeměpisné šířce
a nadmořské výšce ovlivněny úbytkem a až úplným vymizením určitých druhů a šířením
jiných, a to včetně patogenních a invazních nepůvodních organismů. Vzhledem
k mozaikovosti krajiny a malé rozloze některých biotopových plošek a poměrně malé
rozloze Čr lze očekávat výrazné změny až zánik některých přírodních a přírodě
blízkých ekosystémů bez ohledu na jejich polohu v rámci Čr.
Změny podnebí ovlivní také šíření a migraci volně žijících živočichů.
obhospodařované umělé ekosystémy budou ohroženy zejména v nižších oblastech Čr,
kde je již nyní limitujícím činitelem omezená dostupnost vody a kde je možné očekávat
významný výskyt stávajících i nově se šířících patogenních organismů a ekonomicky
závažných druhů.

zbytky původních travinných porostů.
Předpokládáme, že klimatické změny nejvíce zasáhnou ekosystémy nad posouvající
se hranicí lesa, a to ve všech třech pohořích, v nichž se v ČR vyskytují (Krkonoše,
Kralický Sněžník, Hrubý Jeseník). Jejich
zranitelnost ještě umocňuje poměrně malá
rozloha.
Českou republiku poznamená hlavní
posun areálu rozšíření planě rostoucích
rostlin a volně žijících živočichů, k němuž
dojde na evropském kontinentě, tj. z jihozápadu na severovýchod. S velkou
pravděpodobností vyhynou zejména alpinské druhy a poddruhy planě rostoucích
rostlin a také taxony a ekologické/funkční
skupiny, vázané na biotopy se specifickými mikroklimatickými podmínkami (ledovcové kary, vrchoviště, váté písky).
Změny podnebí nejvíce postihnout horské
rostlinné druhy a poddruhy s omezeným
areálem rozšíření, na prvním místě z biogeografického hlediska mimořádně cenné

horské endemity. Ze 431 rostlinných druhů, vyskytujících se v ČR, na Slovensku
a Maďarsku, podle jednoho ze scénářů jich
do roku 2100 40 vymizí: naopak 84 rostlinných druhů zmiňované tři státy nově
osídlí. V ČR jsme již zaznamenali přesun
klíšťat obecných (ixodes ricinus) do vyšších nadmořských výšek. A tak se s uvedeným přenašečem závažných nákaz můžeme setkat nejen v pražské Stromovce, ale
i na krkonošských hřebenech v 1 250 m n. m.

OVLÁDNE PŘÍRODU ŠEDIVÁ
STEJNOST?

„Předvídat je vždy obtížné, zvláště pokud
jde o budoucnost.“ Bonmot geniálního
dánského jaderného fyzika Nielse Bohra
platí i pro změny podnebí. Přesto se o to na
závěr našeho článku pokusíme.
Zatímco původní druhy mohou vlivem
změny podnebí a invazních nepůvodních
druhů a při spolupůsobení dalších činitelů
vnějšího prostředí, jako je rozpad, ničení

Mangrovové porosty, soubory keřů a stromů, osídlují tropické a subtropické oblasti přímo v pásmu mezi
přílivem a odlivem jako v povodí řeky Parramatta v australském Novém Jižním Walesu. Od roku 1980
jich lidé na naší planetě zničili celou čtvrtinu jejich tehdejší rozlohy. Rychlost jejich úbytku je tak třikrát
až čtyřikrát větší než v případě suchozemských lesů. Přitom právě mangrovové porosty dokáží tlumit
dopady mimořádných přírodních jevů, jako jsou hurikány nebo mohutné mořské vlny (tsunami).

Vzrůst teploty mořské vody jen o 1-2°C nad dlouhodobé letní
maximum, k němuž dochází v korálových útesech v důsledku
změn podnebí, vyvolá hromadný úhyn řas, na nichž jsou
existenčně závislí korálnatci žijící s nimi v symbióze. Fotografie
byla pořízena v národním parku Baie Terney, ležícího u pobřeží
seychelského ostrova Mahé, kde blednutí korálů již začalo.

a úbytek přírodního a přírodě blízkého
prostředí, nadměrné využívání populací
planě rostoucích rostlin a volně žijících
živočichů a dalších organismů, kupř. hub
či řas, znečišťování prostředí cizorodými
látkami či ukládání živin v prostředí,
dramaticky snižovat početnost nebo z našeho území úplně vymizet, část z nich
nahradí omezený počet značně přizpůsobivých invazních nepůvodních druhů
nebo všudypřítomných druhů se širokou
ekologickou nikou. Nejsme příznivci
alarmujících, vysloveně pesimistických
a všechno předem vzdávajících předpovědí, ale i když se ručička neúprosně
blíží k dvanáctce, ještě se na předvídanou
budoucnost přírody a společnosti můžeme, byť narychlo, alespoň částečně
připravit.
www.cbd.int/climate
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TEXT: JIŘÍ JUŘÍK, FOTO: JIŘÍ JUŘÍK A JAN KUBEŠ

Předání cen
se zúčastnili
zástupci
základních
škol,
gymnázií
a odborné
veřejnosti.

PŘEDÁNÍ CEN
Při příležitosti 35. výročí založení časopisu NIKA se dne 9. prosince 2015
uskutečnilo v Knihovně Václava Havla
předání cen časopisu NIKA předním
českým přírodovědcům.
Slavnostní událost zahájil ředitel
Knihovny Václava Havla, pan Michael
Žantovský. Ve svém uvítání uvedl, že místo konání akce nebylo vybráno náhodně
vzhledem k tomu, že cenu časopisu NIKA
v roce 2002 převzal také tehdejší prezident
Václav Havel.

Přírodovědcům osobně
gratuloval
PhDr. Jaroslav Vodička,
ředitel
ZŠ Mládí
v Praze 13
a 3 žákyňě
školy, které
pro oceněné
namalovaly
autorské
obrazy květin
Zleva
RNDr. Miloš
Gregar,
Prof. RNDr.
Bedřich
Moldan, CSc.,
Ing. Dr. Vladi
mír Valenta
CSc.,
RNDr. Václav
Větvička
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Za celoživotní zásluhy o rozvoj ochrany přírody a životního prostředí byli
oceněni Prof. RNDr. Bedřich Moldan,
CSc., významný český geochemik, ekolog, publicista, ale také první polistopadový ministr životního prostředí.
Ing. Dr. Vladimír Valenta CSc., který sám
sebe představil jako jednoho z nejstarších žijících ochránců přírody. Trojici
oceněných uzavíral RNDr. Václav
Větvička, známý botanik, ale především
neúnavný popularizátor vědy a autor

Ředitelka
EKO
Gymnázia
Praha,
RNDr. Hana
Pokorná
přivedla
3 studenty,
ti namalovali
výtvarná díla
na téma
„Děkujeme,
že chráníte
naši Zemi“.
Účastníky
setkání
přivítal
osobně
ředitel
Knihovny
Václava
Havla pan
Michael
Žantovský.

ČASOPISU NIKA
mnoha zajímavých knih o přírodě. Ceny
předával šéfredaktor časopisu NIKA,
RNDr. Miloš Gregar. Pokud byste se chtěli o oceněných osobnostech dozvědět
více, můžete se vrátit k loňskému říjnovému číslu časopisu NIKA, kde jsme
vám v rozhovorech všechny tři pány
představili.
Předávání cen se zúčastnili nejen
členové redakce časopisu NIKA, ale
hlavně zástupci základních škol a gymnázií i odborné veřejnosti. Po předání cen
následovaly gratulace přítomných učitelů,
žáků a studentů, doufejme, že mladé
generace budoucích přírodovědců, kteří
se rozhodli vyjádřit svůj respekt a poděkování přítomným pánům předáním
vlastnoručně vyrobených darů a kreslených výtvarných děl na téma: „Děkujeme,
že chráníte naši zemi“.

Mgr. Dita Macháčková přivedla 3 žáky ZŠ
Hostivař, kteří pro oceněné nakreslili obrázky.

Setkání uzavřela velmi zajímavá
beseda, kde měli žáci a učitelé možnost
klást oceněným dotazy jak k událostem
a zážitkům z jejich profesní kariéry, tak
i otázky týkající se současných témat
ochrany životního prostředí. Vědci si zde
také zavzpomínali na některé významné
etapy a okamžiky svého profesního
i soukromého života.
Na závěr bychom chtěli vyjádřit poděkování celému týmu Knihovny Václava
Havla nejen za poskytnutí důstojného
a příjemného prostředí pro tuto slavnostní
událost, ale především za pomoc při
uspořádání celé akce.

Vlastní
výtvarná díla
přišly osobně předat
studentky
Gymnázia
Jana Palacha
v Praze 1
pod
vedením
učitelky
biologie
Mgr.
Kateřiny
Nodžákové.
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TEXT A FOTO: JAN PLESNÍK

Vzpomínky na budoucnost?
ZMĚNY PODNEBÍ OVLIVŇUJÍ PŘÍRODU JIŽ DNES

Budoucnost není již tím, čím bývala. Paul Valéry (1871-1945)
Probíhající a očekávané změny podnebí zcela určitě patří mezi
nejvíce diskutované globální problémy lidstva související se životním
prostředím, a to hned z několika důvodů. Na rozdíl od některých
jiných celoplanetárních procesů mají bezprostřední dopad jak na
lidskou společnost jako celek, tak na jednotlivce. Jednoduše řečeno,
každý vidí, že se s podnebím přinejmenším ve střední Evropě něco
děje, že klima zkrátka není takové, jako bývalo kdysi. Navíc ani mezi
vědci nepanuje naprostá shoda na tom, co je skutečnou příčinou
popsaného jevu a jakými zákonitostmi se vlastně řídí. Zapřísáhlí
zastánci obou vyhraněných názorových táborů se v hromadných
sdělovacích prostředcích zhusta častují nejen argumenty
a protiargumenty, ale i osočeními a osobními urážkami. Původně
vědecká diskuse o možném podílu člověka na klimatických změnách
tak bohužel ke škodě věci sklouzává do ideologicky předpojatých
třenic.
V následujících řádcích se soustředíme
na jinou otázku, bezprostředně související
se zmiňovaným globálním problémem:
jaké jsou nejdůležitější dopady změn
podnebí na přírodu. Zaměříme se při tom
zejména na druhy, protože biotopům,
resp. ekosystémům je věnován v tomto
čísle našeho časopisu zvláštní článek.

Zemi a koncentrací CO2 v ovzduší pouze
slabá závislost. Příčinu změn podnebí
tudíž spatřují spíše ve změnách sklonu
zemské osy, změnách dráhy, po níž Země
obíhá kolem Slunce, a změnách úrovně
magnetické sluneční aktivity, ovlivňujících
množství slunečné energie, dopadající na
Zemi. Jiní argumentují tím, že zdaleka
nejvýznamnějším skleníkovým plynem
není oxid uhličitý, ale vodní pára a že
naprostá většina CO2 se do ovzduší
dostává přirozenými procesy jako je sopečná činnost a metabolismus světového
oceánu. Část odpůrců názorů IPCC zastává
stanovisko, že tvrzení o závažných
dopadech změn podnebí jsou nadsazená.
Známý dánský statistik zabývající se
životním prostředím Bjørn Lomborg tvrdí, že v současném světě existuje hned

PROČ JSOU ZMĚNY PODNEBÍ
PŘÍČINOU VZRUŠENÝCH
DEBAT

Podnebí představuje dlouhodobý charakteristický režim počasí určovaný energetickou bilancí, cykly v ovzduší a světovém
oceánu a vlastnostmi zemského povrchu.
Zaznamenané změny podnebí nemusejí
být důsledkem pouze přirozených procesů.
Většina pozorovaného zvýšení globálních
průměrných teplot od poloviny 20. století
je podle názoru Mezivládního panelu pro
změnu klimatu (intergovernmental Panel
on Climate Change, iPCC) s pravděpodobností vyšší než 90 % důsledkem
nárůstu obsahu skleníkových plynů
v ovzduší, k němuž přispívá i člověk. Jinak
řečeno, právě emise skleníkových plynů
jsou podle části odborníků velmi pravděpodobně hlavní příčinou recentních
klimatických změn na Zemi.
Podle některých odborníků ale existuje
mezi dlouhodobými změnami teploty na
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ZMěNy PodNeBí VerSuS GloBálNí oTePloVáNí
Titulek rámečku se může zdát na první pohled poněkud zavádějící. Vždyť o globálním
oteplování hovoří běžně nejen široká veřejnost, politici a řídící pracovníci, ale
i odborníci, kteří se uvedené problematice profesionálně věnují. Skutečností zůstává, že
se průměrná teplota planety v období, z něhož máme věrohodné údaje, postupně zvyšuje..To je ale jen jeden pohled na věc. Pravdou je, že naproti tomu se určité části Země,
kupř. Skandinávie nebo některé oblasti Jižní Ameriky, ochlazují – průměrná teplota
v nich klesá. Navíc se dynamicky proměňují také další charakteristiky klimatu, a to
často zřetelněji a nápadněji. Protože se tedy jedná o dlouhodobý proces, který zákonitě
nabývá nejrůznějších podob, takže nejde o jedinou, všude a pokaždé se stejně
projevující změnu, bude vhodnější o něm hovořit v množném čísle, tedy jako o změnách
podnebí.

V proslulém španělském národním parku Doňana studují vědci už delší dobu dopady změn podnebí na
tamější přírodu včetně nejrozlehlejších písečných dun v Evropě: slouží jim k tomu několik stálých
výzkumných ploch.
Medvěd lední (Ursus maritimus) patří mezi druhy, které změny podnebí ohrožují již dnes. Dříve lovil
nejdůležitější kořist, tuleně, číháním u děr v mořském ledu, kam se chodí ploutvonožci pravidelně
nadechovat. S úbytkem mořského ledu musí za nimi plavat nebo se vypravit na lov na souš, což
znamená více času a větší výdej energie. Důsledkem bývá menší počet odchovaných mláďat.
Mezi druhy, které probíhající a očekávané změny podnebí ovlivňují nejvíce, patří horské druhy planě
rostoucích rostlin. Do roku 2070 by mohlo pětina až polovina cévnatých rostlin, vyskytujících se dnes
v evropských horách, přijít až o 80 % pro ně vhodného prostředí.

celá řada palčivějších problémů, než
představují klimatické změny, přičemž
jejich omezení by bylo levnější. Olej do
ohně přilily i evidentní chyby, jichž se
v minulosti někteří autoři hodnotících
zpráv IPCC dopustili a recenzenti
a redaktoři příslušných kapitol je přehlédli.
Probíhající změny podnebí již v současnosti nezanedbatelným způsobem
ovlivňují biologickou rozmanitost, fungování ekosystémů a podmínky pro
kvalitní život lidí. Je zřejmé, že zranitelnost druhů, biotopů a ekosystémů
klimatickými změnami je důsledkem kombinace vlastností jednotlivých druhů,
stupně a časovému úseku vystavení
změnám prostředí a schopnosti se jim
přizpůsobit.

VŠECHNO SOUVISÍ SE VŠÍM

Proměnami pricházející klima zřídkakdy působí na přírodu odděleně, ale
současně s jinými činiteli (hnacími silami),
především s využíváním území (land use),
invazními nepůvodními druhy a požáry.
Změny podnebí s velkou pravděpodobností urychlí šíření invazních nepůvodních druhů. Proto je důležité uvažovat
dopady změn podnebí v souvislosti s ostatními hnacími silami a jejich přímým
vlivem na přírodu (synergický efekt).

NA ŘADĚ JSOU JAKO PRVNÍ
CITLIVÉ DRUHY

Na suchozemské organismy působí nejvíce teplota prostředí a množství a sezónní
rozložení srážek, na vodní kromě teploty
také pH vodního prostředí. Zaznamenané
dopady klimatických změn na druhy
zahrnují zejména:

n (1) změny rozšíření – areály rozšíření řady druhů se posouvají severněji
a do vyšších nadmořských výšek. Některé
druhy sice ustupují z teplejších oblastí, ale
jejich areál se nikam nerozšiřuje. Údaje
o početnosti ptáků na území ČR, shro-
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ČASy Se MěNí….
Název půlstoletí starého hudebního hitu amerického zpěváka Boba dylana se plně vztahuje i na
dopady klimatických změn na načasování procesů v přírodě. Nechceme unavovat čtenáře příliš
mnoha fakty, takže jsme v dalších řádcích připravili ukázku několika dosud zaznamenaných
fenologických posunů souvisejících s proměnou podnebí.
od roku 1962 se vegetační sezóna v některých částech střední evropy prodloužila o celý měsíc,
v případě hub ještě o něco déle. Britští a španělští vědci spočítali, že na vzrůst průměrné tepoty
o 1°C reagují rostliny na našem kontinentě posunem vegetační sezóny o 4 – 5 dnů směrem do zimy.
V některých oblastech střední evropy proběhl tento proces za pouhé desetiletí. lékaři ale v této
souvislosti upozorňují, že v ovzduší se pyl některých bylin, keřů i stromů objevuje dříve a vyskytuje
se v přírodě déle, což bohužel pociťují na svém organismu alergici, zejména ve městech.
Z vlastní zkušenosti víme, že i v České republice začínají některé ptačí druhy, kupř. v budkách
hnízdící lejsek černohlavý (Ficedula hypoleuca), hnízdit dříve, dříve se vracejí ze zimovišť a tráví
u nás stále častěji mírnější zimy. V krajním případě se z původně stěhovavých opeřenců mohou stát
stálé druhy. dlouhodobé časové řady údajů rovněž potvrzují, že některé organismy mohou
v prodloužené reprodukční sezóně vyvést více generací potomků.

Samice ropuchy obecné (Bufo bufo) bývají
v teplejších letech menší, kladou méně vajíček
a sužuje je větší úmrtnost (mortalita). Protože se
ve střední Evropě začínají rozmnožovat dříve než
kdysi, v předjaří je zejména v noci ohrožuje
mráz. Teplejší zimy naopak narušují jejich
hibernaci, při níž za normálních podmínek
upadají do stavu klidu až strnulosti.
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mážděné v letech 1982 – 2006, odhalily, že
čím více má konkrétní druh areál rozšíření
v severní Evropě, tím více u nás ubývá.
n (2) průběh životního cyklu – změny
v načasování přírodních událostí, dokumentované tisícemi studií, mohou naznačovat přirozené přizpůsobování jednotlivých druhů klimatickým změnám.
Fenologické změny se týkají časnějšího
nástupu jarních událostí jako olistění vegetace, kvetení, rozmnožování, migrace nebo
ukončení zimního spánku a posunu
obdobných podzimních událostí směrem
do zimy. Podrobnosti o některých fenologických změnách v přírodě přináší
rámeček nahoře.
n (3) demografické změny, jako jsou
přežívání a množivost – uvedené změny se

Rašeliniště, z nichž většina je zalesněna, zůstávají
obrovskými přirozenými zásobárnami uhlíku.
Přestože zaujímají jen 3 – 4 % rozlohy světové
souše, podle některých údajů vážou až dvakrát
více uhlíku než všechny světové lesy bez svrchní
půdní vrstvy a stejné množství uhlíku jako celá
atmosféra. Ochrana a obnova rašelinišť proto
může být až 100x účinnější než ostatní postupy
ukládání uhlíku mimo ovzduší. Na snímku
rozsáhlé dobře zachovalé rašeliniště v estonském
národním parku Lahemaa.

opětovně promítají do snižování početnosti populací, zejména u severských
a horských druhů.
n (4) přímé a zpětné vztahy mezi
druhy – narůstá počet důkazů, že
klimatické změny narušují vztahy mezi
jednotlivými druhy jako je konkurence,
predace, symbióza, parasitismus a mutualismus. Nejvíce zasaženy změnami
podnebí budou pravděpodobně vazby mezi rostlinami a býložravci, rostlinami
a opylovači a mezi hostiteli a parazity.
Ačkoliv se stalo určitou módou přičítat
změnám podnebí ledacos, zdá se, že
měnící se klimatický systém Země může
posunem doby kvetení ovlivnit 17–50 %
všech druhů opylovačů. Změny podnebí
mohou vyvolávat i konkurenci mezi
stálými a stěhovavými druhy ptáků, kteří
v určité oblasti soutěží o hnízdní dutiny,
protože začátek snášení vajec je mj.
určován teplotou prostředí. Podle
odborníků z IPCC a Evropské agentury
životního prostředí (EEA), odborné instituce Evropské unie se sídlem v Kodani,
změny v početnosti organismů a jejich

Změna podnebí bezpochyby ovlivní i živočichy, kteří vykonávají pravidelné přesuny na větší
vzdálenosti. Každoročně migruje podle potravní nabídky mezi proslulým tanzanským národním parkem
Serengeti a přilehlou národní rezervací Masai Mara v Keni milion pakoňů žíhaných (Connochaetes taurinus).

vymírání v různých částech areálu
rozšíření souvisejí mnohem více právě se
vzájemnými vztahy mezi druhy než
s jejich schopností snášet často dramaticky
se proměňující podmínky prostředí.
n (5) přímou ztrátu vhodného prostředí – zvyšování mořské hladiny, častěji
se vyskytující požáry, sucha, období mrazů
či přívalových dešťů, ústup ledovců
a přímé oteplení určitých biotopů s sebou
přinášejí často rozsáhlý úbytek až úplné
vymizení prostředí, upřednostňovaného
určitými druhy nebo společenstvy.

TROJÍ ODPOVĚĎ
– BUDE TO STAČIT?

Druhy mají tři možnosti, jak na změnu
podnebí reagovat:
n a) Změnou lokalit, osídlených
v rámci areálu rozšíření, kupř. šířením do
větší nadmořské výšky, nebo mimo něj,
např. posunem celého areálu rozšíření
směrem k pólům. Prostorová odpověď
bývá obvykle výsledkem působení změn

Scénáře dalšího vývoje přírody předpokládají, že v důsledku změn podnebí dojde v České republice ke
změnám v druhovém složení lesů. V roce 2030 bude podle nich u nás nejrozšířenější území s podmínkami pro dubový vegetační stupeň, které bude zaujímat takřka třetinu státního území. Na snímku
lesní porost v CHKO Beskydy.

podnebí na populační dynamiku určitého
druhu, kombinovaného s jeho schopností
se šířit prostorem. Také v minulosti
vyvolala změna podnebí rozsáhlou migraci
organismů a reorganizaci ekosystémů
a celých biomů. Nicméně tyto změny
probíhaly v krajině, která nebyla rozčleněna do řady nezřídka navzájem
izolovaných plošek různých biotopů,
a tvořilo ji člověkem neovlivněné přírodní
prostředí.
I přes nepochybné nedostatky, kterými
modely budoucího rozšíření cílových
druhů planě rostoucích rostlin a volně
žijících živočichů trpí, se ukazuje, že do
konce 21. století se jejich průměrný možný
areál rozšíření posune ve srovnání s koncem 20. století o stovky kilometrů směrem
na sever a na východ: u některých druhů
při tom půjde o vzdálenost více než
2 000 km. Co je ale v této souvislosti
podstatnější, průměrný rozsah možného
posunu areálu rozšíření bude přinejmenším několikrát větší než hodnoty,
známé z historických údajů nebo
čtvrtohorních záznamů. V Evropě posouvají druhy planě rostoucích rostlin a volně
žijících živočichů areál rozšíření z jihozápadu na severovýchod. Jestliže se průměrná teplota zvýší ve srovnání s obdobím
před začátkem průmyslové revoluce o 3°C,
areály rozšíření v Evropě hnízdících
ptačích druhů se do roku 2100 zmenší
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Jsou přizpůsobení organismů změnám podnebí dostatečně účinná
a rychlá? moderní genetika nabízí nepříliš potěšuJící odpověď
Jednu z možných odpovědí organismů na probíhající a očekávané změny podnebí zůstává včasné
a účinné přizpůsobení se jim. uvedené adaptace se mohou týkat tělesných tvarů, fyziologie nebo
chování jedince. Badatelé opakovaně potvrdili, že druhy se přizpůsobují spíše krajnostem, tedy
mimořádným výkyvům prostředí, než postupnému, byť bezprostřednímu vlivu zvyšující se teploty.
Není žádným tajemstvím, že odpověď na posuny v prostředí v podobě adaptace se může projevit již
během několika generací. Platí při tom, že organismy s poměrně krátkou dobou života a velkou
početností se mohou vyznačovat větší schopností přizpůsobení se než dlouhověké, vzácné druhy.
Nicméně vše nasvědčuje tomu, že rychlost a rozsah klimatických změn jsou takové, že na ně nestačí
v řadě případů reagovat ani živočichové s rychlým růstem, krátkou generační dobou a vysokou
množivostí, jako je hmyz nebo mezi ptáky sýkory koňadry (Parus major).
Nevyřeší živá příroda potíže s podnebím v nejbližší době vznikem zcela nových druhů (speciací)?
Zdá se, že ne. ukazuje se totiž, že pouze trendy v podnebí, trvající déle než 100 000 let, vedly
v minulosti ke vzniku nových druhů, přizpůsobených změněným nebo se stále se měnícím
podmínkám. Ve čtvrtohorách se tak vyvíjela linie mamutů, vrcholící známým mamutem srstnatým
(Mammuthus primigenius), adaptovaným na studenou step v předposlední a poslední době ledové.
o pětinu, i když se přemístí asi o 550 km
směrem na severovýchod.
Mezi organismy, na něž změna podnebí dopadne nejvíce, řadíme druhy už
dnes ve zvýšené míře ohrožené vyhynutím
nebo vyhubením, přirozeně vzácné, často
úzce specializované druhy, endemické,
zejména vysokohorské druhy, některé
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stěhovavé druhy, druhy s omezenou
schopností se šířit prostředím a dlouhověké, pomalu dospívající druhy.
n b) Pokud se jejich rozšíření
nezmění, mohou se novým podmínkám
vnějšího prostředí přizpůsobit chováním,
kupř. posunem období rozmnožování,
nebo selekčním tlakem, který v populaci

Soustavu vodopádů na řece Iguazú na brazilskoargentinské hranici tvoří podle množství vody
v řece mezi 150 – 300 vodopádů: celkově je celý
systém široký 4 km a voda v něm padá z výšky
až 90 m. V červenci 2006 v důsledku mimořádného sucha, přičítanému právě změnám
podnebí, úplně vyschly.

určitého druhu upřednostní genotypy
(soubory veškeré genetické informace
určitého organismu) lépe přizpůsobené
novým podmínkám. Nicméně i úspěšné
druhy se dříve či později ocitnou v situaci,
kdy budou muset čelit novým, do té doby
neznámým konkurentům, predátorům
nebo cizopasníkům. Reakce jednotlivých
druhů na změny podnebí a posuny v ovzduší mohou vyústit ve zcela nové
kombinace druhů a následně nové
ekosystémy, které se v krajním případě
dnešním nemusejí vůbec v ničem podobat.
Otázkou zůstává, zda adaptace druhů
budou stejně rychlé jako probíhající
a očekávané změny podnebí (viz rámeček
vlevo).
n c) Vyhynou. Četné druhy se účinně
přizpůsobily specifickým klimatickým
podmínkám a v případě jejich náhlé změny

alespoň částečně připsat klimatickým
změnám.
Viditelné změny v rozložení srážek
v průběhu roku negativně ovlivňují mj.
žáby, obývající pralesy ve Střední a Jižní
Americe. Tito obojživelníci totiž potřebují
k rozmnožování vodu a úbytek srážek
nebo změna v jejich rozložení v průběhu
roku může podstatným způsobem omezit
jejich reprodukci. Ani kácení tropického
mlžného pralesa, rostoucího na vrcholcích
hor, žábám rozhodně neprospívá. Střízlivé
údaje uvádějí, že právě z tohoto důvodu
vyhynulo již přinejmenším 70 druhů

krátké době. Důsledky procesů, ovlivňujících klima, se zcela zákonitě nevyhýbají ani přírodě. I když se týkají jak
druhů, tak biotopů a přirozených, život
podporujících procesů, nebývají všude
a vždy stejné. Pokud jde o volně žijící
živočichy, planě rostoucí rostliny a další
organismy, mezi klimatickými změnami
nejvíce zranitelné a tudíž nejvíce ohrožené
patří druhy už dnes ve zvýšené míře
ohrožené vymizením (vyhynutím nebo
vyhubením), přirozeně vzácné, často úzce
specializované druhy, endemické, zejména
vysokohorské druhy, některé stěhovavé

Početnost lišek polárních (Alopex lagopus) snižuje rozšiřování
severského jehličnatého lesa směrem na sever: lišky polární
v tajze nedokáží přežit. Navíc čelí konkurenci hodně
přizpůsobivé lišky obecné (Vulpes vulpes), stále častěji pronikající i do Arktidy. Na Dálném severu si některé lišky polární zvykly
živit se zbytky kořisti ledních medvědů. Zřejmě v důsledku
klimatických změn se v arktické přírodě setkáváme stále řidčeji
s kdysi pravidelnými obdobími s vysokou populační hustotou
hrabošovitých (Arvicolinae), zejména dobře známých lumíků.
Potravní zdroje tučňáka pa-tagonského (Apterodytes patagonicus), menší ryby a hlavonožci olihně,se jako následek klimatických změn zmenšují a vzdalují se jeho hnízdištím. Odborníci
jsou přesvědčeni, že je jen otázkou času, kdy zmiňovaný ptačí
druh ve volné přírodě zcela vyhyne.

na ni nestačí včas reagovat a vyhynou.
Ještě nedávno se přepisovalo z učebnice
do učebnice, že zatím neznáme žádný druh
suchozemské fauny nebo flóry, který by od
16. století zcela vymizel právě v důsledku
změny podnebí. Nejvýznamnější světová
nevládní organizace zabývající se péčí
o přírodní a krajinné dědictví, Mezinárodní unie ochrany přírody (IUCN),
uvádí, že z 800 známých případů vymizení druhu od 16. století jich 20 musíme

těchto obvykle pestře zbarvených obojživelníků.

ZMĚNY PODNEBÍ A PŘÍRODA:
VČERA, DNES A ZÍTRA

Klimatický systém Země byl jen málokdy dlouhodobě neměnný, ale procházel
různě výraznými změnami. Část vědců se
domnívá, že posuny v klimatu, kterých
jsme sami svědky, se od obdobných jevů
liší především tím, že nastávají v poměrně

druhy, druhy s omezenou schopností se
šířit prostředím a dlouhověké, pomalu
dospívající druhy.
V současnosti zůstávají v celosvětovém měřítku největší hrozbou pro přírodní prostředí změny využívání území
a následný velkoplošný a nevratný rozpad
a ničení původního prostředí, vedoucí
k jeho úplnému zániku. Uznávané scénáře
ale předpokládají, že do konce tohoto
století budou mít, ať se nám to líbí nebo
ne, na přírodu ze všech vnějších činitelů
nejvýznamnější dopad právě změny podnebí.
www.ipcc.ch
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TEXT: A FOTO: JIŘÍ JUŘÍK

B JAKO BEROUNKA ,

B JAKO BAROKO
V několika posledních číslech NIKY jsme cestovali podél řeky
Berounky, a to hlavně s důrazem na přírodní krásy a zajímavosti.
V dnešním putování se na tuto řeku a její okolí podíváme z jiného
úhlu pohledu. Navštívíme architektonické památky, a to především ty
v barokním slohu.

1 Berounka
vytváří
barokní
zákruty
zcela
přirozeně.
2 Cesta
z Plas podél
Střely.

Snad žádný umělecko – kulturní směr
(vynecháme-li umění přírodních národů)
nemá tak blízko ke krajině a přírodě jako
právě baroko. Ostatně je dobře znám
pojem barokní krajina, který zjednodušeně
označuje přeměnu krajiny zdevastované
třicetiletou válkou na krajinu kulturní.
Barokní stavby, obdobně jako krajina,
využívají nepravidelné tvary, dynamiku,
vlnění, neklid, změnu, navíc byly
navrhovány tak, aby stále překvapovaly
novými pohledy, hrou světla, interakcí
s okolím.

1
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Nejznámější barokní komponovanou
krajinu naleznete i v okolí Jičína, ale podívat se můžete do Kuksu, Vranova nad
Dyjí, nebo okolí Plas. A již jsme tam, kde
chceme být – v blízkosti Berounky.
Barokní památky jsou u nás velmi početné.
Patří sem jak drobné sakrální stavbičky,
kapličky, boží muka, křížky v polích,
zhusta jsou zastoupeny barokně přestavěné původně gotické kostelíky, které
naleznete snad v každé větší vesnici.

Skončit pak můžete pompézními chrámy, kláštery a zámky. Vždyť šlechta
a především katolická církev se musela
před poddanými, potažmo prostými věřícími, předvést v tom nejimpozantnějším
světle. Ostatně český barok byl od počátku
ve značné míře určen pro oči lidových

BAROKO NENÍ JEN PRO OKO

2

3
4

3 Celkový pohled na Mariánskou Týnici.
4 I tudy vede cyklotrasa Baroko.

5 Celkový pohled na plaské sýpky.

5
6 Konvent
kláštera
v Plasích

6

vrstev, pomocí ně vládnoucí kruhy
působily na prostý lid. Šlo především
o náboženské stavby, vždyť vzhled barokních chrámů měl navozovat obraz nebe
na zemi. Navíc: „ ... věřící, který usedá do
těžkých lavic nebo kleká na mramor dlažby, cítí se poddaným slavné, kvetoucí
říše.“ (A. Novák, 1915). Bohužel, nic není
zadarmo. Barokní stavby vyžadovaly
značné finance, kterými disponovala právě
aristokracie a kláštery, ovšem za vysokou
cenu úpadku měst a krajního zbídačení
selského lidu.
I přes naznačenou ideologickou funkci baroku, který byl především v 17.
a částečně v 18. století spojen s protireformačním katolicismem, se tento styl
v Čechách usadil, zdomácněl. Barok byl
v Českých zemích nejprve vnucován,
přišel z Itálie a Německa, ale postupně se

stal zdejším přirozeným výrazivem (jihočeské selské baroko). Český barok se od
sousedních zemí odlišuje, slovanské živly
do něj vnesly jisté zdivočení a pikantní
zabarvení, ale také lidovou robustnost,
přemýšlivost.
Dodnes tak můžeme obdivovat umění
barokních umělců, v krajině pak stavitelů.
Vždyť právě barokní sloh umožnil starým
architektům zachovat respekt k povaze
prostředí, dovolil jim vyjádřit podstatné
vlastnosti české krajiny. Barok má schopnost umístit i nejprostší užitkové stavby do
krajiny v souladu s přírodou, ale i s estetickými nároky obyvatelstva. Tento jev
funguje dodnes, barokní stavby, zvláště ty

skromnější, v krajině opravdu neruší, ony
tam prostě jako by odjakživa patřily.
Konec teorie, vydejme se konečně na
cestu. Pokud se budete pohybovat okolo
horního toku Berounky, záhy se setkáte
se značením tří tématických cyklotras:
Baroko I, Baroko II, Baroko III, přičemž
všechny tři mají styčný bod v Plasích.
K samotné Berounce se nejvíce přibližuje
trasa Baroko III, která sleduje Střelu k jejímu ústí do Berounky nedaleko Liblína.
Zbývající dvě trasy směřují z Plas více
na sever, ale stále zůstávají v povodí
Berounky.

TŘI CYKLISTICKÉ OKRUHY
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7 Cestou se
vám nabídne
mnoho
krásných
výhledů.
8 Kostel sv.
Mikuláše
v Potvorově.

7
8

Z Plas vyjedete směrem na severovýchod
a uprostřed lesů se setkáte s cyklotrasou
č. 2260, na tomto rozcestí se vydáte vpravo po trase Baroko I. Cesta vás dovede
k baroknímu skvostu, kterým bezesporu je
cisterciácký klášter Mariánská Týnice
s kostelem Zvěstování Panny Marie.
V současnosti je zde Muzeum a galerie
severního Plzeňska. V Potvorově je zajímavý kostel sv. Mikuláše, ale jedná se
o románskou stavbu z let 1220 až 1240,
barokní jsou jen jeho dostavby. Sousední, památkově chráněná fara z roku 1758
je již ryze barokní. V Mladoticích je
nejvýznamnější památkou barokní kaplička Panny Marie, vzniklá podle návrhu J. B.
Santiniho. Okruh končí v Plasích a je
dlouhý do 40 km.

TRASA BAROKO I

Opět se začíná v Plasích a jede se na
severozápad. V obci Vladměřice se trasa
stáčí prudce vlevo, zde je však vhodné
udělat povinnou odbočku dlouhou asi
3 km. Nedlouhá zajížďka bezesporu stojí za námahu, protože vás dovede do

TRASA BAROKO II
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Manětína. Pro skutečně velký počet barokních památek, soch a staveb je Manětín oprávněně označován za barokní
perlu západních Čech. Ve městě naleznete
barokní zámek, kostel sv. Barbory, barokní
domy na náměstí a řadu soch rozmístěných
v zástavbě. Trasa Baroko II je i s odbočkou
do Manětína dlouhá asi 42 km.
Okruh je dlouhý asi 45 km a z Plas vás
přes Dolní Hradiště a podél řeky Střely
dovede k Berounce. Na druhé straně řeky
je obec Liblín, kde můžete obdivovat
krásný, rozsáhlý zámek, původně barokní,
v 19. století přestavěný do současné
podoby. V obci Břízko minete barokní
kapličku a za obcí boží muka, u kterých je
smírčí kámen. V Kaceřově jistě nepřehlédnete zámek, který není barokní, nýbrž
patří k nejhodnotnějším renesančním
objektům u nás. Za Kaznějovem opustíte
silnici a lesem se vrátíte zpět do Plas.

TRASA BAROKO III

Na samotný závěr jsme si ponechali
vlastní Plasy, jejichž prohlídka vám zabere
tak půl dne. Stačí jen vyjmenovat zdejší

9
9 Celkový
pohled na
Mariánskou
Týnici
10 Ukázka
turistického
značení
a značení
trasy Baroko
III
11 Na
výletě
budete
projíždět
kolem
mnoha
drobných
sakrálních
památek.

12
10

11
10

13

pamětihodnosti: především jde o barokní
klášter (ve kterém si můžete vybrat z několika prohlídkových okruhů), prelatura,
barokní sýpka s kaplí sv. Václava a sv.
Máří Magdalény, hrobka Metternichů, ale
také naučná stezka, Alej vzdechů (aleje
jsou pro barokní krajinu tipické) či od roku
2015 opět vařící pivovar.

12
V Potvorově
naleznete
kamenná
sloupková
boží muka
z r. 1750.
13
Pohodlná
cesta lesem
nad Plasy

Přejeme vám co nejpříjemnější putování nejen po křivkách barokních staveb,
obdivování jejich vyvážené monumentality, ale i po oblinách a zákrutech, které přirozeně a skromně vytváří naše krajina
i řeka Berounka, která pro své umění nepotřebuje pojmy jako konkávní osmiúhelník.
www.klaster-plasy.eu, www.manetin.cz, www.plzenskonakole.cz
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TEXT A FOTO: ONDŘEJ BÍLEK

1 Přirozená
horská
smrčina
v EVL Šumava (kar
Prášilského
jezera).

Klimatická změna a soustava
Natura 2000 je největší koordinovanou soustavou
chráněných území na světě – v rámci 28 států Evropské unie
ji v současnosti tvoří už asi 26 000 lokalit, pokrývajících
zhruba 20 % rozlohy EU. V České republice je vyhlášeno
1111 evropsky významných lokalit a 41 ptačích oblastí,
dohromady pokrývajících přes 10 % plochy státu. Hlavním
smyslem sítě Natura 2000 je zachování celoevropsky
vzácných přírodních stanovišť a druhů, tedy ochrana
biodiverzity. Společně s dalšími národními a regionálními
chráněnými oblastmi naturové lokality zároveň poskytují
i další podstatné přínosy, tzv. ekosystémové služby (např.
protierozní funkce, zachování vodního režimu). Chráněná
území kromě toho ale zajišťují i potřebný prostor, aby se
živočišné a rostlinné druhy a jejich společenstva mohla
přizpůsobit změně klimatu.
Změnami klimatu v nejobecnějším smyslu nazýváme změny
rozložení povětrnostních podmínek (teplota, srážky, proudění
vzduchu) na zemském povrchu. Některé změny se cyklicky
opakují v časovém měřítku desetitisíců až stamilionů let – např.
střídání dob ledových a meziledových je v evropských
podmínkách doloženo přibližně v rytmu 100 000 let. Ve vztahu
k ochraně životního prostředí nás ovšem obvykle zajímá vývoj
podnebí přímo pozorovaný lidstvem v posledních staletích či
desetiletích, kdy dochází k nárůstu průměrné teploty na Zemi.
Tento proces se zjednodušeně označuje jako globální oteplování,
i když ne všude teplota roste. Klimatickou změnu doprovází

CO JE KLIMATICKÁ ZMĚNA
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prudké výkyvy počasí, extrémní horka, výrazná sucha nebo
naopak častější povodně. Bez ohledu na to, do jaké míry ji
urychluje člověk, podívejme se, jaké dopady může tato změna mít
na lokality soustavy Natura 2000.

NEJVÍCE ZRANITELNÉ
JSOU HORSKÉ EKOSYSTÉMY

V Evropě je očekáván posun teplejších klimatických oblastí
směrem k severu a do vyšších nadmořských výšek. Některé plošně
rozsáhlé typy stanovišť, třeba bučiny, mohou z takové změny profitovat; jejich výskyt by se v budoucnu mohl rozšířit do zatím moc
chladných poloh. V horských oblastech by k šíření bučin
docházelo nejspíš na úkor přirozených smrkových lesů, které by
naopak mohly začít pronikat do biotopů dnešních rašelinišť při
narušení jejich vodního režimu delšími suchy. Pro stávající horské
smrčiny však oteplení a prodloužení vegetační sezóny znamená
i urychlování stadia jejich rozpadu díky zvýšení počtu generací
podkorního hmyzu za rok. Usychání smrků samo o sobě stanoviště
smrčin neohrožuje. Vyvolává však zvýšený tlak na jejich kácení
a často vede ke vzniku plošných holin, které ale degradují strukturu lesa i druhovou pestrost podrostu (např. nárůst trav na úkor
borůvky, což se následně může negativně odrazit třeba i na stavu
populací tetřevovitých ptáků).
Ohroženo může být více druhů či specifických biotopů, které
u nás nenajdeme jinde než v nejvyšších pohořích. Jedině
v ledovcových karech Jeseníků (Velká Kotlina) a Krkonoš se
z předmětů naturové ochrany vyskytují sněhová výležiska,
reprezentující tzv. silikátové a boreální trávníky. Tyto biotopy jsou
definované velmi krátkou vegetační sezónou odvislou od množství nahromaděného sněhu, které však může klimatická změna
silně ovlivnit. Jiné typy trávníků, jako např. druhově pestré alpinské smilkové louky, mohou zase v případě oteplení zarůstat

2 Rašeliništím
hrozí rychlejší
zarůstání
dřevinami,
zejména
pokud se
změnou
chodu srážek
naruší jejich
vodní režim.
Snímek z EVL
Krásenské
rašeliniště.

2

a Natura 2000
kosodřevinou. S postupující změnou podnebí se může měnit
i rozložení srážek ve vegetačním období. Na sucha či jinak
netypický vývoj počasí jsou ale velmi citlivé hned dva evropsky
významné druhy chráněné v Jeseníkách v EVL Praděd. Endemity
zvonek jesenický a lipnice jesenická se totiž vyskytují v pouhých
několika trsech výlučně na Petrových kamenech. Vitalitu jejich
populací snižují suchá léta či brzký nástup zimy a ve spojení
s teplotními či srážkovými výkyvy (které podle většiny modelů
budou sílit) jsou velmi zranitelné.
Na stavu naturových území se klimatická změna dosud přímo
neprojevila. Vyhnout se jí ale nelze, proto se v zájmu přizpůsobení
na nové podmínky připravují investiční záměry, které mohou

VE JMÉNU BOJE S KLIMATICKOU ZMĚNOU

5 Velká Mokrůvka v EVL Šumava. Rozpad horských smrčin může být
klimatickými změnami urychlován zejména díky zvýšení aktivity kůrovců.
Ponechané uschlé porosty však stále představují atraktivní biotop tetřeva.

3
4

3 Endemický
zvonek jesenický najdeme pouze na
Petrových
kamenech
v EVL Praděd.
V případě
klimatických
extrémů
může dojít
ke snižování
početnosti
populace.
Foto: Vlastík
Rybka.

4 Smilkový
trávník s jestřábníkem
alpským
v EVL
Keprník.
Tento biotop může při
oteplování
klimatu
například
zarůstat
kosodřevinou.

některé lokality poškozovat už nyní. Nejčastěji jde o projekty
ochrany před suchem či povodněmi. Kvůli adaptaci na očekávaný
výskyt těchto jevů se totiž plánují suché nádrže (poldry) nebo nové
přehradní nádrže. Budování hrází a zásahy do morfologie toků se
poměrně často dostávají do konfliktu se zájmy ochrany přírody,
jak tomu bylo u donedávna navrhované přehradní nádrže Mělčany
na toku Dědiny u Dobrušky. Ve zdejší EVL jsou chráněny vranka
obecná a mihule potoční, pro jejichž populace by změna
přirozeného koryta v přehradní jezero měla fatální důsledky. Jako
kompromisní řešení byl nakonec schválen suchý poldr, který
umožní zachovat naprostou většinu toku ve stávajícím stavu (jen
s místní úpravou v profilu hráze). Ani suchá nádrž, plánovaná na
6 EVL
Krkonoše.
V hřebenové
poloze
Slezského
sedla je
výsadba lesů
FACE druhově chudší,
dominuje
smrk, ale ani
zde nechybí
další stanovištně
původní
druhy (bříza,
jeřáb, kleč).

7 Tok
Dědiny (EVL
Dědina
u Dobrušky)
je biotopem
vranky a mihule. Vybudování suchého poldru umožní
(až na úsek
vlastní hráze) zachovat
přirozený
charakter koryta, původně uvažovaná přehrada
by však lokalitu z velké
části zničila.
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toku Šporky u České Lípy, jejíž retenční prostor předpokládá
občasné zaplavení EVL Mokřad v nivě Šporky, se zdejšího
předmětu naturové ochrany (kuňka ohnivá) zásadně nedotkne.
Méně nápadné, ale někdy přesto velmi problematické jsou i menší
investiční záměry, související se zadržováním vody v krajině.
Paradoxně se často jedná o opatření ucházející se o dotační
podporu z veřejných zdrojů, např. budování nebo odbahňování
rybníků. I menší rybník dokáže ovlivnit kvalitu či teplotu vody
v toku pod ním, což může být důležité, pokud se pod nádrží
nachází EVL s citlivými předměty ochrany. A ať už je opatření
určeno ke zvýšení retence vody, nebo jde jen o vyčištění chovného
rybníka, v mnohých případech dochází k nežádoucímu úniku
rybničního sedimentu, který pak poškozuje tok pod rybníkem.
Právě to se stalo v minulém roce při čištění rybníka Hvížďalka
v EVL Bradava u Spáleného Poříčí na Plzeňsku. Opakované
vypuštění rybničního bahna tu způsobilo naprosté zanesení
původně kamenitého koryta silnou vrstvou bahna. EVL přitom
hostí nejpočetnější populaci raka kamenáče v České republice,
takže došlo k závažnému poškození biotopu tohoto evropsky významného druhu. A to ve jménu zlepšení vodního režimu a za
dotační podpory...

OBNOVITELNÉ ZDROJE A OCHRANA
BIODIVERZITY?

Některé další důsledky měnícího se podnebí ohrožují dochovaný
stav přírody zatím jen nepřímo. Třeba s úbytkem sněhových srážek
se v posledních letech stává nezbytností zajištění technického
zasněžování lyžařských areálů, což výrazně navyšuje nároky na
odběry vody z toků, případně i na budování akumulačních nádrží.
Zvláště v podhorských polohách to může vést ke kolísání průtoků
ve vodotečích. Možná rizika to přináší opět hlavně pro vodní
druhy (vranka či mihule); a aby toho nebylo málo, stejné druhy
jsou nejčastěji ohrožené také budováním vodních elektráren. I ty
těží z dotační podpory obnovitelných zdrojů energie, opět jako
součást politiky předcházení následků klimatické změny.
O vztahu tzv. „zelené“ energetiky k ochraně přírody bylo
napsáno už hodně; tématu bylo věnováno i celé číslo Niky (červen
2012), včetně článku „Energie a Natura 2000“. Rozmach větrné či
vodní energetiky přitom přináší především ekonomické benefity,
výsledky z hlediska pozitivních vlivů na klimatické změny již
zpravidla nejsou tak přesvědčivé. Na přírodu (včetně lokalit sítě
Natura 2000) je pak v lepším případě konstatován pouze neutrální

8 Předmětem ochrany EVL Česká Lípa – mokřad v nivě Šporky je kuňka
ohnivá, jíž se občasné zaplavení území téměř nedotkne.

9 Lesy podpořené nadací FACE byly v Krkonoších sázeny ještě před zřízením
soustavy Natura 2000 na našem území. Smíšený porost buku, smrku, jeřábu
a břízy pod Harrachovou skálou nad Špindlerovým Mlýnem se již vyvíjí
směrem k naturovému stanovišti acidofilních bučin.

10 Kamenité koryto říčky Bradavy ve stejnojmenné EVL poskytuje optimální
biotop početné populaci raka kamenáče...

12 …avšak únik bahna z rybníka Hvížhalka do Bradavy v roce 2015 biotop
níže po proudu závažně narušil a populaci zdecimoval.

dopad. Naopak je zcela běžné, že v procesu tzv. naturového
hodnocení těchto záměrů jsou na evropsky významné lokality či
ptačí oblasti zjištěny negativní vlivy (a někdy jsou tyto vlivy
i významné). Pouze připomenu záměry větrných elektráren či
jejich farem, které často kolidují se zájmy ochrany netopýrů
a ptáků (dravci, tokaniště tetřívků, chřástalí louky apod.).
Strategie adaptace na klimatickou změnu však naštěstí nezahrnují
jen stavbu přehrad a nových zdrojů obnovitelné energie. Prostor
zde dostávají i šetrnější opatření k podpoře ekosystémových
funkcí přírodních území jako revitalizace nevhodně upravených
říčních toků a vysušených niv, odvodněných rašelinišť, případně
zakládání umělých mokřadů. Relativně snadným způsobem, jak
projevy klimatické změny v nadcházejícím období zčásti zmírnit,

LESY PRO OCHRANU KLIMATU

případně ji aspoň dále neurychlovat, je i vcelku „obyčejné“ sázení
lesů. Toto opatření ke zmírnění oteplování klimatu bylo na našem
území prováděno již řadu let před vyhlášením soustavy Natura
2000. Mám na mysli výsadbu lesních porostů v Krkonoších
významně podpořenou v letech 1992 až 2000 v projektu FACE.
Jedná se o zkratku stejnojmenné nizozemské nadace (Forest
Absorbing Carbondioxide Emission), která přispěla částkou přes
350 milionů Kč na obnovu více než 5200 hektarů imisemi
poškozených horských lesů Krkonoš. Nadace FACE ale působila
i v jiných částech světa, včetně tropických zemí. Jejím cílem je
vázání CO2 při růstových procesech nově vysázených lesních
porostů, které má zbrzdit zesilování skleníkového efektu. Nadací
podpořené krkonošské výsadby (které jsou dnes součástí EVL
Krkonoše) mají tento cíl plnit nejméně po 99 let od výsadby.
Při náhradě imisemi poškozených a rozpadlých smrkových
(často už kulturních) lesů byly v Krkonoších ve velké míře
využívány tzv. přípravné dřeviny, hlavně rychle rostoucí břízy či
jeřáb, vedle nich byl samozřejmě opět hojně sázen či přiséván
smrk. Významně podpořeny byly i další původní druhy (klen, buk,
jedle), místy byl ale bohužel sázen i nepůvodní modřín. Za
předměty „naturové“ ochrany EVL Krkonoše lze považovat jen
malou část porostů FACE. V závislosti na vegetačním stupni jde
o mladé porosty jeřábových smrčin nebo bučin, jejich bylinný
podrost je zatím jen málo reprezentativní. Sukcesním vývojem (a
případně i cíleným odstraňováním modřínu) však jejich kvalita
postupně roste a do budoucna dávají prostor přirozeným procesům
vývoje lesa. V porovnání s neúspěšným zaváděním smrku
pichlavého v Krušných horách jde jistě o cennou pozitivní
zkušenost.

11 Příspěvek
výstavby větrných elektráren k ochraně klimatu je
diskutabilní,
ovšem vliv
na ptáky
a netopýry je
prokázaný.
V blízkosti
naturových
lokalit je jejich umis_ování nevhodné.

europa.eu/pol/env/index_cs.htm
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TEXT A FOTO: JIŘÍ JUŘÍK

BRDY
VÁS ZVOU NA NÁVŠTĚVU
V časopise NIKA jsme se před časem podrobněji věnovali Brdské
vrchovině, kterou jsme z několika pohledů probrali takřka celou až
na úsek, kde byl uzavřený vojenský újezd Brdy. Od 1. ledna 2016 je
tento vojenský prostor zrušen a postupně je zpřístupňován. Proto
máme opět důvod se do Brd vrátit.
1
1 Padr_ské
rybníky
2
Nedotčená
a pozoruhodná je
příroda
v Brdech.

Netřeba psát fakta již několikrát uvedená, přesto pár informací
zopakujeme. Vojenský výcvikový prostor Jince, později vojenský
újezd Brdy, vznikl usnesením vlády Československé republiky
ze dne 19. 2. 1926, teda skoro přesně před 90 lety. Jeho celková
rozloha čítala asi 260 km2, takže zabíral zajímavé lokality
v okresech Příbram a Středočeském kraji. Prostor z 90% pokrývají lesy, zbylá plocha sloužila armádám jako cvičiště pro
dělostřeleckou a leteckou střelnici. Na celém prostoru bylo celkem
šest odlesněných cílových ploch.

PRO JISTOTU

Od dubna roku 2007 byly zpřístupněny okrajové části VÚ, a to pro
pěší a cyklisty, ale pouze o víkendech a státem uznaných svátcích.
V té době dochází k prvnímu vyznačení cyklotras a cest pro turisty,
čehož se ujímá Klub českých turistů. Celkem bylo zpřístupněno
sedm zón. Zájemci se tak mohli podívat například ke zřícenině
Valdek a na vrch Třemošná. V roce 2008 byla zpřístupněna cesta
z obce Trokavec k hrázi Hořejšího Padrťského rybníku a dále do
Bukové u Rožmitálu pod Třemšínem.
A čas běží. Společně s profesionalizací, a tím i zeštíhlováním naší armády, proběhly i změny v prostorech, které využívala

ZMĚNY K LEPŠÍMU
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a dodnes využívá. I zde nastalo jisté zmenšování, které se dotknulo i VÚ Brdy. Zkraťme politická a jiná jednání, která trvala několik let. V průběhu těchto vyjednávání se občan mohl dozvědět,
mimo jiné, že nejlepší ochranou přírody jsou vojáci a komáři (lidi
tam nechtějí či nemohou chodit...). Nakonec Poslanecká sněmovna 12. prosince 2014 schválila vládní návrh zákona rušícího vojenský újezd Brdy. Následovala pyrotechnická očista, která je nyní
hotova zhruba na 50% území a pokračuje nadále.

2

4
5

3
A jsme v současnosti. K definitivnímu zrušení VÚ Brdy došlo
1. edna 2016. Česká veřejnost, nejen turistická, tak získala
k Novému roku docela nečekaný, ale luxusní dárek v podobě nové
CHKO Brdy, která takřka plynule navazuje na onen vojenský
„cvičák“. Jen rozloha se změnila, kupodivu zvětšila. Nová
chráněná krajinná oblast Brdy má nyní rozlohu 345 km2.
Paradoxně první návrh na zřízení národního parku Brdy předložila
skupina poslanců Sněmovny již v roce 1921, což nebylo přijato,

4 Dříve
zapovězené
Brdy již
dávno
objevili
termpové.

PŘEROD Z VÚ NA CHKO

6

3 I vrchol
Palcíře
nezaměnitelně
poznamenali vojáci.

5 V Brdech
bude
i nadále
několik
míst, kam
turista nevstoupí.

naopak vláda ČSR zřídila onu dělostřeleckou střelnici, pozdější
VÚ Brdy.
O správu nové CHKO se již od začátku roku 2015 stará
Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Regionální pracoviště
Střední Čechy. Na území CHKO Brdy se nyní nachází 5 přírodních
rezervací, 3 přírodní památky a 16 evropsky významných lokalit.

6 Závody
a strážní
budky, to je
snad již
minulost
Brd.

Turisté a přírody milovní návštěvníci nyní mají nový a lákavý
prostor pro řadu vycházek a výletů, ale ... V rámci nejen dobré
orientace, ale především bezpečnosti zde něco chybí - v nově
zpřístupněných lokalitách centrálních Brd není turistické značení.
Na odstranění tohoto nedostatku je připraven Klub českých turistů,
který je garantem turistického značení na území ČR. Podle Karla
Markvarta, předsedy Rady značení KČT, má klub již asi tři roky
zpracován návrh pěších tras po území bývalého VÚ Brdy. Původní
plán počítal s vyznačením nových, alespoň páteřních tras ještě
před oficiálním otevřením prostoru, tedy do konce roku 2015.
Bohužel značkaři KČT do prostoru předem nemohli,
z bezpečnostních důvodů to nepovolila armáda.
Dalším důvodem ke zpoždění vyznačení turistických tras jsou
jednání mezi KČT, AOPK, armádou a nově vzniklými obcemi,

CO DÁLE
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přes jejichž území by trasy měly vést. Je předvídatelné, že v tomto
složení dochází k protichůdným zájmům. Ochranáři by s ohledem
na zachování nedotčené přírody pohyb turistů omezili, KČT má
snahu zcela opačnou, chce návštěvníky dovést na nejzajímavější
místa oblasti. Armáda navíc ještě nevytýčila své posádkové
cvičiště 13. dělostřeleckého pluku, měla by to zvládnout letos.
Rovněž obce, roztroušené po Brdech a vzdálené od pracovních
příležitostí, by turisty a podnikatelské aktivity s nimi spojené
rovněž uvítaly a chtěly přilákat do své blízkosti.
7 Zřícenina
hradu
Valdek
8 Vrchol
Toku
dobývali
turisté ještě
za panování
armády.

7

Nutnost vyznačení turistických cest v nově zpřístupněných
územích Brd opodstatňuje několik věcí: nedostatek odpovídajících
map, minimum dobrých orientačních bodů, ale také jev
v současnosti již minoritní, a to nedostatečné pokrytí poměrně
velkých území signály mobilních operátorů. K tomu ještě
připočtěte již zmiňovaný nedokončený pyrotechnický průzkum,
stejně jako totální absenci turistické infrastruktury. Z určitě
lákavého výletu do míst ještě nedávno zapovězených se tak snadno
může stát nečekané a nechtěné dobrodružství.

8

Nezbývá než věřit, že zainteresované strany se co nejrychleji
shodnou na řešení, které bude ku prospěchu nejen turistů, ale
i pozoruhodné přírody nově objevovaných Brd.
9 Územím
středních
Brd vede
řada
pohodlných
cest.

9

http://brdy.ochranaprirody.cz/, http://www.turistika-brdy.cz
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TEXT: ZDENĚK VERMOUZEK

PTÁK ROKU 2016 ČERVENKA OBECNÁ

ČERVENKA SE PŘEDSTAVUJE
Je únor, v půl páté ráno tma jako v pytli, mezi kolejemi leží zbytky
sněhu. Nádražím na hlavním koridoru jen párkrát za hodinu produní
noční rychlík, jinak noční ticho ruší jen hlášení staničního rozhlasu …
a zpěv červenky ze svahu nad nádražím. V nevlídném a mrazivém
ránu zpěv jako z jiného světa, melancholický, smutný, nesmírně tichý
ve srovnání s rychlíkem, ale neustávající a zvěstující, že jednou jaro
určitě přijde.
Mám červenky rád. Zvlášť ráno na nádraží.

Mladá, letos vyvedená červenka připomíná své
úhledné rodiče snad jen stejně velikým okem.
V přírodě dá ale většinou dost práce takovéhoto
ptáka vůbec vidět. Mladé červenky nemají důvod
se příliš vystavovat na odiv, spíš se nenápadně
pohybují v hustších keřích a rostlinstvu. Důvěrněji
se s takto zbarveným ptákem znají jen
kroužkovatelé při letních a časně podzimních
odchytech.
Foto: Martin Pelánek

Lidové názvy: čermák, čermáček,
hudačka, čerkýnka, na Moravě rážka
nebo ražka
Drobného ptáčka s červenou náprsenkou
pozná na fotografii ledaskdo. V přírodě,
anebo i na vlastní zahradě, už je to
složitější. Lidí se sice moc nebojí, ale
pohybuje se většinou ve spleti větví někde
u země, uvidíme ji jen na chviličku
a cihlovou hruď ani nemusíme zahlédnout.
Zkušeným ornitologům stačí k určení
typický tvar těla s poměrně velkou hlavou
a nápadným okem, případně způsob
chování při vyplašení, kdy se červenka
snaží rychlým letem ukrýt v nejbližším

ČERVENKY OKOLO NÁS

porostu. Nejlepším určovacím znakem je
často hlas, o kterém bude řeč později.
A i když máme to štěstí a červenka
nám chvilku pózuje, víc se toho z prostého
pozorování nedozvíme. Samečka od
samičky nerozeznáme a mláďata jsou
naopak natolik odlišná, že by je nezkušený
pozorovatel mohl považovat za docela jiný
druh. Nápadné je černé oko, které vyniká
oproti světlejšímu opeření. Velké oko
pojme více světla, což se červenkám hodí
při pohybu v hustém rostlinstvu a na
zastíněných místech. I díky němu mohou
být aktivní od časného rána, kdy zpívají už
dlouho před rozedněním, až do úplné tmy
po západu slunce. V době, kdy krmí
mláďata, sbírají potravu dokonce i během

měsíčních nocí nebo pod veřejným
osvětlením.
Přes svoji nenápadnost jsou červenky
našimi věrnými souputníky. V lesích, parcích, zahradách, na hrázích rybníků,
v křovinách okolo řek, v polních remízcích
a na mnoha dalších vlhčích a stinných
místech u nás každoročně hnízdí necelý
milion párů červenek. Tento počet, tedy
zhruba dva miliony dospělých ptáků, ale
platí jen na jaře před začátkem hnízdění.
Po vyvedení mláďat se počty více než
zčtyřnásobí, takže v létě můžeme uvažovat
o osmi a více milionech červenek. K nim
se na podzim a v zimě přidají i táhnoucí
červenky ze severu, naopak některé naše
odletí jihozápadním směrem. Počet
přežívajících mláďat se ale rychle snižuje,
z původních sedmi milionů vyvedených
mláďat jich do dalšího roku přežije jen
jeden a půl milionu. Zhruba tři čtvrtiny
červenek, které potkáváme na jaře jako
hnízdící, jsou tedy jednoroční, loni vylíhlí
ptáci.

25

VýVoJ PoČeTNoSTi ČerVeNeK V ČeSKu
Vývoj početnosti hnízdících párů červenek v Česku od roku 1982 do současnosti. Graf je založen na odhadu početnosti pro roky 20012003 z Atlasu hnízdního rozšíření ptáků v Čr (Šťastný a kol. 2006) a na dlouhodobých datech Jednotného programu sčítání ptáků.
dostupná data naznačují, že za nárůstem počtu červenek stojí hlavně populace žijící mimo les, protože početnost červenek v lesích se
prakticky nemění.

velmi hojná, ani na horách, kde stoupá do
značných výšek; v okolí Štrbského plesa
nalezl jsem 28. července 1923 právě vyvedenou rodinku – tedy ve výšce 1300 m n. m.
V blízkosti domů, v zahradách i parcích
trpívají červenky mnoho kočkami pro svou
důvěřivost a proto, že se zdržují mnoho na
zemi.
Brehmův život zvířat. Ptáci. Přeložil
Jiří Janda. Nakladatelství J. otto, Praha
1928
Červenky vypadají mile a neškodně, ale
zdání klame. Ve skutečnosti jsou to úporní
rváči. V zimě, kdy jsou potravní zdroje
omezené, má každá červenka své teritorium, které urputně brání. Teprve na jaře
se vytvářejí páry, které vydrží jen po
nezbytně nutnou dobu hnízdění. Boje
o zdroje bývají tvrdé, každá desátá
červenka, která se dožila prvního hnízdění,
zahyne při obraně teritoria.
Ani tvorba páru není úplně idylická.
Samička oznamuje světu svoji připravenost k páření zvláštním hlasem a samci
pak nezbývá než ji intenzivně krmit a hlídat, aby si pojistil otcovství mláďat,
o která se bude později starat.
Samička staví hnízdo ze starého listí,
vláken, kořínků a chlupů, přičemž využívá
nejrůznějších dutin a prohlubní, které
v okolí najde. Jediným limitem je výška
nad zemí, většinou se červenkám nechce
létat výš než dva metry. Využívají děr po
vylomených větvích, prohlubní v pařezech

RODINNÝ ŽIVOT
V zimě je třeba šetřit teplem, a to dokáží červenky mistrovsky. Za velkých mrazů se proměňují v péřovou huňatou
kuličku, aby snížily vyzařování tepla na minimum. Načepýřené peří přitom slouží jako výborná izolace. Není ani
náhoda, že tato červenka sedí na ledu. Otevřená voda těsně vedle nemůže mít méně než 0°C, pravděpodobně je
o dost teplejší, než okolní vzduch, a červenku příjemně hřeje. Přesto zimy s delšími mrazy a hlubokým sněhem hodně
červenek nepřežije.
Foto: Vladimír Lemberk

S červenkami se setkáváme po celý
rok, což svádí k označení „stálý“. Ve
skutečnosti odpovídají tahové návyky
červenek chování většiny „stálých“ druhů:
červenky v jižních částech areálu jsou
opravdu stálé, ze severních ovšem odlétají
zimovat na jih, většinou do Přední Asie
a severní Afriky. Některé naše středoevropské červenky odlétají také, jiné
přezimují, zvlášť v nižších oblastech
a v lidských sídlech, kde mají snazší
přístup k potravě. Pro hodně červenek je to
životní sázka, o jejímž výsledku rozhoduje
náhoda. Červenky, které neodletí a podaří
se jim přežít zimu, mají velkou výhodu při
následujícím hnízdění, protože zaberou ty
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nejlepší okrsky a mohou začít s hnízděním
hned, jak to počasí dovolí. Na táhnoucí
ptáky číhá dlouhá série nejrůznějších
hrozeb cestou, a i když se jim podaří za
několik měsíců vrátit, musí se po cestě
napřed vykrmit, než se pustí do bojů
s domácími červenkami a do hnízdění.
Jedna dlouhá a studená zima ale z nebezpečné cesty učiní velikou výhodu. Tak
se v naší populaci dlouhodobě udržují obě
tahové strategie.
Historický úryvek:
V republice československé jest červenka z nejobecnějších lesních a zahradních ptáků a nechybí ani v nížině, kde je

Průměrný počet vajec postupně klesá od
7 v prvních snůškách po 4 v pátých
snůškách. Jeden pár (nebo lépe jedna
samice) tak díky opakovaným hnízděním
v případě nezdaru vyvede průměrně 6 až 7
mláďat za jednu hnízdní sezónu.
Očekávaná délka života je u vyvedených mláďat jen něco málo přes 1 rok.

Tady už začíná být jasné, že jde o červenku, mladý pták přepeřuje do dospělého šatu.

PříBuZNí
Červenka patřila donedávna do čeledi
drozdovitých. Na základě studia dNA ji
však dnes spolu s bramborníčky, rehky
a slavíky řadíme mezi lejskovité. do
rodu erithacus bývají řazeny kromě naší
červenky obecné (erithacus rubecula)
ještě dvě její sestry, červenka japonská
(e. akahige) a červenka komandorská
(e. komadori). První je široce rozšířená
na všech japonských ostrovech a zimuje
v jihovýchodní Číně, druhá hnízdí jen na
několika drobných ostrovech u jižního
Japonska. Nové taxonomické studie ale
naznačují, že tyto dva druhy jsou zřejmě
příbuznější východoasijským slavíkům
než naší července, což by znamenalo, že
červenka obecná zůstane jediným žijícím
druhem rodu erithacus.

Hnízdění probíhá rychle. Dva týdny
sedí samička na vajíčkách, další dva týdny
krmí oba rodiče mláďata. Po vyvedení se
o mláďata často stará jen samec, zatímco
samička hned začíná další snůšku. Ještě
rychlejší je nový začátek, pokud se
hnízdění nepovede a počasí nebo dravci je
zmaří. Téměř všechny červenky započnou
v našich podmínkách alespoň dvě
hnízdění, polovina začíná třikrát za sezónu
a celá pětina zakládá snůšku dokonce 5x.

JAK Si ČerVeNKy VyBírAJí
PArTNerA?
Každá červenka tráví zimu sama. Na
jaře mají samice tři možnosti, jak si
vybrat partnera a založit rodinu. Buďto
se samička přestěhuje do teritoria
některého samce, nebo své teritorium
spojí se svým samčím sousedem, anebo
počká, až se k ní samec připojí (to se
děje nejméně často). Samička se
současně snaží zůstat v území, které
dobře zná — výběr má tedy značně
omezený. Podle očekávání se samci
s většími teritorii párují dříve a méně
často zůstanou na ocet — mají větší
pravděpodobnost, že jejich teritorium
zasahuje do „známého území“ některé
z okolních samiček.
Podle d. G. C. Harper, Animal
Behaviour 1985

Hnízdo
červenky,
i se sedícím
ptákem,
je velice
nenápadné,
jinak by
nemělo
šanci přežít.
I když je
třeba máme
na zahradě,
vůbec
o něm
nemusíme
vědět.
Foto: Yerpo
(CC BY-SA
3.0)

nebo jen v zemi mezi listy či kořeny, ale
nepohrdnou ani starou botou, zapomenutým květináčem nebo kapsou pověšeného
kabátu. Základním požadavkem na místo
je, aby bylo pokud možno kryté a aby
samička, která sedí na vajíčkách sama,
byla co nejvíce nenápadná. V době stavby
či snášení vajíček může samička při vyrušení hnízdo snadno zcela opustit (hnízda
červenek, pokud je vůbec najdeme, bychom tedy měli kontrolovat velice opatrně), ale jakmile zasedne na dokončenou
snůšku, sedí pevně a odlétá až v poslední
chvíli. Nejčastěji najdeme červenčí hnízdo
tehdy, když nám takřka pod nohama neočekávaně vyletí červenka a zmizí v blízkém keři. Na blízkost hnízda nás mohou
upozornit i varovné hlasy dospělých –
i proto je důležité se je snažit naučit.
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kladu při čekání na sluky. Spustí-li
červenka a k ní s výše přidá se lesní
skřivan, pak je to duetto smuteční pro
světobolisty.
Karel Kněžourek: Velký přírodopis
ptáků se zvláštním zřetelem ku ptactvu
zemí českých a rakouských. Nakladatel
i. l. Kober, Praha 1910
Početnost červenek se u nás v posledních
třiceti letech trvale zvyšuje. Na první
pohled se proto zdá, že jim žádné nebezpečí nehrozí. Proč se tedy červenka
stala ptákem roku?
Důvodem je snaha upozornit na
skutečnost, že i široce rozšířené druhy čelí
nebezpečím, kterým bychom měli věnovat
pozornost a snažit se je odstranit. I když se
červenky s nástrahami zatím vyrovnávají
úspěšně, nemusí tomu tak být vždycky
(nějaké další ohrožení může rovnováhu
vychýlit). A co více, právě běžné druhy
nám mohou ukazovat rozsah nebezpečí,
která u vzácnějších druhů ani nevnímáme.
Prvním z nich jsou nárazy do skleněných ploch. Červenky, jako ptáci žijící
při zemi a létající nízko, jsou častými
oběťmi nárazů do skleněných zastávek či
protihlukových stěn nevhodně postavených v blízkosti křovin nebo nad
vodními toky. Nebezpečí zvyšuje i vysoká
agresivita červenek, které nejen že si
mohou nevšimnout skleněné plochy, ale
v případě, že v ní uvidí svůj odraz, na ni
mohou i cíleně zaútočit. Sameček červenky se v takovém případě načepýří,
vystaví na odiv svoji červenou náprsenku, ale protivník udělá totéž. Pak už
zbývá jen přímý útok, skleněné zrcadlo je
však nepřítel, nad kterým zvítězit nejde.
Jsou zdokumentovány i případy, kdy se
sameček při útocích o domnělého soka
zobrazeného ve skle doslova umlátil.
Červenky také patří mezi 15 ptačích
druhů, u nichž jsou nárazy do skel na
avif.birds.cz reportovány nejčastěji.
A právě zvýšení množství ohlášených
nárazů ptáků do skel je jedním z cílů, který jsme si v souvislosti s ptákem roku
vytyčili. Následovat budou cílená upozornění vlastníkům nebezpečných skleněných ploch, zejména velkých veřejných staveb, aby se situací něco dělali.
S radostí uvítáme, když se zapojíte do
letošní kampaně Bezpečné zastávky
a ohodnotíte zastávky hromadné dopravy
ve svém okolí na zastavky.birdlife.cz.

OHROŽENÍ

Idylicky vyhlížející obrázek, skoro jako z děl starých mistrů, je ve
skutečnosti posledním okamžikem před vypuknutím bitvy.
Červenky si vzájemně ukazují svá červená hrdélka a snaží se
jedna druhou (nebo druhého?) přesvědčit, že ona je ta silnější
a protivník by se měl klidit, nebo to s ním špatně dopadne.
Foto: Jiří Sedláček.

Proto můžeme použít mnemotechnickou
pomůcku a říci, že červenky zpívají
smutně, protože brzy zahynou. Kritický je
ale první rok a ty šťastné, které ho úspěšně
přežijí, žijí většinou alespoň několik
dalších let. Nejvyšší prokázaný věk je
úctyhodných 19 let.
Je zvláštní, jak málo lidí zná červenčí
zpěv, i když se v ptačí říši řadí k těm
nejběžnějším a zároveň nejbohatším.
Zřejmě je to způsobeno skutečností, že
červenky nezpívají příliš nahlas a v okolním denním ruchu se jejich poměrně
vysoký zpěv nenese na velkou vzdálenost. Všimly si toho zřejmě i samotné
červenky a jakožto ptáci městští, a tedy
přizpůsobiví, se přizpůsobily. V místech
s vysokou mírou hluku ve dne, například
u rušných silnic nebo v křoví u vlakových nádraží, zpívají pravidelně v noci.
Příčinou tohoto jinak nepříliš obvyklého
nočního zpěvu není umělé osvětlení, jak
by se na první pohled mohlo zdát, ale
právě vysoká hladina okolního hluku ve
dne. Červenky zkrátka potřebují, aby byl
jejich zpěv slyšet, a když se jim to ve
dne nedaří, snaží se o to v době, kdy je
kolem klid. I proto stojí za to naučit se

SMUTNÝ SLAVÍK
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červenčí zpěv rozeznávat – ne všechno, co
zpívá v noci, je slavík.
Nejen z hlediska denní doby, ale
i během roku můžeme slyšet červenky
téměř kdykoli. S největší intenzitou zpívají
na jaře jako všichni ptáci mírného pásu.
Ale jaro začíná pro červenky třeba již
v lednu, kdy se začínají vytvářet páry,
a trvá do prázdnin. V období července
a srpna jsou červenky nejtišší. V té době
pelichají, zřejmě se jim hůř létá a nechtějí
na sebe upozorňovat. Anebo se jen
dočasně oslabuje potřeba bránit teritorium,
protože potravy je dostatek a stejně se ještě
některé páry starají o nedorostlé
potomstvo. Od podzimu ale začíná zpěv
nanovo, každý pták, dospělý i mladý, si
musí ubránit své vlastní teritorium a právě
k tomu svůj zpěv využívá. Zpěv červenky,
i když méně inzenzivní, můžeme tedy
slyšet během celého podzimu i zimy.
I když našim uším zní melancholicky
a smutně, je vlastně bojovou výzvou
a demonstrací síly zpěváka. S tím souvisí
i další zajímavost, která je zřejmě v ptačí
říši mnohem běžnější, než si myslíme:
Protože v mimohnízdním období obhajují
své teritorium všechny červenky, tedy
i samice, musejí i ony zpívat, a proto podle
zpěvu samce od samice nepoznáme.

Historický úryvek:
Zpěv čermákův je dosti znám a oblíben. Písnička to zádumčivá, tesklivá, leč
mile se poslouchající, zvláště za podvečerního ticha a klidu v přírodě, kupří-

Na rozdíl od jiných ohrožení, nebezpečná skla mají tu výhodu, že mají vždy
nějakého vlastníka. Ten by v lepším
případě rád ptákům pomohl, ale neví jak,
v tom horším je mu to jedno. K dispozici
je celá paleta možných způsobů zabezpečení skel, stačí „jen“ pro každé místo
vybrat ten správný a s vlastníkem se na
zabezpečení domluvit. Jiné je to v případě
ilegálního lovu. Například francouzští
lovci, kteří každoročně nezákonně uloví
okolo půl milionů ptáků, střílejí červenky
ve velkém, včetně těch našich. Cesta
k ochraně takto postihovaných ptačích
druhů není rozhodně jednoduchá. Je ale
možná a určitě má smysl se o ni snažit.
Jednotlivec tu nic nezmůže, ale společná
snaha mnoha lidí dokáže vytvořit i politickou sílu, kterou není možné ignorovat.
Naplno se to projevilo v loňském roce,
kdy půl milionu Evropanů požadovalo
po Evropské komisi, aby nezmírňovala
pravidla ochrany přírody v Evropě, mezi
která patří i ochrana všech druhů ptáků
(více o kampani Nature Alert na
birdlife.cz). Nyní je zcela na místě, aby se
ti samí lidé opakovaně ptali Komise
i národních vlád, zda se směrnice o ptácích
ZPěV
Zpěv červenky výstižně popsal odborník
z nejpovolanějších – náš nejznámější
autor nahrávek ptačích hlasů a čestný
člen ČSo, pan Pavel Pelz: „Červenku
považuji za velmi dobrého zpěváka.
Zaslechneme ji již časně zrána a umlká
až za pozdního soumraku. Její zpěv je
dlouhý a tichý a vždy mně připadalo,
jako by zněl lítostivě. Na začátku zpívá
tichým tlumeným úvodem s ostrými tóny.
Chvíli trvá, než se rozezpívá a pokračuje
zvučnou perlivě trylkovou částí
zakončenou flétnově znějícími hvizdy.
V některých chvílích slyšíme zvonečkově
znějící pasáže. Celý jemný zpěv má
melancholický charakter. Podle
bohatosti přednesu nacházíme mezi
jednotlivými červenkami zpěváky různé
kvality. Musíme je dobře znát, abychom
posoudili, zda zpěv není ochuzen
o některé motivy, nebo nechybí-li
závěrečné hvizdy. Pro nahrávku jejího
zpěvu volíme čas pozdního večera
a klidu v lese. Červenka je posledním
zpěvákem v temném lesním zákoutí.
Vždy jsem měl dojem, že usínajícímu
lesu zpívá procítěně tichou ukolébavku.“
http://www.rozhlas.cz/hlas/

dodržuje a pokud ne, co pro to jednotlivé
vlády dělají. U Evropské komise leží stížnost LPO (francouzský partner BirdLife)
na porušování zákonů francouzskými
lovci, ale Komise dosud nenašla dost odvahy, aby soudní řízení s Francií zahájila.
I v ochraně červenek se tedy vyplatí nebýt
pasivní a vyjádřit svůj názor – například
formou podpisu mezinárodních petic,
o kterých ČSO informuje.

Historický úryvek:
Červenky u nás nebyly nikdy zvlášť
pronásledovány čihaři, lovícími pro maso.
lidé je chytali jen pro potěšení milovníků
ptactva, a pak také pro to, aby jim
červenky přes zimu chytaly obtížný hmyz.
Ještě v dobách Fričových si Pražané na
podzim kupovali na trhu červenky, aby jim
v bytě vychytaly mouchy, blechy a mladé
šváby a později, aby je těšily svým
příjemným zpěvem.
Jiří Baum: Ptactvo velké Prahy. orbis
Praha 1941

JAK MŮŽEME ČERVENKU
PODPOŘIT

Častou novinářskou otázkou spojenou
s ptákem roku bývá, zda mohou lidé
vybranému druhu nějak přímo pomoci.
Červenka je v tomto směru vděčným
ptákem roku právě díky své rozšířenosti.
První věcí, nad kterou bychom se měli
zamyslet, pokud chceme skutečně
pomáhat ptákům v bezprostředním okolí
našich domovů, tedy zejména v zahradách,

je, zda pro ně nepřipravujeme past ve
formě chemicky ošetřených trávníků či
pesticidy stříkaných ovocných stromů.
Všichni drobní pěvci krmí svá mláďata
drobnými bezobratlými, od žížal na zemi
po housenky z listů stromů, a chemií
otrávená potrava může snadno ptáčata
zahubit. Pokud se tedy nejsme ochotni
vzdát chemie v zahradě, neměli bychom
do ní ani lákat ptáky, abychom jim víc

Červenky žijí nenápadně v přítmí podrostu
a prozradí je často až jejich výrazná náprsenka.
Foto: Lukáš Skalický

neuškodili, než pomohli. Pokud máme
zahradu bez chemie, můžeme uvažovat
o tom, co červenky k životu potřebují.
Trocha vlhké měkké půdy někde ve stínu,
nejlépe s neshrabaným loňským listím,
jim usnadní přístup k potravě. Hromada
klestí může posloužit jako vhodný úkryt
pro hnízdo, podobně jako rozsáhlejší
porosty křovin. V zimě potěšíme červenky
otevřeným krmítkem nízko u země
(„ptačím stolem“), na kterém si zobnou
oblíbené slunečnice. A pokud chceme
červenky opravdu rozmazlovat, největší
radost jim udělají mouční červi!
Článek je přejat z časopisu České společnosti ornitologické Ptačí svět 1/2016,
který je ke stažení na http://bigfiles.
birdlife.cz/PS_2016-01.pdf

www.birdlife.cz/ptacisvet.html
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TEXT: MICHAELA DOČEKALOVÁ, FOTO: INTERNET

Pohled ze
sjezdovky
nad
Rokytnicí
nad Jizerou
do údolí je
z letošního
března

Já jsem lyžař a kdo je víc!

Parafráze na heslo z padesátých let, kdy
horník byl vynášen jako vzorný prototyp
pracujícího, otevře naše dnešní zamyšlení
nad tím, do jaké míry dnes určují ráz
horské krajiny lyžařská střediska a jejich
provoz vůbec.
nad žádný jiný sport nemění
krajinu tak razantně jako tento.
Kdyby Hanč a Vrbata dnes sjížděli
svahy Krkonoš, nestačili by se divit, jaké
vymoženosti si člověk vymyslel a postavil,
aby se mohl na sněhu pobavit. Hukot
sněžných děl chrlící ledové krystalky,
lanovky jedna vedle druhé, které jsou
schopné vyvézt stovky lidí za hodinu, za
tmy záře silných reflektorů osvětlující
sjezdovku pro večerní lyžování – to vše by
bezpochyby lidé z 19. století považovali za
naprosté scifi, a kdyby ještě na svahu
zahlédli lyžaře v kombinéze a v helmě
s připevněnou kamerou nahoře – pak by ho
mohli mít za podivného robota nebo
mimozešťana. Nicméně pokrok nezastavíš
a dřevěné lyže s tuleními pásy si dnes připnou jen příznivci historického lyžování,

S
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my ostatní jsme většinou zkusili sjezdovné
lyžování alespoň jednou v životě na
školním lyžařském výcviku. Kdo propadl
tomuto adrenalinovému sportu v moderně
vybaveném středisku, ten se nerad vrací
na neupravené a úzké sjedovky s pomalými vleky pro jednoho nebo dva lidi.
V našich pohraničních horách, kde se
nachází většina velkokapacitních lyžařských center, je v posledních desetiletích
tendence neustále rozšiřovat a technicky
zdokonalovat sjezdovky, lanovky, vleky,
přídavná zařízení jako sněžná děla atd.
Dopady na tamní krajinu jsou evidentní.
Zkusme si shrnout nejprve ty záporné:
n nepřirozeně vyklučená plocha tam,
kde dříve byl les nebo jiné společenství,
z toho plynoucí fragmentace krajiny,
snížená stabilita ekosystému, velmi chudá
společenstva travin tvořená často
geneticky nepůvodními druhy ze směsí
používaných k zatravňování sjezdovek
n hluk ze sněžných děl, která jsou dnes
nezbytnou součástí každého lyžařského
střediska
n světelné znečištění z večerního lyžování
n vysoká energetická náročnost celého
provozu (elektřina, voda na zasněžování k vytvoření 1 m3 umělého sněhu je třeba
250–500 l vody, tj. 700 000 – 1 200 000
litrů na 1 hektar sjezdovky)
n změna hydrologických podmínek
v lokalitě
n ekonomický přínos neplyne mnohdy
zpět do místního regionu, majitelé a investoři snowparků mívají sídlo úplně
jinde
Na druhé straně sjezdové lyžování má
i své neoddiskutovatelné přínosy:

n jedná se o oblíbený sport lidí nejen
z hor a podhůří
n pokud je majitel místní, zisk se vrací
zpět do regionu
n světelné znečištění z večerního
lyžování trvá na rozdíl od toho městského
jen několik hodin
n na odebírání vody z okolních toků
pro zásobování sněžných děl jsou dnes
určené alespoň nějaké podmínky,
v řekách a potocích se musí zachovat
tolik vody, kolik tam přirozeně teče 35
nejsušších dní v roce
Zdá se, že člověk – lyžař se snaží zuby
nehty provozovat tento sport i nyní, když
u nás na severní polokouli mizí kvůli
klimatickým změnám ta nejzákladnější
podmínka, totiž sníh. Čím menší sněhová
pokrývka, tím vyšší povrchová teplota,
a tedy ještě menší sněhová pokrývka. Je to
začarovaný kruh. Na ranní Panoramě na
ČT2 mohl (a nejen letos) v zimě divák
vidět bílé pruhy sjezdovek dobře se
vyjímající v okolní tmavé krajině. Lanovky však díky sněžným dělům pracovaly
Sněžné dělo na jednom
z harrachovských svahů

téměř celou sezónu. Zatím zimy ještě nejsou tak mírné, aby se nenašlo pár dnů
a nocí, kdy by teplota neklesla pod 3 stupně. Lanovky, děla, osvětlení a úpravy
sjezdovek mají jeden společný jmenovatel
– totiž neustálou spotřebu energie. V alpských zemích je souhrnně spotřeba energie
zasněžovacích zařízení odhadovaná na
neskutečných 600 GWh ročně, což ale
nepřímo ovlivňuje životní prostředí i mimo lyžařské resorty. Jedná se například
o výstavbu nových zdrojů energie, produkce emisí CO2, atd.
Z ekonomických studií vyplývá krátkozrakost budování nebo rozšiřování
skiareálů, které nebudou moci v časovém
horizontu desítek let zajistit kvalitní podmínky pro lyžování bez velkých nároků na
vodní zdroje a energii (v Alpách se jako
neperspektivní jeví již dnes areály
v nadmořské výšce pod 1 500 m). Lyžař-

ské areály v nižších polohách budou patrně
zanikat nebo bude vzrůstat výroba
technického sněhu a s ní i spotřeba energie
a vody. V České republice by doporučovaný přesun sjezdových tratí do vyšších
poloh přinesl další těžké problémy ochraně
dotčených pohoří.
Jak z toho začarovaného kruhu ven?
Ve sjezdovém lyžování zatím člověk byl
vždy schopen vyrovnat krok s přírodou –
tedy se změnami klimatu na severní
polokouli Země projevujícími se globálním oteplováním: zmenšila se sněhová
pokrývka – v padesátých letech minulého
století bylo vynalezeno sněžné dělo;
průměrné zimní teploty mají stoupající
tendenci – sněžná děla má již každé větší
lyžařské středisko; zimní teploty neklesají
pod bod mrazu – výroba technického
sněhu je upgradována a po přidání jistých
chemikálií lze sníh vyrobit i při teplotách
nad nulou. Jak to bude dál, až jednou naši
vnuci budou i v zimě nosit triko s krátkým
rukávem? Kdo ví, třeba k nám budou
jezdit inženýři z Dubaje, aby nám postavili
kopii jejich legendárního lyžařského
střediska, kde si i dnes můžete zalyžovat
v kryté chlazené hale na sjezdovce dlouhé
několik set metrů, zatímco o kousek dál se
lidé opalují na pláži. Nechtěla bych se toho
dožít. Co pro to můžeme udělat my, kteří
sice rádi lyžujeme, ale zároveň máme
špatné svědomí, když víme, jaký „lyžařský
průmysl“ vlastně podporujeme? Můžeme
zkusit v resortu, do kterého se chystáme,
najít nějaké ubytování s ekologicky

Ráno na pláž
a odpoledne
na
sjezdovku?
V Dubaji je
to možné.
Uvnitř
nákupního
centra
Mall of the
Emirates
si můžete
zalyžovat
na 400 m
dlouhé
sjezdovce
s převýšením
60 m.

šetrným provozem. Na trhu jsou k dostání
i lyže pro ty, kteří nechtějí materiálem
zatěžovat životní prostředí a jsou z rozložitelného materiálu. I když si vyberete
vaši zimní dovolenou v alpském „biohotelu“ (u nás je nabídka podobných zařízení bohužel malá), stále vaše ekologická
stopa bude po týdenním sjezdovém lyžování o hodně větší. Pokud se skutečně
chcete věnovat zimnímu sportu na lyžích,
který je šetrný k přírodě, vyjeďte si na
běžkách, běžkařské trasy sice nejsou lemované sněžnými děly a tudíž vám pod
nohama může najednou dojít v kopci sníh,
ale budete víc součástí přírody než na
vysokokapacitní lanovce. Snad se tedy
někdy v budoucnu potkáme někde
v Jizerských horách – pokud ovšem bude
dost sněhu a nebude se opakovat
situace z letošního závodu – proslulé
Jizerské padesátky – kdy trasa byla
zmenšena na okruh 3,3 km s navezeným
technickým sněhem, který se jel 15 x.
Skol!
www.krnap.cz, www.lyzovani.cz

31

TEXT A FOTO: JIŘÍ JUŘÍK

Netradiční
výhled na
Prahu
z Děvína

1

ROZHLÉDNĚME SE PO
Praha stověžatá, jedno z označení naší metropole. Při pohledu
na Prahu je opravdu vidět mnoho věží a věžiček katedrál, kostelů,
domů atd. Mezi těmito několika sty všelijakých hrotů, cibulek, bání,
špiček jsou ukryty i stavby, s kterými se setkáváme spíše v přírodě,
na vrcholcích kopců a hor. Jde o rozhledny. Přijměte pozvání na výlet
po nich.
2

3

4

2 Artefakt –
model snad
budoucí
rozhledny.
3 Jedna ze
dvou
identických
věží na
Lahovickém
mostě.
4 Nepřístupná rozhledna - komín
u DDM
v Modřanech
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LEVÝ BŘEH VLTAVY

Pokud začneme těsně pod Zbraslaví,
uvítají nás hned dvě věže, které zdobí
Lahovický most. Vznikly při rekonstrukci
mostu a ačkoliv se jedná o identická
dvojčata, mají rozdílný ročník zrodu.
Vyrostly postupně, v letech 2003 a 2004.
Na rozhlednu mají obě jednu zvláštnost –
stojí v údolí, což má své opodstatnění.
Věže jednak představují symbolickou
bránu do Prahy a slouží především k výhledu na soutok Berounky a Vltavy.
Pokud se posuneme dále po proudu
a vystoupáme na Barrandov, dostaneme se
ke stavbě, která si pamatuje lepší léta, než

je její současnost. Jde o úspěšně chátrající
objekt vyhlídkové restaurace Barrandovské terasy z roku 1929.
O něco dál od Vltavy, v Košířích, je
rozhledna Cibulka, která stojí nad stejnojmenným lesoparkem a usedlostí. Jedná
s o poctivou, kamennou rozhlednu, která
připomíná věž hradu. Stavba vznikla jako
romantický doplněk při úpravách parku. Je
dobře udržovaná a volně přístupná.

Vraťme se k Vltavě, přímo do centra
Prahy. Zde stojí snad nejznámější rozhledna v celé ČR. Ano, jde o Petřínskou
rozhlednu. Stavba byla zpřístupněna v roce
1891, rozhlížet se budete z výšky 55 m.
Pokud přičtete k rozhledně výšku samotného Petřína od Vltavy, dostanete výšku Eiffelovy věže, která je pro ni vzorem.
Když se vydáte z Petřína přes vysokoškolské koleje ke Strahovskému stadionu, dojdete k neobvyklé stavbě, jsou
to výdechy vzduchotechniky ze Strahovského tunelu. Hned vedle je prosklená
krychle velínu pražských tunelů. Okolo
budovy je vybudován volně přístupný
ochoz, sloužící k rozhlížení, tedy svým
způsobem také rozhledna.
A to je, pokud se týká opravdových
rozhleden pro levý břeh Vltavy vše.

Zde začneme na jihu v Modřanech, kde
je hned první rozhledna značně neobvyklá. Je součástí zdejšího Domu dětí
a mládeže a jako základ pro ni slouží
komín, na který se vystupuje vnějším
točitým schodištěm. Vyhlídka DDM bývá
přístupná podle akcí zařízení.
Po proudu Vltavy, těsně nad ní, je
dřevěná stavbička na Dobešce, stojící na
hraně nad přírodní památkou Branické
skály. Měří sice jen asi dva metry, ale výhled z ní je krásný. Stavbu navrhl architekt
a herec David Vávra.

PRAVÝ BŘEH VLTAVY

5

6

PRAZE

7

5 Její
excelence rozhledna
na Petříně
6 Kdo by
neznal vyhlídku od
tzv. Stalina.
7 Pěkná
dřevěná
rozhledna
nad zoologickou
zahradou
8 Nenápadná vyhlídka
Mlíkárna
v Riegrových
sadech

8
10

9

Na východním okraji Prahy je městská
část Dubeč, která se může pochlubit
novým, pěkným parkem Panská zahrada.
V parku je z keřů vysazen labyrint,
uprostřed kterého je masivní dřevěná
vyhlídková stavba, vysoká necelé tři

metry. Výhled je na celý park a ještě
zajímavější bude na bloudící lidi, až
labyrint doroste.
Nyní se přemístíme na rozhraní
Vinohrad a Žižkova. Uprostřed Riegrových sadů stojí vyhlídkový pavilon
Mlíkárna, kde je kavárna. Stavba je vedena
jako rozhledna, vyhlídka je z ploché
střechy, kam se stoupá vnějším schodištěm. Bohužel výhled je takřka nulový,
okolní stromy tuto rozhlednu z 19. století
již přerostly.
Zhruba 700 metrů od této dobře ukryté
stavbičky se tyčí jedna z dominant Prahy.
Samozřejmě jde o Žižkovskou věž
(vysílač), stavbu značně kontroverzní,
některými zavrhovanou, jinými obdi-

9 Pražany
vyhledávané
Průhonice
mají v parku
opravenou
rozhlednu
10
Rekultivovaná skládka
v Dolních
Počernicích
má také
svoji
vyhlídku.

11

11 Rovněž
v Dubečském parku
u Rokytky
stojí vyhlídková konstrukce.
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12 Velín
tunelů
na Strahově
slouží také
jako
vyhlídka.

12

13

14

15

13
Vyhlídka
v parku
nemocnice
v Podolí

PRAŽSKÉ NEROZHLEDNY
A JINÉ VYHLÍDKY

14
Rozhledna
Cibulka
s Dantovým
peklem
15 Věž na
vrchu Ládví
rozhlednou
bohužel
není.
16
Vyhlídková
stavba na
Dobešce
17
V Hostivaři
již několik
let slibuje
Praha 15,
že postaví
rozhlednu
na Šancích.
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vystoupáte po vnitřním točitém schodišti.
A jsme na konci, jak výčtu pražských
rozhleden, tak i na severním okraji města.
Zde stojí nad areálem zoologické zahrady
opravdová dřevěná rozhledna Obora.
Konstrukce věže je kopií stavby, která stávala na vrcholu Smrku v Jizerských
horách.

vovanou, v důsledku však přijatou, zvláště
když po ní začala rejdit černá miminka od
Davida Černého.
A cestujeme dále, a to nejen horizontálně, ale i vertikálně, výrazně ubereme
na výšce. Nedaleko od Žižkovské věže stojí poněkud neznámá vyhlídková stavba.
Naleznete ji přímo pod terasou památníku
národního osvobození na Vítkově. Z jedné
strany lze tuto vyhlídkovou stavbu označit
za altán, z druhé za rozhlednu. Volně
přístupná stavba stojí ve svahu, z jedné
strany se dovnitř vstupuje po rovině, přes
jakýsi můstek, ale na straně opačné již
dosahuje výšky několika metrů. Tato
rozhledna - altán stojí údajně na místě, kde
měl Žižka svůj velitelský srub při bitvě na
Vítkově.
Nyní navštívíme vysočanský park
Podviní, kde je útvar, keltské hradiště,
který se jmenuje Ještěr, má totiž podobný

16

tvar a jeho pozvednutá hlava slouží jako
vyhlídka.
Poslední dvě pravobřežní rozhledny
stojí rovný jeden km od sebe. První se
jmenuje Skulptura a naleznete ji uprostřed
Pražské botanické zahrady v Troji. Jedná
se o rozhlednu – sochu, kterou z vyřazené
palivové nádrže vytvořil akad. sochař
Čestmír Suška. Celková výška je deset
metrů, výhled je ze sedmi metrů, kam

Pochopitelně se po naší matičce můžete
rozhlížet z řady dalších míst, které však za
rozhledny označit opravdu nelze. Důvodem je především to, že nepřevyšují
okolní terén. Případně zde není vybudována žádná výrazná stavba, jde pak
o upravená vyhlídková místa. Uvedeme
jich namátkou jen několik: vyhlídkové
místo u kostela sv. Jana Nepomuckého
v Chu-chelském háji, vyhlídka z hradiště
Děvín, velice pěkný je výhled na doslova
zá-stup pražských mostů z Chotkových
sadů, klasikou je Letná, tedy „Stalin“,
oblíbené je rozhlížení z hradeb Vyšehradu,
nevynechejte výhled z Vrchu sv. Kříže,
známějšího jako Parukářka. Zajímavý výhled je od Velké skály v Bohnicích, nedaleko je pak Bohnická vyhlídka u ulice
Na Farkách.
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19

18
Další možnosti jak se rozhlédnout po
Praze nabízí řada historických staveb,
které původně vznikly za zcela neturistickým účelem. Snad nejznámější jsou:
věž Staroměstské radnice, věže Karlova
mostu, Prašná brána, případně věž chrámu
sv. Víta atd. Za pozornost stojí Jindřišská
věž, kde je umístěno Muzeum pražských
věží.
Jinou možnost k rozhlížení poskytuje několik altánků rozesetých po území
hlavního města. Jedná se o stavbičky
vůbec či jen mírně vyvýšené, ale především lákající k odpočinku a kochání se
výhledem. Opět jen příklady: Karlův
stánek nad Zbraslaví, takřka naproti přes
Vltavu je Arcibiskupský altán (nachází se
těsně za hranicemi hl. m., ale je Pražany
hojně navštěvován), své altánky mají
parky Na Topolce, Ztracenka, park nemocnice v Podolí. Své vyhlídky mají i některé
rekultivované skládky, které se změnily
v parky. Jde například o bývalou skládku
v Kolodějích nebo v Dolních Počernicích.
Na úplný konec se zastavíme u rozhleden,
které kdyby... První je geodetická věž na
vrchu Ládví, který pokrývá Ďáblický
háj. Stojí zde zachovaná geodetická věž
ze 40. let minulého století. Informace
s rozcházejí, ale prý kdysi byla jako
rozhledna přístupná, nyní není. Stačilo by
málo a měli bychom v Praze další parádní
rozhlednu s neuvěřitelným rozhledem.
Můžete se o tom přesvědčit od nedaleké
hvězdárny. Takže první kdyby ...
Druhé kdyby stojí u Kyjského rybníku.
Jmenuje se Artefakt a jedná se o asi deset
metrů velký model rozhledny, kterou by

pod jménem Doubravka chtěla na Rajském
vrchu postavit Praha 14. Model vznikl
v červnu 2014 a stojí dodnes. Rozhledna
měla být postavena na jaře 2015 a nestojí
dodnes ...
Poslední kdyby potkáte nad pravým
břehem Botiče, na místě, kde bývalo
Hostivařské hradiště. Nyní je zde altánek
s modelem a informacemi o hradišti. Jedna
z infotabulí pak hlásá, že městská část
Praha 15 připravuje v těchto místech výstavbu rozhledny na Šancích. Stánek vznikl
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18
Vyhlídka
Ještěr
v parku
Podviní
19 Výhled
z rozhledny
Cibulka
20
Vyhlídkový
altán
v Rajské
zahradě na
Žižkově
21
Vyhlídková
stavba na
Vítkově

ZÁVĚREČNÁ KDYBY...

před několika roky, od té doby se zřejmě
vše velmi důkladně připravuje, protože
stánek stojí, rozhledna ani náhodou.
Kdyby, sliby, chyby ...

Nechceme končit poněkud pochybovačně, celková situace v Praze není
špatná, vždyť jsme navštívili čtrnáct
rozhleden a jen naťukli další možnosti
k rozhlížení. Praha je krásné město a třeba
přímo z oken vašeho domova je na ní ten
nejkrásnější výhled.

22
Žižkovský
vysílač –
nejmohutnější r
ozhledna
v Praze

http://rozhledny.webzdarma.cz/praha.htm
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TEXT: VERONIKA VOLDŘICHOVÁ, FOTO: VERONIKA VOLDŘICHOVÁ A ARCHIV MŠ MASNÁ

Při návštěvě mateřské školy Masná v Praze 1 nás ve
vnitrobloku zaujal skrytý, malebný, klidný dvorek
s hrištěm pro děti, zaplavený zelenou vegetací.
Malé hřiště pro předškoláky, kde nechybí žádný
oblíbený herní prvek, působilo nečekaně osvěžujícím
dojmem. V samém centru Prahy nás takový objev
zelené oázy pro děti velmi překvapil a rádi se o něj
se čtenáři Niky podělíme. Požádali jsme proto
o rozhovor ředitelku MŠ Masná.

MŠ MASNÁ

ZELENÁ OÁZA V CENTRU PRAHY

BC. JANA HEGEROVÁ
ŘEDITELKA MATEŘSKÉ ŠKOLY MASNÁ V PRAZE 1

Masná leží v samotném centru Prahy,
poblíž Náměstí republiky, tedy
v místě, kde je minimum parků
a městské zeleně. Paní ředitelko, jak
řešíte vycházky s dětmi z vaší mateřské školy a jejich pobyt „na čerstvém
vzduchu“ v této lokalitě?
Pobyt venku je nezbytnou součástí režimu dne pro předškolní děti. Na volné
procházky v centru chodíme málokdy,
protože ruch velkoměsta není pro školkové
děti vhodný k procvičování chůze. Pobyt
venku nejraději trávíme na naší zahradě,
kterou máme ve vnitrobloku budovy.
Máte tedy to štěstí, že můžete využívat
pěkný zelený dvorek, který vás chrání
od ruchu velkoměsta. Všechny školy to
štěstí ale nemají. Jak jste k tak
pěknému dvorku "přišli" ?
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Narozena v roce 1965 v Karlových Varech. V roce 1984 absolvovala
Střední pedagogickou školu v Praze obor předškolní pedagogika.
Dostala umístěnku do MŠ v Praze 4 v Alšových Sadech, a od roku
1989 až do roku 1999 pracovala jako učitelka v Mateřské škole
Lohniského na Barrandově. V roce 1999 nastoupila jako učitelka do
Mateřské školy Masná a v roce 2000 se stala její ředitelkou. V roce
2008 ukončila studium na PFUK obor specializace v pedagogice.
Vystudovala dvouletý kurz arteterapie. Stala se členkou projektu
British Council v roce 2007, který uspořádal výměnnou návštěvu
českých a britských ředitelek mateřských škol. Navštívila také
Švédsko v rámci projektu Study visits v dubnu 2009. Je lektorkou
pilates pro děti. Ve své mateřské škole pracuje jako učitelka a také
jako lektorka výuky předškoláčků na interaktivní tabuli.
Před rekonstrukcí to byl jen zarostlý
dvorek s kouskem plácku na hraní pro děti.
Plácek byl vysypaný oblázky, které nesplňovaly bezpečnostní podmínky pro
dopadové plochy na dětských hřištích.
Zbytek dvorku byl nevyužitý a zarostlý
kopřivami do výše pasu. Požádali jsme
o přidělení zbytku dvorku a o jeho celkovou rekonstrukci. Tehdy jsme měli štěstí,
protože souběžně Chiquita v rámci svého
projektu pomoci školám hledala školu,
která nemá zahradu. A my jsme se do soutěže zapojili. Byla vybrána naše zahrada
a Chiquita ji vybavila krásnými herními
prvky.

Jak probíhala rekonstrukce?
K nápadu nás přivedla nutnost dodržovat

pobyt venku a nevhodnost do té doby
využívaného plácku na dvorku.

Požádala jsem o rekonstrukci zahrady
Městskou část Praha 1 prostřednictvím
odboru školství Praha 1. Nakreslila jsem
laickou rukou návrh prostorového řešení
hracích ploch a pískovišť. Jednali jsme
o osázení herními prvky a tehdy jsme měli
štěstí – do školky nám zatelefonovala Chiquita, že v rámci svého projektu pomoci
školám hledá nevyhovující školní zahradu,
kterou by rádi upravili pro děti. Naše zahrádka se dostala do užšího výběru asi ze tří
škol a vyhrála to. Chiquita vybavila náš nově zrekonstruovaný prostor pro děti krásnými herními prvky. Naše zahrada splňuje moderní požadavky na bezpečnost dopadových ploch, povrch máme celý z recyklovaných dlaždic (původně pneumatik). Zahrada byla slavnostně otevřena na jaře 2005.

V současné době už se váš dvorek
krásně zelená a děti zde mohou trávit
hodně volného času. Jaké herní prvky
si děti nejvíce oblíbily? K jakým hrám
je možné tento malý, ale pěkný dvorek
využít?
Dvorek využíváme k volným hrám dopoledne a v teplých obdobích roku jsou děti na
zahradě i celá odpoledne.
Děti mají už tradičně v oblibě pískoviště, velice si oblíbily pružinová hou-

padla a velkou průlezku, kterou máme
v zadní části zahrady. Je to průlezka bohatě
vybavená prvky, které děti motivují
k pohybu a zdolávání přiměřených překážek – je tam skluzavka, šplhací tyč,
lanová průlezka, schody.
Na zahradě děti mohou hrát fotbal, mají tam branky; když je teplo, tak se děti
sprchují a pobíhají s výskotem po zahradě,
nebo jim dáme na zem rohože a ony si hrají
se zvířátky nebo s panenkami, to je velmi
oblíbená hra.

Pobyt venku můžeme s dětmi trávit
i v parku Lannova, který je od nás více
vzdálen, takže tam chodíme pouze s většími dětmi. Několikrát ročně chodíme na
Staroměstské náměstí, kde pro děti z Prahy
připravuje MČ Praha 1 ve spolupráci
s Nadací Pražské děti bohatý celoroční
program. Na volné procházky v centru

chodíme málokdy. Nejraději máme náš
dvorek, na který můžeme jít kdykoliv
během dne.

Paní ředitelko, děkujeme vám za
rozhovor a přejeme vám, aby se vaše
malá oáza pro děti v centru Prahy
stále pěkně zelenala.
www.msmasna.cz
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TEXT: VERONIKA VOLDŘICHOVÁ, FOTO: ARCHIV GJP

Práci
s mapami
předchází
promítání
prezentace
s videi a fotografiemi
o dopadech
globálních
klimatických
změn na
lidskou
společnost.
Všechny
doprovodné
materiály
k této vyučovací hodině
je možné
stáhnout na
stránkách
Gymnázia
Jana Palacha
Praha 1
z odkazu
uvedeného
na konci
článku.

ROZHOVOR O VÝUKOVÉM PROGRAMU NA TÉMA

KLIMATICKÉ ZMĚNY
Jak se věnují tématu klimatických změn v rámci výuky
například na gymnáziu, jsme se rozhodli zjistit tak, že jsme
požádali o rozhovor osobu povolanou, a to pedagoga
vyučujícího biologii a zeměpis na Gymnáziu Jana Palacha
v Praze 1.
Paní profesorko, téma klimatických změn je velmi aktuální
a zajímalo by nás, jestli se tomuto tématu nějak věnujete
ve výuce na vašem gymnáziu? Jak je pro vás a pro studenty toto téma zajímavé a nosné?
Ano, tomuto tématu se ve výuce věnujeme v hodinách zeměpisu
i biologie. Problematika globálních klimatických změn studenty
zajímá a často se na ně ve výuce ptají, protože o nich čím dál tím
častěji slýchají v médiích a chápou, že se to týká jejich
budoucnosti. Nicméně seriózní informace mnohdy chybí a nelze
předpokládat hlubší znalosti u všech studentů, proto považuji za
důležité, dát tomuto tématu prostor ve výuce. Kromě klasické
vyučovací hodiny, kde je možné klimatické změny probírat, jsem
se toho chopila se svými kolegy v rámci celoškolní (napříč
ročníky) dvoudenní blokové výuky, kdy jednotícím tématem byla
„Migrace“ a mě napadlo zpracovat dané téma v návaznosti na
klimatické změny.
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V čem spočívala vaše poněkud netradiční dvoudenní
bloková výuka?
Někteří kolegové připravili téma migrace z pohledu historického,
jiní se zabývali aktuální migrační vlnou v Evropě a já jsem, za
významné podpory své kolegyně, pojala migraci jako jeden
z důsledků globálních klimatických změn. Problematika vztahů
mezi environmentálními změnami a migrací je relativně nové téma
a předmětem výzkumů v budoucnosti, proto mi to přišlo jako
atraktivní téma pro studenty.

Co bylo náplní vašeho programu o migraci vyvolané
globálními změnami klimatu?
Vytvořila jsem pro studenty několik na sebe navazujících aktivit,
které jim měly pomoci se lépe zorientovat v problematice environmentální migrace.
Jako úvod do tématu jsem využila metodu brainstormingu
(v angl. „bouření mozků“ označuje metodu spontánního vyjadřování účastníků diskuse k danému tématu, co si pod pojmem kdo
představuje), kdy studenti generovali co nejvíce příčin migrace
lidí. Tato aktivita následně vyústila ve společné povídání
o různých pohledech na migraci a o důvodech migrace lidí
v různých částech světa. My jsme se dále věnovali faktorům
životního prostředí s důrazem na klimatické změny, které mohou
migraci ovlivňovat nebo ji přímo způsobovat. Druhý úkol pro

jelikož planeta Země již nenabízí neobydlená území, která by byla
pro masový příliv migrantů vhodná. Masová migrace tak často
končí konfliktem s místními obyvateli nebo další environmentální
degradací v důsledku zvyšujícího se tlaku na životní prostředí.

rozhovor nám poskytla: Mgr. Kateřina Nodžáková
Narozena 24. 8. 1986 v Mostě.
Vystudovala (2005 – 2010) učitelství Biologie a Geografie pro
střední školy na Přírodovědecké fakultě univerzity Karlovy
v Praze.
V letech 2010 – 2011 učila na ZŠ
od r. 2011 dosud učí na Gymnáziu Jana Palacha Praha 1

studenty tedy zněl, aby na základě svých dosavadních znalostí dali
ve dvojicích dohromady, které konkrétní změny životního
prostředí mohou mít za následek migraci lidí. Na to jsme navázali
tím, že přestože je environmentální migrace globální fenomén,
existují regiony, u kterých geografické, ekonomické či demografické podmínky vytvářejí větší předpoklady pro zranitelnost
místních populací vůči změnám životního prostředí. Mezi takové
státy patří například Bangladéš, kterého se týkala další aktivita,
kdy studenti pracovali s textem metodou I.N.S.E.R.T („interactive
noting system for effective reading and thinking“, jedna ze základních metod kritického myšlení, kterou lze použít při četbě
naučného textu). Z textu se studenti mimo jiné dozvěděli, že právě
změna klimatu je v této zemi vnímána jako významný spouštěcí
faktor migračních procesů. Po tomto poměrně náročném bloku
bohatém na informace jsem jako poslední aktivitu zvolila opět
práci ve dvojicích tentokrát s mapou světa, na kterou měli studenti
přiřazovat fotografie prezentující různé problémy životního
prostředí vyvolané zpravidla změnami klimatu.
Závěrem pak zaznělo, že pohyby migrantů hledajících nový
prostor pro život a uplatnění jsou v současnosti velmi složité,

Máte nějaký návrh, jak klimatické změny pojmout v rámci
klasické 45 minutové výuky?
Pokud by učitel chtěl věnovat globálním změnám klimatu alespoň
jednu vyučovací hodinu, zpracovala jsem a dávám k dispozici (na
stránkách naší školy) jako inspiraci modelovou hodinu, která se
mi osvědčila. Přestože je primárně určená pro středoškolské studenty, je možné ji, dle vlastního uvážení, upravit na variantu
odpovídající například věku studentů.

Vzhledem k tomu, že se jedná o aktuální téma, doporučuji
pedagogům také možnost uspořádat ve škole besedu s odborníkem, který může studentům objasnit další souvislosti či prezentovat výsledky aktuálních výzkumů v oblasti změn klimatu. Naši
školu čeká taková akce zanedlouho, kdy nás navštíví
RNDr. Jaroslav Kadlec, Dr., z Geologického ústavu AV ČR, který
si bude se studenty povídat na téma Klimatické změny
v geologické minulosti a v současnosti.

Po
promítnutí
prezentace
o dopadech
klimatických
změn na
lidskou
společnost
pak studenti
pracují ve
dvojicích
s mapami
a doplňují
do tabulky
předpokláda
né dopady
globálních
klimatických
změn.

Paní učitelko, děkujeme vám za rozhovor i za odkazy na další
zajímavé materiály a informace k tématu klimatických změn.
Materiály do výukové hodiny ke stažení:
www.gjp1.cz/klimaticke-zmeny
Další doporučené odkazy:
http://www.zmenaklimatu.cz/cz/
www.klimatickazmena.cz
https://ncar.ucar.edu
http://www.ipcc.ch
http://www.who.int/globalchange/climate/en/
http://www.exploratorium.edu/climate/index.html
www.gjp1.cz/klimaticke-zmeny

39

TEXT: VERONIKA VOLDŘICHOVÁ, FOTO: ŠTĚPÁN RUSŇÁK

Maluji
tukany
na řece
Curaray,
Ekvádor
2010
Foto:
Štěpán
Rusňák)

Liška maikong, Orinoko, Venezuela 2004

ILUSTRÁTOR PŘÍRODY
JAN DUNGEL
Jan Dungel se narodil 23. 3. 1951.Vystudoval biologii na Masarykově
univerzitě v Brně, avšak záhy po ukončení studií se rozhodl pro kariéru malíře,
ilustrátora, grafika a designéra na volné noze. Nejdříve se jako výtvarník
věnoval divadlu, ale brzy se zaměřil na ilustraci knih především o přírodě
a zvířatech. Dosud ilustroval na šedesát knih, které vyšly nejen v České republice, ale také v dalších zemích Evropy a Jižní Ameriky. Již pětadvacet let pravidelně pobývá a pracuje v tropech Jižní Ameriky, kde se věnuje portrétování
ptáků, savců a rostlin. Tyto své kresby vystavoval v České republice, Francii,
Holandsku, Kolumbii a Venezuele a publikoval v několika knihách. O malování
zvířat v jejich přirozeném prostředí deštných i mlžných pralesů na úpatí And,
stejně jako mokřadech a savanách, napsal několik knih, naposledy Džungle
uprostřed bažin a S jaguárem v posteli. Spolupracoval na filmových dokumentech, které zachycují člověkem dosud nenarušené přírodní prostředí, kde
zvířata maluje.
Bydlí se svou ženou Radanou v Brně, kde má i své studio a atelier.
Jak jste s ilustrováním přírody
začínal?
Asi nevybočím z řady podobně umanutých kolegů, když odpovím, že maluji
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tak dlouho, kam až sahá moje paměť.
Domnívám se však, že mnohem důležitější byl a je můj opravdu osudový vztah
k přírodě a tedy i ke zvířatům, který pů-

vodně živelnému malování dal jistý řád
a smysl a které se nakonec stalo mým
povoláním. Pocházím z učitelské rodiny,
a své dětství jsem proto z velké míry
strávil v učitelském bytě, který byl
součástí sice vesnické, nicméně velké
spádové školy ve Vracově na Jižní
Moravě. To mělo své výhody, určitě jsem
z celé vesnice ráno vstával úplně poslední,
ale poté, co odpoledne utichl školní ruch,
se rozlehlé a temné chodby školy změnily
v kulisy strašidelného filmu a zůstat třeba
večer sám doma pro mne bylo skutečným
utrpením. Když moji rodiče občas vyrazili
třeba do kina nebo s přáteli do vinného
sklípku, vykupovali si můj souhlas knihami ze školního přírodovědného kabinetu
a Brehmův život zvířat, Svolinského
soubor ilustrací našich ptáků stejně jako
další knihy, z nichž mnohé snad pamatovaly Rakousko-Uherskou monarchii, se
postupně staly a vlastně stále ještě jsou
součástí mého života. Kabinet, do kterého
mne pan učitel přírodopisu po vyučování

pouštěl za odměnu, nebo jen tak, byl navíc
plný vycpaných zvířat, lihových preparátů
a dalších úžasných záhadností a já jsem
tam v pokoře a jakémsi tichém úžasu
objevoval stále nový svět. Později jsme se
odstěhovali kus za vesnici, prakticky na
samotu u lesa. Neřekl bych, že noci na
okraji lesa byly méně strašidelné než
školní chodby plné záhadných zvuků
a stínů, zato možnost trávit každé
odpoledne mezi stromy, pozorovat ptáky,
po kapsách nosit ochočenou veverku či
krotkou kavku na rameni bych asi za nic
nevyměnil. Ostatně dnes vůbec nechápu,
že mně rodiče dovolili z lesa tahat stále
nová zvířata, žáby, čolky, ptáky, myši
a vůbec. I když si vlastně vzpomínám, že
matka nesnášela ropuchy a hady, které
jsem proto musel pečlivě skrývat, nejlépe
do nepoužívaných součástí jídelního
servisu, a když je náhodou přece jen
objevila, křičela, že ji jednou dostanu do
kriminálu, protože se už neudrží. Když jí
jedné noci pod peřinu vlezlo asi padesát
čolků, které jsem ukryl pod postelí a do
mísy s vodou přidal trs trávy, aby jim tam
nebylo smutno, musel tehdy můj holý
život bránit otec. Ale jen do chvíle, kdy se
naučilo létat naše nové mládě poštolky –

získal jsem ji od kluků ve vesnici výměnou
za broskve, které matka koupila s úmyslem
z nich vytvořit kompot. Poštolka, která
v noci hřadovala na štítě našeho domu,
totiž otce ráno s příšerným řevem
doprovázela až do školy a pokud náhodou
byla otevřená okna do učebny, ihned vlétla
dovnitř a nedala se vypudit ven ani
smetákem. Zato otec se ráno při cestě do
školy naučil pohybovat schoulený
a přískoky od stromu ke stromu.

Vranucha
dlouholaločnatá, Chocó,
Ekvádor
2011
Puma,
Národní
park Noel
Kempff
Mercado,
Bolívie 2006
Jaguáři,
Pantanal,
Brazílie
2008
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Kotinga třpytivá, Cerro Neblina, Venezuela 2007

Sojka kápovitá, Panatanal, Brazílie 2014
Orel černý, Yasuní, Ekvádor 1999

Chci tím vlastně jen vyjádřit své
přesvědčení, že pro malíře zvířat je
naprosto zásadní kontakt s nimi, důkladná
znalost jejich zvyků, pohybů, míst výskytu
a celá řada dalších rysů, které nedokážu
přesně popsat, ale mám na mysli něco jako
duši zvířete, která mu dává jeho skutečnou
podobu. Takovou zkušenost nemůže
zprostředkovat sebelepší fotografie či
dokument, jakkoliv mohou být důležitou
součástí malířovy práce i jeho inspirací.
Stejně tak dobrý výsledek nezaručí ani
sebedůkladnější akademická průprava či
vzdělání, i když je rovněž považuji za
důležité a zásadní. Zkrátka bez intenzivního kontaktu s přírodou se nikdo
dobrým portrétistou zvířat, či vědeckým
ilustrátorem, chcete-li, nestane…

Co nejraději kreslíte, co Vás na ilustrování nejvíce baví?
Ilustrování knih, výtvarné zpracování
a příprava expozic, stejně jako třeba
spolupráce s architekty a mnoho dalších
výtvarných aktivit jsou vzrušujícím dobrodružstvím a žádná práce se nikdy
neopakuje – vždy začínám úplně znovu
a něco nového. Když si na svůj pracovní
stůl položím prázdnou čtvrtku papíru
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Vranucha dlouholaločnatá, Chocó, Ekvádor 2011

Sýkorky: Koňadra,
modřinka, parukářka
Leskovec červenoocasý, Panatanal, Brazílie 2014

a promítám na ni své první představy, mám
pocit jakéhosi magického obřadu, skutečně
levituji, vznáším se nad zemí. Možná pro
tu levitační kvalitu své práce asi nejraději
maluji ptáky, zvláště ty jihoamerické, za
kterými jezdím do jihoamerických pralesů
a hor již takřka pětadvacet let.

Spizaetus
tyrannus
Ledňáček
říční
Ťuhýk
rudohlavý
2011

Jak se ilustrování přírody snoubí
s Vaším povoláním?
Jsem prakticky celý profesní život
malířem na volné noze a ilustrování
přírody je mým povoláním.
Máte nějaká ilustrátorská přání nebo
plány do budoucna?

Plánů mám plnou hlavu, hlavně těch
nerealistických, která ale stejně nakonec
vždy umíněně prosadím. Momentálně se
intenzivně věnuji práci na knize o neotropických ptácích. Bavím se tím již asi deset
let a ještě mně asi tak rok chybí.

www.jandungel.com
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Zde se už ptáci nezabijí

(NE)
BEZPEČNÉ
ZASTÁVKY
Pomozte nám je odhalit!
Foťte a hodnoťte na cestách za prací i domů
a vkládejte informace na

zastavky.birdlife.cz
Sklo je úžasný materiál.
Zvlášť, pokud není vidět…
Jenže pak ho nevidí
ani ptáci!

zastavky.birdlife.cz
Naleznete zde:
Ȅjednoduchý dotazník
k hodnocení zastávek
Ȅmožnost vkládat fotograﬁe

Ȅvaše data postupně plnící mapu
nebezpečných zastávek
Ȅpříklady fungujících zabezpečení

Ȅtipy na samostatná jednání s úřady
Vaše údaje využijeme při jednání
s provozovateli zastávek.

Zastávky nesmí znamenat
pro ptáky konečnou!

Zapojte se do kampaně
Bezpečné zastávky
České společnosti ornitologické

