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T ak máme za sebou další suché a horké léto. Řada malých,
ale i větších toků opět vyschla. Pro živé organismy to

může být katastrofa. Zejména v regulovaných částech toku, 
kde nemohou přežívat v nevysýchavých tůních. Jak je to
s biotou v období sucha ve vazbě na charakter toku nám
v tomto čísle podrobně popisuje ing. Just. Tento náš přední
expert na přírodě blízké úpravy toků, revitalizace a renaturace
shrnuje dlouholeté zkušenosti s touto problematikou v pře-
hledné formě a hlavně v podobě srozumitelné jak laikovi, tak
odborníkům. Rozhodně tento příspěvek doporučuji k prostu-
dování, a protože je Česká republika protkána sítí potoků a řek,
určitě najdete v blízkém okolí jeden z popisovaných typů kory-
ta. Hned vám bude lépe srozumitelné, jaké procesy se v něm
v období sucha odehrávají. 

Článek Tomáše Justa není jediný, který se dotýká prob-
lematiky sucha. V pravidelné rubrice se mu věnuje i ing. Bílek.
Ve svém příspěvku popisuje, jakým způsobem ovlivňuje ne-
dostatek vody soustavu Natura. Pro pochopení širších souvis-
lostí je to určitě námět k zamyšlení. 

Ve sdělovacích prostředcích se obvykle objevují články, jak
příroda škodí zemědělcům a jak je potřeba jim jejich ztráty
kompenzovat. Zkrátka, když to má růst, tak neprší, a když se má
sklízet, tak zrovna pršet začne. Traktory už tak dost zuboženou 
půdu ještě více utuží, aby byl příští rok problém ještě větší.
Letošní podzimní sklizeň kukuřice je toho zářným příkladem. 
A už málokdo se zamýšlí nad tím, kam vlastně tak složitě skli-
zená úroda kukuřice míří. Z velké části do bioplynových stanic
k výrobě elektřiny. Ty se rozrostly jako houby po dešti v celém
Česku. A tak kromě řepky olejné – z velké části také pěstované
pro energetické účely, tu máme další plodinu, která nemá
s výrobou potravin nic společného, a pod praporem tzv. „eko-
logické energetiky“ je pomocí dotací ( pocházejících z peněz
nás všech) systematicky ničen zemědělský půdní fond. A kruh se
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uzavírá. Půda již není schopná zachytit srážky přirozeným
vsakem a zrychleně odtéká z takovýchto zdevastovaných ploch
se všemi průvodními jevy (eroze, splachy hnojiv a všelija-
kých pesticidních a dalších látek do toků). Takže příští rok to
bude zase jenom horší. Snad už jednou někdo tuto bludnou
spirálu přeruší. Zatím to tak bohužel nevypadá a neustále 
jsme přesvědčováni, že musíme řešit následky tohoto stavu.
Příčiny (s ohledem na sociální smír a rozvoj venkova) nemá
odvahu nikdo systematicky a hlavně rychle řešit. Jistě, někdo 
ze zodpovědných namítne, že máme celou řadu regulací a před-
pisů a bude mít pravdu. Ale pokud jejich naplňování nikdo
nekontroluje (respektive nemá odvahu kontrolovat) a nevymá-
há sankce, je to jenom cár papíru. Budu zde citovat pana 
profesora Vymazala z Fakulty environmentálních věd ČZU,
který se krajinou a procesy v ní dlouhodobě zabývá – „Když
přijedu na Vysočinu, tak všechno, co učíme na fakultě studenty
a doktorandy, tam dělají obráceně!“ To je smutný obrázek rea-
lity. Kam až bude muset devastace zajít, aby se něco opravdu
stalo? Když už našli společnou řeč ochránci přírody a myslivci
(dříve věc nevídaná) a sepsali společnou petici vyzývající
k záchraně české krajiny Parlament ČR, tak to svědčí o tom, 
že je situace opravdu vážná. O to více si važme těch částí
přírody, které jsou mnohdy chráněné právě proto, aby všem
připomínaly, jak by mohla krajina vypadat. 

Vzpomínka věnovaná významnému ilustrátorovi přírody
panu Květoslavu Hískovi uzavírá toto číslo časopisu. S jeho
ilustracemi se setkaly a budou setkávat celé generace
přírodovědců i laiků nejen u nás, ale i ve světě. Svou pilnou 

a užitečnou prací vykonal pro rozvoj přírodních věd mnoho 
a díky celé řadě publikací nebude jeho dílo zapomenuto.

Přeji vám příjemný podzim a společně s vámi doufám, že
letošní Vánoce budou jako z Ladových obrázků.

Miloš Gregar
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s plochým dnem, starší a místy se rozpada-
jící, nabízela mnohem méně zbytkových
tůní i různých menších dnových skrýší
než přírodní koryto. Raci byli zjevně nu-
ceni stahovat se do členitých přírodnějších
úseků. (Dle sdělení Jitky Svobodové, VÚV
TGM Praha, došlo v roce 2015 na ně-
kterých lokalitách v republice k úhynům
raků, které lze dávat do souvislosti se
suchem. Ponejvíce mělo jít o lokality, do
nichž byli raci uměle vysazeni. To by potvr-
zovalo, že původní výskyty jsou cenné 
a obtížně nahraditelné.) 

Kupodivu mezi vodohospodáři je stále
dost rozšířena představa, že i za sucha
bude nejlépe fungovat koryto s jakousi
soustředěnou, poměrně hlubokou kynetou,
případně se střelkou ve dně koryta, která i
poslední zbytek průtoku povede jako
soustředěné vlákno. Dle této úvahy je
přežívání bioty vázáno na souvislost
soustředěného průtoku, a tu je třeba udržet
do poslední chvíle. Je ovšem zjevné, že pro
situace, kdy za sucha povrchový průtok
zcela ustane, již tento model mnoho ne-
nabízí. Hlubší koryto také víc odvodňuje

kondici, ale kde koryto nabízelo alespoň
tůně nebo mokré bahno mezi kameny, byli
schopni přežívat. (Rozšířil se sice jakýsi
místní poplach, že raci hynou, ale většina
„mrtvolek“ nebyli uhynulí raci, ale
svlečky, odložené krunýře raků, kteří se
přirozeně svlékají.) V postižené trati
Vrchlice se kombinují dílčí úseky přírodní
a technicky upravené. A zde byly patrné
podstatné rozdíly. Technická úprava koryta
do lichoběžníku s opevněním dlažbou, byť

Takto chudá
na vodu

Sázava pod
Sázavou
opravdu
nebývá

každý rok.
Vrcholí

sucho léta
2015. Říční
biota ovšem

zatím
přežívá bez
větší újmy. 
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Suché a horké léto roku 2015 mimo jiné podpořilo úvahy o přežívání
bioty vodních toků za nedostatku vody. I některé vodohospodářsky
významné toky prakticky pozbyly povrchový průtok, někde se mohly
populace vodních živočichů dostávat do stresu až ohrožení. Ono léto
nepochybně v řadě dílčích situací potvrdilo jednu základní tézi, která
samozřejmě není nijak originální, jakkoliv mezi vodohospodáři není
plně doceňována: Členitá přírodní koryta obvykle nabízejí dobré či
nejlepší možné podmínky pro přežívání za sucha. Naproti tomu kory-
ta technicky upravená, která jsou geometrizovaná, tvarově
zjednodušená a často opatřená pevným, málo prostupným a propust-
ným dnem, na tom jsou podstatně hůře.

N apříklad nad Kutnou Horou,
nad vodárenskou nádrží, v létě
2015 vyschla Vrchlice. Říčka

byla prakticky bez povrchového průtoku,
v dlouhých úsecích  koryta zbývala voda
jenom v oddělených tůních. Právě tyto
tůně spolu s členitým kamenitým po-
vrchem dna koryta se ukázaly jako velmi
důležité pro přežití místní bohaté populace
raků říčních. V kritickém období byly tůně
raků plné, ti zjevně nebyli v optimální



a brodů nemusí být železným pravidlem,
protože příroda není nakloněna dokonalé
pravidelnosti, sám  princip členění přiro-
zeného meandrujícího či vlnitého koryta
na tůně a brody však za pravidlo lze poklá-
dat.) 

Dno koryta propustné pro vodu 
a prostupné pro vodní živočichy. Takové
dno koryta umožňuje lepší komunikaci
mezi povrchem a podkorytím, hyporeá-
lem, v němž se odehrává podpovrchová
část průtoku vodním tokem, který je
schopen povrchový průtok v době ne-
dostatku dotovat a v němž může část bioty
nacházet za zhoršených poměrů útočiště.
V tomto aspektu je také cenná přírodní
materiálová a tvarová členitost dna, kom-
binující povrchy štěrkové a kamenité
s povrchy bahnitými. Někteří živočiši
zvolí za nepřízně úkryt v drsné štěrkové
nebo kamenité struktuře…..ta je ostatně
může chránit i za velkých průtoků, štěr-
kové povrchy jsou cenné jako rybí trd-
liště. Jiní tvorové uvítají možnost zavrtat
se do dna bahnitého. Je zřejmé, že dno
technicky upraveného vodního toku,
opevněné třeba dlažbou nebo betonovými
tvarovkami, je ve všech uváděných
ohledech značně nepříznivé. 

Koryto nabízí členitou strukturu
úkrytů. Výraznější úkrytové struktury
vytvářejí v přírodních korytech hrubší
kamenivo a dřevní hmota. Škoda, že
hlavně s dřevem se zatím vodohospodáři
moc dobře nesrovnávají. Zcela nenahra-
ditelným prvkem členitosti koryta – pro
jakékoliv průtokové stavy – je živé dřevo

blízké zeminové vrstvy, což může za sucha
situaci ještě zhoršovat. Tento koncept se
někdy, ke škodě věci, promítá i do návrhů
revitalizačních staveb, kdy projektanti
navrhují kynety nevhodně úzké a hluboké.
To se pak ovšem nepříznivě podepisuje
i na chování vodního toku za běžných
i za velkých průtoků a na stabilitě jeho
koryta. 

Na rozdíl od „inženýrské“ představy,
že průtok má být do poslední chvíle
soustředěn do jakési linie,  příroda pro
většinu situací nabízí koncept odlišný -
přežívání ve zvodněné ploše. Relativně
ploché a mělké koryto, jaké většinou
odpovídá u nás platným přirozeným mor-
fologickým vzorům vodních toků, nabízí
tuto plochu v největší míře. Přežívání
v ploše koryta pak ovlivňují tyto důležité
momenty:

Šířka prostoru zvodnění, resp.
zamokření. Čím větší šířka, resp. plocha,
tím více příležitostí. 

Přirozeně bohaté členění dna tů-
němi. Naprosto zásadní pro raky, ryby,
měkkýše a další obyvatele. U nás
nejběžnější meandrující typ vodního toku
představuje v tomto ohledu optimální
nabídku. Sled oblouků trasy koryta je pro-
ložen sledem tůní a mělkých proudných
míst, tzv. brodů. Tůně přirozeně vznikají
v obloucích trasy a břeh z nich vystupuje
někdy i strmými až převislými nárazovými
břehy. Běžné místo kamenitého nebo
štěrkového brodu pak je v přechodech
mezi oblouky trasy. (Toto rozložení tůní 

Základní tvarové srovnání koryta technicky
upraveného (nahoře) a přírodního (dole).
Vyznačeny jsou u nás obvyklé průtokové 
kapacity

Schématické znázornění „inženýrského“ konceptu
chování vodního toku za sucha. Úzká zóna
zamokření v úzkém dně hluboce zaříznutého
koryta, odvodňování navazujícího půdního 
a zeminového prostředí.

Schématické znázornění přírodního konceptu
přežívání bioty v širokém, členitém dně
přírodního koryta. Hlavní faktory vhodnosti 
pro přežití.

5

Vrchlice o něco níže, v přírodním úseku. 
Dno je členité, s tůněmi. Propustný materiál dna
umožňuje dotovat vlastní koryto vodou 
z podkorytí – hyporeálu. 

Schématické srovnání technicky upraveného 
vodního toku s relativně hlubokým a úzkým 
korytem (nahoře) a koryta přírodního z hlediska
přirozené stability. V hlubokém korytě se může
příčné proudění za větších průtoků spojovat 
do soustředěného bubnu s velkou schopností
vymílat dno do stran i do hloubky. 



a hlubokých koryt výrazně ztotožnili a ma-
jí tendenci jej prosazovat na úkor při-
rozeného modelu koryta relativně širokého
a mělkého. (V těchto záležitostech samo-
zřejmě hraje velkou roli také otázka kapa-
city koryta – zatímco přírodní koryta u nás
mívají přirozenou kapacitu i výrazně pod
úrovní Q1 – „jednoleté vody“, technické
úpravy koryt bývaly prováděny na kapaci-
ty Q2 –„dvouleté vody“ a větší. Jistěže 
i velké kapacity koryta lze dosáhnout
šířkou a ne hloubkou, ovšem je to pro-
storově náročné.) Nevyužijí tak nejen lepší
chování relativně mělkých a plochých
koryt za sucha, ale ani další výhody: 

Mělká a plochá koryta jsou přiro-
zeně stabilnější než koryta hlouběji
zaříznutá. Za větších průtoků se v nich
příčné složky proudění nesoustřeďují do
jednoho silného vymílacího „bubnu“ jako
v korytech hlubokých, ale rozpadají se do
složitější plošší struktury proudění, které
má zejména menší schopnost vymílat
koryto do hloubky. V poměrně hlubokých
a úzkých technických korytech vznikají 
za větších průtoků takové rychlosti
proudění, kterým by materiál dna koryta
bez technického opevnění neodolal. Na-
proti tomu přírodní koryta obvykle mají
schopnost všelijak se vyvíjet do stran, ale
celkově si udržovat stálý rozsah hloubek 
a s ním i rámcové ostatní tvary a rozměry
a na ně vázané vodohospdoářské a eko-
logické funkce. Jakkoliv někteří vodo-
hospodáři stále chovají ke stabilitě ne-
opevněných přírodních koryt nedůvěru,
funguje to tak. Kdyby tomu tak nebylo,
dávno by naši krajinu tvořily jenom pusté
skály. 

bírají, na druhou stranu zastínění zmenšu-
je výpar z vodní hladiny...)

Na tomto místě je vhodné ještě rozšířit
úvahu o tvarech koryt, byť to již nebude
souviset jenom s otázkami sucha.
Vodohospodářská praxe v naší krajině
v rámci technických úprav sto let
průmyslově vyráběla koryta relativně úzká
a hluboká. Úzká, aby co nejvíce místa zbý-
valo pro zemědělství nebo pro výstavbu.
Hluboká, aby měla dostatečně velkou
průtočnou kapacitu i při relativně menší
šířce a aby mohla přijímat výústi odvod-
ňovacích zařízení. Za tuto dobu se vodo-
hospodáři s konceptem relativně úzkých

Vysychající
Vrchlice

nad
Malešovem

za sucha
v létě roku
2015. Úsek
starší tech-

nické
úpravy

koryta. Dno
je sice

poměrně
široké, ale
vzhledem

ke stále
působícímu

opevnění
dlažbou je

za sucha
chudé na

tůně.
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kořenových pletenců. Kvalitní kořenový
pletenec vytvoří strom, který roste přímo
v břehové čáře. (Právě tyto stromy vodo-
hospodáři nejradši kácejí, protože se obá-
vají jejich „nepříznivého vlivu na průto-
kové poměry“ ….což je taková příležitost-
ně blbá formulka, která se často používá
v situacích, kdy začne docházet rozum.)
Mrtvá dřevní hmota, hlavně ta rozměr-
nější, je na tom u vodohospodářů ještě
hůř…přestože třeba její význam pro
ukrývání ryb před rybožravými ptáky je již
dobře znám. 

Zastínění koryta břehovými porosty
dřevin. O břehových  porostech se stále
diskutuje. Někde v nich může být viděno
„ohrožení průtokových poměrů“, jinde 
naopak mohou průtokové poměry zlep-
šovat – to je případ nezastavěných niv, 
kde mohou vhodně zpomalovat povod-
ňové proudění a zachycovat povodňové
spláví. Také přírodovědci různého za-
měření nahlížejí na břehové porosty
různě. Nepochybně ornitologové pod-
porují jejich bohatost, naproti tomu třeba
znalci vodních měkkýšů nevítají příliš
souvislé zastínění koryta. Nepochybně
stejné situace mohou být z mnoha úhlů
pohledu různě hodnoceny. Otázka pře-
žívání bioty vodních toků za sucha a horka
však zřejmě vyznívá ve prospěch výraz-
nějšího zastínění. (Posouzení vlivu bře-
hových porostů na průtokovou bilanci
přenecháme raději někomu obeznalejšímu
– stromy vodu z říčního perimetru ode-

Přirozeně mělké, ploché a členité koryto přiměřeně zastíněné břehovými a doprovodnými porosty, 
nabízí biotě dobré podmínky pro přežití i za sucha. Morfologicky vysoce kvalitní střední úsek Kocáby
nad Novým Knínem. 



cha, což může znejisťovat hledání  správ-
ných odpovědí na to, co dělat. Dostateč-
ně se nerozlišuje sucho ve vodonosných
půdách, zeminách a horninách v povodí,
sucho vzhledem k zemědělským a lesním
kulturám a ke krajinným ekosystémům,
sucho v korytech vodních toků, sucho 
vzhledem ke zdrojům vody pro obyvatel-
stvo a pro výrobu. Ochotně akceptujeme
vysvětlení, že někde a někdy méně prší,
podstatně méně vnímaví však jsme ke 
konstatováním zásadních důvodů zhor-
šeného nakládání naší krajiny se sráž-
kovou vodou…neboť tyto důvody bohu-

hladiny nivní vody dosáhnout řadu metrů
od koryta – a ztráty operativní zásoby
mělké nivní podzemní vody mohou činit
až desítky metrů krychlových vody na
běžný metr koryta, resp. údolnice.   

Koryto přirozeně mělké a ploché
disponuje poměrně velkým rozsahem
ekologicky cenných mělčin a nesouvisle
zaplavovaných příbřežních ploch, za-
tímco v technicky řešeném hluboce zaříz-
nutém korytě mohou být tyto plochy silně
nedostatkové. 

Přirozeně málo kapacitní koryta,
tedy obvykle mělká a plochá, podporují
brzký nástup tlumivého povodňového
rozlivu do nivy. Naproti tomu kapacitní
technická koryta využití tlumivého rozlivu
omezují a postup povodňových vln zrych-
lují a koncentrují. Toto je základní moment
celé strategie přírodě blízké protipovod-
ňové ochrany. 

Vysýchání koryt vodních toků vnímá
vodohospodářská i obecná veřejnost jako
problém a snaží se s ním něco dělat. Při-
tom ale někdy chybí seriozní analýza
různých aspektů vzniku a působení su-

Čím je koryto mělčí a plošší, tím
méně se změnami průtoků kolísají
hladiny vody. Jistěže k přirozenému 
životu potoka nebo řeky kolísání hladin
patří, ale v hodně úzkém a hlubokém 
technickém korytě může být spojeno
s nepříznivými dopady na biotu, hluboké
zaklesávání hladiny za malých průtoků se
pak může podepisovat na nepříznivém
odvodňování okolí koryta a jeho břeho-
vých pasáží. Pokud je revitalizace po-
kažena tím, že koryto bylo navrženo příliš
úzké a hluboké (což bývá nejčastější
pochybení v projektech revitalizačních
staveb), za menších průtoků nastává 
i vizuálně nepříznivý jev nenaplněného
koryta.

Čím je koryto mělčí, tím méně
odvodňuje okolní zeminové prostředí.
Běžně si lze představit situaci, kdy koryto
přírodního potoka by mělo střední hloubku
kolem půl metru, zatímco koryto technicky
upravené do klasického tvaru „melio-
račního“ lichoběžníka by bylo trojnásobně
hluboké. V propustnějších nivních ze-
minách a za dlouhodobějšího zaklesnutí
hladiny vody v korytě pak může deprese

Intimní
okamžik
v životě
raka říčního
ve vysycha-
jící Vrchlici
v létě 2015:
Svlékání
krunýře.
Pravda, za
normálních
poměrů by
si rak tuto
citlivou
operaci
spíše 
odbýval
v nějakém
úkrytu, kde
by byl lépe
chráněn.
Odložené
krunýře
mohou dát
vzniknout
předčasným
řečem 
o úhynech
raků. 

Suché léto 2015 vrcholí, Talmberský potok u Sázavy ztrácí souvislost povrchového průtoku. vzhledem k
širokému mokrému dnu s tůněmi, díky zastínění stromy a nepochybně též díky velké schopnosti násled-
né regenerace zatím netřeba hovořit o nějaké katastrofě pro život v potoce. 
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zátopy, včetně problémů s „usušenými“
zvláště chráněnými druhy živočichů ne-
bo rostlin. Nádrže bývají uváděny jako
zdroje vody pro zemědělské závlahy…
ale zapomíná se, že efektivním se takový
zdroj stává až v soustavě, která zajistí
odběr a využití vody, a to po stránce věcné
i nákladové. 

Výstavbu nádrží nebo i převody vody
nelze šmahem odmítat, v určitých situ-
acích a obvykle ve vazbě na další opatření
to mohou být přínosná vodohospodář-
ská řešení. Je však chybou pokládat je za
opatření jedině možná a opomíjet různé
souvislosti. Nejspíše by nádrže nebo pře-
vody nemusely a neměly být opatřeními
první volby v situacích, kde hlavní prob-
lém představuje přežívání bioty vodních
toků za sucha. Nejvíce se tento problém
projevuje v úsecích potoků a řek, které
byly v minulosti degradovány technickou
úpravou. Zde by měla být na prvním
místě snaha uvést postižené úseky opět
do lepšího, přírodě bližšího stavu,
vhodnějšího mimo jiné pro přežívání
bioty za sucha. Rychlým, náročnějším 
a dražším řešením tu je revitalizace.
Řešením lacinějším pak je využití a pod-
pora samovolných renaturačních procesů.
Ta může být zdlouhavá a může narážet 
na problémy s přílišným zahloubením
koryta nebo s příliš odolným technickým
opevněním, naopak třeba za povodní může
proběhnout velmi rychle. 

Vedle toho by samozřejmě bylo dobré
začít účinněji řešit zásadní problémy sucha
v naší krajině, a to začíná u vlastností půd,
způsobů zemědělského hospodaření a zas-
tavování ploch.

důvodů se ponejprv nehledají způsoby, 
jak technicky upravené vodní toky učinit
odolnějšími v době sucha, což by obná-
šelo jejich revitalizaci, ale hledají se
možnosti nějak dotovat nedostatkové
průtoky. Vznikly například záměry pře-
vádět na Rakovnicko vodu z Ohře, nebo
stavět v povodí nádrže, z nichž by se
mohlo za sucha vypouštět pro nadlepšení
průtoků v potocích. Některým těmto
námětům se již dostalo i zpracování
v odborných vodohospodářských doku-
mentech….. a tam zatím překvapovala
nedostatečnost zpracování. Moc se ne-
řeší malá přínosnost nadlepšování prů-
toků převody nebo vypouštěním z nádrží
vzhledem k zásadním aspektům sucha,
kterými jsou nedostatek vody ve půdních 
a zeminových vrstvách v plochách po
vodí, nedostatek vody pro lesnictví a ze-
mědělství, nedostatek vody ve zdrojích 
pro obyvatelství a výrobu. Není zcela
jasné, jak by byly oceňovány efekty
nadlepšování….šlo by o činnost spojenou
s jistými náklady, ty by bylo potřeba 
nějak kalkulovat a někdo by je musel 
hradit. Moc se nemluví o tom, že chov 
ryb v nádržích by musel být jasně podřízen
nadlepšovací funkci a mezi řádky je
naopak zřetelně cítit představy o tom, že
když nic jiného, tak ty nádrže budou
užitečné právě chovem ryb. Pak nutno
ovšem počítat s tím, že majitel nádrže
s kapry bude pramálo ochoten z ní právě 
za extrémního sucha vypouštět vodu.
Neřeší se kvalita vody, jaká by se za 
letních přísušků z nejspíše dosti eutrofi-
zovaných nádrží vypouštěla. Neřeší se, 
jak by nadlepšovací vypouštění působilo
na procesy změn kvality vody v nádržích 
a na ekosystém obnažovaných okrajů

Revitalizace Loděnického potoka u Nenačovic, kterou v roce
2015 provedlo Povodí Vltavy, je dost dobrá. Ale tvarování
přírodě blízké kynety, vložené do hlavního, povodňového koryta,
mohlo být ještě lepší. Za sucha v léte 2015 se v čerstvě
postavené kynetě projevuje efekt nedostatečně zaplněného –
příliš hlubokého - koryta. Kyneta mohla být ještě bližší přírodě –
širší, členitější a hlavně mělčí. V poměrně širokém dně hlavního
koryta vůbec mohlo být podstatně více „mokrých ploch“, které
jsou důležité mimo jiné pro přežívání za sucha. Možná nejlepší
by nakonec bylo vůbec netvarovat kynetu a nechat vodu potoka
volně téct a pracovat v celé šířce dna hlavního koryta. 
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žel souvisejí se samotnými exploatačními
principy existence naší průmyslové civi-
lizace. Zprůmyslněná zemědělská výroba 
a zastavování zásadně zhoršují schopnost
povrchů v krajině převádět povrchový
odtok ve vsak a zmenšují schopnost půd 
a zemin v plochách povodí zadržovat
vodu. Z hlediska vodohospodářských bi-
lancí poněkud méně významný, z hle-
diska ekologie krajiny ovšem zásadní
problém pak představuje morfologická
degradace sítě vodních toků, k níž došlo
během uplynulého století vlivem tech-
nických úprav koryt a tzv. „meliorací“.
Jelikož zásadní opatření jsou velmi obtíž-
ná a náročná, uchylujeme se k řešením
snáze dostupným….byť pak někdy za-
ostáváme třeba ve zdůvodňování jejich
efektivnosti.  

Ve středních Čechách je výrazně
suchou oblastí Rakovnicko a součástí tam-
ních problémů jsou i nedostatečné průtoky
v některých potocích, včetně Rakovnic-
kého potoka. Přímo ve městě jsou občasné
průtokové deficity vnímány i jako poli-
tický problém….volič je znepokojen, když
vidí vysychající koryto a pozoruje, že
místní oblíbené hejníčko tloušťů pod
jízkem není v plné pohodě. Možná z těchto



Představte si, že bydlíte v městské části Praha 6 Sedlci, kterou
naleznete těsně před severní hranicí Prahy na levé straně Vltavy,
navíc ještě asi 100 metrů od řeky, kde vám patří kousek břehu. Pak
lze předpokládat, že budete chodit na ryby. Nejinak je tomu
v případě Pavla Poláka, s kterým jsme si povídali nejen o rybách,
ale i o ptácích, kytičkách, ale především o řece Vltavě a jejím
okolí.

Jak jste se dostal k rybaření?
Na ryby chodím nějakých jedenáct let. Příčin je několik.

Jednak to mám snad v genech, jsem z rybářské rodiny. Děda byl
štikař, táta chytal všechno. Navíc mám kuchyni kousek od řeky.

2 Plešatý
madar,

něco přes 
7 kg, kůže

jak na 
pracovní

obuv…
Cygnusbus

Nenechte se zmást titulkem, nejde o ryby v podzemí, ale 
o ryby pod Prahou ve směru toku Vltavy. Před několika roky
by šlo o částečnou provokaci, vždyť pod metropolí byla
Vltava tak špinavá, že ..., ale v současnosti je mnohé jinak.
Nejen změny řeky pod hlavním městem jsou tématem 
následujícího rozhovoru.
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To jste měl ryby chytat již jako malý kluk. Proč to
zpoždění?

Dlouho jsem se bál chytat ryby, protože jsem si myslel, že je
tím trápím, protože je to bolí. Nakonec mi jeden kamarád, ich-
tyolog, vysvětlil, že ryba má v tlamě asi dva nervy, do kterých se
člověk jen tak netrefí. Mají tam hmat a chuť a čich, to aby se
nažraly a nervy jen k tomu, aby je to rytí ve dně nebolelo. Tak jsem
tomu rád uvěřil a začal chytat ryby.

Máte za sebou jedenáct let rybaření. Kde a jak chytáte
ryby?

Jsem rybář jednoho místa a způsobu chytání. Nejsem ten typ,
který cestuje, chodí podél řeky, mění návnady, techniku. Mám své
místo co nejblíže domova a jeden způsob chytání. Jako návna-
du používám většinou těsto, občas  žížalu. U řeky jsem několikrát
týdně, i v zimě. Jde mi o to, abych chytil rybu a snědl ji. Chytání
pro chytání, tedy zraňování ryb a pouštění, to ne. A když není ryba,
tak je voda, volavky, kulíci, kytky, mraky a tak. Pořád se něco děje.

3

1

2
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Díky tomuto „konstantnímu, statickému“ způsobu rybaření
jistě máte dobrý přehled o řece a jejích změnách.
Pozorujete za ty roky nějaké?

Situace se okolo Vltavy opravdu za tu dobu hodně změnila. 
A k lepšímu. Rok 2006 byl poslední, kdy se dalo říct, že je Vltava
pod Prahou opravdu špinavá. Po velkých deštích byly spláchnuty
všechny nečistoty, které do ní přineslo těch několik desítek po-
toků, které jsou zcela bez čističek, občas něco upustila nestíhající
nedaleká čistička. Po roce 2006 se stav samotné řeky a jejího 
okolí počal měnit. Začaly se objevovat nové kytky, kosatec žlutý,
pomněnky, ptáci, netopýři, tři druhy užovek. A taky samozřejmě
norkové a nutrie, bohužel.

Jak se změny řeky dotknuly ryb?
Změny týkající se ryb, ohledně jejich početnosti a druhové

skladby, jsou poněkud složitější a je potřeba je vidět v širších sou-
vislostech. Tak třeba cejni, ty jsem dříve chytal opravdu velké, až
70 cm. Když se třeli, tak se to podél břehů vařilo na několika stech
metrech i několik dní. Za poslední čtyři roky cejn ubyl, teď chytám
tak 30 cm třikrát ročně, ty házím zpět. Dřív bylo hodně druhů, ale
malé kusy, které jsem chytal, i když používám vlastně pořád stej-
nou návnadu. Chytal jsem boleny, parmičky, okouny, candáty, líny,
hrouzky, sumečky, ježdíky ...

Jak je tomu v současnosti?
Teď je běžný kapr, karas, plotice, sumec. Stala se tedy změna

v neprospěch malých ryb, přibylo velkých. Dřív jsem za den chytil
třeba pět druhů malých ryb, nyní chytnu jednoho pořádného kapra.
Což mi osobně vyhovuje.

Proč si myslíte, že k těmto změnám dochází?
To, co nyní budu povídat, je jen můj osobní názor. Jak jsem již

naznačil, je to složitý komplex více vlivů. Vše mohly ovlivnit dvě
velké povodně v roce 2002 a 2013. To se naprosto přestaví profil
dna řeky, který zde byl stejný třeba třicet let. Zaniknou tůně, 

4 I to je
Praha 6.  

5 Šupinaté
torpédo –

dlouhý říční
ekotyp 

s velkou
hlavou,

málo pod
10 kg

6 Nutrií je
dost, 

norků také,
ale ti jsou

nevyfotitel-
ní bez

fotopasti.

7 Obvyklý
sortiment

vrcholného
léta – karasi

stříbřití 
a plotice,

‘až 0,65 kg

5

4

6
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úkryty, spadané stromy. Změní se rybí společenství. Některým
rybám změna svědčí, jiné ustoupí jinam.

Pak přibylo kormoránů, což je vůči rybám dost drsný pták.
Pozoroval jsem najednou několik letících klínů, celkem snad
stovky ptáků. Třeba ty malé rybky pomohli zredukovat. Kormorán
pak napadne i velkou rybu, i když ví, že ji neuloví. Chytnul jsem
kapra, který měl na hřbetě několik, snad deset ran od zobáku.
Taková ryby již jen trpí, je plná plísní a pomalu umírá. 

Dále, čistá voda přináší i odlišnou, novou vegetaci v řece 
i kolem ní. Toto rovněž může, ale nemusí všem rybám vyhovovat.

Abych to shrnul. Chytám měně ryb více druhů, ale více
velkých ryb méně druhů.

Jako jeden z pozitivních vlivů na naše řeky, nejen na
Vltavu, mohou být i hospodářské změny, například zánik
podniků, útlumy výroby atd.

Samozřejmě. Vezměte si například pražský potok Rokytku. Ta
protékala průmyslovou oblastí Vysočan, kde pracovalo několik
průmyslových kolosů  – ČKD, Praga a další. Totéž platí o Be-
rounce, plzeňská Škodovka, chemičky, Králův Dvůr. Praha,
vlastně skoro celá Česká republika takřka přestala vyrábět. Naše
hlavní město se věnuje turismu a službám. Toto svědčí řekám, jen
si víc znečisťujeme auty vzduch.

Rovněž nutno uznat, že si více hlídáme kvalitu vod. Přibyly
čističky nejen u měst a obcí, ale jsou mnohdy i v domácnostech.

Díky tomu co jsem uvedl, se kvalita našich řek v posledních
desetiletích opravdu hodně zlepšila. Bohužel se o tom v médiích
málo mluví. Stále platí, že pozitivní zprávy netáhnou.

Abychom neskončili takto poněkud skepticky. Lze se u řeky,
na rybách i zasmát?

Veselých příběhů s rybami, a nejen s nimi, je mnoho. Často
mne vyhání ledňáček. Sedne si na prut, a jasně mi dává pohyby
hlavou najevo, že tady nemám co dělat.

Zasmál jsem se, když do Prahy letělo hejno racků a z města roj
holubů. V zapadajícím slunci se formace neviděly a „prolnuly se“.
Tolik nadávek, štěbetání a peří na řece se jen tak nezažije.

Nějakou o rybách ...
Úhoř, tak metr dvacet, ležel břichem nahoru kousek od mého

místa. Říkám si šroub lodě, moc raků v břiše. Ležel tam i druhý

8 To sice
není pod
Prahou, ale
tady pod
Hlávkovým
mostem je
oblíbené
shromaždiš-
tě trofej-
ních kaprů. 

9 V každém
chyceném
úhoři je
rak, občas
je rak i bez
úhoře.

10 Lín
obecný 
v Sedlci
moc obecný
není, ale je
tam.

11 Plotice
čistě
chycená,
čistě 
vrácená,
počkáme si
na říjnové
kapry!

98

10

11

den. Třetí den jsem chtěl mršinu poslat po proudu, ale jakmile jsem
se jej dotknul podběrákem, škubl sebou a sám odplaval. Prostě tři
dny odpočíval, asi vyspával kocovinu.“

Děkujeme za rozhovor a Petrův zdar. Zdar nejen vám,
rybám, ale především našim řekám.



losti měli hospodáři vždy snahu upravovat
vodní režim těchto území, tedy je odvod-
ňovat nebo zaplavovat, a tak převádět na
ornou nebo jinou zemědělsky či lesnicky
efektivněji využitelnou půdu či kulturu. 
V případě zaplavování se jednalo o budo-
vání rybníků. Nejpatrnějším důsledkem
těchto aktivit byl zánik mokřadů jako vý-
znamných lokalit vodních ptáků, ale
neméně významné bylo snižování biolo-
gické diverzity krajiny nebo snižování
schopnosti krajiny zadržovat vodu.

Původně byla Ramsarská úmluva za-
měřena především na mokřady, které mají
význam jako biotopy vodního ptactva.
Postupným vývojem na poli mezinárodní
ochrany přírody se zaměření úmluvy po-
sunulo k současnému stavu, který zajišťuje
celosvětovou ochranu a rozumné užívání
všech typů mokřadů.

V tomto čísle Niky se budeme zabývat
pravděpodobně nejvzácnějším mokřadním

B iotopům vyskytujícím se na úze-
mí České republiky se časopis
Nika věnuje pravidelně. Na jeho

stránkách byla věnována pozornost již
prakticky všem významným druhům bio-
topů a není proto možné, aby se vyhnula
tak významným, jako jsou mokřady. Po-
dle Ramsarské úmluvy o mokřadech, která
je jednou z nejvýznamnějších meziná-
rodních úmluv v oblasti ochrany přírody
a zároveň jediná mezinárodní úmluva
chránící jeden typ biotopu, jsou mokřady
definovány jako území bažin, slatin, raše-
linišť i území pokrytá vodou, přirozená 
i uměle vytvořená, trvalá či dočasná, 
s vodou stojatou či tekoucí, sladkou, bra-
kickou či slanou, včetně území moří, je-
jichž hloubka za odlivu nepřesahuje šest
metrů.

Území mokřadů nejsou z čistě hos-
podářského pohledu považována za zcela
optimálně využitelné pozemky a v minu-

1 V jarním
období 

vystupuje
hladina

podzemní
vody často
nad půdní

povrch,
slaniska

jsou dobře
zásobena

vodou 
a travní
porosty

mají svěží
zelenou

barvu.

2
Hvězdnice

slanistá
panonská

(Aster
tripolium

subsp.
Pannonicus

patří ke 
kriticky

ohroženým
druhům

naší
květeny.

3 Starček
bludný

(Senecio
erraticus) je

z hlediska
ohrožení
zařazen 

k ohrože-
ným

druhům
naší

květeny
(C3).

12

OHROŽENÝ BIOTOP ČESKÉ REPUBLIKY

TE
XT

 A
  F

O
TO

: O
LD

ŘI
CH

 V
AC

EK

Termínem „biotop“ rozumíme soubor biotických a abiotických činitelů
působících na konkrétním stanovišti, které vytvářejí podmínky pro
existenci určitého organismu, nebo společenstvo organismů. Pojem
biotop se proto vždy vztahuje ke konkrétnímu biologickému druhu 
či společenstvu. Z abiotických činitelů jsou pro vývoj biotopů
nejvýznamnější klimatické podmínky, kterými rozumíme především
průměrnou teplotu, srážky a přítomnost vody, které určují charakter
biotopů vyvíjejících se v danné lokalitě. Další parametry, jako jsou
vzdálenost lokality od moře, nadmořská výška lokality, její sklon 
a expozice, ovlivňují makroklimatické, mezoklimatické a mikroklima-
tické podmínky lokality. Další parametry, jako například podmínky
geologické, pedologické nebo tvar reliéfu, určují úživnost stanoviště
případně hydrologické podmínky území.
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biotopem na území České republiky. Jedná
se o slaniska.

Na území České republiky patří sla-
niska mezi plošně velmi omezené biotopy,
které se vyskytují pouze v nejteplejších
oblastech jižní Moravy a v severní části
středních Čech. Výskyt slanisek na jižní
Moravě je považován za západní výspu
rozšíření kontinentální slanomilné vege-
tace, která má těžiště ve Střední Asii a již-
ním Rusku. Významné plochy kontinentál-
ní slanomilné vegetace v okolí území
České republiky se vyskytují například 
v Rakousku v okolí Neziderského jezera, 
v Maďarsku ve Velké uherské nížině a na
jižní Ukrajině.

Současný výskyt slanisek na jižní
Moravě představuje pouze fragment jejich
původního areálu výskytu. V odborné lite-
ratuře je uváděno, že původní areál sla-

nisek na jižní Moravě je vymezen přibliž-
ně spojnicí měst Znojmo, Brno, Vyškov,
Hodonín a Břeclav. Významné lokality
slanisek existovaly na jižní Moravě prav-
děpodobně ještě na počátku 19. století, kdy
byla praktikována pravidelná pastva skotu,
ovcí a koz a současně existovala jezera
vyplněná slanou vodou, jako byla napří-
klad jezera Měnínské, Čejčské a Kobylské,
nebo existovala soustava rybníků mezi
Kobylím a Rakvicemi. Existence uvede-
ných vodních ploch je doložena na his-
torických mapách.

Pro vývoj slanisek a na ně vázané
slanomilné vegetace jsou rozhodující půd-
ní podmínky, které umožní vývoj půdního
typu solončak. Tento půdní typ se může
vyvíjet v zásadě pouze ve třech případech.
Prvním je přítomnost moře, což je za 
kontinentálních podmínek panujících na

území České republiky vyloučeno. Druhý
umožňují semiaridní klimatické podmín-
ky, za kterých výpar z půd převyšuje úhrn
srážek. Tehdy se srážková voda vsákne 
do půdy, v té se do ní rozpustí v půdě ob-
sažené soli, zejména chloridy a sírany,
které jsou následně vynášeny kapilárním
zdvihem při odpařování vody k povrchu,
kde se postupně akumulují. Ani tento
způsob vzniku zasolených půd se na úze-
mí České republiky neuplatní. Poslední
možností jsou právě mokřady, které se
vyskytují v lokalitách, kde jsou v půdních
substrátech obsaženy vysoké koncentrace
rozpustných solí nebo vyvěrají prameny 
s vodou rovněž obsahující vysoké koncen-
trace solí. Podzemní voda bohatá na
rozustné soli se odpařuje z povrchu půdy 
a tím dochází k zakoncentrování rozpust-
ných solí u jejího povrchu nebo přímo na

jejím povrchu, kde mohou soli vytvářet
bílé krystalické povlaky, které označujeme
jako výkvěty solí. Aby se mohla voda
odpařovat z povrchu půdy, je důležitou
podmínkou, aby byl půdní povrch kryt
nízkým travním porostem, nejlépe pastvi-
nou. Pokud slanisko zaroste vysokým
rákosím nebo dokonce lesními dřevinami,
voda se nemůže z povrchu půdy odpařo-
vat a slanisko postupně zaniká. Proto je
existence slanisek závislá na tradičních
formách hospodaření v lokalitách s vhod-
nými podmínkami pro vývoj zasole-
ných půd. V 19. a 20. století s nástupem
pěstování cukrové řepy byly postupně

4 V NPR
Slanisko 
u Nesytu
jsou
uplatňová-
ny formy
manage-
mentu
napodobu-
jící tradiční
způsoby
hospodařen
í. Na části
území je
používána
pastva
skotem.

5
V podzim-
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působí
zejména
neudržo-
vané travní
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zaned-
baných až
degradova-
ných 
ruderálních
ploch.
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působí dojmem zanedbaných až degra-
dovaných ruderálních ploch, které jsou
snadno zaměnitelné s luční nebo dokonce
ruderální vegetací nevyžadující žádnou
pozornost ochrany přírody. Slaniska na
jižní Moravě, která mají fytogeografickou
vazbu na kontinentální slaniska panonské
oblasti vykazují obecně vyšší zastoupení
halofytních druhů rostlin než slaniska na
území Čech, která jsou floristicky méně
výrazná a odpovídají spíše slaniskům
oceanické západní Evropy, kde v chlad-
nějších polohách tvoří vegetační komplex
s rašeliništi. 

Nejvýznamnějším slaniskem na území
České republiky je NPR Slanisko u Nesy-

ních rostlin, na rozdíl od jejich konku-
rentů, však dobře snáší sešlap, pastvu 
a disturbance půdního povrchu hospodář-
skými zvířaty, což jim poskytuje možnost
jejich existence i v místech, kde byl snížen
obsah rozpustných solí v půdním profilu 
a bez pastvy by v konkurenci ostatních 
rostlin neobstály.

Na jižní Moravě jsou v současnosti
nejvýznamnějšími lokalitami slanisek
NPR Slanisko u Nesytu, PR Slanisko
Dobré Pole a PR Slanisko Novosed. V Če-
chách jsou zachovány fragmenty slanisek
v nížinách řek Labe a Ohře od Neratovicka
až po Mostecko, například v EVL Slaná
louka u Újezdce, PP Netřebská slaniska a
PP Pod šibenicí u Veltar, která představují
pozůstatek rozsáhlých slaných luk a snad i
bažin vyskytujících se v Neratovickém re-
gionu. Z Mosteckého regionu lze jmenovat
například PP Slanisko u Škrle u Chomu-
tova. Nejzápadnější výskyt slanisek na
území České republiky reprezentuje NPR
Soos.

Slaniska na území České republiky
jsou v terénu zpravidla nenápadná, často

6 Na
slaniskách 

je nezbytné
redukovat

rozšíření
porostů
rákosin 

a náleto-
vých dřevin.
Na fotografii

je patrná
redukce

korun vrb 
s cílem

vytvořit kla-
sický habitus

pravidelně
řezaných vrb
na produkci

proutí (řez
na hlavu).

Mapa
rozšíření

slanisek na
území České

republiky
(Zdroj:

Katalog
biotopů

České repub-
liky)

14

opuštěny jak tradiční formy hospodaření,
tak byly s cílem zvyšování půdní úrodnosti
prováděny zásahy do vodního režimu půd,
které měly za následek snížení obsahu roz-
pustných solí v půdním profilu.

Základními podmínkami pro vývoj
slanisek na našem území jsou geologický
substrát s obsahem rozpustných solí, vy-
soká hladina podzemní vody, vhodné kli-
matické podmínky charakterizované vyso-
kými průměrnými teplotami a relativně
nízkými srážkami a dále vhodným ve-
getačním krytem, který je v současné době
podmíněn tradičními hospodářskými akti-
vitami člověka, které zde uplatňoval již od
období neolitu ve formě pastvy hospo-
dářských zvířat, odstraňování porostů
rákosu a náletů dřevin.

Konkurenční výhodou slanomilných
(halofytních) rostlin je tolerance k vyso-
kým obsahům solí v půdách, kterou ostatní
rostliny nemají. Na nezasolených půdách
tuto výhodu ztrácejí a nejsou schopny
obstát konkurenčnímu tlaku druhů rostlin
upřednostňujících nezasolené půdy a jsou
ze stanovišť vytlačovány. Řada halofyt-

7 V suchých létech může docházet na silně
zasolených půdách ke krystalizaci rozpustných
solí na půdním povrchu.
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na území České republiky výskyt pouze
zde. Z chráněných halofytních druhů se na
slanisku vyskytuje například hvězdnice
slatinná (Aster tripolium), jitrocel přímoř-
ský (Plantago maritima) nebo kuřinka
solná (Spergularia salina).

Pro zajištění budoucí existence slanis-
ka je nezbytné zachovat vodní režim
stanoviště a udržovat, nebo alespoň napo-
dobovat tradiční způsob obhospodařování
slaniska, tj. zajistit pastvu domácími
zvířaty, odstraňovat šířící se rákosiny,
redukovat nálety dřevin, pravidelně kosit
luční porosty a přiměřeným způsobem
narušovat půdní povrch.

mínkám byla v této lokalitě, zatím na je-
diném místě na našem území, potvrzena
přítomnost půdního typu solončak, který
reprezentuje zasolené půdy. V rezervaci se
vyskytují zbytky slanomilných trávníků se
zblochancem oddáleným (Puccinellia dis-
tans), sítinou Gerardovou (Jungus gerar-
dii) a omanem britským (Inula britanica).
Celkem je v rezervaci popsáno na 220 dru-
hů cévnatých rostlin, z nichž je řada
chráněných druhů. Bařička přímořská
(Triglochin maritima) je rostlina, která má

tu, které se nachází na západním břehu
rybníka Nesyt poblíž obce Sedlec mezi sil-
nicí z Mikulova do Valtic a potokem
Včelník. Geologickým podkladem slanis-
ka jsou svahové a říční sedimenty, které
jsou uloženy na omezeně propustných
neogenních jílech, ze kterých jsou vylu-
hovány rozpustné minerální soli, zejména
sírany a chloridy, které obohacují nad nimi
ležící sedimenty. Podzemní voda je doto-
vána zejména z potoka Včelník a z rybníku
Nesyt. Pravděpodobně díky těmto pod-

8 Známé
slanisko
Soos 
v západních
Čechách

9
Neziderské
jezero 

10 Bažinatá
krajina
kolem
Neziderské-
ho jezera 
v Maďarsku

11 Mokřady
u Nesytu
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vegetace. Na obdobná narušovaná sta-
noviště jsou na našem území úzce
existenčně vázané i dva rostlinné druhy
chráněné podle evropských směrnic: Jednu
z posledních dvou mikropopulací sino-
květu chrpovitého chrání EVL Písčina 
u Tišic, posledním útočištěm pro en-
demický hvozdík písečný český je EVL
Kleneč poblíž Roudnice nad Labem. 

Na moravských lokalitách (jmenujme
alespoň EVL Hodonínská doubrava, roz-
kládající se severně od Hodonína, a EVL
Váté písky severozápadně od Strážnice)
sice nenajdeme tyto celoevropsky chrá-
něné druhy, avšak i zdejší stanoviště
„Otevřených trávníků písčin“ a „Panon-
ských písčitých stepí“ hostí unikátní rost-
linstvo, včetně druhů, které se v ČR nikde
jinde nevyskytují. Navíc zde jsou za-
chovány i porosty panonských teplomil-
ných doubrav na píscích, které jsou
biotopem mnoha dalších vzácných rostlin-
ných i živočišných druhů. Okolí Strážnice
je zahrnuto také do ptačí oblasti (PO)
Bzenecká Doubrava – Strážnické Pomo-
raví, která je domovem silné populace
lelka lesního a skřivana lesního. Tyto

kde hrozí možné nepříznivé projevy  
déletrvajícího sucha, které se v posled-
ních letech stává aktuálním problémem 
i v České republice.

SUCHO A HORKO NEJEN 
NA SAHAŘE
Suchem podmíněným typům stanovišť 
a suchomilným druhům rostlin či živo-
čichů, které jsou Naturou 2000 cíleně
chráněny, se už před delší dobou (Nika
9/2013) podrobně věnoval článek „České
pouště a Natura 2000“. Na tomto místě si
aspoň připomeňme, že i v ČR existují
území s výskytem vátých písků, přesy-
pů a dun; v největším měřítku na jihu
Moravy (oblast tzv. Moravské Sahary),
ale také na více místech Polabí, Třeboň-

ska či Českolipska. Tyto biotopy patří 
u nás k nejvzácnějším naturovým fe-
noménům díky jejich plošně velmi ome-
zenému výskytu zpravidla podmíněné-
mu specifickými podmínkami. Byly to
zejména intenzivní pastva a požáry 
v okolí železničních tratí apod., které 
v minulosti brzdily vegetační sukcesi
vedoucí dnes k zarůstání zbytků této 

Písčina 
u Tišic chrání
suché písčité

trávníky
podél

železniční
trati...

… jejichž
součástí 

je i jedna 
z posledních
přežívajících

populací
sinokvětu

chrpovitého.

NATURA 2000 a sucho
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„Tak já bych ty strašidla rozdělil
na suchý a vlhký.“ Tak začínala
ve filmu Trhák legendární
osvětová přednáška hajného
Kaliny o nebezpečí lesa.
Obdobně triviálně, jako strašidla,
lze zjednodušeně rozlišit 
i předměty ochrany evropsky
významných lokalit (EVL) 
Natura 2000. 

R ozdělení na škále sucho – mokro
si nejlépe ilustrujeme u tzv.
evropských habitatů neboli typů

přírodních stanovišť, která jsou na území
Evropské unie na ústupu či z jiných
důvodů vzácná. Tak např. biotop nazývaný
„Otevřené trávníky kontinentálních dun 
s paličkovcem a psinečkem“ logicky
najdeme na suchých písčitých půdách,
jiné typy stanovišť jsou závislé na nad-
bytku vlhkosti, jako třeba „Přechodová
rašeliniště a třasoviště“. V těchto pří-
padech odhadneme už podle názvu,  



po založení vojenského prostoru na
bývalých úhorech. Tato vegetace je
druhově bohatá a hostí i velmi pestrá
společenstva živočichů, zvláště bez-
obratlých. Polopřirozené suché trávníky
pochopitelně najdeme na mnoha dalších
místech v ČR, přičemž k těm nejza-
chovalejším patří (nikoliv náhodou) i další
území donedávna vyhrazená armádě.
Význačné místo mezi nimi zaujímají
Doupovské hory (zejména EVL Hradiště,
kde najdeme největší rozlohu stanoviště

„Polopřirozené suché trávníky a facie
křovin na vápnitých podložích“ v ČR –
více než 2100 ha porostů).

Cenná naturová společenstva před-
stavují i suchá vřesoviště, z nichž k nej-
větším patří také porosty v brdských EVL
Tok, Padrťsko nebo Brda. Jejich dnešní
podoba je podmíněna dlouhodobým vy-
užíváním jako dopadové plochy střelnic,
kde běžně docházelo k lokálním požárům.
Oheň je na těchto lokalitách důležitým
činitelem pro zachování otevřeného cha-
rakteru ploch i v současnosti, jinak by
postupně zarostly pionýrskou dřevinnou
vegetací. Podobně je nutno proti šíření
dřevin aktivně zasahovat i na dalších
vřesovištích a suchých trávnících v celé
ČR. K tomu se nejčastěji doporučuje 
kombinace sečení a extenzivní pastvy 
ovcí a koz (stejný management se využívá
i např. v pražské EVL Havránka a Salab-
ka). Sukcese dřevin ohrožuje i porosty tzv.
skalních stepí (jde o suché trávníky s xe-
rotermními druhy, které najdeme třeba na
horních hranách kaňonů Českého krasu). 

Pro váté písky, skalní nebo jiné suché
trávníky či vřesoviště (stejně jako pro

např. na Třeboňsku). Oba druhy jsou
předmětem ochrany i v PO Českolipsko -
Dokeské pískovce a mokřady, o níž ještě
bude řeč.

SUCHO A NARUŠOVÁNÍ 
JAKO NUTNÁ EXISTENČNÍ
PODMÍNKA
I ve středních Čechách se můžeme setkat 
s velmi zachovalými, soustavou Natura
2000 chráněnými suchomilnými spole-
čenstvy a druhy – např. v rozsáhlé EVL

Milovice – Mladá. Hlavní zajímavostí
tohoto někdejšího vojenského prostoru
jsou rozlehlé plochy širokolistých su-
chých trávníků, které vznikly samovolně

evropsky chráněné ptačí druhy preferují
hlavně suché řídké lesní porosty (i když
lelek vedle borových lesů na píscích s obli-
bou hnízdí také v rašelinných borech, 

Charakteristický vzhled porostů širokolistých suchých trávníků v EVL Milovice – Mladá.

Detail porostu suchého trávníku v EVL Milovice – Mladá. Převažující šedavá barva je už v polovině vegetační sezóny
dána dominantním zastoupením sveřepu vzpřímeného, světle zelený odstín dodávají listy válečky prapořité.

Vřesoviště v pražské EVL Havránka a Salabka je utvářeno vedle sucha a mělkých půd také narušováním pastvou, 
která brání sukcesi dřevin.
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Rozsáhlé litorální porosty kolem Novozámeckého
rybníka jsou domovem velmi vzácných druhů 
rostlin (např. hlízovec Loeselův) i živočichů
(hnízdí zde jeřáb popelavý, slavík modráček 
i moták pochop).



rašelinišť. Problém je o to vážnější, že
většina těchto stanovišť byla už v minu-
losti více či méně narušena lidskou
činností, ať už z důvodu těžby rašeliny,
nebo pro usnadnění lesního hospodaření.
Odvodněním narušená rašeliniště na
Šumavských pláních, v Krkonoších či na
hřebenech Krušných a Jizerských hor
bohužel nedokáží zadržet tolik vody ze
srážek či tání sněhu jako v minulosti.
Zrychlený odtok srážkové vody z pramen-
ných oblastí řek však negativně ovlivňuje
lokální mikroklima a neumožňuje vy-
rovnávání průtoků v tocích v sušších
měsících. Cílem současné ochrany přírody
je proto na co největší ploše retenční
funkci rašelinišť obnovit, a tak se na řadě
lokalit přikročilo k revitalizacím, obvykle
s přehrazením odvodňovacích kanálů. 

Vedle velkoplošných porostů rašelin-
né vegetace, které byly od středověku do
70. a 80. let minulého století odvodňová-
ny plošně (často až 1–2 m hlubokými
příkopy), jsou vysušováním nejvíce ohro-
ženy malé, izolované výskyty rašelinišť 
a slatinišť. Snížení hladiny podpovrchové
vody totiž umožní přístup vzduchu do
nahromaděné organické hmoty (humolitu)
a nastartuje proces rozkladu rašeliny. 
Její mineralizace (uvolnění živin v ní
vázaných) vede k následnému rozrůstání
přizpůsobivých druhů trav (bezkolenec,
rákos) a dřevin (olše, bříza atd.). A právě
na malých lokalitách je tlak z okolí
nejsilnější a sukcese probíhá nejrychleji.

ÚZEMÍ SUCHÉ I MOKRÉ
Jedinečnou lokalitou v rámci celé České
republiky je EVL Jestřebsko – Dokesko.
Území Jestřebských slatin patří k našim
nejvýznamnějším botanickým lokalitám.
Chráněno je zde celkem 15 evropsky 
významných typů habitatů, 4 živočišné 
a 5 rostlinných druhů. Na slatinných

ništní ekosystémy, pro něž největší ohro-
žení představuje změna jejich vodního
režimu. Nedostatek sněhových i dešťo-
vých srážek může vést k postupné de-
gradaci vrchovišť, případně i přecho-
dových (tzv. lučních, ostřico-mechových)

Nahoře:
I skalní

stepi, jako
tato v EVL
Vrch Milá 
v Českém

Středohoří,
postupně
zarůstají

dřevinami.

Proti
zarůstání
skalních
stepí se

osvědčuje
pastva koz.
Na snímku

manage-
ment lokali-

ty Paní
hora v EVL
Karlštejn –

Koda. 
(foto Tomáš

Tichý)
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druhy na ně vázané) je sucho samo-
zřejmostí. Do určité míry by dokonce
mohly profitovat z častějších období 
sucha očekávaných coby doprovodný 
projev klimatické změny (viz Nika
04/2016). Případné výraznější přísušky ve
vegetační sezóně by totiž mohly vést 
i k omezení vitality dřevin, jejichž šíření
je z hlediska zachování popsaných před-
mětů ochrany v lokalitách Natura 2000
hlavním ohrožením. Některé jiné vzácné
druhy a habitaty ale naopak mohou být
vysušováním nejvíce poškozovány. 

BIOTOPY 
SUCHEM OHROŽOVANÉ
Utrpět delšími obdobími sucha mohou
biotopy na opačné straně vlhkostních
poměrů, především ty dotované srážkovou
vodou. Za bezesporu nejzranitelnější 
v tomto kontextu lze považovat rašeli-



(třetí nejrozsáhlejší v ČR).  Jak sucho, tak
vlhko tu zkrátka patří k tomu nej-
cennějšímu, co Česká republika v rámci
soustavy Natura 2000 chrání. A aby toho
nebylo málo, překrývá se většina území
EVL také s plochou PO Českolipsko –
Dokeské pískovce a mokřady. Ta chrání
vedle již zmíněných lelka lesního a skři-
vana lesního (oblibujících spíše sušší,
řídké borové lesy) také druhy vázané na
mokřadní prostředí, např. nejsilnější 
populaci jeřába popelavého u nás. Jeřáb je
závislý na přítomnosti litorálních porostů 
a pro úspěšnost jeho hnízdění je důleži-
tá stálá výška vodní hladiny v době
inkubace vajec, mj. jako ochrana před
predátory. Také slavík modráček středo-
evropský a moták pochop zde hnízdí 
v rozsáhlých rákosinách. Všechny uvedené
fenomény tedy zasluhují ochranu i před
možným vysoušením krajiny.

lokalitu tu má i srpnatka fermežová,
mech, svým výskytem vázaný na otevřená
či slabě zastíněná rašeliniště, bažinaté
louky, vlhká místa či okraje zrašelinělých
jezer. Ve všech případech jde o rostliny 
s nízkou konkurenční schopností, jejichž
bohatý výskyt je tu svázaný s ustáleným
vodním režimem (trvalé zavlhčování, hla-
dina podzemní vody těsně pod povrchem
půdy). Jejich možné ohrožení je spojeno
především se změnami vodního režimu,
tedy snížením hladiny podzemní vody
(např. většina původních lokalit hlízovce
zanikla odvodňováním mokřadů).

Kromě vlhkých biotopů nebo unikátní
vodní vegetace (např. stanoviště Přirozená
dystrofní jezera a tůně má u nás větší
rozšíření pouze na Šumavě) jsou na
Jestřebsku – Dokesku díky pískovcové-
mu podloží velmi dobře zachované 
i výskyty suchých otevřených písčin 

loukách, v pánevních rašeliništích, na pra-
meništích a vlhkých píscích zde rostou
evropsky významné druhy, včetně nej-
silnější populace vzácné orchideje hlí-
zovce Loeselova nebo jedné z pěti popu-
lací popelivky sibiřské v ČR. Významnou

Rezervace
Novozámec-
ký rybník 
je součástí
EVL
Jestřebsko –
Dokesko 
a PO
Českolipsko
– Dokeské
pískovce 
a mokřady.

Slatinná louka v EVL Dolejší rybník je jedním z cca 50 míst výskytu srpnatky fermežové v ČR. Tento
mech vyžaduje stálý vodní režim, jehož narušení (a následné změně vegetace) se zpravidla nedokáže
přizpůsobit.

Vpravo nahoře: Odvodněná (v případě EVL Krásenské rašeliniště již prakticky i vytěžená) rašeliniště
nemohou výrazněji zadržovat vodu v krajině a vyrovnávat vodní stavy v tocích.

Dole: Na rašeliništích s narušeným vodním režimem (Soumarský most v EVL Šumava) probíhá rychlá
sukcese dřevin, jak ilustrují odrůstající břízy v pozadí.
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jeného přírodovědce, profesora Karlovy Univerzity a ředitele
Národního muzea, totiž spadá do období od 60. let 19. století po
předvečer 1. světové války. Mimochodem, právě Frič zpracoval
v roce 1912 první přehled pražských ryb a uveřejnil jej v časopise
Živa. Z pozdější doby zprávy o výskytu mihule potoční ve Velké
Praze zcela chybějí.  

PRAŽSKÉ RYBY SE PŘEDSTAVUJÍ
Stručný přehled ryb, jejichž výskyt byl zaznamenán na území naší
metropole, zahájíme velkými chrupavčitými rybami s protáhlým
rypcem a asymetrickou ocasní ploutví – jeseterovitými. Málokdo
ví, že ještě v 19. století do Prahy vzácně pronikal v současnosti
celosvětově kriticky ohrožený jeseter velký (Acipenser sturio).
Podle nových genetických analýz populací jeseterů ze severu
Evropy není vyloučeno, že mohlo jít o jesetera ostrorypého
(Acipenser oxyrinchus). Výskyt úhoře říčního (Anguilla anguilla)
v Praze již dlouho umožňuje pouze umělé vysazování z ústí řek 
na západoevropském a severoevropském pobřeží dováženého
monté, tedy úhoříků velikosti asi 8 cm; na rozdíl od lososů se
umělé rozmnožování úhořů na farmách nedaří. 

Zajímavou rybou, která se dostávala i do Pražské kotliny, je
v důsledku znečištění prostředí rychle ubývající sleďovitá ryba
placka pomořanská (Alosa alosa), objevující se občas i na
pražských tržištích. 

Jednoznačně nejpočetněji zastoupenou čeledí ryb v pražských
vodách zůstávají kaprovití. Podle odlovů ryb elektrickým
agregátem, vysazování člověkem a úlovků sportovních rybářů 
lze pražské druhy rozdělit do několika kategorií. K nejhojnějším
ve stojatých i tekoucích vodách patří plotice obecná (Rutilus
rutilus), ve stojatých pak jelec tloušť (Squalius cephalus). Běžně
se v Praze vyskytuje perlín ostrobřichý (Scardinius erythrophthal-
mus), lín obecný (Tinca tinca), cejnek malý (Blicca bjoerkna), cejn

NEJMÉNĚ ZNÁMÍ OBRATLOVCI A PRAHA

Začněme nejprve skupinou mihulí, které mezi ryby nepatří, i když
jsou k nim velmi často z praktických důvodů řazeny: ve
skutečnosti ale tvoří samostatnou třídu obratlovců s řadou
anatomických odlišností. V minulosti na území ČR pronikala
v rámci tahů proti proudu řek na místa rozmnožování mihule
mořská (Petromyzon marinus). Přímo z pražské Vltavy je v druhé
polovině 19. století dokumentováno několik jejích úlovků. Jde 
o největší mihuli světa dorůstající až téměř metrové délky. Její 
o něco menší příbuzná, mihule říční (Lampetra fluviatilis), se
v Praze objevila naposledy v přibližně stejné době jako mihule
mořská, opět jako migrující živočich. Nicméně oba druhy mu-
síme v současnosti nejen v pražské aglomeraci, ale i v celé ČR
hodnotit jako vymizelé. 

A co náš nejmenší příslušník svébytné třídy obratlovců? Na
mihuli potoční (Lampetra planeri) mohli narazit výletníci
v některých pražských potocích ještě v době, kdy zoologii mezi
nejširší veřejností popularizoval známý badatel a význačný orga-
nizátor nejen vědeckého, ale i společenského života v Království
českém, Antonín Frič. Mnohostranná činnost neprávem opomí-

Vltava nad
Karlovým
mostem.

Foto 
P. Mudra

Na území hlavního města Prahy zasahují dvě velké řeky,
Vltava a dolní tok Berounky. Navíc se na území metropole
České republiky nachází více než stovka drobných potoků 
a obdobné množství rybníků a různých vodních nádrží. 
Je vcelku pochopitelné, že takřka všechny zmiňované vodní
plochy jsou osídleny rybami. S jakými druhy se Pražané
setkávali v minulosti a jaké oživují pražské vody dnes 
– na tyto otázky se snaží odpovědět následující řádky. 
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Ichtyofauna pražských vod
včera, dnes a zítra



RYBY VYSAZOVANÉ DO PRAŽSKÝCH VOD 
I PŘIROZENĚ V NICH ŽIJÍCÍ
Zejména vysazování umožňuje v Praze pozorovat také jelce jesena
(Leuciscus idus). U nepůvodních aklimatizovaných, přirozeně se
zde nerozmnožujících druhů, jakými jsou známý amur bílý
(Ctenopharyngodon idella), tolstolobik bílý (Hypophthalmichthys
molitrix) a tolstolobik pestrý (Hypophthalmichthys nobilis), máme
jistotu: bez umělého vypouštění by v našem hlavním městě nežil
ani jeden z nich.     

Přítomnost střevle potoční (Phoxinus phoxinus), slunky
stříbřité (Leucaspius delineatus) a nepůvodní ostroretky stěhovavé
(Chondrostoma nasus) v Praze musíme hodnotit spíše jako vzác-
nost. Za zmínku stojí i výskyt hořavky duhové (Rhodeus amarus),
známé ojedinělým způsobem rozmnožování. Samičky kladou
dozrálé jikry do vnitřních žaber živých škeblí či velevrubů, kde
jsou oplozeny mlíčím samečků. Plůdek se v mlžích vyvíjí asi
měsíc. Poslední doklady o přítomnosti této pozoruhodné drob-
né ryby s vysokým a zploštělým tělem v Praze ale pocházejí
z poloviny 70. let 20. století. O tom, že se ichtyofauna hlavního
města ČR dynamicky mění, vypovídá i skutečnost, že se dříve
naprosto běžný karas obecný (Carassius carassius) postupně 
stává v pražských vodách (a nejen zde) velmi vzácným druhem,
což bylo ještě v nedávné minulosti těžko myslitelné. Otázkou
zůstává, zda ještě v Praze ve volné přírodě žije v hejnech se 
vyskytující ouklejka pruhovaná (Alburnoides bipunctatus), pro-
tože o jejím výskytu i v minulosti máme po ruce jen sporadické
údaje.  

Oba druhy sekavcovitých ryb, jmenovitě sekavec podunajský
(Cobitis elongatoides) a piskoř pruhovaný (Misgurnus fossilis),
zřejmě z pražských vod zcela vymizely, poněvadž jejich zdejší
výskyt byl připomínán naposledy v 19. století. 

RYBÁŘŮV SEN
Ze sumců jsou v Praze zastoupeny dvě čeledi, vždy s jediným
druhem. Nepůvodní sumeček americký (Ameiurus nebulosus)
osídluje pražské vody jen řídce. Sumce velkého (Silurus glanis) 
si oblíbili sportovní rybáři nejen v naší metropoli. Největší zazna-

velký (Abramis brama), ouklej obecná (Alburnus alburnus), karas
stříbřitý (Carassius gibelio) a také hrouzek obecný (Gobio gobio).
Střevličku východní (Pseudorasbora parva), drobnou rybku
pocházející z Dálného východu, známe z většiny sledovaných
pražských potoků, do nichž proniká z rybníků, kde se dokáže
úspěšně rozmnožovat a dosáhnout značné početnosti. Evropská
unie zařadila v nařízení č. 2016/1141 střevličku mezi 37 pro celou
EU nejvýznamnějších invazních nepůvodních rostlinných a živo-
čišných druhů a poddruhů. 

Rovněž parma obecná (Barbus barbus) se objevuje ve Vltavě 
a dolním toku Berounky pravidelně. V důsledku pravidelného
vysazování představuje nejčastější úlovek pražských sportovních
rybářů podle očekávání kapr obecný (Cyprinus carpio). Průměrný
odlovený kapr váží necelé dva kilogramy, i když v metropoli byli
chyceni i kapitální jedinci přes metr dlouzí a dosahující hmotnosti
až 20 kg. Méně častý výskyt jsme v Praze zaznamenali u jelce
proudníka (Leuciscus leuciscus), bolena dravého (Leuciscus
aspius) a podoustve říční (Vimba vimba).

GRUNDLe Je KDyž… 
Čeleď mřenkovitých v naší metropoli zastupuje jediný druh. 
I když mřenku mramorovanou (Barbatula barbatula)
v současnosti zastihneme v Praze vysloveně ojediněle, spolu
s některými dalšími drobnými rybkami si na ní dříve s oblibou
pochutnávali nejen špamgasti, ale i náhodní návštěvníci
četných pražských hospod. Znali ji ovšem nikoli pod vědeckým
názvem, ale jako nejdůležitější součást „podolských grundlí“,
smažených drobných rybek, které se pojídaly i s hlavami zejmé-
na k pivu. Pražané se až do roku 1905, kdy byl proražen tunel,
plavívali za grundlemi na pramicích kolem vyšehradské skály
do hospůdek podél Vltavy, do Bráníka, Podolí, do Chuchle i na
Zbraslav. V určitém období těmto částem Prahy konkurovalo,
alespoň v případě grundlí, severní povodí Vltavy od Tróje a
Holešovic. Podolské nebo branické grundle ale byly gurmány
považovány za jednoznačně nejlepší. Vyhlášené byly např.
hostince Na mlejnku, U myslivce či Na slepičárně.
Ostatně, grundle chutnaly nejedné osobnosti dnes seriózně
shlížející z učebnic či sousoší, mj. Janu Nerudovi. 
Poptávka po grundlích byla taková, že se mřenky chovaly již 
od 16. století v rybnících. 

Nahoře
úlovek
sumce
velkého 
z Berounky
(206 cm,
53 kg.
Fotoarchiv
Českého
rybářského
svazu

Vlevo 
candát
obecný 
z údolní
nádrže
Hostivař 
(95 cm, 
9 kg).  
Foto 
Z. Mužík
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lososů začalo v Praze ubývat. Po zrušení jezů pod Prahou, které
nařídila rakouská císařovna a česká královna Marie Terezie, se
většina lososů chytala přímo v Praze na lososnici u Nových mlý-
nů. Lososi se prodávali hned vedle úřední boudy. I přes demontáž
jezů pod Prahou lososí populace během 19. století v labském
říčním systému postupně skomírala. Příčinu musíme s největší
pravděpodobností hledat v kombinaci vlivu znečištění vod 
a nadměrného rybolovu. Určitou roli mohlo hrát i velké množství
plaveného dříví na horním toku Otavy. V této době se o záchra-
nu lososí populace pokusil již zmiňovaný Antonín Frič. Při
třicetiletém pokusu zachránit lososa bylo do vod vysazeno přes
deset milionů lososů z dovezených rýnských jiker. Předstupněm
definitivní pohromy se v 19. století staly projekty říčních regulací
a zejména snaha o splavnění obou řek Vltavy a Labe pro říční
čluny o výtlaku až tisíc tun. Jezy nové konstrukce a nebývalé
výšky lososí tah znesnadňovaly mimořádnou měrou. Budované
přechody se jevily jako nefunkční, a tak se zánik lososí populace

menané úlovky pocházejí z revíru Berounka 1 (206 cm a 53 kg).
Při výlovu Hostivařské nádrže byl nalezen sumec o délce 243 cm,
vážící 93,5 kg. Ani další druh si lidé s pruty, návnadami 
a přenosnými stoličkami, vesměs milovníci ticha, nenechají ujít.
Doložené kapitální úlovky štiky obecné (esox lucius) udolané 
v pražských vodách nejsou žádní drobečkové: na délku dosahují
více než metr a váží přes 10 kg.

LOSOSÍ PŘÍBĚH
Z lososovitých patřil v minulosti mezi rybáři a milovníky dobrého
jídla oblíbené ryby losos obecný (Salmo salar). 

Původní metodu lovu lososů táhnoucí na podhorská trdliště
představoval odchyt do sítě zvané vatka, do vrší, vězenců, s bod-
ným nástrojem zvaným krondle. Příčné přehrazení toku Vltavy
v Praze umožnilo velmi účinný lov lososů do pasti zvané losos-
nice. Na korunu jezu hustě posazené a obvykle vrbové pruty bráni-
ly lososům překonat jez a vedly je do lososnice. Není divu, že

Letecký
pohled 

na  pražskou
Vltavu. 

Foto 
P. Mudra
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zdál zcela neodvratný. Poslední období, kdy Praha ještě zažila
silný tah lososů, spadá do let 1922 – 1927. Stavba stupně Střekov,
dokončená v roce 1935, znamenala definitivní hřebíček do
pomyslné rakve pražských lososů. O výskytu lososa obecného
v našem hlavním městě proto musíme mluvit v minulém čase. 

Občas je vysazován a v potocích či v blízkosti vhodných
vltavských přítoků loven pstruh obecný (Salmo trutta), někdy až
ve velikostech přes 70 cm. Nepůvodní druhy představují nejen
v Praze pstruh duhový (Oncorhynchus mykiss), jehož největší
úlovky měřily přes 60 cm, a méně častý siven americký
(Salvelinus fontinalis). 

Pokud bychom chtěli vyjmenovat největší pozoruhodnosti
pražské ichtyocenózy (společenstva ryb), nemohli bychom opo-
menout výskyt hlavatky obecné (Hucho hucho). Původní areál
rozšíření zmiňované sportovními rybáři mimořádně ceněné ryby
se rozprostírá až v povodí Dunaje. Do pražských vod byla občas
vysazována, kupř. ve Zbraslavi, takže, ač to může vypadat na 
první pohled málo pravděpodobné, rybáři ji chytají i v nich, 
zejména pod vltavskými jezy. Roku 1977 byla nalezena uhynulá
hlavatka dokonce přímo na nábřeží u Palackého mostu: měřila
úctyhodných 90 cm. 

Vlevo
okoun říční. 
Foto K. Pecl

Hrouzek
obecný.
Foto 
L. Hanel
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Graf 1
Zastoupení jednotlivých rybích druhů v úlovcích sportovních
rybářů ve sledovaných sedmi pražských rybářských revírech
v letech 1987-2014.  Na ose y je uveden průměrný počet kusů
ulovených za rok na vodní ploše jednoho hektaru. 



NEJDE JEN O POUHÝ VÝČET
Z výše uvedených řádků je zřejmé, že v pražských vodách bylo
dosud zaregistrováno minimálně 53 druhů mihulí a ryb. Z toho
celkem 16 druhů musíme považovat za nepůvodní, pocházející 
ze Severní Ameriky a Asie, případně nejsou původní v povodí
Labe. Osm druhů se řadí mezi zvláště chráněné volně žijící
živočichy: zákon č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny 
a vyhláška č. 395/1992 Sb., v platném znění, se vztahují na 
mihuli potoční, jelce jesena, mníka jednovousého, ouklejku pruho-
vanou, piskoře pruhovaného, střevli potoční, sekavce poduna-
jského a vranku obecnou. Celkem 25 druhů ryb je uměle vytírá-
no a plůdek či nedospělí jedinci vysazováni, aby mohli být 
později odloveni rybáři. Grafy na str. 23–24 potvrzují, že druhová
skladba ryb ve vzorcích z odlovů elektrickým agregátem a ze
sportovního rybolovu se výrazně liší, což lze vysvětlit různými
způsoby lovu. Evidentní je výrazná selektivita úlovků ve
sportovním rybolovu, neboť rybáři se zaměřují na pro ně atraktivní
druhy a statistiky evidují jen zájmové druhy. Při použití elek-
trického agregátu bývá zase nižší účinnost ve větších hloub-
kách, kde se často vyskytují některé duhy (např. kapr). V úlovcích
elektrickým agregátem výrazně převažují druhy nedravé,
s výrazným zastoupením oukleje, plotice, jelců tlouště a proudníka
a cejna velkého: kapr v nich představoval pouhopouhé necelé 

procento celkového úlovku. Podtrženo, sečteno: osídlení
pražských vod rybami je druhově pestré a pro sportovní rybáře
atraktivní. Počet druhů uvedených vodních obratlovců zůstává
v našem hlavním městě dlouhodobě obdobný, neboť druhy
vymizelé dokáží nahradit nepůvodní, někdy invazní taxony.    

Zájemcům o podrobnější informace o pražské ichtyofauně
doporučujeme publikaci: 

Hanel L. & Andreska J. (2015): Ichtyofauna a rybářství Prahy:
historie a současný stav.  Natura Pragensis 22, 128 str. 

Druhovou skladbu pražských vod významně obohacuje 
také vysazovaný síh maréna (Coregonus maraena). O výskytu
příbuzného síha peledě (Coregonus peled) či jejich mezi-
druhových kříženců v Praze nemáme k dispozici věrohodné 
údaje. Největší úlovky síha v tamějších vodách dosahovaly téměř
80 cm a hmotnosti i přes 4 kg. Lipan podhorní (Thymallus 
thymallus) se v pražské aglomeraci objevuje bohužel již jen spo-
radicky. Ani mníka jednovousého (Lota lota) nemůžeme v naší
metropoli řadit k běžným nebo tuctovým druhům. 

. 
DRAVCI, PODIVÍNI I CIZINCI
Koljuška tříostná (Gastetosteus aculeatus) upřednostňuje
v prostředí Velké Prahy nejrůznější stojaté vody. V tůních
pražského okolí se hojněji objevovala od roku 1917, protože ji do
přírody vysazovali akvaristé. Zdá se, že nepůvodní velmi odolná
drobná ryba, která je jako doma v nejrůznějším prostředí, je
v současné době v našem hlavním městě méně běžná, než 
tomu bývalo v minulosti, a proto by si její aktuální rozšíření
v pražských vodách bezesporu zasloužilo důkladnou revizi.      

Čeleď vrankovitých zastupuje místy hojnější méně známá
vranka obecná (Cottus gobio), zjišťovaná především v kameni-
tých, silněji proudících úsecích Vltavy a pod jezy: značnou 
část života tráví jako špatný plavec pod kameny.

Ostnoploutvé ryby reprezentují v pražské ichtyofauně hned
dvě čeledi. První jsou okounovití, z nichž okoun říční (Perca 
fluviatilis) nepatří ani v Praze k vysloveným raritám. Mnohem
vzácněji osídluje pražské vodní ekosystémy ježdík obecný
(Gymnocephalus cernua). Rybářsky nejatraktivnějším zástup-
cem celé čeledi zůstává candát obecný (Sander lucioperca): 
pražští rybáři se mohou pochlubit i metrovými úlovky s hmot-
ností přes 12 kg. Poslední čeleď okounkovitých zahrnuje tři druhy,
které byly kdysi do pražských vod vysazeny, ale postupně z nich
zcela vymizely. Jedná se o severoamerické druhy slunečnici
pestrou (Lepomis gibbosus), okounka pstruhového (Micropterus
salmoides) a okounka černého (Micropterus dolomieu). 

Úlovek štiky
obecné 

z nádrže
Hostivař

(108 cm,
9,5 kg).

Fotoarchiv
Českého

rybářského
svazu
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Graf 2
Zastoupení jednotlivých rybích druhů v úlovcích hlubinným elek-
trickým agregátem v pražské Vltavě v letech 2001-2007. Na ose y
je uveden celkový počet ulovených jedinců ze všech provedených
odlovů. 
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břiše: na jeden pesík na něm připadá více
než 60 chlupů podsady. A právě pro
kožešinu lidé lovili nutrie do té míry, že 
se stala na mnoha místech vyslovenou 
vzácností a leckde byla vyhubena úplně.
Přestože nutrie bývají v lidské péči ná-
ročné na čistotu, před úplným vyhubením
je zachránil chov na farmách. Česko-
slovensko se stalo jednou z prvních zemí
mimo Jižní Ameriku, kam nutrie za tímto
účelem zamířily. Již v roce 1924 se několik
zvířat dostalo z Argentiny do chovného
zařízení v Jablonném nad Orlicí. Oprav-

dový rozmach chovu zmiňovaných ko-
žešinových zvířat nastal v 60. a 70. letech
20. století, kdy byly výkupní ceny kožek
stabilně vysoké a navíc jej finančně 
podporoval stát, i když postavení Polska
Československo nemohlo ohrozit. Ne zce-
la úplné statistiky připomínají, že v 80.
letech minulého století se celosvětově
vyprodukovalo více než 7 milionů trvan-
livých kožek nutrií, využívaných na koži-
chy, límce a čepice, za rok: podle někte-
rých údajů až 600 000 z nich připadalo na
Československo. 

Není nic vrtkavějšího než ženská
móda, tvrdí obyčejně galantní Francouzi.
Začátkem 90. let 20. století přišly do módy
kožešiny jiných zvířat. O něco později se

nošení kožešinových výrobků jak z volně
žijících živočichů, tak zvířat z faremních
chovů stalo v západní Evropě, USA a čás-
tečně i v Kanadě společensky nevhodné.

dokonale pohybovat ve vodním prostře-
dí, zůstává hustá srst. Je složena ze dvou
vrstev: z krátké vlnité podsady a delších
hrubých pesíků. Nejhodnotnější bývá na

Protože se
jí rty 

uzavírají 
až za

řezáky, umí
nutrie bez

obtíží 
hlodat 

i pod vodní
hladinou.
Na jedno

nadechnutí
vydrží pod

vodou až
pět minut.
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NUTRIE VERSUS
STŘEDOEVROPSKÁ ZIMA
Zařazení tohoto obratlovce na soupis 37
rostlinných a živočišných druhů a poddru-
hů, kterým podle bulvárních titulků „EU
vyhlásila nemilosrdnou válku“, vyvolalo
v České republice vrásky na čele některých
drobných chovatelů. Mezi invazní nepů-
vodní druhy, významné pro celou EU, se
dostal také poměrně velký hlodavec z Jižní
Ameriky – nutrie říční (Myocastor coy-
pus).

Domovina savce, který bývá větší než
ondatra pižmová (Ondatra zibethicus), ale
současně menší než bobr evropský (Castor
fiber), se nachází v širokém pásu od jižní
Brazílie až po Patagonii a Ohňovou zemi.
Jedním z přizpůsobení (adaptací), umož-
ňujících jihoamerickému býložravci se

Nováčci, potížisté a vracející
se starousedlíci u vod
Nebohé české učitelky, oblíbenou a vyhledávanou kořist jadranských žraloků,
vystřídaly v okurkové sezóně 2016 až do zahájení letních olympijských her
v brazilském Rio de Janeiru invazní nepůvodní druhy.  V souvislosti se zákono-
dárstvím Evropské unie pronikly nejen do bulvárních hromadných sdělovacích
prostředků a na nejrůznější internetové stránky a do sociálních sítí, ale i do
tisku, rozhlasu a televize, tradičně pokládaných veřejností i jimi samými 
za seriózní, v lepším případě zavádějící až nesmyslné informace. Protože jsme
čtenáře našeho časopisu o uvedené problematice informovali podrobně 
a navíc s předstihem (Nika, 35, 2, 24-29, 2014), nebudeme se již k ní vracet.
Na druhou stranu nám nezvaní vetřelci poslouží k tomu, abychom připomněli,
že se fauna každé oblasti dynamicky mění, Prahu a střední Čechy nevyjímaje.
V následujících řádcích se proto zaměříme na několik z tohoto hlediska
pozoruhodných druhů savců vyskytujících se v blízkosti vod. 

Je NUTRIe DOMáCíM ZVíŘeTeM?
Nahrazením přirozeného výběru záměrnou umělou selekcí lidé změnili u určitých druhů
původně volně žijících živočichů nejen vzhled, ale i jejich bionomii, tedy chování,
nároky na prostředí nebo rozmnožování včetně jeho načasování a úspěšnosti. Američtí
zoologové dokonce považují domácí zvířata za svébytné druhy. Domácí zvířata byla
dlouhodobým cílevědomým chovem v lidské péči prošlechtěna pro přímý užitek
(hospodářská zvířata) nebo pro další účely, kdy kupř. lidem zpříjemňují život jako
domácí mazlíčci. 
Ačkoliv některé druhy pravidelně chované v lidské péči se dnes vyskytují v různých 
formách, barvou či kvalitou srsti se nápadně odlišujících od volně žijících předků,
klíčové znaky domestikace bychom u nich hledali marně. Na mysli máme kupř. změny
tvaru lebky nebo rozmnožování v průběhu celého roku namísto pravidelných období
námluv nebo říje. Takové živočichy, mezi něž patří právě nutrie, označujeme jako
polozdomácnělé. 



znamných, často zvláště chráněných planě
rostoucích rostlin a volně žijících živo-
čichů. Jako zdatný konkurent vytlačuje
z naší přírody jiný nepůvodní druh, onda-
tru pižmovou. Na pokoji nutrie nenechají
ani sypané hráze rybníků, což může zhor-
šit ztráty způsobené povodněmi. Chutnají
jim nejen podzemní části bylin, ale za po-
travou se vydávají také do okolních polí,
především kukuřičných. 

V zemích s mírnějším podnebím má
nutrie na svědomí nezanedbatelnou újmu.
Škoda působená jihoamerickou nutrií říč-

ní hlavně podhrabáváním břehů vodních
toků dosahuje v Evropě 2,8 milionů eur
(756 milionů Kč) ročně. Ve Velké Británii
kdysi žilo až 200 000 těchto býložravých
hlodavců. Dnes nutrie ve Spojeném krá-
lovství ve volné přírodě nenajdeme. Pou-
hých 24 profesionálních a i na britské
poměry dobře placených lovců dokázalo
v 80. letech 20. století za devět let nutrie
zcela vytlačit. Nešlo o nikterak levnou zá-
ležitost: britské daňové poplatníky přišla
na 5 milionů GBP (tehdy dnešních 350 mi-
lionů Kč). Obdobně úspěšný program na
odstraňování nutrií z přírody proběhl ne-
dávno i na části východního pobřeží USA.
V ČR se ročně odstřelí nebo odchytí na
3 000 jedinců a počet úlovků neustále
roste. 

TORPÉDA ZE SLAP
Pokud bychom zoologům a ochráncům
přírody položili otázku, který invazní
nepůvodní druh představuje pro přírodu
České republiky největší hrozbu, na jed-

v ní úspěšně přežívat. V současnosti se
s nutrií můžeme setkat zejména v teple-
jších nížinách podél Labe a dolní Vltavy 
a na střední a jižní Moravě. To ale nezna-
mená, že by v České republice nežila ve
volnosti i na jiných místech: celkem byla
zaznamenána na více než 500 lokalitách.
Protože obojživelný savec s nápadně oran-
žovými hlodáky nedokáže přežít dlouhou
tvrdou zimu, kdy uhyne až 90 % nutrií,
vysvětlují někteří odborníci šíření nutrií na
území naší republiky probíhajícími změna-
mi podnebí, kdy nejstudenější roční ob-

dobí nabývá stále častěji podoby spíše
pozdního podzimu nebo předjaří. Na
některých lokalitách odchovávají nutrie
mláďata. 

Nutrie si oblíbily i města. V našem
hlavním městě žijí nejen v Hrdlořezích na
Rokytce, u Libeňského zámečku, v Mod-
řanech nebo v Podolí, ale zalíbilo se jim
přímo na smíchovské náplavce a na pro-
tějším břehu Vltavy. Výskyt nutrií jak
v Praze, tak v Hradci Králové na soutoku
Labe a Orlice nebo v Plzni na Berounce
láká veřejnost. Zejména rodiče s dětmi je
chodí krmit stejně jako labutě. Nutrie po-
važují za roztomilá zvířátka, zvláště když
dospělci s mláďaty prosí o potravu, a doža-
dují se jejich ochrany. 

Přestože se v poslední době stalo mó-
dou nasazovat Evropské unii psí hlavu,
označení nutrie za nepůvodní invazní druh
je naprosto oprávněné. Protože dává před-
nost zarostlým břehům vodních toků a ná-
drží, jejich rozhrabáváním nejen přispívá
k erozi, ale ničí stanoviště celé řady vý-
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Vzpomínám si, jak jsem v té době v ob-
chodním domě Společnosti Hudsonova
zálivu, která se bohatství, slávy a v mi-
nulosti i nezanedbatelného politického
vlivu domohla právě obchodem s kožeši-
nami, v kanadském Montrealu marně hle-
dal byť jen mývalí čepici a la legendární
zálesák Davy Crockett. Snižující se po-
ptávka po kožešinách nutrií, omezení
dotací, k němuž na rozdíl od Polska u nás
došlo, a spíše symbolické výkupní ceny
přinutily řadu chovatelů v ČR se poohléd-
nout po jiné činnosti. Dnes se o nutrie stará
v celé republice pouze 200 – 250 zájemců
a skutečně velké farmy jsou již jen minu-
lostí: celkem se v ČR chová na 1 500 zví-
řat. Důvodem, proč ještě nutrie patří mezi
hospodářská zvířata, se stalo její lehce
stravitelné vláknité maso, vyznačující se
nízkým obsahem cholesterolu a vysokým
podílem bílkovin. Není divu, že jej v ne-
mocnicích konzumovali pacienti s přísnou
dietou. 

I když první zmínky o výskytu nutrie
ve volné přírodě v ČR spadají do 70. let
20. století, ve většině případů šlo o z farem
uprchlé jedince, kteří mimo lidskou péči
příliš dlouho nepřežili. Někdy je lidé do
přírody vypouštěli úmyslně, aby je poz-
ději mohli jako exotické zvíře ulovit.
Teprve v souvislosti s útlumem chovu se
jihoamerické zvíře začalo v naší přírodě
objevovat mnohem častěji a dlouhodoběji

Bobři evropští si poradí i s relativně silnými stromy. Náš snímek pochází z CHKO Litovelské Pomoraví,
kam byli začátkem 90. let minulého století vypuštěni jedinci původem z jezerní oblasti Suwalki
v severovýchodním Polsku.



u nás zůstává oblast od Plzeňska a jižních
Čech přes Českomoravskou vrchovinu po
jižní a střední Moravu. Mink se vyskytuje
běžně i podél Vltavy, a to i v Praze. Přesná
početnost norka amerického v ČR není
známa, ale odhaduje se na desítky tisíc
exemplářů. Před patnácti lety se na policej-
ní služebnu v blízkosti Slapské přehrady
dostavila rozčílená rodinka rekreantů.
Strážcům pořádku vzrušeně oznámila, že
ve vodě zahlédla několik rychle se pohy-
bujících torpéd. Teprve při dalším pátrání
se ukázalo, že výletníci narazili na samici
minka s mláďaty.

Na rozdíl od nutrie se mink neocitl na
seznamu nejvýznamnějších potížistů z řad
invazních nepůvodních druhů osídlujících

ní druhy raků, mlžů a ryb. Bylo zazna-
menáno, že norci mohou zabíjet více
jedinců, než dokáží zkonzumovat. Minka
neradi vidí i majitelé rybníků, rybáři či
chovatelé drůbeže. Známe případy, kdy
norci američtí úplně zlikvidovali far-
mové odchovy kachňat a v rybničních
oblastech jižních Čech se dává norkům za
vinu i pokles početnosti volně hnízdících
kachen.

Také způsob, jakým se norek americký
objevil v naší přírodě, se shoduje s nutrií. 
I když se nedbalostí dostával z farem do
volné přírody již od samých začátků chovu
v ČR, dlouhou dobu unikal pozornosti.
Začátkem 90. let minulého století skončila
na našem území ze stejných důvodů jako
v případě nutrie řada farem zaměřená na
minky: zkrachovalí majitelé je někdy
vypustili na svobodu. Stranou nezůstali 
ani někteří ochránci práv zvířat, kteří jsou
přesvědčeni, že ve volné přírodě se budou
minkové mít mnohem lépe než v klecích.
Do okolí se tak dostalo kupř. v roce 1993
několik set jedinců v Chramostech na
Sedlčansku. Když v roce 2005 ochránci
zvířat vypustili přes tisíc norků a polárních
lišek z farmy ve Vítějevsi nedaleko Svitav,
musely obecní úřady v oblasti požádat
myslivce a další obyvatele, aby chodili po
krajině a sbírali mrtvé lišky a norky.

A výsledek? Od začátku nového tisí-
ciletí se areál rozšíření minka v ČR přinej-
menším zdvojnásobil a dnes se s ním
můžeme setkat na většině našeho území.
Šíření probíhalo především podél vodních
toků, norek však brzy obsadil i většinu sto-
jatých vod. Jádrem areálu rozšíření minka

nom z prvních míst, ne-li na pozici
nejvyšší, by se bezpochyby umístil norek
americký (Neovison vison). Není bez zají-
mavosti, že zmiňovaná lasicovitá šelma
má mnoho společného právě s nutrií. 

Stejně jako ona norek americký, podle
anglického označení často nazývaný mink,
obýval Nový svět. Původní areál rozšíření
minka sahal od bažin severské tajgy na
Aljašce až po mangrovové porosty podél
floridských břehů. I tchoři podobný savčí
predátor se dostal do Evropy jako cenné
kožešinové zvíře. Norci američtí se v teh-
dejším Československu objevili na far-
mách ve 20. letech minulého století, ale
rozmach jeho chovu u nás nastal opět až 
o půlstoletí později. 

Čím si norek vysloužil oprávněnou
pověst zvířete, jehož přítomnost ve volné
přírodě v České republice rozhodně není
vítaná? Nutrii se opět podobá tím, že ve
střední Evropě nemá významného přiro-
zeného nepřítele. Jako značně přizpůso-
bivý živočich v krajině upřednostňuje ne-
jen nejrůznější mokřady, na prvním místě
břehy vodních toků a nádrží, ale proniká 
i na okraje lesů, luk a polí, obvykle ve
středních nadmořských výškách. Bystrá
severoamerická lasicovitá šelma není
potravnmí specialistou, ale vyniká širo-
kým spektrem kořisti. V jeho jídelníčku 
se ocitají jak drobní savci až do velikost
ondatry, tak ryby, obojživelníci, z plazů
hlavně užovky nebo ptáci hnízdící na 
zemi nebo ve stěnách u vod a jejich vajíč-
ka a mláďata. Nepohrdne ani měkkýši,
korýši a hmyzem. Jako živý a překvapivě
úspěšný dravec likviduje chráněné původ-

Aby se
bobři
dostali 
rychle 
do vody,
postupně 
si vytvářejí
na březích
charakteris-
tické 
skluzavky. 

Nutrie říční
může na
první
pohled
připomínat
velkého,
přerostlého
potkana.
Dospělí
samci
dosahují 
ve volné
přírodě
hmotnosti
až 10 kilo-
gramů.
Běžně ale
hmotnost
nutrií kolísá
v rozmezí 
5 – 8 kg.
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Bobří hrady mohou být až několik metrů vysoké a tvoří je větve a části menších kmenů. Tento si vybu-
doval bobr kanadský (Castor canadensis) na Lac Monroe v kanadské provincii Québec.



Charakteristice obou předchozích dru-
hů se vymyká tím, že se jedná v České
republice o původní druh. Nadměrný lov
pro velmi cennou a kvalitní kožešinu,
maso, tuk a výměšek z pachové žlázy vedl
k tomu, že jej naši předci vyhubili ještě
před tím, než na český trůn nastoupila
Marie Terezie. Léčebný účinek výměšku
má na svědomí přítomnost kyseliny sali-
cylové obsažené ve vrbové kůře, jedné ze
složek potravy bobra. V lidovém léčitelství
se proto používal při nachlazení a chřipce
a proti bolestem kloubů. Za časů, kdy
půlku Evropy ovládal ambiciózní Korsi-
čan v třírohém klobouku, vysazovali na
schwarzenberském panství do jihočeské
přírody v lidské péči v zařízení v Červe-
ném Dvoře označovaném jako bobrovna
odchovaná zvířata. Zmiňovaná repatriace,
i když zahrnovala pouhých osm zvířat,
byla tak úspěšná, že bobry museli po čase
regulovat: ničili břehy vodních toků a po-
škozovali hráze rybníků, kterých tehdy
v kraji bylo ještě více než dnes. Velcí hlo-
davci se z Třeboňska šířili směrem na
sever a jedna z tehdy poměrně častých po-
vodní je v roce 1830 zanesla až na pražské
ostrovy. V roce 1876 tak byl bez fanfár
odchycen na Nežárce poslední volně žijící
jedinec. 

Znovuosídlování naší krajiny bobrem
začalo na konci 70. let 20. století: na území
ČR pronikali jedinci z vysazováním
obnovovaných populací v Rakousku, SRN
a Polsku. Začátkem 90. let pak byla necelá
dvacítka polských bobrů vypuštěna do
CHKO Litovelské Pomoraví. Bobrům se u
nás zalíbilo do té míry, že jich tu v době,
kdy devatenáctku na začátku letopočtu
střídala dvacítka, žilo již skoro 350 jedin-
ců. Rekolonizace bobra pokračuje, takže
dnes odhadujeme početnost uvedeného
býložravého savce na 4 000 – 5 000 zvířat,
přičemž roční přírůstek dosahuje neuvěři-
telných 10 %! 

bezpečně pod vodou, staví také známé
hráze, čímž na příslušné lokalitě mění
odtokové poměry a zvyšuje vodní hladinu.
Tvoří se jezírka a mokřady, která mohou
zaplavit rozsáhlá okolní území (tzv. bobří
louky): v Bělorusku se táhnou více než
kilometr podél vodního toku. Aktivitou
bobrů vznikají nové biotopy, které osídlují
další organismy. Pokud se bobrovi nedaří
vyhloubit podzemní noru, kupř. v silně
podmáčených půdách, vytváří si obydlí -
až 2 metrů vysoké hromady dřeva, kterým
trefně říkáme bobří hrady.
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nejméně dva členské státy EU. Vysvětlení,
proč tomu tak je, přináší rámeček. 

INŽENÝŘI BEZ DIPLOMU
Snad každý obor lidské činnosti si postup-
ně vytváří vlastní slovník. Ekologie stejně
jako ochranářská biologie navíc přejímají
řadu výrazů z angličtiny. Termín ecosys-
tem engineer označuje organismus čin-
ností ovlivňující prostředí do té míry, že
mění jeho fyzikální, chemické a biologické
vlastnosti. Uvedené sousloví se často pře-
kládá jako ekosystémový inženýr. Protože
slovo engineer má v Shakespearově jazyce
poněkud jiný význam než v češtině, bude
vhodnější hovořit o ekosystémovém tvůrci
nebo staviteli ekosystému. 

Jak ale souvisí ekosystémový tvůrce se
savci osídlujícími v ČR prostředí u vod 
a šířícími se do nových míst? Typickým
zástupcem ekosystémových tvůrců zůstává
velký obojživelný hlodavec bobr evropský. 

Stejně jako nutrie si bobr v březích
vyhrabává prostorné nory. Jestliže na sta-
novišti chybí vysoké břehy, vodní tok nebo
nádrž nemá dostatečnou hloubku a stabilní
hladinu vody a pokud není vchod do nory

eVROPSKá UNIe VeRSUS NOReK AMeRICKý
Je s podivem, že na černé listině invazních nepůvodních druhů, jejichž šíření do volné
přírody by členské státy evropské unie měly co nejvíce a co nejdříve omezit, bychom
norka amerického hledali marně. Pokud by se mink ocitl v seznamu nařízení 
č. 2016/1141, dotkla by se zmiňovaná právní norma nezanedbatelným způsobem 
i jeho velkochovů na farmách kožešinových zvířat. 
Přitom není žádným tajemstvím, že téměř dvě třetiny všech kožek norků amerických
chovaných na farmách po celém světě pocházejí z eU, zejména Dánska, Nizozemska,
Finska, baltských států a Polska. V zemi prince Hamleta se ročně získá v tamějších
chovných zařízeních 17 milionů kožek, což představuje celou třetinu světové produkce,
a toto odvětví zaměstnává 6 000 pracovníků. V Kodani probíhá pětkrát ročně prodejní
veletrh norkových kožešin a zájemce si může objednat barvu kožešiny. Pokud ji cho-
vatelé nemají, a to vyšlechtili na 25 barevných mutací, dokáží ji v poměrně krátké
době, kdy proběhne nezbytné křížení, dodat. Hodnota ročního vývozu norkových
kožešin z Dánska dosahuje 1,5 miliardy eur (40,5 miliard Kč). V roce 2016 zasáhlo
některé dánské chovy minků smrtelné virové onemocnění, označované jako aleutská
choroba.



Chuchli do betonové odkalovací jímky,
odkud se vlastními silami nemohl několik
hodin dostat. Nezraněnému samci museli
pomoci hasiči a pracovníci záchranné stan-
ice pro živočichy.  

PŘEKVAPENÍ MOHOU PŘIJÍT
Náš článek potvrzuje, že se v Praze a jejím
okolí můžeme ve volné přírodě setkat
s volně žijícími savci, jejichž výskyt by
v naší metropoli nebyl ještě před několika
desítkami let myslitelný, a to jsme ještě
nevyjmenovali zdaleka všechny. I když
pražská obratlovčí fauna je nečekaně
druhově bohatá (viz rámeček), obdobná
překvapení nelez vyloučit ani v budouc-
nosti.

území ČR na tři zóny. Do první z nich 
bobr patří a k jeho lovu by mělo docházet
jen ve výjimečných případech: jedná se
zejména o všechny lokality soustavy
chráněných území Evropské unie Natura
2000 zřízené podle zákonodárství EU
právě pro bobra. Ve druhé, přechodové
zóně (B) je bobr sice tolerován, ale aby 
se předcházelo již zmiňované újmě, nemá
v ní vzniknout plošné osídlení. Ve třetí,
rizikové, není přítomnost bobra vhodná.
Zóna C tak zahrnuje území, kde by bobři
mohli způsobit zásadní bezpečnostní
riziko doprovázené závažnými hospodář-
skými škodami. V jihočeských rybničních
oblastech tak má bobr být důsledně elimi-
nován a má být zabráněno, aby se tu
usídlil.

Záznamy z fotopastí vědců z České
zemědělské univerzity na podzim 2015 po-
tvrdily, že se v Praze po více než 185 le-
tech usadili bobři evropští. Hrad, který si
na Vltavě postavili, obývá alespoň dvou-
členná rodina bobrů. Na konci března 2016
mladý bobr v noci zapadl u Vltavy ne-
daleko dostihového závodiště ve Velké

Bobr se na jaře a v létě živí rákosem 
a trávou a rád zamíří i na kukuřičná pole
nebo plochy oseté řepkou olejkou. V zimě
vyhledává větve, listí a kůru stromů, nej-
častěji vrb, topolů a olší. I když dává
přednost mladším měkkým stromům, do-
káže porazit i dřevinu s průměrem kmene
20 cm. Stát majitelům újmu vyvolanou
bobrem na porostech kompenzuje v sou-
ladu se zákonem č. 115/2000 Sb. o posky-
tování náhrad škod způsobených vybraný-
mi zvláště chráněnými živočichy., ve znění
pozdějších předpisů, finančně. Po vyřazení
kormorána velkého (Phalacrocovax car-
bo) z působnosti zákona dosahuje náhrada
škody způsobené bobrem ze všech druhů
nejvyšších částek. Jak ukazují výsledky
výzkumu z Lužice v SRN, dokáže bobry
pravidelně lovit vlk obecný (Canis lupus):
v ČR bychom počet rozmnožujících se
smeček vlka ale spočítali na prstech jedné
ruky, a to ještě jen v posledních třech
letech.

Plán péče, vypracovaný nedávno od-
borníky ze státní ochrany přírody, univer-
zit a vědeckovýzkumných institucí, dělí

PRAHA Je VšeCH OBRATLOVCů RáJ 
Městské prostředí nezřídka vnímáme jako jednolitou plochu panelových domů, starší
zástavby, všudypřítomného asfaltového či betonového povrchu a v prachu ulic se krčící
zubožené zeleně. Ne že by zmiňovaný nepříliš optimistický obrázek neodpovídal
v některých částech lidských sídel nepříjemné skutečnosti. Nicméně z pohledu planě
rostoucích rostlin a volně žijících živočichů představuje město překvapivě pestrou
mozaiku různě velkých plošek různého prostředí. Kromě výše zmiňovaných umělých
biotopů máme na mysli i přírodě blízké výseky, jako jsou kupř. rozsáhlejší, obvykle
starší parky, a zbytky přírodních stanovišť, nejčastěji mokřadů. Právě tato často
přehlížená pestrost prostředí se nezřídka odráží i v nečekané druhové bohatosti (počtu
druhů neboli alfa diverzity) rostlinných a živočišných společenstev.  
Ukažme si popsanou zákonitost na příkladu Prahy a nejlépe prozkoumané skupiny
organismů – obratlovců. Z našeho výčtu záměrně vynecháme domácí a hospodářská
zvířata a obratlovce chované v lidské péči. Je zřejmé, že pražská zoologická zahrada
by druhovou bohatost našeho velkoměsta navýšila o řád, i když ne tak výrazně,
jako by tomu bylo v případě zoo v Berlíně nebo San Diegu. 
Podle posledních údajů osídluje v současnosti metropoli 30 přirozeně se vyskytujících
druhů ryb (viz článek L. Hanela na str. 20–24), 9 druhů obojživelníků, 7 druhů plazů,
130 druhů hnízdících ptáků a 49 druhů savců. Celkový počet, 225 druhů, se nezdá být
nikterak vysoký. Můžeme ale říci, že pražskou aglomeraci obývá 56 % druhů
obratlovců vyskytujících se na území České republiky. I když každé srovnání kulhá, je
druhová bohatost pražských obratlovců obdobná jako v CHKO Český kras,
Křivoklátsko a Kokořínsko. A co víc, každý pátý druh obratlovce, vyskytujícího se
v Praze, najdeme v celostátním červeném seznamu ohrožených druhů.
Nejnovějším příslušníkem pražské fauny se stal šakal obecný (Canis aureus). Známá
psovitá šelma se šíří z jihovýchodní evropy směrem na sever a dnes dosáhla severový-
chodního Polska. V ČR se objevuje od začátku nového tisíciletí a začátkem června
2016 se jej podařilo vyfotografovat na jižním okraji Prahy. šakal byl v České republice
až dosud zjištěn na více než dvaceti místech, například na jižní a severní Moravě,
v severních a středních Čechách (Benešovsko) a v Polabí, a jeho výskyt v ČR můžeme
považovat za stálý. 

Tvrzení, 
že bobr
evropský
patří mezi
výtečné
plavce,
odpovídá
skutečnosti:
životu ve
vodě je při-
způsoben
tělesnou
stavbou,
fyziologií 
i chováním.
Soudobá
záznamová
technika
potvrdila, že
pod vodou
vydrží až
dvacet
minut. 

Hlodavý
chrup
umožňuje
bobrům
porážet 
i vzrostlé
stromy. 

Bobr evropský se od nutrie odlišuje nejen velikostí, ale zejména
nápadným plochým, téměř lysým ocasem. Zatímco ve vodě 
funguje jako kormidlo, na souši zvířeti poskytuje oporu při
vzpřímeném postoji, kupř. při kácení stromů.
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vznikly tisíce měst. V polovině devátého století ale přišel zlom,
nejednalo o zemětřesení ani o nějakou jednorázovou ničivou pří-
rodní katastrofu. Obyvatelé vyspělé říše začali zvolna opouštět
jedno město po druhém.

V poslední době se vědci přiklánějí k doposud nejpravdě-
podobnější teorii tohoto exodu – v oblastech střední Ameriky, kde
mayská civilizace vzkvétala, byly provedeny analýzy klimatic-
kých záznamů v jeskynních krápnících,v jezerních sedimentech 
z pánve Cariaco v severní Venezuele a v letokruzích stomů pa-
matujících ještě dobu rozkvětu mayské civilizace v údolích
středního Mexika ve státě Querétaro (jednalo se o tisovec -

Taxodium mucronatum, výzkum na stromech byl proveden Davi-
dem Stahlem a jeho kolegy z bostonské univerzity v roce 2011 ).
Především tyto paleoklimatické výzkumy utvrdily vědce v názo-
ru, že mayská civilizace skončila skutečně v důsledku několika
období sucha.  Přibližně roku 820 zasáhla jižní část mayské říše 
po dobu 95 let série období sucha, která většinou trvala desítky let.
A právě do doby mezi lety 850 a 925 spadá velký úpadek měst.
Část historiků vidí začátek krize celé říše v tomto momentě, i když
Mayové ještě tehdy stihli postavit jeden z novodobých divů světa
– město Chichén Itzá. Ve druhé polovině devátého století přišlo
další období sucha především v jižní části mayského území, které
se i dle ubývajících tabulkových záznamů z té doby vylidnilo.

Voda – nedílná součást nás samých i naší planety, vydrželi
bychom bez ní sotva několik dní. A přece to, že ji máme den-
nodenně k dispozici, bereme jako samozřejmost. Je všude kolem
nás – ráno stíráme nohama rosu na kolejích, přes den zaprší a cen-
trem města protéká řeka. Jak daleko bychom museli jít, než
bychom došli k prvnímu kohoutku s pitnou vodou? S vodou, které
se můžeme napít, ale i s ní spláchnout záchod. Na pozadí zpráv 
o globálním oteplování a změnách klimatu se ale i my stře-
doevropané můžeme sami sebe ptát (a použít na to pozměněnou
otázku maminky Ivana Trojana z Příběhů obyčejného šílenství) –
ty nevíš, co by za to dali v Africe?

Dnes málokdo pochybuje, že jedním z následků lidské činnos-
ti (produkce CO2, kácení deštných lesů, nevhodné hospodření s pů-
dou, ad) jsou postupné změny klimatu. Tyto změny by na Zemi
byly i bez přítomnosti člověka. Ke změnám klimatu docházelo na
Zemi pravidelně, období, kdy se ledové doby střídaly s mezile-
dovými, přicházela přibližně po 100 tisíci letech. Poslední doba
ledová vrcholila podle vědců 18 tisíc let před naším letopočtem
(následné oteplení mělo za následek mimo jiné postupné vyhy-
nutí mamutů a jiných velkých savců v Evropě). Klima se měnilo 
i v průběhu posledních tisíciletí, i když jeho variabilita na severní
polokouli nebyla zřejmě nijak významná. I přesto paleoekologové
charakterizují např. 8. století př. n. l. jako období globální ekolo-
gické krize vyvolané nepříznivým souběhem dlouhodobého sucha
a přelidnění, které bylo důsledkem předchozího kulturního
rozkvětu v mladší době bronzové. V 6. století př. n. l.  již archeo-
logické nálezy vykazují návrat k příznivějším životním pod-
mínkám. Po hubených letech přišla opět doba rozkvětu spojená 
s mírným oteplením a zvlhčením, lidská sídla se rozšířila do kraje,
ekologická krize byla zažehnaná. Období 9. – 14. století n. l. od-
borníci nazývají „teplým středověkem“. My se ale nyní odpou-
táme od Evropy a zaměříme se na toto období ne na našem
kontinentě, ale ve střední Americe, kde kvůli změnám klimatu
pravděpodobně zanikla jedna z nejpozoruhodnějších kultur tam-
ního světa – mayská civilizace. O tom, co tuto funkční a vyspělou
říši položilo, vedou historici diskuze už od dob objevení jejích
pozůstatků – dechberoucích staveb vynořujících se z džungle,
které nebyly poničeny španělskými kolonizátory, ale byly opuš-
těny zdánlivě bez příčiny již mnoho desetiletí předtím. První města
vznikala už v prvním tisíciletí před naším letopočtem a svého
vrcholu mayská říše dosáhla kolem roku 600 n. l. V té době

„V uších mi stále zněl zpěv rumpálu a ve vodě, která se
dosud chvěla, jsem viděl i chvějící se slunce. 'Toužím po té
vodě,' řekl malý princ, 'dej mi, prosím, napít.' A tu jsem
pochopil, co hledal. Zvedl jsem vědro až k jeho rtům. Pil se
zavřenýma očima. Bylo to líbezné jako sváteční den. Ale tato
voda byla docela něco jiného než obyčejný pokrm. Zrodila
se z pochodu pod hvězdnou oblohou, ze zpěvu rumpálu 
a z úsilí mých paží. Byla srdci tak milá jako nějaký dárek.“
(A.de Saint-Exupery – Malý princ)
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Kjótského protokolu nebo na to, zda Mostecká hnědouhelná pro-
lomí limity těžby? Kromě toho, že budeme volit politickou stranu,
která má v plánu rozvoj v souladu s trvale udržitelným rozvojem,
můžeme v každodenním životě například začít šetřit vodou: poří-
dit si záchod s dvojitých splachováním (a pokud máte možnost
využít na splachování užitkovou vodu a ne pitnou), zalévat květiny
děšťovou vodou, upřednostňovat sprchování před koupáním, atd.
Jako voliči můžeme jen doufat, že námi zvolení politici budou
prosazovat cíle v souladu se zásadami již zmíněného trvale udrži-
telného rozvoje. Jedna z jeho definic říká, že se jedná o takový
rozvoj, který umožní předat Zemi dalším generacím alespoň 

v takovém stavu, v jakém jsme ji převzali. Máme ztíženou situaci
– i kdybychom se od zítřka chovali naproto vzorně a nezištně,
setrvačnost změn, které jsme nastartovali my a naši předkové,
bude asi dlouhá. Kdyby tak šlo vstříknout do nitra naší planety
mamutí dávku paralenu a zabalit na noc Zemi do studeného
prostěradla (i když bychom tím léčili vlastně následek a ne
příčinu). Aby nás tady Malý princ na svých příštích výpravách do
vesmíru ještě mohl navštívit. Aby se ze studny Malého prince
nevytratila voda dřív, než zase přiletí navštívit naši planetu. 

Sever se sice s tehdejším suchem zvládl nějak vypořádat, ale úplně
bez úhony z něj také nevyšel. Počasí seveřanům ale přálo, opět
přibylo deště, jak dokazují letokruhy, a rozkvět mohl pokračovat.
Tedy do přelomu tisícileti…

Jestliže v devátém století přišlo velké sucho, nebylo to nic
proti tomu, které udeřilo začátkem 11. století a trvalo opět téměř
sto let. Podle důkazů z letokruhů a jeskynních krápníků šlo 
o „megasucho”, které oblast nezažila nejméně dva tisíce let.To
bylo příliš i na sever říše, která se z toho už nezvládla podruhé
vzpamatovat. Tak jako první sucho zničilo jižní část mayské říše,
druhé sucho pohřbilo její zbytek…

Důkazy o výrazných klimatických změnách tak ještě víc potvr-
zují myšlenku, že hrály klíčovou roli v pádu mayské říše. I když
ho odstartovaly, samy za to zřejmě nemohly. Jen obohatily
původní teorii, že došlo k vnitřním střetům. Ty pravděpodobně
rozdmýchal politicko-ekonomický úpadek kvůli kolapsu země-
dělství v důsledku sucha. Paradoxně za něj ale zřejmě mohla 
i vyspělost civilizace. Mayové neuměli stavět jen obří města, ale
pustili se i do pokusu ovládnout přírodu, což se jim stalo osud-
ným. Vybudovali rozsáhlý systém zavlažovacích kanálů, vysušili
mokřiny, které ležely na jejich území a lesy padly za oběť
rozšiřování měst a polí (tak jak se to děje v posledních desetiletích
takřka na celé naší planetě). To vše přispělo k ještě většímu
odvodnění a následným zemědělským ztrátám. Pro početně se
rozrůstající stát to bylo neudržitelné. Kolem roku 1050 tak
Mayové opustili svá krásná a dříve bohatá a prosperující města ve
vnitrozemí a vydali se ke karibskému pobřeží a jiným zdrojům
vody. Stoprocentní jistotu, že hromadný exodus Mayů způsobil
hlad, asi nikdy mít nebudeme. Ale pokud museli čelit hladomoru 
v důsledku dvou období sucha trvajícího vždy téměř sto let, bylo
by to logické.

Mezi civilizací Mayů a současnou globální kulturou, bychom
mohli nalézt mnoho paralel – například nerozumné hospodaření 
s půdou (u nás je příklad par excellence v minulém režimu zme-
liorování malých vodních toků a mokřadů a vytvoření velkých
lánů půdy s následnou malou retenční schopností), velký nárůst
počtu obyvatel, vytvoření vrstvy elit a naopak vrstvy chudých,
kteří vzhlížejí k těmto elitám a chtějí stejnou životní úroveň, atd.
Pokud se po zhodnocení zpráv o stavu životního prostředí shod-
neme, že jsme na pokraji potravinové, energetické a vodní krize,
nejsou vyhlídky pro generaci našich dětí nijak příznivé. Co pro to
můžeme udělat my, obyčejní lidé, kteří nemají vliv na dodržování

Stavby
mayské kul-
tury již více
než tisíc let
zarůstají
džunglí.
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nabízejí útočiště obojživelníkům, plazům 
a hnízdiště či tahové stanoviště vodnímu
ptactvu, v jejich okolí jsou mokřadní
louky. Za zástavbou Zbirohu vtéká potok
na území CHKO Křivoklátsko.

Postupně minete několik bývalých
mlýnů, například Sýkorův, Kozův, Ostro-
vecký či Jankovský, za kterým se  údolí
zúží. Po levé straně minete přírodní rezer-
vaci Lípa (24,91 ha) a zanedlouho dojdete
k Podmokelskému mlýnu, kde je malé
parkoviště, které je nejčastějším začát-
kem ke krátkému výletu ke Skryjským
jezírkům a vodopádu. Stále po modré
značce přejdete silnici, minete hájovnu
Slap a vstoupíte na území PR Jezírka.
V přírodní rezervaci o rozloze 59,5 ha
roste na 250 druhů cévnatých rostlin (např.
bělozářka liliovitá, medovník meduň-
kolistý, lilie zlatohlavá), pestrý je rovněž
život v tůních (čolek horský, mlok skvr-
nitý, skokan hnědý a štíhlý), okolní lesy
nabízejí vhodné prostředí pro mnoho
druhů ptáků (konipas bílý a horský, skorec
vodní, ledňáček říční). PR Jezírka je zahr-
nuta do evropské soustavy Natura 2000.

telů. Zajímavostí historie městečka je
tradice výroby nářadí, především kleští 
a kladiv, která sahá do přelomu 18. a 19.
století a pokračuje dodnes, protože zde
stále pracuje továrna Zbirovia, založená již
v roce 1860.

I zbirožský zámek má nejednu zají-
mavost, ba se přímo honosí několika nej.
Stavba stojí na nejtvrdší buližníkové, čili
jaspisové skále, má 163 metrů hlubokou
studnu, tedy nejhlubší v Evropě. K dalším
nej patří i skutečnost, že v zámku maloval
Alfons Mucha svá největší plátna z cyklu
Slovanská epopej. Primát hraje i zdejší
věž, která je první samostatnou původně
hradní hláskou v Čechách. K poněkud
kontroverzní prioritě patří informace, že
zde údajně bylo nejtajnější špionážní
pracoviště v Československu. V součas-
nosti je v zámku luxusní hotel, tak se raději
vraťme do přírody a ke Zbirožskému
potoku.

KUDY PROTÉKÁ
Hned na začátku svého toku protéká
Zbirožský potok přírodní památkou
Kařezské rybníky, což je soustava čtyř
rybníků o celkové rozloze 66,59 ha, které

1 Když se
údolní niva

rozevře
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Řeku Berounku jsme probrali dost důkladně, a to jak z pohledu
přírodovědců, tak i turistů. Nyní se podíváme na některé z jejích
přítoků. Začneme Zbirožským potokem, který nabízí možnost 
k zajímavému výletu.

Pravobřežní přítok Berounky, Zbirožský
potok, pramení mezi Těškovem a Mýtem
na úbočí Sirské hory (593 m n. m.), jeho
tok je dlouhý okolo třiceti km. Cestovat
podél Zbirožského potoku lze jak pěšky,
tak i na kole. Pro pěšáky je připravena
modrá turistická značka, která v horní části
toku částečně údolí potoku opouští, ale
v dolní části již potok věrně kopíruje. Pro
cyklisty je nejprve vhodná cyklotrasa 
číslo 0006, která se ve Zbirohu změní 
na 0043. U Sýkorova mlýna se jezdci na
kole napojí na trasu pro pěší, tedy na mod-
rou značku. Bohužel na cyklisty čeká
jeden zádrhel, a to jako naschvál zrovna
v tom turisticky nejatraktivnějším místě, 
u Skryjských jezírek, kde se musí přelé-
zat skalky a kola dost obtížně přenášet. Ale
sem jsme ještě nedošli ani nedojeli.

PROČ SE TAK JMENUJE
Zbirožský potok získal své jméno po měs-
tečku Zbiroh, které je poprvé připomínáno
roku 1230. K největším památkám patří
zdejší zámek, který tvoří dominantu nejen
samotného města, ale i okolí. Ostatně osud
Zbirohu a jeho obyvatel byl dlouhá staletí
úzce spjat s životem zámku a jeho maji-

PŘÍTOK BEROUNKY 

Zbirožský potok

2 To je on, vodopád na Zbirožském potoce.

1

2



místy tlačit. Rovněž tady na ně čeká malý
škodolibý žert, zřejmě ze strany KČT.
Pokud byste jeli v opačném směru,
narazíme na mohutný sloupek s cedulkou
zakazující vjezd na kole. To vše po 1,5 km
sjezdu a 250 metrů před cílem. Mimocho-
dem tato zákazová značka nemá žádnou
právní oporu.

Druhou variantou jak pokračovat ve
výletu je sledování Zbirožského potoku po
jeho pravém břehu, kde vede neznačená
široká cesta. Nejprve projdete chatovým
táborem, minete mlýn Slapnice, kde se
setkáte s červenou turistickou značkou.

A to se již blížíte ke skalní průrvě,
z níž vytéká přírodní Skryjský vodopád, 
u kterého jsou dvě jezírka. Celek vytváří
nejen působivou scenérii, která je velmi
oblíbeným turistickým cílem, ale záro-
veň je významnou paleontologickou loka-
litou, kde prováděl výzkumy Joachim
Barrand.

Pro cyklisty zde nastane nemalý úkol,
jak dostat svá kola přes několik skalek, 
kde chybí jistící řetězy. Variantou je
ponechat stroje před průrvou a vrátit se
následně zpět. Pokud chcete cestovat dále
podél Zbirožského potoku, připravte se na
přenášení, případně na brodění.

JAK A KAM DÁLE
Za Skryjským vodopádem si můžete zvolit
dvě možná pokračování. Lze sledovat 
i nadále modrou značku, které odbočuje
vpravo a po pohodlné pěšince stoupá
k obci Skryje. Zde budou nejspíš cyklisté

3 Jeden 
z více
brodů přes
Zbirožský
potok

4 Věž
zámku ve
Zbirohu
stojí na
jaspisové
sklále.

5 Tato
značka 
cyklisty
opravdu
nepotěší.

6 Lávka
přes
Skryjské
jezírko
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9 
U Skryjskýc

jezírek to
jde vyřešit 

i broděním.  

10 Cestou
minete 
i moře

mužiků.

11  Pohled
na jez Čilá
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Z tohoto místa stoupá silnička do Skryjí.
Pokud budete pokračovat po červené, pro-
jdete chatovou osadou a jste u Berounky.
Zbirožský potok ústí do řeky pod jezem
Čilá, který je vysoký 1,23 m a vybíhá z něj
náhon k Čechovu mlýnu, v kterém je nyní
elektroskanzen Šlovice, který je však na
opačném břehu Berounky.

JAKÝ BUDE KONEC
Nyní zbývá jen po široké polní cestě, stále
po červené, vystoupat do obce Skryje.
V malebné obci na vás čekají nejen
roubené chaloupky a další původní lidové
stavby, které jsou chráněny jako památ-
ková zóna, ale i restaurace a malé muzeum
J. Barranda, věnující se jeho životu a dílu,
ale také životu na venkově na přelomu 
19. a 20. století.

7 Chatová osada - tábor na břehu Zbirožského
potoka

8 U Skryjského vodopádu budete muset tak
trochu horolezit.

Samotný závěr výletu samozřejmě
záleží na tom, zda jdete pěšky nebo jedete
na kole. Pěší to mají snazší, protože ze
Skryjí jezdí autobus do Rakovníku. Celá
trasa ze Zbirohu po modré do Skryjí je
dlouhá asi 20 km.

Cyklisté se mohou vrátit zpět do
Zbirohu, což je po místních silničkách 
přes Líšnou necelých 19 km. Nejbližší
železniční zastávka je v Roztokách, kam
se dojede po 15 km po silničce podél toku

Berounky, tedy takřka po rovině.
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CESTA NEJEN ZA HORNÍKY
Příbram a její okolí je známé hornictvím. Ostatně  ještě než
dojedete k Vysokopeckému rybníku, můžete udělat opravdu krát-
kou odbočku vpravo k bývalému dolu Řimbaba. V jeho budově se
nachází muzeum a těžní věž je přetvořena na originální rozhlednu.
Další připomínkou na důlní činnost je bývalý důl Rastislav
Štefánik, kde se těžila železná ruda až do roku 1979. Jeho mnohem
větší a modernější bývalou těžní věž spatříte na opačné straně ryb-
níku. Stavba je z roku 1949 a je vysoká 37,5 metrů, byla by z ní
rovněž pořádná rozhledna, ale prozatím tomu nic nenasvědčuje.

Hned od začátku vás bude doprovázet naučná stezka lesopark
Litavka, která má celkem 12 zastávek, vy se budete pohybovat sice
proti jejich číslování, ale to vůbec nevadí. Hornictví jsou věnovány
čtyři panely naučné stezky, zbývající se zabývají okolní přírodou.
Cesta vede po levém břehu Litavky, příjemným prostředím
lesoparku až na okraj Příbrami. Zde můžete v poznávání hornictví
pokračovat, protože v Březových Horách je několik dalších hor-
nických muzeí nacházejících se v bývalých dolech, např.
Ševčinský důl, důl Marie, Anna, Vojtěch.

Pro časopis NIKA má Litavka jeden symbolický význam, neboť
svým tokem spojuje dvě témata, kterým se v posledních číslech
časopis věnoval, a to Brdy a řeku Berounku. Litavka pramení
v Brdech, své vody sbírá pod vrchy Malý Tok (862 m n. m.),
Hradiště (839 m n. m.) a Tok (865 m n. m.), tedy v nejvyšších par-
tiích Brd. Samotný pramen se nachází v nadmořské výšce 765 m
n. m. uprostřed bývalého vojenského výcvikového prostoru, ale
také nově vyhlášené CHKO Brdy. Vzhledem k teprve nedávné-
mu zpřístupnění VVP zde zatím není úplné turistické značení.
Opodál pramene prochází pouze cyklotrasa číslo 8190, spoju-
jící Rožmitál pod Třemšínem a Příbram. Začátek výletu podél
Litavky proto nebude přímo od pramene, ale o kousek dále po
proudu.

KDE ZAČÍT
Ideálním začátkem tohoto výletu je Příbram. Cyklisty i s jejich
stroji sem z Prahy i odjinud dopraví vlak. Od nádraží vyjeďte
nejprve po žluté k zelené turistické značce, kterou opustíte na
rozcestí Příbram – Zdaboř, odkud pokračujte dále po modré značce
do Vysoké Pece. Tento „přípravný“ úsek je dlouhý asi 6 km a vede
proti toku Příbramského potoku, který se posléze stává přítokem
Litavky.

A to jste již opravdu na vlastním začátku trasy výletu podél
Litavky. S vodami říčky, zde ještě vlastně potoku, se poprvé
setkáte v podobě Vysokopeckého rybníku, u kterého se napojíte na
cyklotrasu 302.

1 Brdy
na obzor

2
Žalostný

pohled
na

zámek
v Jincích
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Jedním z nejvýznamnějších pravobřežních přítoků
Berounky je říčka Litavka, která se k Berounce přidává 
v Berouně, a tak město spojuje s Příbramí. Mezi oběmi
městy jsme podél Litavky projeli pohodlný cyklistický
výlet.

ŘÍČKA LITAVKA
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PRYČ OD PRŮMYSLU
Poslední připomínkou průmyslu je necelý jeden km dlouhý sjezd
podél areálu kovohutí do Lhoty u Příbramě. Zde je pro cyklisty
připraveno malé dilema, protože se tady cyklotrasa 302 rozděluje.
Vlevo se jede do Bratkovic značnou oklikou po silnicích. Cesta
vpravo, označená 302A, pak údajně vede terénem. Přijali jsme
výzvu a pokračovali vpravo. Terén zde nakonec představovalo asi
pět set metrů po pěšince a následně rozbitá asfaltka a polní cesta
podél trati mezi Trhovými Dušníky a Bratkovicemi. Projeli jsme
bez problémů.

Před vámi je na obzoru již nějaký čas hřeben Brd, rozdělený na
dvě části – na samotné Brdy a Hřebeny Brd vpravo. Dělící údolí
vyhloubila právě Litavka a do něj směřujete. Nejprve však pro-
jedete Dominikální Paseky, což je jedna z nejmladších obcí na
Příbramsku. Za svůj vznik v 17. století vděčí opět dolování a ná-
slednému tavení železné rudy. Právě němečtí horníci a hamerští
kováři obec založili.

UPROSTŘED JSOU JINCE
V Dominikálních Pasekách musíte s kolem absolvovat malý
tělocvik, neboť je nutno jej svést k trati a přenést přes koleje.
Tímto pro cyklisty končí veškeré technické komplikace na zbýva-
jící trase výletu. Dále pojedete po silnici číslo 118, poprvé se tak
setkáte s větším automobilovým provozem. Zanedlouho dojedete
do Jinců, to jste zhruba uprostřed výletu, takže dobrý důvod
k odpočinku, ke kterému můžete využít například minipivovar
Vilém. V Jincích je sice zámek, ale ten chátrá, zdejší památkou je
rovněž historická vysoká pec Barbora.

3 Litavka 
u Domini-

kálních
Pasek

4 Soutok
Berounky

vlevo
s Litavkou

5 Rybník
Brodil 

u Bludské-
ho mlýna

6 Vlevo
Brdy, vpra-

vo Hřebeny
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Ještě, než dojedete do cíle, navštívíte Králův Dvůr, na který již
město Beroun navazuje. Trasa vás dovede přímo k železničnímu
nádraží. Pokud byste chtěli spatřit soutok Litavky s Berounkou,
stačí popojet kousek dále na železniční most přes řeku, odkud je
soutok dobře vidět.

Celý výlet podél říčky Berounky je dlouhý do 50 kilometrů 
a vlastně celý vede z kopce. Začnete v nadmořské výšce 540 m n.
m. a sjedete do 220 metrů nad mořem. Vhodné je MTB a trekové
kolo.

Cesta dále pokračuje po rovině a sleduje tok Litavky. 
Postupně uvidíte několik bývalých mlýnů Zelený, Bludský.
V Lochovicích minete čtyřkřídlý zámek, který vznikl v roce 1571
přestavbou gotické tvrze. Z Lochovic pokračujte stále po silnici
č. 118 společně s cyklotrasou 0007. Kousek za Libomyšlí
odbočuje cyklotrasa 0007 i vy doprava na Zdice, kde může být
alternativní konec výletu.

TO NEJLEPŠÍ NA KONEC
Říčka Litavka však teče ze Zdic ještě dále, a právě tento poslední
úsek výletu představuje pro jízdu na kole pomyslnou třešničku na
dortu. Ze Zdic se totiž pokračuje po parádní cyklostezce, a to až na
samotný konec, který je v Berouně. Stezka se jmenuje Po stopách
českých králů a propojuje město Beroun s hrady Točník, Žebrák,
Karlštejn a pokračuje dále do Prahy. Existuje ještě odbočka do
Nižboru, protože zde je zámek stojící na místě hradu, který
pravděpodobně založil Přemysl Otakar II.

7 Zámek
v Locho-
vicích

8 Začátek
trasy je 
u Vysoko-
peckého
rybníku

9 Bývalá
těžní věž
dolu
Štefánik

10
Informační
tabule 
na naučné
stezce
lesopark
Litavka

11
Industriální
průjezd
Královým
Dvorem
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Programu
se účastní
žáci všech
věkových
kategorií.

ŠPLHAVCI 
a další obyvatelé dutin
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Ve školním roce 2016/2017 probíhá v mateřských, základních 
a středních školách nový vzdělávací program, ve kterém se děti
seznámí s deseti druhy šplhavců hnízdících na území České republiky.
Děti se také dozvědí, kteří živočichové obývají dutiny vytvořené 
šplhavci a proč jsou šplhavci svou činností v přírodě nenahraditelní.

lovců, kteří využívají stromové dutiny
k hnízdění nebo odpočinku, a poukazuje
na důležitost doupných stromů v krajině 
i městských parcích i proč je kácení
vzrostlých a zdravých stromů nevhodné.
Program je tradičně doplněn zajímavý-
mi videi, ukázkami hlasů a především
ukázkami živých vybraných druhů špl-
havců a dalších obyvatel stromových
dutin. Aby jména a vzhledy jednotlivých
druhů nikdo nezapomněl, na památku si
každý posluchač odnese tištěný rozvrh
hodin s jejich vyobrazením. Ani peda-
gogové nepřijdou zkrátka, protože každá
škola dostane několik kusů plakátů
„Šplhavci“ a tematický pracovní list, ve
kterém si mohou nově nabyté informace
s dětmi zopakovat. 

Z deseti druhů žijících a hnízdících
v České republice má většina žáků

V minulých letech proběhla ve
školách řada tematických ornito-
logických programů pro školy

(Vodní ptáci, Desatero sov, Kam ptáci letí,
atd.) a letošní program „Šplhavci a oby-
vatelé dutin“ na celý cyklus volně nava-
zuje. Všechny přednáškové cykly mají
jeden společný cíl: seznámit děti s druhy
ptáků, kteří žijí v našem bezprostředním
okolí, strádají nebo se přizpůsobují vli-
vům člověka, a pomohou posluchačům
získat trochu jiný pohled na zásahy do kra-
jiny, kterými přírodu přetváříme. Děti špl-
havce znají především jako „doktory
stromů“, ale málokdy si uvědomují, že
tesáním dutin vytvářejí šplhavci nové
hnízdní možnosti nejenom pro sebe, ale
také pro mnoho dalších živočichů, kteří 
si dutiny sami vytesat nedovedou. Před-
náška představuje vybrané druhy obrat-



vyskytuje strakapoud jižní a strakapoud
bělohřbetý. Oba tyto druhy jsou opět silně
ohrožené a děti se s nimi ve svém okolí
neshledají, strakapoud jižní se vyskytu-
je na jižní Moravě a strakapoud bělo-
hřbetý především v Bílých Karpatech 
a Beskydech..

Žáci se v rámci programu naučí
rozeznávat všechny běžné druhy našich
šplhavců nejen podle vzhledu, ale i podle
hlasu, každý ze šplhavců se ozývá speci-
fickým způsobem (ne každý druh tzv.
„bubnuje“). Dozví se, jaké jsou rozdíly
mezi dutinami, které jednotlivé druhy
šplhavců vytvářejí, a kteří další živo-
čichové (ptáci i savci) mohou stromové
dutiny obývat. 

Pro velký zájem jsou již všechny ter-
míny programu „Šplhavci a obyvatelé
dutin“ pro letošní školní rok až do konce
června obsazené. Zájemci o účast se
mohou přihlásit na e-mail: info@ornita.cz
pro případ, že by se některý z obsazených
termínů uvolnil.

Žáky vždy velmi zaujme krutihlav obecný,
který má mezi šplhavci několik zvlášt-
ností – neumí šplhat, tesat si dutiny a jako
jediný náš šplhavec je tažný, na zimu
odlétá převážně do tropických oblastí
Afriky. V případě ohrožení „kroutí”
hlavou, aby zahnal případného predátora či
vetřelce, podle této charakteristiky dostal
také své jméno. Vědci se domnívají, že
kroucení hlavou je způsob, kterým
napodobuje nebezpečné hady. S kru-
tihlavem se však většina žáků v přírodě
běžně nesetká, patří mezi vzácné a silně
ohrožené druhy. Z dalších vzácných druhů
šplhavců se žáci seznámí s datlíkem tří-
prstým, který je na našem území rovněž
silně ohrožený. Obývá horské oblasti
Šumavy, Beskyd, jeho výskyt byl potvr-
zen i v Brdech. Živí se především dře-
vokazným hmyzem, a proto je v někte-
rých oblastech velkým pomocníkem v boji
s kůrovcem. V České republice se dále

možnost se ve svém okolí setkat zhruba
s polovinou. Nejsnáze poznají žáci datla
černého, který je naším největším špl-
havcem a je rozšířen po celém našem
území. Běžně se mohou setkat i se stra-
kapoudem velkým, který je největší ze
všech u nás žijících strakapoudů a záro-
veň i nejhojnějším šplhavcem na našem
území. O něco menší je pak strakapoud
prostřední; je však silně ohrožený. Nej-
menším šplhavcem je strakapoud malý,
kterému se pro jeho strakaté vybarvení
někdy přezdívá „stráček“. Mnozí žáci
rozeznají také žluny. V České republice se
můžeme nejčastěji setkat se žlunou zele-
nou, která je běžná i v centrech velkých
měst. Obývá zahrady i parky, kde si často
hledá potravu na zemi. Pro tento způsob
hledání potravy dostaly žluny svoji
přezdívku „zemní datlové“. Méně častá je
pak žluna šedá, která je oproti žluně zelené
o něco menší a má šedé zbarvení hlavy.

Dutiny vytvořené šplhavci vyhledává velké množství živočichů.
Největší dutiny, které vytesává datel černý, může využít např.
veverka obecná nebo i menší brhlík lesní, který si umí vletový
otvor upravit – částečně zalepit blátem, aby se do dutiny
nedostal případný predátor nebo větší konkurent.
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o Květoslavu Hískovi trochu jinak – for-
mou vzpomínkového rozhovoru s jeho
synem Janem Hískem, kterému jsme
položili pár otázek:

Jaké bylo vyrůstat po boku ve své
době tak významného ilustrátora
naučných publikací?

Tatínek vždy od rána do noci pracoval.
Pamatuji si náš první byt v Jakubské ulici.
Byl to malý pokoj s krásným výhledem 
na Pražský hrad, Petřín a staroměstské
kostely. Táta sedával u dlouhého stolu, 
na dřevěné podložce měl napnutý papír 
a akvarelem vytvářel květiny, ryby, brou-
ky i ptáky. Rostliny měl vždy živé ve
vázičce, ptáky a ryby většinou maloval
podle studií z přírody a doplňoval si vjem
fotografií. Často jsem si vlezl na trnož 
pod jeho stůl a povídal si s jeho bačkůrkou,
aby mi sdělila, co zrovna táta kreslí. Po
staré Praze jsem chodil výhradně s mamin-
kou, která mi ukazovala sochy a kostely. 
S tatínkem jsem chodil po loukách na
Sázavě, kam jsme jezdili v létě na chatu.
Ukazoval mi všechny květiny i hmyz.
Rybařili jsme spolu na řece. První bělici
jsem chytnul na slupku od angreštu.

Od malička jsem se snažil malovat
podle tatínka, hlavně různé ptáky s vajíčky.
Zároveň jsem ale ze zážitků při pro-
cházkách po Praze a pražských památkách
kreslil madonky a různé svaté. Měl jsem
vedle tátova stolu vlastní modrý stolek.
Když jsem u něho zrovna nekreslil, ale jedl
krupičnou kaši, táta mi k tomu kreslil
komiks o mých čtyřech kozlících. Příběhy
o nich jsem začal vymýšlet také a později 
i psát ilustrované knížky. To už jsme
bydleli v Košířích, náš dům zbořili
na počátku 70. let kvůli výstavbě obchod-
ního domu Kotva. V Košířích bylo hodně
přírody a táta tam vyrážel se stojanem ma-
lovat oleje. 

Vyprávěl vám tatínek o svém dětství 
a výtvarných počátcích?

Tatínek začínal s kreslením přírody na
loukách a mezích okolo Boršova nad
Vltavou u Českých Budějovic, kde se 

Když jsme se při přípravě tohoto článku na
jaře 2016 setkali s Květoslavem Hískem,
strávil s námi skoro celé odpoledne, byl 
ve velmi dobré náladě a bavil nás zají-
mavým a vtipným vyprávěním o svém
životě a práci. Z našeho setkání pochází
také fotografie v úvodu tohoto článku. 

Loučili jsme se s tím, že v rozhovoru 
a přípravě článku budeme pokračovat při
další návštěvě. Bohužel k té již nedošlo.
Proto jsme se rozhodli pojmout článek 

Květoslav
Hísek 

3. března
2016

Lipan podhorní
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ODEŠEL VÝZNAMNÝ ILUSTRÁTOR PŘÍRODY 

Květoslav Hísek
Narodil se 26. března 1931 v Boršově 
nad Vltavou. V roce 1957 absolvoval na
VŠUP v Praze v ateliéru Karla Svolinského.
Záhy po studiích se začal věnovat svému
celoživotnímu poslání – tvorbě vědeckých
ilustrací. Získal řadu čestných uznání 
v soutěži Nejkrásnější knihy, v roce 1975
obdržel Cenu Loisirs jeunes v Paříži, dále 
v letech 1975 a 1978 ocenění Premio
grafico di Bologna a v roce 2016 i Zlatou
stuhu za celoživotní dílo. Od roku 1958 
se podílel na řadě výstav. Největší z nich
byla retrospektivní výstava k 80. naro-
zeninám, která proběhla v roce 2011
v letohrádku Portheimka v Praze na
Smíchově. Zemřel 10. června 2016.



zela do ateliéru Karla Svolinského po-
máhat mu se studenty. Jako jedna z nej-
krásnějších dívek na škole byla prý velkou
inspirací. Svolinský podle ní vytvořil
několik něžných kreseb v roce 1947. Táta
mi vyprávěl, že ji poprvé spatřil, když
seděla na stole a jedla jablko. Máma mi 
zas vyprávěla, že se jí „ten mladý Jiho-
čech”, co maloval tak pěkně podle přírody,
nesmírně líbil. V padesátých letech i po-
čátkem šedesátých let spolu hodně jez
dili do přírody, chodili po jihočeských
vesničkách a tvořili. Tatínek v té době
naplněn velkým inspiračním nábojem
vytvořil i mnoho fantasknějších dřevo-
rytů, například ke Kytici Karla Jaromíra
Erbena.

narodil. Často si lehal do trávy a dělal si
první studie hmyzu, květin a malých
savců. Během tří let se velice zdokonalil 
a na základě studií přírody se ve svých
dvaceti letech dostal na Umprum do
ateliéru Karla Svolinského. V prvním
ročníku vytvořil impozantní žábu, v jejímž
oku se odrážela světnice jeho rodné
chalupy. Moucha jím tehdy namalovaná
vypadala jako živá a návštěvníci při
klauzurách ji chtěli odehnat z papíru.

Jakou roli hrála vaše maminka Jitka
v tátově životě?

Maminka byla o čtyři roky starší nežli
tatínek a v době, kdy přišel na Umprum, 
již svá studia ukončila. Stále však dochá-

Sumec velký Skokan skřehotavý

Hlaváček jarní Zvonek rozkladitý Jitrocel větší
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ostré světlo v očích ptáků a lesk na
krovkách brouků byly pověstné. Stejně 
tak i ladnost květin. Po deseti letech mého
dětství vztah mezi rodiči zevšedněl 
a přicházelo stále více ilustračních za-
kázek. Obojí se časem projevilo na
pečlivosti a ladnosti zobrazovaných zvířat
a rostlin, i když bravura vytvořeného
samozřejmě nešla popřít. Táta měl čím 
dál méně času na obrazy a během osm-
desátých let se k nim vrátil naposledy. 
Po šedesátce stále mluvil o tom, jak opět
začne malovat, ale nápady té intenzity  

jako dříve již nepřicházely, což ho trápilo.
V ilustracích přírody však stále pokra-
čoval. Pár týdnů před svým odchodem
ještě vytvořil růžového plameňáka a pro
svého pana doktora namaloval jeho
jezevčíka, čímž mu vehnal slzy do očí.

Jak se táta díval na vaši tvorbu?
Táta si zpočátku myslel, že budu

pokračovat v jeho šlépějích. Já jsem se
však v šestnácti obrátil k fantaskněj-

Na Malši 
v roce 1958

Šídlo
královské

Bělopásek
topolový
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Po celý život jste sledoval tatínkův
profesní vývoj. Jak jste ho vnímal?

Po mém narození v roce 1965 se tátova
tvorba upnula k přírodovědné ilustraci.
Když jsem byl malý, pěkný vztah s ma-
minkou se přirozeně dostával i do obrázků
květin, ptáků a ryb. V té době vznikaly
ikonické ilustrace. Počítání rybích šupin,

Květoslav Hísek s rodinou v roce 1967

Malý výběr z knih ilustrovaných Květoslavem Hískem. Jeho knihy vycházely v mnoha vydáních a jazy-
kových mutacích po celém světě (zleva doprava a shora dolů) – J. Felix, J. Toman: Přírodou krok za
krokem, Artia, 1972–1978; M. Deyl: Naše květiny I a II, v novém vydání v Academii, 2001; V. Hanák,
Tiere in Wald und Flur, Artia, 1976 (vydání v německém jazyce); J. Felix: Ptáci v zahradě a na poli, SZN.
1975 (vydání v anglickém jazyce); J. Felix, A Colour Guide To Familiar Sea And Coastal Birds, Eggs And
Nests, Octopus, 1977; J. Zahradník, Les coléoptères, Marabout, 1977 (otevřená dvoustrana); J. Felix:
Ptáci v zahradě a na poli, SZN. 1975 (vydání v německém jazyce); J. Novák: Naše jedovaté rostliny,
Albatros, 1984



Po odchodu maminky před dvanácti
lety ke mně příroda mluvila velice symbo-
licky až andělsky a zažehla hutnější 
a hlubší vrstvy v mé malbě. Tátův odkaz
musím ještě prožívat, jeho odchod ve mě
vyvolává inspiraci jiným způsobem. U ma-
minky se jedná o více nevědomé, arche-
typální vrstvy, u tatínka je důležitý vjem
přesně zobrazitelné a uchopitelné věci. 
A právě další novou tvorbou se odkaz 
a vzpomínka přenášejí do budoucího 
věku. 

ším vizím. Vím, že v té době se mě ze-
ptal: „A to chceš být snad jako Picasso?“
Když jsem v době studia na Umprum 
začal tvořit lepty, suché jehly a mezzo-
tinty, byl hrdý na to, že dělám výtvarnou
tvorbu jinak než on sám a každou moji
výstavu nadšeně sledoval. Určitě viděl ve
spleti a mnohovrstevnatosti mých obrazů
ty prvky, které se zrodily v inspiraci
přírodou.

Co vám přináší odkaz díla vašich
rodičů?

Strakapoud 
velký

Medvěd
hnědý
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Se synem Janem a tatínkem Františkem v roce 1968 

Květoslav Hísek v roce 2007

Rozhovor jsme uskutečnili se synem
ilustrátora Květoslava Híska – 
JANeM HíSKeM, malířem, grafikem 
a ilustrátorem, narozeným 26. července
1965 v Praze. V letech 1984 –1990 
vystudoval Vysokou školu umělecko-
průmyslovou v Praze (ateliér knižní 
kultury a písma, profesor Milan Hegar 
a docent Jan Solpera). Jako současný
malíř navazuje na výtvarnou tradici
obou svých rodičů.



Oáza klidu

Oáza klidu na malebné stráni v Praze – Troji
je tím správným místem, kde si odpočinete
od každodenního shonu.
V magické zahradě s dvaadvaceti tisíci druhy rostlin naleznete rozsáhlé 
venkovní expoziční plochy, Japonskou zahradu i památkově chráněnou 
vinici s kaplí sv. Kláry a viničním domkem z 18. století s vinotékou.

Je čas vyrazit do přírody uprostřed velkoměsta
www.botanicka.cz

Botanická zahrada Praha


