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RNDr. Miloš
Gregar

líží se léto a s ním období dovolených a prázdnin. Pro volné chvíle jsme
pro vás připravili další číslo našeho časopisu. Vydáme se tentokrát opět
do okolí Berounky a věřím, že zde najdete řadu zajímavých míst, která
stojí za to prozkoumat. Asi nejznámější a současně nejhodnotnější částí
přírody je oblast Českého krasu. Tato CHKO byla vyhlášena před 45 lety
a nyní dostala nového ředitele. Jak se dozvíte z rozhovoru s ním, žádný
„nováček“ to ale není. Možná ho někteří z vás znají nejen jako celoživotního
ochranáře, ale i jako náměstka ministra životního prostředí pro sekci ochrany
přírody. Prostě správný člověk na pravém místě. To poznáte i z rozhovoru, kde
se prolínají obecná témata s fundovanou znalostí místních poměrů. A jak ho
znám, nenatáhne si v ředitelském křesle klotové rukávy, ale spíše bude jeho
práce vidět tam, kde je jí nejvíce zapotřebí, totiž přímo v terénu.
Český kras se nám představuje i v rubrice na kole i pěšky a Jirka Juřík pro
vás připravil zajímavou výpravu na jeden ze světových geologických unikátů,
stratotyp Klonk u Suchomast. Hranice mezi silurem a devonem je světově
jedinečná i tím, že stratotyp – tedy geologickou lokalitu definující standard (typický sled vrstev) – zde byl vyhlášen jako první na světě. Naučná stezka
začínající u Koněpruských jeskyní vás provede touto oblastí. Určitě se vám
bude líbit, a pokud si návštěvu spojíte i s prohlídkou Koněpruských jeskyní,
nebudete litovat celodenního výletu.
Ondřej Bílek představuje trochu atypický pohled na soustavu Natura 2000.
Je přpsána jako „deštník“, tedy jako jakýsi zastřešující či kombinovaný způsob ochrany přírodních stanovišť. Z jeho článku zřetelně vyplývá, jak málo si
uvědomujeme, že i běžné a rozšířené druhy rostlin a živočichů jsou pro přežití
společenstev v jejich typických stanovištích důležité.
Zajímavý a polemický je bezesporu článek Tomáše Justa, který se bude ve
dvou pokračováních zamýšlet nad vodohospodářskými opatřeními v krajině.
Nejen z pohledu povodní a sucha, ale i z pohledu projektování těchto návrhů
a jejich provedení, které, jak on sám dlouhodobě dokumentuje, mnohdy věci
spíše škodí než pomáhá. Jinými slovy, jestli se někdy s vaničkou nevylije i dítě.
Kromě dalších zajímavých příspěvků jsme pro vás připravili společně
s Českou ornitologickou společností i zajímavý program na léto. ČSO již
třetím rokem organizuje akci pro měření průhlednosti vody v rybnících v rámci
celé České republiky. Bylo by velkým přínosem, pokud by i čtenáři NIKY
přispěli svými měřeními k úsilí o zmapování průhlednosti vody v co největším
počtu rybníků. A to i třeba několikrát za sezonu. Jak je průhlednost vody
důležitá pro ptactvo, ale i jak důležitým indikátorem znečištění je, se dočtete
v článku Honzy Plesníka „Měříme průhlednost rybniční vody“. Výsledky tohoto výzkumu budou sloužit nejen pro potřeby ČSO, ale i jako podklad pro
mapování znečištění vody vlivem nesprávného zemědělského a rybničního
hospodaření. Veškeré potřebné informace najdete na webu ČSO: www.cso.cz
v sekci Akce a kampaně – Měření průhlednosti vody Secchiho deskou – a to
včetně jednoduchého návodu, jak Secchiho desku vyrobit, jak s ní pracovat
a interaktivního webu, kam budete vkládat výsledky vašich měření. Určitě
pomozte, těch 20 minut, co trvá vyrobit desku, a další chvilka u rybníka při
měření může pomoci opravdu důležitému pozorování. Pokud sami nemůžete,
požádejte přátele či známé, je to skutečně výzkum pro každého a výsledky
uvidíte on-line na webu ČSO.
Přeji vám za sebe i celou redakci hezké léto, příjemné chvíle s našim
časopisem a spoustu legrace u rybníka při měření průhlednosti vody.
Miloš Gregar, šéfredaktor
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avifauna

PTÁK ROKU
PTÁKEM ROKU 2017 SE STAL DATEL ČERNÝ

rychle vymrštit na vzdálenost přesahující
délku zobáku nejméně o 5 cm. Pomocí této
skvěle fungující špičaté harpuny pak
pronásleduje hmyz přímo v chodbičkách.
Pro pozorného milovníka přírody jistě
není překvapením, že datel patří mezi typické samotáře. Jedině v hnízdní době,
obvykle od února do června, žije pár
pospolu v jednom teritoriu. Ale i tehdy
nocují samec a samice každý zvlášť ve své
dutině. Jakmile samice naklade 3-5 čistě
bílých vajec na dno až 60 cm hluboké
hnízdní dutiny, střídají se partneři
v zahřívání, přičemž noční službu má vždy
samec. Pomáhá i při krmení mláďat, která
hnízdo opouštějí ve stáří necelého měsíce.
Okraje potravních otvorů vytvořených datly
černými bývají roztřepené, nízko na kmeni
a nacházíme pod nimi hromádky
až deseticentimetrových třísek.

Rok se s rokem sešel a pomyslné žezlo Ptáka roku putuje od
červenky obecné (Erithacus rubecula, viz Nika, 37, 1, 25-29, 2016)
ještě hlouběji do lesa k našemu největšímu šplhavci, datlu černému
(Dryocopus martius). Známý „lesní doktor“ se v poslední době šíří
a setkání s ním už není vzácností, i když stále zůstává nevšedním
zážitkem. Nepatří sice k ohroženým druhům, ale biotop, který obývá
– tedy lesy se starými stromy, čelí mnoha negativním vlivům,
především změnám klimatu a nešetrným zásahům ze strany člověka.
A právě na nesporný význam lesů chce Česká společnost ornitologická(ČSO) volbou v pořadí již 27. Ptáka roku poukázat.
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JAKÝ VLASTNĚ JE?

Datel černý je se svou délkou až 50 cm
opravdu impozantním tvorem. Mohutný
zobák a silné běháky s ostrými drápy
vzbuzují respekt a střízlivé černé zbarvení,
ozdobené jen trochou červeně, mu dodává
elegantní vzezření. Datla můžeme považovat za typicky lesního ptáka, i když se
v poslední době stále více přibližuje
k lidským sídlům a obývá také menší lesní
celky. Dnes už není výjimečné ani
pozorování datla v hlavním městě, a to
nejen v lesích na okrajích Prahy, ale byl

zaznamenán i v Botanické zahradě v Troji
nebo na Petříně.
K životu na stromech je zmiňovaný
opeřenec dokonale přizpůsoben. Šplhání
po kůře usnadňují kromě silných svalů
rovněž tuhá ocasní pera, o která se opírá.
Společným znakem šplhavců zůstává dlátovitý zobák schopný tesat dutiny do
kmenů. V něm se ukrývá další jedinečné
zařízení – dlouhý lepkavý jazyk se
zpětnými háčky. Pomocí svalů je připevněn k jazylce, která se obtáčí kolem
lebky. Datel proto dokáže jazyk velice
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Rozsah červené barvy na hlavě představuje u datla černého spolehlivý určovací znak pohlaví. Zatímco u
samce (obrázek vlevo, obr. 1) se čepička táhne od kořene zobáku po celém vrchu hlavy, samice (vpravo,
obr. 2) má pouze menší skvrnu v týle.

Po vylétnutí se potomci ještě zdržují v teritoriu rodičů, dokud je staří nakonec
nevyženou.

PROČ PRÁVĚ DATEL?
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V letošním roce jsme chtěli vyzdvihnout
význam druhově bohatého lesa. Pro biologickou rozmanitost (biodiverzitu) je
ideální takový porost, který se co nejvíce
blíží přirozenému lesu. Rostou v něm
dřeviny různého stáří a různých druhů,
alespoň část starých stromů je ponechána
k dožití a své nezastupitelné místo v něm
má i mrtvé dřevo. To sice samo už nežije,
ale obývá jej hned celá řada organismů, od
bakterií přes mechorosty a lišejníky ke
hmyzu a pavoukovcům, takže se stává
významným zdrojem potravy pro další
živočichy.
Datel představuje důležitý článek lesního ekosystému. Zvyšuje totiž významně
nabídku hnízdních možností pro druhotné
dutinové hnízdiče, tedy ptáky, kteří si sami
dutiny vydlabat nedokážou. Stejně jako
další šplhavci tesá datel dutiny, které
využívá k hnízdění, ale i k nocování.
Protože si datlí pár většinou buduje každé
jaro nový příbytek, mohou staré dutiny
využívat další živočichové. Hnízdí v nich
větší druhy ptáků, jako jsou holubi
doupňáci (Columba oenas) nebo dobře
známí špačci obecní (Sturnus vulgaris),
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vejde se tam dokonce i poměrně mohutná
sova puštík obecný (Strix aluco). Na lokalitách s nedostatkem přirozených dutin
bývají populace některých ptačích druhů
na datlu přímo závislé, například sýci rousní (Aegolius funereus) nebo hoholi severní

(Bucephala clangula) ve skandinávských
lesích. Jiné datlí dutiny pak slouží jako
úkryt kunám, veverkám, plchům nebo
netopýrům. Můžeme v nich ale nalézt
také hnízda vos nebo sršňů.
Další význačná role datla v přírodě
souvisí s jeho potravním chováním a odtud
také plyne jeho trefná lidová přezdívka
„doktor lesa“. Během shánění potravy se
zaměřuje na všechna stadia dřevokazného
hmyzu – především brouky a mravence.
Při jejich hledání ve stromech, padlém
dřevě a pařezech tesá potravní otvory,
které mohou měřit až 50 cm na výšku. Na
rozdíl od hnízdní dutiny však bývají nízko
u paty kmene a nevedou do hluboké
dutiny.
Datli jsou také spolehlivým indikátorem zdravotního stavu porostu. Dokáží
rozpoznat hnilobou napadený strom, který
už nemá hospodářský význam, i když se
nám navenek zdá naprosto zdravý. Právě
stromy s hnilobou uvnitř kmene, kde je
okolní dřevo zdravé, datel viditelně
upřednostňuje. Příliš trouchnivé stromy už
nejsou dostatečně stabilní a v silném větru
by mohly ohrozit bezpečí hnízda.

CO MŮŽEME PRO DATLA
UDĚLAT SAMI?

Kampaň Pták roku si klade za cíl přilákat
pozornost široké veřejnosti k přírodě
prostřednictvím konkrétních ptačích dru-

V dutinách po datlu černém hnízdí řada druhů
ptáků včetně sýce rousného..

hů. A protože osobní zkušenost nic nenahradí, zveme letos k procházkám do lesů,
při nichž můžeme pomoci mapovat aktuální rozšíření datlů černých v celé České
republice. Když spatříme nebo uslyšíme
na svých toulkách datla, zadejme své
pozorování do ornitologické databáze
ČSO avif.birds.cz včetně přesné polohy.
Získané údaje dobře poslouží přípravě jednoho z klíčových zdrojů informací o ptácích v České republice – nového atlasu
hnízdního rozšíření ptáků v ČR.
Můžeme však udělat ještě více –
ponechávejme na pozemcích staré stromy
k dožití, případně mluvme o jejich potřebě
s lesními hospodáři. To nejjednodušší pak
je, zaměříme-li se při nákupu dřeva a výrobků z něj výhradně na české produkty

Mládata krmí oba
rodiče po dobu
necelého měsíce. Ve
stáří tří týdnů už
mladí sami vylézají
k vletovému otvoru
a hlasitě žadoní
o potravu.

s certifikací FSC (Forest Stewardship
Council; www.czechfsc.cz), které pocházejí z šetrně obhospodařovaných lesů.
Zvláštní číslo časopisu ČSO Ptačí svět
věnované datlu černému najdete v pdf na:
bigfiles.birdlife.cz/PS_2017-01.pdf.

Ptačí Oskar
Při vyhlašování tohoto ocenění nevrčí televizní kamery, neblýskají fotoaparáty
dotěrných paparazziů a nedojde ani na dlouhé děkovací řeči. Ptačí druhy, pečlivě
vybrané pro kampaň Pták roku, si naši pozornost bezesporu zaslouží: musí být něčím
významné, ukázkové a pozoruhodné. Nebudeme zakrývat, že Českou společnost ornitologickou (ČSO), která zmiňovanou akci organizuje od r. 1992, inspirovaly dlouhodobé
pozitivní zkušenosti partnerských organizací ze západní Evropy, zejména Velké
Británie, Nizozemska a SRN. Cílem akce zůstává rozumně a současně přitažlivě
vysvětlit široké veřejnosti i cílovým skupinám, jako jsou děti, zemědělci nebo lesníci,
konkrétní otázky ochrany ptačích populací a jejich prostředí v České republice
a pokusit se získat jejich podporu pro ochranu přírody.
Při tom platí, že opatření přispívající k péči o zvolený druh, nebo alespoň část z nich,
může provádět každý milovník přírody, pochopitelně bez neúměrných finančních
nákladů a v souladu se zákony. V neposlední řadě se každoročně potvrzuje, že zájemci,
kteří se do kampaně aktivně zapojí, dokáží v jejím průběhu shromáždit řadu cenných
údajů nejen o rozšíření, ale nezřídka i o způsobu života (bionomii) cílového druhu. Pro
nejrůznější činnosti, při nichž veřejnost vědcům pomáhá získávat potřebné údaje, a to
často ve velkém prostorovém nebo časovém měřítku, se vžilo označení občanská věda
(viz Nika, 32, 1, 30-32, 2011). Je tedy zřejmé, že Ptákem roku by se neměl stát v terénu
jen obtížně určitelný, snadno zaměnitelný nebo příliš skrytě žijící opeřenec.
Poselství, zprostředkované v roce 2017 datlem černým, je jednoznačné a srozumitelné:
pro zdravou přírodu a tím i pro zdraví lidí zůstávají nejdůležitější přírodní, přirozené
nebo alespoň dlouhověké lesní porosty.
Úspěch dnes již tradiční kampaně ČSO Pták roku povzbudil kolegy, zabývající se jinými skupinami organismů, takže se zájemci, kterým není příroda lhostejná, mohli nebo
mohou seznámit se Stromem roku, Pavoukem roku nebo Obojživelníkem roku.
Jan Plesník

Snůška vajec
našeho
největšího
šplhavce leží
pouze na
vrstvičce
třísek, dobře
skryta na
dně dutiny.
Mládata
datla
černého ve
stáří 1-2
týdnů ještě
nevidí, ale
už jim začíná
vyrážet peří.
Datli
vyhledávají
lesní porosty
se starými
stromy
a mrtvým
dřevem.
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TEXT: JIŘÍ JUŘÍK, FOTO: JOSEF MOTTL, LUCIE HRŮZOVÁ, JIŘÍ JUŘÍK

rozhovor

Jarní krajina

Chráněná krajinná oblast
A STAROSTI S NÍ

V dubnu letošního roku uplynulo 45 let od vyhlášení chráněné krajinné oblasti Český kras. Toto relativně kulaté výročí a skutečnost, že
zde do funkce nastoupil nový vedoucí RNDr. František Pojer, nás
inspirovalo k následujícímu rozhovoru.
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RNDr.
František
Pojer
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Pane Pojere, jak jste se k CHKO
ČK přiblížil?
Po absolvování Přírodovědecké fakulty UK v Praze (obor systematická biologie; 1979) jsem začínal v ochraně přírody
na „okrese” v Berouně a první moje seznámení bylo právě s Českým krasem a s jeho
zakladatelem a prvním dlouholetým vedoucím Správy – vynikajícím ochranářem
Ing. Petrem Mouchou. Je to fascinující
území, rozmanitost krajiny i přírody,
vápenec a jeskyně, romantický kaňon
Berounky a opuštěné lomy a také kultovní
místa naší historie. Nelze zapomenout na
proslulost zkamenělin a jejich nejslavnějšího sběratele Joachima Barranda!
Nachází se zde světový stratotyp – Klonk
u Suchomast (hranice mezi silurem a devonem), který byl prohlášen jako vůbec
první na světě. Světový věhlas doplňuje
i evropský rozměr: Diplom rady Evropy
udělený národní přírodní rezervaci
Karlštejn, která je zařazena i mezi evropsky významné lokality soustavy Natura
2000. Dvě největší rezervace – Karlštejn
a Koda jsou skutečně národním pokladem.

Čeho si na tomto území, myslím
Českém krasu, především vážíte?
Základem je vápencové podloží. Společenstva šipákových doubrav, krátkostébelné trávníky a vzácné druhy jako včelník
rakouský, zvonovec liliolistý a až dvě
desítky zde rostoucích druhů orchidejí,
z nichž jmenujme alespoň rudohlávek
jehlancovitý, jsou botanickými poklady.
Z živočišné říše to jsou hlavně entomologické „špeky” – vybrané druhy motýlů,
např. modrásek východní nebo okáč metlicový, mravkolvům příbuzný ploskoroh
pestrý, pavouci stepník rudý a černonohý
nebo sklípkánci a mnoho dalších. Nelze
nezmínit endemického šneka vřetenku
lesklou a vůbec společenstva měkkýšů,
současná i minulá, která nám podávají
svědectví o stavu přírody a krajiny
Českého krasu v současnosti i před miliony let. Vyjmenovat všechny zde žijící
druhy netopýrů, kteří zimují po tisících
ve zdejších jeskyních a štolách, by zabralo
celý odstavec, a to máme i jeden druh
vrápence. Nezbývá než pozvat všechny
zájemce k návštěvě, aby se přesvědčili na

vlastní oči o bohatosti přírody a krajiny
celého Barrandienu.

Jak se stará Správa, tedy úřad
o CHKO? Co chcete osobně pro
oblast udělat?
Agentura ochrany přírody a krajiny
ČR, jejíž je celé naše regionální pracoviště
Střední Čechy a Správa CHKO součástí, je
vedle odborné instituce také správním
úřadem – tedy rozhoduje podle zákona
o otázkách ochrany přírody a krajiny
v CHKO a snaží se ovlivňovat a usměrKoněpruská jeskyně

Choteč
Ploskoroh
pestrý

Houbův lom

Český kras
ňovat některé činnosti, ať už je to těžba
vápence, hospodaření v lesích či výstavba
a umisťování staveb. Právě stavby zabírají
největší část naší agendy a bývají někdy
zdrojem nedorozumění nebo dokonce rozladění stavebníků z našich požadavků na
uchování krajinného rázu a kvalitu navrhovaných staveb. Mojí vizí je, že v poměrně
krátkém čase (nejpozději do roka) se nám
podaří lépe vysvětlit a odůvodnit naše základní přístupy k usměrňování stavební
činnosti na území CHKO, a to na základě
diferencovaného rozhodování podle pásem

odstupňované ochrany krajinného rázu.
Nejzachovalejší sídla v CHKO, jako jsou
např. Korno, Vinařice, Svatý Jan pod
Skalou, Mořinka nebo osada Hostim, si
jistě zaslouží přísnější přístup než lokality
silně pozměněné. K tomu by měla napomoci připravovaná aktualizace dokumentu
Preventivní hodnocení krajinného rázu
v CHKO. Naší snahou a úkolem je udržení
vysokých hodnot krajinného rázu, které
značně ovlivňuje i podoba sídel a jejich
vztah k okolní krajině, v souladu se zpracovanými průzkumy a doporučeními architektů. Věřím, že je to i přáním všech
obecních zastupitelstev a starostek a starostů v oblasti. Samozřejmě, že v této věci
počítám také s koordinační úlohou a aktivní spoluprací stavebních úřadů. Jistě
nemusím připomínat, že blízkost Prahy
a obrovský zájem o bydlení v rozrůstajících se lokalitách je zásadním a někdy
problematickým fenoménem rozvoje obcí
a celé oblasti nejen ve vztahu k novostavbám rodinných domů, ale také inženýrských sítí, dopravní infrastruktury
a dalších zařízení. Noví obyvatelé přinášejí do CHKO i nové pohledy a podněty,
poměrně často mají i vyšší nároky na okolní krajinu a její dotváření alejemi, vodními plochami či budováním a obnovou
polních cest a někdy také naučných stezek
či panelů, často s využitím moderních

informačních technologií a sociálních
sítí.
Hlavním úkolem ochrany přírody je
péče o svěřená chráněná území podle
schválených plánů péče, které se zpracovávají obvykle na dobu deseti let. Tady je
mým cílem užší a intenzivnější spolupráce
s vlastníky pozemků, obcemi a hospodařícími subjekty nejen v celé CHKO, ale
také v jednotlivých maloplošných chráněných územích (přírodních rezervacích
a památkách), s přihlédnutím k množství
dostupných finančních prostředků. Přednost mají většinou národní kategorie rezervací a památek. I v této oblasti bychom
měli lépe prezentovat a vysvětlovat
různorodost forem péče či hospodaření
a jeho intenzitu v různých typech přírodního prostředí. Největší díl naší práce
a vynaložených peněz jde na udržení
lokalit, které ještě v poměrně nedávné
minulosti využívali a udržovali místní
hospodáři a jejich domácí zvířata. Jednoznačně v krajině chybí lidé a zvířata,
kteří po staletí a tisíciletí formovali přírodu v krasu! Vypásání travních porostů
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a vyřezávání křovin na dnes zarůstajících
dřívějších pastvinách, tedy v místech cenTřemdava
bílá ných biotopů a výskytu vzácných druhů
rostlin a bezobratlých živočichů, zejména
hmyzu, je asi naší nejznámější aktivitou
organizovanou v posledních letech na více místech CHKO, např. na Zlatém koni
u Koněpruských jeskyní a sousedním
Kotýzu nebo staroslavném Tetíně. Příroda
je ovšem velmi dynamická a proměňuje
se v čase. Některé druhy se z polních
„škůdců” staly vzácnými – zajišťujeme
každoročně několikeré sečení luk v blízkosti Loděnice, abychom zachovali prostředí pro existenci kolonie sysla obecného. A opačný příklad – na Berounce
a jejích přítocích se šíří bobr (dosáhl už
i hlavního města), který byl v minulosti
vyhuben na celém našem území a nyní
začíná způsobovat potíže zaplavováním
pozemků či kácením stromů.
Vedle aktivní péče o přírodu máme
v Českém krasu i část lesů, které jsou
ponechány přirozenému vývoji. Již v současnosti poskytují útočiště mnoha druhům
vázaným na mrtvé a odumírající dřevo.
Studium lesů ponechaných samovolnému
vývoji a v nich probíhajících přírodních procesů nám může napomoci při
budoucím plánování péče o lesní biotopy
a dokonce i v praxi hospodářských lesů.
Zdejší lesy i ostatní krajina jsou formované a ovlivňované člověkem nejméně
posledních 7000 let. Hovořit o pralesech
zde rozhodně nemůžeme. Na vybraných
částech ale můžeme ponechat přírodě
ukázat její sílu a poučit se z toho.
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Už jsem se několikrát zmínil o potřebě
více přiblížit hodnoty přírody a způsoby
její aktivní ochrany veřejnosti. To platí pro
návštěvníky území stejně jako pro místní
obyvatele. Zvláště bychom se chtěli
zaměřit na školní mládež a studenty
středních škol. Prostředkem k tomu bude
návštěvnické středisko „Dům přírody

Českého krasu”, jehož zřízení se připravuje v areálu Koněpruských jeskyní, kde
bude zároveň vstupním objektem do zpřístupněných jeskyní. Úkolem expozice
Domu přírody bude interpretace živé i neživé přírody a zároveň zde budou nabízeny
poznávací programy a průvodcovská činnost po vybraných místech Českého krasu.

Vlevo údolí
Berounky
Koniklec
luční český

Laický návštěvník se často podiví
nad koexistencí chráněné oblasti
a velkolomů, které ji ukrajují.
Navíc do toho všeho proniká
fenomén turistiky a snahy lidí
bydlet v blízkosti Prahy, ale
v krásné přírodě. Jak spolu
vycházíte?
Velkolomy přinášejí do krajiny velké
narušení a změny jak z pohledu krajinného rázu, tak i výskytu rostlin a živočichů. Je však potřeba připomenout, že
přispívají také k poznání krasové oblasti,
hlavně objevy jeskyní a jejich systémů,
zkamenělinami a materiálem pro studium
života v dávné minulosti. Prakticky všechny lomy existovaly již v době vyhlášení
CHKO. Situace a stav v lomech a jejich
okolí se podle mého názoru za posledních
dvacet let zásadně změnil, těžba je racionálnější a stejně tak využití surovin.
Proměnil se i celý proces přípravy a posuzování dobývání včetně hodnocení EIA.
Zároveň je s naším přičiněním současná
těžba prováděna s ohledem na budoucí
Aktivní management – pastva na Kotýzu

začlenění lomu a okolí zpět do krajiny
a jako příprava na rekultivaci. S největšími
provozovateli lomů máme uzavřená memoranda o spolupráci při ochraně přírody.
Zkušenosti a poznatky ze samovolné
rekultivace mnoha v minulosti opuštěných
lomů se snažíme společně s provozovateli
uplatňovat i v současné praxi a při plánování. Části lomů jsou vhodně upraveny
a vytvarovány a následně ponechány
samovolnému vývoji, při němž jsou postupně osidlovány druhy rostlin a živočichů, které jinde nemají tak vhodné podmínky pro existenci.
Chráněná území jsou místem poznávání přírody, ale také rekreace a pobytu
v přírodě při sportování. Proto se snažíme
sledovat návštěvnost a její trendy a proměny na území naší CHKO a reagovat na
tyto změny novými nabídkami a možnostmi, plánovaný Dům přírody jsem již
zmínil. Při krásném počasí a hlavně při
prvních teplých jarních dnech Kras,
obrazně řečeno, praská ve švech! V centrální části jsou plná parkoviště, ulice

i polní cesty. A mnoho lidí přijíždí také
vlakem nebo na kolech. Většina pěších
návštěvníků využívá značené turistické
trasy a naučné stezky, kterých je mnoho
kilometrů. Dokonce jedna z nich je
i vodácká. Podrobnosti najdou zájemci na
našem webu http://ceskykras.ochranapri
rody.cz. Různé stezky, cyklostezky a naučné panely vznikly v posledních letech za
„evropské peníze” z fondů EU prostřednictvím obcí, sdružení obcí či místních
akčních skupin a nevládních organizací.
Mají také rozdílnou úroveň. V současnosti
zpracováváme koncepci práce s návštěvnickou veřejností, která poslouží jako základ pro naši další činnost (včetně Domu
přírody), a výsledky bychom chtěli nabídnout k využití i dalším subjektům, zejména
z hlediska destinačního managementu
a vylepšení služeb pro návštěvníky, včetně
dopravní obslužnosti a infrastruktury.
Hromadné akce v nejcennějších částech
CHKO se po dohodě s organizátory
snažíme omezit nebo umístit do jiných
lokalit nebo mimo oblast.
www.ceskykras.ochranaprirody.cz
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Technická
bezpečnost
vyžaduje
u nádrží mohutné objekty, zejména
bezpečnostní přeliv.
Vodohospodářská efektivnost
a nákladová
přiměřenost
stavby malé
vodní nádrže se posuzuje zejména podle
poměru
mohutnosti
a nákladnosti hráze
a objektů
a zadržitelného množství vody.
Nepříznivá
konstelace:
Poměrně
strmé
a sevřené
údolí,
relativně
vodný tok.

voda v krajině

Rybníky, koryta vodních toků,
I.ČÁST Poznámky k vodohospodářským opatřením pro krajinu, proti suchu
a povodním
roce 1992 otevřel resort životního prostředí dotační program
Revitalizace říčních systémů.
S vlastními revitalizacemi potoků a řek to
šlo od začátku poměrně ztuha a program si
brzy našel náhradní náplň, umožňující realizovat poměrně velké objemy
dotačních peněz. Totiž výstavbu, obnovu
či rekonstrukce malých vodních nádrží
(MVN) nepřesně či zde přímo nesprávně
označovaných jako rybníky. Podporu
MVN převzal i dnešní operační program
Životní prostředí. O dotace na nádrže je
stále poměrně velký zájem, nádrž je, na
rozdíl třeba od mokřadů, tradičně vnímána
jako hodnota. Tyto souvislosti pomáhají
tomu, aby MVN byly chápány a často též
přeceňovány jako opatření ku podpoře
biodiverzity, v boji proti povodním a v posledních letech také v boji proti suchu.
Pokud jde o sucho a povodně, k malým
vodním nádržím (podle ČSN 75 2410
malou vodní nádrží je nádrž o objemu
do 2 milionů m3, která je zároveň u hráze
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hluboká nejvýše 9 metrů) se nejspíš nakonec uchýlí i ti hydrotechnici, které ponejprv nenapadne nic lepšího, než stavět
velké vodní nádrže čili přehrady, ale narazí
na jejich obtížnou proveditelnost z pozemkových, ekologických, nákladových či
jiných důvodů. Podpora výstavby MVN,
se v nynější době obav ze sucha a povodní
stala oblíbeným heslem politiků, kteří zde
cítí příležitost provést něco hmatatelného
v historicky krátkém čase. Problém je, že
přínosy MVN jak pro přírodu, tak proti
suchu a povodním, se často významně
zveličují. Případně jsou deklarovány, aniž
by byly podrobně a kriticky prověřovány.
Tak vzniká prostředí i pro vznik záměrů
nádrží, které nemusí být úplně vodohospodářsky efektivní, ekologicky přínosné a nákladově přiměřené. Ovšem
věřejnost je vcelku připravena v této
oblasti nějaká ta „zjednodušení“ tolerovat,
neboť se svými zkušenostmi pokolení
vnímá otázku nádrží tak, že když nic
jiného, „aspoň se v tom dají chovat ryby“.

Zároveň se běžná veřejnost příliš nezajímá o jiná vodohospodářská opatření, která
by ve všech třech ohledech – ekologie,
sucho, povodně – mohla přinášet i lepší
poměr efektů a nákladů než MVN.
Revitalizace vodních toků nepomůže
chovu kaprů tolik jako výstavba rybníků, a tůně a mokřady bývají rybářsky
vůbec málo zajímavé. (Potřebnost skutečně zásadních vodohospodářských opatření v krajině, jako jsou nezastavování
ploch a zlepšování stavu plocha půd
z hlediska odtoku a zadržování vody, si
veřejnost ani pod vlivem prožitků sucha
a povodní bezprostředně příliš neuvědomuje. Tradiční vodohospodáři se zase
pohybují spíše až v síti vodních toků
a umějí stavět třeba právě nádrže, ale otázka zlepšování stavu ploch, půd a zemin
v povodí je pro ně poněkud odlehlá.)
Mnoho malých vodních nádrží vhodně
obohacuje naši krajinu a přírodu a příznivě
působí v rámci vodního režimu. Dotace
vložené do takových nádrží lze pokládat za
účelné. Je však třeba vyhýbat se výstavbě
nádrže, která by byla vodohospodářsky
málo efektivní, nákladově nepřiměřená

Přírodě
blízká niva
s přirozeným korytem potoka
není místem vhodným pro
výstavbu
nádrže. Tou
by došlo
k výrazné
ekologické
degradaci
tohoto
území.
Zřejmě vcelku vhodné místo pro výstavbu MVN,
odhlédneme-li od zájmů ochrany zemědělské
půdy. Plochý terén umožní rozsáhlou zátopu.
Zaplavení polí a koryta, degradovaného technickou úpravou, nepoškodí, ale naopak spíš pozvedne ekologickou hodnotu území. (Plocha možné
nádrže Senomaty zamýšlené jako opatření proti
suchu na Rakovnicku.)

mokřady
a která by krajinu a přírodu spíš poškozovala, než obohacovala.
Malé vodní nádrže, mezi nimi pak
zvláště ty, které jsou určeny primárně
k chovu ryb, tedy rybníky, se u nás těší
všelidové oblibě. Produkce ryb, zdroj vody
na hašení nebo na závlahy, příležitosti
k bruslení....to jsou hlavní přednosti rybníků, kterými například mokřady, oblíbené
mezi "ekology", disponují jenom v omezené míře. Lid obecný pojem "malá vodní
nádrž" nepoužívá a většině objektů tohoto druhu říká "rybník". Tento přístup
má oporu i v soustavně prověřované
zkušenosti, že nakonec lze k uspokojení
vlastního rybochovného pudu nasadit ryby,
nejspíše kapry, skoro do každé nádrže, ať
už je její administrativní určení jakékoliv….a ať už je vlastně jakýkoliv i chovatelský výsledek. Rybník je vnímán jako
dobrá investice, tedy pokud se na jeho výstavbu či rekonstrukci sežene nějaká
příjemná dotace, jako objekt, který může
být součástí věna potomkům nebo který
může být – po vypršení doby udržitelnosti
dotačního projektu – zpeněžen. Mnozí si
stále mylně představují, že jakýkoliv ryb-

ník je dobrým prostředkem k obohacení čím víc ryb se do něj nasadí a čím víc se
tam nasype zrní a hnoje, tím víc se pak
vyloví, sní nebo prodá, brada bude mastná.
Užitkový selský pohled a marxistické
vnímání hodnoty jako zhmotnělé práce se
shodují v tom, že rybník musí nutně
představovat větší hodnotu než třeba
pouhá louka nebo mokřad, protože do jeho
vytvoření muselo být vloženo značné
množství práce a peněz. Bohužel takto
jsou vnímány i případy, kdy původní
přírodně cenná luční, mokřadní či podobná
plocha byla fakticky zdevastována vý-

stavbou nádrže v dané lokalitě i z technického a nákladového hlediska nepříhodnou.
Velké naděje do MVN vkládají též
někteří „ekologové“ optimistického založení. V důsledku toho jejich výstavbu,
obnovu a rekonstrukce podporují „ekologické“ dotační programy. (Pro lepší
porozumění věci zmiňme drobný názvoslovný problém, s nímž se obec ekologická stále potýká. Lidé, kteří počátkem
90. let vytvářeli současný zákon o ochraně
přírody a krajiny, zřejmě neznali pojem
malá vodní nádrž a jednotlivé kategorie
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pod tento pojem spadající. A tak mezi
částmi krajiny, které se přímo ze zákona
těší ochraně jako tak zvané významné krajinné prvky, figurují "rybníky", přestože je
zřejmé, že ochrana přírody a krajiny má
zájem hlavně o ty aspekty existence
malých vodních nádrží, které nesouvisejí
zejména s intenzivnějšími formami chovu
ryb. „Ekologové“, chtějí-li posilovat zájem představovaný v zákoně o ochraně
přírody významnými krajinnými prvky,
pak musejí říkat, že propagují rybníky,
přestože nejspíš vůbec nechtějí podporovat
rybníky v pravém smyslu toho slova, totiž
jako malé vodní nádrže určené primárně
k chovu ryb. Naopak chtějí biodiverzitu
nádrží chránit před devastujícími vlivy

Přírodě blízká mokřadní niva představuje velmi cennou krajinnou formaci z hlediska biodiverzity, sucha i povodní. Mokřadní
porost je druhově bohatý a stabilní. Voda v zeminách i na
povrchu nivy patří k dynamické zásobě vody v povodí.
Povodňová dynamická retenční schopnost nivy je stejná nebo
větší, než kdyby zde byla postavena běžná malá vodní nádrž.
Povodňový rozliv může bez investic a bez rizika protržení hráze
nastoupat do velké výšky, zatímco hloubka retenčního prostoru
nádrže by byla omezena maximální úrovní hladiny, přípustné
z hlediska bezpečnosti proti přelití hráze.
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chovu ryb.) Mezi některými přírodovědci
žije představa, kterou můžeme pracovně
popisovat pojmem "ekologická nádrž".
Tedy nádrž, která je pokladnicí biodiverzi-
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ty, plná pulců a žab, s nezdevastovaným
bentosem, s rozsáhlými litorály (mělkovodími) bohatě pokrytými vodní a mokřadní květenou, s množstvím vodního
a mokřadního ptactva,......Právě tato představa rybníka, který není rybníkem, ale
žábníkem, patří k ideovým základům
dotování malých vodních nádrží v rámci
programů primárně určených k podpoře
revitalizací, tedy zlepšování morfologického stavu vodních toků. Ovšem zřetelná
inklinace našeho lidu k chovu ryb činí životaschopnost modelu "ekologické nádrže" poněkud problematickou. Silnější rybí
obsádka, zejména tvořená kapry, nadanými schopností intenzivního rytí ve dně,
zdatně likviduje zoobentos, příbřežní

nutící majitele dotovaných nádrží, aby
v rybnících chovali míň ryby a víc žáby.
Úspěchy tohoto snažení však nebývají
zcela přesvědčivé. Pragmatičtější "ekologové" se snaží ve větší míře odůvodňovat
podporu nádrží i jinými bohulibými funkcemi, hlavně posilováním retenčně-akumulační funkce krajiny, a zaměřují se na
to, aby výstavba či rekonstrukce nádrží
vysloveně neškodily přírodě a krajině
a naopak co nejlépe zapadaly do prostředí.
Berou v úvahu, že bez podpory nádrží,
resp. rybníků by se obtížně dařilo realizovat žádoucí velikosti finančních toků
revitalizačních programů.......v situaci, kdy
zejména správci vodních toků teprve
hledají svoji cestu k naplňování evropské

rákosiny, pulce a ledacos dalšího a uvádí
nádrž ve stav, který hydrobiologové někdy
označují pojmem „prasečák“. (Intenzivnější formy chovu ryb také zrovna nepřejí
koupání v nádržích. Tím jsou někdy zaskočeni třeba starostové, kteří zrekonstruují nějaký obecní rybník, těší se, jak z něj
budou mít radost místní rybáři i koupáči, a pak se diví, že když tam pustili
rybáře, koupáčům už se do té vody moc
nechce….) Nadšenci se s tím špatně smiřují a snaží se vyvíjet různé odborné, administrativní a právní nástroje a postupy,

rámcové směrnice o vodní politice v oblasti morfologicko-ekologického stavu
vodních toků. Bohužel tu jde do jisté míry
o negativně spojité nádoby – čím snáze
projekční a dodavatelská sféra získává
relativně výhodné zakázky kolem nádrží,
tím menší má potřebu působit na správce
vodních toků, případně na obce, aby
vytvářeli příležitosti v souvislosti s revitalizacemi toků. Lze mít za to, že stavby
nádrží bývají proti revitalizacím zajímavější například podílem výnosných
zemních prací na celkovém rozsahu díla.

Odbahňování nádrží je
náročná
a nákladná
činnost.
Zásadní částí
úlohy je
konečné
využití nebo
zneškodnění
sedimentu,
které musí
vyhovovat
náročným
pravidlům
a předpisům.
Odbahňování nádrží vyhrnováním sedimentů do
břehů je dnes všeobecně pokládáno za nepřípustné. Pokud k němu někde dojde, měla by být
volána Česká inspekce životního prostředí.
Dochází při něm k totální degradaci a ruderalizaci břehů, narušuje se hydraulická komunikace
mezi okolním terénem a nádrží. „Protipovodňové
odbahňování“ je ve většině případů smyšlenka,
neboť odstraněním sedimentu z prostoru pod
normální hladinou vody v nádrži se povodňová
retenční schopnost nádrže nezvětšuje. Naopak
vyhrnutím sedimentů ze dna do dříve zaplavitelných okrajů nádrže se může retenční schopnost
zmenšit.

Mnozí přírodovědci ale upozorňují
také na vyslovená rizika výstavby, obnovy
a rekonstrukce nádrží. Nemají bohužel
úplně málo zkušeností s případy, kdy výstavba nové nádrže poškodila nebo zcela
zničila relativně hodnotné přírodní či
přírodě blízké prostředí – louky, luhy,
mokřady, přírodní koryta vodních toků.
Rekonstrukce či obnova nádrže, zejména
její odbahnění, zdevastovala přírodní
prvky, které se v prostoru nádrže stačily
rozvinout, a podpořila intenzivnější formy
jejího rybářského využívání, které následně omezily bohatost a rozmanitost
přirozeného oživení.
Pak jsou tu vodohospodáři – jakkoliv
je zřejmé, že tato skupina lidí je dost
různorodá. Jsou připraveni kladně vnímat
stavební činnosti kolem nádrží jako

zakázkové příležitosti. Pro všelidové
zájmy rybářské mají převážně pochopení,
k představám o ekologických nádržích
přistupují spíše shovívavě ("když nic
jiného, můžou se v tom nakonec aspoň
chovat ty ryby"). Většinou příznivě až
shovívavě přistupují k malým vodním
nádržím jako objektům podporujícím jed-

nak akumulaci (běžné zadržování vody
v tzv. zásobních částech nádrží, které by
teoreticky mohlo mít vliv na období
sucha), jednak povodňovou retenci vody
(obvykle krátkodobé zadržování vody za
větších průtoků v retenčních prostorech
nádrží). Pak je zajímavé sledovat, jakou
měrou se v určitých situacích postoj
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vodohospodáře posouvá mezi střízlivým,
technokratickým hodnocením reálně dosažitelných efektů akumulace a retence
a shovívavostí k efektům skromným až
nicotným......pokud pro takovou shovívavost existují ekonomické nebo nějaké
společenské důvody. Starostové, agrární
sdružení a další lidé v určitém území
pociťují rizika sucha nebo povodní a nějak
nabyli přesvědčení, že jim pomůže výstavba rybníků. Tedy proč jim nevyhovět, když
se na to najdou dotace.....a když se
v tom přinejhorším zase dají aspoň chovat
ty ryby.....

6/2017

„RYBNÍKY“ PROTI SUCHU

Přírodní
koryto vodního toku
je obvykle
poměrně
málo kapacitní, mělké
a velmi
členité. Již
malé
povodňové
průtoky se
z něj rozlévají do nivy,
a tím jsou
tlumeny.
Ke zpomalování
povodńovýc
h průtoků
přispívá
břehová
a doprovodná dřevinná
vegetace.
Mělké koryto,
zaplněné
vodou,
zbytečně
neodvodňu
_je okolní
nivu
a nezbavuje
ji zásoby
vody,
užitečné
v době
sucha.
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Výstavba malých vodních nádrží je
v dnešní době často nabízena jako opatření
proti dopadům sucha. Nádrže tu jsou vnímány jako zásobárny vody, které výparem
ovlivňují místní mikroklima a pomáhají
sytit malý vodní oběh, jako zásobníky
vody pro závlahy nebo pro nadlepšování
průtoků v níže ležících korytech vodních toků. Autority v povodí, zemědělci
a v podstatě i vodohospodáři často vnímají
právě výstavbu rybníků jako opatření první volby......popravdě řadu zúčastněných
ani nenapadne nic jiného. Bohužel podrobná analýza účinnosti a efektivnosti nebývá
silnou stránkou takových návrhů, mnozí
k výstavbě rybníků, aspoň pokud budou
zaplaceny z nějakých dotací, přistupují
značně intuitivně nebo podle výše zmiňované poučky „o rybách nakonec“.

Je zřejmé, že opatření proti suchu mají
zejména kompenzovat úbytky akumulační
a retenční schopnosti vegetačních, půdních
a zeminových povrchů v povodí. Pak by
analýza efektivnosti měla začínat otázkou,
jaký je v povodích v naší běžné krajině
reálně dosažitelný poměr mezi akumulačními a retenčními objemy nádrží (takových nádrží, jaké si dnes obvykle můžeme dovolit stavět zejména s ohledem na
pozemky) a deficitem zadržovací schopnosti ploch, půd a zemin v povodí. Lze se
obávat zjištění, že reálně vytvořitelné objemy malých vodních nádrží mohou v těchto
relacích vycházet jako malé, velmi malé až
nepatrné.

POKUD JDE O DÍLČÍ ASPEKTY
OČEKÁVANÉHO PŮSOBENÍ
NÁDRŽÍ PROTI SUCHU:

Výpar z nádrže obohacující malý oběh
vody a zlepšující místní mikroklima – příspěvek tohoto efektu je v rámci místa i dílčího povodí nejistý. Bude, výpar z hladiny
nádrže nutně větší, než by byl například
výpar z vegetačního povrchu přírodního
nivního území nezastavěného nádrží?
Nádrž jako zdroj vody pro závlahy –
tuto úlohu může plnit ve spojení se závlahovou soustavou, jejíž funkčnost je
zajištěna technicky, provozně a ekonomicky. Kapacita nádrže musí být v odpovídajícím poměru k reálné poptávce po
závlahové vodě. Obecné zdůvodnění, že
nějaká nádrž má být postavena jako zdroj

závlahové vody, se objevuje poměrně
často. Ke skutečně efektivní využitelnosti
nádrže v rámci funkční závlahové soustavy však může být od takové deklarace
ještě daleko.
Nadlepšování – jak musí být malá
vodní nádrž velká, jak musí být technicky
uzpůsobená a manipulačně zabezpečená,
aby mohlo být efektivní ji využívat
k vypouštění za účelem nadlepšování
průtoků v níže ležícím vodním toku
v období sucha? (Nakolik mohou být modely manipulací přenositelné z velkých
přehrad na malé vodní nádrže?) Lze se
obávat, že malé vodní nádrže těch
velikostí, jejichž výstavba v dnešní době,
v dnešní krajině připadá v úvahu, budou
i pro účely efektivního nadlepšování
v relacích povodí často "malé". Lze se
obávat, že když už nějaká nádrž bude
postavena, dříve či později bude nasazena
rybami – a tato skutečnost nebude provozovatele posilovat v odhodlání vypouštět
si z nádrže vodu zrovna v nejsušším
období. Nadlepšovací režim by něco stál kdo by jej platil, jak by se oceňovaly dosahované efekty? Jak vůbec jsou u nás
rozšířena vodní díla v kategorii malá vodní
nádrž, která by byla běžně využívána
k nadlepšování průtoků v době sucha?
Jsou vůbec nějaká?
Přestože se zdá, že "nadlepšovací
rybník" je ještě méně životný model než
"ekologická nádrž", nadlepšování je
v některých projektech rybničních staveb

uváděno. Kupodivu však v takových projektech nebývají řešeny dva podstatné
okruhy otázek:
Když už by došlo za sucha k nadlepšovacímu vypouštění, jaké dopady by to
mohlo mít na "biologii" nádrže a kvalitu
vody? Eutrofizace, kyslíkový režim
........život v zátopě, v litorálech, na březích........"usušení" zvláště chráněných
druhů měkkýšů a podobné pohromy…..
Čeho vlastně by mělo a mohlo být
nadlepšováním dosahováno v úsecích vodního toku pod nádrží? Byla by z nádrží za
účelem nadlepšování vypouštěna voda
v takové kvalitě, že by to bylo pro níže

ležící tok skutečně přínosem? Vyhovovala
by dotace vodního toku eutrofizovanou
vodou z nádrže požadavkům na odběry
vody pro vodárenské, průmyslové a podobné účely uskutečňované níže po toku?
Přinášela by žádoucí dopady na ekologický stav vodního toku?
Někdy se také zapomíná na zásadní
otázku, zda daný vodní tok, strádající
občas suchem, skutečně potřebuje zrovna
nadlepšovací vypouštění vody z nějaké
nádrže, respektive zda by to mělo být
opatření první volby. Pokud je vodní tok
technicky upravený, pak případné dopady
sucha na jeho ekologický stav, na

Boj o vodu v krajině bychom měli vést v první řadě tam, kde vedeme i boj o zrno - na plochách v
povodích. Zásadní a nenahraditelné je zadržování vody v půdách a zeminách povodí, bohužel fatálně
poškozované hlavně zemědělským hospodařením a zastavováním území. Výstavba nádrží může být
jenom slabou, drahou a v řadě aspektů problematickou náhražkou plošných opatření ke zlepšení vsakovacích vlastností ploch v povodích a obnově příznivých hydrologických vlastností půd a zemin. Začít by
se mohlo třeba podporou obnovy zdevastované živočišné výroby, která je důležitá nejen z hlediska
potravinové soběstačnosti, ale také skladby plodin a doplňování půdní organiky chlévskými hnojivy.

Malá vodní nádrž může zachycovat povodňové vody v tzv.
retenčním prostoru mezi normální hladinou a maximální
přípustnou hladinou. Bezpečnostní přeliv by měl zajišťovat, že
hladina nestoupne nad maximální úroveň a nezačne přetékat
přes neopevněnou hráz, což může vést k její destrukci. Dnes již
je obvyklé dimenzovat bezpečnostní přelivy na „stoletou vodu“,
což ovšem není laciné. Tak zvaná zvláštní povodeň, k níž by
došlo při protržení hráze, může být v údolí pod hrází podstatně
větší než největší představitelná přirozená povodeň.

přežívání bioty, významně zhoršuje právě
technická úprava. Ta zbavila koryto
tvarové a hydraulické členitosti, včetně
přežívacích stanovišť a úkrytů pro dobu
sucha. Významně zmenšila množství vody, běžně – a také za sucha – zadržované
v délkové jednotce koryta, resp. údolnice.
V takové situaci by nejspíš mohlo být konstatováno, že pro zajištění příznivých podmínek ve vodním toku v době sucha se
jako opatření první volby, s dlouhodobým
účinkem, s malými nároky na provoz
a s řadou dalších příznivých efektů (zpomalování průběhu povodní, podpora
„běžné“ biodiverzity,…), nabízí jeho
zpřírodnění, tedy revitalizace. Posouzení
možností revitalizace by nejspíš mělo
předcházet rozvíjení nejistých úvah
o stavění "nadlepšovacího rybníka".
Troufneme-li si pokládat nadlepšovací
režim malých vodních nádrží za poněkud
nepravděpodobný a vyloučíme-li nádrže
„samovolně nadlepšující“, tedy netěsné,
technicky a bezpečnostně defektní, musíme konstatovat, že voda v nádržích
představuje v rámci povodí pasivní
zásobu. Ta může těžko nahrazovat deficit
aktivní, dynamické zásoby v půdách
a zeminách v ploše povodí.
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TEXT A FOTO JAN PLESNÍK

Původně
románský
klášter svaté
Marie na
ostrůvku
Velkého
jezera patří
k symbolům
Mljetu.
V průběhu
doby prošel
řadou postupných proměn v různých architektonických stylech.

ze světa

i Středomoří nečekaně hustá vegetace:
lesy pokrývají neuvěřitelných 84 % rozlohy Mljetu. Nemusíte být odborníky na
klasifikaci lesů, abyste poznali, že tamější
porosty tvoří pět rozdílných lesních typů.
Borovice a duby se tlačí až k samému
mořskému břehu. Podíváme-li se ale na ně
poněkud zblízka, neujde nám, že se borům
a doubravám z České republiky příliš
nepodobají. Převládá v nich borovice
halepská (Pinus halepensis), nápadný
strom s pokrouceným kmenem a větvemi
a širokou nepravidelnou korunou. Na

Po málo známém západním

Balkáně
Každé léto se celé Brno, Ostrava a Plzeň dohromady přesunou směrem na jih.
Nemáme pochopitelně na mysli, že by se uvedená města v červenci a srpnu
zcela vylidnila, a stala se tak mrtvými místy. Chceme jen připomenout, že v roce
2016 zamířilo podle oficiálních údajů 828 000 občanů České republiky strávit
část léta, ať už dovolenou nebo prázdniny, do slunného Chorvatska. Další tisíce
se vydávají jak v zimě, tak v létě za krásou západobalkánských hor či velehor.
Přitom jak názorně vypovídají dobrodružné knihy z pera Karla Maye, ještě na
konci 19. století představoval Balkánský poloostrov pro Středoevropany
exotiku srovnatelnou se saharskými písečnými přesypy nebo nekonečnými
prériemi Severní Ameriky, po nichž se prohánějí válečnými barvami pomalovaní
Apači či proradní Siouxové.
POKLADY NA OSTROVĚ

6/2017

Tvrzení, že Chorvatsko patří, alespoň
pokud jde o ostrovy, mezi evropské velmoci, plně odpovídá skutečnosti Vždyť
členité jadranské pobřeží lemuje od Puly
po Dubrovník 78 ostrovů větších než kilometr čtvereční, 524 menších ostrovů a 642
nejrůznějších útesů. Zatímco na Krk, Brač,
Hvar nebo Korčulu míří léto co léto celé
zástupy turistů, Mljet zůstává nezaslouženě stranou jejich zájmu.
Jestliže si chcete odpočinout nejen od
davů návštěvníků letních pláží, ale i od
hlučné civilizace jako takové, vydejte se
do nejjižnější části protáhlého pásu chorvatského území táhnoucího se podél břehu
Jaderského moře. Z Dubrovníku, oprávněně označovaného za perlu Jadranu, se na
Mljet dostanete pravidelným turistickým
trajektem. Na ostrov, sledující polohou
východní část pevninského poloostrova

16

Pelješac, vás dopraví lodě i z Korčuly,
Hvaru či Splitu.
Ve zdejších vesnicích a městečkách
jako by se čas na 45 let, daleko od turistického ruchu, úplně zastavil. „Jaká
úleva,“ vydechne mnohý výletník. Co ale
návštěvníky Mljetu, uvyklé na holé, rozpálené a bílou barvou zářící ostrovy,
upoutá na první pohled, je na Dalmácii

Mljet ji přivezli pracovití řečtí osadníci
v době, kdy se u Maratónu šikovalo
vojsko odhodlané za každou cenu porazit
obrovskou armádu perského krále. V dubových porostech objevíme kromě dubu
cesmínového (Quercus ilex) i další dřevinu. Pozorný milovník přírody si nemůže
nevšimnout, že až na jižní Slovensko
rozšířením zasahující jasan zimnář
(Fraxinus ornus) dokáže v pohodě růst i na
tenoučké vrstvě půdy.
Na kousku souše, obklopeném modravým mořem a rozkládajícím se na ploše
jen o málo větší než 100 km2, oprávněně
zaplesá srdce každého botanika. Mljet
totiž hostí řadu druhů a poddruhů planě
rostoucích rostlin vyskytujících se pouze
ve Středomoří nebo v některé jeho části.
Za všechny jmenujme alespoň chrpu
Centaurea ragusina rostoucí na pobřeží
střední Dalmácie a na tamějších ostrovech.
Na Mljetu chybějí jedovatí hadi, za to se
na něm v noci ozývá dobře slyšitelné
skřehotavé kvákání. Jeho původcem ale
nejsou žáby, ale 8 – 10 centimetrů velký
ještěr s nápadnýma očima bez víček
a s oválnými zornicemi – gekon turecký
(Hemidactylus turcicus).

Julské Alpy
ve Slovinsku
jsou
přitažlivé
nejen
v zimě.
Snímek
přibližuje
lokalitu
Trenta
nedaleko
řeky Soča již
ve vegetačním období.

BAlKáN JE, KdYž…..
„Znám tři balkány. Jeden je sýr, druhý mezinárodní rychlík, který přijíždí do Brna
v 15.46, a třetí hospoda na periférii města,“ prohlásil kdysi na obhajobě disertační
práce budoucího profesora pražské Přírodovědecké fakulty UK člen komise, nestor
československé zoologie. „Ale uchazeč se nevyjadřuje přesně. Měl asi na mysli
Balkánský poloostrov,“ dodal poněkud poťouchle stařičký akademik.
I my se v dnešní výpravě za hranice České republiky zaměříme na Balkánský poloostrov. Geografové jej nejčastěji vymezují jako část Evropy, na severu ohraničenou
řekou Sávou a dolním tokem dunaje a na jihu mořským pobřežím Řecka, zatímco na
západě jej ukončuje Jaderské moře a dále na souši spojnice s rakouskou hranicí.
Východní okraj Balkánu tvoří Černé moře. Plocha, kterou poloostrov zabírá, činí přes
550 000 km2, je tedy sedmkrát větší než ČR. Osídluje jej více než 55 milionů obyvatel
tvořících pestrou a nezřídka i výbušnou směsici národů, jazyků a v neposlední řadě
i kultur.
Za západní Balkán obvykle pokládáme země bývalé Jugoslávie a Albánii. Sami Slovinci
se mezi balkánské národy nepočítají. Po vstupu do Evropské unie zastává stejný názor
i řada Chorvatů.

KLÁŠTER NA STŘÍBRNÉM
JEZEŘE

Největší překvapení ale kopcovitý ostrov
skrývá ve stejnojmenném národním parku vyhlášeném v roce 1960 v jeho severozápadní části. Uprostřed neuvěřitelně
zachovalých lesů se nacházejí dvě už
z dálky zářivě se lesknoucí vodní plochy –
Velko a Malo jezero. Obě vznikla před
10 000 lety jako sladkovodní, ale protože
byla později spojena s Jaderským mořem,

jsou slaná. Jelikož voda v těchto krasových
proláklinách bývá teplejší než otevřené
moře, a to v průměru o 4°C, a také méně
slaná, zaplavou si v ní s opravdovým
potěšením nejen ti, kteří jsou už přesyceni
lenošením na přelidněných plážích.
Mljet si ale nemohou vynachválit i historici. Traduje se, že ostrov vnukl básníku
nebo básníkům, které obvykle označujeme
jménem Homér, nápad zařadit do vyprávění o vskutku dobrodružném desetiletém putování ithackého hrdiny příběh,
v němž hlavní roli hraje Odysseus a nymfa
Kalypsó. Jiní znalci řecké antiky ale tvrdí,
že šlo o Maltu. Co je ale nepochybné, že na
ostrově svaté Marie ležícím uprostřed
Velkého jezera po té, co se ostrov dostal do

V roce 1953 zatopily část údolí v dnešním Mavrovském národním parku vody přehradní nádrže. Kostel
svatého Mikuláše, od té doby částečně pod vodní hladinou, připomíná pohnutou historii celé oblasti.
Chráněné území v současnosti ohrožuje výstavba dalších přehrad.

Ochridské
jezero,
nacházející
se dnes na
rozhraní
Makedonie
a Albánie,
vzniklo před
třemi až
čtyřmi
miliony let
a v létě se
v něm voda
ohřeje až
na 24°C.
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Čeští
návštěvníci
si ve velkém
zamilovali
chorvatské
pláže.
Národní
mořský park
Karabrunský
poloostrov a
ostrov
Sazani,
nacházející
se na jihu
Albánie, vyhlásili v roce
2010. Jde o
vůbec první
mořské
chráněné
území v této
západobalkánské zemi.

správy benediktinů, založil papež Innocent
III. v roce 1198 klášter. Právě ten představoval místo, kam se uchylovali chorvatští vzdělanci a umělci. Komplex přečkal i nápad Titovy vlády přestavět jej na
luxusní hostel pro devizové turisty.
Šest republik, pět národů, čtyři jazyky, tři
náboženství, dvě písma a jeden prezident.
Mnemotechnická pomůcka žáků základní
školy o bývalé Jugoslávii nám poslouží
při návštěvě další pozoruhodné západobalkánské lokality. Tentokrát se vypravíme
do nejjižnější republiky bývalé Jugoslávie
– do Makedonie. Protože oblast, tradičně

ZA BALKÁNSKÝM RYSEM

Západobalkánská populace největší evropské
šelmy medvěda hnědého (Ursus arctos) čítá na
2 500 jedinců a je po karpatské druhá
nejpočetnější v Evropě po běloruskou a ukrajinskou hranici.

18

označovaná tímto jménem, byla v roce
1913 rozdělena mezi Srbsko, Řecko,
Bulharsko a Albánii, trvá aténská vláda
důsledně na tom, aby stát, vyhlášený v roce 1991, používal oficiální, byť poněkud
dlouhý název Bývalá jugoslávská republika Makedonie (FYROM).
Při našem putování za méně známými
místy západního Balkánu se zastavíme
v oblasti Mavrova. Kraj na západě Makedonie budou znát zejména lyžaři, kterým
se již omrzely alpské sjezdovky. Nás ale
nebude ani tak zajímat obtížnost místních
tratí nebo počet tamějších vleků a lanovek.
Do největšího makedonského chráněného území, Mavrovského národního parku, nás přilákají četné přírodní pozoruhodnosti.
I když se jej vyplatí navštívit kdykoli
v průběhu roku, pokud do národního parku
zamíříte ve vegetační sezóně, můžete narazit na sedm endemických druhů nebo
poddruhů cévnatých rostlin. Za všechny
jmenujme až 80 cm vysoký chrastavec
makedonský (Knautia macedonica) nebo
řebčík Fritillaria macedonia s nápadnými
červenými květy. Na rozloze 731 km2 najdeme mj. rozsáhlé bukové lesy a vysokohorské květnaté louky. Zájemci ze západní
Evropy bývají nadšeni, pokud se jim podaří aspoň na chvíli spatřit medvěda
hnědého (Ursus arctos), plachtícího mo-

Krasové Skadarské jezero zůstává největší sladkovodní plochou na Balkánském poloostrově.
Jeho čistou vodu způsobuje padesátka pramenů
tryskající ze dna. Objem jezera se tak zcela vymění za tři měsíce až za půl roku. Obývá ho 34 původních a 13 vysazených druhů ryb: sedm
z nich, např. hrouzek skadarský (Gobio skadorensis) nebo hlaváč černohorský (Pomatosc-hitus
montenegrensis), nežije nikde jinde.
V západní části Balkánského poloostrova se
nachází několik míst, kde ještě hnízdí globálně
ohrožený pelikán kadeřavý (Pelecanus crispus).
Početnost populace na Skadarském jezeře
dosahuje 70 dospělých jedinců a mládata vyvádí
zmiňovaný nepřehlédnutelný pták o rozpětí až tří
metrů i na umělém ostrově.

hutného supa bělohlavého (Gyps fulvus)
a na skalách se s absolutní jistotou pohybující kamzíky. Nejde ale ani o alpský, ani
o tatranský poddruh, ale o poměrně vzácného kamzíka balkánského (Rupicapra r.
balcanica).
Za největší vzácností Mavrovského
národního parku se musíme vypravit do
tamějších hustých lesů. Hostí nejpočet-

nější, ale současně poslední pravidelně se
rozmnožující populaci rysa balkánského
(lynx l. balcanicus). Tajemných šelem,
menších než jejich karpatští příbuzní,
v národním parku zůstalo deset jedinců.
Celkem v současnosti přežívá ve volné
přírodě pouhých 19 – 36 dospělých rysů
balkánských. Přitom ještě v 70. letech
20. století pátralo po kořisti na Balkánském poloostrově na 280 těchto zvířat.
Fotopasti nedávno potvrdily přítomnost
rysů i na lokalitě v Černé Hoře a na další
v Kosovu: na rozdíl od Mavrova se jedná

MOdRé SRdCE EVROPY
Balkánský poloostrov představuje pro stavbu vodních elektráren zemi zaslíbenou.
Předpokládá se, že na tamějších neregulovaných a hodně přírodních vodních tocích
vznikne v nepříliš vzdálené době neuvěřitelných 2 683 různě velkých přehradních
nádrží financovaných velkorysými půjčkami ze západní Evropy, USA a Číny. Jen
v Makedonii má v blízké budoucnosti vyrůst dalších 203 přehradních hrází.
Přitom 80 % z 35 000 kilometrů balkánské vodní sítě se nachází v dobrém stavu.
Můžeme si jen postesknout, že v západní Evropě nastala situace přesně opačná, a to
ještě musíme přimhouřit obě oči.
Ichtyologové spočítali, že balkánské vodní toky hostí 69 druhů ryb, které se nevyskytují
nikde jinde na světě. Pro srovnání, v ČR žije 68 druhů ryb, a to včetně 13 nepůvodních
taxonů. Plných 40 % sladkovodních měkkýšů, tedy mlžů a plžů, které považujeme za
v celoevropském měřítku ohrožené vyhynutím nebo vyhubením, nachází útočiště
ve vnitrozemských vodních ekosystémech poloostrova.

jen o jednotlivé exempláře. Protože rysi se
pohybují na velké ploše (zejména mladí
samci putují při hledání nového vhodného
prostředí i na velké vzdálenosti) a žijí
velmi skrytě, zastihnout je, ačkoli někteří
z nich nesou na krku obojek s vysílačem,
vyžaduje obrovskou porci štěstí.
Pokud stejně jako autor článku na
rysa v nádherném koutě na makedonskoalbánském pomezí nenarazíte, zklamáni
rozhodně nebudete. Vskutku velkou rozmanitost přírody, ať už jde o organismy
nebo o přírodní a přírodě blízká stanoviště,
má na svědomí značné výškové rozpětí,
sahající od 600 m n. m. po nejvyšší vrchol
jak Makedonie, tak Albánie, Golem Korab
(2 764 m n. m.). Mavrovo si proto nemohou vynachválit geomorfologové a speleologové. Na území národního parku se
skrývá 30 pozoruhodných jeskyní, ledovcová jezera, nespočet soutěsek jako
vystřižených z hollywoodských westernů

Podél
jaderského
pobřeží
vznikla
v Chorvatsku řada
různě
velkých
ostrovů.
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Periodicky
vysychající
Cerknické
jezero
situované na
jihozápadě
Slovinska
patří
k největším
svého druhu
na našem
kontinentě.
Snímek byl
pořízen koncem května
2017.
Město
Ochrid na
jihozápadě
Makedonie
poskytlo na
přelomu 9.
a 10. století
azyl žákům
Cyrila
a Metoděje,
kteří byli
přinuceni
opustit
Velkomoravskou říši.

JEZERO, KTERé MIZí A ZASE SE VRACí
V malebné obci dolnje jezero vybudovala rodina Kebových působivé vlastivědné
muzeum. Na podrobné maketě mají návštěvníci možnost si při výkladu i v českém
jazyce vytvořit názornou představu o jednom ze skutečných přírodních divů Slovinska.
Model vypracovaný v měřítku 1 : 2500 postupně zaplavuje voda – a poté mizí.
Cerknické jezero, ležící při silnici spojující ljubljanu s přístavem Koper, patří totiž
mezi největší pravidelně vysychající sladkovodní plochy v Evropě. Podle některých
názorů dokonce nemá v tomto ohledu na našem kontinentě konkurenci. Po dobu devíti
měsíců se obvykle rozlije přibližně na 28 km2. V době nejvyššího stavu vody ale zabírá
plochu o polovinu větší. Zbývající tři měsíce bychom na Cerknické planině jezero
hledali marně: na jeho místě se pase skot a zemědělci sklízejí seno.
Kde hledat vysvětlení? Jestliže přítok vody na rovině převyšuje odtok, opětovně vzniká
jezero a postupně nabírá na velikosti. Při silných podzimních deštích nebo náhlém tání
sněhu, kdy ani četné rozsáhlé podzemní krasové prostory nestačí vodu pobrat, se
naplní za dva až tři dny. Vysychání jezera pochopitelně představuje pomalejší proces:
vyžádá si tři týdny až měsíc.
Cerknické jezero neznají dobře jen hydrologové. Jeho okolí i samotná vodní plocha
vyniká bohatou flórou a faunou, v níž prim hrají motýli. Vždyť v oblasti najdeme hned
125 druhů zmiňovaného hmyzu. Pro srovnání: jde o celou třetinu druhů osídlující
Evropu od Azorských ostrovů po pohoří Ural.

láce nejrůznějších zbohatlíků. Jsou jím
stejně jako na dalších západobalkánských
lokalitách paradoxně téměř nebo jen málo
regulované vodní toky (viz rám. na str. 19).
Makedonská vláda se rozhodla vybudovat přímo v národním parku dvě velké

přehrady a několik menších hydroelektráren. Záměr kritizovaly nejen četné
nevládní organizace hned z několika zemí
našeho kontinentu, ale na zasedání Stálého
výboru Úmluvy o ochraně evropské fauny
a flóry a přírodních stanovišť (Bernské
úmluvy), konaném v prosinci 2015 v sídle
Rady Evropy ve Štrasburku, také většina
evropských vlád. Následně se potvrdilo, že
strategické posouzení vlivu záměru na životní prostředí neproběhlo zcela podle
v Evropě běžných standardů. Proto dva
hlavní investoři, Světová banka a Evropská banka pro obnovu a rozvoj, od výstavby obou velkých přehrad v Mavrovském
národním parku na poslední chvíli
ustoupili. Nicméně ve hře je stále ještě
přehrazení vodních toků v parku 17 menšími zdmi.

NA CO NEDOŠLO

Přehlížených přírodních krás najdeme
v západní části Balkánského poloostrova
mnohem více, než nám dovolí omezený
rozsah článku. Skadarské jezero, o něž se
dělí Albánie s Černou Horou, mezi ně
bezpochyby plně náleží. Geologové jsou

Pohled na proslulá Plitvická jezera v turistické sezóně znají tisíce návštěvníků z České republiky.

nebo stotřicetimetrový vodopád, nejvyšší
na celém Balkánském poloostrově.
Největší hrozbu pro Mavrovský národní park nepředstavuje výstavba dalších
sjezdovek provozovaných díky umělému
osvětlení i v noci, či přibývající vily a pa-
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Severozápadní
makedonská
hranice
prochází
působivým
pohořím
Šar Planina,
skrývajícím
23 vrcholů
přesahujících 2 500 m
n. m.,
a horským
hřebenem
Korab, jehož
součástí
je také
52 hor
sahajících do
výše přinejmenším
2 000 m.

Mokřady Cerknického jezera chrání jako mokřad mezinárodního významu Úmluva o mokřadech,
majících mezinárodní význam především jako biotopy vodního ptactva, označováná podle íránského
města, kde byla v roce 1971 sjednána, zkráceně jako Ramsarská konvence.

přesvědčeni, že jde o největší kryptodepresi v Evropě. V nejhlubší části jinak
poměrně mělké přírodní vodní nádrže leží
dno plných šedesát metrů pod mořskou
hladinou. Když už jsme u jezer, nejde
nezmínit přece jen známější Ochridské
jezero přímo na makedonsko-albánské
hranici. Poměrně velká vodní plocha
zaujímá 350 km2 a na dosažení nejhlubší-

ho bodu byste potřebovali lano o délce
285 metrů. V čem ale Ochridské jezero
skutečně vyniká, je průhlednost: v některých částech vidíte až 22 metrů pod hladinu. Přechodné jezero Cerknica v jihozápadním Slovinsku jednoduše nejde odbýt
jednou dvěma větami – proto jsme mu věnovali samostatný rámeček na předcházející straně.

Nezbývá, než náš minicestopis o západním Balkáně uzavřít obvyklou výzvou
z mnoha turistických průvodců a brožur –
zajeďte a přesvědčte se sami!

Zamrzlé
vodopády
na
Plitvických
jezerech
viděl jen
málokdo.
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TEXT A FOTO: ONDŘEJ BÍLEK

natura

Natura 2000
jako deštník
Územní ochrana přírody má na našem území
nepochybně dlouhou tradici. Vždyť už ve 30.
letech 19. století, kdy začala celosvětově vznikat
první moderní chráněná území (nesloužící jen jako
obora pro zvěř, ale chránící přírodní výtvory), byli
jsme „u toho“. V roce 1838 se mezi první rezervace
v Evropě zařadil Žofínský prales v Novohradských
horách, z příkazu hraběte J. A. Buquoye zachovat
jej „jako památník dávno minulých dob názornému požitku přátel přírody“. Není náhodou, že
dnešní národní přírodní rezervace, chráněná již
téměř 180 let, patří i do seznamu evropsky významných lokalit v rámci soustavy Natura 2000
(součást EVL Žofínský prales - Pivonické skály).
Bučiny
v EVL
Žofínský
prales –
Pivonické
skály patří
u nás
k nejzachovalejším.
Zdejší
porosty jsou
regionálně
významné
i díky výskytu řeřišnice
trojlisté.

V EVL Chuchelské háje patří mezi předměty „naturové“ ochrany suché
trávníky obývané vedle typických rostlin i mnoha vzácnými druhy živočichů,
které ve směrnici o stanovištích nenajdeme. Příkladem je i otakárek ovocný
na snímku.

Ochrana malých území byla časem doplněna o speciální ochranu
vybraných druhů – nejprve před nadměrným využíváním ze strany
člověka (např. některé léčivé rostliny), příliš intenzivním lovem či
pronásledováním, později i pro zachování vědecky nebo kulturně
významných druhů ohrožených i v souvislosti se změnami krajiny. Kombinaci druhové a územní ochrany v sobě integruje
i přístup zakotvený v evropských směrnicích o stanovištích
a o ptácích. Předměty ochrany území v soustavě Natura 2000 tvoří
vedle vybraných rostlin a živočichů také přírodní stanoviště neboli
habitaty, hostící typická společenstva, aniž by je musely tvořit
druhy tradičně vzácné či ohrožené. To lze považovat za jeden
z nejdůležitějších prvků soudobé ochrany přírody. Ukazuje se
totiž, že v současnosti mizí z evropské i české krajiny mnohé –
dříve běžné a široce rozšířené – druhy i se svými biotopy.
Ilustrují to např. výsledky mapování motýlů: ze 161 druhů
denních motýlů žijících v ČR ve 20. století jich 18 již vyhynulo,
u dalších 16 druhů se jejich rozšíření natolik zmenšilo, že prakticky vymírají. V různém stupni ohrožení je celkem 73 druhů, tedy
polovina z dosud přežívajících druhů, klesá ale i početnost druhů
dosud hojných. Podobně jsou na tom i další skupiny organismů,
ale zdaleka ne o všech jsou k dispozici dostatečné údaje o jejich
rozšíření a životních nárocích. Se sílícími vlivy velkoplošného
a intenzivního využívání krajiny se snadno může stát, že spousta
druhů, které dosud nejsou v centru pozornosti (např. bezobratlých
živočichů), z přírody vymizí dříve, než si stačíme uvědomit jejich
ohrožení. A právě koncept ochrany naturových habitatů dnes
představuje největší naději na zachování celkově pestré přírody,
včetně druhů a biotopů ohrožených celoevropsky.

OCHRANA ÚZEMÍ A DRUHŮ NESTAČÍ

DEŠTNÍKOVÉ DRUHY A BIOTOPY

6/2017

Ochrana vytipovaných (někdy i relativně běžných) stanovišť, jakými jsou třeba extenzivně sečené louky, by měla zajistit přežití
celých společenstev. Na každé lokalitě přitom může být druhová
skladba daného biotopu poněkud odlišná, což efekt podpory
biologické rozmanitosti dále zvyšuje. Vrátíme-li se k úvodem
zmíněnému Žofínskému pralesu, jeho dlouhodobá ochrana
umožnila dochování porostů značného vědeckého významu.
Z hlediska směrnice o stanovištích se jedná především o acidofilní
a květnaté bučiny, ale přestože oba typy patří v ČR k nejběžněji
rozšířeným přírodním stanovištím, v porostech zdejší EVL se hojně uplatňuje i velmi vzácný, evropsky významný epifytický mech
dvouhrotec zelený (u nás chráněn už jen v 7 dalších EVL, mj.
Týřov na Křivoklátsku – viz Nika 10/2015). V Žofínském pralese
byl tento druh zjištěn až v roce 2004 během přípravy vyhlášení
EVL. Hojná je tu i řeřišnice trojlistá, druh v jiných regionech ČR
zcela chybějící či ojedinělý; ta není evropskou směrnicí cíleně
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Území EVL
Velký a Malý
Bezděz
je jednou
z posledních
lokalit výskytu tesaříka
alpského
v ČR.
Pod jeho
ochranu
se jako
pod deštník
schovají
i další
dva druhy
tesaříků.

Podhorský úsek Jizery v EVL Údolí Jizery a Kamenice optimálně splňuje
požadavky pro život silné populace vranky obecné.

Naturová ochrana toku ale vyhovuje i nárokům mihule či střevle potoční.

chráněna, avšak „naturová“ ochrana zdejších bučin pomáhá uchovat i ji.
Podobný význam jako přímá ochrana biotopů má i péče o tzv.
deštníkové druhy, obvykle se specifickými požadavky na
prostředí. Cílená ochrana, resp. zajištění podmínek pro přežití

takových druhů, pak zároveň zastřešuje (podobně jako deštník)
i ekologické nároky celé řady dalších druhů, které s nimi prostředí
sdílejí. Za deštníkový druh lze považovat třeba páchníka hnědého,
který pro svůj vývoj potřebuje trouchnivějící dřevo starých listnatých stromů. S tímto nápadným broukem obývají stejný biotop
i další druhy tzv. xylofágního hmyzu (byť méně populární). Jejich
ochranu ale usnadňuje fakt, že páchník je jedním z druhů, pro nějž
se v soustavě Natura 2000 vyhlašují evropsky významné lokality
(často zahrnující staré parky a aleje se starými stromy). Na dalších
lokalitách plní obdobnou roli deštníkových předmětů ochrany
i jiné druhy xylofágů. Třeba pro přežití posledních populací
tesaříka alpského (v Čechách 3, na Moravě 2 lokality) je nutné
omezením lesního hospodaření zajistit stávající složení porostů
charakteru přirozených bučin (ponechávání padlého dřeva, souší
a zlomů). V EVL Velký a Malý Bezděz přitom z této ochrany profitují i další dva kriticky ohrožené druhy tesaříků, na něž evropská
směrnice přímo nepamatuje.
Jiné živočišné druhy jsou zase známé svými nároky na čistotu
vody či dostatek kyslíku (např. rak kamenáč), někdy ještě kombinovanými s požadavky na přirozenou morfologii a členitost koryt

Předmětem
ochrany EVL
Krásný Dvůr
je páchník
hnědý, žijící
v trouchu
starých
listnatých
stromů,
které však
poskytují
biotop
i dalším
xylofágním
druhům.
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EVL Padr\sko v bývalém vojenském újezdu Brdy oficiálně chrání 12 typů
evropských stanovišť (na snímku mozaika bezkolencových luk) a ze
živočichů raka kamenáče. Ochranu lokality však využívá i mnoho jiných
živočichů – v okolí Padrťských rybníků např. hnízdí i orel mořský či čáp
černý, pro které se jinde vyhlašují ptačí oblasti.

OCHRANA NEŽIVÉ PŘÍRODY V NATUŘE 2000?

V pískovcových oblastech je celkem běžný výskyt tzv. pseudokrasových jeskyní. Takové
jeskyně (nepřístupné veřejnosti) jsou vedle bučin, skalní vegetace či vřesoviš\ dalším
předmětem ochrany i v EVL Broumovsko
Jeskyně nepřístupné veřejnosti jsou u nás jedním z mála typů habitatů chráněných Naturou
2000, které nejsou definovány pomocí rostlinných společenstev. V EVL Moravský kras je
ovšem i řada jeskyní přístupných – ty evropská směrnice nechrání.
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toků (vranka obecná, mihule potoční) atd. V lokalitách jejich
ochrany (zejména horské a podhorské toky) je pak díky zajištění
podmínek vyžadovaných těmito bioindikačně významnými druhy
postaráno i o zajištění nároků dalších ryb i jiných vodních
živočichů (např. střevle potoční sdílí prostředí čistých toků právě
v EVL s vrankou či kamenáčem). Ochrana některých evropsky
významných rostlin vázaných na skalní či stepní stanoviště (např.
koniklec otevřený a velkokvětý, kosatec skalní písečný, kuřička
hadcová, rožec kuřičkolistý, kavyl olysalý) zase vyžaduje
zachování otevřeného charakteru lokalit jejich výskytu, tedy
hlavně omezení šíření dřevin. Často se tak děje s využitím šetrné
pastvy, což v konečném důsledku podpoří i přežití dalších
konkurenčně slabších druhů rostlin i živočichů.
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Z legislativního rámce soustavy Natura 2000 (ochrana vybraných
přírodních stanovišť a druhů fauny a flóry) vyplývá, že evropsky
významné lokality (a tím méně ptačí oblasti) primárně nechrání
neživou přírodu. Ale i zde je třeba uvažovat pověstné výjimky
potvrzující pravidlo. Mezi přírodními stanovišti totiž najdeme
i typy, které se do značné míry překrývají s útvary neživé přírody,
obvykle vytvářejícími zvláštní stanovištní podmínky. Nepočítámeli pro středoevropana krajně exotické habitaty jako mořské pláže,
útesy či lávová pole, máme v ČR aspoň „jeskyně nepřístupné
veřejnosti“. Rozsáhlé jeskynní systémy samozřejmě najdeme
hlavně v krasových oblastech, ale jako předmět ochrany tento
habitat figuruje celkem v 37 EVL. Překvapení? Pak vězte, že jako
jeskyně podle směrnice o stanovištích jsou klasifikovány i početné
pseudokrasové podzemní dutiny, mělké jeskyňky a převisy v pískovcových skalních městech, nebo dokonce opuštěné štoly;
důležité vždy je, že tyto podzemní útvary poskytují velmi specifické stanoviště pro život různých živočichů (rostlin výjimečně
ne), od bezobratlých po netopýry.
V mnoha případech mezi zajímavým geomorfologickým
jevem a předměty ochrany lokalit Natura 2000 existuje méně
zřetelná vazba, anebo přímý vztah úplně chybí, přesto ale daná
lokalita chrání vedle „naturových“ fenoménů i něco neživého. To
můžeme nejlépe ilustrovat opět na skalních výchozech a nelesních
stanovištích, která byla v minulosti výrazněji ovlivněna lidskou
činností, ať už pastvou, nebo těžbou surovin (lomy). Dnes takové

Hadcové podloží podmiňuje výskyt lesostepních borů často s unikátními druhy. V oblasti
Holubovských hadců v EVL Blanský les roste např. kriticky ohrožený hvozdík kartouzek
hadcový, v území je ale chráněna i stabilní populace přástevníka kostivalového..
Tetřev hlušec představuje deštníkový druh v horských smrčinách na Šumavě
– právě podle jeho nároků se často zvažuje míra přípustnosti zásahů.

plochy bez dalších lidských zásahů podléhají sukcesi, dochází
k hromadění biomasy a živin, zarůstají dřevinami. Nezřídka jde
přitom o nějakým způsobem významné geologické lokality.
V takových místech je pak velmi účelné spojit ochranu cílového
evropsky významného druhu nebo habitatu s péčí o výtvor neživé
přírody. Příkladem budiž třeba pražská EVL Lochkovský profil,
která chránila původně jen geologický profil s nalezištěm
zkamenělin. V současnosti zajišťuje i ochranu přástevníka kostivalového, který využívá zdejší xerotermní travinná a křovitá
společenstva; můžeme tedy věřit, že území nezaroste akátem jako
řada míst v okolí. Přástevníka ostatně najdeme i na dalších
lokalitách významných pro ochranu zajímavostí neživé přírody –
např. na Holubovských hadcích v EVL Blanský les.
Na většině z 1112 českých EVL se cíle „naturové“ ochrany
vlastně jen překrývají s cíli již dříve vyhlášenými. Především ve
velkoplošných přírodních územích (všechny národní parky
a většina chráněných krajinných oblastí) přidala Natura 2000
k původnímu motivu jejich ochrany jen jakousi další vrstvu.
V některých případech byla ale plošná ochrana vyhlášena až po
zřízení soustavy evropsky významných lokalit a ptačích oblastí.
K vyhlášení CHKO Brdy na území bývalého vojenského újezdu
dokonce došlo až díky předchozímu mapování území pro Naturu
2000. Základem nejcennějších zón se staly již existující evropsky

Ochrana
raka
kamenáče
zastřešuje
i celkovou
ochranu
ekosystémů
přirozených
úseků podhorských
toků s čistou
vodou.

významné lokality. Mezi nimi vyniká EVL Padrťsko zajímavá
i tím, že se zde vyskytuje vedle 12 typů stanovišť také řada ptačích
druhů chráněných směrnicí o ptácích. Ptačí oblast zde ale vyhlášena není a jejich životní podmínky tak vlastně zajišťují biotopy
chráněné podle směrnice o stanovištích (v bučinách hnízdí čáp
černý, v litorálech rybníků moták pochop, luční biotopy využívá
chřástal polní). Naopak za deštníkový ptačí druh lze uvažovat
tetřeva hlušce na Šumavě; pro jeho přežití je nutná komplexní
ochrana horských smrčin a rašelinišť i omezování rušivých vlivů
(těžba dřeva, turistický ruch), což vyhovuje i jiným živočichům.
www:natura2000.cz
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ekosystémy

Měříme průhlednost rybniční

VODY
Počtem a rozlohou rybníků na 100 km2 patří Česká republika
mezi světovou špičku. Podle oficiálních údajů Ministerstva
zemědělství existovalo v ČR k 31.12.2015 více než 25 000
těchto umělých nádrží. Zabírají plochu větší než 500 km2,
tedy území srovnatelné s rozlohou Prahy. Přitom ještě
v 16. století, kdy se nově utvářenou krajinou zamyšleně
procházeli velcí stavitelé rybníků Jakub Krčín z Jelčan
a Sedlčan a Josef Štěpánek Netolický, zalévaly rybniční vody
plochu třikrát větší. Jen 110 rybníků se může v současnosti
pochlubit zatopenou plochou větší než 50 hektarů. Každým
rokem na mapě republiky přibyde několik set hektarů
nových nebo obnovených rybníků.

6/2017

Rybníky
představují
v České
republice
nejčastější
typ stojatých vod
a současně
také
významné
krajinné
prvky.

26

RYBNÍKY: UMĚLÉ, ALE PŘÍRODĚ BLÍZKÉ NÁDRŽE, NEBO KALNÁ HNĚDOZELENÁ POLÉVKA?

Přestože hlavním cílem rybníkářství – ostatně jak již napovídá
samotný název – zůstává chov ryb, zdravý rybník může plnit hned
celou řadu mimoprodukčních funkcí: nezastupitelnou roli hraje
kupř. při koloběhu látek a zachycování vody v krajině a poskytuje
biotop mnoha druhům planě rostoucích rostlin, volně žijících
živočichů a dalších organismů.
Není žádným tajemstvím, že současný stav umělých nádrží
určených pro chov ryb v ČR není zrovna příznivý. Pracovníci
Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích došli dlouholetým
rozsáhlým výzkumem k závěru, že jen 15 % rybníků u nás netrpí
nadbytkem živin (eutrofizací). Kde hledat příčinu?
Neutěšený stav rybníků v ČR mají na svědomí dva současně
působící činitelé. Na prvním místě jde o více než století trvající

snahu zvýšit úživnost rybníků mohutným a pravidelným přísunem
živin, konkrétně vápněním a hnojením. Živiny se ale do rybníků
dostávají i splachem fosforu a dusíku z okolních příliš hnojených
polí.
Již začátkem 60. let 20. století přišli čeští hydrobiologové
s názorem, že na kvalitu vody v nádržích, tedy i v rybnících, má
významný vliv početnost a druhové a věkové složení chovaných
ryb. K tomu připočtěme přikrmování ryb obilím a granulemi,
běžně uplatňované již téměř půl století.
Nejběžnější a spotřebiteli nejvíce žádaná sladkovodní ryba,
kapr obecný, je jako účinný všežravec schopný konzumovat četné
bezobratlé v různých stádiích vývoje, a to jak ve vodním sloupci,
tak na dně. Jak by to nestačilo, kapři významně snižují i početnost
zooplanktonu (drobných mikroskopických živočichů pasivně se
vznášejících ve vodním prostředí), jehož potravu představují řasy

PRŮHLEDNOST VODY NAZNAČUJE
KVALITU RYBNÍKA

Protože právě průhlednost dobře odráží kvalitu vody v nádrži,
potřebujeme k dalším úvahám a zejména k zavádění rozumných
opatření zlepšujících stav našich rybníků získat o ní co nejvíce
aktuálních údajů. K tomuto účelu již od roku 1864 dobře slouží
doslova po celém světě jednoduchá metoda. Všestranně nadaný
italský vědec Pietro Angelo Secchi, který vynikl v meteorologii,
fyzice a astronomii, přišel tehdy při snaze určit maximální
průhlednost vybraných úseků Středozemního moře s nápadem
stanovit ji pomocí do oceánu ponořované desky. I když sám použil

a další malé, obvykle jednobuněčné fotosyntetizující organismy
označované jako fytoplankton. Obrazně řečeno, osud živin v rybníce drží ve svých nepatrných končetinách velký zooplankton,
jako jsou dobře známé perloočky hrotnatky, hovorově označované
za vodní blechy (daphnia spp.). Právě tyto organismy konzumací
fytoplanktonu vodu čistí. Není divu, že se řasy mohou v takovém
rybníce nekontrolovaně množit. Jak jsme již zmínili, kapři navíc
hledají potravu i rytím na dně, čímž víří jemný organický kal. Ten
spolu s přemnoženými řasami a sinicemi vytvoří hustou tmavou
hmotu, podobnou omáčce, kterou se světlo dostává jen stěží.
Jednoduše řečeno, pokud rybník osídluje vysoká rybí obsádka,
vyžadující nemalou porci potravy, velký zooplankton se nedokáže
v ekosystému dlouhodobě držet a řasy a sinice mají volné pole, či
spíše vodu. Není divu, že biomasa fytoplanktonu v rybnících
v současnosti prudce narůstá již od března až do poloviny dubna,
kdy teplota vody nepřesahuje 12°C. Vodní květ, vytvořený řasami
a sinicemi, vyvolá v prostředí nedostatek kyslíku. Připomeňme, že
zatímco koncem 19. století žilo v rybnících na hektaru vodní
plochy průměrně 40 ryb, dnes nejsou žádnou výjimkou ani obsádky 700 – 2 000 jedinců/hektar vodní plochy.
Zakalená voda vyhání z rybníka nejen větší cévnaté rostliny
a obojživelníky, ale i ptáky, kupř. potápky, jež se při získávání
potravy musejí orientovat zrakem: v brčálově zbarvené zakalené
vodě potravu jednoduše nevidí. Naopak kachny mají na zobáku
zvláštní hmatová tělíska a navíc dokáží převést mláďata na lokality, které se přece jen více podobají přírodním jezerům než
zařízením na pěstování řas.

Rybníkářství
má v ČR
tradici
sahající až
do 12. stol.
Na snímku
výlov
největšího
rybníka v ČR
- Rožmberka..

kameninový bílý talíř, pro nějž si došel do lodní kuchyně, dnes
nám pro tento účel slouží umělohmotný nebo plechový kruh
o průměru 20 cm rozdělený na dvě bílé a dvě černé čtvrtiny, na
provaze pomalu spouštěný do vody. Průhlednost měřená Secchiho
deskou představuje nejmenší hloubku vody, v níž již nedokážeme
rozeznat rozdíl mezi bílou a černou barvou disku. Výroba
Secchiho desky naštěstí není náročná ani na čas, ani na zručnost,
ani na peníze.

I VÁMI ZÍSKANÉ ÚDAJE MOHOU POMOCI

Od roku 2015 organizuje Česká společnost ornitologická ve
spolupráci s Výzkumným ústavem vodohospodářským T. G.
Masaryka Praha a Českou limnologickou společností měření
průhlednosti rybníků v ČR. Obracíme se proto na čtenáře našeho
časopisu s výzvou, aby sami zkusili v průběhu června i letních
prázdnin pomocí Secchiho desky zjistit průhlednost vody
v některém z 24 000 rybníků. Význam mají zejména opakovaná
měření umožňující stanovit nejen průhlednost vody, ale do určité
míry i její změny a v ideálním případě i trend vývoje. K 20.5.2017
tak milovníci přírody shromáždili alespoň jeden údaj celkem na
757 rybnících po celé republice.
Získané výsledky by si měřitelé neměli nechávat v šuplíku,
ale zanést je co nejdříve do on-line formuláře na adrese
http://new.birdlife.cz/secchiho-deska-clanek/, kde je uveden i podrobný návod na zhotovení Secchiho desky a přehled dosavadních
výsledků. Uvítáme, pokud pozorovatelé současně uvedou celkový
počet ptáků v době měření plovoucích po hladině. A vůbec nejlepší bude, když sami nebo s pomocí zkušeného ornitologa určí také
počet jedinců pozorovaných druhů vodních ptáků.
Přejeme hodně zážitků při hledání rozumné odpovědi na
naléhavou otázku, jak na tom jsou rybníky v České republice,
a těšíme se na Vaše cenné výsledky.
www.cso.cz
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TEXT: KATEŘINA ČECHOVÁ, FOTO: BENJAMIN RAICH, JOSEF NĚMEC

městská zeleň

Samostojná
vertikální
stěna
v průběhu
instalace
od firmy
Němec s.r.o.

VERTIKÁLNÍ ZAHRADY
JAKO VÝCHODISKO PRO PŘELIDNĚNÁ MĚSTA

Člověk byl od pradávna obklopován zelení.
Z evolučního hlediska je doba, po kterou lidé žijí
ve městech, zanedbatelná a náš organismus stále
vyžaduje pobyt mezi rostlinami. Proto je lidská
potřeba pobývat v zeleném prostředí nezbytná
pro život. Jenže lidí ve městech neustále přibývá
a místa se zelení je čím dál méně. Co s tím?
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V současnosti žije více než 50 % obyvatel ve městech a vývojový
trend napovídá, že postupem času se bude toto procento nadále
zvyšovat. Pro psychickou i zdravotní pohodu je pro člověka
nezbytný pobyt v zeleni. Města se však potýkají s nedostatkem
prostoru pro stále se rozrůstající obyvatelstvo. Počet obyvatel na
jednotku plochy ve městech se neustále zvyšuje, a v závislosti na
tom přímo úměrně klesá plocha zeleně připadající na jednoho obyvatele. Dříve bylo běžné, že každá rodina žijící ve městě obývala
buďto dům nebo velký byt v domě, který nepřesahoval 5 pater.
V takovém prostoru nebyla příliš velká koncentrace obyvatel, tedy
i zelených ploch bylo dostatek pro každého. Poté, co se začaly
stavět vysoké budovy s množstvím menších bytů, se začala koncentrace obyvatel na malé ploše zvyšovat.
Nejen přibývání obyvatel snižuje plochu se zelení na jednoho
člověka. Z bydlení se stal výnosný byznys a zahradní a krajinná
architektura u nás stále není doceněná. Jakákoli volná plocha ve
městě tedy bude výnosnější jako zastavěná budovami než
ozeleněná parkem, protože ze zeleně žádný finanční profit nebývá.
Z tohoto vyplývá, že v zastavěných městech prostoru pro zeleň
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rapidně ubývá. Je nezbytně nutné vytvářet nová řešení, jak zeleň
do města navrátit. Tuto otázku velice obratně řeší vertikální
zahrady.
Zeleň umístěná na stěnu je poměrně moderní systém, který
pokrývá nezbytnou potřebu zeleně pro člověka s naprosto minimálními horizontálními nároky na plochu. V oblastech, kde není
místo pro parkové či jiné zelené plochy, je vertikální zahrada jedním z mála možných řešení pro umístění rostlin do města.
Zelená stěna se stává v moderní architektuře novým atraktivním prvkem, který může být často chápán jako symbol luxusu.
Instalace vertikální zahrady opravdu není nejlevnější záležitost
a jedním z hlavních důvodů pro pořízení vertikální stěny bývá
právě její estetická hodnota. Na první pohled by se tedy mohlo
zdát, že plní pouze estetickou funkci, ale není tomu tak. Důležitá
je schopnost zeleně kompenzovat negativní dopady urbanizovaného prostředí na psychický i fyzický stav člověka a zlepšovat
prostředí města.

PROČ JE ZELEŇ DŮLEŽITÁ

Rostliny příznivě ovlivňují kvalitu ovzduší ve svém okolí.
Vegetace zvyšuje vzdušnou vlhkost, pohlcuje znečisťující látky
z městského ovzduší a na povrchu listů zachycuje prach přítomný ve vzduchu. Při instalaci na stěny budov působí vertikální
zahrada jako tepelný izolant, neboť v létě rostliny stěnu ochlazují
a v zimě ji oteplují. Vertikální zahrady jsou ale důležité
i z hlediska zvukové izolace nebo zvýšení biodiverzity městského
prostředí.
Vegetace je důležitá pro zlepšování městského mikroklimatu.
Zeleň velmi významně přispívá k regulaci teploty urbanizovaného

prostoru. Teplota uvnitř porostu zeleně bývá v letních měsících
o 10-12% nižší než v městské zástavbě. Při pokusných měřeních
teploty na běžné holé stěně a stěně pokryté vegetací byly
naměřeny teploty, jejichž rozdíly dosahovaly 10 až 20°C v závislosti na podmínkách pokusů. Je to způsobeno faktem, že rostliny
velkou část tepelného záření odrážejí, kdežto technické materiály
teplo pohlcují a následně sálají, tím dochází k ohřívání okolního
prostoru. Teplo, které rostliny absorbují, nadále spotřebují při
dýchání, fotosyntéze a odpařování vody, čímž také přispívají
k ochlazování okolního prostoru.
Vegetace dokáže budovu odizolovat natolik, že uvnitř budovy
udržuje stálou teplotu. V letních měsících nepropouští dovnitř
teplo, a tedy budovu ochlazuje. V zimě naopak v budově udržuje
teplo a nepropouští dovnitř chlad z okolí.
Důležitou mikroklimatickou funkcí zeleně je zvlhčování
vzduchu v okolí rostlin. V první řadě mají všechny rostliny schopnost transpirace, díky níž přivádějí do ovzduší vlhkost z půdy.
I voda, která ulpí na povrchu listů z dešťových srážek nebo voda
v kapkách rosy, je později odpařována do ovzduší. Městské
prostředí se potýká se suchým vzduchem, a proto je zvlhčování
vzduchu rostlinami důležitým mikroklimatickým faktorem.
Vertikální zahrady jsou schopny významným způsobem
zadržet srážkovou vodu. Dešťová voda je ve městech většinou

Jednou z prvních firem, která v České republice instaluje vertikální stěny do exteriéru, je
Němec s.r.o. Dočasná instalace byla umístěna před galerií Mánes na Praze 1. Samostojná
stěna, kterou firma nabízí, byla vybavena lavičkou, solárními panely i USB nabíječkou.
V některých zelených stěnách je možné si nabíjet mobil.

sváděna přímo do kanalizace, která při prudkých deštích nebývá
schopna pojmout velké objemy vody. Při instalaci vertikální stěny je srážková voda ze střech částečně absorbována substrátem
a ulpívá na rostlinách. Postupně je poté využita rostlinami pro transpiraci. Jakékoli zelené plochy tak nejenže ulehčují kanalizačnímu systému, ale pomáhají ve vyprahlých městech zadržet vodu.
Vegetace nezanedbatelně působí také na vertikální proudění
vzduchu. Rostliny ve dne ve svém okolí vytvářejí chladnější
vzduch, ten klesá k zemi a vytlačuje do stran teplý vzduch. V noci
tento jev probíhá naopak. Toto proudění zajišťuje výměnu
vzduchu.
Zeleň ve městech funguje jako velmi významný regulátor
hluku. Technické protihlukové zábrany zvuk pouze odrážejí, kdežto rostliny dokáží hluk díky jejich velkému nepravidelnému
povrchu rozptylovat. Zvuková bariéra musí mít různou hustotu,
aby dokázala zvuk „rozbít“. V případě vertikálních stěn je vhodné
střídání rostlin s velkými a malými listy. I chlupatost listů dokáže
ovlivnit absorpci zvuku. Z toho vyplývá, že budova s vertikální

stěnou bude mnohem méně vystavena hlukové zátěži než budova
s konvenčními druhy fasád.
Rostliny v urbanizovaném prostředí velmi účinně působí proti
prašnosti. Prach ve městech způsobuje znečištění, transportuje na
něj adsorbované bakterie a chemické látky. Redukce obsahu prachu v ovzduší rostlinami probíhá tak, že ve vzduchu rozptýlené
prachové částice ulpívají na povrchu listů a při deštích jsou
postupně smývány do půdy. Nejlépe se pro tyto účely hodí drobnolisté rostliny s chlupatými listy.
Vegetace dokáže snižovat i obsah škodlivin v ovzduší. Pokud
se jedná o pevné částice, tak systém funguje buď obdobně jako
u prachu, nebo mikroorganismy zachycené na povrchu listů zničí
UV záření ze slunce. Plynné částice jsou rostliny schopny
vstřebávat přes průduchy do svého těla a zabudovat do buněčných
struktur nebo je transportovat do půdy.
Nezbytnou funkci pro zdraví člověka plní rostliny tím, že produkují kyslík. Ve městech je díky průmyslovým exhalacím velké
množství oxidu uhličitého, který rostliny využívají při dýchání
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Instalace
samostojné
vertikální
stěny
v Anglii
(Staffordshire
External)

a přeměňují ho na kyslík. Pro tyto účely je nejvhodnější vertikální
stěny osazovat rostlinami s velkými listy.
I zeleň umístěná vertikálně dokáže příznivě ovlivňovat biodiverzitu v okolí. V zeleni vertikálních zahrad přežívají různé druhy
hmyzu nebo pavouků. Při výběru vhodných kvetoucích rostlin je
vertikální stěna mimořádně lákavá pro opylovače. Z těchto důvodů
je vhodné stěnu osazovat rostlinami, které pokvetou postupně po
celou vegetaci. Ve vertikálních stěnách mohou najít potravu i ptáci
a jiní drobní obratlovci, pokud bude využito rostlin s plody lákavými právě pro tyto živočichy. Zeleň dobře poslouží rovněž jako
úkryt pro živočichy, což může být v některých případech nežádoucí z hlediska jejich možného následného přesídlení do domácností.
Urbanizované a přetechnizované prostředí negativně ovlivňuje
nervovou soustavu, ale i celkové zdraví člověka. Prostředí vegetace působí na člověka pozitivním a optimistickým dojmem. Dokonce pohled na zelenou barvu způsobuje lidskému zraku nejmenší
námahu. Lidé si tedy v prostředí zeleně nejlépe odpočinou. Zeleň
ve městech výrazně zvyšuje psychickou výkonnost a zlepšuje
duševní i fyzické zdraví. Pozorování dokonce ukázala, že v okolí
instalovaných vertikálních stěn klesla kriminalita a vandalismus.

TYPY ZELENÝCH STĚN

6/2017

Vertikální zahrady všeobecně zahrnují rostliny rostoucí na technických konstrukcích umístěných ve vertikální poloze. Může se
jednat o samostatně stojící konstrukce nebo konstrukce připevněné
na stěnu stavby. Za vertikální zahradu není považována stěna
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pokrytá popínavou rostlinou. Druhy vertikálních zahrad je možné
rozčlenit podle pěstebního média pro rostliny.
Z obecného pohledu můžeme kultivační systémy vertikálních
zahrad rozdělit na systémy se substrátem a bez substrátu. Systémy
bez substrátu jsou založeny na bázi hydroponie, kdy jsou rostliny
pěstovány pouze ve vodním prostředí a živiny jsou jim dodávány
pomocí hnojivé zálivky. Kultivační prostor systému je vyplněn
inertním materiálem, který slouží pouze jako mechanická podpora
pro růst kořenů. Ve vertikálních stěnách to nejčastěji bývá textilie,
minerální plsť, kokosová vlákna, pemza, štěrk nebo keramzit.
Tento systém je v našem podnebí využitelný pouze za předpokladu
instalace nákladného mechanismu na ohřev stěny, aby nedocházelo v zimním období k zamrzání vody.
Systém založený na pěstování rostlin v substrátu je pro naše
klimatické podmínky mnohem vhodnější. Rostliny nejsou v tomto
případě vystaveny silnému stresu ze zmrznutí vody přímo u kořenů. Samozřejmě i v tomto případě substrát promrzne, ale tento
stav není pro kořenový systém rostlin tak destrukční jako při
hydroponickém pěstování. Nejčastěji bývá využíváno textilních
kapes nebo plastových samozavlažovacích nádob. Voda je v těchto
systémech rozváděna nejčastěji pomocí trubek nebo koryt.
V tomto případě jsou koryta pro zimní období vhodnější, protože
při zamrznutí nedochází k porušení materiálu.

SORTIMENT ROSTLIN

V zemích západní Evropy existuje obsáhlý a léty otestovaný sortiment rostlin, který bohužel nelze kompletně převzít a používat

i v České republice. Naše podnebí se značně liší od oceánického
panujícího v západní kontinentální Evropě a v ostrovní Anglii, a to
především suchými horkými léty a chladnými zimami. Právě
mrazivé zimy představují největší problém pro rostliny v zelených
vertikálních stěnách. Takto pěstované rostliny jsou v zimním
období nejvíce ohroženy promrzáním, ale i vysycháním substrátu.
Na tyto problémy je potřeba reagovat při výběru rostlin, protože
technické řešení proti promrzání bývá velice nákladné.
Rostliny musí být vhodně zvoleny také v závislosti na
povětrnostních podmínkách a světových stranách, kam budou
umisťovány. Při umístění rostlin na exteriérovou fasádu je
samozřejmě nutné počítat s extrémnějšími podmínkami v závislosti na výšce budovy. Všeobecně musí rostliny snést extrémní
oslunění nebo naopak stín, zatížení větrem a vysychání nebo
promrznutí substrátu.
Nejuniverzálnější volbou pro vertikální stěny jsou sukulentní
rostliny, a to díky jejich kompaktnímu habitu, mělkému
kořenovému systému, rychlosti rozrůstání a především nízkým
nárokům na vodu. Dále jsou vhodné zahradní dřeviny, trvalky
nebo okrasné traviny pěstované ve skalkách a suchých zídkách.
Nejčastěji je tedy využíván sortiment našich domácích rostlin rostoucích v podobných podmínkách, které panují ve vertikálních
zahradách. Většinou se jedná o rostliny vyskytující se na skalách.
Horní část stěny je nejvhodnější osazovat rostlinami rostoucími na vrcholcích skal. Do střední části vertikálních zahrad
umisťujeme rostliny skalnatých svahů. A spodní části mají

stanovištní podmínky typické pro rostliny přirozeně rostoucí
v podrostu.
Z výše uvedeného je patrné, že instalace i provoz vertikálních
zahrad není jednoduchá záležitost a vždy ji musí provádět odborná
firma. Proč tedy nevyužít popínavých rostlin, které mají mnohokrát nižší pořizovací náklady a na stěně vytvoří zelený pokryv
také? Popínavé rostliny dlouho dorůstají do požadované velikosti
na budově, kdežto vertikální zahrada má efekt takřka okamžitý
a již v prvním roce vytvoří zapojenou kompozici. Estetický dojem
je tedy okamžitý a další mikroklimatické nebo hygienické funkce
plní vertikální zeleň také hned po instalaci. Při úhynu popínavé
rostliny je nutné ji celou odstranit ze stěny, vysadit novou a opět
mnoho let čekat na kýžený efekt. Naproti tomu při úhynu některé
z rostlin ve vertikální zelené stěně není problém uhynulé jedince
vyměnit. Pokud chceme ozelenit vysokou budovu, není možné
tohoto záměru dosáhnout popínavými rostlinami, které jsou limitovány podle druhu výškou svého vzrůstu. Zelenou stěnu můžeme
naopak vybudovat do libovolné výšky. Dalším významným benefitem je proměnlivost vertikální zahrady. Bývají zde použity různé
druhy rostlin na jedné ploše, takže může být dosaženo zajímavého
efektu po celý rok, ať už je to dlouhodobé a proměnlivé kvetení
nebo tvorba obrazců. Popínavá rostlina naproti tomu kvete nebo
plodí pouze omezenou dobu. Vertikální zahrady mají nesporné
zápory, kterými jsou především pořizovací a provozní náklady, ale
vyváží je spoustou benefitů, které přinesou svému okolí.

Umístěním
vertikální
zahrady na
stěnu
budovy se
nejen zvýší
estetická
hodnota
budovy, ale
dosáhneme
zlepšení
mikroklimatu
v okolí
i tepelných
vlastností
budovy.

https://home.czu.cz/cechovak/
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TEXT A FOTO: JIŘÍ JUŘÍK

cestujeme pěšky i na kole

Červený
lom je již
opuštěný
a začíná
pěkně
zarůstat.

Naučná stezka Klonk
Jedna ze
zastávek
s odpočívadlem na
trase NS
Klonk
Kaplička
v Suchomastech

Na území chráněné krajinné oblasti Český kras vede několik
naučných stezek. Po dvou z nich jsme se již procházeli, dnes
navštívíme další.
Přesný počet naučných stezek (NS), dotýkajících se CHKO Český kras, je podle
oficiálních stránek šest. V internetových

mapách naleznete tři z nich a jednu navíc,
A právě tu si v novém čísle NIKY projdeme.
Jen pro připomenutí, v říjnové NICE
z roku 2014 jsme navštívili zřejmě nejznámější zdejší NS Zlatý kůň, dotýkající
se největší místní krasové atrakce, kterou
bezesporu Koněpruské jeskyně jsou, a následně jsme pokračovali po NS Koukolova
hora – Kotýz.
Dnes si projdeme trasu jmenující se
krátce NS Klonk. Ovšem nejprve, před
vlastní cestou, musí předcházet určitá
upřesnění a upozornění.

NEŽ SE VYDÁTE NA CESTU
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Internet je jistě vynikajícím zdrojem informací, ale je známo, že v mnoha případech se nejedná o informace věrohodné,
případně aktuální. Tato skutečnost se projevila i v případě průzkumu NS Klonk.
Především, podle internetových stránek,
a to i těch oficiálních, tato NS neexistuje.
Jsou uváděny nejrůznější jiné názvy,
například Koněprusy – Borek atp. Podstatné je, že jsme na mnoha místech na
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vlastní oči viděli pojmenování NS Klonk.
Bylo to uvedeno na všech informačních
tabulích, navíc i na zelených směrových
tabulkách na rozcestích.
Další upozornění se opět bude týkat
vlastního značení, které je jednosměrné,
v obráceném směru nejsou značky vidět.
To se týká především terénních úseků, kde
je použito oficiální značení KČT pro NS,
což je bílý čtverec se zelenou úhlopříčkou.
Značky jsou namalovány pouze z jedné
strany nejčastěji stromů, proto je potřeba
procházet NS podle pořadí číslování
zastávek.

Oblast si
oblíbili
i myslivci.
V Borku
stojí zvonice docela
daleko od
kostela.
Kostelík v Borku je bez zvonice.
Pěkně upravená studánka nad suchomastským
rybníkem
Lehce zanikající pivovar v Suchomastech

bulích a je bohužel značně schématická.
Absenci první zastávky však mohou
zachránit informační tabule na navazující
NS Zlatý kůň.
Naštěstí cesta k druhé zastávce je
jasná, vede asi 500 metrů po silnici směr
Bykoš. Na vrcholku stoupání je již zcela
nepřehlédnutelná zastávka číslo dvě. Zde

Třetí varování se týká cyklistů. Pro ně
opravdu není NS Klonk určena, ovšem
pokud si nelibují v riskantní jízdě terénem,
po poli atp. Zvláště sjezd do Suchomast,
který vede po strmé a úzké pěšince, by byl
adrenalinovou výzvou.

KONEČNĚ VYCHÁZÍME

Povinný, bylo již vysvětleno proč, začátek
je u Koněpruských jeskyní, kde by někde
měla být první z celkem čtrnácti informačních zastávek. My jsme ji bohužel
nenašli. Mapa v letáku, který lze stáhnout,
je totožná s mapou na informačních ta-
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Karel IV. stavěl „novou“ Prahu. Druhý růst
pak nastal s příchodem průmyslové revoluce. Do té doby se těžilo převážně
ručně a na malých územích, teprve koncem 19. století nastupuje strojová velkotěžba, která trvá dodnes.
Je nutné rozlišovat mezi lomem již léta
uzavřeným a tím, který je stále v provozu.
Rozdílný vliv obou protikladných typů
lomů nejen na přírodu je evidentní.
Dopady funkčního velkolomu jsou zcela
jasné, mnohdy až fatální. Kde příroda byla,
náhle není a stále ustupuje. Navíc musela
být vytěžena, rozemleta, odvezena. S tím
se váží otřesy, zvýšená doprava, prašnost,
výstavba technologií, změny v rázu krajiny
atd.
Opuštěné lomy představují něco zcela
jiného. Nejstarší malé lomy s krajinou již
takřka splynuly. Nevyužívané novější
lomy mají nejen pro okolní přírodu
nečekaný přínos. Například těžby odkryly
pro geology lokality doposud zcela skryté,
viz. Koněpruské jeskyně nebo profily
Stráň
NPP Klonk
V popředí
figurka
Karlštejnských
šachů,
v pozadí
rodný dům
spisovatele
Cajthamla
Prostředí
velkolomu
Čertovy
schody
působí
poněkud
mar\ansky.

se vyplatí krátce odbočit do lesa neznačenou první cestou vlevo, která vás dovede k působivé vyhlídce nad uzavřený
Červený lom. Další cesta vede za závoru
po široké cestě přímo lesem. Minete
zastávku číslo tři, kolmo přejdete silnici
a za další závoru, u které je cedule informující o tom, že se blížíte k pracujícímu
velkolomu Čertovy schody.

KRÁSNÝ KRAS
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Slovní hříčka v nadpisu je zavádějící.
Označení krasové oblasti nemá zřejmě nic
společného s přídavným jménem krásný.
Pro mnoho lidí, zvláště znalce geologie,
jde jistě o oblast velekrásnou, pro klaustrofobika návštěva krasové jeskyně nejspíš
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krásnou nebude. Poněkud jiným druhem
relativní krásnosti CHKO Český kras je
existence vápencových lomů na jeho
území. Lomy začaly v Českém krasu vznikat za středověku, první větší rozmach
zaznamenaly ve 14. století, když císař

mezinárodního významu. Dále se ve
starých lomech oproti okolní a původní
mnohdy jednotvárné zemědělské krajině
tvoří náhradní stanoviště lesostepních
a skalních ekosystémů. Je nutno připomenout, že lom není jen holá lomová

Výhled na
Suchomasty
z NPP
Klonk
Zámek
v Suchomastech

stěna, ale i příznivější niky, mimo jiné
podzemní štoly pro netopýry nebo zátopová jezírka pro nejrůznější vodní živočichy. Bohužel obnova, sukcese, probíhá z pohledu člověka, obzvlášť toho současného, uspěchaného, značně pomalu.

Z PŘÍRODY MEZI LIDI

Dá se říci, že až k zastávce číslo šest se
jednalo o výlet věnovaný především
přírodě. Poté se již přiblížíte lidským
sídlům, na která se nejprve podíváte
z pěkných vyhlídek ze hřebenu NPP

Klonk. Jedná se o celosvětově významnou geologickou lokalitu představující
hranici mezi silurem a devonem. Vzhledem k důležitosti tohoto místa mu byl
v roce 1977 vystavěn nedaleko Suchomast
unikátní pomník, bohužel trasa NS jej
vynechává. Skalnatý svah je významný
i z hlediska botanického a zoologického.
Hranu nad svahem si oblíbili paraglidisté.
Pole a lesy v okolí pak myslivci.
Po opravdu strmém sestupu do Suchomast se na infotabulích postupně
seznámíte s jejich historií, s jejich rodákem, spisovatelem Františkem Cajthamlem-Liberté, se zdejším zámkem, rybníkem, který obývá paní vodnice, nedalekou
studánkou a dalšími zajímavostmi obce.
Zakončení NS vás pak dovede okolo ryze
současné fotovoltaické elektrárny do části

Borek, kde stojí na dominantním místě
kostel sv. Mikuláše a jeho rozpadlá zvonice.
Až sem jste ušli určitě zajímavých
a poučných sedm kilometrů.

Ve středu
Suchomast
je Mlýnský
rybník
a uprostřed
něj ostrov.
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TEXT: JAKUB HALAŠ, FOTO: ARCHIV MUZEA ŘÍČANY

evvo

MUZEUM ŘÍČANY
HISTORIE A SOUČASNOST MUZEA

Muzeum Říčany vzniklo usnesením městské rady ze dne 8. října 1908
s prohlášením, „že na památku 60ti letého panování Jeho Veličenstva
Císaře a Krále Františka Josefa II zakládá se jubilejní městské
museum v Říčanech”. Muzeum získalo vlastní budovu až po
2. světové válce. Pro muzejní účely ji ve své závěti odkázala paní
Růžena Klímová. Zdobná vilka byla začátkem 80. let částečně opravena socialistickým způsobem. Kompletní rekonstrukce a současné
vybavení je z r. 2009.
„Hnízdo“ je
součástí
venkovní
expozice
„Dobrodružství
v zahradě“
kolem hlavní
budovy
muzea..
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Říčanská
hájovna –
kromě
programů
pro školy či
pedagogy
zde
pořádáme
akce pro
veřejnost
jako Den
Země. Jurta
je zázemím
lesní školky.
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současné době disponuje muzeum zahradou, kde je možné navštívit venkovní expozici „Dobrodružství v zahradě“. Naproti hlavní
budově je expozice „Dvorek“. K Říčanské
hájovně přiléhá venkovní expozice „Les
jako zdroj tradice“ a na louce okolo hájovny se nachází mateřská škola „Lesní klub
Pramínek“. Ta organizačně spadá pod Ekocentrum Říčany. Muzeum provozuje také
Didaktické centrum geologie, které je
otevřené všem školám, skupinám i jednotlivcům z řad široké veřejnosti.
Počátky muzejních sbírek sahají do
doby po roce 1890, kdy došlo v souvislosti s přípravami Národopisné výstavy
českoslovanské k shromáždění prvních
předmětů. Ty se po vzniku muzea roku
1908 staly základem muzejní sbírky.
V následujícím století se sbírka rozrostla o desítky tisíc sbírkových předmětů
a archiválií. Svým charakterem a zaměřením dokumentuje Říčansko zejména
v oborech historie, živá i neživá příroda,
etnografie a archeologie. Jednotlivé předměty představují prehistorické a středo-

V

věké nálezy, kolekci uměleckých děl,
předměty měšťanské i selské domácnosti,
lidové kroje, uniformy, cechovní a řemeslnické památky, nástroje, hračky, předměty náboženského charakteru, herbáře,
preparáty, dermoplastiky atd. Svým významem vyniká sbírka kramářských tisků
a zbraní.

Řada
výukových
programů
probíhá
v přírodě
okolo Říčan.

Otevírací doba Muzea Říčany
Rýdlova 271/14

pondělí – čtvrtek 14:00 – 18:00
pátek
zavřeno
sobota a neděle 13:00 – 18:00

dopolední vstup je rezervován pro školy.

didaktické centrum geologie je otevřeno
od dubna do října během akcí.

Muzeum má v Říčanech velmi
pestrou nabídku programů pro
školní skupiny i pro širokou
veřejnost. Požádali jsme
o rozhovor ředitele muzea
Mgr. Jakuba Halaše a zeptali
jsem se ho, jaké programy jejich
tým aktuálně nabízí školám
a dalším zájemcům o návštěvu
vzdělávacího centra.
Můžete v krátkosti říct, v čem je
Muzeum Říčany zajímavé?
Sami často říkáme, že jsme takové jiné
muzeum. Jiné ve struktuře toho, co
návštěvníkům nabízíme a na koho cílíme.
Hodně se zaměřujeme na vzdělávání dětí
a studentů: vytváříme jim prostor pro
bádání a hravé objevování. Pro představu,
v minulém roce jsme realizovali 550 výukových programů pro školy. Další, co
nabízíme, je vzdělávání a profesní rozvoj
pedagogů. Systematicky pracujeme v oblastech environmentální výchovy a přírodních věd, polytechniky a samozřejmě
nechybí oblast historická. Klasická představa regionálního muzea jako instituce
nabízející především stálou expozici
o historii v našem případě neplatí. Je to
jednak z prostorových důvodů, sídlíme

V programu
o recyklaci
děti vyrábějí
papír.

v prvorepublikové vilce, ale také proto, že
klasický koncept v dnešní době může
oslovit jen málo lidí.

To vypadá, jako kdybyste skoro
ani nebyli muzeum?
Základem každého muzea je tvorba
sbírek a práce s nimi. Nejinak je tomu
u nás, sbírkové předměty a archiválie
slouží například ke studiu pro badatele.
Přibližně čtyřikrát do roka představujeme
novou výstavu. Vždy se snažíme, aby byla
zajímavá jak pro běžné návštěvníky, tak
pro školy. Ukázkou je současná výstava,
která je k vidění až do srpna.

Na Dvorku
naproti hlavní budově
probíhá ve
spolupráci
s Ekocentrem Říčany
komunitní
chov slepic
a králíků
a akce pro
veřejnost.
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i neživé přírody. Návštěvníci zde objevují,
zda u nás žili dinosauři, jak se pracuje
s pazourkovými nástroji, mohou hledat
zkameněliny, hrát si s vodou, rýžovat
granáty a mnoho dalšího.
Geologická laboratoř se špičkovým
vybavením umožňuje například řezání,
broušení a leštění vzorků hornin. Pro školy
i veřejnost je otevřeno od dubna do října.
V týdnu během objednaných programů
a o víkendech při tematicky zaměřených
akcích. Nabídku je možné sledovat na
webu a Facebooku muzea.

Didaktické
centrum
geologie
Muzea
Říčany je
unikátním
prostorem
pro výuku
o neživé
i živé
přírodě.

Co je pro Vás jako ředitele
důležité, kam se snažíte muzeum
při všem, co děláte, směřovat?
Muzeum má velké možnosti jak
předávat znalosti a dovednosti. Musí však
daná témata srozumitelně interpretovat.
Používat metody a techniky, které jsou
aktuální, a to nejen u nás, ale i ve světě,
odstraňovat prach muzeálnosti. Pro mě je
důležité, že jsme prostředníky mezi
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Na výstavách mohou děti i dospělí tvořit
a experimentovat.

Venkovní
pec na
chleba byla
postavena
před pěti
lety. Od té
doby je stále
v provozu
během
výukových
programů
a akcí pro
veřejnost.
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O jakou výstavu jde?
Jmenuje se „Pravěk v obrazech“. Díky
malíři Petru Modlitbovi, což je jeden
z následovníků Zdeňka Buriana, přibližujeme, jak vznikají paleorekonstrukce –
jak umělci společně s vědci na základě
paleontologických nálezů a informací
o dřívějším klimatu rekonstruují obrazy
naší pravěké krajiny.
Říkáte, že máte velmi omezené
prostory, ve kterých navíc

střídáte různé výstavy.
Kde realizujete tolik výukových
programů?
Vzhledem k tomu, že se hodně orientujeme na přírodu, environmentální a historické souvislosti, vybudovali jsme
postupně několik stálých venkovních
expozic. U muzea mohou příchozí
navštívit volně přístupnou interaktivní
expozici „Dobrodružství v zahradě“, hned
naproti využíváme „Dvorek“ s komunitním chovem domácích zvířat. Kolem
Říčanské hájovny, což je naše terénní
pracoviště, kde probíhají i vícedenní programy pro školy, je pro změnu expozice
„Les jako zdroj tradice“. A pak je tu DCG.

Co se pod tou zkratkou skrývá?
Didaktické centrum geologie Muzea
Říčany (DCG) je naše další pracoviště,
které jsme vytvořili společně s 1. ZŠ Říčany, na jejímž pozemku leží, a s městem
Říčany. Troufám si říci, že se jedná
o unikátní prostor nejen v České republice.
Během výukových programů pro školy,
workshopů pro pedagogy i akcí pro
veřejnost tu odhalujeme krásu živé

Mgr. Jakub Halaš
*1976 v Praze, vystudoval PedF UK,
profesně se zaměřuje na geologii
a botaniku, v Muzeu Říčany působil
nejprve jako přírodovědec a v roce 2009
byl jmenován do funkce jeho ředitele.
V době jeho nástupu do funkce mělo
muzeum 3 zaměstnance, v současné
době jich má 15. V roce 2003 založil
ZO ČSOP Ekocentrum Říčany, jehož je
předsedou. Ekocentrum provozuje mj.
lesní mateřskou školku – lesní klub
Pramínek.

Vernisáž aktuální výstavy „Pravěk v obrazech“.
Otevření se účastnil také starosta Říčan Vladimír
Kořen.

veřejností, pedagogy a odborníky. Že
aktivně zasahujeme do vzdělávacího procesu, pracujeme s dětmi od mateřských
škol až po vysokoškolské studenty. Snažíme se přinášet inovace do tradičního
systému vzdělávání. Není nám jedno,
jakým způsobem se vyučuje, jaká je připravenost a možnosti učitelů. Pomáháme
pedagogům se zaváděním „nových“ didaktických metod. Příkladem je badatelsky
orientované vyučování nebo metoda tvořivé hry. V rámci aktuálních projektů podporujeme učitele při osvojování a zavádění těchto prvků do výuky.

Vaše muzeum má široký záběr,
kde berete nápady a kdo to
všechno realizuje?
Při znovuzrození muzea před osmi lety
jsem dostal příležitost přehodit výhybky,
začít s rekonstrukcemi všech budov,
koncepčně nastartovat dnešní směřování

a vybudovat další pilíře financování. Spolu
se získáváním nových projektů, postupně,
člověk po člověku, vznikal úžasný tým.
Tým nadšených lidí sestavený z různorodých profesionálů. To, že jsme získali
důvěru zřizovatele i návštěvníků a o služby Muzea Říčany je zájem, dokonce větší,
než jsme schopni uspokojit, je výsledkem
společné práce.
Pane řediteli, děkujeme Vám za rozhovor a přejeme Vám i muzeu v Říčanech,
aby se stalo trvalým místem k nacházení
dobrého kulturního i naučně vzdělávacího
vyžití pro všechny vaše hosty a návštěvníky.

Na letní
škole pedagogové
objevují
kouzlo práce
s vlnou.

www.ricany.cz/muzeum
Žáci se během výukového programu v Didaktickém centru
geologie Muzea Říčany učí rýžovat granáty.
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malíři přírody

TEXT: VERONIKA VOLDŘICHOVÁ, FOTO: KAROL KUŤKA,

ilustrátoři přírody

Ilustrátorka přírody
LEONA KUŤKOVÁ
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se narodila dne 15.1.1974, vystudovala Gymnázium Lanškroun a soukromá výtvarná studia. Od
roku 1998 se začala věnovat tvorbě soch zvířat
technikou lité broušené sádry. Od roku 2001 kreslí
černobílé a barevné ilustrace s tematikou české
fauny a flóry, z nichž část byla použita jako doprovodné ilustrace knihy Vlastivěda Lanškrounska,
vlastivědného sborníku Lanškrounsko a naučné
stezky v Sázavském údolí a na Lanškrounských rybnících. V roce 2006 obdržela zadání od soukromé
firmy JCCE v Tokiu na vytvoření dvou bronzových
bust majitele firmy a jeho manželky, které jsou
vystaveny v prostorách společnosti. V roce 2007
v souvislosti s realizací soch pro japonského
zákazníka navštívila Japonsko a od roku 2009 do
roku 2011 působila v Japonsku a věnovala se
kreslení ilustrací ptáků. Po návratu do ČR se
věnuje výhradně vědeckým ilustracím české fauny.
V roce 2014 se stala členkou Unie výtvarných
umělců v Hradci Králové. Pravidelně se účastní
výstav hradecké Unie výtvarných umělců. Se členy
Unie vystavovala v Galerii na Hradě v Hradci
Králové, na zámku v Kostelci nad Orlicí, v Křes\anském domě v Klodzku. Vystavovala na samostatných výstavách na Lékařské fakultě UK v Hradci
Králové, v Městské knihovně v Dobrušce, v Muzeu
Boženy Němcové a Muzeu textilu v České Skalici
a v Ornitologické stanici ORNIS v Přerově.
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Brhlík lesní
(akvarel, rozměr 24 x 32 cm
Červenka obecná (akvarel, rozměr 24 x 32 cm)

Mlynařík dlouhoocasý
(akvarel,
rozměr 24 x 32 cm)

Jak jste s ilustrováním přírody začínala?
S ilustrováním přírody jsem začínala v roce 2001, kdy se
v Lanškrouně začaly připravovat naučné stezky na Lanškrounských rybnících a v Sázavském údolí a hledali ilustrátora. Do té
doby jsem se věnovala sochařství, kterým jsem začala svou výtvarnou činnost. Prošla jsem soukromými studii u akademického
sochaře a medailéra Kolářského a také dalšího výtvarníka
a zároveň biologa, který mi poskytl mnoho praktických rad, co se
týká anatomie, výtvarného pojetí a uměleckých technik,
z kterých jsem zvolila u kresby akvarel a v sochařství klasickou
metodu tvorby z hlíny a následné odlévání do sádry. Busty
pro japonskou firmu byly odlity i do bronzu a sádrové odlitky jsem
patinovala. Přes tvorbu portrétů jsem přirozeně došla k zobrazovaní živočichů. První větší sochou, kterou jsem vytvořila, bylo

Sýkořice vousatá
(akvarel, rozměr 24 x 32 cm)
Brkoslav severní
(akvarel, rozměr 24 x 32 cm)

Budníček lesní
(akvarel,
rozměr 24 x 32 cm)

sousoší tří tučňáků. Nejobjemnější mou sochou jsou leguáni
mořští, samice se dvěma mláďaty. Doma jsem chovala
býložravého ještěra leguána zeleného, který mi byl vzorem pro
malou sošku z pálené hlíny. Lákalo mě vytvořit větší sochu, jejímž
námětem se stal další pro mě sympatický mohutný ještěr leguán
mořský ze souostroví Galapág. Svou sochařskou tvorbu jsem
prozatím zakončila sochou tukana krátkozobého a pelikána
hnědého. Pro naučné stezky jsem kreslila ryby, hmyz, savce
a ptáky. Od roku 2009 až dosud se věnuji hlavně kresbě ptáků,
výjimečně i kresbě našich savců a průběžně maluji své čtyři kočky.
Vztah k přírodě mně byl již asi daný a zobrazování všeho živého
je spolu s obdivem a vztahem k přírodě mým spontánním projevem. Ovlivněna okolím jsem sice také byla, ale nejpodstatnější
pro mě byl pocit sounáležitosti s přírodou, touha po pozorování jak
volně u nás žijících živočichů, hlavně ptáků, tak touha po
pozorování všeho živého v zoologických zahradách u nás
i v zoologických zahradách a parcích různých zemí světa. Mnoho
času jsem věnovala návštěvám v zoologických zahradách
v Japonsku (Tokio, Kamakura, Yokohama) a v mořském akvariu
Sea Paradise v Yokohamě. Dále jsem navštívila ZOO v Honolulu
na Havajských ostrovech. Jedním z mých splněných snů byla
návštěva expozic mých oblíbených papoušků v ptačích parcích
na Bali a Tenerife. Kladný vztah k přírodě a otázky týkající se
problémů životního prostředí a ochrany přírody je pro mě důležitou součástí života. Ve své práci se snažím zobrazovat křehkou
krásu přírody a tvorů, kterých neustále ubývá. V běžném životě
velmi dbám na to, abych chránila přírodu svým ekologickým
přístupem k okolí (třídění odpadu, šetření energiemi atd.)
Veganství je pak pro mě celou životní filozofií. Téměř celý život
jsem vegetariánem a veganem třetím rokem. Pokud se setkám

s pochopením mého postoje, snažím se i v nejbližším okolí
vysvětlit, jak se dá vyhnout některým věcem, které vedou k utrpení
zvířat či ničení přírody.

Ptačí park
na ostrově
Bali

Co nejraději kreslíte a co Vás na ilustrování nejvíc
baví?
Ilustrace ptáků mě velmi přitahuje. Pojí se s tím i to, že sledovat ptáky v mém okolí je nejdostupnější. Má pozorování jsou
individuální, ale měla jsem možnost se párkrát setkat i s ornitology
v našem městě a několikrát jsem navštívila ornitologickou stanici
ORNIS v Přerově. Mé vidění všech živých tvorů se odráží v jejich
zobrazování. Neustále hledám nejen věrnost zobrazovaného, ale
Hrdlička divoká (akvarel, rozměr 30 x 40 cm)
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Ptačí park na ostrově Bali

Holub hřivnáč
(akvarel, rozměr 30 x 40 cm)

Máte nějaké ilustrátorské přání nebo plány do
budoucna?
V budoucnu bych si přála uspořádat opět nějaké výstavy, publikovat své kresby a mít více příležitostí k poznávání přírody.
A kromě našich ptáků zobrazovat i exotické papoušky, pokud mně
na to vyjde čas. Tento rok se budu také podílet svými kresbami na
tvorbě výukového programu pro děti od MŠ do ZŠ nazvaném
Přírodní učebna pro Slovanské hradiště v Mikulčicích, pobočky
Masarykova muzea v Hodoníně.
Paní Kuťková, děkujeme za rozhovor a přejeme Vám spokojenost a úspěchy ve Vaší další výtvarné tvorbě.

Vlha pestrá
(akvarel, rozměr 30 x 40 cm)

především odraz duše každého krásného opeřeného tvora či jiného
živočicha. Jinak také ráda maluji papoušky, ti patřili již od dětství
do mého života. K nim jsem vždy cítila zvláštní přitažlivost.
Fascinující jsou z mého pohledu novozélandští papoušci kakapo
soví a nestor kea a také velmi obdivuji papoušky z čeledi
kakaduovití. Velkou expozici papoušků nestor kea a expozici
s velkou rozmanitostí kakaduovitých jsem navštívila v již
zmíněném Loro parku na Tenerife.
6/2017

Jak se ilustrování snoubí s Vaším povoláním?
V současné době se věnuji výhradně výtvarné činnosti, což je
mým dalším splněným snem.
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Ledňáček říční (akvarel, rozměr 24 x 32 cm)

Jeřábek lesní
(akvarel, rozměr 30 x 40 cm)

Bažant obecný
(akvarel, rozměr 30 x 40 cm)

Amazoňan ohnivý
(akvarel,
rozměr 42 x 56 cm)

Plch velký
(akvarel,
rozměr 24 x 32 cm)

Veverka obecná (akvarel, rozměr 30 x 40 cm)

Zajíc polní (akvarel, rozměr 30 x 40 cm)

www.facebook.com/leona.ilustrace
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Koněpruské jeskyně
FOTO: JOSEF MOTTL

