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pro přírodu, čtenáře opět přivádí v úžas,
tentokrát nad netušeně bohatým emočním
světem zvířat. 

V této knize nám Peter Wohlleben
zprostředkovává nejnovější vědecké po-
znatky a prokládá je poutavými příběhy
a vlastními prožitky. Dozvídáme se tak
velice čtivou formou o dosud málo pro-
zkoumaných, avšak nanejvýš rozman-
itých citech a chování lesních i domá-
cích zvířat. A tu si rázem uvědomíme,
že zvířata jsou nám mnohem blíž, než
jsme kdy tušili. Fascinující, poučné 
a místy až neuvěřitelné!

lesníka a ukazuje nám les ze zcela nové
stránky. Jeho zábavná knížka, plná no-
vých informací o stromech a lesích, nás
přivádí k úžasu nad zázraky přírody. Ve
vynikajícím překladu PhDr. Magdaleny
Havlové.

NEBO
Les je podivuhodné místo, kde se odehrá-
vají překvapivé věci: stromy navzájem
komunikují. Láskyplně se starají o svoje
potomstvo a pečují dokonce i o své staré
a nemocné sousedy. Stromy vnímají, cítí 
a mají i paměť. Neuvěřitelné? Ale pravdi-
vé! Lesník Peter Wohlleben spojuje ve
fascinujících příbězích o netušených
schopnostech stromů nejnovější vědecké
poznatky se svými vlastními bohatými
zkušenostmi. Ve stínech hvozdů nám tak
osvětluje mnoho překvapivého a otevírá
oči tak, abychom i my mohli objevovat
jejich životní cesty a tajemství.
„Fascinující kniha o lesních velikánech,
kterým se podařilo dokonale skrýt své
schopnosti před naším zrakem.“

Die Welt
„Svátek pro každého milovníka lesa.“

Buchjournal
„Při příští procházce lesem bude čtenář
vnímat okolní zelený svět novým pohle-
dem.“

Bild der Wissenschaft
„Wohlleben pro nás znovu objevil les
a v něm celý nový svět“

LiteraturSpiegel

CITOVÝ ŽIVOT ZVÍŘAT –
LÁSKA, ZÁRMUTEK,
SOUCÍTĚNÍ – ÚŽASNÁ TVÁŘ
SKRYTÉHO SVĚTA

Starostlivě pečující veverky, věrně
milující krkavci, soucitné myšky a truch-
lící laně – také si tyto city spojujete jen 
s lidmi? Peter Wohlleben, lesník a autor
bestsellerů, člověk s vášnivým zaujetím

2

Německý bestseller Tajný život stromů se již třetím rokem drží 
na žebříčku nejprodávanějších knih a získává si nadšené čtenáře ve
stále více zemích.

L es je pro mnohé z nás vytou-
ženým místem odpočinku. Je
synonymem ticha a nedotčené

přírody. Renomovaný lesník Peter
Wohlleben nám dává nahlédnout do 
skrytého života stromů a odhaluje
nečekané skutečnosti: stromy mají pa-
měť, předávají si informace, pociťují
bolesti, dokonce mohou dostat úpal a ča-
sem se jim tvoří vrásky. Mnohé stromy,
jako například duby, spolu navzájem
komunikují prostřednictvím vonných
látek. V okamžiku, kdy je některý ze
stromů napaden hmyzem, vysílá vůně
jako signály a všechny stromy v okolí
upozorní na nebezpečí. Peter Wohlleben
čerpá ze svých mnohaletých zkušeností10
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knihy o přírodě

Tajný život stromů
CO CÍTÍ, JAK KOMUNIKUJÍ – OBJEVOVÁNÍ 
FASCINUJÍCÍHO SVĚTA

O autOrOvi
Peter Wohlleben (nar. 1964) se chtěl už
jako dítě stát ochráncem přírody.
vystudoval lesnictví a pracoval víc než
dvacet let jako úředník zemské lesní
správy. aby mohl realizovat své
představy o ochraně životního prostředí,
zaměstnání opustil. Dnes řídí ekologické
lesní hospodářství v regionu Eifel
v Porýní, kde usiluje o návrat pralesů.
Je zván do mnoha televizních pořadů,
přednáší, pořádá semináře a píše knihy
o lese a ochraně přírody.

www.knihykazda.cz/tajny-zivot-stromu-co-citi-jak-komunikuji, www.knihykazda.cz/citovy-zivot-zvirat



L éto, a to i to babí už je za námi. Pestře zbarvená krajina nenechává niko-
ho na pochybách, že se pomalu blíží zima. Čekají nás listopadové 
a prosincové plískanice, denního světla si asi taky moc neužijeme, a tak

pohodlné křeslo a něco pěkného ke čtení bude pro následující týdny ta správná
volba. Snažili jsme se připravit zajímavé články a informace i do tohoto čísla.
Hned v úvodu vám představujeme dvě ojedinělé knihy, které se tak trochu
vymykají standardním popularizačním publikacím o přírodě. Jejich autor,
Peter Wohlleben v nich čtivým a poutavým způsobem popisuje nečekaná a má-
lo známá tajemství života stromů, ale i nejnovější poznatky o vnitro i mezi-
druhovém emočním a citovém chování zvířat. v Německu se obě knihy staly
bestsellery a my máme nyní příležitost si je přečíst i v češtině. Přestože se pub-
likace asi nestanou součástí vědeckých knihoven, určitě stojí za to si je přečíst
už jenom proto, jaké otázky otevírají a jaké odpovědi na ně přinášejí. Ocitnete
se ve fascinujícím světě neznáma, a to k podzimním dnům patří.
Když jsme dělali rozhovor s rNDr. Šancem o jeho pohledu  na  životní pro-
středí a ochranu přírody ve Středočeském kraji a vizích do budoucna, vůbec
nás nenapadlo, že pan radní ve chvíli, kdy půjde časopis do distribuce, radním
už nebude. Politika je ošemetná věc, ale rozhodli jsme se rozhovor přesto
uveřejnit, protože diskutovaná témata jsou nadčasová a budou na stole „ať
tam bude tonda nebo Pepík“. až se situace stabilizuje, požádáme o rozhovor
nového pana radního či paní radní.
v tématické části NiKa jsme se zaměřili na oblast okolo naší největší řeky –
Labe. ať už dr. Jan Plesník s problematikou invazních druhů, Jiří Juřík
s náměty na výlet nebo dr. Ondřej Bílek s představením  Natury 2000 přinášejí
zajímavý pohled na část Labe a jeho povodí. Řeky, a vůbec vodní toky, jsou
přirozenými tepnami krajiny. Proto je jejich role pro geomorfologii území, ale
i při utváření společenstev zásadní.  Co na druhou stranu vodní toky pro kra-
jinu znamenají, obsahuje vzpomínka na povodně 2002. Pokračováním pou-
tavého a trochu i polemického pohledu ing. tomáše Justa na rybníky, vodní
toky a mokřady uzavíráme dvoudílný článek k tomuto tématu, jehož první část
jsme otiskli v minulém čísle (připomínám, že komu některé číslo uteklo, najde
ho ke stažení na webu: www.nika-casopis.cz).
Postupně otevíráme některá témata spojená s městským prostředím. Konec
konců většina z nás bydlí v menším či větším sídle, takže toto téma máme každý
den přímo před sebou. Příklad z Londýna může být inspirací i pro nás.
Doporučuji článek ing. Kateřiny Čechové o vertikálních zahradách. věříme,
že pro města je to téma budoucnosti – kvalita života ve městech – z toho
důvodu budeme postupně publikovat další příklady.
Ornita vás v rámci programu „Zvyšování hnízdních možností ptáků ve spolu-
práci se školami“ seznámí s vhodnými aktivitami při ochraně ptactva na 
podzim a v zimě. věřím, že tyto nenáročné, ale mimořádně záslužné programy
vás zaujmou, a třeba se i do programu zapojíte. v rámci seriálu představuje-
me dalšího z ilustrátorů přírody. Zdeněk Doležal už není mezi námi, ale bylo
by chybou a hrubým opomenutím nepřipomenout jeho záslužnou činnost,
výtvarně i přírodovědně mimořádné zdařilé ilustrace, stejně jako jeho životní
příběh.
Doufám, že vás nová NiKa potěší, protože další plánujeme až po Novém roce,
přejeme vám za celou redakci veselé vánoce a šťastný nový rok 2018. 

Miloš Gregar, šéfredaktor
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Před několika dny se objevila
zpráva o memorandu o vodě,
které by mělo podepsat hlavní
město se Středočeským krajem.
Jaké jsou problémy s vodou?

Jde především o zásobování pitnou
vodou. Praha je závislá na vodních zdro-
jích, které se nacházejí na území Středo-
českého kraje, a naopak jsou okolo me-
tropole obce, které odebírají pitnou vodu
z pražské vodovodní sítě. Naštěstí 
zdroj Švihov – Želivka je dostačující,
nyní je spotřeba asi 50 procent, dosta-

Jak bylo v úvodu naznačeno,
Středočeský kraj nemá své 
krajské město, jak tuto 
neobvyklost vnímáte vy?

Středočeský kraj opravdu nemá
regionální logiku. Na jedné straně jsou
střední Čechy nejen z přírodního hlediska
velice pestré, jsou zde lesy, řeky, vodní
plochy, skály, hory. Do toho se rozrůstají
příměstské výstavby v okresech Praha
východ a západ. Díky tomu je zde plno
zajímavých výzev, například vodní a od-
padové hospodářství, hrozící sucha, neod-
kanalizované obce, sílící doprava.

Proberme si postupně jednotlivé
oblasti. Čím byste začal?

Určitým problémem je skutečnost, že
od roku 2024 nebudou moci obce skládko-
vat směsný komunální odpad, což samy
obce bez naší pomoci těžko vyřeší. Je zde
však dlouhodobá koncepce, nejen středo-
česká, ale i celonárodní, na energetické
využití odpadů. Zřejmě dojde k přestavbě
mělnické teplárny na spalovnu produku-
jící opět teplo, čímž se ekonomicky
zvýhodní tento budoucí způsob likvidace
odpadů.

1 Švihov -
Želivka,

zdroj vody
nejen 

pro Prahu

2 Podzim
na vodní

nádrži Slapy

4

Každý správný kraj má své 
krajské město, výjimku však tvoří
kraj Středočeský. Jeho hejtman-
ský úřad sídlí takřka v centru
Prahy, kterou celou vlastní kraj
obepíná. Nejenom o této zvlášt-
nosti, ale i o dalších aspektech
soužití Středočechů a Pražanů
jsme si povídali s radním
Středočeského kraje pro oblast
životního prostředí a zemědělství
RNDr. Ivo Šancem, CSc.

Rozhovor pro náš časopis
začněme poněkud osobně. Nyní
jste radním pro životní prostředí,
jak se vyvíjel váš vztah
k přírodě?

Vyrůstal jsem na venkově, v Pod-
krkonoší. Již od dětství jsem rád chodil do
lesů, zajímal se o ptáky, minerály. Zhruba
od třinácti let jsem s kroužkem z domu
mládeže jezdil po tehdejším Česko-
slovensku a sbíral minerály. Bylo tedy
jasné, že chci studovat geologii, minera-
logii, což jsem po gymnáziu splnil. Šlo
tedy o plynulý vývoj, který následně
ovlivnily společenské změny, a po roce
1990 jsem se začal věnovat politice, ale
můj kladný vztah k přírodě přetrvává
dodnes. Do přírody stále rád chodím, zde
si nejlépe odpočinu.

rozhovor

Pestrost
Středočeského kraje

1 2
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Je důležité dostat lidi z aut a naučit je
cestovat více třeba vlaky. Osobně dojíždím
do práce z Kutné Hory, jedu autem do
Kolína, kde přesedám na vlak. Je to
pohodlné, rychlé a čas ve vlaku není
takovou ztrátou jako v autě. 

Úkolů je nemálo. Co se daří?
Snažíme se pomoci při rozvoji vodo-

vodů, kanalizace, při protipovodňových
opatřeních či snížením dopadů sucha,
připomínám spolupráci s Prahou. Zají-
mavý je projekt vodovodu v tělese dál-
nice D3, který by dovedl pitnou vodu na
jih kraje.

Na závěr rozhovoru si dovolíme
položit takřka klasickou otázku,
váš osobní sen ve vztahu
Středočeský kraj a životní
prostředí?

Stručně. Všichni Středočeši mají vyře-
šeno čistění odpadních vod, zásobování
pitnou vodou. Rovněž si přeji, aby se stav
přírody, lesů, vod, přírodních památek
alespoň nezhoršoval. To mi nyní stačí.

Děkujeme za rozhovor.

čující je rovněž přivaděč do Prahy. Je
však potřeba posílit pražskou vodovodní
síť, aby byla schopna zásobovat obce po
obvodu města, které se velmi rychle
rozrůstají.

Dalším problémem jsou drobnější
toky, které přitékají do Prahy ze Stře-
dočeského kraje a které nejsou dostatečně
čisté, aby se mohly kvalitně rekreačně
využívat. I tady musíme obcím pomoci
s jejich přečištěním.

Další nezbytností pro život 
je vzduch, kvalita ovzduší.

Zde jde především o automobilovou
dopravu, která se neustále zvyšuje. Záro-
veň se vylepšuje i technický pokrok, který
by měl pomáhat. Je však otázkou, zda je
tomu opravdu tak. Toto je ovšem mnohem
širší problematika, kterou se zabývají i jiné 
sektory, například dopravy a místního
rozvoje.

3 Křivoklát.
Ke Středo-
českému
kraji patří 
i řada 
kulturních
památek.

4 Skalní
útvar
Pokličky.
CHKO
Kokořínsko-
Máchův
kraj

5 Chaty 
v údolí
Sázavy

6 Odpadky,
kam s nimi.

5

www.kr-stredocesky.cz
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Amazonku, hrají při šíření planě ros-
toucích rostlin, volně žijících živočichů 
a dalších organismů, jako jsou kupř. řasy
a houby, dvojí roli. Pro na samotnou vodu

nebo její blízkost výskytem vázané orga-
nismy fungují jako biokoridory umož-
ňující pohyb takových druhů v současném,
člověkem v různé míře narušeném pro-
středí. Naopak pro druhy upřednostňující
jiné biotopy mohou představovat jen 
těžko překonatelnou překážku, zejména
pokud jde o po souši se pohybující orga-
nismy, které nedokáží plavat. 

Jak nám do zmiňovaného schématu
zapadají invazní nepůvodní druhy? I na ně
mají vodní toky dvojí dopad stejný, jak
jsme jej popsali. V následujících řádcích 
se proto zaměříme na v České republice
nepůvodní planě rostoucí rostliny a volně
žijící živočichy, kteří se chovají invazně 
a jejichž šíření významným způsobem
napomáhá jedna z největších řek a vod-
ních cest celé Evropy.   

VETŘELCI PŘICHÁZEJÍ Z LODÍ
Zdaleka nejznámějším příkladem invaz-
ního nepůvodního druhu, jehož šíření
umožnilo Labe, zůstává krysa obecná
(rattus rattus).

Původ známého hlodavce zůstával
dlouhou dobu záhadou. Stejně jako v dal-
ších případech najít rozumné vysvětlení
pomohly až soudobé genetické postupy.
Dnes máme za to, že původním domo-
vem krysy byla jihovýchodní Asie, s vel-
kou pravděpodobností Malajsie. Odtud se
jako nenáročný, novému prostředí rychle
se přizpůsobivý živočich, dostala přes

jelikož jeden z kamenů úrazu spočívá v ne
zcela jednoznačné terminologii, připomí-
náme ji v rámečku na straně 7.

LABE, NÁŠ OSUD
Neškodí připomenout, že vodní toky, od
malé horské bystřiny až po dolní

Kvetoucí
netýkavku
žláznatou

(Impatiens
glandulife-

ra) nelze
v přírodě
přehléd-

nout.

Krysa 
obecná 

(Rattus rat-
tus) se po
zeměkouli

rozšířila
námořní 

i říční lodní
dopravou.

Invazní nepůvodní druhy 
SE NEVYHÝBAJÍ ANI POLABÍ

6

„Čeští ochranáři vyhlásili nelítostnou válku nepůvodním druhům“,
„Zakáží nám pěstovat brambory?“, nebo „Hubte nepůvodní druhy
jakýmkoli způsobem, přikazuje Brusel“, křičely nedávno četné titulky
v tisku či na webových stránkách. 

J en málokterá otázka související se
životním prostředím vzbudila mezi
odbornou a nejširší veřejností ob-

dobnou vlnu emocí jako záležitosti spo-
jené s invazními nepůvodními druhy. Kro-
mě objektivních údajů založených na dů-
kazech zazněla zejména v souvislosti s při-
jetím příslušné legislativy Evropské unie 
a následnou připravovanou novelou zá-
kona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody 
a krajiny, v platném znění, v místy značně
vzrušené debatě řada polopravd, mýtů 
i vyslovených nesmyslů. Symbolickou
mohutnou dávku oleje do beztak silně
plápolajícího ohně přilil neregulovaný
příliv přistěhovalců, ať už skutečných
běženců nebo ekonomických migrantů, 
do Evropy na podzim 2015.

O invazních nepůvodních druzích již
v našem časopise vyšel, a to ještě před
vypuknutím uvedené diskuse, podrobný
článek (Nika. 35, 24-29, 2014). Nicméně10
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Indii do Egypta. Protože dolní tok Nilu
představoval těžko nahraditelnou obilni-
ci Říma, pronikala velmi úspěšně dál do
Evropy. A tak první doklady o jejím výsky-
tu na území ČR pocházejí z pražského
sídla českých knížat z doby prvních
Přemyslovců. Prostředí středověkých lid-
ských sídel, kde hygiena rozhodně nebyla
prioritou, kryse plně vyhovovalo.

Druhá vlna osídlení Čech uvedeným
myšovitým, 13 – 18 cm velkým savcem
s ocasem dlouhým 15 – 22 cm spadá do
druhé poloviny 19. století a souvisí právě
s lodní dopravou po Labi. Krysa totiž jako
původně stromové zvíře výborně šplhá 
a skáče nejen po větvích: bez potíží se
dokáže dostat na souš z člunu po laně.
Podíváme-li se na mapu současného roz-
šíření krysy v České republice na této
straně nahoře, je opatrné, že se soustře-
ďuje kolem Labe a dolních úseků jeho
přítoků v severních a středních Čechách
[zdroj Anděra M. (2017): Mapa rozšíření
Rattus rattus v České republice. In: Zicha
O. (ed.) Biological Library – BioLib.
Citováno 19.10.2017. Dostupné na
https://www.biolib.cz/cz/taxonmap/id21/]. 

Právě na lodích se krysy dopravily na
četné ostrovy, zejména v Tichomoří, jižní
části Atlantského oceánu a v Karibském
moři, kde nezřídka významně snížily
početnost mnoha původních druhů: v ně-
kterých případech mají na svědomí úplné
vyhubení některých zástupců tamější

Invazní nepůvodní druhy – jak to vidí vědec, ochránce přírody a politik
Jako by nestačilo, že invazní nepůvodní druhy představují předmět bohužel často před-
pojatých debat, žádoucí dorozumění mezi zájmovými skupinami, z nejrůznějších důvodů zaintereso-
vanými do uvedené problematiky, ještě ztěžuje nejednotná terminologie. 
Neškodí připomenout, že biologové a ekologové považují za invazní všechny nepůvodní druhy
organismů, jež se mimo původní areál výskytu rychle a úspěšně šíří. v překotně se rozvíjejícím
vědeckém oboru, biologii invazí, v němž zejména čeští botanici patří k absolutní světové špičce,
tedy není rozhodující, zda nepůvodní druh působí na přírodu kladně nebo záporně. 
Jiná situace ale nastala a nastává v ochraně přírody a krajiny. v koncepcích, strategiích, pro-
gramech, projektech i každodenních činnostech souvisejících s péčí o přírodní a krajinné dědictví,
chápeme jako nepůvodní všechny druhy, poddruhy nebo nižší taxony, neúmyslně zavlečené nebo
naopak záměrně vysazené mimo svůj přirozený dřívější nebo současný areál rozšíření. invazní
nepůvodní druh následně představuje nepůvodní druh, jehož zavlečení či vysazení a/nebo šíření
ohrožuje biologickou rozmanitost, tedy jiné druhy včetně jejich dědičné hmoty, ekosystémy nebo
přirozené procesy.  Z tohoto pohledu není pro určení toho, které nepůvodní druhy jsou invazní,
důležité, jestli ohrožují lidské zdraví nebo zda působí jinou, obvykle hospodářskou újmu. Jednoduše
řečeno, invazní nepůvodní druhy tvoří podmnožinu nepůvodních druhů. Jde skutečně o podm-
nožinu: i když se situace pochopitelně může u různých taxonomických či ekologických/funkčních
skupin v rozdílných částech světa lišit, podíl invazních druhů z nepůvodních v ochranářském pojetí
kolísá mezi 1 – 15 %, nejčastěji dosahuje asi 10 %. 
Politici a řídící pracovníci si s terminologií občas nedělají těžkou hlavu a za invazní prohlašují bez
uzardění i nepůvodní druhy, které nejenže přírodě neškodí, ale z jejichž existence mají lidé
dlouhodobý užitek. 
Není bez zajímavosti, že jak vědecký, tak ochranářský přístup přitom zahrnuje nejen  celé jedince,
ale i jejich nejrůznější propagule. Propagule není nic jiného než jakákoli část organismu, která je
schopná samostatné existence včetně rozmnožování: jsou jí kupř. jak pohlavní buňky, tak semena,
vajíčka nebo oddenky. 
Některé rychle se šířící planě rostoucí rostliny, volně žijící živočichové a další organismy, kupř.
houby, vystupují zejména v hromadných sdělovacích prostředcích jako invazní nepůvodní, i když
tomu tak není. Přímo modelový příklad představuje v České republice v poslední době se rozšiřující
bobr evropský (Castor fiber) – podrobněji viz Nika, 35, 2, 25-29, 2016 - nebo vlk obecný (Canis
lupus). Expanzní, někdy také expanzivní druhy zahrnují v určité oblasti původní druhy, které kolo-
nizují nové lokality, a to buď mimo původní areál rozšíření, nebo naopak přímo v něm. 

Současné
rozšíření
krysy 
obecné
v České
republice
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pomocí 2–3 cm dlouhých tobolek.
Z dětských let si pamatujeme, že při do-
tyku praskají, takže rostlina umí vystřelit
semena až několik metrů daleko. Zmi-
ňovaná bylina na březích toků, kam se
semena dostávají mj. vodou, potlačuje
původní rostlinné druhy. V přírodě ne-
zřídka platí, že jen máloco v ní bývá abso-
lutní. Jak nedávno potvrdili čeští botanici,
původní rostlinné druhy naštěstí dokáží,
byť v omezené míře, za určitých podmínek
růst i v hustém porostu netýkavky žláz-
naté. Vysvětlení můžeme spatřovat ve
spíše slabším kořenovém systému uvedené
invazní byliny. Navíc v průběhu tzv.
samoředění nápadně klesá její populační
hustota, protože nejenže sílí vnitrodruhová
kompetice (konkurence) mezi jedinci, ale
slabší příslušníci dané populace netýkavky
žláznaté se lámou mj. v důsledku zatížení
liánovitými rostlinami.   

Radost z netýkavky nemají ani vodo-
hospodáři, zemědělci či ekonomové. Její
husté porosty mohou zvyšovat nebezpečí
jak nečekaných záplav, tak nežádoucí 
a často podceňované půdní eroze. Poté, co
samy podlehly jarním mrazíkům, totiž
ponechávají břehy odkryté, bez nezbyt-
ného ochranného vegetačního pokryvu. 
Po povodních, které v roce 1997 tragicky
zasáhly Moravu, převládá netýkavka
zejména v místech, kde nebylo obnoveno
do té doby pravidelné kosení. 

Pravdou zůstává, že růžové výrazně vonící
květy jednoleté netýkavky nelze v přírodě
přehlédnout, a to nemusejí vytvářet hustý
jednolitý porost. Obdobná místa najdeme
rovněž podél Labe a jeho přítoků, a to i ve
větších městech. 

Proč ochránci přírody vidí netýkavku
v naší krajině vysloveně neradi? Stejně
jako ostatní netýkavky se rozmnožuje

Činitelem,
který

omezuje
šíření nutrie

říční
(Myocastor

coypus)
v ČR,

zůstávají
tvrdé zimy:

chladnou 
a mrazivou

část roku
nepřežije až

devět
z deseti

volně
žijících
zvířat.
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fauny. Ostatně angličtina má pro krysu
hned několik výrazů. Black rat, tedy krysa
černá, může být poněkud zavádějící, pro-
tože kromě vysloveně tmavých jedinců
může její zbarvení být i šedohnědé či do
rezava s nápadně světlým až bílým
břichem. Označení roof rat odkazuje na 
to, že krysa na rozdíl od s ní často
zaměňovaného potkana (rattus norvegi-

cus) vyhledává sušší a teplejší místa
nejraději v dřevěných stavbách včetně půd
a střech. Na fakt, že se krysa rozšířila po
značné části zeměkoule pomocí mořských
i říčních plavidel, odkazuje jméno ship rat,
což doslova znamená lodní krysa. O no-
vějších názorech na úlohu krysy při
rozšiřování nebezpečných infekcí, hlavně
moru, informuje rámeček na straně 9.

NEZMAR Z INDIE
Až z řídkých, ale dostatečně vlhkých lesů
v předhůří Himalájí do přírody v České
republice pronikl další potížista – netýkav-
ka žláznatá (impatiens glandulifera).
Oblíbená rostlina, jejíž lodyhy mohou za
vhodných podmínek dosáhnout až 2,5 met-
rů výšky, se u nás stala natolik běžnou, 
že ji mnozí lidé považují za původní.
Stejně jako kupř. nechvalně proslulý
bolševník velkolepý (Heracleum man-
tegazzianum) se ale na území ČR dostala
jako netradiční ozdoba zámeckých a měst-
ských parků a později také veřejných 
i soukromých zahrad již v 19. století.10
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Vegetaci údolních niv tvoří velmi často
nepůvodní invazní rostliny, které na naše území
byly neúmyslně zavlečeny nebo záměrně
vysazeny teprve v posledních desetiletích 
či stoletích a které označujeme jako neofyty. 



Začátkem 70. let minulého století se
začaly objevovat první zprávy o tom, že
uvedení velcí hlodavci uprchlí z farem či
záměrně vypuštění do různých lokalit žijí
v České republice ve volné přírodě. V sou-
vislosti s útlumem chovu se nutrie začala
v naší krajině objevovat mnohem častěji 
a dlouhodoběji v ní úspěšně přežívat.
Nutrii si lidé občas pletou s ondatrou piž-
movou (viz rámeček na straně 11.

Nutrie se podél Labe nevyhýbají ani
městům: najdeme je kupř. v Ústí nad
Labem, Děčíně, Mělníce, Neratovicích či v
Hradci Králové. Takový výskyt zcela
zákonitě láká veřejnost, která si navykla
chodit je krmit stejně jako labutě. Nutrie
lidé považují za roztomilá zvířátka, 
zvláště když dospělci s mláďaty panáč-
kováním žadoní o potravu. Přitom nega-
tivní dopad těchto pozpruhodných zvířat
na přírodu i hospodářství je dobře známý 
a vyčíslený, i když v České republice není
tak významný jako v některých evrop-
ských zemích. 

NEZVANÝ POŽÍRAČ RYBÍCH
JIKER SE DOSTAL I DO LABE 
Zcela nedávno, v roce 2015, se v Labi,
konkrétně v úseku mezi Děčínem a Ústím
nad Labem, objevila jako nechtěná novin-
ka zvláštní ryba dosahující délky nanejvýš

NUTRIE: VÍTANÉ OŽIVENÍ,
NEBO BUDOUCÍ HROZBA? 
O poměrně velkém hlodavci pocháze-
jícím z Jižní Ameriky, nutrii říční
(Myocastor coypus), jsme již před
nedávnem psali (Nika, 35, 2, 25-29, 2016).
Pro hustou srst, umožňující původem
jihoamerickému býložravci dokonale se
pohybovat ve vodním prostředí, bývala
běžně a ve velkém množství chovaná na
farmách. Málokdo ví, že v 60. a 70. letech
20. století, kdy byly výkupní ceny kožek
stabilně vysoké, patřilo Československo
díky malochovům i velkochovům mezi
nejvýznamnější chovatele nutrií i v celo-
světovém měřítku. 

Klesající poptávka po kožešinách
nutrií, omezení dotací a spíše symbolické
výkupní ceny vedly k uzavření četných
farem chovajících nutrie také v ČR. Pokud
se dnes u nás stále ještě chovají, tak pro
lehce stravitelné vláknité maso s nízkým
obsahem cholesterolu a vysokým podílem
bílkovin. 

Rozšiřuje černou smrt jenom krysa obecná?
téměř žádná stať o kryse obecné neopomene zmínit, že hostí blechy obecné (Pulex irri-
tans) a morové (Xenopsylla cheopis) vyvolávající mj. obávanou černou smrt – mor.
Zmíněná člověku velmi nebezpečná choroba katastrofálně sužovala zejména
středověkou Evropu, kde za oběť morovým epidemiím padlo podle střízlivých odhadů
mezi polovinou 14. století a 18. stoletím 100 milionů lidí. Poslední vlna moru byla
v Čechách a na Moravě zaznamenána ještě v období 1713 -1715. Jen v našem hlavním
městě při ní zemřelo na 12–13 000 obyvatel, tedy každý čtvrtý Pražan. Podle na svou
dobu překvapivě přesných záznamů tehdy ztratily Čechy a Morava na 200 000 osob
různého stáří.
Bohužel černá smrt není minulostí, o níž by se psalo jen ve středověkých kronikách.
Snad nejvíce sužuje Madagaskar. Od počátku 80. let 20. století byl na něm každý rok
zaznamenán alespoň jeden případ nákazy morem. Chorobu často roznášejí krysy
prchající před četnými a nezřídka velkoplošnými lesními požáry, které jsou na
největším africkém ostrově naprosto běžné. v říjnu 2017 si černá smrt na Madagaskaru
podle informací Světové zdravotnické organizace (WHO) vyžádala téměř sto obětí.
Podezření na první případ hlásí také Seychely. Johannesburg, Nairobi a addis abeba,
města, jež mají s madagaskarským antananarivem přímé letecké spojení, proto začaly
na letištích provádět zdravotní kontroly. v červenci 2014 kvůli moru uzavřela čínská
vláda přístupové cesty k městu Jü-men na severozápadě země, v němž žije na 30 000
obyvatel. O rok později řádil mor dokonce i ve Spojených státech: v Coloradu 
a Kalifornii na černou smrt zemřeli tři lidé, z toho jeden dospělý.  
Norští a švýcarští vědci, kteří se nedávno podrobně podívali na 7 700 případů
propuknutí moru na našem kontinentě, došli k překvapivému závěru. Protože krysám
vysloveně svědčí léto s minimem srážek, měly by epidemie moru spadat právě do
takových roků. Není tomu tak. Biologové proto přišli s vysvětlením, že mor se dostával
na náš kontinent Hedvábnou stezkou z vnitřní asie, a to prostřednictvím jiných
hlodavců, v domácnostech často chovaných pískomilů (Gerbillinae). ukázalo se, že
vlny černé smrti v Evropě propukaly poté, co ve střední asii zažívali vlhké jaro a teplé
léto, ideální podmínky pro masové rozmnožování nenápadných pískomilů. uvedenou
myšlenku podporuje i to, že se mor nevyskytoval v prostoru od velké Británie po ural
neustále, ale nárazově, i když krysy v něm tou dobou žily trvale a ve vysokých 
počtech.  

Na rozdíl
od
příbuzného
potkana
vyhledává
krysa 
obecná
zejména
suchá
místa.
Někteří
autoři se
domnívají,
že krysu
větší
potkan
z mnoha
lokalit
úspěšně
vytlačil. 
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přístavu tak s plavidlem snadno překo-
nají i velkou vzdálenost. Na trup lodí se
dostanou i jinak: samice sem nakladou
jikry nebo na člun proniknou s nákladem,
kupř. štěrkem. Uvedeným způsobem hla-
váči připutovali ze SRN do české části
Labe. 

Protože hlaváč nemá plynový měchýř,
plave jen s velkými obtížemi a po dně
spíše skáče. V pohybu mu pomáhají srostlé
břišní ploutve vytvářející zvláštní terč: 
tato přísavka mu umožňuje přichytávat se
v proudu na dně.

Jako účinný predátor se hlaváč černo-
ústý živí vším, co zmůže: chutnají mu
kupř. nejrůznější menší vodní organismy,
jako jsou měkkýši, korýši nebo hmyzí
larvy. Odrostlejší jedinci se specializují na
jikry, plůdek nebo i menší ryby, čímž
ovlivňují výskyt a početnost původních
rybích druhů, mj. parmy obecné (Barbus
barbus), vranky obecné (Cottus gobio) či
úhoře říčního (anguilla anguilla). V kraj-
ním případě mohou některé ryby v důs-
ledku predačního tlaku hlaváče z vod 

Dnes se
v České

republice
chovají
nutrie

zejména
pro dietní

maso,
kterým se

dříve
zásobovaly

i nemoc-
nice. 
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20 cm. Jedná se o hlaváče černoústého
(Neogobius melanostomus). Při kontrol-
ním odlovu, uskutečněném v květnu 2017
pod zdymadly v Ústí nad Labem –
Střekově, vědci z Fakulty rybářství Jiho-
české univerzity v Českých Budějovicích
již napočítali celkem 944 jedinců. 

Z území České republiky byl invazní
hlaváč poprvé hlášen v létě a na podzim
roku 2008. Protože k nám pronikl nejdříve
z Dunaje, mohli jsme se s ním setkat
hlavně na dolních úsecích Moravy a Dyje.
Pochází totiž z Černého a Azovského
moře, ale vyskytuje se v ústích a dolních
tocích nejen Dunaje, ale i Dněpru, Dněs-
tru a dalších řek. Obývá také úmoří
Marmarského moře a žije také v Kas-
pickém moři, odkud postupuje do Volhy.

V čem spočívá úspěch bez nadsázky
bleskového šíření hlaváče? Nejenže se
rychle rozmnožuje, ale nevadí mu slaná,
smíšená (brakická) ani sladká voda. Ši-
roké nároky na prostředí mu umožňují 
žít ve stojaté i proudící vodě a na rozdíl 
od jiných druhů ryb bez sebemenších
problémů snáší značné kolísání teploty
vodního sloupce nebo citelný nedostatek
kyslíku. Jako nezvaný host putuje hlaváč 
i na lodích. Při jejich vyvažování, zejména
pokud plují s menším nákladem, se pro
dosažení ponoru používá balastová voda.
S ní se dostávají do člunů i některé ryby,
které po vypuštění umělé zátěže v jiném
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zcela vymizet. Odborníci se shodují na
tom, že účinná obrana proti hlaváči
v současnosti bohužel neexistuje. Jediné,
co mohou rybáři dělat, pokud hlaváče
chytí, je nevypouštět jej zpět do vody.

ŘÍČNÍ NIVY – OTEVŘENÉ
DVEŘE PRO INVAZNÍ
NEPŮVODNÍ DRUHY
Jak vědci, tak ochránci přírody upozor-
ňují, že nivy řek, Labe nevyjímaje, před-
stavují pro šíření invazních nepůvodních
druhů mnohdy přímo ideální prostředí. 
Jak jsme již uvedli, vodní tok hraje roli
dopravní tepny pomáhající šířit mj. se-
mena, oddenky a další propagule invaz-
ních rostlin. Říční údolí obsahují v dů-
sledku své polohy značné množství živin,
ať už přírodních nebo umělých, kupř.
průmyslových hnojiv. Kolonizaci obdob-
ných biotopů nepůvodními invazními
druhy napomáhá také skutečnost, že 
okolí řek lidé hustě osídlili a často jej
přeměnili na zemědělsky intenzivně vy-
užívanou krajinu protkanou čilou doprav-
ní infrastrukturou. Podíl obyvatelstva
žijícího v záplavových oblastech velkých
řek zůstává v České republice z důvodu
historie osidlování naší země nejvyšší
v celé Evropě. Ekosystémy existující 
podél řek můžeme v důsledku dlouho-
dobé, k prostředí nešetrné činnosti člo-
věka, jen málokde označit za přírodní 
nebo alespoň přírodě blízké a zdravé:
naopak bývají zranitelné rozmanitými
zásahy zvenčí (disturbancemi), mezi něž
pochopitelně patří právě také invaze
nepůvodních druhů. Opomenout nemů-
žeme v této souvislosti ani to, že četnost
povodní v ČR v posledním dvacetiletí ve
srovnání s 20. stoletím roste.

Naše malé zamyšlení nad invazními
nepůvodními druhy v Labi a jeho okolí
pochopitelně není vyčerpávající. Na řadu
rostlinných druhů se již nedostalo místa.
Za všechny jmenujme alespoň křídlatky,
konkrétně křídlatku japonskou (reynout-
ria japonica), sachalinskou (r. sachali-
nensis) a jejich křížence křídlatku českou
(r. bohemica), poprvé popsanou v roce
1983 z okolí východočeského Náchodu,
zlatobýl obrovský (Solidago gigantea) 
a kanadský (S. canadensis) či slunečnici
hlíznatou (Helianthus tuberosus). O nich si
povíme někdy příště.

Ondatra pižmová – nepůvodní druh, který neškodí
Severoamerický hlodavec ondatra pižmová (Ondatra zibethicus) začala úspěšné šíření
Evropou v roce 1905 po vysazení na několika místech v Čechách, na panství šlechtic-
kého rodu Colloredo-Mansfeldů. většina literárních pramenů uvádí, že se tak stalo 
na Starohuťském rybníce u Dobříše. Nicméně ondatry lidé vypustili současně i v okolí
Padrťských rybníků v Brdech a také ve východočeském Opočně. Odtud díky vhodným
podmínkám rychle expandovaly do dalších částí Eurasie. v současnosti osídluje kdysi
ceněné kožešinové zvíře, vynikající jako řada dalších příbuzných druhů hrabošů velkou
rozmnožovací schopností a přesuny do vhodných vnitrozemských vod, naprostou
většinu Evropy s výjimkou Středomoří a části Skandinávie. Protože jí na rozdíl od
nutrie nevadí ani poměrně tvrdá zima, ondatru najdeme také v širokém pásu táhnoucím
se přes celou asii od jižního uralu po Korejský poloostrov.  
Občas se ondatře vyčítá, že mění složení a strukturu původní mokřadní vegetace, 
a ovlivňuje tak vodní bezobratlé a raná stádia ryb. Při vyšší početnosti může poškozo-
vat budováním nor břehy, zavlažovací soustavy, silniční a železniční náspy a hráze 
vodních nádrží: mohou dosahovat délky několika metrů, někdy i přes 10 m. Nicméně
v Čr uvedený velký hraboš nepůsobí závažnější hospodářské nebo veterinární prob-
lémy. Naopak, bez obtíží se začlenil zejména do rybničních ekosystémů a jako lovná
zvěř podléhá regulaci. 
Není tajemstvím, že od 70. let 20. století početnost ondatry u nás významně, místy až
dramaticky poklesla. Doby, kdy byly jí budované, až metr vysoké kupy rákosu a jiného
rostlinného materiálu, označované jako ondatří kupy, běžně vidět na rybnících na
Pardubicku, jsou dávno pryč. Bohužel, přesné příčiny zmiňovaného úbytku, který se
nevyhnul ani Polabí, neznáme a můžeme se o nich jen dohadovat.

Netýkavka
žláznatá
byla a je
v Evropě
stejně jako
další
netýkavky
oblíbenou
okrasnou
rostlinou. 
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bez nákladů na výstavbu (výstavba hektaru
retenční plochy nádrže stojí několik
milionů korun) a nehrozí u ní, že se pro-
trhne. Prostá niva může být přírodě blízká,
trvale zamokřená, a běžně může být
z hlediska přírody podstatně bohatší než
běžná hluboká zátopa „rybníka“. 

Pochybnou záležitostí je také tak
zvané protipovodňové odbahňování ryb-
níků, tedy odstraňování sedimentů dekla-
rované jako zvětšování jejich povodňové
retenční schopnosti. Jde spíš o poněkud
účelový název jakéhosi dotačního titulu
než o činnost s reálnými účinky v oblasti
protipovodňové ochrany. Odstranění se-
dimentů ležících pod úrovní běžné hla-
diny nadržení nemá na povodňovou
retenční schopnost nádrže vliv.  Retenční
kapacita nádrže je dána volným prostorem
nad běžnou úrovní hladiny a není pro ni
podstatné, zda se pod touto úrovní nachází
voda nebo sediment. Povodňovou retenč-
ní kapacitu nádrže by zvětšovalo od-
straňování materiálů ležících v zátopě nad
úrovní běžného nadržení, to ale není
obvyklá situace našeho odbahňování
rybníků. Bohužel i v nedávné minulosti se
vyskytly případy, kdy odbahnění, dekla-
rované jako „protipovodňové”, proběhlo
pouhým přehrnutím sedimentů v rámci
zátopy nádrže a části objemu sedimentů se
ocitly nad úrovní stálého nadržení, tedy 
v retenčním prostoru (snaha docílit ale-
spoň v části plochy nádrže hloubek vhod-
ných pro chov ryb a přitom se nezatěžovat
náklady potřebnými k vyvážení sedimen-
tů mimo prostor nádrže). Pak došlo ke

podstatně níže, než uvažoval Krčín, tedy
má neobvykle velkou hloubku pro reten-
ci.......a snad to ani není MVN.) V dnešní
době obvykle nacházíme podmínky pro
výstavbu MVN, jejichž retenční možnosti
jsou malé, velmi malé až nepatrné z hle-
diska velikosti povodňových vln, jaké jsou
povodí nad nimi schopna produkovat.
Hned můžeme nechat stranou rybníky,
které vznikly jako velmi malé na poměrně
vodných potocích, v relativně sklonitých 
a sevřených údolích – tedy nádrže z vodo-
hospodářského a nákladového hlediska
velmi málo efektivní, z ekologických
hledisek často problematické, z hlediska
průchodu povodní vytvářející spíše rizika.
Nadějnější z hlediska protipovodňových
efektů jsou vodohospodářsky efektivnější
nádrže – v relativně plochém terénu, o roz-
loze aspoň několika hektarů. Které z těchto
nádrží ale mají retenční prostor o větší
hloubce, než do jaké by mohla povodňová
vlna přirozeně nastoupat v nezastavěném
nivním prostoru? Tady je třeba připo-
menout, že hydraulický jev tlumení
průběhu povodně dynamickou retencí
v zatopeném prostoru nepotřebuje, aby
nivní území bylo přepaženo vzdouvací
hrází, postačuje zachování volnosti při-
rozeného rozlivu. Prostá, nádrží neza-
stavěná niva obvykle představuje na jed-
notku plochy větší dynamickou retenční
kapacitu než malá vodní nádrž (typu „ryb-
níka“), neboť v ní povodňová rozlitina
může bezpečně nastoupat na větší
hloubku, než jakou by poskytoval retenční
prostor MVN. Prostá niva se navíc obejde

Přírodní koryto vodního toku disponuje řadou
vlastností, díky nimž poskytuje biotě poměrně
slušné podmínky pro přežívání sucha. I za
velkého sucha představuje poměrně široký
„mokrý“ pás. Přirozené dno propustné pro vodu 
a prostupné pro četné organismy umožňuje
doplňování koryta mělkou podzemní vodou 
a přežívání mnoha organismů v bahně. Četní
živočichové přežijí v tůních, v členitých struk-
turách dna a v kořenových pletencích břehových
porostů. Porosty poskytují zastínění koryta.
Přírodnímu korytu, které nebylo v minulosti
pokaženo technickou úpravou, nejspíš nebude
potřeba ani za velkého sucha pomáhat nějakým
nadlepšovacím vypouštěním vody z nádrží.
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RYBNÍKY PROTI POVODNÍM
V tomto odstavci nebudeme hovořit 
o speciálních protipovodňových zaříze-
ních, jakými jsou průtočné suché a polo-
suché retenční nádrže nebo postranní
poldry, ale o běžných „rybnících“, tedy
MVN, jejichž hlavní funkce jsou vázány
na objem stálého nadržení.

Řada projektů výstavby, obnovy nebo
rekonstrukce MVN dnes mezi očeká-
vanými efekty uvádí podporu proti-
povodňové ochrany. Stala se z toho taková
oblíbená formulka. Zvykli jsme si nad ní
souhlasně pokyvovat.....a většinou moc
nerozebíráme reálně dosažitelnou úro-
veň efektů ani vznikající rizika. MVN, 
o jejichž výstavbě lze dnes v naší krajině
obvykle uvažovat, budou nejen velikostí,
ale hlavně přípustnou hloubkou retenčního
prostoru nejspíše značně vzdálené jiho-
českému Rožmberku, jehož retenční
schopnosti bývají chváleny. (Ale nejen
vzhledem k plochám to vlastně není dobrý
příklad, Rožmberk se dnes napouští10
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organismů žijících běžně v korytě.
Přirozené dno koryta je hloubkově členěno
přehloubeninami – dnovými tůněmi za-
plněnými zčásti vodou, zčásti mokrým
sedimentem. Přirozené struktury dna na-
bízejí četné úkryty. Toto prostředí může 
i za dosti hlubokého přísušku umožňovat

alespoň přežití většiny složek bioty. Na-
proti tomu technické úpravy vytvářely
koryta relativně velmi hluboká, s poměrně
úzkým dnem, tvarově velmi málo členitá.
Břehy a často i dno byly technicky opev-
něny. Je zřejmé, že „ekologická odolnost”
takových koryt vůči přísuškům je pods-
tatně menší než odolnost koryt přírodních. 

Vliv koryt vodních toků na vznik 
a průběh povodní představuje velmi široké
téma.  Zde jenom dílčí poznámky. Existu-
jí práce, které rozborem skutečných po-
vodňových událostí ve skutečných teré-
nech dospěly k poznatku, že jak pro vznik
povodňové vlny v primárním povodí zasa-
ženém přívalem, tak pro postup, koncen-
traci a případné tlumení vlny rozlivem 
v dalších úsecích toku není bez významu,
zda se jedná o koryta přírodní, nebo tech-
nicky upravená. Ing. Václav Matoušek,

(její přítomnost může rozhodovat napří-
klad o tom, zda se v nivě podél vodního
toku bude vyskytovat biologicky velmi
důležité povrchové zmokření), docházíme
k tomu, že z vodohospodářských i eko-
logických ohledů je vhodnější koryto poto-
ka či říčky přirozeně mělké než nad-

měrně zahloubené technickou úpravou,
zbytečně odvodňující okolní území. Tolik
k vlivu koryt na sucho. 

Vliv sucha na koryta již byl zmiňován
v souvislosti s nadlepšováním z nádrží.
Zde jde hlavně o drobné vodní toky,
jejichž ekologické poměry mohou být za
přísušků nejvíce ovlivněny.....až po značně
nepříznivý stav úplného přerušení souvis-
losti povrchového průtoku. Přírodní kory-
to je v našich podmínkách obvykle relativ-
ně mělké, s plochým dnem, tvarově členi-
té. Přirozené dno umožňuje komunikaci
mezi povrchovým korytem a podkorytím,
hyporeálem, a navazujícími zavodnělými
vrstvami zemin. Relativně velká plocha
dna vytváří i za nedostatku vody poměrně
široký zatopený nebo alespoň mokrý pás,
podkorytí může dotovat svrchní koryto
vodou a naopak může být útočištěm řa-dy

zmenšení retenčního objemu a proti-
povodňová funkce nádrže byla, v rozpo-
ru s deklarovaným cílem, poškozena.

Nemluvě o tom, že vyhrnování bahna do
břehů a do okolí nádrží, běžně provo-
zované snad někdy do šedesátých let 
minulého století, se dnes obecně poklá-
dá za nepřijatelné, neboť je spojeno 
s těžkou devastací litorálů a břehů a bylo
by nejspíše v mnohačetné kolizi s předpisy
vodohospodářskými, ochranářskými, od-
padovými, půdoochrannými,….

KORYTA VODNÍCH TOKŮ 
VE VZTAHU K SUCHU 
A POVODNÍM
Jistěže množství vody v přiléhajících půd-
ních a zeminových vrstvách, o jehož zadr-
žitelnosti může rozhodovat to, zda je kory-
to vodního toku v přírodním, nebo v upra-
veném stavu, je v celkové bilanci povodí
malé. Pokud však dáme na váhu lokální
ekologický význam těchto zásob vody 
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Jak podpořit přežívání bioty technicky upraveného vodního toku za sucha? Opatřením první volby je zpřírodnění, 
revitalizace. Významné zvětšení „mokrého prostoru“ potoka, přirozené dno koryta a celkové posílení členitosti toku při-
nášejí významné zlepšení proti poměrům v přímé, vydlážděné strouze s tenkou vrstvou vody. (Revitalizace Litovického
potoka pod Hostivicemi, investor město Hostivice, provedeno v roce 2015 s podporou operačního programu Životní
prostředí. Pohled po suchém létě roku 2016.) 

Technicky upravené koryto vodního toku nejen špatně vypadá a je silně degradované z hlediska přirozeného oživení.
Také nepřirozeně rychle svání běžné i povodňové vody z povodí, podporuje koncentraci povodňových vln, omezuje
tlumové rozlivy povodní do okolní nivy. Za sucha zbytečně odvodňuje okolní zeminy a poskytuje špatné podmínky pro
přežívání bioty.

    mokřady

Přírodní koryto vodního toku disponuje řadou
vlastností, díky nimž poskytuje biotě poměrně
slušné podmínky pro přežívání sucha. I za
velkého sucha představuje poměrně široký
„mokrý“ pás. Přirozené dno, propustné pro vodu
a prostupné pro četné organismy, umožňuje
doplňování koryta mělkou podzemní vodou 
a přežívání mnoha organismů v bahně. Četní
živočichové přežijí v tůních, v členitých struk-
turách dna a v kořenových pletencích břehových
porostů. Porosty poskytují zastínění koryta.
Přírodnímu korytu, které nebylo v minulosti
pokaženo technickou úpravou, nejspíš nebude
potřeba ani za velkého sucha pomáhat nějakým
nadlepšovacím vypouštěním vody z nádrží.



získaných za určitých, omezeně půso-
bících podmínek. Zhodnocení vlivu 
koryta většího vodního toku na postup
povodňové vlny v nižší části povodí
představuje jinou úlohu než zhodnocení
vlivu koryt drobných vodních toků na
vznik povodní v horních částech povodí
.....které jsou v sídlech vnímány  a obávány
jako tzv. bleskové povodně.

MOKŘADY
Existují různé definice tohoto pojmu, žád-
nou z nich ovšem nedisponuje ani náš
zákon o vodách, ba dokonce ani zákon 
o ochraně přírody a krajiny (ten ani neu-
vádí mokřad mezi významnými krajinný-
mi prvky, takže zatím musíme pracovat 
s tím, že většina mokřadů se nalézá 
v nivách, které jako VKP chráněny jsou).
Občas narážíme na problém mokřadu jako
stavby, resp. vodního díla. Pro naše
vodohospodářské aplikace je asi podstatné
pojímání mokřadů uplatňované v praxi
krajinotvorných programů. Jde o zamo-
křené části zemského povrchu s velkým
podílem mělkého zatopení od 0 do 0,6 m
(obvykle uváděná hloubka dosažitelná pro
kořenění mokřadních rostlin). Kompozice
různých hloubek zatopení a nízko vystupu-
jících suchých povrchů bývá dosti členitá.
Nikde se nemluví o tom, jak rozsáhlý
mokřad má či nemá být. Rybník v souvislé
ploše zatopení hlubšího než 0,6 metru není
mokřadem, rybniční mělkovodí (litorál),
které je devastováno tlakem intenzivní
rybí obsádky, se také budeme zdráhat po-
kládat za mokřad. Ovšem v mělkovod-
ních partiích zejména větších rybníků se
mohou rozvíjet společenstva, která fun-
gují jako mokřady.

valy vliv morfologického stavu koryt na
vznik a průběh povodní jako velmi malý 
až nevýznamný. Autor tohoto příspěvku
nerozumí modelování a není disponován
pro to, aby zpracovatelům některých
modelů přisuzoval záměrně tendenční
přístupy. Nicméně v některých případech
je nucen potýkat se s dojmem, že mode-
lovací podmínky nejsou vhodně nasta-
vovány. Modelovaný stav „revitalizo-
vaného” vodního toku se může někdy 
dost podstatně lišit od soudobé představy
kvalitní, relativně přírodě dosti blízké 
revitalizace, od jaké bychom mimo jiné
očekávali významnější efekty ovlivnění
povodňových průtoků. Jistěže kromě
zvlnění trasy, pokud možno co nejbliž-
šího odpovídajícímu přirozenému mor-
fologickému vzoru, by bylo třeba do
modelů dosazovat přirozeně málo kapa-
citní a členité rozměry a tvary koryta, 
vliv břehové a nivní vegetace,...... V ně-
kterých případech pak může být prob-
lémem nevhodné zobecňování výsledků
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Dr.Sc. z Výzkumného ústavu vodohospo-
dářského T.G.M. v Praze studoval napří-
klad Borovou a Křemžský potok na
Českokrumlovsku a některé povodňově
aktivní drobné vodní toky na Kolínsku – 
a dospél k tomu, že kulminační úrovně 
i poměrně velkých povodňových průtoků
se mohou podle toho, zda jsou koryta ve
výše ležících částech povodí přírodní, ne-
bo technicky upravená, lišit v jednotkách
až desítkách procent. Pozoruhodné bylo
vyhodnocení povodně, která v roce 2001
proběhla tehdy čerstvě revitalizovaným
potokem Borová. Lokální příval tehdy
spadl právě na horní revitalizované tři ki-
lometry potoka a vyvolal odtoky na úrovni
Q80 až Q100. Dle Matouškova vyhodnocení
byl kulminační odtok  z území, ovlivně-

ného revitalizací, zhruba o pětinu menší
proti průtoku, jaký by vygenerovalo toto
povodní s nerevitalizovaným, technicky
upraveným potokem. Působící mechanis-
mus je zřejmý – relativně velké, hluboké 
a členitosti zbavené, tedy velmi kapacitní
upravené koryto vede přívalový průtok
rychle a nepodporuje tlumivý rozliv do
okolní nivy. 

Z těchto zjištění jistě nelze vyvozovat,
že by revitalizace koryt vodních toků byly
zásadním nebo dokonce všeřešícím kro-
kem v ochraně před povodněmi. Je ale
zřejmé, že rozdíly mezi přírodním a degra-
dovaným morfologickým stavem koryt
vodních toků mohou být jistým, nikoliv
zanedbatelným faktorem vzniku a průběhu
povodní – tedy že podélné revitalizace
koryt mohou být dílčím, leč hodnotným
příspěvkem i v této oblasti. 

Příležitostně byly prezentovány ně-
které práce, vycházející zejména z počí-
tačového modelování hydrologických 
a hydraulických jevů, které popiso-10

/2
01

7

Přirozeně
mělké, málo

kapacitní 
a členité

koryto
provádí

povodňové
průtoky

relativně
pomalu,

nutí je 
k tlumivému

rozlévání
do okolní

nivy.

Cílem revi-
talizací vod-

ních toků 
v nezasta-

věné
krajině je

obnova

přirozeně
mělkých,

málo kapa-
citních 

a členitých
koryt. Ta
poskytují

nejlepší
prostor pro

rozvoj přiro-
zené bioty,

zbytečně
neodvodňuj
í nivu a po-

malu prová-
dějí běžné
i povodňo-
vé průtoky.
(Revitaliza-
ce Loděnic-
kého poto-
ka u Nena-
čovic; akce

Povodí
Vltavy, s.p.,

z roku
2015, stav

na jaře
2017.)
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Pokud má být mokřad jako prvek 
krajiny budován, může se tak dít zahlu-
bováním terénu, který je následně zatápěn
či zamokřován, zvyšováním hladiny vody
v určité ploše zavzdutím nebo kombinací
těchto přístupů. Dospějeme k tomu, že
pokud je mokřad vytvářen vzdouváním
vody pomocí hráze, může být z vodo-
hospodářského a stavebního hlediska
malou vodní nádrží. V takových případech
sice nejspíš nebude vybaven spodní
výpustí, nicméně při existenci hráze musí
vyhovovat patřičným technicko-bez-
pečnostním požadavkům, zejména musí
být, přiměřeně tomu, jak je vystaven 
povrchovým odtokům, vybaven bezpeč-
nostním přelivem. Zde pak může vznikat
nejasnost ve vztahu k dotačním progra-
mům, které poměrně striktně, včetně
přisuzování různé míry podpory, rozlišují
na jedné straně nádrže, na druhé straně
mokřady a tůně. Mokřad může vzniknout
transformací starého rybníka. Může existo-
vat v ploše rybníka, který je trvale
vypuštěn, popřípadě prokopán – v přípa-
dě, že nehrozí vzdouvání vlivem hráze,
nejspíše nemusí být na takový objekt
nahlíženo jako na malou vodní nádrž.
Může existovat v ploše rybníka zabah-
něného – pak nejspíše vzdouvací účinek
hráze trvá a objekt musí být z technicko-
bezpečnostního hlediska pojímán jako
nádrž. 

Praxe dotačních programů se moudře
nesnaží zřetelněji oddělovat pojmy mok-
řad a tůň. Rámcově lze říct, že tůň by měla
vznikat jako jáma vykopaná do země,
kdežto plošně rozsáhlejší mokřad může
částečně vznikat vzdouváním vody, u tůně
se očekává souvislejší vodní plocha, 
kdežto v mokřadu se může uplatnit pes-
třejší kombinace souše a vodní hladiny.
Zanášením a zarůstáním se tůně mohou
měnit v mokřady. Krajinotvorné programy
nemají obecně problém s tím, aby mok-
řady a tůně byly povolovány a stavěny
jako vodní díla, naopak, existence územ-
ního a vodoprávního rozhodnutí činí
situaci zpravidla přehlednější. Vodoprávní
úřady již většinou s těmito objekty také
nemají problémy, případně si mohou vy-

pomoci s tím, že jde o „vodní plochy, 
které nejsou malými vodními nádržemi.”
Jak už bylo naznačeno, tento přístup 
narazí na problém v případech, kdy by
mokřad vznikal vzdouvacím účinkem
hráze a s objektem by se muselo vodo-
právně zacházet jako s malou vodní nádrží.
(V praxi zatím asi nepříliš prověřeno.)     

Mokřad vytvářený vzdouvacím efek-
tem nepropustné hráze se ve vztahu 
k suchu i k povodním neliší od rybníků
pojednávaných dříve. Jako akumulace se
uplatňuje v povodí převážně pasivně,
povodňovou retenci umožňuje pouze 
v rozsahu bezpečného retenčního prostoru.
V těchto ohledech mohou být nehrázované
mokřady v lepší pozici. Pokud se mohou 
v období sucha samovolně vyprazdňovat,
podílejí se na aktivní zásobě vody 
v povodí. Nemohou se protrhnout, tedy

hloubka jejich povodňového zatopení 
není omezena bezpečným retenčním pros-
torem. 

Zajímavým tématem by mohly být
mokřady s propustnými, porézními hráze-
mi. Lze očekávat, že v brzké době se nám
bude v tomto oboru dostávat častějších
ponaučení od bobrů, kteří začínají pronikat
i do středu Čech. Bobři jsou schopni nejen
vytvářet, ale také udržovat a hydraulicky
regulovat porézní hráze. Tato jejich čin-
nost se nezastavuje ani před úseky vodních
toků, které byly v minulosti morfologic-
ky degradovány technickými úpravami
koryt. Bude docházet ke střetům se zájmy
pobřežníků, nelze však nevidět také dosti
efektivní revitalizace zavzdouváním, včet-
ně vzniku potočních či říčních mokřadů. 

Ovšem nezapomínejme, že základním,
nejjednodušším, funkčně spolehlivým, 
in-vestice nevyžadujícím typem mokřadu
je sama prostá niva, dostatečně zamo-
křená. Vytváří rozmanité a bohaté příle-
žitosti pro rozvoj oživení. Pouhé zamo-
kření startuje velmi rychlý rozvoj přírodě
velmi blízkých společenstev i na plochách,
které byly dříve orány nebo využívány
jako intenzivnější louky. Mnohde nivu
jako mokřad poškodila nevhodná tech-
nická úprava vodního toku – příliš za-
hloubené koryto nivní prostor zbytečně
odvodňuje. Pak nemusí být zapotřebí
„stavět  mokřad“ nějakým hloubením
v nivě nebo stavěním vzdouvacích hrází,
ale postačí provést normální revitalizaci
toku a koryto potoka nebo řeky opět učinit
přirozeně mělkým. 

Tak zvané protipovodňové odbahňování rybníků, na něž se příležitostně poskytují i dotace, je obvykle podvod, způsob,
jak pod zástěrkou protipovodňové ochrany zadotovat nejspíše rybochovné nádrže. Povodňová retenční schopnost
nádrže je vázána na běžně volný prostor nad hladinou běžného nadržení. Odstraňováním sedimentů, ležících pod
touto hladinou, se povodňové retenci nepomůže. Navíc zde zachycené vyhrnutí sedimentů do břehů je v dnešní době
v šeobecně pokládáno za devastující a nepřípustné.

Přírodní koryto, postižené suchem, pozbývající
souvislost povrchového průtoku. Oproti obvyklé-
mu korytu technicky upravenému ale zde může
biota lépe přežívat díky přirozenému charakteru
dna, členitým úkrytům mezi kameny a kořeny,
zbytkovým tůním v přirozeném dně a zastínění
břehovými porosty. Pokud v nějakém vodním
toku řešíme přežívání bioty za sucha, pak
opatřením první volby by mělo být jeho uvedení
do stavu co nejbližšího přírodě. To je mnohem
efektivnější, než třeba stavět nějaké nádrže pro
nadlepšovací vypouštění vody.



svého rozšíření na našem území právě 
v Polabí. Stovky ha porostů těchto lesů
jsou předmětem ochrany třeba v EVL
Libické luhy v okolí ústí Cidliny do Labe,
v EVL Úpor – Černínovsko či EVL
Káraný – Hrbáčkovy tůně. Jmenované
lokality, a s nimi třeba ještě Polabí 
u Kostelce nebo Lžovické tůně, jsou pak
významné i z hlediska výskytu stanoviště
přirozeně eutrofních nádrží s makrofytní
vegetací (plochy tůní slepých ramen patří
v Polabí opět k největším v ČR). 

a kratšími povrchovými záplavami. Na
rozdíl od „měkkých“ luhů, osídlujících
pravidelně zaplavované polohy na březích
toků (a tvořených hlavně vrbami, topoly 
a olšemi, tedy stromy s méně pevným
dřevem), lužní lesy s tzv. ušlechtilými list-
náči (duby, jasany, lípy a jilmy) se vysky-
tují v úvalech velkých nížinných řek někdy
i ve větší vzdálenosti od toku. Vedle úvalů
řek Moravy a Dyje (kde jsou tohoto typu
stanoviště zachovány tisíce hektarů) má
habitat tvrdých luhů hlavní centrum 

1 EVL
Polabí 

u Kostelce -
Staré řečiště

2 Staré 
listnaté
porosty

lužních lesů
využívají

také vzácní
xylofágní

brouci např.
lesák

rumělkový
(předmět
ochrany 

v EVL
Libické luhy
či Lžovické

tůně). 
Foto: Siga,
Wikimedia
Commons
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Už několikrát jsme v této rubrice opakovali, že území evropského 
významu chráněná v soustavě Natura 2000 se vyskytují po celé
České republice, nejen v národních parcích či řídce zalidněných
oblastech. Řada lokalit se nachází kousek za Prahou, třeba v Českém
krasu (NIKA 04/2015), na Křivoklátsku (NIKA 10/2015) a dokonce 
i na území samotného hlavního města (NIKA 10/2014). Ale co 
na sever nebo na východ od Prahy, v plochém, hustě osídleném,
intenzivně zemědělsky využívaném a zdánlivě nudném Polabí? 

LUŽNÍ LESY A SLEPÁ RAMENA
Samozřejmě i podél našeho nejvýznam-
nějšího toku jsou dochované četné loka-
lity, chránící celoevropsky vzácné rostlin-
né i živočišné druhy a mizející nebo jinak
ohrožené typy přírodních stanovišť. Ve
středočeském Polabí najdeme od Týnce
nad Labem přes Poděbrady, Lysou nad
Labem až po Mělník či Liběchov více než
dvě desítky takových lokalit. A rozhodně
nejde o území druhořadého významu,
která by byla do soustavy Natura 2000
zařazena jen do počtu – v některých
případech jde dokonce o těžiště výskytu
fenoménů chráněných podle evropské
směrnice v rámci celé ČR nebo aspoň 
v Čechách.

Nejrozšířenějším předmětem ochrany
v polabských EVL jsou stanoviště s ofi-
ciálním názvem „Smíšené lužní lesy s du-
bem letním, jilmem vazem, jilmem habro-
listým, jasanem ztepilým nebo jasanem
úzkolistým podél velkých řek atlantské 
a středoevropské provincie“. Tento kom-
plikovaný název v sobě zahrnuje „tvrdé“
lužní lesy ve vyšších a relativně sušších
polohách údolních niv s méně častými 

Natura 2000

NATUROVÉ POLABÍ
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3 Kozelská tůň v EVL Polabí u Kostelce. Plochy tůní slepých ramen patří v Polabí k největším v ČR.



pro stanoviště hercynských dubohabřin
asociace Galio-Carpinetum. Zdaleka nej-
rozlehlejší porosty dubohabřin v Čechách
hostí EVL Dymokursko; v tomto případě
jsme od Labe už poněkud vzdáleni (lo-
kalita se rozkládá kolem říčky Mrliny, asi
15 km od Poděbrad). Pro vlastní Polabí je
ale osobitý zvláštní typ dubohabřin ochu-
zený o většinu hájových druhů, zato 
s dominancí travin (tzv. lipové doubravy,

háčem a lesákem chráněn i páchník hnědý
a z obojživelníků kuňka ohnivá (tu jako
předmět ochrany najdeme také v EVL
Týnecké mokřiny). 

ZAHRÁDKÁŘI KERSKU –
KERSKO EVROPĚ
Vedle tvrdých luhů najdeme v oblasti
širšího Polabí celostátně významné lo-
kality i pro další naturové typy lesů, třeba

Slepá ramena vzniklá historickou re-
gulací toku Labe, a zejména pak zachovalé
zbytky původních luhů v jejich okolí, tvoří
často v jinak intenzivně zemědělsky využí-
vané krajině refugia xylofágního hmyzu
nebo obojživelníků. V lokalitě Káraný –
Hrbáčkovy tůně tak patří k předmětům
ochrany i roháč obecný a čolek velký, 
v EVL Lžovické tůně zase lesák ruměl-
kový. V EVL Libické luhy je spolu s ro-

5-6 Slepá
ramena 
a tůně jsou
také 
vhodným
biotopem
pro vývoj
obojživelní-
ků. K dru-
hům 
chráněným
podle
směrnice 
o stanoviš-
tích patří 
i kuňka
ohnivá.

Mapa:
Evropsky
význam-
ných lokalit 
v širším
okolí Labe
jsou jen ve
středních
Čechách
(od Týnce
nad Labem
po
Liběchov)
asi dvě
desítky.
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4 Lužní lesy v EVL Káraný – Hrbáčkovy tůně.
Jarní aspekt „tvrdého“ (dubo jilmového) lužního

lesa. Foto: Petr Vilgus, Wikimedia Commons.



kujme tedy jen, že pro stanoviště otev-
řených trávníků písečných dun je Polabí
jednou z posledních oblastí výskytu, 
a připojme výčet dalších EVL, které zde
jsou vyhlášeny: Písčina u Tuháně (i na 
této lokalitě se v minulosti vyskytoval
sinokvět, v rámci záchranného progra-
mu se zde uvažuje o jeho reintrodukci),
Písečný přesyp u Píst (jedna z mála
českých lokalit, kde dosud dochází 
k výraznějšímu pohybu písečného substrá-
tu) či Písčina u Byšiček (nejmenší
chráněný výskyt stanoviště písčin, které
zde pokrývají jen necelých 1300 m2).

Opravdu unikátní a nenahraditelnou
oblastí je ovšem Polabí z hlediska velmi
specifické vegetace slatinišť. Prvním ty-
pem jsou tzv. zásaditá slatiniště, vyzna-
čující se dominancí ostřic, suchopýrů 
a mechů (většinou ale ne rašeliníků).
Obvykle se vytvářejí na plochých údolních

prameništích, po celý rok zásobovaných
vodou bohatou na vápník a další bazické
ionty, na okrajích zazemňujících se vod-
ních nádrží či na okraji říčních niv.
Nejzachovalejším výskytem tohoto typu
stanoviště na celém našem území se může
pochlubit EVL Hrabanovská černava
ležící severně od Lysé nad Labem. Sla-
tiniště zde vzniklo na místě někdejšího
mělkého jezera, k jehož zazemnění vrstva-
mi jezerní křídy a organogenními sedi-
menty (slatinou) došlo asi před 8600 lety.
Lokalita o rozloze 55 ha chrání plošně
nejrozsáhlejší komplex druhově boha-
tých slatinných luk zvaných v Polabí „čer-
navy“. Hrabanovská černava zajišťuje
ochranu téměř čtvrtiny celostátní rozlohy

Posledně jmenovanou lokalitu lite-
rárně proslavila tvorba Bohumila Hrabala,
který ve zdejší chatové osadě řadu let 
žil a tvořil; vzpomeňme na Slavnosti
sněženek odehrávající se právě zde. Na
nevelkém území Kerského lesa mezi
Sadskou, Chrástem a Hradišťkem se ale
kupodivu nachází ještě dvě další EVL:
Kerské rybníčky (předmětem ochrany je 
čolek velký) a Slatinná louka u Velenky. 
V druhém případě jde o velice cenný 
relikt dříve hojně rozšířených polabských
slatinných luk s výskytem celé řady
chráněných a ohrožených druhů rostlin.
Tato EVL je u nás jedinou lokalitou
chránící kriticky ohroženou lněnku bez-
listennou, a jedním ze tří míst výskytu
mečíku bahenního v ČR (jediným v Če-
chách); obě evropsky významné rostliny
zde dosud mají vitální a početnou popu-
laci, což je vzácné i v evropském kontextu.
Lněnka bezlistenná se u nás vyskytuje na
západním okraji svého areálu, několik
izolovaných lokalit se nachází ještě ve
Vídeňské pánvi a v severním Německu,
jinak ji najdeme nejblíže na severní
Ukrajině, v Pobaltí či v Rumunsku.

DALŠÍ POLABSKÉ UNIKÁTY
Neméně vzácným druhem než zmíněná
lněnka je sinokvět chrpovitý přežívající 
v ČR na dvou posledních mikroloka-
litách, přičemž obě se nacházejí v Polabí
(EVL Písčina u Tišic a Písčina u Oleška).
Tomuto druhu a jeho biotopu jsme se 
blíže věnovali už v předminulém čísle
NIKY (Natura a sucho, 10/2016). Zopa-

18

tilio-Betuletum). Ty se hojně vyskytují na
štěrkopískových terasách podél Labe,
význačnou lokalitou je pro ně třeba EVL
Černý Orel kolem soutoku Labe s Jizerou.
Zde najdeme i další „naturový“ typ lesů 
s charakteristicky chudým bylinným pat-
rem, a sice stanoviště vlhkých doubrav na
kyselém podloží. Jednu z největších ploch
tohoto stanoviště v ČR chrání také EVL
Kersko.

8 Mečík bahenní má v Čechách jedinou 
lokalitu výskytu v EVL Slatinná louka 
u Velenky nedaleko Kerska. 
Foto: Tigeroma, Wikimedia Commons. 
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7 EVL Černý
Orel.

Společenstvo
tvrdého luhu

na břehu
Jizery

přecházející
do porostů

ochuzených
dubohabřin.

9 Polabí 
také patří 
k hlavním

centrům
rozšíření 
vegetace

otevřených
trávníků

písčin 
s paličkov-
cem a psi-

nečkem. 



v kontinentálně laděných (teplých a su-
chých) oblastech, s živinami dobře zá-
sobenými a někdy i mírně zasolenými
půdami, které bývají na jaře zaplavené
povodňovými průtoky, v létě pak vysýcha-
jí. Nejvýznamnější lokality u nás se
celkem logicky nacházejí v nivě dolní
Dyje a dolní Moravy, zde jich rostou
stovky ha. Roztroušený výskyt je ale
doložen i podél Labe mezi Lysou nad
Labem a Mělníkem. Přestože co do plochy
nemohou polabské nivní louky morav-
ským lokalitám konkurovat, jsou v Polabí
vyhlášeny hned čtyři z celkem osmi
českých EVL, v nichž je tento habitat
chráněn. Největší rozloha připadá na EVL
Úpor – Černínovsko nedaleko Mělníka
(zejména komplex tzv. Kelských luk),
zbytkové porosty se vyskytují i v EVL
Libické luhy, Polabí u Kostelce a Káraný –
Hrbáčkovy tůně. Společně s nimi jsou 
zde chráněné i hodnotné extenzivně sečené
nížinné louky. 

a Všetaty se pak rozkládá EVL Všetatská
černava, jediná lokalita, kde lze porosty
mařice měřit na hektary (konkrétně asi 
2,4 ha). Zde se jedná o sice cenné, ale
druhotné refugium ohrožených slatinných
druhů rostlin, které kolonizovaly deprese
vzniklé při stavbě náspů železniční trati
mezi Neratovicemi a Mělníkem. Původní
rozlehlé slatinné louky v okolí ale byly
bohužel už v minulosti bezezbytku od-
vodněny a přeměněny na pole. A konečně
necelý hektar mařicových slatinišť chrání
také národní přírodní památka Polabská
černava vyhlášená již v roce 1946 – ta je
dnes součástí EVL Kokořínsko (leží 
v jejím nejjižnějším výběžku, v nivě
Pšovky u Mělnické Vrutice).

Posledním z evropsky významných
fenoménů, jejichž výskyt je pro Polabí 
typický, jsou pravidelně zaplavované 
nivní louky svazu Cnidion dubii. Ty jsou
vázané na údolí dolních toků velkých řek

zásaditých slatinišť, a ani z hlediska jejich
zachovalosti nemá toto území obdobu
(aktuálně je odtud známo 30 druhů
chráněných rostlin, včetně řady orchidejí).
Vegetace tu má do značné míry reliktní
charakter, otevřený mokřad se zde totiž
udržel od ledových dob až do současnosti.  

Podle evropské směrnice o stanoviš-
tích jsou pak ještě rozlišována spole-
čenstva vápnitých slatinišť s mařicí pilo-
vitou. Jde o extrémně vzácný (a směrnicí
prioritně chráněný) typ vegetace, který se
dnes v Česku vyskytuje jen na čtyřech
lokalitách. Všechny se nacházejí v Polabí 
a všechny jsou chráněny jako EVL: V úze-
mí výše popsané Hrabanovské černavy 
je známo asi čtvrt hektaru slatinišť 
s mařicí, o málo více jich najdeme v EVL
Polabí u Kostelce, konkrétně v blízkosti
Chrástu u Tišic. Asi jen o kilometr více 
na sever, mezi Tišicemi (o nich už byla řeč
v souvislosti s písčinami a sinokvětem) 

10 EVL
Káraný-
Hrbáčkovy
tůně.
Předmětem
ochrany jsou
vedle tůní,
luhů a dubo-
habřin také
stanoviště
pravidelně
zaplavo-
vaných 
a extenzivně
sečených
luk. 
Foto: 
Petr Petřík

11 Jednou 
z dominant
vegetace
zásaditých
slatinišZ
může být
také šášina
rezavá. 
Foto: 
Petr Petřík
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www.nature.cz/natura2000-design3/hp.php

Mařice pilovitá - mapka rozšíření v ČR. Výstup z nálezové databáze ochrany přírody (NDOP) ilustruje, že
jinde než v Polabí se u nás tento druh již nevyskytuje.

12 EVL Hrabanovská černava. Už jen na
čtyřech lokalitách roste kriticky ohrožená mařice

pilovitá, vytvářející místy typickou dominantu
vápnitých slatinišZ.

Foto: Petr Petřík



Otázkou, která nás zákonitě napadne, je, bude se to opakovat?
Je extremita této povodně především vinou člověka a jeho
necitlivých zásahů do krajiny v průběhu 20. století? Shrňme si
fakta, která jsou neoddiskutovatelným faktorem ovlivňujícím
intenzitu povodní:

n kolem deseti až dvanácti procent Evropy je dnes vybe-
tonováno a vyasfaltováno, retenční schopnost krajiny je tak zásad-
ním způsobem zmenšena.

n vodní toky byly (na území ČR) zásadním způsobem –
především v průběhu druhé poloviny 20. století – změněny. V ze-
mědělské krajině byly často chápany jako rušivý element, kterého
je možno se zbavit tak, že se zmelioruje (paradoxně z lat. melio-
race – zlepšení), koryto se přeloží jinam případně rovnou zatrubní.
Z celkové délky 60 711 km přirozených vodních toků v ČR jich
bylo zhruba 13 000 km upraveno. Drobné vodní toky s plochou
povodí menší než 5 km2, na které měla tato vodohospodářská
opatření zásadní vliv, se přitom podílejí na celkové délce všech
toků 51,5% (Hladný 2007).

n v českých lesích dnes převažují monokultury smrku nebo
borovice, listnaté stromy, na našem území původně rozšířenější,
vodu v krajině zadržují daleko lépe.

n schopnost zemědělské půdy vázat vodu je také daleko men-
ší než v minulých staletí. Rozlehlé lány, kdy s nadsázkou farmář
ráno nasměruje traktor a před obědem mu dojde obrátit volant,
jsou i dnes běžné, i když každý zemědělec ví, že meze, menší
rozloha polí a vhodné plodiny zaseté tak, aby se ornice nesplavo-
vala, by měly mít při obdělávání orné půdy přednost. Schopnost
zemědělské půdy vázat vodu závisí i na množství žížal. Po lé-
tech používání pesticidů, herbicidů a umělých hnojiv půda 
ztrácí svoji strukturu a je ve špatném stavu (Cílek 2002).

P ovodeň v Čechách roku 2002 patří spolu s povodněmi na
Moravě v roce 1997 k nejtěžším přírodním katastrofám 
moderní české historie. V Čechách začalo vydatně pršet 

6. srpna. Kdo by tehdy měl ve svém telefonu aplikaci předpo-
vědního modelu CHMI Aladin, viděl by, jak modré sloupce vy-
značující srážky beznadějně vyplňují celou plochu i na následu-
jící dny. Když 9. srpna pršet přestalo, lidé si oddychli a voda 
začala zvolna opadat. Následovalo ale to, na co nikdo nebyl při-
praven – ani vodohospodáři, kteří už nemohli zadržovat vodu 
ve vltavské kaskádě, ani obyvatelé měst a vesnic ležících u řek
dosahujících zatím parametrů padesáti až stoleté vody, ani ener-
getici a zaměstnanci pražského metra a pražské ZOO. 11. a 12.
srpna začalo opět pršet. Půda přesycená vodou z předešlých srá-
žek nedokázala již další zadržet a ta stékala do naplněných řek. 
V týdnu od 12. do 18. srpna část Čech postihla pětisetletá až 
tisíciletá povodeň, při které přišlo o život 17 lidí a 225 000 jich
muselo být evakuováno, škody byly vyčísleny na 73 mld, z toho 
6 mld za pražské metro, hodně zasažená byla i pražská ZOO, 
ve které přišlo o život nebo muselo být utraceno 134 zvířat – 
lachtan Gaston, který ze ZOO uplaval až do Německa, kde
vysílením zemřel, se stal jedním ze symbolů těchto povodní.

1 Sídlištní
beton 
a gips 

– tady se
nezadrží ani
kapka vody.

Tohle lidové přísloví v kostce shrnuje zkušenost,
kterou by si lidé měli odnést z následků povodně
(nejen) v roce 2002. Co vedlo lidi ve 20. století 
k tomu, aby si stavěli své domy tam, kde v minu-
losti byly jen nivní louky a meandrující potok 
s košíkářskými vrbami? Zkušenost našich předků 
z opakovaných povodní v minulých staletích
odnesla voda za 570 let, které uběhly od tisícileté
povodně v roce 1432.

Povodně 2002
DŮVĚŘUJ BOHU, ALE DŮM SI POSTAV NA KOPCI
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Lachtan Gaston má dnes 
v pražském ZOO památník
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Plovoucí podlaha, vodní postel, tekoucí voda, koupaliště u chaty.
Zn.: Spěchá”, můžete si zkusit vypočítat toto riziko dle vzorce:

R = f (S x M x P x V x A) – kde R je riziko, S socioekonomické
poměry, M majetek a infrastruktura, P charakteristika povodně, 
V varovný systém a A reakce na povodeň. A nebo se můžete 
podívat do starých katastrálních map a uvažovat nad tím, proč 
v tomto místě s hezkým výhledem na řeku nikdy nestál žádný
dům. Muž mudrý stavěl na kopci, jak stojí už v bibli.

n jedním z hlavních problémů je stavění nových domů 
v záplavových zónách. Pokud jsou potom tyto zóny zaplaveny,
rázem škody šplhají o milióny výš. Domy v centru Prahy (tam, 
kde je dle dnešního termínu záplavová zóna) se ve středověku
stavěly tak, že proti sobě měly dvoje dveře – jedny proti proudy 
a druhé po proudu, kterými v případě povodně mohla voda 
volně téci a hlavní a cennější vybavení bylo v patře nad pomysl-
nou čarou hladiny rozvodněné řeky. Při pohledu na domy
postavené po roce 2002 například v pražském Podhoří vedle
Vltavy by tento návrh „průtokových dveří” od architekta, mys-
lím, neuspěl. Jak to, že domy v podobných lokalitách dostanou
stavební povolení?

Zcela eliminovat velké povodně nejde, lze je pouze omezit
souborem různých opatření. O platnosti mýtu, že by se daly
povodně úpravou krajiny zmírnit až do neškodného jevu, je možné
diskutovat jen u malých povodní. Absolutní ochrana však není
reálná. Odborníci se tedy shodují na opatřeních, která logicky
vyplývají z výše zmíněných příčin povodní: zvýšení retenční
schopnosti krajiny, osvětová výchova ohroženého obyvatelstva,
pravidelné školení personálu zapojeného do systému ochrany,
omezení urbanizace a akumulace majetku v záplavových zónách.

Povodně vždy byly součástí oběhu vody a nemusí mít jen
destruktivní charakter, egyptská kultura by bez povodní na Nilu,
které s sebou přinášely úrodnou půdu, nikdy nedosáhla vyspělosti,
jakou měla. Destruktivní charakter připisuje povodním až člo-
věk, kterému voda odnáší to, co jí postavil do cesty. Od povodní 
v roce 2002 se u nás mnoho změnilo, odpovědnost za jednotný
přístup ke zvládání přírodních katastrof byla přidělena
Ministerstvu vnitra (a to především Hasičskému záchrannému
sboru). Praha má nyní propracovaný způsob ochrany (po vzoru
Londýna a jiných evropských měst). Technologie GIS a další
komunikační systémy mají v prevenci a ochraně před extrém-
ními povodněmi větší důležitost než před 15 lety (přílišné
spoléhání na IT přímo při povodních však může být kontra-
produktivní, vypadne proud, vybije se baterie a jsme zpět ve
středověku).

Evropská unie si dokonce nechala v rámci projektu Euro-
flood  vypracovat rovnici, která vyčíslí míru rizika v tom kte-
rém místě při povodni. Až si budete vybírat místo pro váš nový
dům a nebudete chtít dopadnout jako ten inzerent ve vtipu 
(svůj černý humor Češi neztratili ani při povodních): „Prodám
chatu v Českých Budějovicích, k vidění u Karlova mostu.

Zdroje:
Cílek, v., Čížek, J.: Pod vodou, 2011
Langhammer, J.: Povodně a změny v krajině, 2007
Wikipedia

4 Retenční
schopnost
smíšeného
lesa 
je velká,
koberec
mechu 
a trávy
nasákne
vodu jak
houba.

5 Sloninec
pražské
ZOO
během
povodní
roku 2002

6 V ZOO
Praha na
poslední
chvíli 
transportují
nosorožce.

7 Nežárka –
podobných
značek
najdeme 
v ČR po
roce 1997 
a 2002
mnoho.
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V rámci posilování odolného a udržitelného bydlení je
záměrem zajištění dostatku zeleně pro udržení města chladného 
a zadržení v něm vody tam, kde bude užitečná. Ve větších městech
vzniká takzvaný tepelný ostrov, což znamená, že uvnitř města je
teplota vyšší než na jeho okraji. Vyšší teplota je spojována 
s vysokým procentem zástavby. Jelikož zpevněné plochy teplo
absorbují a následně sálají, zvyšují tak teplotu uvnitř města.
Naproti tomu zeleň má schopnost okolní vzduch ochlazovat, proto
je součástí plánu umisťovat co nejvíce zelených ploch do města.
Jedná se o parkové plochy, ale i zelené stěny a střechy. Z jakého
důvodu je vhodné zadržovat vodu pomocí zeleně? Při silnějších
deštích není kanalizační systém schopen pojmout náhlé množství
vody. Z tohoto důvodu je nutné navyšovat množství zeleně, která
bude schopna zadržet vodu v půdě.

V rámci podpory zdravého životního stylu dochází k rozvoji
pěší a cyklistické dopravy. Jsou budovány nové cyklostezky a na-
vyšováno množství prostoru pro chůzi a další venkovní sportovní
aktivity.

Projekt živé krajiny zahrnuje podporu přírodních procesů
v divokém nebo přírodě blízkém prostředí. Je snaha o zachování
fragmentů původního lesa v okolí města. V případě podpoření
přírodních pochodů bude zachováno přirozené prostředí pro život
všech organismů. Je nutné zachránit i vodní nádrže v Londýně
společně s jejich biosférou.

Konečně celkové zlepšení životního prostoru zahrnuje posky-
tování venkovního prostředí pro kulturní, občanské a společenské
aktivity. Ve městě vznikají takzvané kapesní parky. Jedná se o ma-
lé prostory se zelení. Může jít o část ulice s mobilní zelení, kde
bude docházet k setkávání občanů. Dále jsou to vnitrobloky, obyt-
né střešní zahrady, ale i nově vznikající malé parkové plochy. 

VYUŽITÍ ZELENÝCH STĚN
Vertikální zahrady jsou nejčastěji instalované v centru města, kde
je nedostatek prostoru pro jiné zelené plochy. Většinou bývá

Roku 2011 vyšel v platnost nový „Londýnský plán“ (The London
plan), který usměrňuje strategii dalšího rozvoje města s ohledem
na životní prostředí. Důležitou součástí plánu je podpora 
a udržitelnost zelené infrastruktury. Strategie se zaměřuje na pět
hlavních bodů. Jsou jimi propagace zdravého životního stylu,
posílení odolnosti bydlení, podpora aktivního života, tvorba živé
krajiny a zlepšení životního prostoru. 

Podpora zdravého života má za cíl zvyšování fyzické aktivity
obyvatelstva, redukci stresu a odstraňování znečišťujících látek
z ovzduší. Patří sem projekty komunitních zahrad. Jedná se 
o místa pro setkávání obyvatel, kde mohou lidé pěstovat vlastní
plodiny nebo okrasné květiny.  Komunitní zahrady nejenže obo-
hacují město o zelené plochy, ale také sdružují lidi a díky pobytu
v zeleni snižují stres u obyvatel města. Fyzická aktivita je pod-
porována zapojením obyvatel do údržby zeleně ať už v komunit-
ních zahradách, ale i v dalších parkových plochách. Znečišťující
látky v ovzduší jsou snižovány především díky instalaci zelených
stěn do prostoru města. Do míst, kam není možné umístit jinou
zeleň. Rostliny dokáží vstřebávat plynné částice z okolí a zabu-
dovávat je do svých vakuol. Pokud se jedná o pevné částice, ty
ulpívají na povrchu listů, kde jsou následně zničeny UV zářením
ze slunce. 
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městská zeleň

V LONDÝNĚ 
ZLEPŠUJÍ OVZDUŠÍ POMOCÍ 
VERTIKÁLNÍCH ZAHRAD

Zelená
stěna může

být
současně 
i umělec-

kým dílem.
Tato je

umístěna
přímo nad

schodištěm
ze stanice

metra. Vyjít
z uzavřené-
ho prostoru

metra do
zeleně má
na člověka

značně 
pozitivní

vliv.

Při procházce centrem Londýna návštěvník často narazí 
na překvapivý objekt. Jedná se o ozeleněnou stěnu, která 
mnohdy dokonce vypadá jako umělecké dílo. Proč se tam
takovéto, pro městského člověka až nepřirozeně působící
objekty vyskytují a kde se vůbec vzaly? Možná Londýňany
jen přestala bavit uniformní šedá barva urbanistického
prostředí. Snad by to mohlo být aktivitou místního umělce,
který si libuje v zeleni. Odpovědi však musíme hledat 
v environmentální politice. 



PROBLÉMY
Nejen samé benefity přináší instalace vertikální stěny na budově.
Samozřejmostí jsou vyšší pořizovací a provozní náklady. Pořízení
zahrnuje nákup technického vybavení stěny a rostlinného mate-
riálu. Provozní náklady pak pravidelnou údržbu, výměnu
odumřelých rostlin, vodu, elektrickou energii a živný roztok nebo
hnojivo pro rostliny. 

Na zelené stěny jsou kladeny vysoké estetické nároky.
V běžném parku si několika uhynulých rostlin v záhonu nikdo
pravděpodobně ani nevšimne. Ve vertikální zahradě však každá
odchylka od normálu zaujme na první pohled. V případě, že se
jedná o obrazec vytvořený z různých druhů rostlin, může dokonce
dojít k narušení celé kompozice. 

Pokud dojde k úhynu rostliny, musí být co nejdříve nahrazena.
Způsob výměny rostliny závisí na použitém typu vertikální stěny,
ale i výšce umístění rostliny. Nahradit rostlinu v substrátovém 
systému je jednodušší. Rostlina bývá vyjmuta většinou i se zemi-
nou a nová rostlina je vysazena na její místo s čerstvým sub-
strátem. V případě hydroponického systému je rostlina uchycena
kořeny přímo v pěstebním médiu – nejčastěji je to minerální plsť.
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ozeleněna ta stěna budovy, která je pohledově nejatraktivnější pro
návštěvníky. Vertikální zahrady se uplatní jak na historických
budovách, tak na moderních kancelářských objektech. 

Velmi nápadité řešení je využití vertikální zahrady jako
oddělujícího prvku při stavbě ve městě. Živý zelený objekt působí
na člověka mnohem příjemněji než nevzhledné plechové stavební
ploty, které jsou k vidění u nás. Využití zelené stěny jako staveb-
ního plotu má i další benefity než jen zlepšení estetické působnosti
stavby. Rostliny jsou schopny mnohonásobně zredukovat
množství prachových částic, kterých na stavbě vzniká velké
množství. Dále rostliny zlepšují celkové mikroklima ve svém
okolí, jsou schopny zvlhčovat vzduch nebo regulovat množství
škodlivin městského prostředí, které se přítomností stavby ještě
zvyšují. Stavební činností je produkován také hluk, který je clona
z vertikální zahrady schopna mnohem lépe regulovat než běžné
stavební oplocení. 

V Anglii je delší tradice v použití zelených stěn než u nás, což
je důvodem proč tam působí množství firem, které se zabývají
pouze vertikálními zahradami. Každá firma má vyvinutou vlast-
ní technologii, kterou používá pro realizaci a následně se stará 
i o údržbu vertikální zahrady. 

Ač se technologie různí, lze je sloučit do dvou skupin dle 
systému využití. Jedná se o hydroponický a substrátový systém.
V substrátovém systému jsou rostliny vsazovány do substrátu
podobnému zahradní zemině, který slouží pro výživu i uchycení
rostliny. Zemina je uchycena buď v textilních kapsách nebo v plas-
tových květináčích. Ke květinám je distribuována jen zálivková
voda, která je obohacena o hnojivo pouze několikrát ročně. 

Hydroponický systém má v Anglii delší tradici a je také častěji
využívaný. Je založen na rostlinách, které jsou zasazeny v neutrál-
ním pěstebním médiu. Nejčastěji se objevuje systém s minerální
vatou. Médium je zde využíváno pouze pro podporu kořenů 
a k distribuci živného roztoku. Roztok se je složen z vody a mi-
nerálních solí, které slouží jako výživa pro rostliny, a ve stěně je
rozváděn pomocí gravitace. 

Využití
zelené stěny
namísto
nevzhled-
ného
stavebního
plotu 
je moderní
a inovativní
řešení.

Především
rostliny ve
výšce očí
musí být
mimořádně
kvalitní.
Pravidelná
údržba 
v tomto
případě
zahrnuje 
i náhradu
uhynulých
nebo 
nevzhled-
ných rostlin.

Zelená fasáda má
mnoho benefitů, ale
dojem mohou zkazit

zašpiněná okna od
živného roztoku.



ROSTLINY V ZELENÝCH STĚNÁCH
Výběr rostlin na každou vertikální stěnu je čistě individuální
záležitostí. Primárně je nutné vyselektovat rostliny, které dokáží
přežít stresové podmínky plynoucí z omezeného prostoru pro
kořeny, téměř trvalý stín nebo naopak vysokou radiaci, zatížení

Při vyjmutí uhynulé rostliny dochází k deformaci pěstebního
média. Nová rostlina pak v deformovaném médiu hůře drží a hůře
přijímá živiny. Je také možnost, že dojde k uhnívání zbytků kořenů
odumřelé rostliny a následné infekci nové a původně zdravé 
rostliny. 

V případě, že je stěna umístěná u země a rostlina je ve výšce
očí, jsou na kvalitu květin kladeny vyšší nároky než na zeleň
umístěnou vysoko nad zemí. Malé množství odumřelých rostlin ve
výšce několika metrů nad zemí při pohledu z dálky zanikne. Tyto
kusy je také náročnější vyměnit, takže náhrada nebývá realizována
ihned po odumření. Dobře přístupné rostliny naproti tomu působí
nevzhledně již při prvním pohledu a kazí dojem z vertikální
zahrady. V tomto případě je nutná brzká výměna. 

Jedním z problémů instalace vertikální zahrady na
kancelářskou budovu, kde se střídají pruhy zeleně s pruhy oken,
může být znečištění oken. Pokud je použit hydroponický systém,
může docházet k odtoku přebytečného živného roztoku na okenní
tabule. Na skle se postupně soli usazují a tvoří zde nevzhledné
mapy. Samozřejmě nedochází k žádnému poškození oken. Jedná
se o problém čistě estetický. Špinavá okna totiž vypadají
nevzhledně vždy a v případě, kdy se má jednat o reprezentativní
budovu, jejíž hodnota je ještě zvýšena instalací zelené stěny, jsou
špinavá okna o to větší problém. 

Takový problém je buďto nutné řešit dokonalou izolací stěny
v její spodní části a odvodem přebytečného živného roztoku mimo
stěnu a okna. Méně elegantní řešení potom spočívá v častějším
umývání znečištěných oken. Vhledem k tomu, že k zálivce
dochází i několikrát týdně, jedná se o řešení značně neefektivní,
ale i nákladné.

Vertikální
zahrada
dokáže 

oživit fádní
prostor,

kterým byl
průchod

mezi
budovami.

Velká
plocha
téměř 

jednolité
zeleně

může na
první

pohled
vypadat
nudně.

Přináší však
nesporné
benefity 

ve zlepšení
mikrokli-

matu svého
okolního

prostředí,
což je na

rušné
křižovatce

více než
užitečné.
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Nejpoužívanější rostlinou s barevnými listy je dlužicha
(Heuchera), která má stovky kultivarů v různých barevných vari-
acích od téměř bílé přes žlutou až po tmavě rudou. Především ve
stinných partiích jsou často k vidění kapradiny jako žebrovice
různolistá (Blechnum spicant) nebo jelení jazyk celolistý
(asplenium scolopendrium). Okrasné trávy se dle druhu uplatní
jak na osluněné tak stinné ploše. Kvůli výrazně žluté barvě je 
mnohdy vysazována ostřice ošimenská (Carex oshimensis
‘Evergold‘), šedou barvu naopak oplývá bika sněžná (Luzula
nivea). Neobvyklé není ani využití vonných bylin, jako jsou 
levandule úzkolistá (Lavandula angustifolia), šanta kočičí 
(Nepeta faassenii) a mateřídouška (thymus sp.)

V oblasti environmentální politiky bychom si u nás mohli vzít
z Londýňanů příklad. Instalace vertikálních zahrad je však v Anglii
mnohem jednodušší i vzhledem k počasí. Díky oceánickému 
podnebí je zde vyšší vzdušná vlhkost a navíc nehrozí silné 
mrazy, které by poškodily rostliny. Příznivé teploty v zimě také
dovolují využití hydroponického systému, který může být 
v mrazu značně poškozen. 

Přestože pořizovací náklady i náklady na údržbu jsou vysoké,
v Anglii mají zelené stěny již zažitou tradici. Množství pozitivních
vlivů na člověka a jeho prostředí několikanásobně převáží negati-
va spojená s vysokou cenou. Toto Angličané dobře vědí. Doufejme
tedy, že i v našich velkoměstech budeme jednoho dne potkávat
krásné zelené stěny namísto těch nudných šedivých. 

Literatura je k dispozici u autorky.

větrem plynoucí z umístění ve vysokých výškách na budově 
a schopnosti snášet znečištěné ovzduší.

Důležité jsou co nejnižší nároky na údržbu použitých druhů.
Rostliny jsou posuzovány podle kvetení a případných plodů.
Květy jsou sice žádoucím efektem v kompozici, ale po odkvětu
vyžadují údržbu. Kvetoucí rostliny dle druhu rostliny lákají
opylovače, což může být problém v případě umístění stěny
v blízkosti oken nebo dětských hřišť. Plody mohou znečišťovat
své okolí. Opadávají do prostoru pod stěnou, kde se často pohybují
lidé, nebo mohou být roznášeny ptáky do okolí.  Rostliny je nutné
vybírat dle dosahované velikosti. Velké rostliny mohou zastiňovat
menší nebo být nebezpečné na větrném stanovišti. 

Z vyselektovaných rostlin jsou následně vybírány ty, které
vyhovují dalšímu nejčastěji designovému záměru. Květiny jsou
voleny podle vzrůstnosti, barvy a doby květu nebo barvy olistění.
Při tvorbě obrazců jsou obzvláště oblíbené druhy s barevnými
listy, které slibují zachování obrazce stále po celé vegetační
období. Stálezelené rostliny mají v kompozici výrazný benefit
celoroční působnosti.  

Nejvíce používanou rostlinou zelených stěn v Londýně je
paradoxně břečťan popínavý (Hedera helix), který je vysazován
především na stinných plochách. Břečťan je popínavá rostlina,
která dokáže růst bez podpory. Nabízí se tedy otázka, proč využí-
vat nákladnou technologii pro růst břečťanu, když by mohl porůst
plochu prakticky zadarmo. Při instalaci zelené stěny osazené
mnoha kusy břečťanu je efekt okamžitý, kdežto popnutí
přirozenou cestou by trvalo několik let. 

Z kvetoucích druhů je nejčastěji aplikován kakost (Geranium
sp.) v různých druzích a barvínek menší (vinca minor).

Nejčastěji
využívaným
systémem 
v Londýně
je hydro-
ponie 
s minerální
vatou.

Zelené
stěny jsou
zajímavé 
i při pohle-
du zblízka,
zajímavě
působí
zdánlivě
nahodile
namíchané
druhy 
rostlin.
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Barevný obraz z rostlin
umístěný na historické budově.



vlády přesto došlo k rozmachu vědy, kultury a umění, což je
všeobecně, a s nadsázkou, známo i z filmového zpracování.
Poslední roky císaře nebyly nijak idylické oproti filmovému 
zpracování, kde je předvedeno jeho až „bohémského“ panování.
Ke stáří zřejmě trpěl Rudolf II. dnou a „francouzskou nemocí“,
syfilidou, která nejspíš způsobila rozklad panovníkovy osob-
nosti. Svůj stav pak řešil nadměrnou konzumací vína. Rudolfova
rakev byla uložena v pražské Svatovítské katedrále.

CÍSAŘSKÁ NAUČNÁ STEZKA
Císař Rudolf II. nebyl jen kontroverzní panovník, vládnoucí 
sám či s pomocí ještě problematičtějších rádců, ovládající
mocnářství z Vídně a následně z Prahy. Byl to i milovník a obdi-
vovatel zahrad, což se projevovalo nejen jejich budováním, 
ale i péčí o lesy a lov v nich. Právě tuto méně známou stránku
císařovy osobnosti se snaží představit naučná stezka nazvaná
Krajinou Rudolfa II., která vede končinami mezi Jizerou a Labem,
kde bývala rozsáhlá knížecí a královská honitba.

D říve, než se vydáme na cestu, zastavme se u samotné
postavy římského císaře z dynastie habsburské, krále
českého, uherského a chorvatského, markraběte ... atd.

Narodil se ve Vídni roku 1552 a skonal v Praze r. 1612. Z naší
současné metropole udělal na čas opět sídelní město královského
dvora. Ačkoliv nešlo o nejschopnějšího panovníka, za Rudolfovy

Historická postava císaře Rudolfa II. je spojována
především s Prahou, kam z Vídně přesunul svůj
dvůr. Nicméně s touto až legendární postavou je
možno spojit i jiné končiny naší země. Přijměte
proto pozvánku na výlet do krajiny Rudolfa II.

Krajina mezi Jizerou  
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Labem a Benátky nad Jizerou, která rovněž stojí za jejím vznikem.
V těchto třech městech jsou zámky a okolo nich zahrady, které
byly na přelomu 16. a 17. století součástí komorního panství, a tím
i v rukách císaře.

ŘEKY JAKO SPOLUTVŮRCI
Končiny, kterými prochází NS Krajinou Rudolfa II. samozřejmě
neformoval pouze císař, ale především, a to mnohem razantněji 
a dlouhodobě, dvě řeky zde protékající. Díky činnosti dvou řek
Jizery a Labe se vymodelovala plochá krajina s řadou slepých
ramen a tůní. Velice zajímavé jevy se dály především v době 

Celá naučná stezka měří 65 kilometrů, je tedy primárně určena
pro cyklisty a naleznete na ní sedmnáct informačních zastávek,
které spojují malé silničky, polní a lesní cesty. Naučná stezka je
značena bílým čtvercem, v kterém je vepsáno žluté R. Celou trasu
lze pochopitelně rozdělit na jednotlivé úseky a ty projít pěšky.
Naučná stezka propojuje tři města: Brandýs nad Labem, Lysou nad

Rozhled-
nička 
v Kostelním
Hlavně

Pomník
Karla VI. 
u Hlavence

Krajina 
v Polabí je
intenzivně
zemědělsky
využívána.
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brandýském zámku přijímal císař významné osobnosti, například
Tycha Brahe nebo Tadeáše Hájka z Hájku. Zámek v Lysé nad
Labem využíval Rudolf II. pouze jako lovecký. Mnohem
zajímavější minulost má zámek v Benátkách nad Jizerou, kde mezi
roky 1599 až 1600 působil Tycho Brahe a setkal se tady se svým

před regulací Labe, která proběhla ve 30. a  40. letech minulého
století.

Již jen vzpomínkou je legendární pojem České Grado. Za
první republiky vyhlášené říční lázně na tzv. Káranském ostrově
měly písčité pláže a využívalo je přes léto tisíce návštěvníků.
Slibnou perspektivu rekreačního areálu ukončily plány a realizace
regulace Labe, při které bylo uzavřeno rameno Labe. Část ramene
je zachována dodnes, naleznete jej přímo naproti Čelákovicím, ale
již se zde nevykoupete, pláže jsou zarostlé a dno zabahněné. Grado
je nyní určeno především rybářům a majitelům okolních
rekreačních chatek.

VODY VE VÍCE PODOBÁCH
Mnohé z původních přírodních lokalit se dochovaly dodnes a jsou
nyní chráněnými územími. Příkladem budiž například přírodní
památky Hluchov a Černý orel, přírodní rezervace Káraný-
Hrbáčkovy tůně. Převážně jsou zde chráněny lužní lesy nebo
přirozené přílabské lesy, mezi kterými je uschováno několik
jezírek a tůní, pozůstatků původních koryt Labe, ale také louky,
odborně nazývané vrbino-topolový luh.

Dalším zdejším pojmem je Káraný, vnímané především jako
zdroj kvalitní pitné vody nejen pro Prahu, ale i pro okolní obce 
a města. Vodní zdroj zde tvoří průsaky z Jizery, ale i podzemní
příron z oblasti severních Čech. Vodárna zde byla zprovozněna 
1. ledna 1914 s kapacitou 880 litrů za vteřinu.

Kromě zdejší vodárny je zajímavý i fakt, že v Káraným žije
trvale na 600 stálých obyvatel ve 200 domech, ale přes sezonu se
zvýší počet o 5 000 rekreantů přebývajících v 900 chatách.

STAVBY NEJEN V KRAJINĚ
Vraťme se však z procházek přírodou do měst a za císařem
Rudolfem II. Město Brandýs nad Labem bylo v roce 1581
Rudolfem II. povýšeno na královské komorní město. Na

Značení NS
Krajinou

Rudolfa II.

Nahoře
zámek 

v Lysé nad
Labem
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Pokud byste se chtěli po krajině Rudolfa II. rozhlédnout
z nadhledu, můžete k tomu využít malé rozhledny v Kostelním
Hlavně.

Spojení do kraje soutoku Jizery a Labe je pohodné nejen pro
motoristy, prochází tudy dálnice D10. Z Prahy je pak rovněž
výhodné spojení vlakem, přímé spoje jezdí jak do Čelákovic, tak 
i do Lysé nad Labem. A samozřejmě si zde na své přijdou i cyk-
listé. Cyklotrasy a cyklostezky podél Labe, křižující zdejší rovina-
tou krajinou, to vše kousek od hranic metropole, jsou vyhlášené 
a vyhledávané.

spolupracovníkem Johanem Keplerem. Původně zde měla být
vybudována i astronomická observatoř, ale pro náhlou Tychovu
smrt se tak již nestalo. Další lovecký zámeček na trase naučné
stezky stojí nad obcí Hlavenec, na jejímž okraji naleznete pěkný
barokní pomník císaře Karla VI., jehož sochy vytvořil Matyáš
Bernard Braun.

Další významné a vyhledávané sousoší, přesněji kaple 
sv. Václava, stojí na trase naučné stezky těsně u rozcestí červené 
a žluté turistické značky nedaleko PR Hrbáčkovy tůně.

Podél Labe
se na kole
opravdu
dobře jezdí.

Zámek 
v Brandýse
nad Labem
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hnízdící ptáky či jiné živočichy, kteří 
by mohli budku obývat a zároveň se sem
ještě nenastěhovali přezimující návštěv-
níci, jakými mohou být například plši,
plšíci nebo myšice. Kromě toho vy-
čištěnou budku v zimních měsících ptáci
velmi ocení jako úkryt před mrazem 
i k přenocování. Máte-li u sebe na pozem-
ku ptačí budku, myslete tedy na to, ko-
lika obyvatelům v průběhu roku poslou-
žila nejen k hnízdění, ale také jako úkryt
před nepřízněmi počasí, a kolik vše-
možného, zejména organického materiálu
se v ní za tu dobu nashromáždilo. Starý
hnízdní materiál v podobě mechu, suché
trávy, větviček, peří či chlupů, zbytky
trusu a nestrávené potravy by se tak mohl
stát vhodným substrátem pro výskyt
nejrůznějšího hmyzu včetně nežádoucích
parazitů. Přestože většina ptáků hnízdo
v budce průběžně uklízí tím, že rodiče
vynášejí trus ven z budky, nedokážou ho

ptačích krmítek a pravidelné přikrmování,
ale také na kontrolu a čištění ptačích
budek. Proč je právě podzim nejvhodněj-
ší dobou, kdy čištění budek uskutečnit?
Tehdy se vám již nestane, že vyrušíte

1 Nejčastější dutinoví hnízdiči: 
a) sýkora koňadra, b) sýkora modřinka, c) špaček obecný,
d) vrabec polní, e) brhlík lesní, f) rehek zahradní, 
g) rehek domácí, h) kavka obecná

30

Nemalý počet pěvců využívá v době rozmnožování pro své hnízdění různé dutiny a polodutiny. Starých
stromů, ve kterých se vhodné dutiny pro ptáky přirozeně vytvářejí, je v současné době nedostatek nejen
v lese, ale především v městském prostředí. Proto se začaly městské parky, zahrady a díky projektu
„Zvyšování hnízdních možností ptáků ve spolupráci se školami“ realizovaném ústavem Ornita také
pozemky pražských mateřských a základních škol, gymnázií a dalších zařízení obohacovat o ptačí budky,
které mohou ptáci na jaře a v létě k hnízdění využívat. Pro mnohé děti, studenty a jiné pozorovatele
ptáků se tak stalo jaro a léto obdobím, kdy se mohli těšit ze společnosti opeřenců a sledovat dospělce 
i jejich mláaata z bezprostřední blízkosti. 

V yvěšením budek však pomoc,
kterou můžeme našemu ptactvu
poskytnout, nekončí. S pozdním

podzimem a zimou přichází období, kdy
nesmíme zapomínat nejen na instalaci
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Hnízdo sýkory koňadry je na první
pohled dobře rozeznatelné. Je tvořeno
vysokou vrstvou mechu, hnízdní kotlinka
je vystlána zvířecími chlupy a jemným

v poslední fázi před vylétnutím mláďat
vyčistit úplně. Ptačí parazité přenášející
některé nemoci dovedou oslabit vylíhlá
mláďata nebo ptáci nevyčištěnou budku
v příštím roce vůbec neosídlí. Jedině
pravidelným čištěním lze výskytu cizo-
pasníků v budce zamezit. Dalším důvo-
dem, proč budky pravidelně čistit, je na-
shromáždění hnízdního materiálu z ně-
kolika po sobě následujících sezon, který
by pak omezil nebo zcela znemožnil
hnízdění příští. Nahromaděný hnízdní
materiál většina ptáků v budce ponechává
a vytváří na něm další vrstvy, které pak
hnízdo posouvají blíže k vletovému
otvoru. Vajíčka a mláďata se tak stávají
mnohem dostupnější případným pre-
dátorům.

I když čištění a údržba ptačích budek
je práce jako každá jiná, je možné se na
tuto činnost také těšit. Prozradí nám totiž
mnohé ze zákulisního života v naší
zahradě. Otevřením každé jednotlivé bud-
ky tak nahlédneme do „domova“ někte-
rého z živočichů vyskytujícího se v naší
blízkosti. Nejčastějšími obyvateli ptačích
budek jsou a) sýkora koňadra (Parus
major), b) sýkora modřinka (Cyanistes
caeruleus), c) špaček obecný (Sturnus vul-
garis),  d) vrabec polní (Passer montanus),
e) brhlík lesní (Sitta europaea), f) rehek
zahradní (Phoenicurus phoenicurus), 
g) rehek domácí (Phoenicurus ochruros)
a h) kavka obecná (Corvus monedula). 
A protože, každý ptačí druh používá při
stavbě hnízda trochu jiný hnízdní materiál,
dokážeme podle něj určit, kdo v budce
přebýval.

5 Chcete-li do své zahrady přilákat sýkory modřinky, vyvěste jim budku s vletovým otvorem
o průměru 28 mm.

6 Hnízda sýkor modřinek a sýkor koňader jsou si k nerozeznání podobná. Na obrázku je
hnízdo sýkory modřinky s jemnou svrchní výstelkou.
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2 Vysoká mechová výstelka hnízda sýkor
koňader dosahuje do úrovně vletového otvoru
již po dvou hnízdních sezonách. Na obrázku jsou
patrné dvě vrstvy hnízdního materiálu zřetelně
oddělené vrstvou trusu, který v budce zanechali
ptáci během zimy při ukrývání a nocování.

3 Ideální budkou pro sýkoru koňadru je tzv.
sýkorník s vletovým otvorem o průměru 32 mm.

4 Hnízdo sýkory koňadry snadno poznáte podle
vysoké vrstvy mechu s měkce vystlanou hnízdní
kotlinkou. Na obrázku je patrný také materiál
z červené textilie.
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neprotáhne. Hnízdo sýkory modřinky je
stejně jako hnízdo sýkory koňadry tvořeno
vrstvou mechu, chlupy, jemnými stébly 
a pírky, případně vlnou a umělými vlákny.
Rozdíl mezi hnízdem sýkory koňadry 
a sýkory modřinky je natolik nevýrazný,

modřinky. Že budku obývala právě sýkora
modřinka a nikoliv sýkora koňadra, si
můžete být zcela jisti pouze v případě,
jedná-li se o takzvaný malý sýkorník
s průměrem vletového otvoru 28 mm,
kterým se sýkora koňadra už dovnitř

7 Krásně zbarvení špačci obecní ocení hnízdní
dutinu v podobě budky s velikosti vletového

otvoru 45 mm.

8 Při pohledu zvenčí podle trusu pod vletovým
otvorem snadno poznáme, že v budce úspěšně

vyhnízdili špačci.

9 Staré hnízdo špačků obecných tvořené 
seschlými stébly trav, listy a pírky.

10 Ve špaččích hnízdech můžeme nalézt také
nestrávené zbytky potravy, jako jsou pecky od

třešní.

11 Budka vyplněná suchou trávou až po strop
nám prozradí, že v ní vyhnízdili vrabci polní.

12 Hnízdní kotlinku vrabců nalezneme hluboko
uvnitř spirálovitě stočeného tunelu. Nejčastěji
bývá vystlaná chlupy a většími holubími pírky.
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peřím. A protože jsou sýkory velmi
vynalézavé a přizpůsobivé, městské popu-
lace používají jako výstelku také různá
umělá vlákna z vyhozených textilií nebo
dokonce ustřižené lidské vlasy. Méně často
pak v budce narazíte na hnízdo sýkory10
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a špačků také tzv. rehkovníky a kavkov-
níky, dá se očekávat, že se při jejich
pravidelném čištění a údržbě seznámíte 
i s jinými typy hnízd. Rehka domácího
můžeme ve městech spatřit častěji než
rehka zahradního. Pro založení hnízda si
vybírá polodutiny, kterými mohou být
skuliny ve zdech nebo shora krytých mís-
tech na traverzách či okapových rourách.
Pokud mu však vhodně umístíte polo-
budku, sesbíraná stébla, kořínky, mech 
a listí seskládá do úhledného hnízda, jehož
kotlinku vystele stejně jako rehek zahrad-
ní peřím a chlupy. A že není budka jako

druhu, je velmi pravděpodobné, že ve vaší
budce vyhnízdil právě rehek zahradní. 

Disponuje-li váš pozemek kromě
budek primárně určených k hnízdění sýkor

že je od sebe nerozezná ani zkušený orni-
tolog. Materiál přinášený do budek bývá
obvykle jemnější, napomoci by nám však
mohlo kupříkladu zanechané ocasní pírko
či křídelní letka. 

Jiným obyvatelem, kterého můžete
usvědčit již od pohledu na budku zvenčí, je
špaček obecný. Pod vletovým otvorem je
často patrný trus, který tam špačci před
opuštěním hnízda zanechali. Uvnitř bud-
ky pak nalezneme hnízdo, které zdaleka
není tak čisté a úhledné jako hnízdo
sýkorčí. Špačci ke stavbě svých hnízd po-
užívají hrubá stébla trav, větvičky, byliny 
a květiny. Na rozdíl od sýkor, špačci svá
mláďata krmí nejen hmyzem, ale později
také různými dužnatými plody. Přestože
v počáteční fázi vývoje mláďat odnášejí
rodiče trus z budky ven stejně jako jiní
ptáci, hnízdo po špačcích bývá silně
znečištěno nejen trusem z pozdější fáze
hnízdění, ale také zbytky potravy, kterými
jsou například pecky od třešní. 

Zdá se vám, že je vaše ptačí budka
plná uschlé trávy, která čouhá ven z vle-
tového otvoru? Pak jste poskytli hnízdní
útočiště vrabci polnímu, který si k hníz-
dění vybírá také nejrůznější dutiny. Po
otevření budky se ukáže jeho velkolepá
stavba spletená ze stébel, kořínků, suché
trávy a pírek do podoby spirálovitého
tunelu, jenž ve většině případů vyplní
budku až do úrovně vletového otvoru.
Hnízdní kotlinka je vystlána jemnějším
rostlinným materiálem a peřím. 

Velmi snadno identifikovatelným hníz-
dem zevnitř i vně je hnízdo brhlíka les-
ního. Velikost vletového otvoru si vždy
upravuje hlínou. Vstup do budky je pak
lépe chráněn proti konkurentům i pre-
dátorům. Při čištění budky můžeme bláto 
u vletového otvoru ponechat. Brhlíci jsou
teritoriální a rádi využívají stejnou dutinu
či budku i několik po sobě následujících
hnízdních sezon. Uvnitř budky, ve které
zahnízdil brhlík, pak nalezneme lupínky
borové, modřínové nebo dubové kůry
navrstvené do úhledné hromádky. 

Méně často se vám v sýkorníku či
špačkovníku usadí rehek zahradní. Jeho
hnízdo obsahuje množství různorodého
materiálu, jako jsou stébla trav, kořínky,
listí a mech. Bude-li vám připadat, že hníz-
do, které jste v budce nalezli, není podob-
né ani jednomu doposud zmiňovanému

16 Rehek zahradní pro své hnízdění nejraději
využívá budky typu špačkovník.

17 Hnízdo rehka zahradního poznáme podle
množství různorodého materiálu, jako jsou stébla
trav, kořínky, listí a třeba také pozůstatky starého
vosího hnízda.

13 Brhlík lesní si velikost vletového otvoru
upravuje blátem smíchaným se slinami.

14 Větší množství bláta v budce, která se kvůli
němu při čištění hůře otevírá, nám prozradí, 
že v budce hnízdil brhlík lesní.

15 Výstelka hnízda brhlíka lesního je tvořena
šupinkami stromové kůry.
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22 Čmeláci obývají nejčastěji opuštěné díry po
zemních hlodavcích nebo využívají stará hnízda
ptáků jako například zde hnízdo sýkor koňader.

v budce po vylétnutí zanechaly sýkory.
Vrstva mechu je pro čmeláky ideálním
substrátem k úkrytu a založení kolonie.
Poté, co čmeláci své hnízdo opustí,
zůstává v budce velké množství nečistot
včetně uhynulých těl dělnic a zbytků
voskových komůrek, do kterých kladla
královna vajíčka. 

Mravenci se pak mohou vyskytovat
v budkách ptáky neobydlených i oby-
dlených. Svoje kolonie si vytvářejí ve
starých hnízdech nebo prázdných budkách,
ve kterých se následně mohou usadit ptáci.
Přestože nám mravenci mohou zprvu
připadat naprosto neškodní, v ptačích bud-
kách příliš vítanými nájemníky nejsou.
Mohou totiž hnízdící ptáky svojí přítom-
ností obtěžovat nebo přímo ohrožovat
jejich malá ptáčata. Dalším hmyzem, který
se může ukrývat ve velkých počtech
v ptačích budkách, jsou zcela neškodní

mohly být vosy nebo sršně. Zda šlo 
o sršně obecné, se dá rozpoznat podle
větších šestibokých komůrek umístěných
v několikaposchoďových plástvích, které
ptačí budku zcela zaplní. V ptačích bud-
kách na slunných a suchých místech
pak můžeme nalézt několikavrstevné hníz-
do vos, které může vyplnit i značnou část
budky. Na podzim a v zimě bývá vosí
hnízdo prázdné, na dně budky však často
nalezneme i několik uhynulých jedinců. 

Dalšími zástupci z řad blanokřídlého
hmyzu, kteří se rádi nastěhují do ptačích
budek, jsou čmeláci a mravenci. Čmeláci
rádi využijí mechovou výstelku, kterou

18 Polobudky jsou ideálním místem k hnízdění rehka domácího, který v uzavřené budce nezahnízdí.  

19 Hnízdo kavky obecné je tvořeno různorodým materiálem, rostlinný však převažuje.

20 Sršně obecné ptačí budku zcela zaplní několika poschodími pláství. Na podzim však sršně hnízdo
opouštějí a už nikdy je znovu nevyužijí. Proto můžeme zbytky sršního hnízda při čištění budky bez obav
kompletně odstranit.

21 Vosy obecné svá hnízda stejně jako sršně na podzim opouštějí. Když budku důkladně vyčistíme,
budou ji moci na jaře opět obydlet ptáci.

34

budka, o tom vědí své ti, kteří do korun
vzrostlých stromů někdy upevňovali bud-
ku vytvořenou k hnízdění kavky obec-
né. Ty hnízdí s oblibou v koloniích 
a hnízda si staví ve větších dutinách z rost-
linného materiálu, chlupů, hadrů, kůry,
zeminy apod.

Při podzimním čištění můžeme v bud-
ce najít pobytové stopy nejen po ptácích,
ale i po nejrůznějších dalších obyvatelích,
kteří v budce hledají úkryt. Nejčastěji to
jsou bezobratlí živočichové, jejichž těla,
svlečky a trus nám prozradí, kdo budku
obýval. Spatříme-li po otevření ptačí
budky stavbu z komůrek a pláství typickou
pro blanokřídlý hmyz, obyvateli budky
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S koncem hnízdní sezony a přichá-
zejícím podzimem tedy zdaleka nekončí
dobrodružství z poznání, které nám přináší
přítomnost ptačích budek v našich za-
hradách. Navíc zodpovědným přístupem
k péči o ptačí budky budeme mít velký
podíl na zvyšování hnízdních možností
našeho zpěvného ptactva, které se nám na
jaře a v létě odmění svým zpěvem i švi-
tořením ptačích mláďat ve větvích. 

čištění budek musíme počítat s tím, že do
nich čas od času zavítají také pavouci. Pro
někoho mohou být pavouci v budce ne-
příjemným překvapením, jsou však lidem
i ptačím obyvatelům zcela neškodní. Právě
naopak, pavouci jsou vítanou kořistí
mnoha ptáků, a proto se s nimi v budce
setkáme spíše až po ukončení hnízdní
sezony.

škvoři. Ti se na rozdíl od mravenců vysky-
tují spíše v budkách opuštěných, které
využívají ke svému úkrytu přes den 
a v noci vyrážejí do okolí. Škvoři se živí
mšicemi, jsou tedy v našich zahradách
vítanými návštěvníky. Podpořit jejich
výskyt můžeme například výrobou a insta-
lací tzv. hmyzích domečků. V některých
budkách na nás pak mohou čekat zástupci
tvarově i barevně pestřejších skupin
hmyzu. 

Díky čištění a údržbě ptačích budek
tak získáte příležitost prohlédnout si zblíz-
ka různé druhy ploštic nebo svlečky po
kuklách slunéček východních. Tato krásně
zbarvená a velká slunéčka jsou však u nás
invazní a vytlačují naše původní slunéčko
sedmitečné. Jiným invazním hmyzem, se
kterým se můžete setkat při podzimním
čištění ptačích budek, jsou blánatky
lipové. Tyto drobné ploštice se k nám šíří
ze Středomoří a na kmenech stromů tvoří
velké shluky přezimujících jedinců. Při

35
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23 Mravenci si pro zbudování své kolonie vybírají zejména
stará hnízda špačků. 

24 Ukázka nevyčištěné budky, kterou dříve obývali mravenci,
nyní s hnízdem sýkory koňadry. V takovém případě by mravenci
mohli ohrozit úspěšné vyvedení mláďat. 

25 Ptačí budky skýtají ideální útočiště pro škvory, kteří se
v nich ukrývají ve velkých počtech.

26 Na podzim je možné na stromech i v budkách pozorovat shluky stovek až tisíců jedinců blánatky
lipové, ploštice, která se k nám šíří ze Středomoří.

27 O tom, že různé druhy pavouků mohou obývat ptačí budky dlouhodobě, svědčí například jejich
svlečky, které musí pavouk vytvářet v průběhu svého růstu.

28 Pavučina před vletovým otvorem již z dálky napovídá, jaký živočich budku na konci hnízdní sezony
osídlil.

23

24

26

2728

25



mala zvířata, příroda, knihy o zvířatech, rostlinách, výpravy do
přírody. Společná práce nás sblížila.

Jak se promítala ilustrátorská činnost pana Doležala
do Vašeho manželství? 

Promítala se, velmi. Bydleli jsme v malém bytě 2+1, jeden
pokoj patřil dceři, druhý plnil funkci obývacího pokoje a ložnice.
Kuchyně se tak logicky proměnila v pracovnu a náš jediný stůl, 
u kterého se mělo stolovat, byl trvale obležen entomologickými
pomůckami, smrtičkami, lupami, preparovaným hmyzem,
špendlíky, papíry, tužkami a pastelkami, křídami, voskovkami,
gumami, knihami atd. atd. Jíst se u něj opravdu nedalo, na to musel
stačit konferenční stolek v obýváku. Nedoporučuji, velice nepo-
hodlné.

Letos je tomu právě 10 let, kdy nás opustil ilustrátor přírody
Zdeněk Doležal. Jeho technika ilustrování suchou křídou 
a pastelem byla unikátní. Na jeho výtvarné dílo jsme zavzpomínali
společně s Ivonnou Doležalovou, vdovou po zesnulém ilustrá-
torovi.

Paní Doležalová, pojďme zavzpomínat na život 
a dílo vašeho manžela. Jak jste se seznámili? 

Seznámili jsme se v plzeňské zoo, kam jsem nastoupila krátce
po maturitě.  Zdeněk v té době v zoo už rok pracoval. Oba nás zají-

* 23. 2. 1957   + 26. 10. 2007
Vystudoval Střední průmyslovou školu stavební 
v Plzni, rok pracoval v projektové kanceláři, potom
si našel místo v Zoologické a botanické zahradě
města Plzně, kde pracoval jako chovatel zvířat.
Odtud odešel po několika letech pro zdravotní
problémy do invalidního důchodu. V zoo se mimo
jiné začal věnovat entomologii, která mu později
vyplňovala jeho život. Ze zdravotních důvodů
exotické země nenavštěvoval, občas kvůli entomo-
logickým průzkumům zajížděl na Slovensko. 
Do konce svého života se věnoval entomologii –
studoval brouky, mouchy a ploštice, dělal entomo-
logické průzkumy v rámci EIA pro různé 
organizace a firmy a tvořil ilustrace pro některá
nakladatelství či AOPK. 
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ilustrátoři 

ILUSTRÁTOR PŘÍRODY

Zdeněk Doležal

1 Kachna divoká 
(Anas platyrhynchos)

2 Dravá ploštice 
- kněžice rodu Zicrona

3 Goliáš Goliathus orientalis 
ze střední Afriky

2 3
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4 Dudek 
chocholatý
(Upupa
epops)

5 Lišaj paví
oko
(Smerinthus
ocellatus)

6 Martináč
hrušňový
(Saturnia
pyri)

7
Bramborní-
ček hnědý
(Saxicola
rubetra)

8 Vlha
pestrá
(Merops
apiaster)
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Které knihy ilustroval?
Zdeněk ilustroval Přírodopis pro 6. ročník pro nakladatel-

ství Fraus, knihu Madagaskar autorů Jana Ptáčka a Jiřího
Trávníčka, spolupracoval s nakladatelstvím Bonaparte (karty, 
pexesa), ilustroval některé díly z edice Chráněná území ČR, kterou
vydala AOPK a Ekocentrum Brno a Praha. Dlouhá léta úzce
spolupracoval se Záchrannou stanicí živočichů v Plzni, pro kte-
rou vytvořil pexesa, tabule na naučnou stezku přes řeku 
Berounku, soubor výukových karet pro školy a školky aj. Svými

Vyprávěl Vám někdy o svých ilustrátorských
počátcích?

Vyprávěl, ukazoval obrázky z dob, kdy si zhruba od 12 let vedl
ornitologický deník, do kterého zapisoval pozorování a kreslil
ptáky. Zdeněk byl ilustrátor – amatér, neměl v tomto směru žádné
odborné vzdělání, v mládí krátce navštěvoval lidovou školu
umění.  Vytvořil si svůj vlastní styl.  Při kresbách používal třeba
i tupý konec jehly na šití, kterým „vytlačoval“ do čtvrtky jamky
v krovkách brouků, které kreslil, používal i barevné stíny na oči.
Jeho kreslení bylo založeno na jeho talentu, píli, náročnosti k sobě
samému a preciznosti, která mu byla vlastní. A to nejen v kreslení,
ale i v preparaci hmyzu, jeho vzorně preparované a srovnané kra-
bice byly vyhlášené. 

Jak se ilustrátorský koníček slučoval s jeho
povoláním?

Ve chvíli, kdy pracoval v ZOO Plzeň, ještě neilustroval, kreslil
si do šuplíku. Potom se zoo ale často spolupracoval, tvořil pro ni
jmenovky zvířat, byl autorem naučné stezky „Vývoj přírody ve
čtvrtohorách“, maloval naučné tabule.

Podporovala jste jeho ilustrátorské aktivity?
Podporovala, samozřejmě. Někdy s ním i spolupracovala, to

hlavně v době, kdy jsem v zoo začala pracovat jako kontakt 
s veřejností a řešila mimo jiné i informační systém zahrady.
Výsledkem pak třeba byla zmiňovaná naučná stezka či naučné ta-
bule v zoo.

9 Stehlík
obecný

(Carduelis
carduelis)
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10 Lasice kolčava
(Mustela nivalis)

11
Otakárek
fenyklový

(Papilio
machaon)

12 Roháč
Rhyssonotu
s nebulosus

z Austrálie

13 Goliáš
Goliathus
cacicus ze

západní
Afriky

9

10

11



ilustracemi doplňoval i své odborné články, které vycházely
v časopise Živa.

Jaké výstavy uspořádal? 
Zdeněk moc nevystavoval. Vybavují se mi už jen některé 

výstavy, např. v klášteře Plasy, v D-klubu v Plzni na Doubrav-
ce, v Národopisném muzeu v Plzni, ve spolupráci s časopisem 
Živa v nakladatelství Academia. Jeho kamarád, entomolog 
a malíř Honza Kobylák později prezentoval jeho obrázky 
na několika výstavách ilustrátorů, které putovaly po českých
městech.

Kterou jeho ilustraci (nebo soubor ilustrací) máte
nejraději?

Kresbu hranostaje v zimním šatě, který se blíží ke kořisti.
Vidíte soustředění v očích, opatrné zvednutí přední tlapy, napětí
v těle…

14 Zemní tesařík rodu
Phantasis z východní
Afriky

15 Výukové karty 
pro základní a mateřské
školy s ilustracemi 
Zdeňka Doležala
představuje členka
Záchranné stanice
živočichů Plzeň 
Hana Makoňová.

16 Rejsek horský (Sorex
alpinus), střevlík nepravi-
delný (Carabus irregularis)
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téměř vymizel, ale v posledních letech se
jeho počty opět zvýšily. Nejpočetnějšími
krkavcovitými pěvci u nás jsou straka
obecná a sojka obecná, které se rozšířily
v blízkosti lidských sídel a dobře se
přizpůsobily městskému prostředí. Naopak

část (především mladí ptáci) táhne. Po-
dobně jako u havranů jejich zimoviště jsou
ve Francii a k nám přilétají zimovat kavky
ze severu a severovýchodu. Naším největ-
ším krkavcovitým pěvcem je krkavec
velký, který na území České republiky

KRKAVCOVITÍ
inteligentní pěvci

40

Ptačí čelea krkavcovití (Corvidae) je velmi zajímavá, a to hned
z několika důvodů. Krkavcovití jsou největšími ptáky z řádu pěvců.
Vyznačují se vysokou inteligencí, přizpůsobivostí a dobrou pamětí,
dokonce si umějí i hrát. Mají silný hlas, jsou to dobří imitátoři
nejrůznějších zvuků, včetně lidské řeči. Svoji inteligenci využívají
především při získávání potravy. Umějí si zhotovit a používat 
nástroje, např. ohnout si drát do tvaru háku, aby si mohli zachytit 
a přitáhnout jinak nedostupnou potravu. Mají vynikající paměZ –
některé druhy krkavcovitých si dělají zásoby potravy, kterou následně
naleznou i po mnoha letech. Patří mezi všežravce, někteří potravu
vyhledávají také na skládkách.

V zhledem ke svému černému
zbarvení, krákavému hlasu 
a časté přítomnosti například na

bojištích, kde se živili padlými koňmi 
i vojáky, byli krkavcovití v minulosti
považováni za symboly smrti nebo tajem-
na. Lidé si ovšem všimli jejich inteligence
a některé druhy krkavcovitých chovali
doma pro pobavení místo drahých exotic-
kých papoušků, kteří byli většině lidí
nedostupní. O inteligenci krkavcovitých se
často zmiňují také pohádky a bajky, např.
„O chytré vráně“., která dokáže vyřešit 
i složitější úkoly.V České republice žije 
a hnízdí osm druhů krkavcovitých. Jsou to
převážně stálí ptáci, tažný je pouze havran
polní a částečně i kavka obecná. Havrani
odlétají zhruba v polovině října do Francie
a zároveň v tuto dobu naopak k nám zamíří
havrani z Ruska, Běloruska a Polska. Tito
havrani tráví zimu převážně ve středních
Čechách. Každý večer se slétají k noco-
vání ve velkých hejnech čítajících desítky
tisíc jedinců. Podobné je to s kavkou obec-
nou, i když naše populace kavky jsou
většinou stálé nebo přelétavé, pouze menší10
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letech. Stejně jako předchozí přednáško-
vé cykly seznamuje posluchače s druhy
ptáků, kteří žijí v našem bezprostředním
okolí, přizpůsobují se vlivům člověka či
naopak trpí zásahy člověka do krajiny.
Program tak zároveň pomáhá žákům získat
jiný pohled na činnost člověka a jeho
zásahy okolí, při nichž často nevědomky
ovlivňuje životy mnoha živočišných
druhů. Přednášky jsou doplněny zají-
mavými videi ze života krkavcovitých,

vrána černá a vrána šedá se u nás ve
městech příliš nevyskytují (v některých
západoevropských velkoměstech jsou však
hojné), dávají přednost otevřené krajině. 
A nejmenším krkavcovitým pěvcem na na-
šem území je ořešník kropenatý, který žije
a hnízdí v jehličnatých lesích, převážně
v horských polohách; od konce léta zalétá
často do zahrad na ořechy.

Pro školní rok 2017/2018 je pro školy
připravený nový vzdělávací program, ve
kterém se posluchačům představí osm
druhů krkavcovitých pěvců žijících a hníz-
dících na území České republiky. Účast-
níci přednášek se dozvědí, čím jsou krkav-
ci výjimeční i proč jsou považováni
za symboly tajemna či smrti.

Přednáškový cyklus „Krkavcovití“
volně navazuje na předchozí ornitologické
programy pro školy (Šplhavci, Vodní ptáci,
Desatero sov, Kam ptáci letí, Ptáci v naší
zahradě atd.). Pořádané v uplynulých
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ukázkami jejich hlasů a především živý-
mi exempláři vybraných druhů ptáků.
Součástí jsou i důkazy jejich inteligence,
jednak formou videoukázek i naživo
s ochočenými ptáky. Aby jména a vzhled
našich krkavcovitých nikdo nezapomněl,
na památku si každý posluchač odnese
tištěný rozvrh hodin s jejich vyobrazením.
Ani učitelé nepřijdou zkrátka, protože
každá škola dostane několik kusů tiště-
ných encyklopedických plakátů „Krkav-
covití“ a tematický pracovní list, ve kterém
si mohou nově nabyté informace s dětmi
zopakovat. Pro letošní rok jsou již všechny
termíny programu „Krkavcovití“ obsaze-
né. Zájemci o účast se však mohou
přihlásit na e-mail: info@ornita.cz pro
případ, že by se některý z obsazených
termínů uvolnil.
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