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Mají stromy svůj vlastní jazyk? Musí děti stromů chodit do
školy? Proč se lesní zvířata bojí lidí? Peter Wohlleben
odpovídá na otázky, které jsou neobvyklé, originální a často
velmi zábavné. Jeho snadno pochopitelné a téměř vždy
překvapivé odpovědi umožňují dětem vidět život v lese zcela
odlišnými očima. Talentovaný vypravěč čerpá z mnoha
desetiletí vlastních zkušeností lesníka a ochranáře přírody 
a zároveň se opírá o nejnovější vědecké poznatky. Peter
Wohlleben, autor bestsellerů přeložených do mnoha jazyků,
se zasazuje o uchování našich původních lesů a žádá více
pozornosti, respektu i ochrany pro ně i přírodu vůbec. 

Lesy jsou jeho prací, práce se stromy zase jeho 
životem. Když Peter Wohlleben píše o lese, píše
hlavou i srdcem, proto jsou i jeho knihy „Tajný
život stromů“ a „Citový život zvířat“ tak oblíbené. 
V jádru ale zůstává stále lesníkem, odborníkem 
s cílem předávat a sdílet co nejvíce informací 
o lese a přírodě obecně, aby je lidé mohli více
milovat i chránit. V této knize nám poskytuje do-
provod na cestu do lesa a shrnuje, na co bychom
se tak mohli chtít zeptat, a k tomu nabízí vydatnou
zásobu nových podnětů. Sdílí s námi své poznatky
fundovaně, čtivě a s humorným nadhledem toho,
kdo je v lese stále jako doma
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Je ještě červen, a přitom je za okny jako v nejparnějším létě. Jaro jakoby
letos ani pořádně nebylo. Na to si budeme muset zvykat, protože ať už je
hlavní příčinou cokoliv, klima se prostě mění. Stává se v Čechách čím

dále, tím více kontinentálním, takže průběh počasí se více blíží polosuchým
(semiaridním) oblastem Evropy. Vliv Atlantického proudění slábne, a to při-
náší stále méně trvalých srážek z frontové oblačnosti. Jaký vliv to má na náš
každodenní život je námětem článků o existenci pražského tepelného ostrova.
Všichni z vlastní zkušenosti víme, že v parném létě je v centru města teplota 
o několik stupňů vyšší a ani noc nepřináší velkou teplotní změnu. Proč tomu
tak je, přehledně vysvětluje v náš příspěvek. Když už ale máme ve městě vyšší
teploty než v přírodní krajině, bylo by dobré, aby existovala možnost, kde se
ochladit. To je námětem článku o koupacích vodách a navazující informace 
o největší pražské nádrži ke koupání – Hostivařské přehradě. V článcích je
popsána historie, problémy s kvalitou vody – tedy proč máme koupaliště kde
se nedá koupat, ale také námět na výlet podél Botiče. Bohužel, je teprve červen 
a Hostivařská nádrž už v některých místech vypadá jako hrachová polévka. 
Asi to s koupáním ani letos nebude slavné. Aby tomu tak nebylo, je potřeba
vyřešit otázku transportu živin z povodí Botiče do nádrže. Jednou z osob, 
která se dlouhodobě snaží prosadit efektivní řešení problému, je pan Jiří
Haramul, se kterým přinášíme rozhovor. Z pozice předsedy výboru pro životní
prostředí a infrastrukturu Zastupitelstva hl.m. Prahy rozhýbal diskuzi nad
tímto problémem a dílčí řešení se už připravují k realizaci. Když se jako sta-
rosta Březiněvse dovedl vypořádat s problematikou Ďáblické skládky, věřím, 
že i v případě koupacích nádrží v Praze to nevzdá, a že se dočkáme dne, kdy
se nebudeme bát vlézt na koupališti do vody. Jak by se s dešťovou vodou dalo
hospodařit u nově vznikajících obytných souborů je demonstrováno na 
projektu finského developera YIT. To, co je u environmentálně uvažujících
„seveřanů“ považováno za standard, není bohužel u nás zatím příliš často
k vidění. Racionální spolupráce mezi ochránci přírody, hydrology a develo-
pery je ve skandinávských zemích vnímána jako nedílná součást „deve-
lopmentu“. Dávno pochopili, že příroda a krajina se nedají jen rabovat, ale 
k nové výstavbě se dá přistupovat i citem k přírodě. Snad se k podobnému
přístupu dopracují itaké stavitelé „krabic“ v naší krajině. V pravidelných
rubrikách přinášíme varující příklad Kapského města, kde letos na jaře
(v jejich pozdním létě – podzimu) skoro došla voda. Pro tak velké město má
„Day zero“ rozměr katastrofy. Bohužel nebude asi jediné. Nechci dělat 
sýčka, ale možná, že je do určité míry symbolické, že byl zvolen zrovna sýček
ptákem roku. Ukazuje se, že není čas na diskuze, je třeba problém řešit 
dokud není pozdě. Podobná situace může být za pár let i u nás. Jen o to horší,
že my nemáme moře, ze kterého lze vodu vyrobit. Určitě si nenechte ujít infor-
maci o nové publikaci EVVO – „Ptačí zahrada“. Najdete tam spoustu 
zajímavých informací, možná i inspiraci pro vaši zahradu. Krásné ilustrace
Aleše Laštůvky jsou sice na posledních stranách časopisu, ale určitě nesmí 
ujít vaší pozornosti. Koneckonců životní příběh ilustrátora je zajímavý 
a inspirující. Jak původně „pouhý“ koníček může změnit celý život. 

Užijte si hezké letní prázdniny a dovolené a přeji vám při čtení hezké chvilky.
Miloš Gregar

šéfredaktor
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doplnění o galvanickou úpravu vody
v aktivním uhlí. Celkem vznikne 16 filtrů
umístěných ve zcela nově vybudovaném
objektu, na který je již vydáno stavební
povolení.

Vodní zdroj v Káraném se rovněž
dočkal nedávné rekonstrukce. Bylo po-
staveno šest nových pískových filtrů,
ocelové potrubí bylo vyměněno za nere-
zové.

toky rovněž souvisí i kvalita vody v nich,
tedy péče o menší přítoky a malé čisticí
stanice. 

U vodních ploch nás čeká vybudování
bezpečnostního přelivu na hrázi vodní
nádrže v Hostivaři. Z již hotových akcí
bych rád upozornil na nově upravený ryb-
ník ve Stromovce. Plánuje se nový rybník
Lítožnice.

Pokud hovoříme o vodě, musíme se
zeptat na tu, pro obyvatele Prahy až
životně důležitou, na vodu pitnou. Jak
je na tom naše metropole s jejím
zásobováním?

Naprostá většina pitné vody pro Prahu
je ze Želivky, druhá z oblasti Káraného.
Musím jen potvrdit, že celý projekt vodní
nádrže Švihov na Želivce, úpravny vody
a více než 50 km dlouhý přivaděč, je ve-
lice kvalitně vyprojektovaný, vybudovaný
a dodnes i velmi dobře udržovaný. Kvalita
pitné vody je vysoká, ale je stále co zlep-
šovat, proto připravujeme modernizaci
úpravny vody na Želivce, především její

Pečuje o životní prost   
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Ing. JIŘÍ HARAMUL (nezávislý) 
Předseda výboru pro životní prostředí, infrastrukturu a technickou
vybavenost Zastupitelstva HMP.

Pod tímto dlouhým úvodem se rovněž
skrývá přiměřená řada důležitých aktivit
výboru, jež se týkají jak samotné metro-
pole, tak v důsledku především jejích oby-
vatel.

Pane předsedo, co vše v současné
době musí váš výbor řešit? Uveďte,
prosím, alespoň ty nejzajímavější
nejviditelnější oblasti.

Začal bych revitalizacemi pražských
potoků a vodních ploch, rybníků a nádrží.
Snažíme se potokům vrátit podobu, která
by se co nejvíce přibližovala původnímu
přírodnímu stavu. Mohu připomenout již
uskutečněné revitalizace na Rokytce,
Botiči, Šáreckém potoce a dalších. S po-6/
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většina, asi 300 000 tun odpadu ročně se
spaluje v Malešicích, v tzv. ZEVO, což je
zkratka pro Zařízení pro energetické vy-
užití odpadu. V budoucnu bude podle
směrnice Evropské unie docházet pouze ke
spalování, což pro nás znamená rekon-
strukci všech čtyř kotlů a linek, čímž se
zvýší kapacita o dalších 50 000 tun ročně.

Naše hlavní město patří v Evropě 
k jedněm z nejzelenějších. Pro Pražany je
podstatné, že zelené plochy jsou rozesety
po celém území metropole a jsou volně
přístupné. Pokud se týká lesů, jsou všech-
ny rekreační, nikoliv produkční. Samo-
zřejmě vše potřebuje údržbu a obnovu, 
a musím uznat, že Lesy hlavního města to
dělají dobře, například mají vlastní lesní
školky.

Směrem k veřejnosti jsou orientovány
různé aktivity, jako jsou zoo koutky. Ten
nad Malou Chuchlí se rozrostl na úroveň
malé zoologické zahrady.

V součinnosti s Lesy připravujeme
výstavbu nové záchranné stanice pro vol-
ně žijící živočichy v Jinonicích. To bude
velká akce, kdy novostavba nahradí
současný nevyhovující stav. Vždyť stanicí
v roce 2017 prošlo rekordních 4 134
živočichů.

Vraťme se obrazně z přírody do
velkoměsta, které kromě odpadních
vod produkuje i pevný odpad. Jak se
s tímto úkolem Praha vypořádává?

Je snad již všeobecně známé, že
v Česku, i v Praze, je třídění na vysoké
úrovni. V současnosti se vytříděný odpad
částečně ještě ukládá na skládkách,

S  pitnou vodou je nerozlučně spojena
i její konečná fáze, kdy se z ní stává
voda odpadní. Zde si stojí Praha jak?

Tady jde především o výstavbu nové
čistírny odpadních vod v Tróji. Nová vodní
linka Ústřední čistírny odpadních vod je
v konečné fázi realizace. V současné době
se jedná o největší pražskou stavbu, vše
jde podle časového harmonogramu, to je
k termínu 8. srpna 2018. Následně pro-
běhne 99 dní trvající zkušební provoz
Nové vodní linky.

Přesuňme se nyní od vody k pražské
zeleni, lesům, parkům, zahradám.

5

  ředí a vodu v Praze



mocí postavili rodinný dům, tak jsme zača-
li na zahradě pěstovat vlastní zeleninu pro
naše děti. Jsem zahrádkář, práci na zahradě
mám rád a pomáhá mi relaxovat, stejně tak
jako rybaření a péče o zvěř jako myslivci.

celý život žiji a pracuji jsem velký pat-
riot, naše hlavní město je nekrásnější na
světě. Proto svoje město miluji a jsem
Pražan až o morku kosti. Když jsme si
manželkou v sedmdesátých letech svépo-

6

Pane předsedo, až doposud jste se
stavem, a to jak současným, tak
budoucím zřejmě spokojen. Jsou však
určitě záležitosti, které se nedaří nebo
nejsou ještě v pořádku.

Samozřejmě, zdaleka není vše, jak by
mělo být. Odpady sice dobře třídíme, ale
produkujeme jich stále více. Je to bohužel
takřka celosvětový jev, produkovat „obaly
obalů“, v této oblasti musíme výrazně
přidat. Lidé již nechtějí vracet skleněné
lahve nebo nosit, tak jako dříve, vlastní
obaly na nákupy. Zde by mohla pomoci
lepší výchova v rodinách, ale také za-
mezení některým nemyslným politickým
rozhodnutím.

Dále dlouhodobě chybí užitková voda
pro závlahu. Dala by se například využívat
vyčištěná voda z Nové linky v Tróji.
K jejím rozvodům k parkům, alejím pak
použít síť kolektorů. Je to náročný projekt,
ale důležitý pro životní prostředí.

Praze stále ještě chybí dokončení
zeleného pásu kolem celého města, který
by zalesněním odclonil negativní vlivy
zvláště ze severu z Neratovic a Kralup.

Jaký je váš osobní vztah k přírodě?
Narodil jsem se v Praze, v jejím cen-

tru, v porodnici v Londýnské ulici, v Praze10
/2
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A již jste zůstal ...
Ano. V současnosti jako starosta do-

končuji svoje čtvrté funkční období a rád
bych v této veřejné službě nejen v Březi-
něvsi pokračoval. V obvodu, kde žiji celý
život a jehož problémy a potřeby velmi
dobře znám, bych rád dosáhl rychlejších
změn k lepšímu. Ale na řešení některých
systémovým potíží či dokonce nesmyslů
je leckdy starosta krátký. Určitě to ale
nevzdám.
Děkujeme za rozhovor a přejeme, ať
se vaše plány plní.

námitky nebral zřetel. Počátkem roku
2002, když začala být situace nesnesi-
telnou, rozhodl jsem se založit místní
sdružení a kandidovat do zastupitelstva
MČ Březiněves. Volby jsme drtivě vyhráli
a já byl zvolen neuvolněným starostou.
Moje civilní profese je statutární audi-
tor. Napsali jsme novou oficiální stížnost 
a věci se začaly dít.  Na námitky nově zvo-
leného zastupitelstva začal provozovatel
postupně reagovat. Skládka byla obehnána
sítěmi, na plašení racků a vran byli nasa-
zeni dravci, začal se používat překryv, zin-
tenzivnilo se odsávání atd. Takže do
aktivní politiky jsem se dostal vlastně jako
nespokojený občan, kterému není lhostej-
né co se kolem něj děje!

Podobný osud mají snad tisíce
Pražanů, ale jak se stalo, že jste se
začal o přírodu a životní prostředí
věnovat i na úrovni politické?

To je velice jednoduchý příběh. Mezi
MČ Březiněves a MČ Ďáblice byla od
roku 1993 budovaná skládka komunálního
odpadu, protože ho hlavní město nemělo
kam ukládat. S jejím provozem bylo od
samého počátku spojeno enormní zatí-
žení životního prostředí obyvatel MČ
Březiněves, ke které skládka přiléhala.
Březiněvsi je již zmiňovaná ďáblická
skládka. Bylo to v roce 2000, kdy začala
silně páchnout, byla nezakrytá, zalétávala
na ni hejna vran a racků. Pokud jsem si stě-
žoval jako fyzická osoba, nikdo na moje

314 km – délka vodních toků na území
Prahy
2,32 ha – mají vodní plochy v metropoli
93 – počet pražských chráněných území
2740 ha – tolik je v Praze lesů 
a lesoparků

7



– totiž, že jakákoli cílená, nebo dokonce dotovaná produkce
energie z biomasy jakéhokoli druhu, ať už je to dřevní odpad nebo
řasy, musí vést logicky ke zhoršování stavu životního prostředí. Je
totiž obrovský rozdíl, je-li produkce energie z biomasy pouze
doplňkovou aktivitou (například zemědělců), a mezi tím, jde-li 
o politicky vyžadovanou povinnost, která vede k průmyslové
výrobě energie z přírodních zdrojů. Kdyby EU nestanovila v mi-
nulosti povinný podíl biopaliv na trhu pohonných hmot do roku
2020 na 10 % (který je nyní redukován na 7 %), nic zásadního by
se s plochami a cenami řepky, kukuřice nebo cukrovky (k výrobě
etanolu) nestalo, protože by nebyl politicky garantován jejich
odbyt na technické účely. Úplně to samé platí, byť si to mnozí
neuvědomují (neboť v myslích zastánců výroby biopaliv z bio-
masy nedošlo k „poučení z krizového vývoje“), také v případě
využití dřevní hmoty nebo zmiňovaných řas. V okamžiku, kdy
získá využití dřevní hmoty trh a podporu, dojde zcela logicky 
k nadměrné a cílené produkci této suroviny k technickému zpra-

J ejich další existenci přitom pod tlakem lobby producentů
biopaliv a dodavatelů příslušných surovin – zemědělců,
podpořil počátkem letošního roku Evropský parlament 

s tím, že podíl biopaliv v dopravě nesmí přesáhnout 7 % a členské
země už nesmí produkci biopaliv z hospodářských plodin zvyšo-
vat. Což ovšem v zásadě znamená zachování současného stavu,
byť Evropská Komise navrhovala snížit jejich podíl do roku 2030
na 3,8 %. To vše za situace, kdy už jsou několik let známa negativa
první generace biopaliv, například, že pěstování vhodných plodin,
jako je kukuřice nebo právě řepka, provází uvolňování oxidu dus-
ného, který je 300x horší než oxid uhličitý, a produkce skle-
níkových plynů prostřednictvím biopaliv je také oproti fosilním
palivům až o 70 % vyšší. Nebo že k produkci litru biopaliva 
je třeba 2 500 litrů vody, a že množství suroviny potřebné 
k výrobě takového množství pohonné hmoty, které by naplnilo
jednu nádrž automobilu, představuje objem potravy pro jedno-
ho člověka na celý rok. Nejen to je v naprostém rozporu 
s nadějemi a pozitivy, jimiž byla veřejnost manipulována k pod-
poře biopaliv první generace.Také proto se stále častěji mluví 
o biopalivech druhé generace, případně třetí generace, přičemž 
i v tomto případě jsou ve veřejnosti vzbuzována pozitivní oče-
kávání, především ale z pohledu ekonomiky jejich produkce.
Stejně jako v případě první generace ale nezaznívá to podstatné 

Naše probouzející se česká krajina již brzo tradičně
zežloutne velkými lány řepky olejné, což bude
jistě, stejně jako v letech předchozích, impulsem 
k textům a vyjádřením na téma biopaliva. Tedy
biopaliva první generace vyráběná z hospodář-
ských plodin.

Jak dál s biopalivy? Nejlépe
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celém
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   nijak

energie počítá společnost Synthetic Genomics, ve spasitelských
plánech při produkci biopaliv třetí generace (tak se obvykle
označují biopaliva z řas) jim tato biotechnologie nevadí. Důležité
tak pro někoho zřejmě je, že tyto řasy mají údajně produkovat sed-
minásobné množství energie než biopaliva první generace. I kdy-
by ale zdrojem suroviny pro výrobu energie nebyly GM řasy, ale
„normální“ řasy, negativní dopad na životní prostředí by se příliš
nezměnil. Nehledě na to, že běžné řasy by možná nebyly tak ener-
geticky efektivní.Výroba energie z biomasy je tak, ať si to chce
někdo přiznat nebo ne, slepá ulička, což by bylo žádoucí uvědomit
si dřív, než se do nových generací biopaliv začne masivně investo-
vat. Čím vyšší totiž investice budou, tím obtížnější bude couvat 
z takových záměrů zpět, jak to ostatně dokazuje odpor výrobců
biopaliv první generace v současné praxi. Snaha poslanců
Evropského parlamentu podpořit produkci biopaliv druhé gene-
race od roku 2021 je tak stejně chybná jako někdejší snaha 
o „omezení závislosti na ropě a zlepšení životního prostředí“
prostřednictvím biopaliv první generace. Jediné, co může mít
určitý smysl, je produkce biopaliv druhé generace z odpadních
živočišných tuků (označované jako FAME), kterou se u nás
zabývá například společnost Temperatior. Takovou produkci lze
v zásadě zahrnout do oblasti likvidace odpadů, tedy jakési uklízení
po produktech nás samotných lidí. Ani taková výroba ale nesmí
být nařízena politicky, neřku-li nějakými kvótami, neboť 
i zde by se projevila „neviditelná ruka trhu“. V tomto případě
cíleně nadměrná produkce vhodného odpadu k tomu, aby bylo
možné a konkurenceschopné FAME dlouhodobě vyrábět. Nejlepší
tak je na biopaliva první, druhé, třetí a další generace co nejdříve
zapomenout.

cování na biopaliva, což se projeví například ve vyšší těžbě dřeva,
případně ve snaze využít veškerou dřevní hmotu z lesů („uklizené
lesy“), která tam po těžbě zůstává a podporuje biodiverzitu.
Schematicky řečeno – místo polí začneme drancovat lesy.
Obdobně při průmyslové produkci řas na biopaliva dojde logicky
k vytváření průmyslových pěstíren řas, a pokud se tak bude dít 
v moři, bude pro změnu důsledkem narušení alespoň některých
ploch mořského ekosystému, které už nyní dostávají díky
produktům civilizace pořádně zabrat. „Továrny na řasy“ nicméně
nemusí být v moři, ale na souši. Voda bude ale samozřejmě
zapotřebí, a i když se tak může dít prostřednictvím recirkulačních
systémů, čili s její nízkou spotřebou, bude průmyslová produkce
řas zatížena všemi doprovodnými civilizačními negativy, jako je
transport vstupní a výstupní suroviny či využívanými technologie-
mi, například genetickou modifikací (GM). Ačkoli proti GM
ochránci přírody a environmentálně zaměřené organizace dlou-
hodobě vystupují, GM řasy, s nimiž jako surovinou pro výrobu
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životní prostředí nejen na našem kontinentě začalo krůček po
krůčku alespoň v některých ukazatelích měnit k lepšímu. 

Jednou z vůbec prvních právních norem ES zaměřenou na ži-
votní prostředí se stala v roce 1976 přijatá směrnice č. 76/160/EHS
o řízení vod ke koupání. Důvod byl nasnadě: velká část odpadních
vod do té doby směřovala do vodních toků či nádrží jen částečně
vyčištěna nebo nevyčištěna vůbec. Směrnice, novelizovaná v roce
2006 a v současnosti označovaná jako 2006/7/ES, proto požaduje,
aby členské státy ES, respektive EU dlouhodobě, pravidelně 
a standardními metodami sledovaly místa sloužící občanům ke
koupání a pravidelně co nejobjektivněji porovnáním s předem

BYLO KDYSI V EVROPĚ
Není žádným tajemstvím, že přelom 60. a 70. let minulého století
s sebou přinesl také trpké poznání, že životní prostředí na většině
naší planety na tom není zrovna nejlépe. Ačkoliv se nejrůznější
činnosti, jako jsou rozmanité programy, projekty, krátkodobé
konkrétní akce, ale i protestní hnutí, snažící se nepříliš povzbudi-
vou situaci změnit, nejdříve objevily v USA, ani Evropa nestála
stranou. Občané prostě chtěli vědět, proč je stav prostředí, v němž
sami žijí a mají žít jejich potomci, takový jaký je a co či kdo je 
jeho příčinou. Státní úřady v jednotlivých zemích nemohly na
důrazné procitnutí daňových poplatníků nereagovat. Současně 
s opožděně schvalovanými zákony zaměřenými na ochranu život-
ního prostředí a péči o něj se na scéně objevují také instituce, které
se měly uvedenou problematikou cíleně, důsledně a nanejvýš
fundovaně zabývat. 

V současnosti se stalo módou hlasitě a bez servítků láteřit nad
legislativou Evropské unie. Bez růžových brýlí si přiznejme, že
v řadě případů jsou obdobné stesky navýsost oprávněné. Právní
normy přicházející z Bruselu občas svou odtržeností od reality
překvapí i otrlé. Na druhou stranu právě zákonodárství nejdříve
Evropských společenství (ES), později EU (EU získala právní sub-
jektivitu teprve vstupem Lisabonské smlouvy v platnost,
konkrétně 1. prosince 2009) významně napomohlo k tomu, že se

V roce
2015

přivítalo
Středomoří

na 320
milionů

turistů, což
je dvojná-
sobek ve
srovnání
s rokem

1995.
Lehátka 
na pláži

v kyperské
Larnace

ráno nápor
turistů
teprve

očekávají.

Nejvíce
jezer

najdeme na
severu

Evropy:
koupat se 
v nich dá
většinou

jen ve
vrcholném

létě.
Snímek byl

pořízen
v návštěv-

níky vy-
hledávané

přírodní
rezervaci

Pöhja-
-Körvemaa

v Estonsku.

Odpověd na otázku vyřčenou v titulku se netýká dilematu, zda je lepší klasická koupel s voňavou pěnou
nebo využití vany s vířivkou. Na mysli máme osvěžení a sportování ve vodě mimo budovy a venkovní
bazény, takříkajíc v přírodě pod širým nebem. V důsledku pokračující globalizace, která s sebou přináší
mj. i bez nadsázky bouřlivý rozvoj cestovního ruchu, míří rok co rok na vyhlášené pláže na karibských 
i tichomořských ostrovech, v proslulých destinacích v Indickém oceánu či na severu či východě afrického
kontinentu tisíce a tisíce rekreantů. Nicméně mnozí Evropané, a není jich málo, tráví zejména letní 
dovolenou u vody na našem kontinentě. Nejen středomořské pobřeží, ale i řeky, jezera, přehradní nádrže
nebo rybníky ve vnitrozemí pravidelně obsypou lidé toužící po klidu, odpočinku a nabrání nových sil. A^
už jde o země, kde si obyvatelé zvykli pronajímat letní byty, jako je tomu kupř. ve Velké Británii nebo
Francii, či ve vrcholné turistické sezóně za vodou hromadně kočovat, nebo národy se silnou tradicí
celoročního chalupaření: v druhém případě máme na mysli hlavně Švédy, Čechy a Slováky. 
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Kde se Evropané koupají?
KVALITA REKREAČNÍCH VOD JE LEPŠÍ, NEŽ SE USUZUJE



vody z nádrží čistíren odpadních vod a následný průnik ředěných
splašků do vod, zastaralé nebo špatně udržované jímky, nevhodně
skladovaný hnůj nebo kejda uvolňující se do vodního prostředí,
zvířecí výkaly v městských a venkovských oblastech nebo pláže
přeplněné turisty, to vše se může stát zdrojem fekálních bakterií
hlavně za prudkých letních dešťů a bleskových povodní, jichž
jsme v posledních letech stále častěji bezmocnými svědky. Naopak
v letech s podprůměrným slunečním svitem se fekální bakterie
namnoží mnohem více než obvykle, protože je tolik neničí ultra-
fialové záření. I když se probíhající a očekávané změny podnebí
stávají záležitostí, na niž se v řadě případů tak trochu vymlou-
váme, v případě kvality vod je tato souvislost skutečně zřejmá. 

SINICE ROZHODNĚ ZDRAVÍ NEPROSPÍVAJÍ
Přestože se vodní květ začal objevovat ve vodním prostředí již od
doby, kdy zemědělství dostalo průmyslový charakter, takže se mj.
začala ve velkém používat umělá hnojiva, jeho dopad na lidské
zdraví byl nepochopitelně dlouho podceňován. Až dosud nebyl
zjištěn žádný případ, kdy by člověk při vodní rekreaci zemřel na
otravu sinicemi. Nicméně víme, že jedovaté látky, vytvářené sini-
cemi a označované jako cyanotoxiny, oslabují imunitní soustavu
člověka a vyvolávají vodnatou rýmu s kýcháním, malátnost, zvra-
cení a za-žívací obtíže. U alergických osob způsobují podráždění
kůže, ekzémy, otoky a různé zažívací obtíže, ale i záněty spojivek,
záchvaty kašle nebo dušení. Změny v játrech nastartované cyano-
toxiny mohou podle některých názorů vést k rakovině: američtí 

stanovenými a odsouhlasenými hodnotami klíčových veličin hod-
notily jejich stav. K tomu jim slouží přinejmenším dva ukazatele –
přítomnost fekálních bakterií, konkrétně enterokoků a druhu
Escherichia coli, které mohou způsobovat koupajícím nemalé
potíže. Samozřejmě, že pokud je lokalita, kde se koupe více lidí,
znečištěná odpadem nebo nebezpečnými chemickými látkami, po-
hlíží se na ni jako na nevyhovující. Ostatně totéž platí i v případě,
že se ve vodním sloupci v důsledku nadměrného přísunu živin
objeví velké množství sinic, někdy označovaných i jako cyanobak-
terie, a řas (viz. rámeček na str. 12). A co víc, státní správa člen-
ských zemí musí o kvalitě, popř. nekvalitě vod sloužících k re-
kreaci informovat veřejnost prostřednictvím profilů ploch
určených ke koupání. 

Protože Česká republika patří mezi vnitrozemské státy (v an-
gličtině se používá výstižný termín landlocked country, tedy země
uzavřená ze všech stran souší), připomeňme, že se uvedená právní
norma EU vztahuje nejen na vnitrozemské, ale i pobřežní slané 
a smíšené (brakické) vodní ekosystémy. Naopak z pochopitelných
důvodů nepokrývá plavecké bazény a vodní plochy využívané
k lázeňským účelům.

Jen máloco platí ve světě kolem nás absolutně. I dnes se
mohou splaškové vody dostat do vodních toků a nádrží. Přepad

Řasy 
a sinice
vytvářejí při
nadbytku
živin 
ve vodním
prostředí
nápadnou
biomasu.
Obrázek
přibližuje
malou
vodní nádrž
na
Benešovsku.

Odborná
instituce
Evropské
unie,
Evropská
agentura
životního
prostředí
(EEA), sídlí
od svého
vzniku
v roce 1994
v Kodani 
na prestižní
adrese na
Kralevicově
náměstí.
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SMěRNIcE NENí ROZKAZ, ALE NASMěROVáNí 
Již na počátku evropské integrace v 50. letech 20. století se pro-
jevila odlišnost Evropských společenství (ES) od ostatních mezi-
národních organizací. Členské státy ES se dobrovolně vzdaly
části své suverenity ve prospěch zmiňované nadnárodní insti-
tuce. Zatímco mezinárodní organizace přijímají rozhodnutí
prostřednictvím mnohostranných dohod s jejich následnou 
ratifikací, vydávala ES, od roku 2009 pak Evropská unie (EU)
vydává závazné a vynutitelné právní předpisy. 
Připomeňme si rozdíly mezi dvěma základními typy legislativy
EU. Směrnice určují povinnosti členských států, ale při jejich
naplňování se berou v úvahu právní a administrativní zvyklosti
a tradice každého státu. Jednoduše řečeno, stanovují cíle
předem odsouhlasené jak všemi státy, tak zákonodárnými insti-
tucemi EU. Je ale ponecháno na vládách členských zemí, aby si
v přijatém obecně závazném právním předpisu, tedy zákonu
nebo vyhlášce, samy zvolily způsoby a metody, jak je dosáh-
nout. Čtenáři budou nejspíše znát dvě klíčové normy EU 
na ochranu přírody. Směrnice č. 2009/147/ES o ochraně volně
žijících ptáků, resp. její předchůdkyně č. 79/409/EHS (směrnice
o ptácích, 1979), a směrnice č. 92/43/EHS o ochraně
přírodních stanovišť, volně žijících živočichů a planě rostoucích
rostlin (směrnice o stanovištích, 1992) představuji z celé řady
důvodu bez nadsázky nejpropracovanější zákony na ochranu
přírody, a to nejen na našem kontinentě. Tím, že důsledně
propojují druhovou ochranu s péčí o biotopy, překonávají 
i dodnes moderní zákon o ohrožených druzích (ES) platný 
od roku 1973 v USA. 
Naproti tomu nařízení jsou pro členské státy přímo závazná, 
a to jejich vstupem v platnost. Členské země EU jsou povinny
zajistit postupy a zmocnit instituce tak, aby se naplnily cíle
nařízení. V poslední době se také v České republice 
v souvislosti s péčí o životní prostředí hovoří o nařízení 
č. 1143/2014  o prevenci a regulaci zavlékání či vysazování 
a šíření invazních nepůvodních druhů (viz Nika, 35, 2, 24-29,
2014).



V pomyslné soutěži národů nejvíce boduje a nejlepší místa
v koupání vykazuje Lucembursko, následované Kyprem, Maltou,
Řeckem a Rakouskem. Na opačném konci žebříčku se krčí kromě
Albánie Irsko, Velká Británie a také Slovensko. Rovněž ve Francii,
Španělsku, Dánsku a Nizozemsku museli uzavřít pro rekreanty
více než pět míst. Absolutně nejvíce ploch ke koupání, přesně 100,
přestalo fungovat právě z důvodů ohrožení lidského zdraví v Itálii.

JAK JSOU NA TOM KOUPAJÍCÍ V ČR
Procentuálním podílem míst s nejvyšší kvalitou vod ke koupání
z celkem 154 lokalit, z nichž byly odebrány a hodnoceny vzorky

a australští vědci prokázali, že u lidí, kteří jsou odkázáni na zdroj
pitné vody, kde dochází k silnému rozvoji vodních květů sinic,
se znatelně zvyšuje výskyt rakovinného bujení v játrech.

I když při koupání v přírodě často nechtěně vypijeme decilitr
až dva decilitry vody, přece jen tekutinu, v níž se daří sinicím, ne-
dostáváme do zažívacího traktu pravidelně. Riziko roste právě 
u dětí, které se mohou nalokat více vody, a přitom mají menší
hmotnost než dospělí. Navíc si občas hrají na břehu, kde vanoucí
vítr může vytvořit silnou vrstvu vodního květu. 

Není tedy předcházející varování před cyanobakteriemi nad-
sazené? Příznaky vlivu sinic na zdraví závisí u koupajícího se
člověka na tom, jak je citlivý, jak dlouho ve vodě pobývá, jak často
se na stejném místě koupe a pochopitelně na množství sinic ve
vodním prostředí. Platí přitom, že pokud sinice netvoří vodní květ,
je skutečně jen málo pravděpodobné, že po jednom vykoupání
v rybníce nebo přehradní nádrži u člověka, který netrpí alergiemi,
vznikne vážné onemocnění. Jestliže se ale u vodní hladiny objeví
vodní květ a dojde k jeho náhodnému polknutí, může následovat 
i závažné poškození zdraví.      

CELKOVÝ TREND JE PŘÍZNIVÝ, ALE…
Zprávy z kontrol prováděných úřady jednotlivých členských států
ve vodách vymezených pro koupání podrobně analyzuje odborná
instituce EU – Evropská agentura životního prostředí (EEA).
Výsledky pravidelně uveřejňuje v tištěné podobě i na své interne-
tové stránce. V případě rekreačních vod poskytují EEA příslušné
údaje kromě zemí tvořících EU také Albánie a Švýcarsko. 

Pro čtenáře bude možná nečekaným překvapením, že celkový
stav vod určených pro koupání je v EU dobrý. V roce 2016,
z něhož máme k dispozici poslední zpracované výsledky, hygienici
odebrali vzorky na více než 21 000 místech. Ukazuje se, že mi-
nimální nároky na kvalitu splňuje plných 96 % rekreačních vod,
které byly standardními metodami sledovány více než čtyři roky
po sobě.  A co je ještě mnohem pozitivnější, 85 % monitorovaných
vod vyhovuje nejpřísnějším kritériím tak, jak je jednoznačně sta-
novuje příslušná směrnice, a navíc se uvedený ukazatel postupně
zvyšuje. 

Ať už šnorchlují v tyrkysově modrém Egejském moři, osvě-
žují se v chladnějších vodách některého z četných skandináv-
ských jezer nebo se koupají na romantickém rozeklaném pobřeží
Atlantského oceánu, Evropané oprávněně požadují, aby vnoření se
do vody neohrožovalo jejich zdraví. Uvedenou naprosto legitimní
podmínku nesplnilo v roce 2016 1,4 % hodnocených lokalit. Nic-
méně ve srovnání s rokem 2015 jejich počet poklesl z 383 na 316,
z nichž 72 se ale na seznamu míst ke koupání v kategorii špatný
objevilo nově. Protože takto klasifikované lokality nesplňují ani
nejslabší kritéria určená směrnicí, musejí být pro veřejnost
uzavřeny a příslušné úřady mají povinnost podniknout vhodné
kroky ke zlepšení situace.

Příliv
vyplavuje

do oceánu
také četné

odpadky
z pláží,

přičemž 
turisté 

po sobě
zanechávají

odpad 
i v chráně-

ných
územích,

jako je
národní

park v jižní
Albánii vy-

hlášený 
na Kara-

brunském
poloostrově

a na
přilehlém

ostrově
Sazani.

Zejména
umělé

hmoty se
pak na

určitých
místech

moře 
ve velkém
hromadí.
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KDYž JE VODě PříLIš MNOHO žIVIN
Pro výrobu potravin lidé využijí jen 10 % dusíku vznikajícího
jejich činností, zbytek se dostává do prostředí. Dnes již nejen 
v severozápadní Evropě, východní Asii a ve východních oblas-
tech USA, ale i na dalších místech naší planety, rozvojové státy
nevyjímaje, bývají koncentrace dusíku v prostředí v důsledku
zemědělské činnosti a výroby energie 10x – 100x vyšší, než to-
mu bylo ještě před stoletím. Koncentrování dusíkatých a fosfo-
rečných látek v prostředí pochopitelně zvyšuje dostupnost těchto
biogenních prvků pro organismy. 
Nejznámějším příkladem eutrofizace (hromadění živin, zejména
sloučenin dusíku a fosforu, v prostředí, takže přestávají být jeho
limitujícím činitelem) zůstává vytváření vodního květu v tekou-
cích i stojatých vodách jako odpověď na splach živin z přileh-
lých polí a v případě fosforu i na působení splaškových vod. Na
jeho vzniku se podílejí některé druhy řas a sinic, které se nej-
častěji koncem léta, v srpnu nebo první polovině září, hromadí
u vodní hladiny. Drobné, až několik milimetrů velké částečky se
podobají menšímu jehličí, jindy zase připomínají zelenou krupi-
ci. V souvislosti s probíhajícími změnami podnebí dochází v ČR
na některých místech stále častěji k masovému rozvoji
cyanobakterií již během června.
Hromadné odumření vodního květu způsobí nedostatek kyslíku
ve vodě, zejména u dna, kde ho spotřebovává tlení biomasy. Ná-
sledně dochází k nezřídka rozsáhlému úhynu ryb a dalších
organismů, především druhů žijících u dna (bentosu).
Pokračující uvolňování živin do prostředí, vyvolané na prvním
místě intenzifikací zemědělské výroby, spolu s předpokládaným
rozvojem oblastí podél vodních toků a na březích přirozených 
a umělých vodních nádrží mohou nejen ohrozit sladkovodní
ekosystémy, ale vyvolat i trvalý nedostatek pitné vody a ryb. 
Ohroženy nejsou ale jen sladkovodní ekosystémy. Eutrofizace
dnes na naší planetě postihuje více než 400 oblastí pobřežních
moří zabírajících celkem přinejmenším 250 000 km2, což 
odpovídá rozloze Velké Británie. Uvedené zóny, jež jsou dobře
viditelné i na družicových snímcích, musíme chtě nechtě označit
za mrtvé vody. 



tímco na jihu kontinentu skončí téměř polovina vody na zavla-
žování, v západní Evropě se více než 50 % užité vody využije při
chladících procesech v elektrárnách. Útěchou může být, že na
rozdíl od zemědělství se v energetickém průmyslu veškerá voda
opakovaně recykluje.

Nepříliš povzbudivý stav vodního prostředí v Evropě se dá
dobře ukázat na vodních tocích. Početný autorský kolektiv nedáv-
no vyhodnotil údaje získané na 9 330 lokalitách ležících na více
než 3 000 řekách. Výzkum se uskutečnil ve 14 státech, od španěl-
ského atlantského pobřeží po hranice Finska a Ruské federace, 
a odborníci z vídeňské univerzity vedení Rafaelou Schinegge-
rovou posuzovali celkem 15 charakteristik vyvolaných činností
člověka.  Kvalitu vody určovali mj. podle stupně okyselení vod-
ních toků a jejich zatížení nadměrným přísunem živin, zejména
dusíku a fosforu, a znečištění organického původu. Jen pětinu hod-
nocených vodních toků, většinou spíše říčky, lidé na našem
kontinentě prozatím významněji neovlivnili. Naopak na téměř 
60 % zkoumaných míst se podstatně změnily chemické vlastnosti
vody. Ve čtyřech z deseti sledovaných vodních toků vedla
neusměrňovaná činnost člověka k viditelné změně rychlosti
proudění vody. Jestliže se ryby pokusí urazit na příslušné řece jen
deset kilometrů, ve třetině vodních toků ještě předtím skončí na
příčné překážce, která jim zabrání v dalším pohybu. Výzkumníci
dospěli k závěru, že 12 % všech jimi vyhodnocených řek trpí
současně znečištěním cizorodými látkami, nadměrným odběrem
vody lidmi, změnami struktury vodního toku a v neposlední řadě
důsledky budování přehrad. Nejvíce jsou ohroženy řeky
v Rakousku, některých částech SRN, maďarských nížinách, ve
Francii a přilehlých švýcarských kantonech. Navíc 90 % nížinných
vodních toků sužují v Evropě hned všechny čtyři výše uvedené
faktory současně.

Pokud jde o výhled do budoucnosti, ani při něm vědci optimis-
mem zrovna nehýří. Předpokládají totiž, že vliv lidské civilizace
na evropské řeky v nejbližších letech i v dlouhodobém výhledu
ještě zesílí. Respektovanými scénáři předpokládaný častější
výskyt jak období delšího sucha, tak záplav včetně bleskových
povodní povede k ještě výraznějším výkyvům vodního proudění 
a požadavky na spotřebu povrchové vody pro zemědělství a vý-
robu energie také neustále porostou.

(83 %), se Česká republika v rámci EU řadí do středu žebříčku. Na
druhé straně číslo míst sloužících ke koupání, kam musel být v ČR
přístup rekreantům zakázán, je v rámci EU jedním z nejnižších. 
O tom, že se hygienický stav rekreačních vod v ČR postupně
zlepšuje, vypovídá skutečnost, že ještě v roce 2004 vyhovovalo
nejpřísnějším kritériím pouze 40 % lokalit, kde byly odebrány
vzorky, zatímco 12 % muselo být klasifikováno jako špatné. 

Z údajů Ministerstva zdravotnictví ČR vyplývá, že v ČR
v posledních letech míváme v sezóně 5 – 10 míst, kde v důsledku
výskytu sinic hrozí koupajícím se rekreantům poškození zdraví.
Za všechny jmenujme alespoň Staňkovský rybník ležící na
Třeboňsku blízko hranic s Rakouskem. U přibližně stejného počtu
lokalit voda neodpovídá hygienickým požadavkům a koupání
v nich nelze doporučit zejména dětem, těhotným ženám, osobám
trpícím alergiemi a lidem s oslabeným imunitním systémem. Také
v tomto případě je na vině eutrofizace, méně pak znečištění po
přívalových deštích: jedná se jak o písník, tak o rybníky a vodní
nádrže.

Protože v letech 1960-1961 byl rozvoj sinic zaznamenán 
u dvou třetin zkoumaných vodních nádrží na území dnešní 
České republiky, je zřejmé, že tvorba vodního květu není v ČR
problémem jenom několika posledních let, ale bohužel má 
trvalou a vzestupnou tradici. 

Jestliže vás zajímá, zda se ve vaší rekreační nádrži sleduje
kvalita vody, obraťte se na příslušnou krajskou hygienickou stani-
ci, v naší metropoli pak na Hygienickou stanici hlavního města
Prahy.  

VODA MÁ….
Všechno nebo téměř všechno je v pořádku a stav vod se v EU
jenom zlepšuje, oddychne si čtenář po přečtení předcházejících
řádků. Ale ouha! Musíme upřesnit, že hovoříme o kvalitě vod
určených ke koupání, a to ještě o dvou ukazatelích, přítomnosti 
a množství bakterií žijících ve střevním traktu člověka a teplo-
krevných živočichů a o pouhým okem viditelném znečištění vod-
ního sloupce. 

Ve srovnání s jinými kontinenty se Evropa, pokud jde o hos-
podaření s vodou, poněkud vymyká. V důsledku značné recyklace
obyvatelé našeho kontinentu odebírají ročně jen 13 % dostupné
sladké vody. Nicméně i tak spotřebuje průměrný Evropan  každý
den 100 – 200 litrů vody. Pokud ale do uvedené statistiky zapo-
čítáme výrobu zemědělských a průmyslových produktů a také
stále se rozšiřující služby, dojdeme k číslu 10 – 20x vyššímu. Za-

Ústředí
Evropské
komise 
v Bruselu,
palác
Barlaymont,
pojme
3 000
úředníků 
a jeho 
silueta 
se dostala 
i do loga
zmiňované
instituce
Evropské
unie.

Rozvoj 
vodního
květu sinic
sledují také
v České
republice
pravidelně
hygienici 
a o výsled-
cích 
informují
veřejnost.
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ideální místo pro růst sinic, které jsou pro
člověka  nebezpečné. 

Celé povodí Hostivařské nádrže má
rozlohu necelých 100 km2 a nachází se 
zde mnoho sídel, průmyslových parků 
a zemědělských ploch. Tyto všechny
plochy jsou zdrojem živin (fosfor, dusík),
které se dostávají do toku a společně 
s vodou putují do nádrže, kde se následně
usazují. 

Některá sídla nemusí být vybavena
Čistírnou odpadních vod (ČOV) a může
zde docházet k průsaku živin do půdy a dá-
le do toku. Stejně tak některé čistírny

hrázek, mezi kterými byly vytvořeny
strouhy. Těmito strouhami odchází voda 
a došlo k značnému vysušení bahna. V pří-
padě hostivařské přehrady śe jedná o zhru-
ba 197 000 m3.

V rámci revitalizace byla nejen nádrž
odbahněna, ale byly zde vysypány dva
ostrůvky s oblázky  určené pro hnízdící
ptactvo a jeden mokřad, který je obydlen
obojživelníky.

Poškozené břehy byly opraveny těž-
kým kamenným záhozem a pro návštěv-
níky byl postaven altán a koupací molo.

KVALITA VODY
I přes využívání vodní nádrže Hostivař 
pro rekreační účely, především ke koupání,
je každoroční kvetení vodní hladiny
sinicemi běžná věc. Tento proces, který 
je způsoben velkým obsahem živin ve
vodě, je nazýván eutrofizace a je problé-
mem nejen této nádrže, ale nádrží obecně.
V letních měsících, kdy je nejtepleji, se
voda v nádrži prohřeje a vzniká tak 
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Vodní dílo Hostivař je nejvýznamnější vodní plochou na území Prahy.
První návrhy nádrže pocházejí z roku 1906, nicméně dvouletá stavba
nádrže byla ukončena až v roce 1963. Původní meandrující tok
Botiče zmizel pod vodní hladinou nádrže a stejně tak Mochův mlýn,
který se nyní nachází na jejím dně.

Hráz je v nejvyšším místě vysoká 16 m, je
dlouhá 117 m a v koruně má šířku 3,5 m.
Za normální hladiny je plocha nádrže 
39,4 ha, pojme 1310 tis. m3 vody a nej-
větší hloubka je 12 m. Nádrž je schopna
pojmout až dvojnásobek svojí kapacity,
kdy se vodní plocha zvětší o 10 ha.
Každoročně je v zimě voda upuštěna 
o 1,5 m kvůli retenční kapacitě v případě
jarních povodní.

Historicky největší povodeň byla 
zaznamenána roku 1862, kdy byl namě-
řen průtok 76 m3/s. Až v roce 2013 byla
tato hodnota překonána a protékalo zde 
84 m3/s. Přitom dlouhodobý roční průtok
je 350 l/s.

V současné době je levý břeh nádrže
využíván jako přírodní koupaliště s kapa-
citou až 15 000 osob. Pravý břeh slouží ke
sportovnímu rybaření, jež je zde velmi
oblíbeno.

V roce 2011 bylo provedeno odbah-
nění, jemuž předcházelo vypuštění nádr-
že o rok dříve. Bahno bylo nahrnuto do6/
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VODA KE KOUPÁNÍ, NEBO HRNEC HRACHOVKY?



Dalším neméně významným zdrojem
znečištění jsou průmyslové zóny, kdy se
mnoho látek nachází ve splachu ze
zpevněných ploch, které vznikly při stav-
bě parkovišť a areálů. Nelze zde přímo
určit, kolik látek se dostává z těchto ploch
do toků, jelikož zde neprobíhá žádné
měření.

Tyto zdroje nazýváme bodové, proto-
že mají původ v jednom místě, například
výtok z ČOV. Dalším typem jsou zdroje
plošné, kterými jsou například zeměděl-
ské pozemky. Na těchto plochách pro-
bíhá většinou pěstování plodin, či chov
zemědělských zvířat a zde také dochází vážet na čistírny odpadních vod, nicméně

mnoho z nich prosakuje ven a tím se dostá-
vají látky do toku. Problém nastává, když
je malý průtok a nedochází k ideálnímu
ředění vody z ČOV.

nemají nejlepší možné technologie a tím
pádem se do vody dostává více živin, 
než je nutné.  Mezi sídla bez ČOV se řadí
také například chataři, kteří mají jímky 
s přepadem. Tyto jímky by se měly vy-

Odbahnení
vodní
nádrže
Hostivař

Metodika
hodnocení
ohroženosti
vodních
nádrží 
sedimentem
a eutrofizaci
podmíně-
nou erozí
zemědelské
půdy.

Eutrophica-
tion model
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1. Nadbytečné živiny se aplikují na půdu. 2. Některé živiny se
vylučují do půdy, kde mohou zůstat po celá léta. Nakonec se
dostávají do vodního útvaru. 3. Některé živiny se dostanou po
povrchu do vody. 4. Nadbytečné živiny způsobují kvetení řas. 
7. Nakonec řasy umírají a klesají na dno nádrže. Bakterie začínají
rozkládat pozůstatky a využívají kyslík k dýchání. 8. Rozklad
způsobuje, že ve vodě klesá obsah kyslíku. Větší formy života,
jako jsou ryby, se udusí. Tato nádrž už nemůže podporovat život.



orga-nických látek. Sinice se dostanou
hlouběji a díky nedostatku světla hynou. 

KOMPLEXNÍ MANAGEMENT     
Díky moderním technologiím je možné
pomocí matematických a fyzikálních
modelů definovat ideální variantu mana-
gementu, která by vedla k redukci živin 
v tocích. Pod pojmem komplexní mana-
gement si můžeme představit správu v po-
vodí, tedy přijímání takových postupů,
které jsou ekologicky šetrné a které
přispívají ke zlepšení ekologického stavu
krajiny. Tedy například dnes dosti aktuální
redukování živin a zadržení vody v povo-
dí. Jak již bylo zmíněno dříve, je třeba
redukovat množství chemikálií, které jsou
využívány v zemědělství. Dochází k jejich
splachu z polí a následnému usazování 
v nádržích. Každá plodina má jiný režim 
a to jak růstový, tak i způsobem hnojení.
Příliš intenzivní hnojení, které je často
spojeno s „honem” za vyššími výdělky,

Ideálním řešením je redukovat vnos
fosforečnanů přímo ze zdrojů. 

Dalším způsobem redukce vodního
květu je například použití algicidů, které
však způsobuje uvolňování toxických
látek do vody, a tím pádem není příliš
vhodné. Využívá se pouze na jaře, při
počátku růstu sinic.

Možnou metodou je také aerace, kdy
jsou mechanicky promíchávány vrstvy
vody. Dochází k provzdušnění vrstev 
u dna, a tím ke zrychlení dekompozice

Historicky byla vodní nádrž Hostivař využívána k rekreaci a koupání
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k únikům živin. Pro dosažení vyšších
výnosů jsou v zemědělství využívána hno-
jiva, která mají zajistit větší přírůstky 
biomasy. Ne vždy dokáží rostliny zpraco-
vat všechno hnojivo a přebytek se dostane
do půdy a dále cestuje buď jako rozpuště-
ná látka, nebo jako součást sedimentu 
v erozních procesech. Takto se živiny
dostanou do toku a pak dále do nádrže.
Vliv zde má především množství hnojiv,
typ pěstované rostliny, ale i způsob ma-
nagementu, kdy při špatně zvolené mecha-
nizaci (typ orby, orba po spádnici,...) může
dojít ke zvýšené erozi a tím pádem postupu
látek do nádrže.

SRÁŽENÍ FOSFORU KOAGU-
LANTY A FLOKULANTY 
V NÁTOKU DO NÁDRŽE
V současné době probíhá studie, při které
se zvažuje využití srážení fosforečnanů
solemi železa, které na sebe vážou fosfor,
a tím pádem nedochází k jeho rozptýlení
do nádrže. Projekt je ve fázi přípravy,
nicméně na jiných lokalitách, jako je
například Brněnská přehrada, jež je také
zasažena eutrofizací, již srážení funguje. 

Vše pracuje na principu, kdy se fosfor
pomocí chemikálií používaných na úpravu
vody vysráží na sraženinu hydratovaných
oxidů železa, která klesne ke dnu. Tato
metoda je sice efektivní, ale neřeší příčiny,
což je vysoký obsah fosforečnanů v tocích.10

/2
01

7



nádrže. Celkový součet všech zdrojů 
živin v povodí by neměl překročit tuto lim-
itní koncentraci, jinak dojde k tzv.
zakvetení.

Důležitou součástí návrhu manage-
mentu je i stránka ekonomická. Je třeba
počítat s náhradami za plochy, které
přestanou být díky změně managementu
výnosné pro zemědělce. Například za-
travnění, které se jeví jako výhodné z po-
hledu množství živin, nepřináší výnosy
stejné jako například kukuřice. Pěstování
kukuřice však přináší nástrahy v podobě
zvýšené eroze. 

Jako rychlé řešení se jeví využití tech-
nologie dosrážení fosforu jako ideální,
stejně tak instalace zařízení, které vysílá
ultrazvukové signály ničící buňky sinic. 
Z dlouhodobého hlediska je však třeba 
hledat příčiny znečištění a redukovat je za
účelem dosažení lepší ekologické stability
a přírodního stavu jak celého povodí, tak
samotné nádrže.

tlin a způsobu protierozní ochrany půdy,
která zabrání těmto splachům z polí, a lát-
ky v podobě hnojiv a pesticidů zůstanou na
zemědělských plochách a nedostanou se
do toků.

Dalším zdrojem jsou čistírny odpad-
ních vod, kdy ne vždy je tok schopen
dostatečně naředit a pomocí svojí samo-
čistící funkce dovyčistit látky, které se
nepodařilo na čistírně redukovat. Zákonem
stanovené limity pro koncentrace vypou-
štěných látek jsou stanovené plošně a ni-
koliv úměrně dané lokalitě, takže i když
jsou některé čistírny odpadních vod
vybaveny nejlepšími možnými technolo-
giemi a limit několikanásobně splňují, jsou
jiné, které limity sice splňují, nicméně se
stávají významným bodovým zdrojem
znečištění.

Každá nádrž má jiný tvar, hloubku 
a dobu zdržení, což ovlivňuje fázi, ve které
začne eutrofizovat. Tudíž koncentrace
fosforečnanů v nátoku do nádrže musí
odpovídat eutrofizačnímu limitu dané

způsobuje, že ne všechno hnojivo je zpra-
cováno rostlinou a při deštích je spláchnu-
to z pole. Řešením je výběr vhodných ros-

Vypouštění
vodní
nádrže
Hostivař
před od-
bahněním.

Eutrofizace
vodní
nádrže
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záření a rychlost vyzařování tepla do okolního prostředí je závislá
na fyzikálních vlastnostech povrchu. Obecně platí, že více
sluneční záření absorbují, a proto se více ohřívají plochy tmavé.
Světlé plochy odrážejí část dopadajícího slunečního záření zpět do
atmosféry, a proto se ohřívají méně. Plochy kryté vegetací rovněž
absorbují sluneční záření, ale jeho energii využívají rostliny na
proces evapotranspirace, tedy odpařování vody rostlinami a foto-
syntézu. Teplo je v rostlinách akumulováno výrazně méně a jejich
okolí je ochlazováno. 

Fenomén městského tepelného ostrova není novým jevem.
Jedná se pouze o umělé rozšíření území, která se chovají stejně
jako rozsáhlé přírodní plochy bez vegetačního krytu. Městské
tepelné ostrovy existují stejně dlouho jako samotná města.
Procesem zastavování území (urbanizací) člověk postupně nahra-
zoval vegetací kryté plochy za městskou zástavbu zcela bez 
vegetace. Ze zastavěných ploch je rovněž jako z přírodních 
ploch bez vegetace rychle odváděna srážková voda, která se
nemůže později odpařovat a tak snižovat teplotu prostředí. Do-
kud byla města malá, byl účinek městského tepelného ostrova
pravděpodobně i prospěšný, a proto mu lidé nevěnovali pozornost.M ěstský tepelný ostrov označovaný také zkratkami

MTO nebo UHI (MTO je zkratka „městský tepel-
ný ostrov“, UHI z anglického označení „urban heat

island“) představuje fenomén, kterým se vědci začali zabývat 
již od 50. let minulého století, kdy z důvodu rozsáhlé urbanizace
a industrializace začaly jeho projevy nabývat celosvětově na
závažnosti.

Podstatou vzniku městského tepelného ostrova je nerovno-
měrné ohřívání zemského povrchu působením slunečního záření.
Plochy zemského povrchu bez vegetace, jako jsou skály, písčiny,
zoraná pole nebo pole krytá uzrálými plodinami typu obilniny, 
se ohřívají více než plochy kryté fotosynteticky aktivní vegetací.
Tyto plochy akumulují sluneční záření v podobě tepla, které je
postupně vyzařováno do okolí. Vyzařované teplo ohřívá okolní
vzduch, který stoupá do výšky a na jeho místo je nasáván
chladnější vzduch z okolí. Tento jev využívají k letu někteří ptáci
nebo piloti bezmotorových letadel. Míra absorpce slunečního

Historickou zastavěnost městských center je možné dodnes velmi dobře pozorovat v některých čínských městech.
Města byla určena pro lidi. Na zeleň prostě nebylo místo. Střechy jednotlivých domů se téměř dotýkají.

Příkladem megaměsta může být hlavní egyptské město Káhira, která je řazena mezi 10 nejlidnatějších měst světa.
Poslední údaje uvádějí populaci 19,5 milionu obyvatel, ale upřímně řečeno, nikdo přesně neví, kolik má obyvatel.

Středomořské klima a minimum vegetace umocňuje intenzitu MTO.

Praha patří
mezi zelená

města, ale
hustotou
zástavby

historických
částí je

srovnatelná
s jinými
velkými
městy.

V současné době stojí lidská populace tváří v tvář hrozbě
důsledků fenoménu globálního oteplování planety. Můžeme
spekulovat o příčinách globálního oteplování Země, ale
v žádném případě nemůžeme pochybovat o jeho reálné 
existenci, která je doložena dlouhodobými výsledky exakt-
ních meteorologických měření a pozorování. Právě z nich je
patrné, že průměrné roční teploty se postupně zvyšují 
a současně se statisticky významně mění 
i řada dalších sledovaných klimatických parametrů, jako je
například počet letních dnů, počet tropických dnů, počet
tropických nocí, počet dnů se sněhovou pokrývkou, nebo
zvyšování průměrných denních teplot v centrech velkých
měst ve srovnání s jejich širším okolím, které je nazýváno
městským tepelným ostrovem.

Městský tepelný ostrov
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světové populace a vědci předpovídají, že v roce 2050 bude 
70% lidí žít v metropolích, které budou až o 8°C teplejší. Feno-
mén městského tepelného ostrova se tedy již nyní týká poloviny
obyvatel planety Země a tento podíl se bude dále zvyšovat.

Městský tepelný ostrov musíme vnímat především jako nárůst
průměrných denních teplot ve středu urbanizovaných oblastí,
nikoliv jako výskyt denních teplotních extrémů, tedy maximálních
denních teplot. Maximální denní teploty jsou dosahovány zpravid-
la mimo městskou zástavbu. Příkladem může být i samotná Praha.
V období 1961 až 2013 stoupla průměrná denní teplota v Praze
z 9,5°C na 11,5°C, maximální denní teploty byly naměřeny v roce
2012 v Dobřichovicích (+40,4°C) a v roce 1983 v Praze – Uhříně-
vsi (+40,2°C), tedy na okraji Prahy nebo v jejím blízkém okolí.
Výskytu extrémních teplotních hodnot v centrech měst brání právě
podmínky vyvolávající fenomén městského tepelného ostrova.
Energie slunečního záření je akumulována stavbami, které se 
postupně ohřívají, a tím brání vzniku teplotního extrému, ale
později, v odpoledních, večerních a nočních hodinách, je aku-
mulované teplo postupně vyzařováno, čímž je ohříván stagnující
vzduch v ulicích a dochází k výraznému zvyšování celodenních
průměrných hodnot teploty vzduchu. Obecně lze projevy měst-
ského tepelného ostrova shrnout následovně:

n Průměrné minimální teploty se zvyšují více než denní
teplotní maxima.

n Průměrné noční teploty se zvyšují více než průměrné denní
teploty.

n V městských oblastech dochází k celoročnímu zvyšování
minimálních denních teplot.

n Městský tepelný ostrov způsobuje prodlužování denní teplé
periody a zkracování periody nočního ochlazení.

V dřívějších chladnějších dobách bez možnosti moderních
způsobů vytápění mohlo být maličko teplejší prostředí města
obyvatelům příjemné a rychle odtékající voda přispěla k vyčiš-
tění ulic, na kterých byla často vrcholem civilizace pouze povr-
chová kanalizace.

S rostoucí rozlohou měst se zvyšuje intenzita městského tepel-
ného ostrova a začínají se projevovat jeho negativní dopady.
Přesnější by bylo napsat, obyvatelé měst začínají pociťovat jeho
negativní projevy, jako je nesnesitelné vedro, poruchy spánku,
snížená pracovní výkonnost, snížení vlhkosti vzduchu ve dne 
a zvýšení v noci, zhoršení provětrávání měst a s tím spojené
zvýšené znečištění ovzduší a řada dalších jevů, které obecně
způsobují zhoršení kvality životního prostředí měst a snížení 
kvality života jejich obyvatel. To se obecně projevuje snížením
psychické pohody a zvýšením nemocnosti i úmrtnosti zejména 
u citlivých skupin. Negativním projevům městského tepelného
ostrova je vystavována stále se zvětšující část populace lidí na
Zemi. Zvyšování podílu světové populace žijící v městském
prostředí je celosvětovým trendem, který je nezávislý na ekono-
mických, sociálních i kulturních charakteristikách jednotlivých
států. V současné době na Zemi žije přibližně 7,5 miliardy 
obyvatel, z nichž každý desátý žije v megaměstě s více než 10 mi-
liony obyvatel, a na Zemi je více než 450 měst s populací větší 
než milion obyvatel. V roce 2005 žilo ve městech přes 50%

Nahoře
schéma
tepelného
ostrova.
Maximální
intenzita
tepelného
ostrova je
nad cen-
trem města
bez vege-
tace 
a stromů.
Přítomnost
vegetace
může inten-
zitu tepel-
ného ostro-
va efektivně
ovlivňovat.
Zdroj: inter-
net
(upraveno).

Vlevo
nahoře:
Zesilování
tepelného
ostrova
v Praze
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i porovnání
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Moravčík,
2015).
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Co ovlivňuje vznik městského tepelného ostrova a jeho inten-
zitu? Tuto otázku si položila řada vědců a jejich výzkum lze
shrnout následovně. Vznik tepelného ostrova způsobuje především
změna vlastností přirozeného zemského povrchu městskou zá-
stavbou, tedy urbanizací. Výstavba domů v blocích vytváří hrubý
nerovný povrch protkaný uličními kaňony, které mají schopnost
absorbovat sluneční záření, akumulovat teplo a vytvářet podmín-
ky pro omezení proudění až stagnaci vzduchu. Zastavěné území
zamezuje vsakování srážkové vody, urychluje její odtok a zne-
možňuje její odpar z přirozeného povrchu. Intenzitou městského
tepelného ostrova se rozumí rozdíl teplot mezi středem ostrova,
zpravidla tedy středem města, a teplotou okolní venkovské kra-
jiny. Čím je rozdíl teplot vyšší, tím je i vyšší intenzita tepelného
ostrova. Intenzitu městského ostrova ovlivňuje řada faktorů.
Základními faktory jsou velikost zastavěné plochy, barevnost po-
užitých stavebních materiálů, odrazivost povrchů staveb, urba-
nistická struktura a uspořádání zástavby, podíl ploch krytých ve-
getací a přítomnost vodních ploch. Důležitým faktorem je i denní
doba. Městský tepelný ostrov se nejintenzivněji projevuje ve
večerních a nočních hodinách, ráno a během dne se prakticky

n V městských oblastech dochází ve srovnání s okolními
venkovskými oblastmi k prodlužování doby trvání horké sezóny.

n Ve městech dochází k prodlužování vegetační sezóny.
Tepelná zátěž vyvolaná fenoménem tepelného ostrova vede ke

zvýšení výskytu zdravotních potíží, zvýšené nemocnosti a úmrt-
nosti citlivých skupin obyvatel, zejména seniorů a lidí s kardio-
vaskulárními a chronickými respiračními onemocněními.
Extrémní teploty snižují efektivnost práce z důvodu zvýšené
únavy zaměstnanců, snižují pozornost obyvatel včetně řidičů, což
může vést ke zvýšené nehodovosti. Extrémní teploty mohou
negativně ovlivnit ekonomickou výkonnost a vést ke snížení 
kvality života.

Intenzitu
tepelného

ostrova
Prahy

pomáhá
výrazně
snižovat

systém
zeleně

s rozsáhlý-
mi plocha-

mi parků 
a zahrad.
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Dlouhodobé průměry teplot vzduchu na území České republiky za období
1981-2010, nejteplejším územím České republiky, s průměrnou roční teplo-
tou 11,5°C se jednoznačně stává centrum Prahy. Zdroj: ČHMÚ

Dlouhodobé průměry teplot vzduchu na území České republiky za období
1961-1990, nejteplejším územím České republiky je Jižní Morava. Zdroj:
ČHMÚ.

Historické části Prahy si hustotou zástavby nezadají s jinými historickými
městy a na veřejnou zeleň v úzkých uličkách prostoru mnoho nezbývá.



nevyskytuje. Intenzitu městského tepelného ostrova ovlivňuje
rovněž roční období. Svou kapkou do mlýna přispívá i člověk.
Velké množství tepla je uvolňováno do městského prostředí
z vytápění budov v zimě a chlazení v létě. K oteplování města
přispívá rovněž doprava. Všechny spalovací motory uvolňují
značné množství odpadního tepla. Odpadní teplo je uvolňováno 
i z dalších technologických procesů. A nesmíme zapomenout na
samotné lidi. Průměrný nic nedělající muž vyprodukuje každou
sekundu 82W, žena 78W, v průměru tedy 80W. To je minimum,
zpravidla však něco děláme, a pak se náš energetický výkon
zvyšuje. Ne nadarmo se říká, pokud je nám zima, pojďme do
houfu. Ve velkých městech je lidí pořádný houf. Je to skoro totéž,
jako by v Praze neustále svítil milion sto wattových žárovek. A to
není málo.

V současné době se tepelné ostrovy u největších velkoměst
projevují rozdílem teplot až 10°C oproti průměrným teplotám
okolní krajiny, u středních měst tento rozdíl činí 5°C. V případě
hlavního města Prahy je uváděn průměrný rozdíl 2,4°C, přičemž
v případě extrémních situací v letním období může být intenzita
tepelného ostrova až 6,63°C. Fenomén tepelného ostrova se netýká
pouze Prahy a dalších velkých, jako jsou Brno, Plzeň, Hra-
dec Králové, Ústí nad Labem. Jeho výskyt byl doložen i u měst
střední velikosti, jako je například Vsetín. Nejteplejší část města
Vsetína, která se rozkládá mezi jeho vlakovým nádražím 
a Dolním náměstí, může být v letním období po západu slunce
teplejší o 4 až 6°C v porovnání s okrajovými částmi města.
Z pohledu uvedených intenzit tepelného ostrova patří Praha a dal-
ší česká sídla mezi města s menší až střední intenzitou měst-
ského tepelného ostrova. Nic se nemá podceňovat. Situace v České
republice se rychle mění. V minulosti platilo, že nejteplejším
územím České republiky je Jižní Morava, ale to již neplatí.
Za období 1961 až 2000 byl nejvyšší dlouhodobý průměr teploty
vzduchu zjištěn v centru Prahy, kde jako na jediném místě v repub-
lice překonal dlouhodobý průměr teploty vzduchu hodnotu 10°C. 

Vzhledem k oteplování klimatu a nárůstu počtu obyvatel lze
očekávat další zvyšování intenzity tepelného ostrova Prahy a dal-
ších velkých a středních měst v České republice, a to především 
v letní polovině roku. Narůstat budou počty tropických dní (s ma-
ximy přes 30 °C) i nocí (minima nad 20 °C), výskyty tropických
vln v létech a poklesy počtů ledových dní (dny s celodenními
mrazy) v zimě. Vědecké studie předpokládají, že vlivem změny
klimatu v období 2015 až 2039 vzroste počet tropických dnů 
v průměru o 2-6 ročně, a období 2040 až 2060 bude dokonce 
o 8 až 12 tropických dnů v roce více, než je tomu dnes. Vlivem
působení fenoménu městského ostrova bude v centrech měst tro-
pických dnů významně více. Uvedené prognózy se pomalu stávají
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realitou. V šedesátých letech byly tropické dny a noci spíše
vítanou raritou, dnes jsou běžnou obtěžující součástí léta.

Lze omezit vývoj městského tepelného ostrova? Nelze
předpokládat, že trendy v České republice se budou radikálně
odlišovat od celosvětových či celoevropských trendů. Obyvatelé
se budou stále více přesouvat do měst, která se budou stavebně
zahušťovat a dále rozšiřovat. Z uvedeného důvodu se  bude měnit
přirozená struktura zemského povrchu ve prospěch zastavěných
ploch podporujících vznik a zesilování intenzity městského ostro-
va. Stále větší část populace republiky bude vystavena negativ-
ním projevům městského tepelného ostrova. Fenomén městského
tepelného ostrova nelze zcela eliminovat, ale existuje řada
nástrojů, jak jeho působení zmírnit. Nejvíce omezuje fenomén
městského tepelného ostrova vegetace se stromy. Parky, uliční
aleje, stromořadí a solitérní stromy. Tuto zeleň často označujeme
jako zelenou infrastrukturu. Do historické husté městské zástavby
však často nelze zelenou infrastrukturu instalovat. Pak přichází ke
slovu vertikální zeleň (viz NIKA červen 2017 a NIKA listopad
2017) a střešní zahrady. Důležité je rovněž zadržování vody ve
městech. Systémy k zadržení vody označujeme jako modrou infra-
strukturu. Zahrnuje vytváření vodních ploch, drobných vodních
toků, kašen a vodotrysků. Z architektonického hlediska pomáhá ke
zmírnění fenoménu městského tepelného ostrova navrhování stu-
dených střech a studených chodníků. Studené střechy jsou kon-
struovány ze světlých materiálů s vysokou odrazivostí, které
umožňují odrážení dopadajícího slunečního záření zpět do atmos-
féry a brání ohřívání povrchů střech. Studené chodníky používají
podobné principy jako studené střechy založené na odrazivosti
slunečního záření, ale jsou dále rozšířeny například o použití
vodopropustných asfaltů, které umožňují vsakování srážkové 
vody a později i její odpařování zpět do atmosféry podobně jako
povrchy kryté půdou, nebo použití zatravňovacích povrchů
parkovišť. Důležitým prvkem omezujícím negativní působení je 
i urbanismus nově navrhovaných území určených k zástavbě.
Nové uliční sítě je nezbytné navrhovat tak, aby bylo umožněno
jejich přirozené provětrávání. O možnostech zmírňování  účinků
městského tepelného ostrova si povíme více v následujících
číslech časopisu NIKA.



začali v areálových projektech pracovat 
s likvidací srážkových vod, vznikla ve
firmě dlouho před příchodem KOIVU, ale
protože se v Čechách jedná o poměrně
mladý obor a vhodnost jeho využití závisí
i na hydrogeologických a inženýrsko-
geologických poměrech území, vhodná
doba pro uvedení této myšlenky v život se
naskytla právě až na Zličíně.

Projekt s původním názvem Zelený
Zličín uvažoval o likvidaci dešťové vody
pomocí systému tzv. „tvrdé infrastruktu-
ry“, což je oproti zmíněné měkké infra-
struktuře systém přímého odvodu vody do
kanalizace bez jakéhokoliv užitku v místě
spadu. Při revizi projektu se ukázalo, že
z technických a ekonomických důvodů 
by bylo takovéto řešení značně proble-
matické. S ohledem na environmentální
politiku společnosti YIT bylo rozhodnuto,
aby se naplno rozjely projekční práce,
jejichž cílem bylo v co nejkratším čase
vyřešit systém zadržení srážkové vody
v území..

Podkladem pro návrh řešení byla
nejprve rozsáhlá rešerše inženýrskogeo-
logických a hydrogeologických poměrů
zaměřených na zjištění schopnosti půdy
vsakovat vodu a stanovení hodnoty sou-
činitele propustnosti zeminy neboli koefi-
cientu vsaku udávaného v jednotkách m/s.kanalizace a zároveň poskytnout potřeb-

nou závlahu místní vegetaci. A přesně
takto to realizovala společnost YIT na
pražském Zličíně.

V reakci na současné požadavky likvi-
dace srážkové vody a další uvedené eko-
logické a environmentální faktory se stal
projekt KOIVU Zličín prvním reziden-
čním projektem YIT v Čechách, kde byl
zrealizován komplexní systém odvodu
dešťových vod pomocí měkké infrastruk-
tury. Ten je navržen tak, že i při nej-
silnějších deštích zatíží jen minimálně
veřejnou dešťovou kanalizaci díky tomu,
že distribuuje vodu v areálu do míst
určených k její akumulaci a retenování. 

Předpokladem k využití tohoto řešení
právě v projektu KOIVU byla jeho velká
rozloha a geologické podmínky, které
znesnadňovaly původně navržené klasické
odkanalizování areálu pomocí místní
dešťové kanalizace s vyústěním do veřejné
dešťové kanalizace. Myšlenka, že bychom
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Projekt finského developera YIT Stavo vznikl ve 2 etapách v místě
brownfieldu bývalých skladových areálů na pražském Zličíně. Projekt
zahrnoval výstavbu 11 nízkoenergetických bytových domů, vybu-
dování veškeré infrastruktury, dětského hřiště a rozsáhlé parkové
úpravy okolí. To vše na ploše čítající téměř 30 tisíc m2, což je prostor,
na který by se pohodlně vešla 4 fotbalová hřiště. V současné době je
již kompletně dokončen a na jaře 2018 přivítal své první obyvatele.

S rážková voda jako taková byla
ještě donedávna stavaři vnímána
jako něco nežádoucího, co pro

budovy a jejich okolí představuje možné
riziko. Asi každý někdy viděl, jaké škody
dokáže na budovách napáchat voda ať už
se jedná o silný déšť, rozvodněný tok nebo
přeplněnou dešťovou kanalizaci. V posled-
ních letech jsme ale svědky klimatických
změn, kdy se dlouhodobě potýkáme 
s dlouhotrvajícím suchem střídaným krát-
kými obdobími vydatných dešťů. Během
nich není často vyschlá půda schopna vodu
dostatečně rychle vsakovat a retenovat,
pouze po ní steče a dochází k rychlému
přeplnění dešťové kanalizace a také k bles-
kovým povodním. I z těchto důvodů se
dostává do popředí téma zadržování vody
v krajině, kdy lze pomocí důmyslného sys-
tému akumulací, vsaků, retencí, odpařo-
vacích ploch, kterému se říká souhrnně
„měkká infrastruktura“, výrazně omezit
množství vody, která se dostane do místní6/
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dešťová voda ve městě

KOIVU ZLIČÍN
RESIDENČNÍ ČTVRŤ S ŘEŠENÍM RETENCE SRÁŽKOVÝCH VOD V AREÁLU



která napomáhá zachytávat škodlivé látky
a přispívá i k jejich biologickému roz-
kladu. 

Celý projekt změny způsobu nakládání
s dešťovými vodami na projektu KOIVU
Zličín trval bezmála dva roky a probíhal
současně s výstavbou. Již nyní se ale dá
bezpečně říct, že výsledkem je funkční 
a vizuálně zajímavý systém, z něhož je jen
minimální množství vody následně
odváděno do veřejné dešťové kanalizace.
Zadržená voda slouží v areálu k zavla-
žování a tím podpoře růstu místní vege-
tace, což má jednoznačně pozitivní vliv na
psychiku obyvatel. Ti jsou tak doslova
obklopeni zelení a žijí v těsném kontaktu
s přírodou jakoby mimo město, ale přesto
v něm se všemi výhodami, které městské
bydlení nabízí. Na základě této zkuše-
nosti počítáme do budoucna s využitím
systému odvodu dešťových vod pomocí
měkké infrastruktury  i u dalších projektů.
Rádi bychom tím alespoň trochu přispěli
ke zlepšení životního prostředí v našich
residenčních areálech a napomohli celé
koncepci udržování vody v krajině jakožto
ochraně před suchem a povodněmi.

území z biologického hlediska spíše nežá-
doucím jevem. Výsledkem byl komplexní
návrh systému likvidace srážkových vod
na míru ušitý pro tento rezidenční areál.

Srážkové vody dopadající na střechy
domů a v jejich těsné blízkosti jsou
okapovým a kanalizačním systémem sve-
deny do zásobních nádrží, ze kterých je
možné později vodu přečerpávat a využí-
vat například k zalévání. Pokud by ale
došlo vlivem silného deště k jejich
přeplnění, jsou tyto nádrže vybavené
bezpečnostním přepadem, z nějž je voda
prostřednictvím potrubí odváděna do
odpařovacích polderů umístěných v areálu.
Srážkové vody ze společných ploch mezi
domy jsou spádem přímo odváděny do
okolní zeleně, ze které jsou pomocí dre-
nážního systému dál rozváděny opět do
polderů. Tam je voda zadržena a následně
částečně vsakována přes hustý půdní kryt 
a částečně odpařena do atmosféry. Tím je
navíc zajištěna i potřebná ochrana před
kontaminací půdy ropnými látkami, které
se v urbanizovaném území běžně vyskytu-
jí. Ve všech místech odpařovacích polderů
je na půdním krytu vysázena vegetace,

Dále bylo potřeba zjistit hladinu podzem-
ní vody a případnou kontaminaci okolí
toxickými látkami. Následně mohl být na
základě těchto zjištění sestaven hydrolo-
gický bilanční model území, jehož hlav-
ním vstupem byla dlouhodobá časová 
řada skutečných okamžitých srážkových
úhrnů, poskytující dostatečnou různoro-
dost tvarů a sledu srážkových událostí. 
Při výpočtu byla použita srážková řada
s celkovou dobou trvání T=10 let. Prů-
měrný roční úhrn použité srážkové řady
činí 545 mm/rok, což je v dobré shodě
s průměrným srážkovým úhrnem pro
Prahu a Středočeský kraj za období 
mezi lety 1961 až 1990, kde dlouhodobý
průměrný úhrn činí 590 mm. Další vý-
počty ověřovaly například i to, že v pol-
drech navržených pro zadržení vody ne-
bude po většinu času přítomna souvislá
vodní hladina, která je v urbanizovaném
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posledních 100–130 párů sýčka, které
najdeme v nížinách Ústeckého a Stře-
dočeského kraje a na jižní Moravě. Hnízdí
již výhradně na lidských stavbách na
venkově, většinou v zemědělských used-
lostech či na okrajích vesnic a průmys-
lových areálů. Z důvodu prudkého
úbytku byl sýček v posledním Červeném
seznamu obratlovců České republiky
zařazen mezi kriticky ohrožené druhy
(Chobot & Němec 2017). Podobně silně
sýček ubývá i v sousedních zemích, jako je
Polsko, Rakousko nebo Slovensko, i když
jeho celoevropskou populaci dosud pova-
žujeme za stabilní.

PŘÍČINY ÚSTUPU
Silný úbytek sýčků, ke kterému dochází od
druhé poloviny 20. století, zapříčinily
především zásadní změny v zemědělském
hospodaření. Průměrná plocha půdních
bloků se u nás zvýšila z 0,23 ha v roce
1948 na dnešních 20 ha, v důsledku čehož
se Česká republika může „pochlubit“
největšími lány v Evropě. V současné
krajině chybějí meze, remízky, květnaté
louky a pastviny. Z dřívější pestré a pro-
měnlivé mozaiky biotopů a plodin se stává
uniformní plocha, což nesvědčí ani
sýčkům, ani obecněji druhové bohatosti
těchto ekosystémů. Potravní nabídku

vzletnosti a opuštění hnízda se o ně starají
ještě další měsíc. Potom už si ale mladí
sýčci musejí hledat vlastní teritoria. 

Ještě v 50. letech minulého století
v České republice hnízdily až desítky tisíc
párů a sýčka znal každý, o čemž svědčí
jeho zařazení mezi vyjmenovaná slova 
i desítky regionálních lidových názvů
(Klůz 1977). Jména jako kuvík, čuvik
nebo plaček odkazovala na sýčkův hlas,
zatímco označení prorok či stonák sou-
visela s přisuzovanou rolí přivolávače
špatných zpráv. Sýčci tehdy patřili ke
každému venkovskému statku a žili
dokonce i v parcích velkých měst. Obývali
především otevřenou krajinu a ke hnízdění
využívali zejména dutiny ovocných
stromů a hlavatých vrb. Dnes u nás žije

Sýčci loví
drobné

obratlovce
včetně

ještěrek 
a velký
hmyz. 

Nádrže s vodou opatříme plovákem nebo přes
hranu ohneme kus pletiva, aby se topící
živočichové snadno dostali ven. 

Sýček obecný
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Pomyslnou štafetu od loňského ptáka roku datla černého (Dryocopus
martius, viz Nika, 38, 1, 3-5, 2017) přebírá druh o poznání vzácnější
– sýček obecný (Athene noctua). Česká společnost ornitologická
(ČSO) chce letos jeho prostřednictvím upozornit na dramatické
změny, které v posledních desetiletích prodělala naše zemědělská
krajina a které právě sýček razantním úbytkem odráží. Kdysi
nejběžnější sova, považovaná pověrčivými lidmi za posla smrti, 
se sama dostala na pokraj vymizení a zařadila se k nejvzácnějším
ptákům hnízdícím v České republice. Sýčci však podléhají i častým
střetům s dopravními prostředky nebo hynou v technických pastech,
jako jsou nádrže s vodou či různé umělé dutiny. Letošní kampaň 
si proto klade za cíl vzbudit větší zájem široké veřejnosti nejen 
o zmiňovaného ptačího predátora, ale i o vlastní okolí, a vyzývá, 
abychom se mu pokusili sami pomoci.

SÝČEK SE PŘEDSTAVUJE
Sýček obecný představuje drobnou sovu
z čeledi puštíkovitých obývající Evropu,
severní Afriku a východní Asii. Dosahuje
zhruba velikosti kosa, přičemž samice 
je o něco větší než samec. Sýček bývá
hnědobíle kropenatý, na kulaté hlavě do-
minují výrazné žluté oči orámované bílý-
mi perními závoji. Teritorium obhajuje
celoročně a obývá ho v trvalých párech.
Různorodou potravu sýčků na jaře tvoří
zejména žížaly a velké druhy hmyzu, na
podzim a v zimě převažují drobní hlodavci
a ptáci. K páření dochází v dubnu, na
přelomu dubna a května pak samice klade
4–6 bílých vajec na dno dutiny, kde je
zhruba měsíc zahřívá. Mláďata krmí oba
rodiče asi 40 dní na hnízdě, po dosažení10
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JAK SýČEK KE šPATNé POVěSTI
PřIšEL
V době námluv je sýček aktivní za sou-
mraku a v noci, kdy se samec ozývá ty-
pickým houkáním, které bývá přepiso-
váno jako „půůůjď“. Právě uvedené
volání zavdalo příčinu k jeho nehezké
pověsti. Zvědaví sýčci jsou totiž přita-
hování světlem, u kterého se shromaž-
ďuje hmyz. A protože dříve se dlouho do
noci svítívalo jen u vážně nemocných,
slyšeli naši pověrčiví předkové v jeho
hlase pobídku k cestě na onen svět.

pták roku



torování výskytu sýčka, vyvěšuje bez-
pečné hnízdní budky, odstraňuje technické
pasti na hnízdištích a jedná se zemědělci 
o změnách hospodaření na loukách.
Veškeré úsilí by ale bylo marné bez úzké
spolupráce s majiteli pozemků, na nichž
sýčci hnízdí, a bez podpory četných dárců,
kterým tímto děkujeme. Více o projektu
najdete na new.birdlife.cz/sýček. Podrob-
nější informace o sýčkovi obecném přináší
časopis Ptačí svět, který si můžete stáhnout
na www.birdlife.cz/ptak-roku-2018-sycek-
obecny.

I vy se můžete zapojit. Vyfotografujte
technické pasti ve svém okolí před a po
jejich zabezpečení a snímky pošlete na 
e-mailovou adresu ptacisvet@birdlife.cz.
Nejaktivnější a nejnápaditější přispě-
vatelé dostanou možnost strávit v terénu
jeden den s pracovníky projektu Záchrana
sýčků.

JAK SÝČKOVI POMOCI
Některé příčiny drastického mizení sýčků
jako změny v zemědělském hospodaření či
střety s dopravními prostředky nelze snad-
no odstranit, zbytečným úhynům v tech-
nických pastech však naopak lze velmi
jednoduše předejít. 

Nádrže a bazény
n Na okraj nádrže připevníme drátěné ple-
tivo, po kterém může topící se živočich
vylézt.
n Do nádrže umístíme jakýkoli plovák
jako kus polystyrenu nebo prkénko, které
vytvoří ostrůvek. 
n Bazén můžeme opatřit plovákem Frog
Log, který prodává Zelená domácnost.

Umělé dutiny
n Svisle stojící roury a trubky stačí položit
do vodorovné polohy či horní vstup
uzavřít pletivem nebo deskou.
n Komín zabezpečíme kovovou mřížkou
či průmyslově vyráběným lapačem jisker.
K instalaci těchto zařízení ale musíme po-
zvat odborníky!
n Vstup do okapů ústících pod zem
zajistíme pletivem nebo mřížkou, případně
celý okap opatříme krytem zamezujícím
zanášení listím.

Péče o zahradu
n Omezme používání pesticidů a raději
vytvořme podmínky pro přirozené predá-
tory škůdců.
n Když sečeme trávník či louku, pone-
chejme vždy neposečený pás trávy, slou-
žící jako stanoviště hmyzu. Nepokosené
plošky by měly tvořit pětinu celkové
plochy zahrady.

Česká společnost ornitologická se
sýčkovi dlouhodobě věnuje v programu
Záchrana sýčků, který koordinuje Martin
Šálek z Ústavu biologie obratlovců AV ČR
v Brně. Jeho tým se zaměřuje na moni-

sýčkovi omezuje nadměrné používání
pesticidů (chemických látek na hubení
organismů považovaných lidmi za škůdce)
a umělých hnojiv i plošná mechanická seč,
která nahradila dříve používanou postup-
nou seč menších lučních celků.

Izolované populace dále oslabují ne-
zanedbatelné ztráty v důsledku střetů
s dopravními prostředky, predace domácí-
mi kočkami, kunami skalními a puštíky
obecnými, tuhé zimy, ve kterých sýčci těž-
ko hledají potravu, či úhyny v technic-
kých pastech. Sýčci totiž rádi prozkoumá-
vají každou skulinu, ať už při hledání
potravy či vhodného místa k hnízdění, 
a tak se jim stávají osudnými zapome-
nuté stojící roury a trubky, ale i komíny. 
Po hladkých stěnách se nedokáží dostat
zpátky ven a zůstanou v omezeném pros-
toru uvězněni. Řada sýčků, ale i jiných
ptáků, drobných savců, žab, ještěrek a pře-
devším mnoho druhů hmyzu se pak utopí
při snaze napít se z nádrží s vodou či
z bazénů.

Početnost
kdysi
naprosto
běžného
sýčka 
obecného
v České
republice
dramaticky
poklesla. 
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Dostatečnou potravní nabídku sýčkům zabezpečíme pásovou sečí, při níž ponecháváme pruhy
neposečené trávy, představující vhodné prostředí pro četný hmyz. 

Po vylétnutí z hnízda jsou
nezkušená mláďata sýčků velmi
zranitelná.

Sýčka můžeme zahlédnout i
během slunečných rán 
a večerů, kdy se s oblibou
vyhřívá na vyvýšených místech. 

V zapomenutých rourách
opřených léta někde v rohu může
najít smrt mnoho zvědavých
ptáků i savců. Tento párek sýčků
zahynul v době hnízdění. 

Sýček obecný se stal Ptákem roku
2018.



litrů vína do Evropy a USA. Na každý litr vína je přitom během
celé jeho produkce potřeba 100 litrů vody. Kromě toho Kapské
město vyvezlo v loňském roce 231 00 tun citrusů, což znamená
další milióny litrů vody. Když si v obchodě koupíte pomeranče 
a láhev vína z Jihoafrické republiky, pomyslete na to, že i vy 
pijete vodu, která na druhé straně Země chybí. To nemá být srd-
ceryvný apel, to je fakt, stejně jako to, že v roce 1995 mělo Kapské
město 2,4 miliónu lidí, v roce 2018 je jich už 4,3 miliónu. Zatím-
co tedy populace za 23 let vzrostla o 73 %, kapacita přehrad 
byla zvětšena o pouhých 15 %. Od roku 1950 do roku 1999
spotřeba vody rostla o 4 % za rok. Populace sílila a spotřeba vody
se zvyšovala a globální oteplování se začalo zvolna projevovat 
i zde. Klima se začalo měnit, srážek ubylo. Staří Máyové by
obyvatelům města mohli říct – to všechno už tu jednou bylo,
během několika desítek let budete na suchu. Ale spirála – vír Z ásoby pitné vody se na celé Zemi zmenšují, tuto varovnou

informaci jsme začali brát na vědomí i u nás, kde se
zvlášť za minulého režimu nehospodařilo s vodou v kra-

jině šetrně (viz minulé číslo Niky) a důsledky pociťujeme dodnes.
Také zimy už nejsou tak bílé jako na 90 let starých obrázcích
Josefa Lady. A problém globálního oteplování snad vzal už na
vědomí i Václav Klaus, dříve jeho zarytý popiratel. Po přečtení
reportáže z Afriky, kde se vylidnily celé oblasti, protože lidé odešli
za vodou, se člověk cítí provinile, když si napustí plnou vanu.

Kapské město čerpá pitnou vodu z šesti velkých přehrad, které
se nacházejí v horách nad městem. Tyto přehrady se naplňují 
v zimě srážkami. Terén kolem města je značně členitý, proto 
i srážky jsou tu značně diferencované. V údolích jsou průměrně
515 mm za rok, na horách 1500 mm. Léto bývá suché a teplé 
s průměrnými teplotami 25° C. Během léta hladina vody v pře-
hradách rapidně klesá, protože ji z nich odčerpává město i ze-
mědělci na zavlažování vinic a jiných plodin. 80% vody je totiž
spotřebovaná právě v zemědělství. V roce 2016 Kapské město
vyvezlo z provicie Západní Kapsko neuvěřitelných 452 miliónů

Prázdný
bazén v

Kapském
městě

Zadáte-li si do vyhledávače heslo Kapské město, vyjedou
vám nejspíše lákavé snímky zátoky s městem, nad kterým 
se tyčí její symbol – Stolová hora. Hotely mají luxusní apart-
mány, bazény se modrají v zelených zahradách, na okolních
kopcích se táhnou dlouhé vinohrady. Letenky do tohoto
města snů, které založil Holandan Jan von Riebeeck 
v 17. století pro holandské lodě plující do Afriky, Indie a Asie,
jsou v posledních měsících čím dál tím levnější. Pokud si
předem nezjistíte proč, můžete být nepříjemně překvapeni.

Kapské město–kdy nastane  
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   „Day Zero“?

v takto akutní podobě. Nejen vědci v Jihoafrické republice inten-
zivně pracují na tom, jak efektivně získat z mořské vody vodu pit-
nou (nebo alespoň užitkovou). Ve městě  probíhají průzkumy pod-
loží, kde by mohly být provedeny hlubinné vrty do spodních vod.
Stále ještě jsou mezery v recyklaci odpadních vod. Lidé jsou
poučovaní, jak co nejvíc šetřit s vodou. Veškeré úniky – kapající
kohoutky a narušené vodovodní potrubí by měly být již opravené.
Kapské město chce dále v nejbližší době podstatně snížit produkci
zemědělských plodin, které vyžadují velkou závlahu. Příklad
Kapského města může být (pokud dopadne dobře) inspirací pro
ostatní místa na Zemi v tom, jak zvládnout tuto kritickou situaci.

Pokud se povedou všechna předsevzetí Kapského města a nad-
cházející zima bude milosrdná, naplní se snad nyní skoro prázd-
né přehrady a „Day Zero“ bude odsunutý. I tak se ale raději
připravte na to, že pokud se rozhodnete vyrazit do této destinace,
číšník, který vám v hotelu přinese na zahradní lehátko u vypuš-
těného bazénu džus v umělohmotném kelímku, bude mít mast-
né vlasy, a ruce si potom umyjete dezinfekcí nad nespláchnutým
záchodem. Na druhou stranu, výlet do tohoto jistě nádherného
místa by si měl člověk udělat možná právě teď, protože až 
když na vlastní oči uvidíme, jak katastrofální může být nedostatek
vody, uvědomíme si, že napít se čisté vody může být výsadou a ne
samozřejmostí. 

v unikající vodě – se točí rychleji než před stovkami let na
náhorních plošinách Yucatánu.

V roce 2000 zavedlo Kapské město první restrikce, které měly
snížit spotřebu vody. V roce 2007 byla vypracovaná a implemen-
tovaná  strategie managementu vodního hospodářství, která byla
víceméně úspěšná a navzdory stále rostoucímu počtu obyvatel-
stva držela spotřebu vody na úrovni před rokem 1999. Následující
roky ale byly ve znamení poklesu srážek, v roce 2017 byly roční
srážky dokonce nejnižší od roku 1933 a město muselo přikročit 
k velice tvrdým opatřením. Den, kdy bude uzavřen přívod vody 
do domácností, byl nazvaný Dnem nula (the Day Zero) a stal 
se strašákem pro místní a koneckonců i pro turisty. Byl vydaný
zákaz zalévaní, napouštění bazénů, heslem hygieny na WC se stalo
- „If it´s yellow let it mellow, if it´s brown flush it down.“ Což by
se dalo volně přeložit jako – Pokud je to žluté, nechte to uzrát,
pokud je to hnědé, spláchněte. Lidé jsou nabádáni, aby se spr-
chovali co nejméně, „módou“ mezi uvědomělými občany se staly
mastné vlasy, v kavárnách dostanete kávu do kelímku a ne do
šálku, aby se nemusel mýt, atd. Kdo použije víc, než je stanovený
denní limit pitné vody (nyní jen 25 litrů), může být pokutován.
Důsledky mohou být pro město a celý region katastrofální – 
kvůli nedostatku vody může přijít o práci mnoho lidí v zeměděl-
ství i ve službách, zvedne se tedy nezaměstnanost a chudoba, to
vše povede k inflaci, zvýšení ceny za jídlo a vodu, nedostatečné
hygieně, nárůstu nemocí, …..  V obchodech si ovšem i dnes stále
můžete koupit balenou vodu, ale v minutě, kdy je přivezena, 
je i vyprodaná. Obyvatelé mohou jít pro pitnou vodu k přírod-
ním pramenům ve městě, ale znamená to hodiny a hodiny 
čekat ve frontě, aby si mohli naplnit svoje nádoby pod dohledem
policie.

Můžeme na této situaci nalézt vůbec nějaká pozitiva? Také
další místa na Zemi čelí podobnému úbytku vody i když ne 

Vinice 
u Kapského
města

Vlevo
nahoře:
Jedna 
z vodních
nádrží nad
Kapským
městem při
současném
stavu vody 

Lidé 
ve frontě
na pitnou
vodu
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Koryto potoka lemují fragmenty lužního lesa, v nichž dominuje
olše lepkavá společně s vrbou křehkou a bílou. Přimíšeny jsou
javory, jasany ztepilé a topoly osiky. Keřové patro tvoří běžné
druhy, jako je bez černý a střemcha obecná. V podrostu najdeme
obvyklé lesní a rumištní druhy, např. kuklík městský, vlaštovičník
větší nebo hluchavka skvrnitá. Ze zajímavějších na jaře kvetoucích
bylin zde spatříme např. blatouch bahenní, dymnivku dutou,
sasanku hajní i sasanku pryskyřníkovitou nebo orsej jarní, což jsou
rostliny pro mokřadní a pobřežní olšiny typické. Vodní vegetace
vlastního potoka je poznamenána eutrofizací a není příliš bohatá.

Mezi bezobratlé živočichy obývající tuto lokalitu patří celá
škála brouků ze skupiny střevlíkovitých, nosatcovitých a man-
delinkovitých. Vyskytují se zde také dva zákonem chránění motýli
‒ otakárek fenyklový a ovocný. 

Z obratlovců zde žijí některé běžnější druhy obojživelníků ‒
zelení a hnědí skokani, kuňka obecná, ropucha obecná i zelená 

Přírodní památku tvoří zbytky údolní nivy potoka Botiče,
který zde vytváří až dva metry hluboké meandrující koryto
lemované starými olšemi. Meandrující tok je zaříznut do
vlastních nivních náplavů hlín a písčitých hlín. Štěrkopísky
vystupují na povrch pouze v oblasti těsně pod přehradou.
Jejich podloží pak tvoří převážně břidličná souvrství
ordovického stupně Beroun. Díky dlouhodobému působení
člověka je potoční niva místy zavezena i historickými
navážkami.
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PŘÍRODNÍ PAMÁTKA 



a užovka obojková. Území je také významnou ornitologickou
lokalitou. Hnízdí zde 47 druhů ptáků, mezi jinými žluva hajní,
sýček obecný, konipas horský, žluna zelená, pěnice hnědokřídlá
a rákosník zpěvný. Často zde spatříme také ledňáčka říčního.
Faunu savců tvoří přes 20 běžných druhů, mimo jiné i bělozubka
šedá, netopýr večerní a rezavý. V potoce žijí běžné druhy ryb, jako
je jelec tloušť, hrouzek nebo plotice. 

V rámci péče o území jsou zde odstraňovány nepůvodní a in-
vazní druhy rostlin (např. trnovník akát a křídlatka) a ošetřovány
nebezpečné stromy. Díky revitalizacím je obnovována potoční
niva a budovány nové tůně.

Výměra: 6,7 ha
Nadmořská výška: 222‒236 m
Rok vyhlášení: 1968
Katastrální území: Hostivař, Záběhlice
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venou značkou, která vás bude nadále
doprovázet, a to převážně přírodou, až do
velkoměsta, tedy do Prahy.

ČERVENÁ JE DOBRÁ
Ano, v tomto případě je místo modré dobrá
červená, tato značka vás může doprovázet
až do pražských Záběhlic, to je následu-
jících 22 km. Jde o to, nakolik přesně
chcete sledovat samotný tok Botiče,
červená se od něj místy vzdaluje, nicméně
neznačené cesty vedou i blíže potoku.
Cesta to však rozhodně nebude nudná.

zázračná studánka ani označení. Okolo ve-
de alespoň žlutá turistická značka, která
vás přes Čenětice a Radějovice dovede do
lesního údolí, k rozcestí v údolí Botiče.
V tomto místě se již setkáte s docela
řádným potokem, ale především s čer-

Amazonka?
Nikoliv, jen

PP Meandry
Botiče 

Dole: Cyklo-
opatření 

v ulici
Záběhlické
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Pokud se v pražské kotlině vysloví jméno Botič, tak to má takřka stejnou váhu
jako Vltava. Vltava je národní řekou Čechů, Botičem se křtí Pražané. Potok
Botič je opravdu fenomén, který ovlivňuje nemalou část metropole. Proč je
tomu tak, to se pokusíme rozkrýt v následujícím článku.

JAK ON SE VLASTNĚ JMENUJE
Poněkud neobvyklé jméno Botič je odvo-
zováno třeba od slovesa botnění, tedy
rozvodňování, nabývání. Navíc existuje 
i historicky doložené pojmenování dolní
části Botiče – potok Vinný, ne že byl
vinen, ale byly a jsou zde dodnes vini-
ce. Další, čistě jazykový zádrhel se týká
toho, jak jméno Botič číst¸ měkce Boťič
nebo natvrdo Botyč? Vcelku je to
podružné. Pražané vespolek svůj potok
Botič znají a uznávají. Dokonce se koná
akce Rio Botičo, kdy je tento velepotok
vodáky splouván. Upustí se Hostivařská
přehrada a pluje se, hlava nehlava. Od
přehrady v Hostivaři nejprve přírodou,
následně regulovaným korytem zástavbou,
vše přes jezy a skrz tunely, až k ústí do
Vltavy.

NENÁPADNÝ ZAČÁTEK
Botič pramení poněkud nenápadně mezi
obcemi Křížkový Újezdec a Nebřenice,
kde vytéká z Ovčárského rybníčku, ten je
napájen z mokřadu nad ním. Žádná10
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legenda pražských potoků

cestujeme na kole, pěšky...



Domov Sue Ryder, po té bývalou židov-
skou modlitebnu s hřbitovem, stadion
Ďolíček Bohemians 1905 a Havlíčkovy
sady, známější jako Gröbovka. Právě zde
se také píše vinařský příběh Botiče jako
Viného potoku.

JDE SE MĚSTEM
Posledních zhruba osm kilometrů již
skutečně vede zástavbou širšího centra
metropole. Nejprve přejdete odstavné ná-
draží a za ním minete plynárnu v Michli,
následně starobylou usedlost, nyní 

Nejprve minete, nebo můžete navštívit
Průhonický park, jehož přírodní osu tvoří
právě Botič. Je málo známo, že park je
zapsán v seznamu UNESCO jako jedna
z památek světového kulturního dědictví, 
a to společně s historickým centrem 
Prahy.

Za Křeslicemi se za soutokem s Pit-
kovickým potokem setkáte s naučnou
stezkou Povodím Botiče. Pod Petrovicemi
začíná vodní nádrž Hostivař, ale té je
věnován samostatný článek.

TŘI ČÁSTI CESTY
Výlet po proudu Botiče lze rozdělit na tři
odlišné úseky: předměstsko přírodní (na
jehož konec jsme právě došli), městsko
přírodní a ryze městský.

Vodní nádrž Hostivař je sice na dohled
od největšího pražského sídliště Jižního
Města, ale přitom pod její hrází začíná
přírodní památka Meandry Botiče, kde 
lze zahlédnout i ledňáčka.

Průchod původní zástavbou staré
Hostivařie je možný po červené, ale i těs-
něji okolo Botiče. Obě varianty mají 

svá lákadla, třeba Toulcův Dvůr, ekolo-
gické centrum hl. m. Prahy.

Poslední, již opravdu městská část
výletu začíná u revitalizovaného Hamer-
ského rybníku, odkud lze sledovat cyklo-
trasu A23 s novou lávkou přes Botič.

Botič,
vinice,
takže Viný
potok -
Gröbovka

Hamerský
rybník
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Botiče neužijete, můžete si prohlédnou
kubistické domy, například v ulici Ne-
klanově, nebo Kovařovicovu vilu a další
památkově chráněné vily ze začátku 
minulého století.

PROČ JE TOMU TAK
Na otázku, proč je Botič mezi Pražany 
tak populární, není jednoznačná odpo-
věď. Skutečností je, že ústí Botiče je od

Nuselské údolí je proslaveno i divad-
lem Na Fidlovačce. Je snad zbytečné
připomínat, že právě v těchto místech
vznikla naše státní hymna, čímž potok
Botič může pomyslně stoupnout na
vážnosti a srovnat skóre s Vltavou.

Poslední úsek toku Botiče je pro
návštěvníky stále zajímavý, ale pro vlastní
potok poněkud nedůstojný, neboť teče
ukryt v podzemí, a to až k ústí do Vltavy,
které je těsně u železničního mostu
v Podskalí. Ačkoliv si zde samotného

Kubistická
Kovařovicova

vila

Když se Botič
rozbotní,

tedy 
rozvodní

VTÉKÁ SE DO FINÁLE
Před námi je poslední úsek trasy podél
Botiče, který prochází nuselským údo-
lím, které si zde věky poctivě vymlel. 
Toto území má i své historické pojme-
nování Jámrtál, což se odvozuje od ně-
meckého názvu biblického Slzavého 
údolí. Ovšem ještě ve středověku se to 
zde nazývalo Vallis vinarium, tedy Viničné
údolí, v čemž dodnes pokračuje jméno
čtvrti Vinohrady, ale i malá vinice u ulice
Na Slupi.10
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ferie až velkoměsta, čímž potok vytváří
rekreační zázemí pro Pražany a také ze-
lený dopravní koridor. V neposlední řadě
Botič připomíná, a to i v centru metropole,
že kdesi za jejími hranicemi je volná
příroda.

Václavského náměstí vzdáleno pouze 
1,8 km. Ze všech ostatních pražských
potoků se tak Botič nejvíce přibližuje 
centru metropole. Botič prostě protéká
opravdu pestrým územím, kde se postup-
ně propojuje příroda se zástavbou peri-

Vyústění
Botiče 
do Vltavy

Zde býval jez náhonu mlýna v Petrovicích.

Vlevo Synagoga-modlitebna v Michli

Průhonický zámek
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autoři a tým konzultantů při přípravě 
publikace Ptačí zahrada. Vždyť ptáci jsou
přeci všude a je jich poměrně dost. Navíc
reprezentují široké spektrum biotopů
od řek a rybníků počínaje až po parky 
a další městskou zeleň konče. A co vyba-
vení potřebné pro pozorování ptáků?

34

evvo

PTAČÍ ZAHRADA
nová publikace EVVO pro školy

V letošním školním roce byla vydána nová publikace pro školy 
Ptačí zahrada, která přináší školám mnoho cenných informací 
a metodických návodů, jak lze ve školních zahradách vytvářet
vhodnější podmínky pro hnízdění zpěvných ptáků. O souhrnnou
informaci a zhodnocení této knižní novinky jsme požádali osobu
z nejpovolanějších…

B adatelství ve školní zahradě.
Podpora badatelství od předško-
láků až po maturanty je jeden

z klíčových cílů dlouhodobého záměru
vzdělávání MŠMT. Jak jej naplnit? To 
není vždy jednoduché, neboť školy jsou
omezeny přístrojovým vybavením odbor-
ných učeben a laboratoří a je potřeba hle-
dat náměty i mimo jejich budovy. Vhod-
ným a dostupným prostředím mohou být
například zahrady, učebny v přírodě, škol-
ní naučné stezky a další lokality. 

Myšlenku využití školních zahrad pro
aktivní badatelskou činnost žáků měli také10
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které organizovala Ornita, z.ú., v letech
2010–2016. Žáci z těchto partnerských
škol vlastnoručně vyrobili ptačí budky
a s pomocí ornitologa je vyvěsili ve škol-

Začínajícímu i pokročilejšímu badateli
zcela postačí dalekohled a pro doku-
mentaci fotoaparát. 

Zmíněnou publikaci vydala Ornita, z.ú.,
koncem roku 2017. Vydání knihy bylo
podpořeno finančními prostředky Ma-
gistrátu hlavního města Prahy a prostřed-
ky samotné Ornity. Původním záměrem
bylo vydání knihy především pro šedesát
pražských partnerských škol zapoje-
ných do projektu „Zvyšování hnízdních
možností ptáků ve spolupráci se školami“,

35

Doc. RNDr. PaedDr. Milada Švecová, CSc.
povolání: vysokoškolský pedagog
Vystudovala Pedagogickou fakultu UK
(učitelství pro 2. stupeň základní školy)
a Přírodovědeckou fakultu UK (obor
systematická biologie a ekologie).
Následovala učitelská praxe na základní
a střední škole, působení ve Výzkumném
ústavu lesního hospodářství a myslivosti
Jíloviště-Strnady. Od r. 1993 působí
jako pedagog Přírodovědecké fakulty
UK. Předsedkyně Klubu ekologické
výchovy, členka pracovní skupiny při
Radě vlády pro udržitelný rozvoj, čestná
členka České komise pro UNEScO.
Autorka a recenzentka učebnic pro Zš,
Sš, monografií zaměřených na proble-
matiku inovativních metod výuky a pro-
fesní vzdělávání koordinátorů environ-
mentální výchovy. Zkušenosti z oblasti
badatelsky orientovaného vyučování
využila při posuzování publikace 
i pracovních listů Ptačí zahrada  
a hodnocení využitelnosti této publikace
pro cílovou skupinu žáků Zš a Sš.
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ních zahradách, učebnách v přírodě či
dalších lokalitách v okolí školy, kde bylo
možné vyzkoušet, zda místní zpěvní ptáci
přijmou nabídku nových hnízdních
příbytků.   
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V průběhu dalších let, kdy se v bud-
kách vylíhla a byla vyvedena ptačí
mláďata, padla důležitá otázka – je potřeba
o ptačí budky dále nějak pečovat? Je
možné vytvořit ptákům ve školních
zahradách podmínky, které by jejich
hnízdění podpořily? Jak pečovat o za-
hradu, aby se stala vhodným domovem pro
zpěvné ptactvo v průběhu celého roku?
Nejde přece jen o hnízdění a vyvedení
mláďat, ale také o zajištění dostatku vhod-
né potravy, přikrmování v zimě, uhašení
žízně v parném létě…

K zodpovězení všech otázek kolem
péče o ptáky zde máme pomocníka a rád-
ce v podobě této příručky. Vzhledem
k praktické využitelnosti a zvýšení infor-
movanosti pedagogů, žáků, ale i širší
veřejnosti např. rodičů byla publikace
vydána ve vyšším nákladu. Hlavním
záměrem autorů bylo, aby se kniha dostala
i k žákům, kteří se dosud projektu
nezúčastnili. 

Součástí publikace Ptačí zahrada je
také CD se soubory metodických listů. Ty
lze velmi dobře využít pro samostatnou 
a tvůrčí práci žáků základních i středních
škol.  Dozví se nejen to, jak zahradu vhod-
nou pro život ptáků vyprojektovat, jsou
zde také informace k rozlišování jed-
notlivých druhů ptáků (určovací klíč), kdy
základem jejich rozlišování je znalost
diakritických znaků, nikoli určování jed-
notlivých druhů podle vyobrazení v atlasu. 

Vytváření školní zahrady je proces
dlouhodobý, a proto je potřeba mít hned od
počátku koncepci takového zařízení
v okolí školy.  Které dřeviny vysadit, kde
trávník, kam s ptačí budkou… Pokud si
pozorně pročtete úvodní stránky publi-
kace, najdete příklady a tipy, jak lze při
spolupráci žáků s pedagogy ptačí zahradu
nejenom založit, ale také postupně
vytvářet a dlouhodobě vylepšovat. 

V pracovních listech jsou pak k dis-
pozici náměty na výrobu důležitých
zahradních prvků pro ptáky, které mohou
žáci svépomocně vyrobit a ve školní
zahradě rozmístit. Někdy stačí i drobnost,
například vhodné pítko či krmítko, a rázem



náměty pro bádání, jako je pozorování
ptactva v zahradě, které mohou žáci za
pomoci učitelů provádět přímo v blízkosti
školy. V závěru publikace je uveden i vý-
kladový slovník odborných pojmů po-
užitých v textu knihy. Publikace nabízí
využití ve výuce přírodopisu, biologie,

návštěvě zahrady přilákáme. Zajistíme-li
ptákům dostatek vody, úkrytů a potravy,
bude nám odměnou zahrada plná života, 
z níž se bude často ozývat ptačí zpěv 
a stromy i keře budou díky přítomnosti
ptáků zdravější. Zpětnou vazbu nabí-
zejí také didaktické testy, konkrétní

38
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můžete pozorovat, jak významně taková
úprava zahradu přímo pod vašimi okny
pozvedne. 

S využitím badatelských aktivit je
možné si ověřit, že čím více prvků, např.
bylin a dřevin, budeme v zahradě mít, tím
více ptačích druhů k zahnízdění či



povinně volitelných předmětů (biologicko-
-chemická či ekologická praktika) nebo
kroužků. Může inspirovat také vychova-
telky ve školních družinách ke zpestření
programů i zájmové činnosti žáků. 

Mimo jiné může publikace napomoci
k relaxaci a k uvolnění napětí z vysokého

pracovního tempa. Na emailové adrese
info@ornita.cz jsou průběžně vítány jaké-
koli připomínky, návrhy na zlepšení a zku-
šenosti s používáním publikace. Ještě před
vydáním knihy se ale ukázalo, že zájem 
o podobnou publikaci mají i školy, které 
se do projektu „Zvyšování hnízdních
možností ptáků ve spolupráci se školami“
nezapojily. Publikaci je proto možno
objednat na stránkách www.ornita.cz. 

Za celý autorský tým nezbývá nic
jiného než popřát badatelům zajímavé
„úlovky“ a uspokojení z nevšedních zá-
žitků ve školních zahradách. 
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Jak jste s ilustrováním přírody
začínal?

Bylo to na základní škole, ale přesnější
datum ani začátky si již nevzpomenu.
Vyplynulo to tak nějak samovolně z mého
zájmu o všechno, co se hýbalo. Zkoušel
jsem malovat motýly, které jsem sbíral od
malička, taky jiné živočichy, stromy i kra-
jiny, nejdříve podle fotografií nebo
namalovaných předloh, později podle reál-
ných objektů. Jsem samouk, vrcholem
mého malířského vzdělání je kurz ma-
lování, který jsem absolvoval někdy na
vyšším stupni základní školy. Zhruba 
v 15 letech jsem svému bratrovi ilustroval
studentskou práci o motýlech Pálavy 
asi 50 obrázky nejvýznamnějších druhů
(velmi zdařilými a věrnými – pozn. 
Z. Laštůvka). Teprve zhruba od roku 1980
začalo být moje malování cílené, obvykle
vyvolané potřebou doplnit ilustracemi
článek, na jehož vzniku jsem se podílel.
Nejdříve to byla jen dokumentace zají-
mavých faunistických nálezů nebo no-
vých poznatků z biologie nějakého druhu,
později nutnost přesného vyobrazení
dospělců, larválních stadií, požerků,
kopulačních orgánů a dalších morfolo-
gických struktur nově popisovaných 
druhů a nakonec i obrázky ve vědeckých
monografiích nebo popularizačně a prak-
ticky zaměřených knižních publikacích. 

1) Obaleči škodící na ovocných stromech a révě
vinné, zleva doprava a shora dolů: obaleč 
zimolézový (Adoxophyes orana), o. révový
(Sparganothis pilleriana), o. meruňkový
(Enarmonia formosana), o. jabloňový (Hedya
nubiferana); publikováno v knize Ochrana 
ovocných dřevin a révy v ekologické 
a integrované produkci.

Aleš Laštůvka
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Aleš Laštůvka se narodil 6. 9. 1957 v Brně a od roku 1980 žije v Prostějově.
Rozhodující vliv na jeho vztah k přírodě měl bezesporu jeho otec, biolog, 
fyziolog rostlin. Ale vyučil se automechanikem a u této profese zůstal skoro 
40 let. Zásadní změnu učinil v roce 2014, kdy od původní profese „utekl“
k projektování, realizaci a péči o okrasné zahrady. Malování se věnuje celý
život jako koníčku a jeho ilustrace se od počátku 80. let 20. století nejčastěji
objevují v jeho vlastních, popularizačně zaměřených i vědeckých publikacích.
Můžeme se s nimi setkat např. v populárně naučných časopisech Živa,
Veronica, Věda a Život, z významnějších mezinárodních vědeckých časopisů  
je najdeme např. v  Entomologia Generalis, Entomofauna, Folia entomologica
hungarica, Nota lepidopterologica, Tijdschrift voor Entomologie, Zookeys 
a velmi často v SHILAP Revista de Lepidopterología. Různě rozsáhle ilustroval 
i některé knižní publikace, na kterých se buď také sám podílel jako autor nebo
spoluautor textů, nebo byl požádán jen o obrázky např. Nepticulidae
Mitteleuropas (Konvoj, 1997), The Sesiidae of Europe (Apollo Books, 2001),
Příroda České republiky (Academia, 2007), Chráněná území ČR, Brněnsko
(AOPK ČR, 2008), Ochrana ovocných dřevin a révy v ekologické a integrované
produkci (Biocont Laboratory, Brno, 2008) a Motýli a housenky střední Evropy V.
(Academia, předpokládané vydání 2018). Celkem namaloval kolem 1500
barevných obrázků a asi 1000 perokreseb, převážně motýlů. Barevné obrázky
maluje obvykle vodovými barvami nebo temperami, perokresby velmi tenkým
trubičkovým perem. Své obrázky prezentoval také na několika výstavách:
Regionální sdružení IRIS, ČSOP, Prostějov (2007); Tiroler Landesmuseum
Ferdinandeum Innsbruck, Rakousko (2007); Kärtner Landesmuseum,
Klagenfurt, Rakousko (2008); Putovní výstava ilustrátorů přírody na více 
univerzitách ČR (2013); Mendelova univerzita v Brně (2018). Malířské umění
velmi šikovně propojuje se svým druhým koníčkem. Zabývá se intenzivním
studiem biologie, taxonomie a rozšíření některých skupin drobných motýlů. 
Je autorem nebo spoluautorem popisů asi 60 nových druhů, nejčastěji z čeledí
drobníčkovití (Nepticulidae) a klíněnkovití (Gracillariidae), které až na výjimky
také sám objevil při svých rozsáhlých výzkumech především v různých částech
Středomoří.
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ilustrátor přírody

1



Občas se stane, že si obrázek prohlížím
s určitým časovým odstupem a zdá se mi,
že to není ono. V té chvíli si představím
práci, kterou jsem s tím měl, a řeknu si,
nechám to tak. Ale stále víc mně to
vrtá hlavou, až si sednu a obrázek nama-
luji znovu. Co nejpečlivěji se snažím
samozřejmě namalovat všechny obrázky, 
i ty, o které jsem byl požádán. Ale
v takových případech už obvykle nemám

Co nejraději kreslíte, 
co Vás na ilustrování nejvíc baví?

Nejraději maluji obrázky k vlastním
publikacím, zvláštním potěšením je malo-
vat právě nalezený, dosud nepopsaný druh.
Proto pochopitelně nejčastěji maluji 
motýly, zvláště z těch skupin, jejichž
studiem se zabývám. Sám pak ani
nepřemýšlím, jestli je to pro mě zábava
nebo spíše potřeba „dotáhnout“ práci do
konce. Jeden obrázek mně často zabere
více než 3 hodiny a drobné druhy (což 
je většina) nebo perovky kopulačních
orgánů musím malovat s pomocí mikros-
kopu, a to je již trochu náročnější a ob-
vykle jsem rád, když jsem s příslušnou
prací (kterou si ale dávám sám) hotov.

3) Drobníček Bohemannia auriciliella; Živa 4
(2008)

4) Drobníček Parafomoria tingitella, samec,
přední křídlo samičky, kopulační orgány samce 
a mina v listu rostliny Tuberaria lignosa

2) Drobníčci a miny jejich housenek v listech;
drobníček švestkový (Stigmella prunetorum),
drobníček Stigmella mespilicola, d. hlohový 
(S. oxyacanthella) a drobníček Ectoedemia 
atricollis; publikováno v knize Ochrana ovocných
dřevin a révy v ekologické a integrované 
produkci.

41

Pozn. k obr. 2: Drobníčkovití patří mezi
nejmenší motýly s rozpětím křídel
nejčastěji jen mezi 3–8 mm. Jejich
housenky žijí obvykle uvnitř listů, 
ve kterých vytvářejí charakteristické
chodbičkovité nebo plošné požerky,
zvané miny. V mnoha případech je tvar
miny housenky a hostitelská rostlina
dostačující pro spolehlivé určení druhu
drobníčka. Na našem území se jich
vyskytuje asi 130 druhů. 

Pozn. k obr. 3: Velmi vzácný druh
s nedostatečně známým způsobem 
života; jeho housenka se pravděpodobně
vyvíjí na olši nebo bříze. Na našem
území byl dosud nalezen jediný
exemplář v oblasti Soutoku na jihový-
chodní Moravě, který byl předlohou
tohoto obrázku. Ve střední Evropě byl
dále zjištěn pouze ve švýcarsku.

Pozn. k obr. 4: Druh je v Evropě známý
pouze z Algarve v jižním Portugalsku,
kde jej našel Aleš Laštůvka jako nový
pro území Evropy v roce 2007.

3

4

2



Pozn. k obr. 5: Mol chorošový (Scardia
boletella) je naším největším molem
s rozpětím křídel až 60 mm; vyskytuje se
vzácně ve starých přírodních lesích
např. v Boubínském nebo žofínském
pralese. Vzpřímenka callisto insperatel-
la (10 mm) byla objevena v polovině 
19. století jako neznámý druh v okolí
Prahy, ale později již na našem území
nebyla nalezena; vyskytuje se především
v severní Evropě a vyvíjí se na střemše.
Adéla tavolníková (Nemophora basella)
(13 mm) žije na tavolníku prostředním;
ve střední Evropě byla zjištěna pouze na
Slovensku (Slovenský kras a Slovenský
ráj), dále je známa až v jižním Rusku.

Jak se ilustrování přírody snoubí
s Vaším povoláním?

S povoláním, kterému jsem se věno-
val většinu života, nemá malování nic
společného. Možná právě malování 
a vztah ke všemu živému vznikl jako
jakýsi protipól a možnost se odreagovat 
od práce něčím úplně jiným. Ale teď už si
ani přesně neuvědomuji, co vlastně bylo
dřív. Jestli nakonec ta práce automecha-
nika nebyla až druhotná ve snaze věnovat
se něčemu „rozumnému“. Moje současná
„práce“ má naopak s malováním hodně6) Klíněnka Phyllonorycter triden-

tatae; obrázek z původního popisu
tohoto druhu

7) Zdobníček Isidiella nickerlii; ma-
lováno pro knihu Motýli a housenky

střední Evropy V.

5) Zleva doprava a shora dolů: mol chorošový
(Scardia boletella), vzpřímenka Callisto insperatel-
la, stříbroskvrnka podražcová (Millieria dolosalis),
adéla tavolníková (Nemophora basella),
pouzdrovníček Coleophora paramayrella,
skvrnovníček Lampronia rupella, zdobníček
Cosmopterix orichalcea, zdobníček
Stagmatophora heydeniella, zdobníček
Pyroderces argyrogrammos; výběr z druhů pro
knihu Motýli a housenky střední Evropy V.

42

„citový vztah“ k malovanému objektu 
a k malování přistupuji jako k povinnosti
nebo závazku, nikoli k zábavě. I když ani
to není k zahození, protože jsem např.
nucen se blíže seznámit s morfologií 
druhů stojících již daleko od mých
bezprostředních zájmů.
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Pozn. k obr. 6: Klíněnka Phyllonorycter tridentatae patří k největším druhům
klíněnek s rozpětím křídel až 11 mm; Aleš Laštůvka ji objevil jako novou pro
vědu v západním španělsku a Portugalsku teprve na konci 20. století 
a pojmenovaná je podle hostitelské rostliny kručinky Genista tridentata.

Pozn. k obr. 7: Zdobníčka Isidiella nickerlii objevil v roce 1863 význačný
český entomolog F. A. Nickerl na okraji Prahy jako neznámý druh a německý
entomolog G. A. W. Herrich-Schäffer pro něj navrhl na počest objevitele
jméno „nickerlii“. Do prvních desetiletí 20. století byl nalezen na několika
místech v nejteplejších oblastech Čech, od té doby nebyl na našem území
pozorován a nejblíže se vyskytuje ve švýcarsku a Maďarsku.



společného a také mě více naplňuje. Při
navrhování úprav zahrad sice využívám
hlavně počítačové grafiky, ale často také
musím vzít tužku do ruky a malovat. A pak
to dotáhnout venku do praktické realizace,
což je taky moc zajímavé.

Máte nějaké ilustrátorské přání
nebo plány do budoucna?

Dá se říct, že konkrétní přání ani plány
nemám. A ono by to bylo při malování bio-
logických objektů dost obtížné. Nevím, co
potkám. Spíše dělám to, co se zrovna
nabízí a přichází. I když i to může člověk
buď pasivně očekávat, nebo tomu může
nějak pomoci a jít naproti. Takže přece jen
jakési přání mám. Mít možnost namalovat
ještě řadu pozoruhodných a hezkých
druhů, což se odvíjí od možnosti nadále
navštěvovat končiny, kde se takové druhy
mohou vyskytovat.

43

8) Jasoň dymnivkový (Parnassius mnemosyne),
housenka, kukla a dospělí motýli

9) Nesytka jabloňová
(Synanthedon myopae-
formis) a n. rybízová
(S. tipuliformis); 
publikováno v knize
Ochrana ovocných
dřevin a révy v ekolo-
gické a integrované
produkci.

10) Vosa obecná
(Vespula vulgaris),
vosík obecný (Polistes
nimpha), hlava vosy
útočné (Vespula ger-
manica) a v. obecné 
(V. vulgaris) (dole),
sršeň obecná (Vespa
crabro), bodruška 
obilná (Cephus pyg-
meus), pilořitka veliká
(Urocerus gigas); 
publikováno v knize
Příroda České repub-
liky, Průvodce faunou.

8

9

10

Pozn. k obr. 9: Nesytky jsou typickým příkladem tzv. Batesova
mimikry, kdy bezbranné druhy (v tomto případě motýli – nesytky)
napodobují druhy pro případného útočníka (predátora) nebezpečné,
většinou bodavé blanokřídlé. Na našem území je známo 43 druhů.
Housenka nesytky jabloňové (Synanthedon myopaeformis) žije pod
kůrou jabloní, jeřábů, hlohů a hrušní (rozpětí 18–25  mm). Nesytka
rybízová (Synanthedon tipuliformis) se vyvíjí ve dřeni prutů rybízu.
Oba druhy jsou na našem území běžné (rozpětí 17–21 mm).
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