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mírně proměňuje, protože není možné, a to ani na relativně malém území
středních Čech, znát všechno, ale vcelku jej tvoří lidé, kteří daná území
navštěvovali desítky let.

Středočeský kraj se zároveň snaží, aby vydávané knihy měly celore-
publikovou distribuci a byly tedy dostupné každému zájemci včetně
starostů, učitelů přírodopisu i administrativním orgánům. Typické je
propojování přírodovědných i humanitních a kulturních témat. K těmto
knihám vydaným v úzké spolupráci se Středočeským krajem je možné
přiřadit tři další kolektivní monografie – „Český kras” a „Staré cesty 
v krajině středních Čech” v nakladatelství Academia a „Tetín svaté
Ludmily” v nakladatelství Dokořán. Čtenářům a milovníkům středočeské
krajiny se tak v průběhu posledních let dostává do ruky téměř jednotně
zpracovaný soubor moderních monografií o přírodě a dějinách tohoto
kraje. Všechny čtyři doposud vydané publikace vyšly rovněž v naklada-
telství Dokořán, www.dokoran.cz.

S tředočeský kraj je v rámci celé ČR výjimečný svoji diverzitou.
Představte si třeba Vysočinu, která má dvě základní polohy –
jižní teplou, kde se už daří vínu, a zbytek vhodný pro brambory.

Podobně třeba Karlovarsko sestává z žulových a rulových pohoří a se-
veročeské pánve a tak bychom mohli pokračovat. Naproti tomu
Středočeský kraj má svůj vápencový Český kras, vulkanické Křivo-
klátsko, křemenem bohaté Brdy, pískovcové části Kokořínska a Českého
ráje.

Zároveň ale uprostřed Středočeského kraje leží Praha a vysílá své
výhonky suburbií a dálnic do svého okolí. Část environmentálních
problémů Středočeského kraje se týká hlavního města. Takže na jedné
straně máme jedny z nejbohatších přírodních území a na druhou stranu
jsou právě tato území nejvíc ohrožená. Je obtížné se v tom orientovat 
a jsou nutné různé strategie ochrany.

V roce 2014 v souvislosti se zpřístupněním vojenského prostoru Brdy
veřejnosti se Střední Brdy opět otevřely lidem a bylo třeba toho využít,
protože čas se nikdy nevrací a zde to platí dvojnásob. V roce 2015 proto
Středočeský kraj přispěl na vydání monografie V. Cílka a kol. „Střední
Brdy”. Tato publikace získala v roce 2015 Regionální cenu M. Ivanova za
literaturu faktu. O rok později navázala obsáhlá monografie K. Žáka a kol.
o Křivoklátsku s názvem „Křivoklátsko, příběh královského hvozdu“.
Tato kniha je významná, protože se jedná o první syntetickou monografii
této oblasti. Třetí knihou byla tematická publikace „Voda a krajina”, která
se zejména zabývá možnostmi, jak v krajině zachytit vodu a jak revitali-
zovat říční systémy – autorem této části je Tomáš Just. Kniha „Voda 
a krajina” získala v roce 2018 prestižní cenu E. E. Kische.

Zatím posledním svazkem jsou „Žulové krajiny středních Čech”, ve
kterých důležitá autorská role náleží téměř devadesátiletému prof. F. Fe-
diukovi jako jednomu z posledních terénních znalců této oblasti. I v tomto
případě se jedná o první monografii svého druhu, která definuje žulový
fenomén a představuje chválu průměrných, ale harmonických krajin. 

Kolektiv autorů zpracovává pro rok 2019 téma s názvem „Podzemí
středních Čech“. Tato kniha by měla upozornit na pozoruhodné, ale často
neznámé podzemní památky, jejich historii, krásu a význam. Cílem je
podat vyvážený mix skrytých lokalit. Středočeský kraj podporuje
vymezení geoparku Barrandien a jeho zápis jako národního geoparku,
konečným cílem je však zápis tohoto geoparku do seznamu UNESCO. 
I v souvislosti s touto ambicí bude zpracována publikace „Krajem
Joachima Barranda“. 

V přípravě jsou i další tituly, z nichž zcela nové a nikdy celkově
nezpracované téma pojednává o jednom z málo známých koutů Středních
Čech – o Džbánu. Na knihách se účastní jeden z našich nejlepších
fotografů přírody Martin Majer, ale i další autoři. Autorský kolektiv se
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h orké a suché léto je minulostí a Vánoce jsou za dveřmi. Jestli bude dost
sněhu nejen na lyžařské radovánky, ale i na doplnění zásob vody, je otázka,
se kterou si láme hlavu leckdo. Každý z jiného pohledu, ale všichni ji už

konečně berou vážně. Snad to povede k citlivějšímu přístupu ke krajině, která jed-
iná dokáže vodu zadržet a uchovat. Protože kromě lesů tvoří její podstatnou část
zemědělská půda, je především na zemědělcích, aby změnili své chování. Abychom
vám problematiku přiblížili, dohodli jsme se s Petrem Havlem, agrárním ana-
lytikem, aby vám ve čtyřech pokračováních představil současné zemědělství. Ze
společných peněz našich i EU je u nás každý pracovník v zemědělství dotován
částkou 530 tisíc Kč za rok. To už je docela dost, abychom za to jako daňoví poplat-
níci mohli něco chtít. Třeba zrovna lepší péči o krajinu. Petr Havel se vám pokusí
osvětlit z různých úhlů otázku moderního zemědělství.
Z čeho máme velkou radost, jsou dva šikovní gymnazisté, kteří se svým projektem
výzkumu pískovny u Plané nad Lužnicí v rámci mezinárodní soutěže Quarry Life
Award dosáhli uznání odborné poroty a snad se dočkáme i realizační fáze jejich
výzkumu. Šimon Zeman (Malostranské gymnázium) a Jakub Vácha (Gymnázium
Soběslav) a článek o jejich práci si určitě zaslouží vaši pozornost. Myslím, že 
o nich ještě uslyšíme. Jinak budeme rádi informace o podobných projektech reali-
zovaných mladými přírodovědci zveřejňovat. Napište nám do redakce.
Honza Plesník - respektovaný expert v oboru mezinárodní ochrany přírody, přináší
komplexní obsáhlý článek o možnostech a limitech ochrany přírody u nás i ve světě
z pohledu výběru druhů určených k ochraně. Málokdo si uvědomuje, že i výběr
chráněných druhů čelí řadě problémů jednoduše proto, že v reálném světě jejich
ochrana naráží na všemožné bariéry. O nich a o jejich hodnocení je tento článek.
Pražské sídliště – každému hned naskočí obrázek betonové džungle se skomírající
zelení. To, že i v tomto prostředí existuje něco takového, jako lesní školka, je infor-
mace, se kterou byste se měli seznámit. Kdoví, třeba bude pro někoho inspirací. 
A když už je řeč o sídlištích a městě jako takovém, využijte návodu, jak pomoci
přežít v tomto prostředí zimní období ptactvu našich parků a zahrad. 
Přeji vám hodně zdraví a úspěchů v novém roce a děkujeme za podporu v roce 
2018. Miloš Gregar, šéfredaktor
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Vážení čtenáři,

SMUTNÁ ZPRÁVA 

Až budete listovat aktuálním číslem časopisu, nenajdete v ní rubriku o výletech pěšky i na kole. Je
to proto, že nás navždy opustil kamarád, fotograf, cyklista a člen redakční rady Jirka Juřík. To
pořadí jsem zvolil záměrně, takové byly Jirkovy životní priority. Byli jsme kamarádi skoro třicet let
a vždy jsem věděl, že jestli se můžu na někoho spolehnout, byl to on. V posledních letech zápasil
s vážnou neurologickou chorobou, ale byl to zápas v Jirkově podání – s humorem a pracovním
nasazením.

Jirka má za sebou celou řadu publikačních projektů – Podél pražských potoků, Cyklovýlety po
Čechách, Rozhledny ČR a celou řadu dalších. Jeho publikační a fotografické dílo je obsáhlé a díky
tomu se i nesmazatelně zapsal do podvědomí široké veřejnosti. Ani ne tak jménem, jako svým dílem.
V osobních otázkách byl až zoufale skromný a na veřejných akcích se ukazoval jen výjimečně a ještě
nerad. Měl nadevše rád své dvě děti a byl na jejich úspěchy vždy velmi pyšný. Už se nedozví, že
splnily jeho poslední přání a popel rozptýlily na tajném místě v lese, které si ke svému poslednímu
odpočinku vybral. Protože je místo opravdu utajené, můžu na Jirku vzpomenout vlastně v kterémkoli
lese, co když je zrovna tam? Chybíš nám, kamaráde. Tvůj Milda Gregar



centy, zatímco podniky fyzických osob, mezi které patří i rodinné
farmy, zbývajícími 30 procenty. Jejich podíl na obhospodařované
půdě ale stále roste a činí už zhruba 35 procent. Zemědělský půdní
fond (ZPF) má v ČR rozlohu 4,2 milionu hektarů, což je 53,3 pro-
centa veškeré plochy státu. Podle elektronické evidence uživatelů
půdních bloků (LPIS) přitom ale činí výměra půdy, na kterou
pobírají zemědělci dotace, 3,56 milionu hektarů. Rozdíl je dán
jinou metodikou výpočtu LPIS a tím, že ne všechna půda ze ZPF
je zemědělsky využívána.

Jsme-li u dotací, pak to je pro nezemědělskou veřejnost jeden
z nejsložitějších mechanismů k rozklíčování správnosti, respektive
nesprávnosti zemědělských podpor. Podle Zprávy o stavu

To navíc spolu s tím, že se zemědělské podnikání odehrává mimo
městské aglomerace a stranou existence institucí, orgánů i médií,
ústí do stavu, který kontaminuje oblast zemědělství celou řadou
mýtů, z nichž je značná část reminiscencí na předlistopadové
pojetí oboru symbolicky charakterizované sloganem „ani zrno
nazmar“.

Jinými slovy, pojetí zemědělství jako „živitele národa“,
v němž je prioritou produkce zemědělských surovin s malým ohle-
dem na životní prostředí, kterou nejlépe zajistí velké zemědělské
průmyslové podniky hospodařící na rozsáhlých nepřerušovaných
plochách polí a v koncentrovaných chovech hospodářských zvířat.
Takové pojetí se ale výrazně odlišuje od takzvaného evropského
modelu zemědělství, které stojí na menších a středních, plošně po
území států rozmístěných hospodářstvích na bázi rodinných farem,
se vztahem k místu podnikání a vyšší mírou odpovědnosti ke
krajině a území, kde hospodáři na rodinných farmách podnikají.

Konkrétní a verifikovaná data, která naše zemědělství charak-
terizují, jsou přitom v mnohém s obecným obrazem zemědělství
v rozporu. V oboru například podniká na 30 000 subjektů, jen
necelou tisícovku z nich ale tvoří průmyslové zemědělské podniky.
Ty se ale na celkovém HDP zemědělství podílejí více než 70 pro-

Současná
zemědělská

krajina 
v ČR

Vpravo
dole orání 

a vláčení 
v roce
1949

Je to svým způsobem jeden z největších paradoxů našeho
hospodářství - zatímco totiž zemědělství ovlivňuje na straně
jedné ze všech oborů lidských činností nejvíce podobu naší
krajiny a stav životního prostředí, na straně druhé se tento
obor podílí na celkové tvorbě hrubého domácího produktu
(HDP) jen necelými dvěma procenty (konkrétně 1,78 pro-
centa).
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notná platba na plochu (takzvaný první pilíř), další jsou pak pro-
gramy v Programu rozvoje venkova (druhý pilíř). Specifické
dotace jsou pak na ekologické zemědělství (podíl ekologicky
obhospodařovaných ploch činí 12,37 procenta), na Společnou
organizaci trhu, zemědělci mohou čerpat také platby na citlivé
komodity (celkem 3,3 miliardy, například specifické plodiny 
a chov skotu), národní dotace či podpory pro znevýhodněné oblasti
(LFA). Na některá opatření na ochranu přírody a krajiny mohou
zemědělci také využít část dotací z Ministerstva životního
prostředí, formou podpory je i takzvaná zelená nafta, což je vratka
části daně z nafty spotřebovávané v zemědělství a lesnictví.
Zemědělství bylo přitom jednou z oblastí, která nejvíce vydělala
na vstupu ČR do Evropské unie (EU). I když byla zejména
v předlistopadovém období zemědělská produkce společensky 
a politicky preferována a nadhodnocena, stát nebyl schopen
zemědělství dotovat v takové míře, jako je tomu v současné době.
Po vstupu do EU se dotace do zemědělství zvýšily více než
pětinásobně, v posledních letech před vstupem činila celková pod-
pora oboru něco přes 10 miliard korun ročně. 

Struktura dotací ale přesto našemu zemědělství, a zejména
krajině, nepomáhá tak, jak by to bylo žádoucí. Téměř polovina
celkových podpor směrovaných na plochu (jednotná platba na
plochu) fakticky podporuje snahu velkých zemědělských podniků
ještě dále koncentrovat obhospodařované plochy a zmenšovat kra-
jinné prvky (terénní překážky, které brání odtoku vody z dešťů 
a také filtrují vodu zatíženou zemědělskými chemikáliemi). Navíc
je pro zemědělce ekonomicky výhodné soustředit se na produkci
hospodářských plodin (rostlinnou výrobu) a pěstovat plodiny
k technickému využití, jako je třeba řepka na biopaliva nebo
kukuřice pro výrobu energie v bioplynových stanicích. To vše na
úkor živočišné produkce (chov hospodářských zvířat), jejíž podíl
na celkové zemědělské produkci stále klesá. Nastavení dotací ale
nepomáhá příliš ani konkurenceschopnosti našeho zemědělství. To
sice vytvořilo v roce 2017 zisk ve výši 21,3 miliardy korun, bez
dotací by ale byl obor ve ztrátě. Konkurenceschopnost agro-
potravinářského oboru kromě toho v posledních letech klesá 
a schodek zahraničního obchodu, což je jeden z parametrů kon-
kurenceschopnosti, trvale a stále roste – v roce 2017 se meziročně
zvýšil o 8,2 miliardy korun na celkový schodek v částce mínus
31,2 miliardy korun. V praxi se tak nepotvrzuje stále opakované
tvrzení, že naše velké zemědělské podniky mají konkurenční
výhodu právě díky své velikosti. 

V lepší pozici jsou naši zemědělci v porovnání s ostatními
zemědělci EU ve zmíněné rostlinné výrobě. Prakticky ve všech
hlavních zemědělských komoditách, až na zeleninu, je přitom ČR
zemědělsky soběstačná (viz ilustrační tabulka, jejímž zdrojem je
Zelená zpráva), což je poněkud něco jiného, než se naše veřejnost
dozvídá z úst některých zemědělců v médiích. Problém je tak spíše
v živočišné produkci, i když i hektarové výnosy v pěstování plodin
mají značné rezervy, a až na výjimky, jako je třeba cukrová řepa,
jsou v porovnání s vyspělými státy EU zhruba o 20 až 30 procent
nižší. To má zásadní dopad na ekonomiku zemědělského pod-
nikání, neboť výsledný zisk při nižších hektarových výnosech je
také nižší, což vede k opakovaným požadavkům zemědělců na
další formy podpor.

I díky tomu má zemědělství v ČR image oboru, do kterého se
nikdo moc nehrne, a který představuje v myslích veřejnosti
neustálé „žebrání o dotace“ hodně práce a málo peněz. V současné
době je tak v zemědělství včetně lesnictví a rybářství zaměstnáno

zemědělství za rok 2017 (tzv. „Zelená zpráva“), poskytující
nejaktuálnější resortní data, kterou projednával minulý měsíc par-
lament, činila celková roční výše podpor v uvedeném roce 59 mi-
liard korun, z toho přímo pro zemědělskou produkci bylo
vyčleněno 45,5 miliardy a její podpora meziročně vzrostla  
o 5,7 procenta. To v praxi znamená, že průměrná částka podpory
na hektar v ČR činí zhruba 13 000 korun. Ne všechny typy podpor
jsou přitom v ČR nižší než v původních zemích EU. Dotace se
navíc člení na celou řadu programů, největší sumu představuje jed-

Míra soběstačnosti ČR v  produkci hlavních zemědělských
komodit (%) (aktuální data ze Zprávy o stavu zemědělství za
rok 2016 a 2017)

Rostlinná výroba:
Komodita míra soběstačnosti 2016 2017
Obiloviny celkem 164,8 147,9
- z toho pšenice 192,4 174,1
- z toho ječmen 129,5 120,2
- z toho zrnová kukuřice (kukuřice na zrno) 158,4 112,4
- z toho oves 143,7 154,8
- z toho žito 80,9 96,6
Cukr 153,9 163,1
Brambory 83,1 78,7
Řepka 124,5 95,7
Mák 413,3 485,1
Slunečnice 34,8 30,3
Ovoce mírného pásma 79,1 64,4
- z toho konzumní jablka 50,0 48,0
Zelenina 39,9 36,7
Víno (vinná réva) 26,3 30,6

Živočišná výroba
Mléko 131,7 132,9
Hovězí a telecí maso 133,3 121,5
Vepřové maso 55,2 52,7
Drůbeží maso 74,4 75,1
Skopové a kozí maso 93,7 102,3
Vejce 85,0 89,8
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www.nase-voda.cz

konkurenceschopnost. Recept na správně pojímané zemědělství
nabízejí přitom již v úvodu zmíněné rodinné farmy. Podstatou
jejich přístupu k hospodaření je totiž předat grunt následujícím
generacím nejméně ve stejném, pokud možno ale v lepším stavu,
než v jakém jej původní hospodáři přebírali – a to je také základní
předpoklad k přírodě odpovědnému hospodaření se vztahem
k místu podnikání a krajině jako takové. To v praxi znamená
soustředit se nejen na zemědělskou produkci, ale také na zajištění
veřejného zájmu péče o krajinu, což je dnes v rámci EU hlavní
důvod zemědělských dotací. V naší zemi se ale takový přístup
prosadil zatím především na rodinných farmách. 
Autor je šéfredaktorem portálu www.nase-voda.cz

jen 96 600 lidí, v samotném zemědělství pak 82 300 lidí. Mzdy
v porovnání s celostátním průměrem činí 78,6 procenta, což je
opticky skutečně částečně odrazující. Populace zemědělců, nejen 
u nás, také proto rychle stárne – v oboru dnes pracuje celkem 
42,5 procenta lidí ve věku 45 až 59 let. Na druhou stranu je režie
života na venkově mnohem méně nákladná, kontakt s přírodou
poskytuje potřebnou relaxaci a bonusem je i dostupnost země-
dělských surovin. Především ale není dnešní zemědělství po-
staveno na vyčerpávající fyzické práci, ale stále více na využívání
moderních technologií, IT a GPS systémů. Například zemědělská
technika se již v současné době obejde i bez řidiče, k dojení či
krmení hospodářských zvířat se využívají roboti. Realita je tak 
i v tomto směru jiná než mediální obraz oboru.

Rozhodující výzvou pro zemědělství v následujících letech,
která by také mohla a měla lákat mladé lidi, bude zcela jistě vyšší
akcent na důsledky hospodaření pro krajinu a přírodu. Počítá s tím
i návrh Společné zemědělské politiky EU na období po roce 2020,
její součástí je ale už dnes prostřednictvím zásad Dobrého
zemědělského a environmentálního stavu (DZES), které musí
hospodáři dodržovat. Nedodržováním riskují ztrátu až 30 procent
dotací v rámci jednotné platby na plochu, což by mohlo v maxi-
mální míře představovat až 7 miliard korun ročně. Ve skutečnosti
jsou ale DZES v ČR konstruovány tak mírně, že je bez problémů
dodrží každý, a i sama EU v minulosti konstatovala, že (nejen)
v ČR nesplňují opatření nazývané jako greening (ozelenění)
původně zamýšlený účel.

Jednou z priorit je přitom zastavit degradaci zemědělské půdy,
omezit či zastavit pokračující vodní erozi, díky které mizí ročně
z českých a moravských polí více než 31 milionů tun kvalitní
zeminy, a zvýšit schopnost krajiny zadržovat vodu z dešťů. Cestou
k tomu je především pestřejší krajina, obnova či budování nových
drobných ploch v krajině, například rybníků, a právě i změna nas-
tavení podmínek dotací ve prospěch „udržitelného zemědělství“.
Je totiž zřejmé, že odnos kvalitní půdy z polí snižuje hektarové
výnosy, a to až o desítky procent, čímž klesá i v rostlinné výrobě
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ochrana přírody

NÁRODNÍ PŘÍRODNÍ REZERVACE A EVROPSKY
VÝZNAMNÁ LOKALITA VĚTRUŠICKÉ ROKLE

Ačkoliv Větrušická rokle přitahovala pozornost přírodovědců
již od poloviny 19 století a k ochraně byla navrhována již ve 
20. leech minulého století, nelze hodnotit zásahy do území z dneš-
ního pohledu ochrany přírody prováděné až do vyhlášení ochrany
v roce 1969 za zcela příznivé. V období před druhou světovou
válkou byla zdejší pastva považována za ohrožení území, následně
po válce stejně jako na řadě svahů Vltavského kaňonu probíhala
výsadba dřevin často nepůvodních druhů, jako je akát nebo
borovice černá, případně mahalebka nebo pajasan. Po druhé
světové válce se zde také přestalo pást. Rovněž po vyhlášení
chráněného území byla většina plochy ponechána samovolnému
vývoji, což mělo za následek zarůstání četných ploch křovinami.
Teprve koncem 80. let začínají v území ochranářské zásahy, zprvu
zaměřené hlavně na potlačování nepůvodních a expanzivních
dřevin výřezem. 

V současnosti je větší část území evidována jako lesní pozem-
ky, ačkoliv asi na čtvrtině z něj se nachází primární či sekundární
bezlesí na skalních výchozech a sutích (skalní a suché trávníky,
vřesoviště, sutě). Hlavním dlouhodobým cílem péče o lesní po-
rosty v ZCHÚ zůstává zachování nebo zlepšení stavu nejcen-
nějších lesních částí – porostů lesních dřevin na sutích a roz-
volněných doubrav, dále ochrana stepních formací udržováním
bezlesí nebo nízkého zápoje porostů a v neposlední řadě postupná
přeměna nepůvodních porostů na rozvolněné doubravy a habrové
doubravy. V péči o bezlesí se nyní začíná uskutečňovat řada
zásahů na podporu zdejší skalní a stepní vegetace včetně péče 
o stanoviště řady bezobratlých živočichů.  Z obratlovců je zde vý-
znamný výskyt ještěrky zelené a mozaikovité vyřezávání křovin
s ponecháním vyřezaného materiálu na hromadách vytváří vhod-
né podmínky vyhovující těmto plazům. V roce 2017 se přistoupilo
k novému vyhlášení ochrany Národní přírodní rezervace
zohledňujícímu rovněž požadavky vzniklé zařazením území mezi
EVL. Došlo také k plošnému zvětšení celé rezervace. Národní
přírodní rezervaci můžeme považovat za typickou ukázku vývoje
v území následkem změn v hospodaření. Dnes se taková
stanoviště, jaká nacházíme právě v NPR Větrušické rokle, bez
péče nahrazující dřívější hospodářské využívání neobejdou.

CHRÁNĚNÁ ÚZEMÍ A NATURA 2000
Poslední změny ve vyhlašování zvláště chráněných území jsou
vyvolány především potřebou zajistit právní ochranu evropských
významných lokalit (EVL) tak, jak je navržena v národním sezna-
mu EVL, a zároveň potřebou modernizace vyhlašovacích
předpisů, nejčastěji s ohledem na zpřesňování vedení hranice
chráněného území ve vztahu ke změnám v katastru nemovitostí.
Podívejme se, co nového se v poslední době děje v některých
chráněných územích středních Čech. 

7

Z pohledu činnosti Agentury ochrany přírody 
a krajiny ČR je poslední období zcela jistě
ovlivněno možnostmi, které přináší aplikace 
evropského přístupu k ochraně přírody. Na jedné
straně se jedná o dokončení procesu zajištění
právní ochrany v evropsky významných lokalitách
a ptačích oblastech, na druhé straně pak o využití
možnosti zajištění péče o přírodu a krajinu za pod-
pory financí z národních fondů i zdrojů Evropské
unie. V následujících řádcích seznámíme čtenáře
s několika vybranými příklady činnosti státní
ochrany přírody ve středních Čechách. V závěru
článku se blíže zaměříme na péči, kterou věnuje
regionální pracoviště AOPK ČR Střední Čechy
zvláště chráněným územím i dalším významným
biotopům či stanovištím z pohledu podpory 
biologické rozmanitosti.

Aktuálně z ochrany přírody
STŘEDNÍCH ČECH A PRAHY

Vegetace efemerů a sukulentů na skalách v NPR Větrušická rokle
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EVROPSKY VÝZNAMNÉ LOKALITY VÁPNOMILNÝ
BOR U LÍSKÉHO A  KRNČÍ – VOLEŠKA
Jedná se o dvě lokality, které se nacházejí na území přírodního
parku Džbán a jimž ochranu přináší až podrobnější botanické
nálezy koncem minulého a začátkem tohoto století. Obě lokality
ale přírodovědci znali již mnohem dříve. 

V případě lokality Krnčí – Voleška ležící v lese na okraji
Kladna znamenal počátek ochrany teprve důkladnější průzkum
území prováděný mj. v souvislosti s mapováním stanovišť pro
navržení soustavy chráněných území EU Natura 2000 v České
republice. Při inventarizačním průzkumu v roce 2014 zde bylo
nalezeno celkem 257 taxonů cévnatých rostlin, z nichž 35 druhů je
vedeno v Černém a červeném seznamu cévnatých rostlin ČR
(Grulich 2012). Na lokalitě roste ze silně ohrožených druhů
střevíčník pantoflíček (Cypripedium calceolus) a hruštička
prostřední (Pyrola media). V roce 2016 v Krnčí – Volešce Středo-
český kraj vyhlásil přírodní památku na rozloze 74 ha, kde se
předmětem ochrany stalo hned několik typů přírodních stanovišť
významných z pohledu celé EU. 

EVROPSKY VÝZNAMNÁ LOKALITA 
KAŇON VLTAVY U SEDLCE 
A JEJÍ ZVLÁŠTĚ CHRÁNĚNÁ ÚZEMÍ 

Blíže ku Praze od NPR Větrušické rokle se bylo vyhlášeno několik
přírodních památek a přírodních rezervací, jež se územně
překrývají s EVL Kaňon Vltavy u Sedlce. Na prudkých svazích 
a skalních výchozech nad Vltavou se nalézají různé typy xero-
termní vegetace. Jednotlivá společenstva se vzájemně prolínají 
a tvoří mozaiku střídajících se drobných ploch. Z mnoha druhů
rostlin můžeme uvést například křivatec český, který byl odtud 
i popsán jako druh. V území je dnes kromě péče zajišťované
Krajským úřadem Středočeského kraje a Magistrátem hlavního
města Prahy dobré zmínit iniciativu dobrovolníků. Ti na
vybraných vhodných plochách provádějí drobná opatření, kdy pro
podporu především teplomilných druhů hmyzu vyřezávají dřeviny
a následně zajišťují spásání travin a okus zmlazujících dřevin
kozami, případně ovcemi. 

Třešeň
křovitá

představuje
zástupce
teplomil-

ných keřů
na stráních
Vltavského

kaňonu
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vědců nebo členů zájmových organizací a spolků. Do dneška
zůstává dobrovolnická práce velmi významnou aktivitou pro za-
jištění péče o plochy, kde je potřeba provádět nejrůznější opatření
v zájmu ochrany přírody. Čas však ukázal, že spolehnout se na
tento jediný způsob zajištění péče nelze především tam, kde je
potřeba se o lokality starat v průběhu roku pravidelně. Proto dnes
velkou roli při zmiňované činnosti hraje finanční podpora
z veřejných zdrojů. Stále je však důležitá i péče financovaná
doplňkově také z privátních zdrojů různých nadací nebo firem
podporujících ochranu přírody a krajiny a péče dobrovolnická. 

Pro představu rozsahu péče zajišťované regionálním praco-
vištěm AOPK ČR Střední Čechy uvedeme jen několik čísel.
V roce 2018 bylo uzavřeno celkem 187 smluv a dohod pro péči 
o zvláště chráněná území – chráněné krajinné oblasti, národní
přírodní rezervace a národní přírodní památky. Dále byla
podpořena péče o další lokality v 66 projektech v rámci Programu
péče o krajinu. Velká pozornost je věnována také opatřením pod-
porovaným v rámci Operačního programu Životní prostředí před-
stavujícím ojedinělou možnost provádět v řadě území obnovní
management díky podpoře z fondů EU v rozsahu, který přesahuje
běžné možnosti našich národních veřejných zdrojů. Z programu
tak byly financovány desítky projektů, jejichž cílem je zlepšování
biodiverzity, případně zajištění ochrany lokalit Natura 2000. Blíže
se k některým zajímavým projektům vrátíme v dalších číslech
časopisu Nika.

Za objevení druhé lokality nacházející se u obce Líský sever-
ně od Slaného vděčíme dlouholetému systematickému botanic-
kému sledování soustředěnému v rámci činnosti ZO ČSOP
Silvatica. Zdejší poměrně malá lokalita byla velkým překvapením,
co se týká výskytu druhů rostlin – z následujícího výčtu zazname-
naných druhů pochopíme, o jak unikátní lokalitu se jedná. Z vý-
znamných druhů se na ní vyskytuje kupř. hruštička zelenokvětá
(Pyrola chlorantha), hruštice jednostranná (Orthilia secunda),
smrkovník plazivý (Goodyera repens), vemeník dvoulistý (Pla-
tanthera bifolia) a zelenavý (P. chlorantha), pětiprstka žežulník
(Gymnadenia conopsea), vstavač nachový (Orchis purpurea),
kruštík tmavočervený (Epipactis atrorubens), k. širolistý (E. helle-
borine), k. růžkatý (E. muelleri), okrotice bílá (Cephalanthera
damasonium), bradáček vejčitý (Listera ovata), pcháč bezlodyžný
(Cirsium acaule), čičorka pochvatá (Coronilla vaginalis), mochna
bílá (Potentilla alba), chrpa čekánek (Centaurea scabiosa), pro-
rostlík srpovitý (Bupleurum falcatum) nebo ledenec přímořský
(Tetragonolobus maritimus). V současnosti je Ministerstvem ži-
votního prostředí připravováno vyhlášení ochrany této lokality
v kategorii národní přírodní památka.

PÉČE O CHRÁNĚNÁ ÚZEMÍ 
A DALŠÍ VÝZNAMNÉ LOKALITY
Péče o chráněná území vycházela historicky především z práce
dobrovolníků, prováděné řadou nadšených amatérských přírodo-

Pajasan 
žláznatý
představuje
ohrožení 
pro travinná
společenstva,
k ochra-
nářským
opatřením
patří jeho
likvidace
vytrháváním
semenáčků 
a selektivním
ošetřením
herbicidem
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Pískovny poskytují tzv. refugia (úto-
čiště) pro mnoho vzácných a ohrožených
druhů, které už mnohdy jinde nenajdeme.
Důvodem jsou především živinami chu-
dé biotopy. Druhy rostlin vázané na toto
prostředí nejsou konkurenceschopné a při
zvýšení obsahu živin v půdě jsou vytla-
čovány agresivnějšími, ale na živiny
náročnějšími druhy. Tak poté dochází
k zarůstání takovýchto lokalit a spolu
s nimi mizí i veškeří živočichové, kteří
k životu vyžadují nezastíněná místa s říd-
kou vegetací.

Bohužel některé lomy (včetně písko-
ven) jsou po ukončení těžby kompletně

a šídel. Na tůně s čistou vodou je vázáno
vícero druhů obojživelníků (např. čolek
obecný, čolek velký, rosnička zelená), ale
nepohrdnou jimi ani užovky.

Většina těchto druhů je dnes čím dál
tím vzácnější. V krajině plné polí, měst 
a smrkových lesů nemohou přežít. Když
jim člověk zničil jejich přirozené prostředí,
jako jsou písčité břehy řek, nezarostlé stepi
či obnažené písčiny, našli svůj domov
paradoxně zde – v pískovnách. 

1. Užovka
obojková

(Natrix
natrix),

pískovna
Planá nad

Lužnicí 
Foto D.

Miklušicová

2. Podběl
lékařský

(Tussilago
farfara)
Foto D.

Miklušicová

3. Porost-
nice mno-
hotvárná

(Marchantia
polymor-

pha) 
Foto 

Š. Zeman

4. Litorál
tůní 
Foto 

J. Vácha

Pískovna Planá 
SE STALA JEDNOU Z LOKALIT MEZINÁRODNÍ SOUTĚŽE
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Pískovna u Plané nad Lužnicí se stala pro letošní rok jednou z lokalit,
na nichž probíhá mezinárodní soutěž Quarry Life Award. Jejím cílem
je propojit těžbu nerostných surovin s vědeckým výzkumem a ochra-
nou přírody. Náš tým složený ze dvou středoškoláků, biologa Šimona
Zemana (Malostranské gymnázium) a geologa Jakuba Váchy
(Gymnázium Soběslav), se rozhodl provádět letos výzkum právě 
na této pískovně.

S outěž Quarry Life Award je vyhla-
šována každé dva roky skupinou
HeidelbergCement v cca 25 ze-

mích celého světa. Do soutěže se může
přihlásit kdokoliv, kdo zpracuje návrh 
projektu, a to buď v kategorii výzkumné či
veřejné komunitní. Komise postavená 
z řad předních odborníků z České repub-
liky poté vybírá určitý počet projektů,
které mají možnost své návrhy převést do
realizační fáze v průběhu necelého roku 
a to za finanční podpory skupiny Heidel-
bergCement. Společnost se tak snaží pod-
porovat nejen výzkum biologického po-
tenciálu pískoven, ale i vzdělávání.

Pískovny se mohou jevit jako zničující
zásah člověka do přírody, ale opak je prav-
dou. Mohou poskytnout útočiště pro
nepřeberné množství vzácných a ohrože-
ných druhů živočichů i rostlin. V písčitých
stěnách hnízdí břehule říční, ptáci příbuzní
vlaštovkám. V hromadách písku si svá
hnízda hloubí samotářské včely a vyvíjí se
zde larvy chráněných svižníků, žijí zde 
i vzácné druhy pavouků skákavek a dal-
ších bezobratlých. V písčitých tůních pak
žije značné množství potápníků a jiného
vodního hmyzu, v okolí těchto tůni pak
můžeme pozorovat mnoho druhů vážek 11
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limbatum), který taktéž vyžaduje tento typ
biotopu.  Proto doufáme, že co největší
možná část pískovny zůstane v původním
nerekultivovaném stavu a tyto druhy zde
budou moci nadále přežívat. Již nyní je
jisté, že určité části pískovny zachovány
budou. Návrhy na jejich rozmístění, účel 
a management budou také jedním
z výstupů našeho projektu.

Během našeho výzkumu v rámci
soutěže Quarry Life Award se na pískovně
Planá nad Lužnicí snažíme přijít na to,
který typ písku by nejvíce vyhovoval
právě těm nejvzácnějším druhům. 

Rádi bychom tímto chtěli poděkovat
skupině HeidelbergCement a společnosti
pod ní spadající – Českomoravský štěrk,
a.s., za umožnění výzkumu v jejich lomu,
vstřícný přístup a částečné financování,
které je pro nás, středoškoláky, nezbytné
pro uskutečnění výzkumu.

Během výzkumu na pískovně v Plané
jsme prozatím odhalili tři silně ohrožené
a jeden ohrožený druh obojživelníků, dva

chráněné druhy plazů, několik rostlin 
uvedených v červeném seznamu ohrože-
ných druhů (soupis organizmů, které jsou
v České Republice vzácné a jimž vhod-
ných míst pro život ubývá), a především
přes deset druhů suchozemských bez-
obratlých uvedených v červeném seznamu.
Například pavouci skákavka drápkatá
(Talavera aperta) a skákavka pozemní
(Attulus saltator), kteří se na suchých 
a výslunných místech na pískovně vysky-
tují, byli od roku 2000 nalezeni jen na
několika málo lokalitách v České repub-
lice. Ve vlhčích částech pískovny se pak
vyskytuje ohrožený slíďák levhartí
(Arctosa leopardus), kterému zde poskytu-
jí útočiště písčité břehy malých tůněk
vzniklých po těžbě. Spolu s ním zde také
žije brouk písečník lemovaný (Omophron

zavezeny zeminou a na jejich místě je
vysázen často monokulturní les, což pro
veškeré vzácné druhy obývající pískovnu
znamená jistou zkázu. Snahou bývá
většinu jedinců chráněných živočichů,
případně i rostlin, přenést do vhodného
biotopu na jiném místě. Tento postup však
ani zdaleka nedosahuje výsledků, kterých
by bylo dosaženo, kdyby byla pískovna
ponechána přirozenému vývoji.

5. Živolovné
vrše 
Foto D.
Miklušicová

6.  Larva
čolka obec-
ného
(Lissotriton
vulgaris)
Foto 
J. Vácha

7.  Žabník
jitrocelový
(Alisma 
plantago-
aquatica) 
Foto 
J. Vácha

8. Rosnička
zelená (Hyla
arborea)
Foto 
J. Vácha

9. Čolek
obecný
(Lissotriron
vulgaris)
Foto D.
Miklušicová

10.
Bublinatka
jižní
(Utricularia
australis)
Foto 
J. Vácha

11. 
Nalžovka
plovoucí
(Ricciocarpos
natans)
Foto 

J. Vácha
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Nejvhodnějším  východištěm  pro  jeho
návštěvu  se  stala  městská  část  Praha-
Klánovice, kde na nejdůležitější železnič-
ní  tepně  České  republiky  staví  i  osobní
vlaky ve směru Český Brod a Kolín.

VE STŘEDOVĚKU BYLY
V DNEŠNÍM LESE VESNICE

Možná leckoho překvapí byť jen letmý
pohled  do  historie  tohoto  území.  Před-
stavuje  totiž  vskutku  nádhernou  ukázku
nevšedního vývoje krajiny středních Čech
přinejmenším v posledním tisíciletí. 

Podzim
v Klánovic-

kém lese
dokresluje

pavučina
známého

křižáka
obecného
(Araneus
diadema-

tus).

Š8avnatka kuželovitá (Hygrocybe conica), známá 
i jako voskovka, je ozdobou lesa, do houbařského
košíku však nepatří. Bývá mírně jedovatá a způ-
sobuje žaludeční potíže.12

O tom, že se podzim stává časem zkušených i příležitostných
houbařů, se přesvědčujeme každý rok. Obyvatelé České republiky
mají zkrátka pro houbaření výraznou slabost (tabulka vpravo).

V Praze  zůstává  oblíbeným  hou-
bařským  rájem Klánovický  les.
Rozlehlý  lesní  komplex  na

samém okraji metropole České republiky,
zabírající  více  než  10  kilometrů  čtve-
rečních,  ale  může  milovníkům  přírody
nabídnout  mnohem  více  než  jenom  hři-
by, křemenáče, klouzky, čirůvky či holu-
binky. 

Klánovický  les,  známý  též  jako
Vidrholec nebo také Fidrholec, se nachází
při východní hranici hlavního města a za-
sahuje  také  do  Středočeského  kraje.11
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části hospodářský dvůr, kolem kterého se
rozkládaly polnosti. Každopádně na
mapách z první poloviny 19. století vidíme
v prostoru Vidrholce téměř souvislý les.
Do jaké míry vznikl spontánně a do jaké
míry byl vysázen, dnes již nezjistíme.
Každopádně současná podoba lesního
porostu s pravoúhlou sítí cest představuje
do značné míry výsledek lesního hospo-
daření z počátku 19. století.

Celistvost lesa narušila ve 40. letech
19. století výstavba slavné železniční tratě
z tehdejšího hlavního města císařství
Vídně do Prahy, na níž dohlížel známý
stavitel, tragicky zesnulý Jan Perner. Ze
sedmi variant spojení prosazoval nejdelší
vedoucí přes Olomouc a dále Polabím.
Této myšlence věřil natolik, že přemluvil

vyšším místě dnešního Klánovického lesa,
se dokonce mohla pochlubit nejdříve
dřevěným, později zděným kostelem sva-
tého Václava. Dodnes se místu, kde stá-
val, říká Na kostelíku. Lidská sídla se ale
na území dnešního Klánovického lesa
dlouho neudržela: Hol a Lhota zanikly již
v 15. století, Slavětice pak během století
následujícího. Předpokládá se, že důvo-
dem jejich konce se staly právě tamější
přírodní podmínky, jež zemědělství, navíc
středověkému, zrovna nepřály. V každém
případě po třicetileté válce a následují-
cím hladomoru a období epidemií, které již
tak prořídlému obyvatelstvu zasadily
poslední ránu, byly již všechny tři vsi mi-
nulostí a plochu, kde se nacházely, lidé za-
čali zalesňovat. Od středověku po 18. sto-
letí Klánovický les nechvalně proslul jako
místo, kde pocestný může přijít v lepším
případě o cennosti (blíže rámeček na další
straně).

I další historie lokality nenudí. Tvář
krajiny poznamenaly tři velké rybníky,
těžba nerostných surovin – převážně písku
či pískovce, ale i železné rudy, v západní

Klánovický les leží na pomezí dvou
horopisných celků – prvohorních barrandi-
enských křemenců a břidlic a druho-
horních pískovců. Hranice mezi nimi není
zcela ostrá v terénu ji najdeme jen s obtí-
žemi, leckde totiž břidlice překrývá slabá
vrstva pískovců. Podstatné je, že jak břid-
lice, tak pískovce bývají velmi kyselé, 
tedy nepříliš úrodné. Navíc nepropustné
břidlice zvyšují hladinu spodní vody. Není
divu, že v Klánovickém lese vznikly četné
mokřady, které, jak si ukážeme v násle-
dujících řádcích, nemůžeme označit za
tuctové. I když krajina nenabízí pro usíd-
lení člověka nikterak příznivé podmínky,
nejpozději ve 14. století v ní byly vybu-
dovány tři poměrně velké vsi. Obec Hol
čítala více jak dvě desítky usedlostí, je-
jichž půdorysy lze dodnes v terénu sever-
ně od železniční trati dohledat. Sídlo
připomínal na jeho místě zřízený stejno-
jmenný rybník, uváděný ještě v josefín-
ském katastru z roku 1785. Ve Slavěticích
stávala tvrz: terénní stopy lze nalézt ne-
daleko dnešní samoty Nové Dvory v části
Blatov. Ves Lhota, rozkládající se na nej-

Houby a Češi
Tvrzení, že Češi mají houbaření rádi jako málokdo na světě, není ani zdaleka nad-
sazené. Podle důvěryhodných údajů České zemědělské univerzity v Praze jsme v roce
2017 nasbírali 27 700 tun hub v hodnotě téměř 4,6 miliardy Kč. Statisticky řečeno,
každá domácnost v ČR si loni z lesa přinesla 6,7 kilogramů hub. Reprezentativní socio-
logické šetření ukázalo, že na houby vyrazí rok co rok přes 70 % obyvatel ČR. Navíc se
každý pátý Čech považuje za přímo vášnivého houbaře. Za důležitou součást života
označilo sběr hub v přírodě dalších 24 % dotazovaných. Většina účastníků ankety dává
při skladování hub přednost nejstaršímu a také veskrze přírodnímu způsobu – sušení.
Jenom menší část zpovídaných chodí na houby proto, aby si zpestřila jídelníček, důle-
žitější je pohyb v přírodě. 
Houbaření si oblíbily také další slovanské národy, i když spousta Poláků se vydává do
lesa si přivydělat. V Ruské federaci dokonce v létě vypravují zvláštní houbařské vlaky.
Češi naučili sbírat houby i obyvatele bývalé NDR, kteří do tehdejšího Československa
vyráželi houfně na dovolenou. Jinak germánské národy houbaření téměř neznají. Navíc
v SRN a Rakousku je sběr hub regulován, takže si zájemce může z lesa odnést jen
omezené množství, obvykle nanejvýš dva kilogramy. V zemi helvétského kříže jde
dokonce jen o jeden kilogram. Ve Francii lidé do lesa za houbami rádi zajdou, ale jako
vyhlášení gurmáni upřednostňují sběr lanýžů a pěstování žampionů. 
I když Italové si bez hub nedokáží svůj jídelníček vůbec představit, namísto sběru
v přírodě je ve velkém dovážejí z Polska nebo Skandinávie. Nutno poznamenat, 
že v severských zemích houbaří, i když do státního nebo soukromého lesa má přístup
kdokoli, jen příslušníci slovanských menšin a profesionální sběrači. 
Světovou velkopěstírnou č. 1 zůstává Čína. I když odtud proudí do světa miliony tun
zpracovaných makromycetů (pouhým okem viditelných hub vytvářejících zpravidla
velké plodnice), představují houby jeden z pilířů tradičního čínského lékařství 
a skvělým doplňkem místní kuchyně se staly již před 2 000 lety. Zatímco Evropané
zkonzumují ročně 2,5 kg hub na osobu, každý Japonec jich spořádá za stejnou dobu
těžko uvěřitelných30 kilogramů! Naproti tomu Australané považují houbaření 
za nemístný hazard a jedlou houbou je pro ně jen pod pečlivým dohledem vypěstovaný
nebo v důvěryhodném obchodě zakoupený žampion.

Přírodo-
vědecky
cenné
prameniště
Blatovského
potoka
chrání
přírodní  
rezervace.
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v lesích. Protože nebyl nikterak ostýchavý,
pojmenoval jej rovnou po sobě. 

Výstavba vilové čtvrti Klánovice do té
doby jednolitý lesní komplex rozdělila 
na západní a východní část. Největší
rozkvět zažily Klánovice ve 20. a 30. le-
tech 20. století. Tehdy návštěvníkům
sloužily mondénní lázně, kolonády, restau-
race a kavárny: v roce 1926 dokončený
komplex Pražané označovali za Kláno-
vickou riviéru. Hlavními lákadly pro klien-
ty se stala kombinace zdravého lesního
vzduchu a léčivé radioaktivní vody
s vysokým obsahem kyseliny uhličité
získávané z vlastních hlubinných vrtů
pomocí větrné energie. V září 1938 se  do
tichého areálu narychlo přesunul generální
štáb Československé armády, protože
Praze hrozilo bombardování německým
letectvem. Po okupaci Čech nacisty byly
tamní lázně přeměněny na vojenský

Na okrajích
lesních cest
lze pozoro-

vat řadu
hojných  

i vzácnějších
druhů

motýlů. Na
podzim se

zde můžeme
běžně setkat

kupříkladu 
s jedním

z největších
denních

druhů České
republiky,
babočkou

admirálem
(Araneus

diadematus).

Zajímavé mokřady a tůně lemují železniční tra`
Praha – Český Brod: zaplňují prohlubně vzniklé
právě v souvislosti s její výstavbou. Vyhledávají

je četní zvláště chránění obojživelníci.14

příbuzné, aby na místě budoucí železnice
před její výstavbou skoupili pozemky 
a peníze vložili také do stavebního dříví.
Uvedeným zásahem došlo k zrušení zbý-
vajících rybníků, ale v příkopech vyhlou-
bených podél trati se soustředila většina
tamějších rašelinišť. V té době vlastnila
většinu Klánovického lesa známá ra-
kouská šlechtická rodina Liechtensteinů.
Od nich a od dvora v Jirnech koupil část
pozemků Václav Klán. Muž, jenž se díky
pohádkovému dědictví, očividným schop-
nostem a nezbytnému štěstí dokázal vypra-
covat z ušlápnutého písaře okresního
soudu ve Zbraslavi na ctižádostivého 
a úspěšného podnikatele s realitami, získal
v roce 1878 od Místodržitelství Království
českého povolení k založení osady. Přišel
s na svou dobu převratnou myšlenkou: 
od samého začátku koncipoval budoucí
sídlo jako příměstské letovisko umístěné 11
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i KlánovicKý les má své(Ho) Rumcajse
Při příjemné procházce upravenými cestami Klánovického lesa se dá jen obtížně uvěřit,
že se ve středověku v těchto místech nacházel hustý les, takříkajíc temný hvozd. Ostatně
označení Vidrholec se dodnes v hovorové řeči používá pro pusté, obvykle větrné místo.
Jeden z těch, kdo zachránili doslova v hodině dvanácté český jazyk, filolog a spisovatel
Josef Jungmann, v monumentálním pětidílném Česko-německém slovníku vycházejícím
v letech 1834 – 1839 a obsahujícím na 120 000 hesel připomíná, že se tak nazýval les
na cestě z Českého Brodu do Prahy, oblíbené místo loupežníků. 
A jsme doma, nebo lépe řečeno, v Klánovickém lese. 
Ještě v 17. století zabíral Klánovický les mnohem větší plochu než dnes a táhl se až ke
Kolodějím, k jejichž panství také patřil. Dlouho předtím jím procházela důležitá zemská
cesta z Moravy do Prahy, z níž se později stala císařská silnice. Bohatí kupci i chudší
poutníci se stávali pravidelnou obětí loupeživých tlup sídlících v lese. Jedna z nejstar-
ších zmínek o tamějších loupežnících pochází z roku 1142, kdy kníže a budoucí druhý
český král Vladislav nechal les od lapků nemilosrdně vyčistit. Protože na dopadené
čekala bez slitování oprátka, katovské a soudní knihy se od 16. století hemží záznamy 
o popravách zemských škůdců, zhoubců a rušitelů veřejného pokoje z Vidrholce. Řadu
z nich bychom dnes označili za zkušené profesionály nebo recidivisty: na svém kontě
mívali až několik desítek přepadení, nebo se alespoň k nim při použití útrpného práva
přiznali. Má se za to, že v 17. století sloužil Klánovický les jako výhodná základna
známému lupiči Petrovskému a jeho bandě, byť se za třicetileté války uchyloval spíše 
do zříceniny na místě dnešního hradu Křivoklát. 
Klánovický les není spojován s loupežníky jen v době, kdy se udatní rytíři v plátovém
brnění a později okrajkovaní kavalíři utkávali v lítém boji o upuštěný kapesníček krásné
šlechtičny. Pochopitelně ani v nejmenším netvrdíme, že v něm řádí zločinecké gangy
jako někde na předměstí Chicaga. V době nedávné, konkrétně v červnu 2014, našli poli-
cisté v Klánovickém lese mrtvolu muže. Ukázalo se, že oběť násilného činu uzbeckého
původu hledala v porostu pomocí detektoru kovů v zemi ukryté předměty z druhé světové
války. O několik měsíců později postřelil pachatel vloupaček do rodinných vil po celé
České republice majitele vily, který ho vyrušil a začal pronásledovat. Balistický rozbor
potvrdil, že postřelený byl zasažen ze stejné zbraně jako hledač pokladů v Klánovicích.
V prosinci 2015 si zásahová jednotka došla pro tehdy devětatřicetiletého Oldřicha
Konráda. Zkušený domovní lupič shromáždil během deseti let více než dva tisíce kusů
šperků, luxusních hodinek, cenných mincí a peněz v celkové hodnotě více než 5,5 milio-
nu Kč. Poklad ukrýval v Klánovickém lese a muže s detektorem kovů usmrtil, protože 
se shodou okolností pohyboval v blízkosti jeho skrýše.V Klánovic-

kém lese se
vyskytuje

řada druhů
hub rostou-

cích na
odumřelém

dřevě.
Outkovka

pestrá
(Trametes

versicolor) se
využívá

v alternativní
medicíně na

podporu
imunity.
Vytváří 

jednoleté 
až dvouleté,
3-8 cm velké

plodnice 
s hustými
žlutými až

červenohně-
dými

soustřednými
pásy s bílým

okrajem.



lokalitě najdeme i křížence mezi oběma
druhy. Konec konců, bříza pýřitá není
v Klánovickém lese jediným horským
druhem navzdory nadmořské výšce lo-
kality pohybující se kolem 250 metrů.
Charakter horských lesů má území na-
příklad z pohledu výskytu mechorostů
vytvářejících bohaté porosty. Mimocho-
dem, až dosud v Klánovickém lese
nalezených 38 druhů je unikátem v rámci
celé střední Evropy. Totéž platí i pro
některé kapraďorosty.

Vzhledem k nálezům některých relikt-
ních mokřadních rostlin, například v České
republice kriticky ohrožené a zákonem
zvláště chráněné ostřice Buxbaumovy
(Carex buxbaumii) vyskytující se spíše
v severní a východní Evropě, na Sibiři 
a v Severní Americe, se usuzuje, že na
rozdíl od lesů by zdejší mokřady mohly
přetrvat již z dob časně poledových.
Rašelinné březiny totiž bývají mimořádně
citlivé na nadměrné hromadění dusíku 
a fosforu, do prostředí uvolňovaných mj.
z umělých hnojiv. Právě na zmiňovaný typ
ekosystému se váže největší množství

mimořádného přírodovědného významu
s překvapivou mozaikou řady pozoruhod-
ných biotopů. 

Plochy zachovalé či alespoň přírodě
blízké rozeznáte od lesů výrazně pozmě-
něných na první pohled – zatímco v prv-
ních převládá dub letní (Quercus robur),
případně břízy, druhé tvoří porosty boro-
vic (Pinus spp.), modřínu opadavého
(Larix decidua), smrku ztepilého (Picea
abies) a nepůvodního dubu červeného
(Quercus rubra) pocházejícího z vý-
chodní části Severní Ameriky. Ale ani 
kulturní lesy neradno úplně podceňo-
vat: kupř. právě v borech lze nalézt na
živých kořenech stromů parazitující mo-
hutnou a velmi dobrou jedlou houbu
keříčkovitého vzhledu kotrče kadeřavého
(Sparassis crispa).

Přírodovědně nejcennější jsou v Klá-
novickém lese mokřadní společenstva,
zejména rašelinné březiny patřící k ploš-
ně nejrozsáhlejším a z pohledu ochrany
přírody nejhodnotnějším plochám toho
typu nejen v Praze, ale také ve středních
Čechách. Překvapivě hojně se v nich
vyskytuje chladnomilnější druh břízy -
bříza pýřitá (Betula pubescens). Na rozdíl
od mnohem běžnější břízy bělokoré
(Betula pendula), která má listy trojúhel-
níkové až kosočtverečné a mladé větévky
– letorosty – lysé, mívá bříza pýřitá listy
spíše vejčité a letorosty plstnaté. Pozor, na

lazaret wermachtu. Po 2. světové válce
ztratily Klánovice charakter lázeňského
sídla definitivně. Na místě někdejšího
léčebného komplexu dnes stojí rodinné
domy. 

PŘÍRODNÍ POKLADY
KLÁNOVICKÉHO LESA
Byť jde o území lidskou činností výrazně
pozměněné a na první pohled poněkud
fádní, zůstává Klánovický les plochou

By` pro
Klánovický
les jsou
přirozené
doubravy,
lesníci
v něm
bohužel
stále 
ve velkém
sázejí
borovice. 

Pozitivní
účinky
březovníku
(Piptoporus
spp.)
potvrzují 
i výsledky
soudobého
farmakolo-
gického
výzkumu.

Za
největšími
porosty
rašeliníku
v Praze se
musíme
vypravit
právě do
Klánovické-
ho lesa.
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vickém lese si na své přijdou také milovní-
ci dravců. Kromě původně dutinového
hnízdiče poštolky obecné (Falco tinnuncu-
lus), které prostředí pražské aglomerace
poskytuje dostatek hnízdních příležitostí
na budovách a dalších stavbách stejně jako
dostupných potravních zdrojů, se v něm

běžné, že se jejich nejbližší okolí pravi-
delně kosilo na krmení hospodářských
zvířat či páslo, a cesty, které měly mimo
jiné zabránit šíření lesních požárů, tak
vytvářely biologicky cenné pásy bezlesí
uvnitř lesního porostu oblíbené mimo jiné
mnoha druhy planě rostoucích rostlin 
a volně žijících živočichů, zejména mo-
týlů. Cestu tak od lesa dělila ještě úzká
louka. Musíme si uvědomit, že se lesní
požáry kdysi vůbec nehasily, ale čekalo se,
až se oheň při šíření zastaví třeba právě
díky lesní cestě. V 16. a 17. století musely
být stromy na dostřel od důležité císařské
silnice procházející lesním komplexem
poraženy, aby se zabránilo nejrůznějším
lapkům se ukrývat přímo u cesty a ze zálo-
hy přepadávat pocestné. Právě v Klá-
novickém lese se jako na jediném místě
v Praze široké lesní cesty splňující tuto
funkci, byť již bez pasených a vykácených
okrajů, částečně dochovaly až do dnešních
dnů.

Za pozornost stojí i živočišné druhy
vázané na staré stromy, ať již brouci, jako
je nápadný 2,5 až 5,5 cm velký a v ČR 
kriticky ohrožený tesařík obrovský
(Cerambyx cerdo) nebo největší evropský
brouk roháč obecný (Lucanus cervus), či
ptáci, podle způsobu vyvádění mláďat
výstižně označovaní jako dutinoví hníz-
diči. Za všechny obdobné opeřence jme-
nujme alespoň populárního datla černé-
ho (Dryocopus martius), který se v roce
2017 stal Ptákem roku (viz Nika, 38, 1, 
3-5, 2017), oba druhy žlun (Picus spp.),
pestrobarevné šplhavce strakapoudy (Den-
drocopus spp.), méně známého a v České
republice ubývajícího krutihlava obec-
ného (Jynx torquilla), jenž se nejspíše
prozradí nepřeslechnutelným poplašným
nebo naříkavým hlasem, nebo poměrně
vzácného a také zvláště chráněného holuba
doupňáka (Columba oenas). V Kláno-

Klánovický
les je

domovem
řady ptáků

– duti-
nových

hnízdičů.

Viditelný
pozůstatek

zaniklé
středověké
vesnice Hol
představují

kamenné
studny. 
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unikátních druhů především bezobratlých
živočichů a hub. Vyslovené vzácnosti byly
v Klánovickém lese nalezeny mezi
pavouky (slíďákovití Lycosidae a plachet-
natkovití Linyphiidae), plošticemi, mno-
honožkami, pilatkami, lesními včelami,
motýly či brouky. Zachovalost rašelinných
mokřadů potvrzuje mj. výskyt střevlíčka
Bembidion humerale. Entomologové uve-
deného brouka řadí mezi tyrfofilní druhy,
tedy organismy upřednostňující rašeliniště.
Přítomnost mokřadů vysvětluje, proč je
Klánovický les oprávněně považován za
jednu z nejdůležitějších lokalit pro oboj-
živelníky v Praze. 

Z vyloženě mokřadních hub lze uvést
třeba holubinku chromovou (Russula
claroflava), třepenitku pomněnkovou (Hy-
pholoma myosotis), kriticky ohroženou
vláknici mokřadní (Inocybe acuta) či na
odumřelém rákosu a orobinci rostoucí,
ostatně jako napovídá její druhové jmé-
no, křehutku orobincovou (Psathyrella
typhae). Z pozoruhodných rostlin vysky-
tujících se v Klánovickém lese jmenujme
alespoň dva druhy kokoříků (Polygo-
natum spp.), známý náprstník červený
(Digitalis purpurea) obsahující glykosidy
ovlivňující srdeční činnost člověka, a ne-
přehlédnutelnou hasivku orličí (Pteridium
aquilinum), nejvyšší kapradinu rostoucí
v ČR, která se může vytáhnout až do 
2,5 metru. 

Pozoruhodný fenomén Klánovického
lesa představují také lesní cesty vytvá-
řející hustou síť. V minulosti bývalo11

/2
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zájemce na 17 zastávek. Od výchozího
místa sleduje turistickou trasu různých
barev až k zmiňovaným Novým Dvorům,
bývalému poplužnímu dvoru a později
liechtensteinské myslivně. U ní vznikly
výběhy domácích zvířat, jako jsou ovce,
nebo volně žijících živočichů, třeba 
daňků skvrnitých (Dama dama). Nená-
ročně putování po rovině po kvalitních
lesních cestách a částečně i po okrajo-
vých ulicích Klánovic nás tak nasměruje
k zaniklým osadám. Na každém panelu
čeká na návštěvníky přehledný plánek
stezky, na některých nechybí ani popis
cesty k dalšímu panelu. Odbočky stezky
jsou v terénu značeny textovými směrov-
kami. Při nedostatku času pochopitelně lze
putování naučnou stezkou Klánovickým
lesem zkrátit nebo rozdělit na několik
částí. 

Popsaný okruh se prolíná s dalšími
stezkami. Západní částí Klánovického lesa
vede naučná stezka Lesní galerie I. aneb
Tam a zpátky za zvířátky. Má tři vstupy –
z ulice Pilovská a Čentická v Újezdě nad
Lesy, nebo od vlakového nádraží Praha-
Klánovice. Na tvorbě stezky se milými
obrázky podílely také děti z Masarykovy
ZŠ v Újezdě nad Lesy a její vybudování
podpořilo Ministerstvo životního pro-
středí, Úřad městské části Praha 21, státní
podnik Lesy ČR a společnost DHL. Pěti-
kilometrovou trasu oživuje 30 zastavení,
seznamující turisty s živočichy osídlující-
mi tamější lesní komplex. Zvířecí oby-
vatele Klánovického lesa představují 
vtipné básničky Lucie Černé, kupř. na
stanovišti U datla Čepičky, slepýše Lou-
dala nebo srnce Sudokopyta. Vydáme-li 
se od smyčky autobusů u vlakového
nádraží v Praze-Klánovicích východním
směrem, projdeme Lesní galerii II. aneb
Klánovickým lesem krok za krokem.
Stezka dlouhá 14 kilometrů se dělí na 
tři na sebe navazující okruhy a nabízí
celkem 60 informačních tabulí prezentu-
jících flóru a faunu Klánovického lesa 
stejným způsobem jako Lesní galerie I. 
I tady přicházejí ke slovu soudobé in-
formační technologie: kromě textu a ob-
rázku příslušného druhu poskytuje každá
tabule  QR kód, elektronické interaktiv-
ní prvky nesoucí textovou a zvukovou
zprávu.

Neměli bychom ovšem zapomínat, že
jsme v přírodě, dokonce v přírodním
parku, a tomu přizpůsobit chování. Zdejší
krajina si to bezesporu zaslouží. 

jící plochu 289 hektarů a pětihektarová
přírodní památka Prameniště Blatovské-
ho potoka. Přírodní rezervaci Cyrilov 
tvoří tři samostatné části na celkové ploše
397 hektarů, které najdeme v katastrech
jak městské části Horní Počernice, Klá-
novice a Újezd nad Lesy, tak ve středo-
českých obcích Šestajovice u Prahy, Úvaly
u Prahy a Jirmy. 

O tom, že Klánovický les představuje
významnou lokalitu nejen z pohledu péče
o přírodní a krajinné dědictví v České
republice, ale přinejmenším v rámci
Evropské unie, nejlépe svědčí skutečnost,
že jeho část byla začleněna do lokality
soustavy chráněných území EU Natura
2000, označované jako evropsky význam-
ná lokalita Blatov a Xaverovský háj
(CZ0110142). Po vstupu ČR do EU byla
vyhlášena nařízením vlády ČR v roce
2005, a to celkem na 214 hektarech. 

DO KLÁNOVIC 
JEN TAK SE KOCHAT
Po začlenění Klánovic do Prahy v roce
1974 největší souvislý les nacházející se
na území hlavního města nemusí být vždy
naším cílem proto, abychom se do něj
vypravili pozorovat z pohledu ochrany
přírody a krajiny cenné druhy hub, planě
rostoucích rostlin a volně žijících živo-
čichů. Přestože obdobné tvrzení může 
znít jako otřepaná fráze, určitě stojí za to
se v Klánovickém lese alespoň na určitý
čas odpoutat od uspěchanosti rušného
velkoměsta. 

Pohodovou procházku Klánovickým
lesem umocňuje již zmiňovaná pavučina
turistických stezek. Rodiny s dětmi jistě
uvítají dětské hřiště, sportoviště s dřevě-
nými herními prvky a celou řadu odpo-
čívadel. Modrá turistická značka spojuje
les s Xaverovským hájem a nádražím
Praha – Běchovice, kdežto od ní se odpo-
jující žlutá zavede výletníky do Dolních
Počernic. Rovinatý charakter lokality
vybízí k cyklistickým vyjížďkám i s ma-
lými dětmi: milovníci jízdy na kole mo-
hou využít dvě cyklostezky. Najedou tak
11 kilometrů a uvedený terénní profil
dovoluje si s sebou vzít také cyklovozík. 

Jestliže se chcete nejen kochat, ale 
i se dozvědět o Klánovickém lese mno-
hem více, doporučujeme se vydat od se-
verního nástupiště klánovického nádraží
naučnou stezkou vybudovanou Českým
svazem ochrany přírody a udržovanou
oddílem Mladých ochránců přírody Stopa
Klánovice. Na 12,5 kilometrech narazí 

můžeme setkat s mnohem větší kání lesní
(Buteo buteo), výborným lovcem krahuj-
cem obecným (Accipiter nisus) a v České
republice ubývajícím jestřábem lesním 
(A. gentilis). 

PŘÍRODĚ NA POMOC
Je jen dobře, že téměř celá pražská část
lokality se stala součástí přírodního parku
Klánovice-Čihadla. Připomeňme, že ka-
tegorie obecné ochrany přírody přírodní
park navazuje na od 70. let 20. století do
roku 1992 zřizované oblasti klidu. I když
se na ni vztahuje nižší stupeň ochrany než
na zvláště chráněná území, jako jsou kupř.
chráněné krajinné oblasti, musí se vy-
značovat osobitým krajinným rázem 
a významnými soustředěnými estetickými
a přírodními hodnotami. 

Navíc zvláště chráněná území v Klá-
novickém lese najdeme také. Jsou jimi
přírodní rezervace Klánovický les zabíra-

Vlevo:
Typickým
porostem
sušších
poloh
Klánovické-
ho lesa
zůstávají
doubravy.
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Vymizení, Vymírání, Vyhynutí, Vyhubení 
V souvislosti s ohroženými druhy se objevují čtyři výrazy, které se často zaměňují.
Vymizení neboli vymření určitého druhu nastává tehdy, když neexistují žádné rozumné
pochybnosti o tom, že uhynul jeho poslední jedinec. Přesněji řečeno, pokud byl ve
vhodné době, ať už v průběhu dne či roku, proveden v prostředí, které příslušnému 
taxonu vyhovovalo nebo ještě lépe by mohlo vyhovovat a které leží v jeho historickém
areálu rozšíření, proveden vyčerpávající průzkum, při němž se nepodařilo objevit žádné
jedince, považujeme taxon za vymizelý čili vymřelý.
zatímco v angličtině označujeme všechny vymizelé taxony jako extinct bez ohledu na
to, co popsanou situaci způsobilo, a pro samotný proces vymizení neboli vymírání se
používá termín extinction, někdy počešťovaný jako extinkce (slovo extinctio znamenalo
v jazyce dávných Římanů původně jakoukoli zkázu nebo zničení), v češtině pro
vymizelé planě rostoucí rostliny používáme termín vyhynulé. naopak u volně žijících
živočichů se výraz vyhynulý vžil pro taxon vymizelý přirozenou cestou, zatímco
vyhubený druh vymřel přímo přičiněním člověka. 

je udržet v krajině. V některých případech
je ale nutné podniknout na záchranu
určitých druhů nebo jiných taxonů přímá 
a rychlá opatření. Tehdy nezbývá než co
nejobjektivněji stanovit, které druhy chrá-
nit přednostně a jak. Připomeňme, že jako
taxon označujeme každou skupinu orga-
nismů, kterou na jakékoli úrovni klasi-
fikace, většinou na základě příbuznosti 
a existenci společného předka, formálně
odlišíme od jiných a pojmenujeme ji. Ještě
jinak: jedná se o formální jednotku na
různé úrovni přirozené soustavy orga-

nismů. Taxon ale zároveň představuje
konkrétní skupinu organismů. Taxonem
tak je kupř. dobře známý vrabec domácí,
brouci, hvězdnicovité, houby, kamzík
horský tatranský, buk lesní nebo obojživel-
níci.

DRUHY POD DAMOKLOVÝM
MEČEM
Ochrana přírody se postupně vyvinula
v činnost, v jejímž pomyslném hledáčku se
tradičně ocitají části přírody, jejichž exis-
tence je ponejvíce v důsledku necitlivého
přístupu člověka ve zvýšené míře ohrože-
na. Ani organismy nejsou v tomto směru
žádnou výjimkou (rámeček dole).

S určitou nadsázkou můžeme říci, že
vymizením jsou na naší planetě ve svém
důsledku ohroženy všechny druhy a další
taxony. Proč? Zkameněliny a další geolo-

zjištění vědy, výzkumu a technického
rozvoje, tak nezbytného, i když někdy ne
zcela jednoduše získatelného společen-
ského souhlasu. Přestože se v praxi
uplatňuje teprve od poloviny 90. let mi-
nulého století, vypracovalo ochranářské
plánování hned několik důmyslných po-
stupů, jak vyhmátnout nesporné ochra-
nářské priority. 

Cílem druhové ochrany zůstává
udržení početných a tím geneticky kvalit-
ních populací původních planě rostoucích
rostlin, volně žijících živočichů a dalších
organismů, jako jsou houby, schopných
dlouhodobé samostatné existence, v do-
statečně velkém a minimálně znečištěném
prostředí. Péče o prostředí upřednostňo-
vané cílovými druhy se ukazuje v koneč-
ném výsledku nejen jako nejúčinnější, ale
často také zdaleka nejlevnější způsob, jak

Kůň Převalského (Equus przewalskii)) zůstává ikonou globální
druhové ochrany. Podařilo se jej na poslední chvíli zachránit
řízeným chovem v lidské péči, takže může být repatriován do
vhodných stanoviš� v Mongolsku. Nemalou zásluhu na tomto
úspěchu má pražská zoologická zahrada..
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Od doby, kdy se ochrana přírody ustavila jako svébytný obor lidské činnosti,
tedy od začátku 19. století, bylo zřejmé, že nemůže účinně pečovat o vše, 
oč by chtěla, a to hned z několika důvodů. Na obdobný sisyfovský úkol
jednoduše nemá a ani nemůže mít odpovídající kapacity, přičemž nejde jen 
o finanční prostředky. V některých případech – a není jich málo – míváme na
záchranu cílových částí přírody a krajiny strašně málo času. Sluší se přiznat, 
že i přes nepochybný rozvoj ochranářské biologie, ekologie, environmentální
ekonomie a dalších vědních oborů, z nich  péče o přírodní a krajinné dědictví
čerpá pro svou činnost nezbytné poznatky, smysluplnou odpověď na některé
otázky související s fungováním přírody zatím neznáme a určitou dobu ani
znát nebudeme. 

OCHRANÁŘSKÉ PLÁNOVÁNÍ
NENÍ O VYPLNĚNÍ
FORMULÁŘE

Určit rozumným způsobem, které druhy
(organismů), typy prostředí, plochy nebo
dokonce ekosystémové a evoluční procesy,
jako je kupř. opylování nebo tvorba půd,
bychom měli chránit přednostně, pomáhá
profesionálním i dobrovolným ochráncům
přírody ochranářské plánování (conserva-
tion planning).  Nejde o nic jiného než 
o naprosto legitimní snahu ocenit části
přírody a vybrat mezi nimi nepochybné
priority, a to jak na základě nejnovějších

druhová ochrana

DOKÁŽE 

OCHRANA PŘÍRODY 
URČIT DRUHY, O KTERÉ BY MĚLA PEČOVAT PŘEDNOSTNĚ?
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uložen právě v červených deskách. První
vydání červené knihy celosvětově ohro-
žených taxonů, připravené v roce 1969 ve
slušném nákladu známým britským nakla-
datelstvím Collins, se stalo skutečným
bestsellerem: následoval po něm rychle
rozebraný dotisk a publikaci mezitím
vydali i v USA. Historii červených knih 
a červených seznamů ve světě, Evropě 
a v ČR jsme se v našem časopise již před
časem věnovali podrobně (viz nika, 34, 3,
30–35, 2013). Rozhodně není na škodu
zmínit, že červené seznamy a knihy
ohrožených taxonů vydávané v Českoslo-
vensku patřily k prvním vlaštovkám svého
druhu přinejmenším ve střední Evropě –
blíže rámeček na následující straně.

Aby se na co možná nejmenší míru
omezil subjektivní přístup hodnotitelů 
a výsledná zařazení taxonů byla vzájemně
porovnatelná a opakovatelná, po více než
desetileté diskusi a ověřování IUCN
využívá od roku 2001 vědecky odvozená
kritéria. Jejich aplikace umožňuje uživa-
telům ocenit stav druhu prostřednictvím

dochází zejména vlivem člověka v době
kratší než několik set let nebo několik set
generací, takže hovoříme o evoluci, které
jsme sami svědky (contemporary evolu-
tion).     

A výsledek? Podle některých názorů
lidská civilizace zvýšila rozsah a rychlost
vymírání 1 000x – 10 000x, než by bylo
bez přítomnosti člověka na Zemi. Musíme
ale v této souvislosti zdůraznit, že uvedené
nepříliš optimistické číslo se prokazatelně
týká jen skupin organismů vytvářejících
zkameněliny. Na základě zmiňovaných dat
se někteří odborníci přiklánějí k názoru, že
v historii Země v pořadí již šesté hromadné
vymírání druhů doslova klepe na dveře,
pokud do nich již bez fanfár nevstoupilo. 

NA CO PŘIŠEL MALÍŘ
Červené seznamy ohrožených druhů a je-
jich rozšířená verze, červené knihy,
přinášejí hodnocení druhů nebo jiných
taxonů právě z hlediska nebezpečí
vyhynutí nebo vyhubení.

Na nápad sestavit aktuální a důvěry-
hodný soupis druhů čelících nadstandard-
nímu riziku, že zcela vymizí, přišel za-
čátkem 60. let 20. století Sir Peter Scott.
Byť vzděláním umělec a profesí malíř, syn
známého tragicky zesnulého britského
polárníka působil dlouhá léta jako před-
seda uznávané komise pro přežití druhů,
ustavené nejvýznamnější nevládní organi-
zací zabývající se péčí o přírodní a krajin-
né dědictví – Mezinárodní unií ochrany
přírody (IUCN). Zvolená barva nesouvisí
na rozdíl od vžité představy s barvami
semaforu, ale se seznamem pohřešovaných
lodí, který již více než 150 let vede známá
pojišťovací společnost Llyod a který je

gické záznamy potvrzují, že 99,9 % všech
druhů, které kdy obývaly Zemi, již vy-
mřely. Vymizení druhů proto představuje
zcela přirozený proces probíhající v pří-
rodě od samého vzniku života. Každý druh
má omezenou dobu existence, sám vzniká
z určitého předka nebo předků a v ně-
kterých případech se z něj vyvíjejí nové
linie. Dnes již víme, že se uvedený časový
úsek významně liší, a to jak v jednotlivých
taxonomických skupinách, tak z jiných
hledisek. Na mořském dně žijící druhy
plžů bývají součástí globálního ekosysté-
mu (biosféry) 10 – 20 milionů roků, kdežto
slonům podobní američtí mastodonti exis-
tovali na Zemi přibližně pět milionů let.
Naproti tomu populární mamut, který
podle současných poznatků vymizel
zřejmě v důsledku kombinace výrazných
změn podnebí a nadměrného lovu
člověkem, vydržel na naší planetě „jen“
400 000 let.   

V čem se současná situace přece jen
odlišuje od minulosti? Vymizení taxonů ze
zemského povrchu vyrovnával vznik no-
vých druhů, označovaný jako speciace.
Člověk ale zmiňovanou přirozenou dyna-
miku značně narušil tím, že urychlil
vymírání druhů a omezil speciaci. Opome-
nout nemůžeme ani skutečnost, že vy-
mizení druhů a jejich vznik nelze z ča-
sového hlediska dost dobře srovnávat.
Zatímco k vymření, zejména vyhubení
druhu způsobenému člověkem, může dojít
během několika málo let, vznik nového
taxonu většinou vyžaduje mnohem více
času. Jako ve všem také v tomto případě
uvedené pravidlo potvrzuje řada výjimek.
Vědci stále častěji předkládají důkazy, 
že k pozorovatelným evolučním změnám

Stálezelený
jehličnan
blahočet
úzkolistý
(Araucaria
angustifolia)
dorůstá
výšky až 
40 m. Živá
zkamenělina
z druhohor
se vyskytuje
pouze v ji-
hovýchodní
Brazílii  
a severový-
chodní
Argentině 
a IUCN ji
hodnotí jako
celosvětově
ohroženou.
Snímek
pochází 
z okolí
brazilského
města
Curitiba. 
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V důsledku zvyšujícího se tlaku lidské civilizace na přírodu jsou celosvětově ohroženy i dříve naprosto
běžné a početné druhy, jako jsou žirafy (Giraffa spp.). Žirafa síXovaná (G. reticulata) žije pouze v severní
Keni, jižní Etiopii a možná ve zbytkových populacích v západním Somálsku, přičemž její celková
početnost nedosahuje ani 9 000 jedinců. 



a ekologie. Ač obdobné tvrzení může
zavánět nadsázkou, většina dosud zná-
mých druhů se řadí mezi vzácné. V kla-
sické studii uveřejněné v roce 1981 se
ekologové v této souvislosti zaměřili na tři
kritéria: areál rozšíření (malý nebo velký),
ekologickou valenci vyjádřenou nároky 
na prostředí (široká, úzká), a místní
početnost (někde vysoká nebo všude níz-
ká). Jenom při jedné z osmi možných kom-
binací (velký areál, široké nároky na
prostředí a někde vysoká početnost)
můžeme druh označit za běžný. Přirozeně
vzácné druhy bývají zpravidla  K - straté-
gové: malý počet mláďat, o něž dlouho
pečují, mívají až ve vyšším věku. Nezřídka
se jedná o vrcholové predátory nebo
potravní specialisty. Vzácné druhy charak-
terizuje omezená schopnost se šířit kraji-
nou, nižší genetická proměnlivost, menší
schopnost konkurovat jiným druhům, větší
vnímavost k patogenním organismům 
a u živočichů i větší velikost těla. Ukazuje
se, že vzácné druhy nejčastěji vykazují
hned několik zmiňovaných charakteristik.
Tato zákonitost platí pro kytovce (ceta-
cea), známější pod nepřesným označením
velryby, z druhů osídlujících Českou re-
publiku pro orla skalního (aquila chrysae-
tos), nedávno repatriovaného na Moravě.

Žádný div, že se vzácné druhy mohou
významně lišit areálem rozšíření, nároky
na prostředí, místní početností i evoluční
historií. Důležité je, zda druhy spadající 
do této kategori, splňují výše uvedená
kritéria v celém areálu rozšíření, nebo jen
na některých lokalitách. Ale pozor. Za-
tímco ohrožené druhy bývají až na
výjimky vzácné, vzácné druhy nutně
nemusejí být ohrožené vyhubením nebo
vyhynutím: bývají pouze náchylnější
k náhodným katastrofám a působení ze
strany člověka. Platí přitom, že k vyhynutí

klasifikovat jako téměř ohroženého (NT).
Běžné a početné druhy zařazují hod-
notitelé do kategorie méně dotčený (LC).
Pro hodnocení některých druhů nejsou
v dané chvíli k dispozici odpovídající 
data: pro ně se celosvětově používá
anglická zkratka DD. Taxony, které již
zcela vymřely, zařazujeme do kategorie
vyhynulý nebo vyhubený (EX). V něko-
lika desítkách případů přežívá druh v lid-
ské péči, v zoologických nebo botanic-
kých zahradách, arboretech či soukro-
mých sbírkách či chovech, když předtím
z volné přírody vymizel (anglická zkratka
EW).

VZÁCNÝ NEMUSÍ NUTNĚ 
BÝT OHROŽENÝ
Otázka, které druhy jsou vzácné, patří
mezi klíčová témata ochranářské biologie
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údajů o jeho početnosti a velikosti areálu
rozšíření, jejich změnách a zejména vývo-
jových trendech. Za ohrožené proto mu-
síme považovat také druhy vyznačující se
sice poměrně vysokou početností a často 
i rozsáhlým areálem rozšíření, ale vykazu-
jící v krátkém časovém úseku drastický 
a nadále pokračující pokles početnosti.
Vhodným příkladem zůstávají některé
komerčně významné druhy mořských ryb,
jejichž dramatický úbytek vyvolal a vy-
volává příliš intenzivní rybolov (přelo-
vení). Nemělo by nás zaskočit, že poslední
vydání červeného seznamu IUCN řadí
známého tuňáka obecného (thunnus thyn-
nus) a tuňáka pacifického (t. orientalis)
mezi globálně ohrožené druhy a tuňáka
tichomořského (t. maccoyii) dokonce me-
zi kriticky ohrožené organismy.

Protože pokračuje zájem vydávat
červené seznamy a červené knihy ohro-
žených druhů v jednotlivých částech světa
nebo státech, vypracoval IUCN podrobný
návod pro používání kritérií pro červené
seznamy na úrovni nižší, než je celo-
světová.

Podívejme se nyní stručně na kategorie
stupně ohrožení, jak je navrhl IUCN.
V současné ochranářské terminologii se
označují jako obecně ohrožené druhy,
které spadají do jedné ze tří kategorií
ohrožení: zranitelný (VU), ohrožený (EN)
a kriticky ohrožený (CR). Jestliže hrozí, že
daný taxon může, pokud nebudou pod-
niknuta účinná opatření, dosáhnout kritérií
pro obecně ohrožené druhy, musíme jej11

/2
01

8

Kde hledat aKtuální čerVené seznamy ohrožených druhů  
V česKé rePublice
V bývalém československu začaly červené seznamy zejména díky úsilí jednoho ze zakladatelů
moderně koncipované ochrany přírody Jana čeřovského a dalších odborníků, jako byl ornitolog
Karel hudec, vycházet již ke konci 70. let 20. století. V  letech 1988–1999 se ke čtenářům dostala
řada odborně vysoce kvalitních a bohatě ilustrovaných červených knih ohrožených a vzácných
druhů rostlin a živočichů československa, resp. české republiky a slovenské republiky. dnes již
můžeme říci, že rozsahem i způsobem zpracování se bezpochyby řadí mezi nejzdařilejší publikace
svého druhu přinejmenším v celoevropském měřítku. červený seznam ohrožených rostlinných
společenstev čr, poprvé vydaný již v roce 1983, patří mezi vůbec první soupisy fytocenóz negativně
ovlivněných lidskou činností na světě. totéž platí také pro červený seznam hlístů (nemathelminthes,
dnes cycloneuralia) parazitujících na vybraných druzích ryb v čr a sr. moderní poznatky
molekulární biologie také zmiňovaný taxon přehodnotily, takže v dnešním pojetí někteří bezobratlí
dříve řazení mezi hlísty představují samostatné, vývojově oddělené skupiny. 
Přípravou oficiálních červených seznamů pověřilo ministerstvo životního prostředí agenturu
ochrany přírody a krajiny čr. odborné soupisy ohrožených taxonů sestavované předními experty
jsou již založeny na kritériích a kategoriích iucn pro zařazování druhů do červených seznamů 
na nižší úrovni, než je celosvětová, nebo na jejich rozumných modifikacích. celostátní červené 
seznamy, konkrétně obratlovců (2017), bezobratlých (2017), cévnatých rostlin (2017), mechorostů
(2005, aktualizace a revize 2012), lišejníků (2010) a hub, přesněji řečeno makromycetů (2006), jsou
dostupné na internetové adrese https://portal.nature.cz/publik_syst/ctihtmlpage.php?what=1264.

V šintoismu jsou jeleni pokládáni za přímé posly bohů. Na fotografii
posvátní jeleni sika (Cervus nippon) před jednou ze starobylých svatyní

v bývalém japonském hlavním městě Nara.



Někteří autoři považují za specifické
typy vzácných taxonů endemické a reliktní
druhy (viz níže).

KLÍČOVÉ DRUHY
NEPOTŘEBUJÍ ZÁMEK
V poslední době se v ochraně biologické
rozmanitosti stále častěji prosazuje přístup
zdůrazňující význam hodnoceného druhu
pro fungování ať už konkrétního ekosysté-
mu nebo typu ekosystému, jakým může
být kupř. horský les nebo rybník v ze-
mědělské krajině. Okřídlené úsloví tvrdí,
že každý druh má v přírodě svou ne-
spornou roli. Pravdou ale zůstává, a proč to

existence v současné krajině závisí na 
tom, zda jsme schopni zachovat jimi
upřednostňované prostředí bez výrazněj-
ších změn. Podtrženo, sečteno: vzácné
druhy by ve většině případů byly i bez ne-
gativního vlivu lidské civilizace vždy ne-
příliš početné.  

nebo vyhubení bývají citlivé druhy, které
jsou současně vzácné a specializované. Na
druhou stranu vzácné druhy se často do-
kázaly účinně a včas přizpůsobit speci-
fickému prostředí a přežívají i při nízké
početnosti celé populace nebo jednot-
livých místních populací. Jejich další 

Ve slovan-
ských
zemích se
vlajkovým
druhem stal
dobře známý
čáp bílý
(Ciconia cico-
nia), protože
představuje
symbol
štěstí. Čáp
budí svým
vznešeným 
a elegant-
ním vzhle-
dem u lidí
sympatie,
máme ho 
v oblibě také
proto, že se
zdržuje 
v blízkosti
lidských
sídel, a je
nedílnou
součástí 
krajiny na
území České
republiky již
od pradávna.
Přitom každé
dítě pozná
čápa dříve,
než ho uvidí
v přírodě.
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(Ne)ztraceNo v překladu
pro vysvětlení obratu klíčový kámen (keystone) musíme zabrousit do architektury nebo
stavebnictví. Jedná se o vytvarovaný prostřední kámen nebo cihlu zaklíněné na vrcholu
oblouku držící ostatní kameny nebo cihly pohromadě. odtud byl jen malý krůček
k tomu, abychom tak pojmenovali obecněji jakýkoli prvek, na jehož podpoře závisí
ostatní složky celku, nebo chcete-li systému. 
dalším termínem, který se často překládá nepříliš šťastně, je anglické ecosystem 
engineer. doslovný převod do naší mateřštiny jako ekosystémový inženýr nebývá totiž
nejvýstižnější. proč? Slovo engineer má v Shakespearově jazyce poněkud jiný význam
než v češtině, a to nemáme na mysli jen označení strojvůdce. akademický titul absol-
venta technických, ekonomických či zemědělských vysokých škol inženýr v anglo-
saských zemích neznají, a proto se musí opisovat. z těchto příčin bude vhodnější
hovořit o ekosystémovém tvůrci nebo staviteli ekosystému prostě proto, že nejvhod-
nějšímu přetlumočení do češtiny se blíží označení konstruktér. 
Jako pro příslušníky vnitrozemského národa nemusí být pro nás výraz vlajková loď
(flagship) zcela srozumitelný. Na stožárech vlajkové lodi, na jejíž palubě bývá velitel
celé flotily, obvykle admirál, se třepotá jeho prapor a bývají na nich pomocí barevných
praporků předávány signály pro ostatní plavidla celého loďstva. odvozený význam
sousloví označuje hlavní, nejdůležitější část určitého celku. Nejčastěji se ale setkáme
s vlajkovou lodí v reklamě a marketingu, kde se uvedený termín vztahuje na
nejdůležitější, vzorový výrobek, tedy to nejlepší, co příslušná firma nebo rovnou trh
nabízí. 
další termín se již netýká jen jednotlivého druhu. za gildu, což v angličtině znamená
cech řemeslníků zabývajících se stejnou činností, kupř. krejčích nebo ševců, považu-
jeme skupinu druhů, bez ohledu na jejich taxonomické zařazení nebo příbuznost,
podobajících se způsobem, který je anebo může být významný z ekologického hlediska.
Může jít o skupinu druhů se společným výskytem vymezeným podmínkami prostředí,
jako je teplota nebo vlhkost (beta-gilda). přímo učebnicový příklad představuje půdní
fauna obývající horní vrstvu půdy. a alfa-gildou chápeme skupinu druhů, které 
shodně využívají určité zdroje, např. potravu, a do fungování přírody se zapojují 
stejným způsobem. takovými „řemeslníky“ se stali kupř. semenožraví obratlovci 
listnatého lesa. 

Každý zahrádkář ví, že známá kopřiva dvoudomá (Urtica dioica) ukazuje na půdy bohaté dusíkem.

Vrcholoví predátoři jako rys ostrovid (Lynx lynx)
se řadí mezi druhy klíčové pro fungování
ekosystémů, které obývají. Protože regulují
kořist, zejména velké býložravce, dokáží přímo
ovlivnit i složení a strukturu vegetace. Jelikož
česko-bavorsko-rakouskou populaci zmiňované
šelmy tvoří jen 60 – 80 dospělců, odborníci ji
hodnotí jako kriticky ohroženou: na vině je
zejména nemilosrdné pytláctví a střety s automo-
bily. V České republice současně patří velké
šelmy také mezi přirozeně vzácné a deštníkové
taxony, a proto je – alespoň formálně - chrání
zákon.



žížalovití (lumbricidae). Nedávno jsme 
o ekosystémových tvůrcích psali v souvis-
losti s bobrem evropským (castor fiber –
viz nika, 37, 2, 25-29, 2016).

Ani koncepce klíčových druhů není
bez problémů. Největší překážku předsta-
vuje fakt, že naše znalosti o fungování
ekosystémů a roli organismů v procesech 
v nich probíhajících zůstávají nadále znač-
ně omezené. Navíc ve skutečnosti jen má-
lokdy můžeme mluvit o jednotlivých
klíčových druzích, spíše se jedná o klíčové
gildy (vysvětlení v rámečku na str. 21).

KDE MEZI DRUHY HLEDAT
OCHRANÁŘSKÉ CELEBRITY
Pro charismatické, oblíbené, nekonfliktní
druhy, dostatečně známé nejširší veřejnosti
a politikům, kteří rozhodují na všech
úrovních o ochraně přírody, se vžilo
označení vlajkové neboli signální druhy
(flagship species). Někdy o nich mluvíme
jako o druzích na čele zájmu nejširší
veřejnosti i cílových skupin obyvatelstva.
Prostřednictvím vlajkových druhů popu-
larizujeme péči o přírodu a obecněji o ži-
votní prostředí a získáváme pro ni nezbyt-
nou a tolik žádoucí podporu.

Nejznámějším vlajkovým druhem, a to
doslova po celém světě, zůstává populární

a udržují prostředí. Jejich vliv na vnější
prostředí, zejména jeho fyzikálně-che-
mické vlastnosti, je tak velký, že přetrvává
určitou dobu i poté, co z něho vymizely.
V krajním případě může být ohroženo rov-
nou fungování dotčeného ekosystému.
Vhodným příkladem ekosystémových in-
ženýrů se staly druhy vytvářející konkrét-
ní biotop, jako jsou stromy, nebo vý-
znamně upravující celý ekosystém, kupř.

Orchideje
z čeledi

vstavačovi-
tých (Orchi-

daceae)
bývají

mimořádně
citlivé na

chemismus
půdy,

zejména její
kyselost.  

Díky
mimořádně
vnímavosti

na
znečištěné
prostředí,

hlavně
vodní

ekosystémy,
považují

odborníci
vydru

severo-
americkou

(Lontra
canadensis)
za ohnisko-

vý druh.
Snímek byl

pořízen
v kanadské

provincii
Québec. 
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nepřiznat, že zmiňovaný význam nebývá
pro všechny taxony stejný.  

Jako klíčové chápeme v ekologii,
ochranářské biologii a koneckonců také 
v praxi druhy, jejichž vliv na společenstvo
či na fungování ekosystému bývá větší,
než odpovídá jejich podílu na celkové
početnosti nebo biomase společenstva
(dominanci). Pokud klíčový kámen daného
ekosystému (viz rámeček na předchozí
straně) vymizí, může z ekosystému násled-
ně dominovým efektem „vypadnout“ celá
řada dalších druhů, bezprostředně váza-
ných na jeho přítomnost. Všimněme si, že
nás při tomto kroku nezajímá stupeň ohro-
žení klasifikovaného taxonu. 

Zajímavou podskupinu klíčových dru-
hů představují ekosystémoví tvůrci. Na
mysli máme organismy, které přímo či
nepřímo regulují dostupnost zdrojů pro
jiné organismy tím, že vytvářejí, upravují 11

/2
01

8

endemity a reliKty – JaK Je na tom česKá rePubliKa?
Přestože v české republice žije vzhledem k její rozloze ve srovnání s jinými evropskými
státy překvapivě vysoký počet druhů, v endemismu přeborníky rozhodně nejsme.
zastoupení endemitů se obecně zvyšuje směrem k rovníku a navíc příroda v Ćr zažila
v minulosti i doby ledové (glaciály), kdy velké plochy pokrýval téměř souvislý ledovec.
Podle současných poznatků se v čr a blízkém pohraničí sousedních států vyskytuje
necelá stovka endemických a subendemických (majících na daném území většinu svých
lokalit) druhů a podruhů cévnatých rostlin. nejvyšším počtem rostlinných endemitů se
vyznačují Vysoké sudety, tedy Krkonoše, Kralický sněžník a hrubý Jeseník. za všechny
jmenujme alespoň stenoendemit jitrocel černavý sudetský (Plantago atrata subsp.
sudetica) rostoucí pouze ve Velké kotlině v hrubém Jeseníku na ploše několika
čtverečních metrů. 
rozšíření endemických druhů živočichů v čr se do značné míry shoduje s výskytem
rostlinných endemitů. Přesto mezi naší endemickou florou a faunou najdeme několik
rozdílů. Především překvapuje poměrně nízký počet endemitů v krkonošské fauně.
relativně hojným počtem živočišných endemitů se naopak vyznačuje české středohoří
a západní část středních čech. nemůžeme v této souvislosti nezmínit na žatecku se
vyskytující myšici malookou (apodemus uralensis cimrmani), popsanou jako samostat-
ný poddruh až v roce 2002 a pojmenovanou po fiktivním univerzálním českém géniovi.
zmiňovaný menší hlodavec zůstává mezi obratlovci našim jediným endemickým 
taxonem. 
za chladnomilnými glaciálními relikty, pozůstatky ledových dob, jako je nejnižší
dřevina rostoucí v čr vrba bylinná (salix herbacea) obývající několik vysoko
položených lokalit Krkonoš a hrubého Jeseníku, se musíme vypravit do hor nebo na
rašeliniště. naopak teplomilné postglaciální relikty se vyskytují spíše na slunných
světlých stanovištích s vyšší průměrnou teplotou: příkladem může být nápadný kosatec
nízký (iris pumila).   



nároků na složení a strukturu ekosystémů 
a tím i na procesy v nich probíhající.
Jednoduše řečeno, pokud vyhlásíme pro
příslušný druh národní park nebo rezer-
vaci, přikryjeme spolu s ním jako dešt-
níkem i další druhy, společenstva a pří-
slušné neživé prostředí. 

PRIORITY DRUHOVÉ
OCHRANY – CO NA TO VĚDY
O ZEMI
Do debaty o prioritách druhové ochrany
vstoupili také odborníci na vědy o Zemi,
zejména biogeografové a paleontologové.
Prosazují, aby profesionální i dobrovolní
ochránci přírody věnovali zvýšenou pozor-
nost dvěma typům taxonů. 

V prvním případě se jedná o endemity,
tedy původní druhy, které se přirozeně
vyskytují v určité konkrétní, obvykle geo-
graficky vymezené oblasti. Na danou geo-
grafickou oblast bývají striktně vázány,
vyvinuly se zde a přirozeně se nevyskytují
na žádném jiném místě na světě. Uvedený

se samci rysa ostrovida (Lynx lynx) na
našem kontinentě pohybují v závislosti na
nabídce potravy, vnitrodruhové konkuren-
ci a dalších faktorech prostředí na ploše
zabírající 180 – 2 780 km2. Samice mívají
domovský okrsek menší, protože se urči-
tou část roku starají o mláďata, konkrétně
98 – 759 km2. Použití obojků s vysílač-
kami, fotopastí a neinvazivních genetic-
kých metod, jako je rozbor DNA z trusu,
potvrdil, že rysi v jihozápadní části ČR
potřebují 300 – 360 km2, v Beskydech pak
60 – 700 km2. Zejména mladí rysí samci
dokáží urazit v kulturní krajině střední
Evropy při hledání prostoru pro vytvoření
nového domovského okrsku i několik
stovek kilometrů. Pro srovnání uveďme, že
Praha se rozkládá na necelých 500 km2.

V praxi se deštníkové druhy využívají
pro stanovení nejmenší možné rozlohy
chráněných území, výběr lokalit nebo
ploch, které by měly být začleněny do
soustavy chráněných území nebo ekolo-
gických sítí, či pro určení minimálních

a roztomilá panda velká (Ailuropoda
melanoleuca), kterou zmiňovaný Sir Peter
Scott nakreslil jako symbol Světového
fondu na ochranu přírody (WWF Interna-
tional), počtem členů největší nevládní
organizace. V Evropě se značné oblibě těší
kupř. vlaštovka obecná (Hirundo rustíca),
z rostlin pak pozoruhodný střevíčník
pantoflíček (Cypripedium calceolus).

PŘIKRYTÉ DEŠTNÍKEM
O druzích vyžadujících ochranářská opa-
tření, která mohou současně pomoci 
i jiným necílovým druhům nebo jejich
společenstvům a celým ekosystémům
přirozeně se vyskytujícím na stejné lo-
kalitě, hovoříme jako o deštníkových.
V typickém případě jde o taxony s velkými
prostorovými nároky, u volně žijících
živočichů druhy s rozlehlými domovskými
okrsky, u rostlin o taxony vyznačující se
značnou pokryvností. Domovský okrsek,
nazývaný také akční prostor nebo poby-
tová oblast, není nic jiného než plocha,
v níž jedinec, pár nebo skupina jedinců
získává potravu a další zdroje, rozmnožuje
se, nebo ji využívá jako úkryt. 

Ukázkovým příkladem deštníkových
druhů zůstávají velké šelmy. Dnes víme, že

Buvolec hirola (Beatragus hunteri) je právem považován za
nejvzácnější antilopu na světě. IUCN a Londýnská zoologická
společnost jej zařadily mezi sto nejohroženějších druhů planety.
V Keni při hranicích se Somálskem přežívá asi 400 jedinců.
Vysazen byl i v národním parku Východní Tsavo (na snímku je
hirola vpravo).

Plyšové hračce podobného stromového vačnatce koalu medvíd-
kovitého (Phascolarctos cinereus) museli odborníci z IUCN klasi-
fikovat jako celosvětově zranitelného. Trpí zejména ničením
vhodného prostředí, jmenovitě nížinných blahovičníkových lesů,
hubí jej psi a stává se obětí srážek s automobily. Navíc koaly 
v poslední době sužuje nemoc vyvolávaná bakteriemi chlamydie-
mi a přenášená pářením. V květnu 2018 oznámila australská
vláda, že na ochranu uvedených savců vynaloží 45 milionů AUD
(750 milionů Kč). Jedinec na obrázku žije v rezervaci ve státě
Nový Jižní Wales. 
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V době, kdy na Havajských ostrovech přistál
britský mořeplavec James Cook, je osídlovalo
25 000 bernešek havajských (Branta sandvi-
censis). Ničení původního prostředí a působení
zavlečených či vysazených predátorů vedlo
k tomu, že v roce 1952 zůstalo jen 30 těchto
hus. Dnes žije ve volné přírodě 300 – 1 000
rozmnožujících se jedinců a populace musí být
i nadále posilována ptáky odchovanými v lid-
ské péči, jako je tomu také v národním parku
Havajské sopky. 



tečnosti jde o několik vývojových linií
rozrůzněných do nejméně 16 druhů v ně-
kolika rodech a čeledích. 

ŽIVÉ UKAZATELE MOHOU
KONKUROVAT PŘÍSTROJŮM
Druhy, jejichž výskyt, početnost nebo bio-
nomické charakteristiky, kupř. tělesná
velikost nebo úspěšnost rozmnožování či
jejich změny, naznačují vlastnosti vnějšího
prostředí, jako je čistota vody, koncen-
trace plynů v ovzduší nebo obsah prvků 
v půdě, tradičně označujeme jako indi-
kační neboli indikátorové druhy. Jedná se
o organismy, jejichž vybrané charakteris-
tiky se používají jako ukazatele stavu,
změn a vývojových trendů obtížně nebo
nákladně měřitelných vlastností prostředí.
Z tohoto důvodu se o nich často hovoří
jako o bioindikátorech. 

Podrobně byla bioindikace propraco-
vána pro stanovení stupně zatížení te-
koucích vod organickými látkami schop-
nými biochemického rozkladu (saprobity).
S první metodikou přišli dnes téměř
zapomenutí němečtí vědci Richard Kol-
kwitz a Maxmilian Marsson již v letech
1902 – 1909. Pro indikaci jakosti vody
z hlediska znečištění organickými sub-
stancemi využili na 300 druhů sinic, řas 
a rostlin a 500 druhů živočichů kromě ryb.
Potoky, říčky a řeky v současnosti dělíme
podle jakosti vody na pět základních tříd.
Hlavním předmětem zájmu hydrobiologů
se staly především vodní řasy, hlavně 
rozsivky, sinice, některé bakterie, prvoci 
a z bezobratlých měkkýši a pijavky.
Z hmyzu nesmíme vedle larev jepic
zapomenout na různé druhy chrostíků,
jejichž nedospělá vývojová stádia vytvá-
řejí na dně toků krásné rourkovité
schránky. Stupeň neboli třídu největší kon-

kých a reliktních taxonech v ČR přináší
rámeček na straně 22. 

URČENÍ FYLOGENETICKY 
A TAXONOMICKY 
VÝZNAMNÝCH TAXONŮ JAKO
STARONOVÝ PŘÍSTUP 
Fylogenetická analýza se zabývá rekon-
strukcí evoluční historie tím, že interpretu-
je rozmístění znaků pomocí složení a vzá-
jemných vztahů vývojových linií. Uve-
dený přístup, při němž hodnotíme druhy,
poddruhy či jednotlivé populace podle
jejich fylogenetického významu, upřed-
nostňuje živé nebo živoucí zkameněliny.
Téměř všechny učebnice v tomto smyslu
citují dobře známý jinan dvojlaločný
(gingko biloba) původně rozšířený po celé
severní polokouli, dva druhy nenápadných
plazů haterií (sphenodon spp.) existujících
170 milionů let a dnes přežívajících na
menších ostrovech v blízkosti Nového
Zélandu nebo evolučně unikátní laloko-
ploutvé ryby latimérie (latimeria spp.).
Vymizení těchto druhů, dnes často před-
stavujících paleondemity nebo relikty, by
znamenalo zánik posledních žijících zá-
stupců určité vývojové linie. 

Některé druhy, a nemusí vždy jít jen 
o živé fosilie, jsou zase jedinými zástupci
vyšších systematických jednotek, tedy
čeledí, řádů, tříd a v krajním případě podle
některých názorů i kmenů. Dlouhou dobu
se mělo za to, že záhadný kmen vločkovců
(Placozoa), vskutku podivných mořských
živočichů nevytvářejících tkáně, zastupuje
jediný druh. Novější molekulárně gene-
tické studie provedené americkými a ně-
meckými vědci ale naznačují, že ve sku-

Vymizení lišejníků, podvojných organismů
složených z houby a sinice nebo řasy, může mít
na svědomí vysoká koncentrace oxidu siřičitého,
některých dalších sirných sloučenin a oxidů
dusíku v prostředí.
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termín je relativní v tom smyslu, že určitý
taxon může být endemický pro malý
ostrov, pohoří, povodí, stát nebo pro konti-
nent. Označení se nejčastěji používá 
u druhů, které mají velmi omezený areál
rozšíření, zabírající pouze několik hektarů
nebo dokonce jen plochu menší než obý-
vací pokoj sídlištního bytu: takové taxony
označujeme jako stenoendemity. Naopak
pro endemity vázané na velkou plochu se
ustálil výraz euryendemity. V evropské
květeně najdeme asi 75 rodů a 3 500 druhů
endemických: většina z nich roste v horách
jižní Evropy a na středomořských ostro-
vech.

O tom, zda se z daného taxonu stane
endemit, rozhoduje nejen jeho prostorová,
ale také časová izolace. I když čas je od
dob geniálního fyzika, který určitou dobu
pracoval jako zaměstnanec bernského
patentového úřadu, relativní, rozdělení
zmiňovaných taxonů zůstává jednoznačné:
paleoendemity vznikly nejpozději v třeti-
horách, zatímco původ neoendemitů vy-
stopujeme „až“ ve čtvrtohorách.  

Současný výskyt reliktních taxonů
představuje zbytek dřívějšího, mnohem
rozsáhlejšího rozšíření. Obvykle vytvářejí
málo početné populace, a protože mají
velmi specifické nároky na prostředí,
bývají vázané na zbytky preferovaného
biotopu, které se ještě v současné krajině
udržely. Jestliže z původního širšího 
areálu rozšíření zůstal druh pouze na
omezeném území, takže dnes patří mezi
endemity, jde o absolutní relikty. Stejně
jako u endemitů hraje také u reliktů
klíčovou roli čas, konkrétně geologické
období. Základní informace o endemic-11
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organismy sloužící čloVěKu – nebo obráceně?
za domácí zvířata považujeme živočichy, jejichž rozmnožování a chov reguluje člověk tak, aby
z nich měl určitý prospěch. naproti tomu hospodářská zvířata jsou domácí zvířata využívaná nebo
potenciálně využitelná v zemědělské výrobě zejména jako zdroj potravin. V současnosti závisejí
alespoň částečně na domácích zvířatech nejméně dvě miliardy lidí, což představuje třetinu obyva-
telstva naší planety. Přitom žití 12 % lidstva je doslova existenčně spojeno se čtyřmi přežvýkavci,
jmenovitě s turem domácím (bos primigenius taurus), jakem domácím (bos mutus grunniens), ovcí
domácí (ovis ammon aries) a kozou domácí (capra aegagrus hircus). z přibližně 15 000 známých
druhů ptáků a savců jich bylo pro zemědělské účely až dosud domestikováno méně než 30: přitom
více než polovina světové produkce hospodářských zvířat připadá pouze na 14 druhů zmiňovaných
obratlovců. organizace spojených národů pro výživu a zemědělství (Fao) uvádí na základě
současných poznatků, že lidé vyšlechtili 4 500 – 6 500 plemen domácích zvířat. z 300 000 druhů
kvetoucích rostlin můžeme jen 12 500 považovat za jedlé. Pouze asi 200 z nich lidé využívají jako
potraviny. Přesto v současnosti více než tři čtvrtiny energie, získávané v potravě z rostlin, pocházejí
přímo či nepřímo jen z dvanácti typů rostlin. Jedná se o banány, fazole, kasavu neboli maniok,
kukuřici, proso, brambory, rýži, čirok, sójové boby, cukrovou třtinu, sladké brambory a pšenici. 
V důsledku globalizace se ale počet plemen hospodářských zvířat a odrůd plodin dokonale
přizpůsobených místním podmínkám prudce snižuje, protože je nahrazuje několik málo ras 
a kultivarů.



včetně produktů soudobých biotechnolo-
gických postupů, jednoduše neobejde.

Jak je ale tato skutečnost provázána
s druhovou ochranou? Původně péče 
o z pohledu člověka důležité druhy vyzd-
vihovala především ochranu planě ros-
toucích předků kulturních plodin a volně
žijících předchůdců domácích a hospodář-
ských zvířat a jejich fylogeneticky pří-
buzných taxonů. Bouřlivý rozvoj moleku-
lární biologie a biotechnologií včetně
genetických modifikací a syntetické biolo-
gie upozornil a upozorňuje na taxony vý-
znamné jako genetické zdroje pro farma-
ceutický, kosmetický nebo potravinářský
průmysl. Kromě druhů planě rostoucích
rostlin, volně žijících živočichů a dalších
organismů, které člověk přímo využívá,
protože mu poskytují maso, kůži, tuk,
plody, trofeje a další bezprostřední užitek,
anebo které jsou předmětem zájmu
pěstitelů a chovatelů, do této kategorie
řadíme rovněž taxony nebo gildy, jež
pozitivně ovlivňují hospodářský zisk nebo
lidské zdraví: modelovým vzorem mohou
být opylovači (podrobněji rám na str. 21).

Mezi druhy významné z hlediska
člověka pochopitelně spadají i taxony
důležité z náboženských, kulturních nebo
vědeckých důvodů.

Stěhovavé druhy volně žijících živo-
čichů bývají zranitelné přinejmenším ze
dvou důvodů. Migrace na kratší, ale
zejména na delší vzdálenosti představují
pro zvířata značné výdaje energie. Přitom
na určitých, obvykle rozlohou malých
místech, jako jsou říční toky, horská údolí,

a přitom je schopna vhodně postihnout
vliv odpadních vod i po více dnech jejich
průchodu tokem. Změna společenstva
organismů (biocenózy) pod a nad zdrojem
znečištění rovněž umožňuje vytipovat
místo zdroje znečišťující látky.

Od indikačních taxonů je jenom krů-
ček k ohniskovým druhům (focal species).
Jeden z novějších termínů ekologie 
a ochranářské biologie zahrnuje druhy,
které se mohou používat pro určení roz-
sahu a prostorového rozmístění biotopů,
jež musejí být přítomné v krajině a jež
umožňují přežití planě rostoucích rostlin 
a volně žijících živočichů. Při tomto proce-
su určíme nejdůležitější činitele neboli
hnací síly ohrožující na určitém území bio-
logickou rozmanitost a vybereme mezi
druhy ty, které jsou nejcitlivější ke každé-
mu ohrožujícímu činiteli. Podtrženo,
sečteno: pokud v krajině dokáží úspěšně
přežít nebo prosperovat druhy nejcitlivější
na určité faktory vnějšího prostředí,
mohou v ní bez problémů žít i všechny
ostatní, méně senzitivní druhy.  

PŘÍSTUP PONĚKUD 
PRAGMATICKÝ
Málo se ví, že 40 % světového hospodář-
ství je založeno na přímém či nepřímém
využití genetických zdrojů.  Alespoň to
tvrdí odborná instituce Organizace spo-
jených národů, Životní prostředí OSN
(UNE). Lidská civilizace se tak bez
materiálů rostlinného, živočišného, mikro-
biálního nebo jiného původu obsahujících
funkční geny (jednotky dědičnosti), a to

taminace vody prozradí vedle změn
v obsahu kyslíku a značného množství
organických látek ve formě roztoků také
výskyt některých organismů tradičně
řazených mezi obrvené nálevníky.  

Sebepečlivější chemický rozbor za-
chycuje pouze okamžitý stav. Jestliže
dojde k úniku znečišťujících látek do toku,
musíme pro chemickou analýzu odebrat
vzorek ihned při vzniku havárie, jinak se
vypuštěné kontaminanty, popřípadě i mrt-
vé organismy, odplaví daleko od místa
úhynu a dodatečná chemická analýza již
není objektivní ani schopná určit místo
havárie. Biologická analýza zachycuje
průměrný stav za delší období, a proto
správně provedený biologický rozbor mívá
přibližně stejnou odpovídající hodnotu
jako 30 chemických analýz. Biologická
indikace bývá mnohem rychlejší a levnější

Nikdy v historii nebylo na ochranu jediného druhu vynaloženo více finančních prostředků, zapojeno do
ní více lidí a získána větší politická podpora, než je tomu v případě tygra (Panthera tigris). Přesto
zmiňovaná šelma nadále čelí značnému nebezpečí vyhubení. Populace největšího poddruhu, tygra
ussurijského (P. t. altaica), se ve volné přírodě v poslední době v důsledku důsledné ochrany stabilizo-
vala a čítá 480 - 520 zvířat. 
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V průběhu 20. století jsou v České republice 
zaznamenávány jen nálezy ojedinělých jedinců
želvy bahenní (Emys orbicularis) bu_ nejasného
původu, nebo prokazatelně vysazených nebo
uprchlých z lidské péče. Možný původní výskyt
na Moravě nebyl dosud s určitostí potvrzen 
a na území ČR se tak dnes nenachází žádná jí
osídlená lokalita. Červený seznam ohrožených
obratlovců ČR želvu bahenní uvádí jako druh, 
o němž jsou nedostatečné údaje (DD). 



(sphenisciformes) nebo plameňáci (Phoe-
nicopteriformes).  

Ani určení reprezentativních druhů,
které svými charakteristikami nebo nároky
na prostředí dobře zastupují vyšší taxon
nebo taxony, gildy, biotopy nebo základní
typy ekosystémů, není úplně jednoduchým
úkolem zejména pro rozrůzněnost a pro-
měnlivost přírodního prostředí. 

VÝBĚR DRUHŮ JAKO KOMPRO-
MIS MOŽNÉHO
Již na první pohled je zřejmé, že určité
druhy planě rostoucích rostlin a volně
žijících živočichů spadají hned do něko-
lika výše uvedených kategorií. V něk-
terých státech proto byla vypracována
klasifikace, podle níž určitý druh dostává
body podle toho, do jaké z těchto kategorií
je řazen. Výsledky analýzy se používají
pro určení druhů, pro které by přednostně
měly být vypracovány a realizovány plány
péče nebo záchranné programy. Metodiku
aplikovanou v některých západoevrop-
ských státech přibližuje tabulka nahoře.
Aby byl druh ve Spojených státech za-
řazen mezi taxony, vývojové linie a po-
pulace chráněné zákonem o ohrožených
druzích (endangered species act, esa),
musí trvat ničení nebo pozměňování jeho
biotopu a být nadměrně využíván (jedinci
jsou rychleji usmrcováni, než jsou nahra-
zováni jinými) pro obchodní, rekreační,
vědecké nebo vzdělávací účely. Navíc stá-
vající zákony a vyhlášky nedokáží druh
účinně chránit a kromě přímé exploatace
existují další přirozené nebo člověkem vy-
volané faktory negativně ovlivňující pře-
žívání taxonu ve volné přírodě.

V České republice vypracovala
Agentura ochrany přírody a krajiny ČR
podrobný postup pro výběr druhů pro
záchranné programy. Navrhuje mj., aby
přednost dostávaly taxony chráněné le-
gislativou ČR a Evropské unie a obecně

velké množství jedinců příslušných taxo-
nů mimo období stěhování osídlující
rozsáhlé plochy. Pro ptáky táhnoucí
každoročně do Afriky a zpět jsou hrdly
láhve Gibraltar, jižní Itálie a Sicílie, Malta,
Kypr a turecké průlivy Bospor a Darda-
nely. Totéž se vztahuje také na v koloniích
žijící druhy, zejména pokud společně
vychovávají mláďata, jako jsou tučňáci

Vřesoviště
vznikají
zejména na
kyselých
půdách
(ostrov Sula
u pobřeží
západního
Norska). 
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ostrovy nebo poloostrovy, se během
stěhování shromažďují, odpočívají, získá-
vají potravu nebo jimi protahují migrující
živočichové často v obrovském množství,
nezřídka ze značně rozlehlého areálu
rozšíření. Obdobné lokality proto dobře
vystihuje termín hrdla láhve. Pokud je
zasáhne přírodní katastrofa nebo sem míří
ve velkém lovci, může v nich uhynout11

/2
01

8

Tabulka 
Index priority používaný v  někte-
rých západoevropských zemích

Parametr Body
Stupeň ohrožení 2-3
Poddruh/druh 0,5-1
Deštníkový druh 1-2
Klíčový druh 1
Vlajkový druh 0,5
Stupeň endemizmu 1-1,5
Pravděpodobnost úspěchu 1
Vysoce konfliktní druh -0,5



něně věnovat zvýšenou pozornost, bylo 
až dosud navrženo několik postupů hod-
notících zkoumané druhy a další taxony
podle toho, do kolika a jakých kategorií
spadají. 

Zkušenosti s výběrem prioritních dru-
hů pro ochranu opakovaně potvrzují, že
čím dokonalejší a vědecky jednoznačnější
jsou kritéria pro obdobná hodnocení, tím
méně bude existovat druhů, o nichž máme
k dispozici nezbytné nezpochybnitelné
údaje. Pro skutečně objektivní určení prio-
rit v druhové ochraně proto potřebujeme
co nejvíce aktuálních a současně nezpo-
chybnitelných dat o hodnocených druzích
a jimi osídleném prostředí získaných
vědou, výzkumem, průzkumem, inventa-
rizacemi a monitorováním, a to čím dříve,
tím lépe.  

volně žijících živočichů a dalších orga-
nismů čelících ve zvýšené míře nebezpečí
vymření. Z různých hledisek můžeme ur-
čit kromě vzácných a ohrožených taxonů
také druhy klíčové, vlajkové, deštníkové,
endemické, reliktní, indikační (indiká-
torové), ohniskové, významné z hlediska
člověka, fylogeneticky a taxonomicky dů-
ležité, zranitelné stěhovavé a reprezenta-
tivní. Novější přístup hodnotí druhy pro
účely péče o přírodní dědictví podle je-
jich funkce při zachování životadárných
procesů a funkcí v ekosystémech a tím 
i v poslední době stále oblíbenějších
ekosystémových služeb, zatímco v praxi
bývají z pochopitelných důvodů nejčastěji
upřednostňovány vlajkové druhy. Ukazuje
se, že řada taxonů spadá současně do
několika výše uvedených kategorií a navíc
se i kategorie mohou svým vymezením do
určité míry překrývat. Některé druhy mo-
hou být v různých částech areálu rozšíření
hodnoceny lidskou společností zcela od-
lišně a tento pohled nemusí být neměnný,
ale může se v čase vyvíjet. Zatímco ve
střední a východní Evropě bývá vydra říč-
ní (lutra lutra) považována za konfliktní
druh, a proto se často stává obětí pytláků,
na západě kontinentu funguje jako vlaj-
ková loď ochrany přírody. Ve Frísku na
severu Nizozemska se na působivý pa-
mátník na místě, kde byla zabita posled-
ní vydra v zemi, složili místní obyvatelé
v loterii organizované syny tamějšího ko-
váře. Pro výběr taxonů, kterým by měla
státní i dobrovolná ochrana přírody opráv-

ohrožené podle aktuálního červeného sez-
namu ohrožených druhů ČR, které ubývají
v podstatné části evropského areálu roz-
šíření a u kterých došlo k rapidnímu sní-
žení početnosti v posledních 50 letech.
Samozřejmostí zůstává, že příčiny ohro-
žení vybraných druhů jsou nejen známé,
ale i rozumným způsobem odstranitelné, 
a to i z finančního hlediska. 

Viditelnou nevýhodou uvedených
metodik zůstává obdobně jako v případě
hodnocení taxonů kritérii IUCN pro
zařazení druhů do červených seznamů nut-
nost mít k dispozici o hodnocených dru-
zích a dalších taxonech řadu aktuálních 
a opakovaně ověřených kvalitativních 
i kvantitativních údajů. Protože vycházejí
z klasické booleovské logiky pravda –
nepravda (ano – ne), nedokáží odlišit, zda
nula pro určitý druh v kategorii endemický
taxon znamená, že druh není pro hodnoce-
nou oblast endemitem nebo zda uvedenou
skutečnost v dané chvíli neznáme. Navíc
se některé ze zmiňovaných kategorií
částečně překrývají. Konkrétní výběr
ohniskových druhů tak může zahrnovat
vlajkové, reprezentativní, klíčové, dešt-
níkové a indikátorové druhy.  

Současně bychom si měli být vědomi
nejrůznějších omezení, která každá z výše
uvedených kategorií z pochopitelných
důvodů s sebou přináší. 

DATA, DATA, DATA….
Druhová ochrana se tradičně zaměřuje na
péči o populace planě rostoucích rostlin,

Tenkozobec
opačný
(Recurviro-
stra avoset-
ta) začal 
v ČR
pravidelněji
vyvádět
mlá_ata 
až na konci
minulého
století.
Jelikož 
v posledních
letech u nás
tento nápad-
ný bahňák
hnízdí jen 
v nevelkých
počtech 
a na
omezeném
území,
považujeme
jej na území
ČR za kritic-
ky ohrožený
druh. 
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www.ochranaprirody.cz/druhova-ochrana

Početnost slonů  afrických (Loxodonta africana) se v posledním desetiletí snížila o 60 % a pytláci jich denně kvůli slonovině zabijí více než sto. Přitom jde
o klíčový, vlajkový, deštníkový a reprezentativní druh. Stádo v národním parku Kafue v Zambii putuje krajinou za potravou. 



to není až tak známé, se o problému vyschlé přehrady málo píše 
a mluví. Řeka Doubrava, jediný přítok do Pařížova, je v těchto
dnech potůčkem, který lze pohodlně přeskočit. Současný průtok je
sotva pět litrů za sekundu (tzn. co do přehrady přiteče, to zase
odteče). Kdyby se hráz uzavřela, čekalo by se na její naplnění za
momentálního přítoku desetiletí. Současná hladina je 14 metrů pod
korunou hráze, skoro šest metrů pod normálem. Když člověk stojí
pod suchou hrází v místech, kde je jindy voda, a pod ním je jen
malý rybník, může pohled evokovat Protrženou přehradu nad
Desnou v Jizerských horách, tam také chodíte po dně přehrady 

Přehradu Pařížov byste našli pod Železnými horami nedaleko
Chrudimi. Toto vodní dílo je příkladem toho, že i technická
účelová stavba může vypadat elegantně až přímo pohádkově
(Pařížov je nazýván také „hrad na řece“). Přehrada byla postavena
roku 1913 především proto, aby se zabránilo povodním, které se 
v této části toku řeky Doubravy opakovaly. Hráz hodně pomohla 
i při velkých povodních v letech 1997 a 1998. Plocha plné nádrže
je téměř tři hektary a 120 metrů dlouhá kamenná hráz, která je
technickou památkou, je stále i po více než sto letech připravena
zadržet 1,35 miliónu kubíků vody. V současnosti je využívána 
i jako energetický zdroj. Od roku 1992 jsou v hrázi dvě turbíny.
Letos v létě ale samozřejmě stály.

Pařížovská přehrada není nijak rušné rekreační místo, je to spíš
rybářský ráj a v okolí jsou chatové osady. Možná i proto, že mís-

Katastrofální nedostatek vody v Kapském Městě
byl námětem minulého příspěvku této rubriky. 
Lidé vnímají čím dál tím víc problém nedostatku
srážek a neschopnosti krajiny zadržet vodu tak, 
aby nestekla melioračními trubkami a narovnanými
toky potoků a řek rychle pryč. Když u domu
vyschne studna, která měla dosud vodu i v době
největšího sucha, nezbyde ani tomu nejzatvrzelejší-
mu popirateli změn klimatu než uznat, že nejen 
v Kapském Městě, kde je voda na příděl, nebo 
v Kalifornii, kde kvůli suchu mizejí staré sady, 
ale i u nás je situace s nedostatkem vody nejen
znepokojující, ale spíš již katastrofální.

VODÁCKÝ KLÍČ LETOS VODU SYMBOLICKY NEZAMKNUL

Přehrada Pařížov je vyschlá!
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spadlo v Železných horách a okolí stejně srážek jako v roce 1913,
přehrada by se naplnila daleko dřív, retenční schopnost krajiny je
vinou necitlivých zásahů v minulosti mnohem menší.
Smutným vodákům ale letos nezbylo nic jiného, než odložit suchá
pádla a kanoe do loděnic na krákorec, jít na vandr třeba někam do
Brd a alespoň zpívat o tom, že déšť ti holka smáčel vlasy...

a nad vámi je val, který býval kdysi hrází. Protržená přehrada však
nenateče nikdy, přehrada Pařížov na velké deště žíznivě čeká.
Vodáci zde každoročně pořádají symbolické uzavření sezóny, kdy
se během dne upouští voda a z řeky Doubravy pod Pařížovem se
na pár hodin stane bystřina, kde se voda valí tak, že jen zkušení
vodáci dojedou do cíle suší. Od dob založení tradice se stalo jen
výjimečně, že řeka zůstala nezamčená. V malém potůčku si teď
však můžete pustit jen lodičku z kůry.

Zemědělci, lesníci, sadaři i zahrádkáři a vodáci čekají na větší
deště jako na smilování. Co se však stane, když přijdou deště prud-
ké, tak jak to předpovídají klimatologové? Podle jejich předpovědí
se množství srážek v dalších letech příliš nezmění, ale budou padat
v obrovských kvantech a ihned odtečou. I v roce 1913 přišla do
oblasti u Pařížova velká průtrž mračen a z Železných hor se valily
proudy vody, které naplnily přehradu do 4 dnů (namísto do měsíce
při očekávaném průtoku). Je pravděpodobné, že pokud by nyní

Z řeky
Doubravy 
se stal letos 
v létě potok,
pokud bude
přítok
takový,
přehrada
zůstane
prázdná.

Přehrada
byla
postavena
před 
více než 
100 lety.

Ŕeka
Doubrava 
se při 
podzimním
zamykání
vod stává
nebezpeč-
nou
bystřinou.
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ww.ekolist.cz, www.wikipedia..cz, Trejtnar - Přehrady povodí Labe, 1975



z městského prostředí a na povrchu listů
zachycuje prach suspendovaný ve vzdu-
chu. Rostliny jsou schopny v teplých
měsících ochlazovat své okolí. Dále jsou
také schopny regulovat hluk a zlepšují bio-
diverzitu daného místa. Plochy zeleně

Grafické znázornění proměnlivosti teploty v rámci města a venkova. 

Uliční stromořadí významně zlepšuje mikroklima ve svém okolí, poskytuje přistínění obyvatelům i parku-
jícím automobilům a navíc pozvedá estetiku celého prostoru.

TEPELNÝ OSTROV MĚSTA

30

Tepelný ostrov města je v současnosti často skloňovaným tématem,
co se týče oteplování a změn v počasí s ním souvisejících. Pojem
tepelný ostrov je ale známý již po několik generací. Tato problemati-
ka ovlivňuje stále větší množství lidí, nebo` narůstá počet obyvatel,
kteří se přesouvají do měst, a` už za prací nebo za bydlením. 

CO JE VLASTNĚ 
MĚSTSKÝ TEPELNÝ OSTROV? 
Jedná se o fenomén, který se projevuje
nejvíce v centrech měst, kde městská zá-
stavba dosahuje  vyšších teplot než okolní
krajina. Tato skutečnost je způsobena
mnoha faktory. Nejzásadnější vliv mají
zastavěné plochy s použitím především
umělých povrchů. Jako příklady můžeme
uvést budovy, komunikace, zpevněné
plochy (např. parkoviště) nebo náměstí. 

Ve městech je často používaným po-
vrchem beton, asfalt, kovové materiály 
a sklo. Vliv na okolní teplotu má nejen
druh materiálu, ale také jeho tmavost 
a struktura. Tmavá barva materiálu má
oproti světlé větší schopnost pohlcovat
tepelnou energii a následně teplo vyza-
řovat. Podobně se chovají kovové materiá-
ly, jež mají zvýšenou schopnost akumulo-
vat teplo, které následně sálají. 

Propustnost povrchu pro vodu záleží
na jeho struktuře. U zastavěných ploch
dochází k odvodu většiny dešťové vody do
kanalizace, protože převážná část povrchů
není schopná ji absorbovat. U propustných
povrchů dochází po dešti k následnému
výparu vsáknuté vody, a tím k ochlazování
daného prostoru. 

K oteplování měst přispívá i lidská
činnost. Budovy sálají teplo z klimatizací   
a vytápění objektů. Také doprava a prů-
mysl produkují tepelnou energii. Auto-
mobily vydávají nejen teplo, ale vypouš-
tějí i velké množství výfukových plynů. 

Dalším markantním problémem v za-
stavěných částech je nedostatek zeleně.
Zeleň totiž patří k hlavním aspektům, 
které napomáhají snižovat teplotu uvnitř
města. 

VEGETACE 
JAKO ZLEPŠUJÍCÍ FAKTOR
Rostliny příznivě ovlivňují kvalitu ovzdu-
ší ve svém okolí. Vegetace zvyšuje vzduš-
nou vlhkost, pohlcuje znečisťující látky 11
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dřevem. Výsadba dřevin ve městech bývá
značně obtížná. Vzhledem k vedení tech-
nických sítí zbývá málo prostoru pro
kořeny stromů.

Květinové záhony mohou být na jedné
straně intenzivně udržovány, jako
například ornamentální letničkové výsad-
by, nebo naopak to mohou být extenzivní
trvalkové záhony, které nevyžadují téměř
žádnou údržbu.  Záhony všech druhů
působí výborně na ekologii i mikroklima
daného prostoru a navíc mají přidanou
hodnotu estetické působnosti. 

Pro solitérní dřeviny platí obdobné
požadavky jako pro ty alejové. V této ka-

tegorii lze využít i velmi vzrůstné dřeviny
podle zvoleného umístění. 

Doprovodná zeleň podél komunikací
je nedílnou součástí ozelenění městského
prostoru. Můžeme sem zařadit i trávníky 
a protihlukové valy s vegetací. Zvláště
tento prostor je podmínkami velmi nároč-
ný pro použitou zeleň. Velké množství
výfukových plynů, posypová sůl a tep-
lo produkované dopravními prostředky,
sucho a další aspekty znesnadňují život
vegetace. Právě pro tyto účely je nutné užít
velmi odolné rostliny. 

Často používaným prvkem ve městech
je mobilní zeleň. Jedná se o rostliny
v různých pěstebních nádobách z různých
materiálů. Tato zeleň je závislá na časté

květinové záhony, solitérní dřeviny, do-
provodnou zeleň podél komunikací, li-
niovou zeleň doprovázející vodní toky,
soukromé zahrady nebo mobilní zeleň.

Stromořadí a aleje jsou často použí-
vanými prvky v ulicích. V letních měsí-
cích přinášejí stín nejen obyvatelům ulice
a procházejícím lidem, ale také parkujícím
automobilům. Podle velikosti ulice musí
být zvolen vhodný druh a kultivar dřevi-
ny. Do úzkých ulic je vhodné volit pouze
málo vzrůstné stromy s úzkou korunou.
V městských alejích je nutné vybírat druhy
dřevin, které snesou extrémní prostředí,
jako je sucho a zasolení. Vhodné druhy by
taktéž neměly být mělce kořenící, s velký-
mi a dužnatými plody nebo křehkým

tudíž za vznik tepelného ostrova nejsou
zodpovědné, ba dokonce mají schopnost
město ochlazovat, což je způsobeno fak-
tem, že rostliny velkou část tepelného
záření odrážejí. Teplo, které rostliny
absorbují, nadále spotřebují při dýchání,
fotosyntéze a odpařování vody, čímž také
přispívají k ochlazování okolního prostoru.
Všechny rostliny mají schopnost tran-
spirace, díky níž přivádějí do ovzduší
vlhkost z půdy. I voda, která ulpí na
povrchu listů z dešťových srážek nebo
voda v kapkách rosy, je později odpařo-
vána do ovzduší. 

Vegetace nezanedbatelně působí také
na vertikální proudění vzduchu. Rostliny
ve dne ve svém okolí vytvářejí chlad-
nější vzduch, ten klesá k zemi a vytlačuje
do stran vzduch teplý. V noci tento jev
probíhá naopak. Toto proudění zajišťuje
výměnu vzduchu.

V dřívější době se na našem území
nacházelo velké množství lesů, sadů, vinic
a roztroušené zeleně.  V dobách intenzivní
industrializace však docházelo ve městech
k velkému nárůstu zastavěné plochy na
úkor rostlin. Výstavba stále pokračuje, ale
moderní člověk si je již vědom velké role
vegetace, a proto se ji snaží do měst opět
navrátit.

A jak můžeme zvýšit podíl vegetace ve
městech? Jednou z variant je zbudování
městského parku. Ten může mít různou
rozloh, a dle využití se mění užitá vege-
tace a mobiliář. Dokonce i park o malé
rozloze dokáže pozitivně ovlivnit mikro-
klima ve svém okolí. 

Ač mají parkové plochy mnohé benefi-
ty, vzhledem k jejich rozloze není vždy
možné je umístit do městského prostoru.
V tomto případě je nasnadě použít některý
z prvků roztroušené zeleně. Do této kate-
gorie můžeme zařadit stromořadí a aleje,

Střešní
zahrady
patří
v dnešní
době
k oblíbe-
ným
prvkům
městské
zeleně.

Vertikální
zahrady si
v České
republice 
teprve
budují své
místo, ale
vzhledem
k jejich 
nesporným
přínosům
jistě
postupně
získají na
oblíbenosti.
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která při prudkých deštích nebývá schop-
na pojmout takto velké množství srážek.
Při instalaci zelené stěny nebo střechy je
srážková voda částečně absorbována 
substrátem a z části ulpívá na rostlinách.
Postupně je poté využita rostlinami.
Jakékoli zelené plochy tak nejenže uleh-
čují kanalizačnímu systému, ale pomáhají
ve vyprahlých městech zadržet vodu. 

pro rostliny. Z obecného pohledu můžeme
kultivační systémy vertikálních zahrad
rozdělit na systémy se substrátem a bez
substrátu. Systémy bez substrátu jsou
založeny na bázi hydroponie, kdy jsou 
rostliny pěstovány pouze ve vodním
prostředí a živiny jsou jim dodávány
pomocí hnojivé zálivky. Systém založený
na pěstování rostlin v substrátu je pro naše
klimatické podmínky mnohem vhodnější.
Nejčastěji bývá využíváno textilních ka-
pes nebo plastových samozavlažovacích
nádob.

Za vertikální zahradu není považo-
vána stěna pokrytá popínavou rostlinou,
ale i ta významným způsobem zlepšuje
mikroklima ve svém okolí. Na rozdíl od
vertikálních zahrad mají pnoucí rostliny
vždy kontakt kořeny s rostlým terénem.
Popínavé rostliny mohou mít vlastní sys-
tém přichycení k budově a nepotřebují
tedy žádnou oporu. Jedná se především 
o dřeviny vybavené příčepivými kořínky
nebo přísavnými destičkami. Jiné druhy
rostlin potřebují k pokrytí stěny budovy
oporu. V tomto případě se jedná o liány
ovíjivé nebo s ovíjivými úponky.  

Vegetace umístěná na konstrukci
budovy funguje jako zvukový i tepelný
izolant. Zeleň dokáže budovu odizolovat 
a pomáhá uvnitř udržet stálou teplotu. 
V letních měsících budovu ochlazuje, 
v zimě naopak v budově udržuje teplo 
a nepropouští dovnitř chlad z okolí.

Zeleň na konstrukci je schopna vý-
znamným způsobem zadržet srážkovou
vodu. Dešťová voda je ve městech
většinou sváděna přímo do kanalizace,

Parky
všeobecně
hrají velice

důležitou
roli v ochla-

zování
města, často
s benefitem

vodní
plochy.

Pnoucí 
rostliny

patří 
k nejstarším

způsobům
ozelenění

budov.
Dnes se
pěstují

především
pro svou
vysokou

estetickou
hodnotu 
a přínos

mikroklima-
tu daného

místa.
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údržbě a dodávce zálivkové vody, a proto
je velmi finančně náročná. Je tedy
využívána pouze v oblastech, kde není
možné pěstovat rostliny v rostlém terénu,
například kvůli umístění technických sítí.

VEGETACE JAKO ZLEPŠUJÍCÍ
FAKTOR 
– ZELEŇ NA KONSTRUKCI
V městské zástavbě často již nezbývá pros-
tor pro výsadbu zeleně, která by zlepšovala
mikroklima prostředí, včetně tepelných
ostrovů měst. Řešením je tedy použití
zeleně na konstrukci. Do této kategorie
řadíme ozelenění stěn a střech budov. 

Zelené střechy jsou moderním feno-
ménem, i když jejich použití je doloženo
již před dávnou dobou. Jedná se o spe-
ciálně vytvořenou zahradu nacházející se
na střeše budovy, která má přesně dané
vrstvy a vegetaci. Konstrukce budovy však
musí být pro vybudování zelené střechy
před vyhotovením uzpůsobena.  Střešní
zahrady se nejčastěji dělí na dva typy:
intenzivní a extenzivní. U té intenzivní je
možno použít širší sortiment zeleně, který
však vyžaduje vyšší peněžní vstupy do
údržby a závlahy. Jako extenzivní zeleň
jsou často používány suchovzdorné druhy,
které nevyžadují tak frekventovanou
údržbu.

Vertikální zahrady všeobecně zahrnují
rostliny rostoucí na technických kon-
strukcích umístěných ve vertikální poloze.
Může se jednat o samostatně stojící kon-
strukce nebo konstrukce připevněné na
stěnu stavby. Druhy vertikálních zahrad je
možné rozčlenit podle pěstebního média11
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vhodné vytvořit rezervoáry vody, které je
následně možno použít například
k zalévání. Také péče o vzrostlé stromy
v letních měsících by neměla být zaned-
bávána a mělo by docházet k jejich
zalévání v obdobích sucha. Dále je pří-
nosné učinit na předem vybraných mís-
tech stavební úpravu umožňující svod
dešťové vody k zeleni. Také ozelenění
vnitrobloků přispívá ke zlepšení mikro-
klimatu daného místa. Dalším řešením je
změna povrchů nebo jejich barvy, pokud 
je to uskutečnitelné. 
Literatura je k dispozici u autorek.

zde zvládat zastínění, sucho, promrzání,
zasolení, utužení půdy, pojezd automobilů,
únik kapalin a pochoz lidí.  Pro více využí-
vaná parkoviště je potom vhodnější zbu-
dovat pouze štěrková parkovací stání bez
rostlin.

Z hlediska vlivu na zvyšování teploty
města se jeví jako vhodná pokládka cesty
mlatové.  Ta je tvořena postupně kladený-
mi vrstvami štěrku o přesně daných
frakcích, vrchní vrstva je složena z vápen-
cové lomové výsivky. Tyto cesty je možné
budovat v parcích, na dětských hřištích,
hřbitovech a podobně. Dokonce je možno
tyto cesty dimenzovat pro občasný pojezd
strojů. 

JAK TEDY ZMÍRNIT DOPADY
TEPELNÉHO OSTROVA?
Tepelný ostrov je problém nás všech, kteří
žijeme ve městech. Ideálním řešením je
zvýšení počtu zeleně. To však není na
všech místech běžně proveditelné, tudíž je
nasnadě užít vhodnou alternativu. Jako
jedna z možností řešení se ukazuje
budování střešních zahrad, vertikální
ozeleňování budov a využívání izolační
zeleně. Zjednodušeně řečeno, je důležité
dostat zeleň do ulic, aby se dešťová voda
vsakovala do půdy a nedocházelo k její-
mu odtékání do kanalizace. Hospodaření
s vodou je také velmi důležitý prvek. Je

VÝZNAM VODNÍCH PLOCH
V MĚSTSKÉM PROSTORU
Vodní plochy mohou být ve městech
přirozené nebo vybudované uměle. Nej-
větší přirozenou vodní plochu může 
tvořit protékající řeka či potok.  Zvláštní
kategorií jsou pak mokřady, které jsou
schopny významně zadržet vodu v krajině,
a to i v té městské.  Z každé vodní plochy  
se odpařuje voda, a tím ochlazuje okolí.
Jakýkoli vodní prvek ve městě zvyšuje
komfort obyvatel. Především větší vodní
plochy pak slouží jako zásobárna vody pro
menší i větší živočichy.

Mezi uměle vytvořené vodní prvky
můžeme zařadit jezírka v parcích, požární
nádrže, fontány, kašny, pítka a mlhoviště.
Především pak mlhoviště a různé vodo-
trysky zabudované v dlažbě jsou v sou-
časnosti velmi moderním prvkem městské
zahradní architektury. Tyto objekty nemají
tak vysoké nároky na objem vody jako jiné
velké vodní plochy a stejně jsou schop-
né významně zlepšit mikroklima svého
blízkého okolí. Hlavně v horkých letních
měsících jsou tyto prvky velmi oblíbené 
u obyvatel. 

VHODNÉ POVRCHY
POCHOZÍCH PLOCH
Co se týče vlivu povrchů komunikací na
tepelný ostrov města, je známo, že tmavá
barva pohlcuje a následně vyzařuje teplo
více než barva světlá. Je vhodné v případě
dlažby tedy spíše volit světlé tóny,
případně světlou mlatovou nebo štěrko-
vou cestu. 

Také propustnost materiálu hraje výz-
namnou roli. Potřebujeme vodu udržet ve
městě, neboť se díky ní ulice ochlazují.
Právě proto je důležité, aby se dešťová
voda zasakovala do půdy, ze které je
následně odpařována. Jednolité plochy,
kupříkladu asfaltové nebo betonové, vodu
téměř nepropouštějí, a následně dochází 
k odvodu nevyužité vody do kanalizač-
ního systému, který se tímto nadměrně
přetěžuje. A proto je dobré používat spíše
povrchy propustnější, jako například
dlažbu uloženou ve štěrkovém loži, nebo
ještě lépe zatravňovací dlažbu, štěrkové 
a mlatové povrchy. 

Pro plochy parkovišť je také z hlediska
okolního prostředí vhodnější užití jiných
ploch než asfaltových nebo betonových.
Pro méně frekventovaná parkovací stání je
nasnadě použít zatravňovací dlaždice nebo
štěrkový trávník. Rostliny v tomto případě
rostou ve velmi stresovém prostředí, musí

Fontány mohou mít různou podobu i velikost,
ale i malý vodní prvek pozitivně ovlivňuje okolní
prostředí.
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Mlatové 
a štěrkové
povrchy
jsou
nejlepší 
volbou do
městského
prostoru, 
co se týče
propustnos-
ti pro vodu.
Použití
dlážděných
povrchů je
z tohoto
hlediska
také možné,
ale méně
vhodné.



rých severských návštěvníku – brkoslavů
severních. Strakapoudy, sýkory či brh-
líky nejlépe pohostíme tukovou směsí,
kterou si můžeme zakoupit v podobě
lojových koulí. Doporučujeme je však
nejprve vybalit ze sítěk a umístit do jiných
k tomu určených nosičů, např. kovových
válců. Do sítěk se totiž ptáci mohou zamo-
tat a zapomenuté pohozené síťky lákají 
i po zimě jiné živočichy, např. psy či ježky,
a způsobují jim vážné trávicí potíže.
Snažíme se také nekupovat levné koule
plné palmového tuku, jehož produkce má
katastrofální dopad na původní tropické
lesy včetně v nich planě rostoucích rostlin
a volně žijících živočichů i dalších
organismů a navíc ptákům často ani

ZIMNÍ PŘIKRMOVÁNÍ PTÁKŮ
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ČÍM KRMIT
Potrava u nás přezimujících opeřenců 
je převážně rostlinná a tvoří ji různá seme-
na, jádra, bobule a jiné plody. Většina
ptáků běžně navštěvujících krmítka
nejlépe přijímá slunečnicová semena.
Vrabci nebo hrdličky uvítají na krmítku 
i obilná zrna jako oves, proso a pšenici.
Zakoupit můžeme také již namíchané
směsi krmení pro přezimující ptáky ozna-
čované jako krmivo pro venkovní ptactvo
či zimní směs někdy obsahující kromě
zmíněných semen a obilí také luštěniny
a kukuřici. Když ponecháme na podzim
několik jablek na stromě, budou nám za 
ně vděční kosi a kvíčaly, a budeme-li mít
štěstí, dočkáme se i malého hejna pest-11
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avifauna
Mnoho ptačích druhů, které 
se v České republice vyskytují,
během podzimu odlétá do
oblastí s příznivějším podnebím 
a s dostatkem dostupné potravy.
Ptáci zůstávající u nás přes zimu
rádi přijmou pomoc ze strany
člověka formou přikrmování
především za tuhých zim 
se silnými mrazy a vysokou
sněhovou pokrývkou.
Doporučujeme však krmit pouze
od listopadu do konce března, 
po zbytek roku si ptáci potravu
snadno najdou sami. Musíme mít
také na paměti, že umístěním
krmítka na svou zahradu, balkon
i parapet okna na sebe bereme
velkou zodpovědnost. Ptáci si
tvoří tukové zásoby především
v druhé části dne. Při rozhodo-
vání, kde se před nocí nakrmit,
počítají pravděpodobně také 
s naším krmítkem, a pokud
v něm bude potrava chybět,
může být již pozdě shánět ji
někde jinde. Jestliže se tedy
rozhodneme ptáky přikrmovat,
měli bychom to dělat 
pravidelně.

Mlynaříci dlouhoocasí (Aegithalos caudatus) 
jsou pro svůj něžný vzhled vítanými hosty jak na
lojových koulích, tak na dřevěných krmítkách. 
I když je to klasika, hůře se čistí na rozdíl 
od modernějších plastových krmítek.

Sýkora modřinka
(Cyanistes caeruleus)
má ráda lojové koule
nebo doma vyrobenou
tukovou směs, kterou
naplníme polovinu
kokosového ořechu.



JAK SE ZÚČASTNIT?
n vyberte si vhodné místo k pozo-

rování – nejlépe krmítko s pestrou nabíd-
kou potravy (čím pravidelněji budete
doplňovat zásoby, tím více opeřenců na
své krmítko přilákáte), ale je možné
účastnit se i bez krmítka. Nezáleží, zda
pozorujete v zahradě, na balkoně, v parku
či máte krmítko na parapetu okna

n kdykoli v průběhu 4. – 6. ledna 2019
pozorujte po dobu jedné hodiny krmítko 
a zapisujte množství jednotlivých ptačích
druhů

n údaje nám nezapomeňte zaslat.
Nezmeškejte první ročník programu

Ptačí krmítka a navštivte níže uvedené
webové stránky, kde se dozvíte více.
Těšíme se na vaši účast a přejeme příjemné
zážitky.

ve kterém se široká veřejnost může zapojit
do sčítání ptáků na krmítkách. Jedná se 
o výzkum, do něhož se může zapojit úplně
každý bez jakýchkoli předchozích zkuše-
ností se sčítáním či pozorováním ptáků.
Není to vůbec těžké a ještě se u toho
pobavíte, aniž byste opustili teplo svého
domova.

NA CO SE MŮŽETE TĚŠIT?
n zapojíte se do výzkumu sčítání

ptáků na krmítkách
n dostanete zajímavé materiály o ptá-

cích navštěvujících krmítka a o jejich
krmení

n za účast získáte certifikát s profilem
vašeho krmítka

n bude vás to bavit!

PROČ SČÍTAT?
Sběr údajů o ptácích navštěvujících krmít-
ka nám pomůže nalézt odpověď na řadu
zajímavých otázek o stavu ptačích popu-
lací a jejich proměnách v zimním období.
Poznání uvedených zákonitostí však
oprávněně vyžaduje velké množství dat,
jejichž získání je časově velmi náročné.
Právě vy se tak můžete stát výzkumníky,
díky nimž shromáždíme dostatek informa-
cí o počtech ptačích druhů na krmítkách.
Sčítat budeme již od pátku 4. ledna, zapojit
se tak mohou i školní třídy, kluby či
mateřské školy.

nechutná. Zábavnější, hlavně pro děti,
může být zhotovení závěsného tukového
krmítka vlastními silami.

NENECHTE SI UJÍT NOVÝ PRO-
GRAM OBČANSKÉ VĚDY PTAČÍ
KRMÍTKA!
O prvním lednovém víkendu 4.– 6. 1edna
2019 spouští Česká společnost ornitolo-
gická zbrusu nový program Ptačí krmítka,

Jak správně přikrmovat 
■ krmíme od listopadu do března.
■ množství potravy přizpůsobujeme
aktuálnímu počasí. více krmiva
podáváme za mrazů a vysoké sněhové
pokrývky.
■ krmítko umístíme alespoň 1,5 m nad
zemí, ideálně na závětrné a nerušené
místo.
■ potrava musí být vždy chráněna před
sněhem a deštěm.
■ krmení pravidelně doplňujeme a
krmítko čistíme od trusu a slupek.
■ nikdy nekrmíme plesnivým či jinak
zkaženým krmivem. vhodné potraviny z
naší kuchyně jsou např. vařená rýže,
vločky, syrové maso nebo lůj (vše
nesolené!). naprosto nevhodné jsou
kořeněné, solené, uzené či přepálené
kuchyňské zbytky.
■ pozor na velké skleněné plochy v
blízkosti krmítka. ptáci do nich mohou
narážet a vážně se poranit či zabít.
Zabezpečíme je proto záclonami nebo
nálepkami.
■ Čím rozmanitější potravu v krmítku
nabídneme, tím více druhů pak můžeme
pozorovat.  

Brhlík lesní
(Sitta
europaea)
nekonzumu-
je semínka
na krmítku,
ale vždy
s nimi odlétá
do ústraní.

Vysadíme-li
na zahradě
jeřáb nebo
ponecháme
na stromech
několik
jablek, může
se nám
poštěstit, že
nás poctí
návštěvou
zimní host
brkoslav 
severní
(Bombycilla
garrulus).
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školné vyšplhat až do výše 20 000 Kč. Přesto je zájem o tuto formu
předškolních zařízení veliký a většinou přesahuje kapacitní
možnosti stávajících lesních školek. Dobrým příslibem do budouc-
nosti je počin kolektivu jedné mateřské školy, kde se od září 2015
daří realizovat program tzv. „lesní třídy Javorka“, která je součástí
jinak běžné kamenné mateřské školy na sídlišti v Praze 5-Lužiny. 

Požádali jsme paní ředitelku Mgr. Helenu Zdrubeckou,
která stojí za myšlenkou a vznikem této vůbec první tzv.
„lesní třídy“ v Praze, zda by nám mohla prozradit, proč se
rozhodla bojovat za uskutečnění tohoto ojedinělého projek-
tu právě v jejich sídlištní mateřské škole?
„Hned v úvodu bych ráda vysvětlila, že nejsme lesní mateřská
škola, ale běžná mateřská škola s jednou lesní třídou. V naší školní
zahradě na sídlišti nemůžeme postavit např. jurty nebo farmu

L esní mateřské školy jsou zakládány především neziskový-
mi organizacemi, zájmovými skupinami a nadšenými je-
dinci, kteří v prostředí blízkém volné přírodě provozují

zařízení s malými skupinami 10–15 dětí. Dotace, které na provoz
zařízení získávají, však pokryjí jejich náklady jen částečně, a proto
umístit dítě v takovém zařízení rozhodně není zadarmo. Ve stát-
ních mateřských školách zaplatí rodiče přibližně 300–1200 Kč
měsíčně, zatímco v soukromých lesních školkách se může měsíční

Většina z nás už o lesních mateřských školkách slyšela.
Stručně můžeme rozdíl mezi lesní a klasickou kamennou
školkou vysvětlit asi tak, že lesní mateřská škola je zařízení,
ve kterém mohou předškolní děti trávit všechen čas na
čerstvém vzduchu ve volné přírodě, aby byly otužilejší,
zdravější, nebyly stále uvězněny v interiérech vybavených
televizemi, výpočetní technikou, internetem a mobilními tele-
fony. Aby si uměly hrát bez toho, že by byly obklopeny hro-
madami hraček „na baterky“, ale vystačily si i s jednoduchý-
mi hračkami a pomůckami, aby společně při hře vzájemně
spolupracovaly, získaly různé znalosti a dovednosti, jako je
třídění odpadu, recyklování použitých materiálů, pozorování
rostlin a živočichů ve volné přírodě. Aby svými aktivitami
napomáhaly k čistotě a pestrosti prostředí, ve kterém 
žijeme … například péčí o zahradu, tvůrčí a zábavnou prací
s různými přírodními materiály atd.; aby tím vším byly 
od útlého věku motivovány a příkladně vedeny k dobrým
postojům pro trvale udržitelný rozvoj.

LESNÍ ŠKOLKA NA SÍDLIŠTI?
ZAJÍMAVÝ NÁMĚT PRO TY, 
KTEŘÍ MAJÍ ZÁJEM O POBYT PŘEDŠKOLNÍCH DĚTÍ NA ČERSTVÉM VZDUCHU
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Co děláte s dětmi když prší, sněží a fouká silný vítr? 
Děti z lesní třídy Javorka chodí na výlety za každého počasí, jen
ve velkých mrazech a velkém dešti využíváme zázemí v zahradě 
– dřevěnou maringotku, případně tělocvičnu v budově mateřské
školy, nebo podle vybraného tématu navštěvujeme výstavy 
a muzea.

Proč rodiče nedají své děti do některé z lesních mateřských
škol, které jsou zřizovány mimo městskou zástavbu? Proč
by měly chodit právě k vám – do školky, která provozuje
svoji lesní třídu v zahradě uprostřed pražského sídliště?
První důvod je ryze praktický: každá rodina si lesní školku dovolit
nemůže. Měsíční provoz lesních školek je finančně náročný, a po-
platek za umístění dětí zde je proto mnohonásobně vyšší. Nemluvě
o tom, že takových zařízení v přírodě je málo, neleží na dosah ruky
a každá rodina nemůže denně dojíždět s dítětem na větší vzdá-
lenost. Podle mého názoru by všechny děti měly mít možnost
trávit pěkné dětství, naučit se zdravému životnímu stylu, kdy

s domácími zvířátky, nebo snad jezírko s vodopádem“, usmívá se
paní ředitelka, „ale můžeme pravidelně pořádat výlety do
přilehlého Prokopského údolí a programy lesní třídy Javorka kon-
cipujeme tak, abychom maximálně využívali místní podmínky
k pobytu dětí venku na čerstvém vzduchu. Naše školní zahrada
sice leží uprostřed sídliště, ale vzrostlé stromy a různá zákoutí na
pozemku školy nám skýtají možnost pohybovat se v rozmanité
zelené zahradě s dostatkem jednoduchých herních prvků. Pro 
celodenní pobyt venku máme zřízené venkovní zázemí pro děti
v podobě dřevěné maringotky a v případě pěkného počasí pořá-
dáme výlety do blízkého okolí, např. návštěvy včelína v Ořechu,
Botanické zahrady v Troji a na Karlově náměstí, nebo farmy 
v Prokopském údolí. Majitelé farmy seznamují předškoláky se
všemi aspekty chovu zvířat a pěstování rostlin, děti jsou v přímém
kontaktu se zvířaty, včelami a rostlinami … za zmínku ještě stojí,
že v zahradě naší mateřské školky mají děti záhonky, na nichž
pěstují a sklízejí různé bylinky, dýně, rajčata. 

Pro volně žijící zvířata jsme v naší zahradě dokonce umístili ve
křoví zaječí pelech, který místní zajíci obývají již několik let 
a každý rok vyvedou mladé (!!!), vlastnoručně jsme také vytvořili
ještěrkovník a ježkovník. Nezapomínáme ani na v zahradě tolik
potřebný hmyz a máme zde instalovaný rovněž hmyzí hotel,
beruškovník a včelkovník.“
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používat všechny dostupné herní prvky a třeba si i společně hrát.
Na rozdíl od lesních mateřských škol a samostatně zakládaných
malých skupin má naše lesní třída ještě přímý vliv na další děti
z kamenných tříd, které se často během potkávání ve společné
zahradě inspirují a pak projevují zájem trávit svůj čas podobným
způsobem jako děti z lesní třídy Javorka. 

Jak se do specifických programů zapojují paní učitelky?
Postoje k zdravému životnímu stylu nemůžeme nikomu vnucovat
násilím. Podobnou práci by měl vykonávat jen člověk, který je
motivovaný sám od sebe a věří v potřebnost a užitečnost vedení
dětí tímto směrem. Přesvědčená paní učitelka bude všechny pro-
gramy vymýšlet a dělat stejně ráda jako samotné děti. Občasné
prolínání běžných tříd s lesními má ještě další zajímavý vedlejší
efekt – vliv na paní učitelky z klasických tříd. Když vidí zaujetí
dětí pro přírodní programy, postupně některé své zažité postoje
přehodnotí a změní, takže se nechají do „zdravějšího životního
stylu“ nenásilně vtáhnout. 

mohou prožívat „přirozenější život“ plný zajímavých aktivit, her 
a zážitků ve volné přírodě. Díky tomu získají znalosti a dovednos-
ti, které je nasměrují k postojům vstřícným k trvale udržitelnému
rozvoji. 

Často je mi vytýkáno, že mám příliš silné sociální cítění 
a musím vzít v úvahu, že v lesních mateřských školách se jedná 
o nadstandardní provoz i programy a že tyto služby nemohou být
finančně dostupné pro každého. Že zdravý životní styl prostě stojí
více peněz a za ten si musí rodiče v případě zájmu připlatit. Já si
to ale nemyslím! Jsem přesvědčená, že většina mateřských škol
může s ohledem na okolní prostředí vytvořit podmínky pro vznik
„lesních tříd“ zaměřených na „přirozenější a zdravější“ životní 
styl, a ten že se dá uskutečňovat i v obyčejné zahradě na sídlišti
v propojení např. s blízkými přírodními lokalitami, které jsou 
v okolí školy dostupné. Stačí jen stávající možnosti a příležitosti
důkladně zvážit.

Propojení lesních a běžných tříd má ještě celou řadu dalších
pozitivních dopadů. Naše školní zahrada je rozdělena na menší
část, kterou využívá lesní třída Javorka, a pak na větší, kterou
využívají děti z ostatních kamenných tříd. Obě části zahrady ale
nejsou neprostupně rozdělené – naopak, děti podle programu 
a vlastního zájmu mohou přecházet z jedné části zahrady do druhé,

Zaječí pelech místní zajíci obývají několik let a každý rok vyvedou mladé.

Hmyzí hotel nemůže v místní zahradě chybět.
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dostatečně umožňovat, nemají televize, preferují četbu a poslech,
tráví s dětmi mnoho času venku, pořádají pravidelné výlety, na
zahradách mají zvířátka … Ale pokud by někoho náš koncept
„lesní třídy“ zaujal a zvažoval by možnost v jiné běžné mateřské
škole podobnou třídu založit, rádi se s ním podělíme o všechny
dosavadní zkušenosti.

Paní ředitelko, Vaše úsilí je zcela ojedinělé a inspirativní,
věříme, že se najdou i další odvážní zájemci, protože
přejeme těm současným dětem žijícím na sídlištích 
a v městských zástavbách méně rýmy a kašle díky jejich
otužilosti a více radosti ze života. Ať se Vám daří ve vašem
úsilí pokračovat. Děkujeme Vám za rozhovor.

Jak byl váš návrh založit lesní třídu přijat zřizovatelem?
Bylo těžké u zřizovatale prosadit změny v provozu stan-
dardní mateřské školy?
Radnice nám vyšla vstříc, nejvíce opatření a překážek jsme řešili
s hygieniky, ale postupně se podmínky stále měnily k lepšímu 
a nakonec jsme 2. 9. 2015 získali povolení. Domnívám se, že jsme
vůbec první škola, která v Praze „lesní třídu“ založila. Náš projekt
už zaujal další příspěvkové organizace, byli se u nás podívat různí
starostové a místostarostové, zajímali se o naše zkušenosti s provo-
zováním lesní třídy Javorka, ovšem, jak to dopadlo a jestli se
rozhodli něco podobného zřídit ve své městské části, o tom zatím
nemám informace. 

Co byste poradila zájemcům o umisťování dětí do lesních
mateřských školek, když žádnou vhodnou nebo dostupnou
nemají?
Všem, kteří mají zájem vytvořit pro předškolní děti zařízení za-
měřené na zdravější a „normálnější“ životní styl, mohu dopo-
ručit, aby iniciovali vznik lesní třídy v běžné mateřské škole
v místě svého bydliště. Takový záměr se dá podle mého názoru
uskutečnit téměř kdekoliv. Stačí jen dobře využít podmínky, které
jsou místně dostupné, které jim poskytuje nejen školní zahrada, 
ale i blízké přírodní lokality, parky, sousední pozemky atp. Pokud
se do vašeho týmu podaří získat motivované učitele a učitelky,
mohou kreativně vytvářet podmínky a programy pro děti i ve stan-
dardních mateřských školách. Záměr se dá vždy konzultovat 
a připravit ve spolupráci se zřizovatelem a v současné době se
vstřícnost k podobným projektům u obecních zastupitelů a úřadů
neustále zvyšuje. Myslím si, že podobných záměrů se není třeba
obávat a rozhodně je možné se o něco podobného alespoň pokusit.
Zájem o lesní třídu Javorka na sídlišti Lužiny vysoce přesahuje
naše kapacitní možnosti, mezi mladými rodiči je o tuto formu
zařízení opravdu velký zájem. 

Co byste čtenářům vzkázala na závěr?
Všechny běžné mateřské školy možná vhodné podmínky pro
založení lesní třídy nemají. Dost záleží na poloze a blízkém okolí
školy, ale i na podpoře místního úřadu. Důležitý je také zájem 
a součinnost pedagogů i dalších zaměstnanců školky, kteří
vzdělávací proces lesní třídy vhodně přizpůsobují náplni. Jiné
mateřské školy se určitě také snaží dětem styk s přírodou

Zleva: ředitelka Mgr. Helena Zdrubecká, autorka projektu, ekonomka 
Mgr. Jarmila Střechová, paní učitelky Mgr. Miriam Claudia Schneiderová 
a Jana Hunyadová, Dis. a 12 předškoláků z lesní třídy Javorka.

39

www.slunickofms.cz



JAN
SOVÁK

40

Malíř a sochař Jan Sovák se narodil v roce 1953 v Táboře, kde jeho první
umělecké kroky vedl akad. malíř K. Valtl. Od mládí se zajímal o přírodu, 
a kromě SPŠK v Bechyni vystudoval zoologii na VŠZ v Brně. Od roku 
1983 žil a tvořil v Kanadě, ilustroval přes tři stovky knih, které vyšly 
v 15 jazycích, byl původním ilustrátorem románu „Jurský Park“  
M. Crichtona, který se stal předlohou pro filmové zpracování. S Donem
Lessemem, který byl vědeckým poradcem pro tento film, pak vydal řadu
knih a zúčastnil se celosvětové výstavy Universal Studios, která s filmový-
mi modely a jeho obrazy procestovala celý svět. Byl výtvarníkem řady
televizních a filmových dokumentů od Discovery Channels až po National
Geographic.
Pod vedením světově uznávaných paleontologů z celého světa vytvořil
stovky rekonstrukcí prehistorického života. Je považován za jednoho 
z nejlepších paleoartistů; tj. malířů, kteří se věnují tématům z doby
pravěku. Jeho díla jsou součástí výstav významných muzeí v Evropě, 
v Americe i v Asii. Patří k nim i rozsáhlá sbírka jeho rekonstrukcí pravěku,
která za posledních 25 let vznikla v úzké spolupráci s Národním muzeem.
Původně užíval klasických výtvarných technik, které však poslední dobou
obohacuje digitální technologií a dosahuje tak mimořádné působivosti
svého díla. Ilustroval publikace Velcí dinosauři (1994), Svět pravěku
(2001), Ztracená moře uprostřed Evropy (2003), Pravěké obludárium
(2009) a mnoho dalších. V letošním roce byla sbírka jeho knih vydaných
v češtině obohacena o tituly Atlas fauny ČR, Encyklopedie přírody, Rok 
v přírodě. Je uměleckým ředitelem filmového studia Maya, uměleckým
ředitelem historické společnosti Calgary Founders Society a uměleckým
ředitelem nakladatelské společnosti se zaměřením na intelektuální vlast-
nictví v oblasti filmu a televize Troodon Production Inc. Napsal několik
knih, poslední vyšla letos v létě pod titulem „Příběh života”, jsou v ní
obsaženy nejnovější poznatky z oblasti vývoje života na naší planetě.
V současné době je Jan Sovák zpět v České republice, kde kromě
publikační činnosti úzce spolupracuje s Národním muzeem v Praze na
tvorbě nových expozic a je ambasadorem pro nově budovaný Geopark
Barrandien, který zpřístupňuje historicky cenné lokality Brd a Plzeňska 
se zaměřením na výchovu nových generací k ochraně našeho přírodního
bohatství.

Výtvarníka Jana Sováka jsme zachytili
v čilém pracovním ruchu při přípravě
nových expozic. Jako zázrakem se na
chvíli zastavil a poskytl nám odpovědi
na naše standartní otázky do kaleido-
skopu „Ilustrátorů přírody”.

.Jak jste s ilustrováním přírody
začínal?
Než odpovím na tuto otázku, pokusím se
vysvětlit (bez jakéhokoliv vědeckého fun-
damentu) pojem talent. Já osobně se dom-
nívám, že talent je jakási vnitřní síla, která
nutí lidi od útlého věku dělat do nekonečna
něco, co by ostatní odradilo po několika
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se necestovalo ani na Slovensko, natož 
do zámoří. A prapodivnou shodou náhod,
bez mého přičinění, jsem se skutečně ocitl
ve státě Alberta a skutečně ty dinosaury
maloval. Ti dinosauři mě pak katapul-
tovali do spolupráce s předními vědci
v paleontologii a dokonce mě přivedli 
i do Národního muzea, kam jsem rok co
rok dojížděl na práci ze zahraničí. Mys-
lím, že jsem udělal spoustu práce. Kvůli
Národnímu muzeu jsem se i vrátil zpět do
vlasti, a tak nějak se ten kruh asi uzavřel.

Co nejraději kreslíte, co Vás na ilus-
trování nejvíce baví?
Nejraději kreslím to, co jsem už dlouho
nekreslil. Když musím na velkém projek-

minutách či hodinách. A tak jsou k spatře-
ní děti, které každý den dlouhé hodiny
cvičí na housle či na piano, v každé volné
chvilce si kreslí či se p tisící pokouše-
jí o jednoduchý odpíchnutý rittberger.
Nepřijde jim to nudné a naopak nechtějí
dělat nic jiného než právě to. No a já 
jsem od malička jen maloval a maloval 
a celá ulice pro mne sbírala čisté nepo-
psané papíry. A protože jich bylo málo, tak
nám sousedi dávali rozbalené krabice od
cukru a pytlíky od mouky, protože z vnitř-
ních stran byly čisté a nepotištěné. A hlav-
ně to byly kartony a na nich se dalo malo-
vat vodovkami neboli akvarelem. Ještě
jsem nechodil ani do školy a už jsem měl
veliké přání jednou ilustrovat Brehmův
život zvířat. Vlastnili jsme, myslím, že jich
bylo deset, všechny svazky, a ty byly ilus-
trované německým malířem W. Kuhner-
tem. To byl můj vzor a již asi v sedmi
letech jsem si sám udělal Brehmův život
s desítkami ilustrací exotických zvířat.
Pochopitelně, že jsem se s tím chlubil ve
škole, sešity s ilustracemi se dostaly do
rukou učitelů a na žádost školního sboru
jsem byl pak doporučen do školy aka-
demického malíře Karla Valtla, kam jsem
pak od těch sedmi let docházel. Pak 
jsem na půdě objevil válečné časopisy
Ahoj na sobotu a v něm Zdeňka Buriana. 
A W. Kuhnert byl ze dne na den až druhý.
V osmi letech jsem dostal k Vánocům
knihu prof. Augusty s ilustracemi Z. Bu-
riana „Zavátý život“. Na jednostránkových
ilustracích byly obrazy dinosaurů a mnoho
z nich mělo v popisu místa nálezu uvedeno
Alberta, Kanada.  Vzpomínám si, jak jsem
prohlásil, že do té Alberty odjedu a budu
tam ty dinosaury malovat, což mého otce
rozesmálo, neb za dob totalitního režimu

Obrazy z pravěku k online programu "Dino 101" University of ALberta, Canada, zaměřeném na studium paleontologie.
Jen v prvním roce se programu zúčastnilo přes 60 000 studentů z celého světa.
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čich žil či žije, jakým způsobem se živil 
a co bylo pro jeho přežití důležité, ja-
ké byly ostatní druhy zvířat v daném eko-
systému a v případě vyhynulých zvířat 
ty obligátní proč a jak. Proč ten živočich
zahynul a jak … snažím se přijít i na
některé detaily, které nemusí být zdánlivě
související. Ale mohou, budeme-li chtít.
Například: na fosilních pozůstatcích Cryo-
lophosaura, dravého teropoda z jury, na-
lezeného v dnešní Antarktidě, se našly
zuby menších dravých dinosaurů. V labo-
ratořích pak později vyšlo najevo, že
Cryolophosaurus měl ošklivé mnoho-
četné zlomeniny spodních končetin. Musel
tedy spadnout poměrně z velké výšky, 
aby si způsobil taková vážná zranění. 
A příběh, ač krutý, byl na světě. Je zcela
možné, že tento obávaný dravec se stal
obětí malých dravých dinosaurů, kteří by
si na něj v normální situaci pochopitelně
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tu zvládnout stovky a někdy i tisíce ilus-
trací s jednou tématikou, pak to nejlepší 
je něco, co je dané tématice na hony
vzdáleno. Ale zjednodušeně se dá říct, že
úplně nejraději mám příběhy. Moc mě
baví sedět s autory a vymýšlet si scény,
kde jednotlivé postavy nejlépe vyniknou, 
a to či ono se ukáže ve světle, které nikdo
neočekával. Pouštím se rád na pole neora-
né, kam předtím nikdo z výtvarníků ne-
zabrousil. A pokoušet se o ztvárnění dané
tématiky tak, jak to předtím nikdo nedělal,
je dobrodružství, které miluji. Je to ovšem
dost náročné, protože, jak je známo, všech-
no tu už bylo. Ale v oblasti zvířat, a tudíž 
i těch fosilních, se snažím získávat in-
formace i v oblastech, které sice s daným
živočichem souvisejí, ale někdy nejsou
všeobecně známé. V jakém prostředí živo-
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žánrům se má ilustrátorská tvorba točí
kolem přírody a celé té úžasné mnoho-
tvárnosti, kterou z ní můžeme čerpat.
Pevně doufám, že nám na mnoho generací
ještě vydrží.

Děkujeme Vám za odpovědi a přeje-
me, ať se Vám dílo dobře daří!

Jedna kniha je o soužití člověka s různými
druhy zvířat a je podložena mými vlast-
ními zkušenostmi. Je to takové humorné
vyprávění o tom, jak si nás zvířátka poma-
lu přetváří k obrazu svému. V sérii dalších
knih jsou příběhy orientované na přírodu 
a na člověka žijícího v různých pod-
mínkách i v různých historických dobách.
To samo o sobě nese zajímavý náboj srov-
návání a porovnávání, nicméně hlavním
vodítkem tu vždy je potřebný element
dobrodružství. Poslední sérii jsem napsal
se svým dlouholetým přítelem Dr. Philem
Curriem, uznávaným odborníkem na vý-
voj dinosaurů. Na základě fosilních nálezů
jsme zkonstruovali příběhy, které napí-
navou formou líčí pouť daných živočichů
během jednoho dne až k jejich zániku.
Pochopitelně, že všechny tyto knihy jsou
bohatě ilustrovány a mají i vzdělávací cha-
rakter. I přes všelijaké odbočky k jiným

netroufli. Je dokonce možné, že byl konzu-
mován ještě zaživa. Při rekonstrukci jsem
se tohoto příběhu držel, i když jen ná-
znakově. Mám totiž rád, když si divák
dotvoří příběh podle své chuti a naturelu.

Máte nějaká ilustrátorská přání 
do budoucna?
Jak jsem se již zmínil, mám rád příběhy 
a v současné době jsem napsal několik
knih, které bych rád v příštím roce vydal.

V současné době, až do května 2019, je
otevřena výstava ilustrací a obrazů Jana
Sováka v Domě Natura v Příbrami.
Expozice více než 100 obrazů seznamuje
diváka nejen s tvorbou pro Národní
muzeum, ale také s řadou ilustrovaných
knih. Zahrnuty jsou i ukázky autorovy
filmové, televizní a konceptuální tvorby
především z oblasti sci-fi a fantasy.
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