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Vážení čtenáři,

B

abí nebo chcete-li indiánské léto hrající všemi barvami je
pomalu za námi. Od minulého čísla se stala řada věcí, které
stojí za zmínku. Jednou z nich je Klimatická konference
OSN, která se konala v New Yorku. Očekávání byla větší, než její
výsledky. Z věcného pohledu byl asi nejvýznamnější příslib Angely
Merkelové o navýšení příspěvku Německa do klimatického fondu
OSN ze dvou na čtyři miliardy euro. Nezklamal Donald Trump s jeho takřka cynickým projevem „America First“. Řada klíčových státníků se pro jistotu
nedostavila vůbec, případně s projevy o nutnosti ochrany vlastních ekonomik
před zeleným šílenstvím. A tak se největším a nejdiskutovanějším výstupem stalo
vystoupení mladé ekologické aktivistky Gréty Thunbergové. Kdo chtěl jejímu emotivnímu projevu porozumět, porozuměl. Nevkusné komentáře některých starých
„politických profíků“ zneužívající její idealismus a přirozenou trému z vystoupení
na tako-vémto významném fóru svědčí spíše o jejich ubohosti (některé české
Vševědy nevyjímaje), než o pochopení potřeb mladé generace. Ukázalo se v celé
nahotě, jak je svět praktické politiky založený na mantře konzumu těmto potřebám vzdá-ln. A to také bylo hlavní poselství Gréty – nám mladým nerozumíte
a ani se o to nesnažíte! Nějak si bohužel většina politiků neuvědomuje, že mladá
generace reprezentovaná lidmi jako je Gréta, je budoucnost, oni už jen minulost.
V čísle, které držíte v ruce je zařazen článek o snaze finského developera (to
nemusí být vždy neslušné slovo) o přenesení nových, moderních standardů péče
o nakládání se srážkovými vodami do Prahy. Projekt Suomi v pražském Hloubětíně
je nejen ukázkovým příkladem řešení zadržení vody ze zpevněných ploch, ale
v jeho rámci uskutečnil investor i revitalizaci části koryta Rokytky. Právem ho Praha
zařadila, jako jeden z mála, mezi tzv. adaptační klimatické projekty. Tím to ale
bohužel zatím končí. Když totiž investor chtěl celou soustavu pro nakládání se
srážkovými vodami předat do správy městské části nebo přímo hlavnímu městu,
narazil na celou řadu nepřekonatelných byrokratických omezení. Kdyby místo
složitých a drahých opatření zaústil dešové vody do kanalizace, mohl si ušetřit
nejen spoustu peněz, ale hlavně starostí. Míč je te na straně Prahy. Pokud bude
chtít po developerech aby realizovali moderní řešení nakládání s dešovými vodami a ne je od nich odradit, bude muset problém budoucí správy vyřešit. Podle
všeho se snad nějaké řešení rodí, tak držme palce, aby se tak stalo co nejdříve.
Samospráva města není jen o deklaracích a neuskutečněných vizích, ale hlavně
o řešení takovýchto zdánlivě drobných problémů.
Poměrně velký prostor je věnován lesům, úvahám o jejich roli v krajině a významu pro vodní režim. Čeká nás totiž velké vystřízlivění. Velikost ploch odumřelých
lesních porostů se totiž za poslední dva roky dramaticky zvýšila. At´ už je příčinou
kůrovcová kalamita nebo usychání borových lesů vlivem nedostatku podpovrchové vody a srážek, celkový obraz je tristní. Více než polovina jehličnatých lesů
nám mizí před očima. Úvahy o tom, co to bude znamenat pro vodní režim celé
České republiky, se zatím příliš neobjevují. Příslušná ministerstva řeší, kam prodat
mrtvé dřevo (všimněme si, že nehovoří o biomase, která se vytvářela 60 a více
let), jako kdyby to bylo to nejdůležitější. Až se jednoho dne probudíme, v řekách
ani z kohoutku nepoteče voda a nebude kam jít do lesa, bude pozdě. Chyby starších generací reprezentovaných výsadbou monokultur a rozsáhlými melioracemi
zdědí generace nastupující. V tom má Gréta pravdu. Proč mají mladí trpět kvůli
ignorantství předků? Pořád máme dost prostředků a znalostí, jak věci začít napravovat. Jen chtít. Staré anglické přísloví říká: „If there is the will, there is a way“.
Přeji všem mnoho hezkých dnů a pevnou naději, že na změnu není ještě
pozdě.
Miloš Gregar, šéfredaktor

TEXT: VILÉM PODHRÁZSKÝ, FOTO: OLDŘICH VACEK

rozhovor

NEJEN O LESE
Dialog je forma vědeckého a obecně literárního sdělení, která byla
v minulosti mnohem více využívána. Vzpomeňme si například
na Galilea nebo Georgia Agricolu, nemluvě o antických autorech.
Ti všichni poměrně náročná, technicky obtížná nebo dokonce filozofická témata prezentovali tímto názorným způsobem. Představení
problému formou diskuze dvou účastníků, zpravidla více a méně
zasvěceného, třeba učitele a žáka, umožnilo autorovi soustředit se
na klíčové body a to ve velmi srozumitelné podobě. Na podobném
principu jsou postaveny i detektivky A.C. Doyla s nesmrtelným
Sherlockem Holmesem a jeho sekundantem Dr. Watsonem.
Dědo, co tě napadá, když to vidíš?
Že jsme tu naši krajinu pěkně zřídili.
Podívej se na ty plachty polí, sice vypadají
monumentálně, ale jsou to často sterilní
pláně s ulehlou a degradovanou půdou.
Kde máš louky, vlhká místa, rybníčky,
remízky, zelené pásy, stužky vodotečí
a stromy v krajině? A skrz to vedou silnice,
občas několik vedle sebe, na krajích sídel
haly, beton, asfalt. Zajeď se podívat na
jižní Moravu, když budeš mít štěstí, setkáš
se s prašnou bouří jako na Sahaře. A pole
s černozemí? Žlutá barva místo černé.
Půda erodovaná až na spraš, ještě že je
sama o sobě tak úrodná. Stačí pár metráků
hnojiv, trocha chemie a nepoznáš, že nejcennější vrstva půdy je pryč.

A co lesy, jak ty se liší od tvého
mládí?
No, dost jich přibylo, nějaké ty horší
půdy byly zalesněny, něco nalétlo, když
se o to majitelé nebyli schopni ani ochotni
starat. Přibylo v nich listnáčů. Od mého
mládí v 50. letech se jejich podíl zdvojnásobil. Ale zároveň se třeba smrk netěží
v 80, ale až ve 110 letech. Tedy těží, on
často padá sám. Vždyť se už pár staletí ví,
že v nižších polohách není smrk od sta let
v žádném případě stabilní. Navíc, když
se zanedbá výchova, od konce války jsou
porosty ve velkém rozsahu loupané zvěří
a často postižené hnilobou. Máme štěstí,
že jsme donedávna se ziskem těžili
vcelku zdravé porosty zakládané za císaře

pána, další generace už takové štěstí mít
nebude.
Proč se naši předchůdci tolik zaměřili
na smrk, když je tak nevýhodný?
On vůbec není nevýhodný, naopak,
naši předkové jej vybrali celkem geniálně.
Ještě před několika lety se mnoha dřevařům, obchodníkům i některým lesníkům
jevil také úplně jinak. A nejedná se jen
o smrk, ale třeba i o tu borovici, která má
dnes podobné problémy. Ale představ si,
jak to vypadalo do takového osmnáctého
století. Země byla využívána na hranice
svých možností, vypásala se kdejaká mez
a obdělával kdejaký kousek půdy. Ta byla
často vyčerpaná, lesy degradované těžbou a pastvou. Nebylo jich 34, ale nějakých 25 % plochy. Hlad po dřevě byl
obrovský, nejen na stavby a v dolech, ale
i jako energetická surovina v rozvíjejícím
se průmyslu. Na druhé straně technické
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Hynutí lesa
postihuje
celou střední
Evropu,
je zesíleno
klimatickými
vlivy
a nevhodým
hospodařením

možnosti byly mnohem menší, takže se
v příznivých podmínkách mohly uchovat
lokality jako mokřady, mokré louky,
řediny, které později zmizely, když jsme se
do toho obuli s pořádnou technikou.
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Takže žádná harmonie s přírodou?
Když to řeknu drsně, tak vůbec ne.
Příroda si ale mohla daleko dříve říci:
A dost! Půda přestala rodit, byl hladomor,
epidemie a vztah mezi člověkem a přírodou se opět upravil, když to vyjádřím
kulantně. A v této situaci byly zaváděny
nové metody a uplatněny výsledky vědeckého pokroku v lékařství, zemědělství
i v lesnictví. Nové způsoby zvyšující
a zlepšující hospodaření byly hledány
majiteli lesů i v našem oboru. Cesta, která se prosadila tady ve střední Evropě,
kde bylo hodně velkých majetků, které
to umožňovaly, představovala pěstování
stejnověkých porostů dřevin, které to
snášely a se kterými se dobře pracovalo,
tedy hlavně smrku a borovice. A to na
větších plochách, kde se mohly snadno
uplatnit různé modely vyrovnaného hospodaření. Není divu, že pojem trvalé
udržitelnosti, byť nejdříve z produkčního
hlediska, byl formulován již počátkem
18. století právě v lesnictví. Ještě k tomu
smrku, naši předkové si jej zvolili dobře.
Je produkční, roste skoro všude, dřevo má
kvalitní a všestranně využitelné, pracuje se
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s ním jednoduše a bez velkých problémů –
ve školkách i v porostech. Ale naši politici
a úředníci, nemluvě o některých takyhospodářích, zapomněli na to, že i on vyžaduje péči, i když méně složitou a náročnou než jiné dřeviny. Ale nějakou
určitě! A že v případě problémů se musí
zasáhnout rychle a důsledně. Představ si,
že by tě chytil slepák a ty jsi vypsal
výběrové řízení na nemocnici, která tě
bude léčit. Nejlépe rok dopředu a neúspěšný špitál se může odvolat a vše zastavit. A operoval by tě bůhví kdo.
V čem byly smrk a borovice výhodné?
Obě tyto dřeviny snášely extrémnější
prostředí holin a zalesňovaných neplodných pozemků, vydržely výkyvy teploty
a vláhy na holině a nevadilo jim silné
světlo. Dobře se pěstovaly ve školkách
a byly s nimi menší problémy při výsadbě,
nebo i síji. Ta byla tehdy daleko více
využívána. Vezmi si takový smrk: nenáročný na stanoviště, dobře se pěstuje ve
školkách i v porostech, táta by řekl, že je
téměř blbuvzdorný. Pro velké majetky, kde
se pracuje ve velkém a dnes i s využitím
techniky, maximálně vyhovuje a byl
vyloženě darem z nebes.
Na druhé straně jej bylo a je hodně
a to znamená, že je zde mnohem větší
nebezpečí namnožení škůdců, smrk sám
není tolik stabilní, hlavně ve vyšším věku

Černý (1836) in Nožička (1957) … les
smíšený je syc dražší nežli čistý les
smrkový, ale země se neochuzuje jako
u lesa čistě smrkového, ale udržuje
při síle …. Musí být snahou každýho
rozumnýho lesního udržet kapitál půdní
a tím zároveň je udržena cena země
a její úrodnost.
a při nedostatečné výchově. Pěstuje se
z podstatné části mimo oblast svých
přirozených stanovišť, což na jedné straně
hodně zvyšuje jeho produkční potenciál,
na druhé straně ale právě stabilitu snižuje.
A přizpůsobuje si půdu obrazu svému,
vytváří jemu vyhovující koloběh živin
a organické hmoty v ekosystému, který ve
srovnání s přirozeným stavem můžeme
označit i jako degradaci stanoviště.
To lesníci nevěděli?
Ale věděli a vědí to dodnes, podívej se
na to, co jeden z nich řekl již začátkem
devatenáctého století. Mám to tady napsáno i tou krásnou předobrozeneckou
češtinou. Ale věděli i to, že se o ten smrk
musejí starat, že se musí vychovávat, že je
labilní a musí se vytěžit včas a mohli hned
zasáhnout, když bylo něco špatně. Od těch
našich Trautenberků jsme jako správci
měli daleko více volnosti a důvěry.
Zajímal je výsledek – zdravý, produkční

razněji. Já se jen bojím, co ty hlavy nahoře,
navíc pod tlakem všelijakých hnutí,
vymyslí. Pamatuj si hochu, lesníci mají
prostředky a kapacitu dosáhnout cokoli, co
si majitel vzpomene, potřebují jen čas
a prostor a neměnit každých dvacet let
o 180 stupňů směr hospodaření. A společnost by si měla zvyknout na to, že z lesů se
jen nebere, ale že potřebují i prostředky na
svoji obnovu. A čím „přírodnější“ budou,
tím lépe.
Velké zastoupení smrku, to je jediná
věc, která se změnila vzhledem
k minulosti?
Určitě ne: mění se klima, v minulosti
byly právě české lesy pod silným tlakem
průmyslových imisí. Dnes není sice hlavní
problém oxid siřičitý, ale jsou pořád velké
spady dusíku, časté jsou epizody vysokých
koncentrací přízemního ozónu. Na něj jsou
citlivé nejen smrky, ale i listnáče. Změnil
se úplně systém hospodaření především
u státních lesů, z lesa odešli kvalifikovaní
dělníci. Máme sice techniku, harvestory,

zemědělskou a urbanizovanou krajinu – to
by bylo na delší povídání. A když se
bavíme o klimatu, tak lesy jsou celosvětově nejefektivnější poutač uhlíku – v biomase jsou spolu s rašeliništi i v půdě.
Lze s tím něco dělat?
Snad není úplně pozdě. Předně, měli
bychom se postarat, aby v lese opět
hospodařili zodpovědní a kvalifikovaní
lesníci. Aby měli čas a prostor uplatnit to,
co znají. A lesy se také určitě změní: měly
by být pestřejší věkově, druhově i s pestřejší výstavbou na menších plochách. To
by určitě zvýšilo jejich stabilitu. A my
všichni bychom si měli uvědomit, že
nemůžeme jen brát, ale do lesa se musí
investovat – čas, lidi i finance. Nebránil
bych se ani využívání dřevin, které u nás
nebyly dříve doma, těch je také celá řada.
A bude to nějakou dobu trvat, i když
současná katastrofa to může dost urychlit.
To bude ale na vás, mladších.
Trochu mě nadzvedl jeden profesor
z lesnické fakulty, když jsem mu vyčetl, že
Mapa extrémního namnožení kůrovce, postiženy
jsou zejména oblasti s deficitem srážek.

a hospodářsky výnosný les. Co zajímá
dnešní společnost a naše manažery, v tom
aby se čert vyznal. Deset různých zájmů
a tlaků a výsledek vidíš sám. Nicméně,
průmysl a politické tlaky přerušily úspěšně
několik pokusů o návrat k pestřejším
lesům, teď si to příroda žádá o to dů-

vyvážecí soupravy, ale lidé pracující v lese
s ním mají mnohem menší spojení. Lesníci
pak mají na starosti neúměrně velké
území, o které se často nemohou kvalifikovaně starat. Ale co se týče sucha
v krajině, to bychom byli z velké části na
špatné adrese – tam se musíme zaměřit na

studenty nepřipraví na praxi, Řekl, darebák: „my je naučíme, jak by se to mělo
dělat, vy si je pak musíte uplácat podle
toho, jak to děláte sami“. Hnul mi žlučí,
mizera, ale má pravdu.
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TEXT: VÁCLAV CÍLEK, REDAKČNĚ UPRAVIL JAN PLESNÍK, FOTO: PAVEL MUDRA A JAN PLESNÍK

středočeský kraj
V harmonické krajině
Benešovska
se v pestré
mozaice
střídají lesy,
louky, pole
a zástavba
sídel.
Lesy
v současnosti
zabírají
33,8 %
území České
republiky.
I přes určité
zlepšení mezi nimi stále
dominují
jehličnaté
porosty, často v podobě
monokultur.
Obě fota
Jan Plesník

STŘEDNÍ ČECHY: o le

Není žádným tajemstvím, že lesní
hospodaření podstatně ovlivňuje tvář
většiny České republiky, kde se odedávna
rozvíjelo osídlení spojené s využíváním
původně zalesněných území.
VZPOMÍNKY NA MINULOST
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Střední Čechy byly zejména v části
severně od Prahy osídleny již od mladší
doby kamenné (neolitu), což samozřejmě
ovlivnilo jejich původně lesní vegetaci.
Historický vývoj celého regionu souvisí
s postavením Prahy jako sídelního místa
českých panovníků. Území v pražském
okolí se utvářelo jako její hospodářské
zázemí s příslušným rozvojem zemědělství
a později průmyslu. V době, kdy hlavním
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zdrojem obživy byl lov, ovlivňovali lidé
les jen velice málo tím, že jej vypalovali
v místech, kde vytvářeli různě velké
osady. Významnější zásahy do lesních
ekosystémů představoval postupný přechod člověka od lovce k zemědělci, který
pěstoval plodiny a choval domácí zvířata.
Potřebný prostor pro tuto činnost byl
získáván právě na úkor lesních ploch. Již
v této době byly přeměněny na pole
například lužní porosty v Polabí. Konečně
v 18. století se hranice lesa a polí stabilizovaly do současného stavu. Samozřejmě
většina původního lesa zůstala trvale
přeměněna na pole.
Les nabýval stále většího významu
jako producent suroviny pro vytápění
obydlí a k výrobě nástrojů a značná spo-

třeba souvisela se středověkým hornictvím, kdy byly v okolí Kutné Hory vykáceny rozsáhlé lesní plochy. Ale i opačně,
v době, kdy společnost strádala – například
za husitských válek a třicetileté války – si
les bral svoje území zpět a pole, louky
a pastviny opět postupně zarostly lesem.
Navíc některá pole a louky tam, kde
zemědělské využívání zaniklo, byly opětovně zalesněny
Člověk se k lesu choval jako k nevyčerpatelné zásobárně, ale s dalším
hospodářským rozvojem pochopil, že musí
o lesy začít pečovat, aby si systematicky
zachovával stálý přísun dřeva. Tímto
způsobem vzniklo lesní hospodářství,
neustále hledající rovnováhu mezi hospodářskými požadavky a obnovou lesa se
všemi jeho funkcemi a službami poskytovanými naší civilizaci. Při prvních hospodářských úpravách lesa lidé pátrali po
způsobu, jak nekvalitní lesy poškozené
dřívějším využíváním k pastvě, hrabáním
Interiér bikové bučiny s vystupujícími balvany
v národní přírodní rezervaci Voděradské bučiny

„malých pralesů“ leží na skalnatých
březích Berounky či Vltavy, v Českém
krasu a dokonce i v některých příměstských oblastech, jako je Chuchelský háj.
Krásné jsou zakrslé doubravy na
Dobříšsku nebo na černých stráních
u Karlíka. Jedny z nejcennějších lesních
porostů celé střední Evropy nalezneme
právě v bývalé královské honitbě
Křivoklátska.

ROZMANITOST
STŘEDOČESKÝCH LESŮ NENÍ
SCIENCE FICTION

sích a lidech

Podívejme se v následujících řádcích na
různé typy lesů, které najdeme ve středních Čechách. Lužní lesy v říčních úvalech
jsou zachovány zejména podél Labe a dolního toku Vltavy na Mělnicku (Národní
přírodní rezervace Úpor), na Nymbursku

V dálce ve zvlněném pásu
se lesy pnou
Jen tu a tam
strom svou korunou
přeruší žlutou plochu polí,
moře klasů….
A nad tím vším
se klene nebe,
samá modř a jas
Reiner Maria Rilke:
Krajina středočeská, úryvek
steliva a těžbou, převést na kvalitní vysokokmenné porosty. Tím se měnily
hospodářské požadavky na sortiment těženého dříví. Například po objevu černého
uhlí a jeho těžbě v dolech se výrazně
zvýšila poptávka po smrkovém dřevu na
výdřevu šachet a naopak v důsledku poklesu poptávky po dřevěném uhlí se snížil
význam bukového dřeva.
Člověk začal lesy plánovitě přeměňovat, zejména obměnou druhů stromů,
takže přirozená skladba lesa prakticky
přestala existovat. Zvýšená spotřeba jehličnatého dřeva vedla k rozsáhlým přeměnám původně listnatých lesů na
jehličnaté. Později se ale tento krok ukázal
především s ohledem na škody vznikající
v těchto nepůvodních porostech jako
nesprávný. Lesníci zjistili, že v místech,
kde byla zachována původní skladba
dřevin, je les z dlouhodobého hlediska
odolnější, stabilnější a zdravější.

STŘEDOČESKÉ LESY
ALE NEJSOU JEN FÁDNÍ
MONOKULTURY
Ačkoliv střední Čechy patří k našim
nejméně lesnatým krajům, nacházejí se
dodnes v regionu rozsáhlé lesní celky,
především na Křivoklátsku a v Brdech,
které byly vždy využívány k lesnímu
hospodaření. V rámci současných lesů se
zachovala řada enkláv blížících se
přírodnímu stavu. Ačkoliv se to na první
pohled nezdá, ale ve středních Čechách je
jich možná víc než třeba na Šumavě
a určitě víc než v Krkonoších. Řada těchto

a Kolínsku (NPR Libický luh). V potoční
nivě přežívá střemchová jasenina hned na
více místech regionu, kdežto zpětná
sukcese často probíhá tam, kde se přestaly
kosit údolní louky (například Tiché údolí
u Roztok).
Větší část pahorkatiny středních Čech
však není v přímém kontaktu s vodními
toky a je pouze nepravidelně zavlažována
atmosférickými, nepříliš vydatnými srážkami. Na jižních, jihozápadních a jihovýchodních okrajích středočeského regionu, kde se krajina zvedá k 600 m n. m.
a srážky se zvyšují, takže během vege-

Lesy
Křivoklátska
představují
vůbec
nejzachovalejší
a druhově
nejbohatší
velkoplošný
lesní porost
v pásmu
teplých
pahorkatin
celé České
republiky.
Foto Pavel
Mudra
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tvořící světlý nezapojený porost, takže
v podrostu může růst řada světlomilných
a termofilních rostlinných druhů.
Hadcové penízkové bory se ve středních Čechách dosud vyskytují na
Benešovsku v údolí Sedlického potoka.
Jde o výchoz serpentinitů, jejichž složení
s velkým podílem toxických kovů silně
ovlivňuje rostlinstvo: některé druhy v něm
proto chybějí, jiné jsou omezeny v růstu
a tvoří zakrslé formy, několik taxonů
naopak hadce vyhledává. Hadcové skalky
porůstá netvárná borovice lesní (Pinus
sylvestris). V rozvolněném bylinném patru
se vyskytuje několik druhů typických pro
hadce: sleziník hadcový (Asplenium
cuneifolium), penízek horský (Thlaspi
montanum), mochna Crantzova (Potentilla
crantzii) a kuřička Smejkalova (Minuartia
smejkalii).
V severní části středních Čech v návaznosti na Litoměřicko a Žatecko,
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V důsledku
probíhajících
a očekávaných změn
podnebí
i současné
kalamity
způsobené
ve
smrkových
porostech
lýkožroutem
smrkovým
(Ips typogtraphus) sílí
snahy
přeměnit
jehličnaté
porosty
na lesní
ekosystémy
s větším
zastoupením
listnáčů
blížící se
původní
druhové
skladbě.
Foto Jan
Plesník
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tačního období nehrozí delší období sucha,
získávají větší význam bukové lesy.
Černýšová dubohabřina, tedy stinné
lesy, v jejichž horním stromovém patře
převládá mohutnější dub zimní a pod jeho
korunou se uplatňuje menší habr, se
původně prostírala na půdách velmi vhodných pro zemědělství. Proto dnes přetrvává jen na kamenitých svazích v Českém
středohoří, Českém krasu, na Křivoklátsku apod.
Bikové doubravy rostou na zvlněných
pahorkatinách na oligotrofních kambizemích, které vznikají na různých nevápnitých horninách. Vyskytují se proto převážně jižně od Prahy na Příbramsku a Benešovsku. Spolu s dubem zimním v nich
tvoří stromové patro i dub letní, borovice
lesní, bříza bílá a na vlhčích stanovištích
i smrk a výjimečně jedle. Významnou
součástí jsou nejrůznější keříčky, jako jsou
borůvka (Vaccinium myrtillus) a vřes obecný (Calluna vulgaris). Bikovým doubravám se podobají brusinkové borové doubravy, rostoucí na chudých půdách, jež
vznikají na pískovcích a slepencích. Ve
stromovém patře má borovice stejný význam jako dub. Význačné jsou keříčky
brusnicovitých, mechy a lišejníky. Těžištěm výskytu brusinkových doubrav
zůstávají severní a západní Čechy, ale do
středních Čech zasahují na Kokořínsko.
Na plošinách se stagnující podzemní
vodou s těžšími jílovitými pseudoglejovými půdami navazují na bikové doubravy
bezkolencové doubravy. Ve stromovém

patře se k dubu a borovici připojuje
bříza pýřitá a osika, v keřovém patře
získává větší význam krušina. Dominantou
bylinného patra je statný bezkolenec
modrý (Molinia arundinacea). Bezkolencovou doubravu můžeme vidět v přírodní
rezervaci Klánovický les (viz Nika, 39, 2,
12-17, 2018), PR Cyrilov v Praze a na
Mladoboleslavsku.
Specifické lesní společenstvo představují kostřavové borové doubravy, které
se vyskytují na vátých a terasových píscích
v Polabí. Dominantami jejich stromového
patra se stal dub letní a borovice lesní

Převážně
listnatý
Ctěnický les
na severovýchodním
okraji Prahy
navazuje
na zástavbu
Vinoře.
Foto Pavel
Mudra

v Českém krasu a kaňonovitých údolích
Vltavy, Berounky a Sázavy z pokryvu
dubohabřin mozaikovitě vystupují teplomilné doubravy, do současnosti zachované na mnoha místech ve zvláště chráněných územích. Jde o druhově velmi
pestré ekosystémy a podle hornin a půd,
na nichž rostou, se dělí na dvě skupiny:
bazifilní teplomilné doubravy a subacidofilní teplomilné doubravy.
Bazifilní teplomilné doubravy zastupuje zejména hrachorová doubrava. Roste
na vápnitých horninách, vápencích, vápnitých slínech a třetihorních vulkanitech
na teplých polohách jižních strmých svahů. Významnou složkou stromového patra
je dub šipák (Quercus pubescens), doplňovaný dubem zimním, břekem, jasanem
i habrem. Bohaté keřové patro tvoří ptačí
zob (Ligustrum vulgare), hloh jednoblizný
(Crataegus monogyna), skalník celokrajný
(Cotoneaster integerrima), jeřáb muk

Bučina v národní přírodní rezervaci Kohoutov
nabývá pralesovitého charakteru.
Foto Pavel Mudra

(Sorbus aria) a dřín jarní (Cornus mas).
Pro středočeské hrachorové doubravy je
typický výskyt hrachoru panonského
(Lathyrus lacteus). V uvedeném lesním
typu se zachovaly četné druhy, které jsou
na hranicích nejen svého areálu rozšíření,
ale i ekologických možností v rámci
středoevropského podnebí. Proto si všechny zachovalé lokality hrachorových
doubrav zaslouží ochranu. Najdeme je
zejména v Českém krasu (Prokopské
a Radotínské údolí, Kóda, Doutnáč, Velká
hora, údolí Kačáku) a na Nymbursku
(Žehuňská obora).
Významnou roli hrají ve středočeské
krajině též subacidofilní teplomilné
doubravy reprezentované na skalnatých
svazích břekovými doubravami a na
plošinách s odvápněnou, jílovitou půdou
mochnovými doubravami. V hlubokých
údolích Vltavy, Sázavy a Berounky, kde
V přírodní rezervaci Úpor v blízkosti soutoku
Labe s Vltavou roste jilmová/topolová doubrava.
Snímek byl pořízen v časném jaru, a zachycuje
proto porosty sněženky podsněžník (Galanthus
nivalis).
Foto Pavel Mudra
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Lesy mají
v současné
člověkem
značně
pozměněné
krajině i významnou
estetickou
funkci.
Obrázek
přibližuje
porost
v přírodní
rezervaci
Stříbrný
luh.
Foto Pavel
Mudra

řeka obnažila výchozy silikátových hornin,
rostou na řadě míst břekové doubravy.
Půdy, na nichž se vytvořily, bývají málo
zásobené živinami, a proto druhové bohatství společenstva není vysoké. Ve stromovém patře převládá dub zimní s příměsí
borovice lesní, břeku a muku.
Na slinitých křídových sedimentech
Žatecka, Lounska, Kladenska a Mladoboleslavska by značné rozlohy potenciálně
zabíraly mochnové doubravy. Vyskytují se
též na plošinách na vápencích, kde se
zachovaly neporušené velmi staré, na
povrchu odvápněné půdy. Hluboce kořenující rostliny však dosahují do spodního
horizontu bohatšího na živiny, takže
v tomto společenstvu rostou společně druhy acidofilní i bazifilní. Do současnosti se
ale zachovaly jen na malé rozloze. Stromové patro formuje převážně dub zimní,
přimíšeny jsou dub letní, borovice lesní
a habr, zatímco v keřovém patře ukazuje
na aciditu půdy krušina (Frangula alnus).

NEJEN BORY ŠUMÍ
PO SKALINÁCH
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Jen na malých plochách se na suchých
nevýživných skalách středních Čech
vyskytují přirozené bory. Setkáme se
s nimi na hranách skalních měst na
Kokořínsku a na skalách říčních kaňonů
Vltavy a Berounky. Na kyselých skalních
výchozech rostou pod borovicí pouze
vřes (Calluna vulgaris), borůvka a bru-
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sinka (Vaccinium myrtillus, Vaccinium
vitisidaea) a četné nenáročné mechy
a lišejníky. Na skalách z různorodých
hornin navazují bory na pestrá skalní
společenstva, z nichž některé druhy přecházejí i do málo zastíněného borového
podrostu.
Předpokládá se, že ve vyšších polohách středních Čech převládne buk nad
dubem. Buk má totiž za příznivých
vlhkostních a teplotních podmínek ze
všech evropských dřevin největší růstovou
dynamiku a schopnost zaujmout největší
prostor. V inverzních kotlinách však nesnáší delší období letního sucha ani pozdní
mrazy, takže v obdobných biotopech ztrácí
svou konkurenční schopnost. Bez vlivu
člověka by se bučiny se vyskytovaly na
Křivoklátsku, v Brdech, na Vlašimsku, na
Černokostelecku, na Kokořínsku a ve
Džbánu, přičemž na mnoha místech
bučiny dosud skutečně existují.
Vápnomilné bučiny reprezentuje
okroticová bučina, která se vyskytuje na
opukové plošině Džbán a též na malých
plochách severních svahů Českého krasu.
V jejím stromovém patře dominuje buk,
ale značnou roli v ní hrají i lípa srdčitá,
dub zimní, klen, jedle a habr. Pro okroticové bučiny je typické velice bohaté bylinné patro, ve kterém vyniká přítomnost
okrotice bílé (Cephalanthera damasonium), okrotice červené (Cephalanthera
rubra) a kruštíku širolistého (Epipactis

helleborine), známý střevíčník pantoflíček
(Cypripedium calceolus) se vyskytuje jen
ojediněle.
Naproti tomu za květnatou bučinou
s kyčelnicí devítilistou (Dentaria enneaphyllos), jež charakterizuje spíše horské
oblasti, bychom se museli ve středních
Čechách vypravit do Jevanské pahorkatiny
nebo úživnějších poloh. Lipová bučina se
vyznačuje hustě zapojeným stromovým
patrem, kde jsou vedle dominantního buku
přimíšeny lípa srdčitá, dub zimní, jedle
a habr. V bylinném patře zaujme svízel
vonný (Galium odoratum), žindava evropská (Sanicula europaea), věsenka nachová
(Prenanthes purpurea) a další cévnaté rostliny. S lipovými bučinami se můžeme
setkat na více místech v polohách nad
600 m n. m., máme na mysli zejména
Benešovsko, Mladoboleslavsko a Jesenicko.
Acidofilní bučiny zastupuje na kyselých horninách Českého masivu v okrajových částech středních Čech biková
bučina. Stromové patro formuje většinou
pouze buk jen s malou příměsí dubu
zimního nebo jedle. V důsledku zastínění a nedostatku živin téměř chybí
keřové patro. Bylinné patro acidofilních
bučin bývá velice chudé a uplatňují se
v něm pouze druhy, jako je metlička
křivolaká (Deschampsia flexuosa), bika
bělavá (Luzula luzuloides) a borůvka.
Bikové bučiny se zachovaly v Brdech,
v oblasti Čertova břemene a na Blaníku.

Na Benešovsku jsou zvláštností květnaté jedliny ve společenstvu žindavové
jedliny. Tyto lesy rostou na podmáčených
ulehlých půdách se stagnující vodou, což
jsou buku zcela nevyhovující půdní podmínky. Proto jej ve stromovém patře střídá

jedle, ale bylinné patro se bučinám značně
podobá kupř. přítomností právě žindavy
evropské (Sanicula europaea).
V nejvyšších polohách Brd na okraji
středočeského regionu nacházíme podmáčené smrčiny, v nichž stromové patro
skládá výhradně smrk se slabou příměsí
jeřábu ptačího (Sorbus aucuparia). Keřové
patro tvoří většinou jen zmlazující smrk.
Hlavními složkami bylinného patra se ve
zmiňovaných lesních porostech staly
borůvka a brusinka, z trav metlička křivolaká a třtina chloupkatá. Vzácně se
v žindavových jedlinách mohou objevit
druhy horského smrkového lesa, jako jsou
sedmikvítek evropský (Trientalis europaea), podbělice alpská (Homogyne
alpina) nebo dřípatka horská (Soldanella
montana).

SUŤOVÝ LES JAKO
POZORUHODNÉ PŘÍRODNÍ
STANOVIŠTĚ
Na strmých svazích s pohyblivou sutí jsou
na řadě míst středočeského regionu
zachovány suťové lesy. Pro střední Čechy
jsou typické habrové javořiny, které se
vyskytují na suťových svazích v oblasti
rozšíření doubrav, a měsíčnicové javořiny
v oblasti rozšíření bučin. Všechny suťové

lesy bývají druhově velice pestré —
uplatňuje se v nich zejména mnoho dřevin,
a to jak ve stromovém, tak v keřovém
patře, nestabilní půdy ve stálém pohybu
totiž znemožňují, aby zde převládl jeden
dominantní druh. Proto na sutích rostou
javory — mléč i klen, lípa velkolistá, jilm
horský, jasan ztepilý, habr, místy tis,
zatímco v keřovém patře převládá líska.

LESY POZNAMENANÉ
ČLOVĚKEM
Popisované typy lesa jsou sice přirozenými lesy středních Čech, ale v této
podobě se zachovaly již jen na málo
místech, jak jsme již zmínili, v minulosti
byly přeměněny na pole a sídla, ale
i současné lesy jsou v naprosté většině lesy
kulturní, mýcené a opět vysazované. Proto
i v našem regionu narazíme hlavně na
hospodářské jehličnaté lesy — lesy borové
a smrkové, které dávají rychlejší a ekonomicky výhodnější výnos dřevní hmoty.
Abychom zachovali do budoucna rozmanitost (diverzitu) lesních dřevin, bylin a na
ně vázaných dalších živých organismů,
je nutné přirozené lesy zahrnovat v co
největší míře do zvláště chráněných území a účinně zajišťovat jejich obnovu
přirozenými dřevinami.

Při péči
o lesy
nejde jen
o celkovou
lesnatost
určitého
území, ale
i o kvalitu
lesních
ekosystémů.
Foto Jan
Plesník
Břeková
doubrava
se vyvinula
na chudých
ordovických
břidlicích
v přírodní
rezervaci
Staňkovka
mezi
Radotínem
a Černošicemi nad
železniční
tratí Praha –
Beroun.
Foto Pavel
Mudra
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Ve středních Čechách vedl vývoj
využívání území lidskou společností
k tomu, že Středočeský kraj představuje
nejméně lesnatou oblast ČR. Navíc rozmístění lesů na jeho území je značně nerovnoměrné. Minimální lesnatost se soustřeďuje do oblastí úrodných zemědělských půd – Polabí, Pojizeří nebo Slánsko.
Naproti nim lze postavit rozsáhlé lesní
celky Křivoklátska a Brd i oblasti s krajinou, kde se ve vyvážených poměrech
střídají lesy, pole a louky, jako je tomu na
Benešovsku, Příbramsku, ve středním
Povltaví a Posázaví.
Plošně největší lesní oblastí Čech
zůstává Středočeská pahorkatina, do které
patří lesy jižní části Středočeského kraje.
Jedná se o pahorkatinu s rozdrobenými
lesy, charakteristické jsou hluboce zaříznuté kaňony Vltavy a Sázavy i jejich
přítoků. Tamější osídlení vedlo k tomu, že
les zůstával jen na půdách nevhodných pro
zemědělství. Značný vliv na lesy měl
rozvoj sklářství na Sázavsku a s ním související spotřeba dřeva. Ve Středočeské
pahorkatině převládají lesní vegetační
stupně dubobukový a bukodubový. K původním dřevinám vedle převažujícího
buku patří dub, jedle, habr, lípa a javor.
Současná skladba dřevin je z 85 % tvořena
jehličnany, i když v původní skladbě jich
bylo jen 12 %. Zvlášť výrazné je více než
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poloviční zastoupení smrku, ačkoli je
uvedená dřevina v oblasti téměř zcela
nepůvodní. Smíšené porosty listnatých
dřevin se nacházejí většinou v extrémních
polohách, kde také byla vyhlášena většina lesních přírodních rezervací, kupř.
Drbákov či Albertovy skály. Velkoplošnou lesní rezervaci představují známé
Voděradské bučiny. Chráněná krajinná
oblast Blaník s 30% lesnatostí se soustřeďuje na ochranu zbytků bukových
porostů především ve vrcholových částech Velkého a Malého Blaníku. Výhledově by při hospodaření mělo postupně
docházet k obnovám listnatých porostů
na úkor smrkových a borových monokultur.
Lesní oblast Polabí zahrnuje úvaly při
Labi, přináleží k ní i Pražská kotlina
s malou rozlohou lesů, Nymburská kotlina,
Mělnická kotlina s vátými písky a křídová
tabule Perucká. V šíři 2—20 km se na
usazeninách Labe nacházejí lužní lesy
s mrtvými až hmotou zanesenými rameny.
Typickým polabským lesním útvarem se
staly vápnité slatiny-černavy, které můžeme nalézt například v rezervaci
Hrabanovská černava. Ukázkou přírodě
blízkých zásahů do lesních ekosystémů
může být současný stav rezervace Libický
luh. Nyní se zde nachází celostátně významný tvrdý luh, z hospodářských zá-

znamů je však známo, že vznikl na území
pařezin s dřevinami nevalné kvality. Převod pařezin se v této oblasti začal plánovat
již koncem 18. století a docházelo k němu
na holinách zakládáním dubových kultur
se současným polařením, které bránilo
zabuřenění. Polabí ale celkově zůstává
málo lesnatou oblastí, v níž asi polovina
lesů leží na říčních terasách. Pokud jde
o strukturu, 30 % polabských lesů čítají
doubravy, v okrajích je zastoupen vegetační stupeň bukodubový, ale lužních lesů
zbylo podél Labe jen asi 5 %.

OD DŽBÁNU PO BRDY
V málo vyhraněné lesní oblasti Kladenská
pahorkatina se Džbánem a Rakovnickou
kotlinou převládají jílovité a písčité horniny permokarbonu překryté křídovými
pískovci a opukami. Celá oblast je tvořena
z křídových hornin a rozbrázděna hlubokými údolími potoků. V lesních společenstvech dominují kyselé bukové doubravy
a dubové bučiny. Z dřevin přirozeně převládal se 45 % dub, následoval se 35 % buk
a s 9 % příměs borovice. Dnešní porosty
určuje z 35 % smrk a 46 % borovice, přičemž listnaté dřeviny v nich tvoří pouze
14 %. V oblasti na lesních plochách najdeme i několik menších rezervací, jako jsou
například Bilichovské údolí a Pochválovská stráň.

Přírodní lesní oblast Křivoklátsko
a Český kras patří k lesnicky nejzajímavějším částem středních Čech. Postavení lesů na Křivoklátsku bylo historicky
významné, protože se zde konaly hony
českých králů, čemuž odpovídal i vývoj
osídlení, kdy obživu obyvatel poskytoval
primárně les a nikoli zemědělství. V této
oblasti, která byla i špatně dostupná, se
část dříví využívala pro pálení dřevěného
uhlí. Smrk a borovice začaly nahrazovat
původní dubové a bukové porosty až na
konci 19. století. V současnosti 40 % plochy chráněné krajinné oblasti Křivoklátsko zaujímá lesní vegetační stupeň dubobukový a dalších 22 % bukodubový. Nejzachovalejší skladba lesů Křivoklátska
zůstala ve střední části v polesích Kouřímec a Dřevíč, tvořící jádro CHKO,
v němž je dnes chráněno zvláště cenné
území listnatých lesů v suché pahorkatině.
V současnosti je díky činnosti správy
CHKO Křivoklátsko shromážděno obrovské množství údajů, jež vypovídají
o stavu přírodních ekosystémů a jejich
vývoji. Křivoklátské lesy jsou jedinečné
i nesporným významem pro výchovu
a vzdělávání dalších generací přírodovědců, lesníků a ostatních profesí. Z lesnického hlediska jsou zajímavé i výsledky
hrazení bystřin prováděné asi před sto lety,
které umožnily kvalitní zalesnění devastovaných nelesních půd.
Vedle Křivoklátska je velmi významnou oblastí – ač malého plošného rozsahu
– území Českého krasu. V něm sídlil již
pravěký člověk a byla to jediná pahorkatina, která byla kultivovaná již od mladší
doby kamenné. Českému krasu dává ráz
především geologický podklad vápenců
a břidlic. Lidské osídlení a geologický
podklad vývoj lesa významně ovlivnily.
Lesní půdy byly pod tlakem zemědělského
využívání devastovány a s nimi i lesní
porosty. Nejrozšířenějšími lesními společenstvy bývají habrové doubravy s bohatým keřovým patrem. Mezi nejzajímavější patří teplomilné háje – šípákové
doubravy. Současný stav porostů je
ovlivněn výsadbou nepůvodních dřevin
(borovice černá), těžbou vápenců a turistikou. Chráněná krajinná oblast Český kras
je jednou z nejnavštěvovanějších oblastí
proto, že je snadno dostupná z hlavního
města. Ve zvláště chráněných územích by
však mělo v budoucnosti dojít k rekonstrukci porostů s nepůvodními dřevinami.
I když další lesní oblast, Brdská
vrchovina, je poměrně malá, ve středních

Čechách hraje naprosto ojedinělou roli,
v podstatě se totiž jedná o jediné vnitrozemské pohoří s vrcholy přes 800 m n. m.
Podloží v něm tvoří především chudé
slepence a křemence a půdy jsou z velké
části oglejené. Centrum oblasti je téměř
bez osídlení, k čemuž ve 20. století přispělo i zřízení uzavřených vojenských
prostorů. Původní jedlové bučiny a jedliny
byly postupně přeměněny ve smrčiny, ale
ve stejnojmenné chráněné krajinné oblasti
se vyskytují také přechodové rašeliny

nejvíce blízkého přirozeným poměrům.
K tomu slouží i oblastní plány rozvoje
lesů vypracované podle jednotlivých přírodních lesních oblastí. Hospodaření se
pak řídí lesním hospodářským plánem
platným po dobu na deset let. V průběhu
zpracování a schvalování plánů se sice
sleduje dosažení uvedených cílů, ale často
se stále ještě setkáváme s postojem, že les
je zejména ekonomickým prostředkem
zacíleným na co největší produkci dřevní
hmoty.

s podmáčenou smrčinou. Zachovalé bukové porosty jsou dnes chráněny v maloplošných zvláště chráněných územích,
například v Getsemance a Na skalách.

Les však není – ostatně podobně jako
zemědělská půda – nějaké perpetuum mobile, ze kterého je možné jenom brát. Ve
skutečnosti je u mnoha našich lesů zapotřebí „nosit dříví do lesa“, tedy vracet
lesní půdě alespoň část živin, které jsou ve
dřevě obsaženy.
Po restituci majetků se významně
změnilo i složení vlastníků. Ve středních
Čechách je držba lesní půdy poměrně
roztříštěna. Bohužel situace nezkušených
vlastníků využili někteří podnikavci
k tomu, že provedli drancující těžby bez
ohledu na dlouhodobou péči o les a zničili
tak práci předchozích lesnických generací.
Ještě jednou zdůrazněme, že les je jako
živý organismus dlouhověký, člověk by
k němu nejen proto měl vždy přistupovat
s úctou a pokorou. Jinak se stane na dlouhou dobu svědectvím ukazujícím lidskou
nevzdělanost a chamtivost. Jako dnes my
poznáváme chyby našich předků, kterých
se v lese dopustili, dnešní generaci lesních
hospodářů budou podle stavu lesa posuzovat později jejich vnuci a pravnuci.

LESY V BUDOUCNOSTI
HODNĚ BLÍZKÉ I VZDÁLENĚJŠÍ
V péči o lesní ekosystémy v ČR
pokračují snahy o uplatnění způsobů hospodaření blízkého přírodě. Lesníci si již od
19. století uvědomovali, že les budou moci
lidé dlouhodobě využívat, jen pokud se
vyvarují jeho jednostranného plenění pro
hospodářské účely. Lesní hospodářství má
dlouhodobý charakter, a proto se zde
obtížně napravují špatná rozhodnutí, kdy
se určitý záměr provádí s vidinou ekonomických zisků, ke kterým však často při
nedodržení zásad udržitelného hospodaření nedojde.
Proto snahou či spíš ideálem současného hospodářského využití lesa zůstává
neupřednostňování produkce proti ostatním funkcím lesních ekosystémů a postupné převádění lesů do stavu co možná

Na území
středních
Čech tvořily
listnaté
porosty
původně
většinu
lesů.
Foto Pavel
Mudra
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agroforestry
POMŮŽE AGROLESNICTVÍ ČESKÉ KRAJINĚ

ZADRŽET VODU?

Celý svět se potýká s klimatickou změnou. Česko na tom není jinak.
Již několik let jsme médii informováni o vývoji půdního sucha a jeho
negativních vlivech na zemědělství, lesnictví, zásoby podzemních
vod, průtoky vod ve vodních tocích, … Je opravdu tak strašné
sucho?

P
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řestalo nad územím České republiky pršet, nebo je problém někde
jinde? Pokud nahlédneme do statistik Českého hydrometeorologického ústavu, musíme se nutně pozastavit nad některými údaji. V poslední dekádě nás postihly dvě významné suché epizody, kterými byly roky 2015 a 2018. V roce 2015
roční srážkový úhrn pro celou Českou
republiku dosáhl pouze 79% normálu pro
období 1981 až 2010 a v roce 2018 do-
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konce pouze 77,6% normálu (normál
představuje průměrnou hodnotu srážek
vypočtenou z dat za 30ti leté období),
v tomto případě za roky 1981 až 2010.
„Výpadek dodávek vody“ dosáhl 21, respektive 23% ve srovnání s dlouhodobým
průměrem. Dvacet tři procenta jsou hodně,
proti normálu nám v roce 2018 chybělo
152 litrů vody na jeden metr čtvereční za
rok. Na druhou stranu, může pětinový výpadek způsobit tak závažné půdní sucho,

jak je uváděno v médiích a o kterém se
všichni na vlastní kůži můžeme přesvědčit? Navíc, pokud se podíváme na srážkové úhrny za posledních 11 let (20082018), zjistíme, že průměrné srážky dosáhly 97,5% dlouhodobého průměru. Množství srážek je prakticky stejné jako jsou
průměrné hodnoty za období 1981 až
2010. Pokud se podíváme pouze na
posledních pět let, tedy na období 2014 až
2018, kde jsme zaznamenali dvě nejsušší
roční periody od roku 2003, dosahuje
suma ročních srážkových úhrnů 88,2%
normálu, tedy srážkový deficit je o něco
málo více než 10% (přesně 11,63%)
průměrné srážky. Kde je chyba? Může
pětiletý deficit vyvolat takové půdní
sucho? Někdo může říci, že průměrný

12 % deficit srážek je totéž jakoby během
uvedeného období více než 7 měsíců
vůbec nepršelo. Ale ono pršelo, méně, ale
pršelo. V roce 1947 byl naměřen roční
srážkový úhrn 398 mm, z nichž 68,5 mm
spadlo v přívalovém dešti během jediného
dne 1. 7. 1947. V roce 1947 byl minimální
průtok vody v Praze 17,7 m3 vody, v roce
2018 kolem 44 m3. Pravdou zůstává, že
v roce 2018 byl průtok Vltavy v Praze
dotován vodou z Vltavské kaskády.
Podstatně zajímavější informací je, že
stavy podzemních vod po katastrofálním
suchu v roce 1947 byly vyrovnány na
původní úroveň již v roce 1950 a to i přes
skutečnost, že roky 1947 až 1959 jsou hodnoceny jako celkově chudé na vláhu.
Současný vláhový deficit by tedy nemusel
být až takový problém. Až na jednu podstatnou změnu. Po roce 1948 byla zahájena
likvidace klasického zemědělství a destrukce původní české krajiny. Členitá kra-

jinná struktura byla schopna zadržet velké
množství vody, která mohla doplnit zásoby
podzemních vod. Dnes je situace diametrálně odlišná. Drobná políčka vzájemně oddělená mezemi se proměnila
v širé lány, sady kolem vesnic zmizely,
obyvatelstvo vesnic odešlo do měst, půda
je obdělávána a utužována těžkou mechanizací, zastavěné plochy se znásobily,
vodní toky napřímily, louky nejsou třeba
a živočišná výroba, zásadní zdroj organického hnojiva, upadá. Schopnost krajiny

zadržovat vodu se od padesátých let do
současné doby snížila o 40%, a to může
být jenom střízlivý odhad. Krajina tak díky
suchu ztrácí jak produkční tak i mimoprodukční funkce. Volání po rozvíjení
mimoprodukčních funkcí krajiny a půdy
bez odpovídajícího ohodnocení vlastníků
pozemků je pouhým křikem do tmy.
Václav Cílek v knize „Krajiny vnitřní
a vnější“ napsal: „Tradiční česká krajina
nevznikla pro krásu a harmonii, ale pro
užitek, a přesto byla výsledkem její kulti-

Dochovaná a velmi dobře zřetelná forma silvoorebního systému agrolesnictví v katastrálním
území Ratibořské Hory v Jihočeském kraji, okres
Tábor. V krajině jsou dodnes patrné úseky orné
půdy vzájemně oddělené pásy listnatých lesních
dřevin.
Obdobný případ dochovaného silvoorebního
systému agrolesnictví v katastrálním území obce
Vondrov u Hluboké. Komplex ploch orné půdy
s pásy lesních dřevin velmi efektivně zadržuje
srážkovou vodu a omezuje přízemní proudění
vzduchu, čímž dochází ke snižování výparu vody
z půdy.
Ukázka
typického
silvopastevního
systému
agrolesnictví z Anglie.
Dřeviny
poskytují
kryt
a potravu
(opad
plodů –
kaštany,
žaludy,
bukvice)
pasoucím
se domácím
zvířatům.
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Moderní forma silvoorebního systému agrolesnictví aplikovaná
v Itálii. Z důvodu zachování optimálního osvitu pěstovaných
plodin sluncem jsou pásy dřevin zakládány v severojižním
směru.
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vace osobitost a krajinný půvab.“ V současné době máme možnost se vrátit
k užitku krajiny a současně jí vrátit aspoň
na části území i harmonii. Efektivním
řešením se může stát agrolesnictví.
Co je agrolesnictví? Na internetových
stránkách Českého spolku pro agrolesnictví je definováno jako způsob hospodaření na zemědělské nebo lesní půdě,
který kombinuje pěstování dřevin s některou formou zemědělské produkce na
jednom pozemku, a to buď prostorově,
nebo časově. Podmínkou je, že složky
agrolesnického systému (dřeviny, plodiny,
zvířata, případně jiné komodity) jsou
pěstovány, resp. chovány s hospodářským a/nebo environmentálním záměrem.
Agrolesnictvím rozhodně není prosté
zalesňování zemědělské půdy. Agrolesnictví je především kombinace zemědělského podnikání, ať už rostlinné nebo
živočišné výroby s pěstováním stromů, za
účelem produkce dřevní hmoty.
Agrolesnictví bylo v podmínkách
Evropy nejstarším způsobem hospodaření
na zemědělské půdě. Jednalo se především o řadové pěstování dřevin se zemědělskou produkcí nebo hospodářských
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zvířat v rozptýlených porostech lesních
nebo ovocných dřevin. Fragmenty agrolesnických systémů můžeme dodnes
pozorovat v naší krajině. Příkladem mohou
být území v okolí Vondrova u Hluboké, Ratibořských Hor, nebo Koloredova
u Čimelic. Důkazy o existenci agrolesnictví nám dávají rovněž mapy Stabilního
katastru z let 1869 až 1871. V rámci legendy Stabilního katastru bylo na území
tehdejšího Rakouska – Uherska vymezeno
deset mapovacích jednotek, které lze

považovat za formy agrolesnictví. Jednalo
se o ornou půdu s ovocnými stromy, ornou
půdu s révou, ornou půdu s olivovníky,
žďárové zemědělství, louky s ovocnými
stromy, louky s produkcí dřeva, vinice
s ovocnými stromy, vinice s olivovníky,
pastviny s ovocnými stromy a pastviny
s produkcí dřeva. Na našem území nemohly být všechny uvedené formy agrolesnictví, ze snadno pochopitelných důvodů,
realizovány, ale z výčtu je patrné, že formy
agrolesnictví byly pestré a odpovídaly

Pozůstatek agrolesnického systému u obce Tochovice vytvářející zřetelnou krajinnou kostru

místním stanovištním podmínkám. Z publikovaných výsledků analýz map Stabilního katastru vyplývá že většina forem
agrolesnictví byla uplatňována i na území
Česka. Na našem území nejsou prokázány
formy: orná půda s olivovníky, orná půda
s révou a vinice s olivovníky. Nejrozšířenější formu agrolesnictví na našem
území představovaly pastviny s produkcí
dřeva a louky s produkcí dřeva. Co se týče
rozsahu ploch, agrolesnictví nezaujímalo
rozlehlé plochy, v průměru bylo uplatňováno na 2,4 % plochy katastrálního území
a 3,6 % rozlohy zemědělské půdy. Uvedená průměrná zastoupení agrolesnictví na
katastrálních územích nemusí nutně znamenat jeho původní maximální rozšíření.
Agrolesnictví bylo postupně omezováno
z důvodu legislativního oddělení zemědělského a lesního hospodářství. Za počátek
procesu vzájemného oddělení zemědělského a lesního hospodaření lze považovat
tereziánské lesní řády zavádějící pro vlastníky lesů, z důvodu ochrany lesů, řadu
omezení a zákazů, kterými byl například

zákaz pastvy dobytka v lesích nebo zákaz
hrabání steliva. Na mapách Stabilního
katastru mohou být zachyceny již pouze
fragmenty původního rozsahu agrolesnictví, neboť je na nich zaznamenán stav po
více než půl století od zavedení prvních
legislativních restrikčních opatření.
Na našem území bylo agrolesnictví
praktikováno přibližně do 19. století, kdy
jej postupně vytlačilo používání zemědělské techniky, tlak na intenzifikaci zemědělství a přechod k pěstování plodin
v monokulturách. Drobné formy agrolesnictví však byly provozovány až do roku
1989, kdy si obyvatelé vesnic přilepšovali například chovem králíků a krmivo
získávali vyžínáním mezí mezi poli. Naopak po roce 1989 se rozvíjejí nové formy
agrolesnictví (ač je agrolesnictvím nenazýváme) v zájmu ochrany přírody. Jedná se
zejména o vypásání přírodních rezervací.
V současné době je velmi oblíbenou formou „agrolesnictví“ používání „živých sekaček“, tedy chov domácích zvířat, hlavě
ovcí, v ovocných sadech nebo zahradách.

Za pozůstatek agrolesnictví lze považovat i meze. V minulosti, jak konec konců
naznačuje jejich název, byly meze především hranicemi mezi pozemky, ale současně byly obhospodařovány jako louky, ze
kterých bylo sklízeno seno a současně na
nich byly pěstovány ovocné stromy nebo
jiné dřeviny, například vrby pro proutky.
Jednalo se tedy o louky s ovocnými stromy
nebo louky s produkcí dřeva, jak bylo popsáno výše u map Stabilního katastru.
Agrolesnictví jsou velmi blízké větrolamy, které byly vysazovány především
v padesátých letech minulého století.
Větrolamy však za formu agrolesnictví
považovat nemůžeme, protože zemědělské
půdy byly po vysazení dřevin převáděny
do kategorie lesních půd a je v nich hospodařeno jako v lesích.
Ortofotografie proložená se základní topografickou mapou
v měřítku 1 : 10 000, ze které je patrná vzájemná struktura orné
půdy a porostů lesních dřevin. Část porostů lesních dřevin byla
převedena do lesních půd (PUPFL), ale část porostů lesních
dřevin je do současné doby ponechána na ostatních pozemcích.
Oficiálně se tedy nejedná o les.
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Výřez z originálu mapy Stabilního katastru oblasti Ratibořských
Hor. Ve výřezu jsou vyznačeny typické formy agrolesnictví
uplatňované na počátku 19. století, jako bylo pěstování ovocných stromů na orné půdě, produkce dřeva na pastvinách a
loukách nebo pěstování keřů na pastvinách (například pěstování
vrb na proutky).
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Rozvoj agrolesnictví je legislativními
nástroji omezen do současné doby. Zákon
č. 289/1995 Sb., o lesích v § 20, písmeno
n) striktně zakazuje v lesích pást dobytek,
umožňovat výběh hospodářským zvířatům
včetně průhonu dobytka lesními porosty.
Příznivý není k agrolesnictví ani zákon
č.334/1992 Sb., o ochraně zemědělského
půdního fondu. Zákon sice v § 3 připouští
využití zemědělských půd pro pěstování
plantáží dřevin, ale současně stanovuje
na jakých půdách lze plantáže vysazovat,
jaké dřeviny pěstovat, ale především
stanovuje maximální dobu existence plantáže na 10 let, v případě výmladkových
plantáží na 30 let. Takto krátká doba
nestačí k vyprodukování kvalitních sortimentů cenných listnáčů, které by
výrazně zvýšily výnos zemědělské půdy,
který je považován za limitující faktor
pro širší uplatnění agrolesnictví. V počtečních stádiích agrolesnictví dochází
ke snížení hektarových výnosů zemědělské produkce v porovnání s intenzivním zemědělstvím, ale produkce
dřevní hmoty může být složkou, která
v delším časovém horizontu výnosy
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z půdy nejen vyrovná, ale dokonce
výrazně zvýší.
V současné době lze za první krok
k agrolesnictví považovat „greening“,
který je uplatňován od roku 2015.
Zjednodušeně lze říci, že se jedná o příspěvek na jednotku plochy (dotaci
zemědělci), který vyčlení minimálně
stanovenou část obdělávané půdy pro
Olivový sad v Toskánsku využívaný k pastvě

zemědělské postupy příznivé pro klima
a životní prostředí. Mezi tyto postupy
patří postupy zakládání krajinných prvků
v ekologickém zájmu, kterými jsou mimo
jiné výsadba solitérních dřevin, stromořadí, skupin dřevin a zakládání mezí. Na
tuto změnu však zákon č. 334/1992 Sb.,
o ochraně půdního fondu, nestačil zareagovat, a proto teoreticky platí, že dřeviny
by měly být nejdéle deset let po jejich
výsadbě odstraněny. Naštěstí máme ještě
pár let k dobru na úpravu zákona.
Významu agrolesnictví jako formy
trvale udržitelného užívání krajiny si je
vědoma celá Evropa a moderní formy
agrolesnických systémů postupně získávají na popularitě. Jsou zaměřeny zejména na
pěstování dřevin v pásech na zemědělské
půdě. V systémech jsou uplatňovány jak
rychlerostoucí, tak i pomalu rostoucí druhy cenných dřevin s delší dobou obmýtí,
v kombinaci s rostlinnou nebo živočišnou
výrobou mezi jednotlivými pásy dřevin.
Zahraniční zkušenosti získané například
ve Francii, kde byly pokusné plochy
založeny již před více než 20 lety, dokládají, že aplikací agrolesnictví dochází ke
zvýšení produkce z plochy zejména díky
využití vertikální roviny. Kombinací liniové výsadby stromů a rostlinné produkce
v meziřadách dochází až paradoxně ke
zvýšení výnosů, a to zejména v oblastech,
které čelí extrémním výkyvům počasí.
Stromy zde stabilizují mikroklima a pokud
jsou linie dřevin situovány ve směru

převážně listnatých dřevin. Jedinou
schválenou jehličnatou dřevinou je borovice lesní. Mezi schválenými dřevinami jsou rovněž dřeviny introdukované,
tedy na území republiky nepůvodní,
například ořešák černý. V případě použití
nepůvodních druhů bude vyžadován
souhlas příslušného orgánu ochrany
přírody. Na jeden hektar zemědělské půdy
bude vysazeno minimálně 80, maximálně
120 kusů dřevin v minimálně 4 druzích.
Podmínkou je, aby zastoupení lesních
dřevin bylo vyšší než 50% z celkově
vysazených stromů.

jiny. Vnášení krajinných prvků se stane
součástí zemědělského obhospodařování
půdy. Krajinné prvky nebudou do krajiny
vnášeny pro krásu a harmonii, ale pro
užitek vlastníků pozemků, což nám možná
přinese její osobitost a půvab. Musíme si
ale uvědomit, že stav krajiny nelze vyřešit
jedním univerzálním způsobem. Je třeba
systematicky kombinovat všechny ostatní
způsoby, protože jedno jednoduché řešení
prostě neexistuje. Každopádně agroDetail pozůstatku agrosystému v okolí obce Chvojen tvořený
alejí dubů

I jedna dominantní dřevina na rozsáhlém
zemědělské pozemku může vytvořit významný
krajinný prvek (jeden ze tří památných stromů
Kleny u Černuce)

jih - sever, pak nedochází ke snižování
slunečního osvitu plodin a naopak se
snižuje odpar i rychlost proudění vzduchu.
V současné době jsou intenzivně
připravovány podmínky pro podporu
zavádění agrolesnických systémů do
zemědělské praxe i v České republice.
Zatím jsou uvažovány dva agrolesnické
systémy. Jedná se o systém silvoorebný
a systém silvopastevní. Pro oba systémy
bylo schváleno použití celkem 80 druhů
Silvoorební systém je určen zejména
pro rostlinnou výrobu. Výsadby dřevin
budou prováděny v pásech o šířce 1 až
5 m, se sponem dřevin 5 až 6 m. Ovocné
dřeviny musí být vysokokmeny. Vzdálenost mezi pásy bude 10 až 40 m, přičemž
pás dřevin nesmí být blíže než 6 m od
okraje dílu půdního bloku (DPB).
V mezipásech musí být pěstovány zemědělské plodiny.
Silvopastevní systém je určen pro
pastvu hospodářských zvířat nebo sečení
píce. Výsadba dřevin může být provedena
v pásech nebo rozptýleně. Cílem je
především zvýšit wellness pasených
hospodářských zvířat, poskytnout jim stín
v horkých dnech a přirozený kryt proti
nepříznivým povětrnostním vlivům.
Opětovné zavedení agrolesnických
systémů do českého zemědělství může
významně přispět k rehabilitaci naší kra-

lesnictví může významně přispět k zadržování vody v krajině a její adaptaci ke
globální klimatické změně.
Povídání o agrolesnictví lze zakončit
výstižnými slovy předsedy Komise pro
životní prostředí AV ČR MUDr. Radima
J. Šráma, DrSc.: „Pokud se agrolesnictví
podaří do českého zemědělství zavést,
bude naše zemědělská krajina pestřejší,
estetičtější, ale hlavně trvale udržitelná.
Očekáváme, že v brzké době se agrolesnictví stane jedním ze zásadních
nástrojů adaptace krajiny na klimatickou
změnu a cestou ke zlepšení jejího stavu
i po stránce ochrany půdy, biodiverzity
i rozložení produkčních a ekonomických
rizik.“
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TEXT A FOTO: KOLEKTIV YIT STAVO S.R.O.

krajina

Revitalizace Rokytky
HLOUBĚTÍN – PILOTNÍ PROJEKT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY
V SOUVISLOSTI S PŘÍPRAVOU NA KLIMATICKÉ ZMĚNY
O developerských projektech se ještě v nedávné
minulosti mluvilo často v negativních souvislostech
a zdůrazňovaly se momenty jako zisk za každou
cenu na úkor kvality, občanské vybavenosti a životního prostředí.
Níže uvedený projekt SUOMI HLOUBĚTÍN je však
příkladem toho, že toto paradigma může a často
i je v dnešní době překonáno. I bytová výstavba
může být vedena s důrazem na kvalitu životního
prostředí a dokonce přispívat k minimalizaci
přírodních efektů, které aktuálně považujeme
za negativní. Poté, co investor YIT Stavo s.r.o koupil
pozemky lokality bývalé nouzové kolonie Čína mezi
Kolbenovou ulicí a Rokytkou od předchozího vlastníka spolu s příslušnými povoleními, se ukázalo,
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Klíčovou se ukázala být problematika nakládání s dešťovou
vodou. Zatímco stavebník začal realizovat první etapu stavby
nazvané SUOMI HLOUBĚTÍN, přišel Magistrát hlavního města
Prahy s námětem a žádostí na úpravu stávajícího návrhu centrální
retenční nádrže u Rokytky, na kterou byl potrubím celý projekt
napojen. Vizí bylo realizovat retenční nádrž přírodním způsobem
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Původní stav okolí říčky

PŮVODNÍ STAV ŘÍČKY ROKYTKY
• Regulovaný́ tok s rychle proudící vodou
• Nepřístupné strmé hluboké břehy po obou stranách toku
• Riziko pádu do vody
• Stromoví v mizerném stavu, leckde za hranicí životnosti

s minimalizací technických stavebních objektů a prohloubením
stávající nivy. Cílem bylo vytvořit zde mimo jiné přírodní prostor
pro rekreaci.
K požadavku magistrátu se následně připojily i Lesy hl. m.
Prahy. Z původně povoleného areálového odtoku 79 l/s byl stavebník během stavby rázem postaven před limit 3 l/s z hektaru!
Dlužno dodat, že požadavky jak odboru ochrany prostředí
MHMP, tak i příspěvkové organizace Lesy hl. m. Prahy stavebník
chápal a svým způsobem se nerozcházely s firemními hodnotami
YIT Stavo s.r.o, která klade důraz na trvale udržitelný rozvoj výstavby již mnohem déle, než se to stalo módou.

Z TOHO PLYNOUCÍ ZÁMĚR REVITALIZACE ŘÍČKY
ROKYTKY - ZÁMĚR
• Zvětšení rozsahu vodního toku a tím i jeho kapacity =
ochrana proti bleskové povodni
• Vytvoření příznivého prostředí pro vodní živočichy = podpora
biodiverzity
• Stabilní mělké koryto s pomaleji proudící vodou = bezpečnější
vodní tok
• Podpora růstu okolní vegetace
• Vytvoření příjemného prostředí k trávení volného času =
zpřístupnění koryta

Meandry
říčky
Rokytky
a centrální
zasakovací
prostor
(Původní
záměr revitalizace
Rokytky
očima
architekta)

Výše uvedené požadavky však znamenaly zásadnější změnu
odvodnění části projektu. Kromě upraveného zvětšeného řešení
centrálního zasakovacího prostoru na celkových 1100 m2 a asi
1000 m3 objemu byl tak projekt doplněn i o návrh zpomalení
vlastního toku Rokytky s doplněním o meandry.
Koryto pak bylo doplněno o prvky dřevní hmoty kotvené tak,
aby nedošlo k jejich odplavení za průtoku velkých vod. V místě
paty svahu jsou patky z těžkého kamenného záhozu do 200 kg.
Centrální
zasakovací
objekt
a meandry
Rokytky
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Z průběhu realizace meandrů a CZO – 03-08/2019
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Dnešní stav k 09/2019
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LID
Revitalizací Rokytky ale věc nekončila. Aby bylo možné zadržet
více vody v krajině, bylo nutné využít i mimo vlastní Rokytku
prvky systému LID, tedy low impact developmentu. V zásadě jde
o systém hydroekologického managementu území, využívajícího
přírodní vegetační cykly. Systém pomáhá zvyšovat biodiverzitu,
maximalizuje infiltraci, zpomaluje průtok vody a pomáhá vodu
distribuovat přímo v místě, namísto jejího bezhlavého odvádění
z krajiny.
Cílem systému je tak různými prostředky regulovat průtok
vody územím, dočasně vodu zadržovat jak v zakrytých či odkrytých nádržích, korytech či výkopech s dávkovaným přepouštěním,
tak i v nádržích se stálou vodní hladinou, oddělovat sedimenty
z vody průtokem přes porézní povrchy, umožňovat vertikální
průtok dešťové vody do spodních vod i zachycovat a přeměňovat
případné splavené škodliviny.
Projekt byl tímto způsobem upraven i v částech odvodnění
jednotlivých bytových domů a společných veřejných ploch. Až
na výjimky jsou tak jednotlivé bytové domy doplněny návrhem
retenčních jímek s přečerpáváním pro zálivku společných prostor. Přepad z těchto těles je pak napojen na venkovní rozvody –
zatravněná retenční koryta se systémem trubních přepadů vedou
do velkoplošných prolehů, otevřených mělkých příkopů se
vsakovací funkcí a teprve následně doputuje zbytek vody do
Kamenné
podloží
napomáhá
usměrnění
toku.

centrálního zasakovacího prostoru a odtud přepadem až do
Rokytky.
U odvodnění veřejných komunikací, chodníků a náměstí je
systém podobný. Zpevněné plochy svádí vodu do přilehlých
zelených rigolů se stromy, které jsou propojeny podzemními
štěrkovými polštáři a částečně také bezpečnostními trubními
propoji a koryty. Dešťové vody jsou tak opět odváděny do velkoplošných vsakovacích prolehů a následně centrálním zasakovacím
prostorem až do Rokytky.
Tím se dosáhlo maximálního zpomalení odtoku srážkových
vod z území a snížení zátěže recipientu vodami odtékajícími ze
zastavěného území na úrovni cca 26 l/s z celého devítihektarového
území.
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vsáknout

rozprostřít
Shromáždění dešťové vody v
nádržích se stálou vodní
hladinou.

tvrdá infrastruktura

mechanické

Dočasné shromáždění
dešťové vody v zakrytých,
nebo odkrytých nádržích,
korytech a výkopech s
dávkovaný vypouštěním do
okolí.

Shromáždění dešťové
vody v nádržích se stálou
vodní hladinou.

biologické

zpomalit
Regulace průtoku dešťové vody

Vertikální průtok dešťové
vody půdou do spodních
vod.

Proces oddělování,
zachycování a přeměny
škodlivin.

měkká infrastruktura

Vysvětlení ukazují obrázky na této dvoustraně, zdrojem je
publikace LID, z Fay Jones School of Architecture Aniversity of
Arkansas. Fotografie a výkresy níže uvedené byly pak pořízeny
společností YIT Stavo s.r.o. na lokalitě Suomi Hloubětín.
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VSAKOVACÍ NÁDRŽE
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PRŮLEHY

Příprava
podkladu
vsakovacího
rigolu

RETENČNÍ NÁDRŽ

Finální stav
po
dokončení
všech úprav

KORYTA
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Stavebník však v této chvíli stále čelí otázce, jak nový způsob
přírodního typu odvodnění zadržující vodu v krajině dořešit
optimálně majetkoprávně. Čím víc jsou totiž slyšet shůry hlasy
hlásající podporu trvale udržitelného rozvoje, tím víc člověk vnímá
nevůli ze strany servisních organizací, které by měly, případně
veřejných ploch takové systémy spravovat. Bohužel vsakovací
„dolík“ není kanalizační trubka, a tak si s ním ve vztahu k servisu
zatím veřejná správa neumí nebo nechce poradit. Nechceme však

ZÁVĚREM
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Aktuálně je zrealizován centrální zasakovací prostor, revitalizace Rokytky a provedena 4. etapa Lahti užitím prvků LID.
Na celkové délce toku cca 295 metrů bylo v rámci revitalizace Rokytky a přilehlých svahů osazeno 800 tun zpevňujících
balvanů, odvezeno 410 t zeminy se stavebním odpadem (cihly,
betony, dřevo, kov),dále nepoužitelné pro zásypy, cca 30 t směsného odpadu – nejčastěji kabelových bužírek a zbytky po bezdomovcích, 74 t bioodpadu.
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koncovým servisním organizacím křivdit. Až na výjimky byly při
projednání všichni z návrhu systému nadšeni. Problém je tak patrně
někde jinde – a to v nastavení projekčních standardů, vztahů se
zřizovateli těchto organizací a v alokaci potřebných prostředků.
Zatím je stav v nešťastné, ale velmi tradiční situaci, kdy jsou
na stavebníka kladeny požadavky zadržovat vodu v krajině, ale
předbíhají zbytek systému, který́ nastaven není. Zdá se ale, že by
se mohlo blýskat na lepší časy.

www:yit.cz
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TEXT: PETR HAVEL, FOTO: NINA HAVLOVÁ

zemědělství
SPOLEČNÁ

ZEMĚDĚLSKÁ
POLITIKA EU
BUDE ZELENĚJŠÍ

Příklad rozčlenění krajiny krajinnými prvky

Nejen na prohlubující se dopady klimatických změn,
ale i na brexit a nové priority EU (například bezpečnost)
bude reagovat i rozpočet a struktura dotací Společné
zemědělské politiky EU (SZP) po roce 2020. Tak či tak se
objem dotací do zemědělství sníží, což mimo jiné znamená
potřebu účelněji zemědělské podpory zaměřit a distribuovat.

V
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še je ale stále ještě ve stadiu diskusí, ačkoli by nová pravidla pro SZP měla platit už od počátku roku 2021. To se
však zřejmě nestane, a reálně tak lze počítat s ročním
odkladem, obdobně jako tomu bylo při startu právě probíhajícího
rozpočtového období. Lze tak předpokládat, že stávající nastavení
dotací a podmínky pro jejich čerpání budou platné ještě po dobu
dalších dvou let.
Hlavním důvodem zpoždění byly letošní volby do Evropského
parlamentu (EP) a následné nové složení Evropské komise (EK).
Odraz nového složení EP i EK se přitom do SZP zcela jistě promítne, což může pro část zemědělců (nejen) v ČR znamenat komplikace. V parlamentu i komisi totiž posílily strany i osoby s větším
akcentem na environmentální priority, takže pozměněná SZP bude
nejen oproti současnému stavu, ale také oproti návrhům, které jako
podklad pro diskusi schválily rozhodující výbory EP (zemědělský
a pro životní prostředí) ještě před volbami, více zaměřená na
ochranu životního prostředí a adaptace na klimatické změny.
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Otázkou však je, jak na to budou evropští zemědělci reagovat.
Zdaleka nejen těm našim se totiž zdá, že evropští politici a zejména ochranářské organizace považují zemědělství za původce všeho
negativního, co se v životním prostředí odehrává, a budou-li
ochránci příliš „tlačit na pilu“, může nastat systémový konflikt
mezi návrhem SZP a podnikateli v zemědělství. To by mimo jiné
mohlo vést ke koncentraci podnikání v zemědělství v EU, neboť
by z trhu zmizely zejména menší podniky a mikropodniky na
bázi rodinných farem nebo zemědělské podniky jednotlivých
fyzických osob, jejichž finanční situace je již dnes na hranici
únosnosti. Ačkoli v ČR se opakovaně poukazuje na skutečnost, že
platy v zemědělství jsou nižší, než je průměr mezd v národním
hospodářství, jsou platy v zemědělství v ČR v uvedeném porovnání téměř nejvyšší v rámci EU. To se ovšem veřejně neprezentuje.
Signály o nespokojenosti se „zelenáním“ evropské zemědělské politiky se přitom množí. Vyplynulo to i z nedávného setkání
zástupců bavorských rodinných farem s naší Asociací soukromého
zemědělství ČR v Praze, při kterém sedláci z Bavorska poukázali
na rizika zpřísňujících se požadavků při ošetřování hospodářských
plodin nebo na animal welfare (pohodu zvířat). Ačkoli se o tom
u nás příliš nemluví, v „zemědělské velmoci“ EU, Francii, krachuje nebo se chystá k ukončení své činnost množství menších
farmářů, a obdobně je tomu i v jiných zemích EU. Právě rodinné
farmy jsou přitom základem evropského zemědělství, na rozdíl od
ČR. Ale i u nás se podíl sedláků na HDP zemědělství i na

obhospodařování zemědělské půdy zvyšuje a dosáhl již podílu
zhruba 40 procent. Hlavní výzvou pro budoucí SZP je tak obhájit
existenci rodinných farem zejména oproti velkým korporátním
průmyslovým zemědělcům. Nejde jen o zemědělskou prioritu –
rodinné farmy jsou důležitým zaměstnavatelem na venkově, se
vztahem ke konkrétní lokalitě a se vztahem k půdě a krajině, v níž
hospodaří. Tedy se vztahem k životnímu prostředí. Diskuse o tom,
jak v praxi zajistit udržitelné evropské zemědělství, tak bude základní linií při stanovování parametrů SZP od roku 2021 (tedy spíše
2022). Diskusní aktivity již také začínají nabírat na obrátkách. Jen
před pár týdny se například celkem 50 poslanců EP ze sedmi
různých politických skupin rozhodlo, že obnoví pracovní skupinu
„Biodiverzita, lov, krajina“. Iniciátory skupiny se stal Evropský
svaz vlastníků půdy (ELO) a Evropská federace pro lov a ochranu
přírody (FACE). Právě účast vlastníků je v diskusích velmi důležitá, nejen u nás, ale i v EU hospodaří zemědělci na pronajaté
půdě. Bohužel v ČR byli dosud vlastníci z tvorby zemědělských
zákonů či stanovování parametrů dotací či podmínek hospodaření na půdě v zásadě vyloučeni, a mimo jiné i to bude jistě
komplikací při stanovování parametrů tuzemského zemědělství do
budoucnosti.
Plánované změny ve prospěch šetrnějšího hospodaření
v krajině si uvědomuje i naše Ministerstvo zemědělství. Podle
ministra Miroslava Tomana „je návrh SZP 2020 mnohem
ambicióznější ve vztahu k životnímu prostředí, a to formou
prosazování „ozeleněné“ Společné zemědělské politiky“. Tomu
však bohužel zatím neodpovídá pozice ČR k reformě SZP, která
stále nehodlá ustoupit z kategorického odmítání krácení dotací
největším zemědělským podnikům – zastropování. To ale
s pravděpodobností hraničící s jistotou nastane, stejně jako lze
předpokládat řadu dalších opatření, která mohou výrazně ovlivnit
podobu zemědělství (nejen) u nás v následujících letech.
Podívejme se proto alespoň na některá z nich.

Nejčastějším opatřením, které se v souvislosti s diskusemi
o budoucí podobě SZP v naší zemi řeší, je právě zmiňované
zastropování. Podle dosud posledního usnesení bývalého
zemědělského výboru EP by mělo být zavedeno povinné krácení
dotací od hranice dotací ve výši 100 000 eur na podnik ročně. To
by ale velkým zemědělským podnikům moc neuškodilo, záleželo
by také na tom, zdali by si tyto podniky mohly odpočítat náklady
na zaměstnance. Výbor zatím navrhuje možnost odpočtu ve výši
maximálně 50 procent způsobilých nákladů, ve hře je ale také
možnost, že by si zemědělské podniky náklady na zaměstnance
odpočítat nesměly, a také nižší hranice krácení dotací, již od hranice 60 000 eur příjmů na podnik. V takovém případě by největší zemědělské podniky měly podpory krácené výrazně, což by
ovšem stále ještě neznamenalo, že budou krachovat, jak se v ČR
často zmiňuje.
V prvé řadě totiž půjde o to, jaké dotace budou do krácení spadat. Ani těm největším zemědělským podnikům by totiž nemusely
být snižovány podpory v těch typech dotací, které by podniky
čerpaly na takzvaná „agroenvironmentální opatření“, tedy na
hospodaření k přírodě šetrným způsobem. Peníze ze zastropování
kromě toho zůstanou v členských zemích, jen je nebude možné
použít na podporu zemědělské produkce. Na co použity být
mohou, je dalším z bodů diskusí, lze ale předpokládat, že půjde
o různá, již zmiňovaná adaptační opatření, programy související
s rozvojem venkova a obecně na projekty „zelené politiky“.
Lidově řečeno – pokud budou i ti největší zemědělci v krajině podnikat tak, aby zlepšovali stav krajiny a její pestrost, nebo zlepšovali vodní bilanci či kvalitu vod v příslušných lokalitách, mohli by
získat peníze na tyto účely.
Dalším důležitým prvkem dotační politiky EU v rámci
budoucí SZP má být povinné zavedení takzvané redistribuční platby. V praxi jde o vyšší sazbu dotace na „první hektary“, což je
určité dotační zvýhodnění menších, spíše však středně velkých

Do krajiny
se vrátí
drobné
vodní
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mokřady.
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dosavadních představ EU by měl členský stát na redistributivní
platbu vyčlenit alespoň 10 procent z rozpočtu na přímé platby.
Teprve v poslední době (například v rámci diskusí na letošní
výstavě Země živitelka v Českých Budějovicích) se v ČR rozbíhá
téma takzvaného aktivního (v minulosti se používal pojem
„skutečného“) zemědělce. Institut aktivního zemědělce byl přitom
v minulosti po nějakou dobu uplatňován, postupně různě modifikován a nakonec se od něj prakticky ustoupilo. Nastavit správně
pravidla totiž není a nebude jednoduché. Principem tohoto
opatření je, že nárok na dotace by měl mít právě jen aktivní
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podniků. I tady ale bude předmětem velkých diskusí počet
„prvních hektarů“, které budou předmětem zvýšené dotační podpory. V současném programovém období se přitom uvažovalo
o ploše 89 hektarů, nyní se uvažuje o hranici 133 hektarů, což je
v ČR průměrná výměra plochy obhospodařované jedním
zemědělským podnikem. Existují však také úvahy o ještě větší
výměře (200 hektarů i více). S povinnou zvýšenou platbou na
„první hektary“ naše Ministerstvo zemědělství souhlasí, což
v praxi znamená, že tento prvek bude i u nás prakticky jistě
uplatněn. Jen jde o to, kolik těch „prvních hektarů“ bude. Podle
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zemědělec, měřítkem je pak podíl příjmů ze zemědělské prvovýroby na jeho příjmech. Jako podíl „povinných“ zemědělských příjmů
se diskutuje 50 procent, případně 30 procent, přičemž volba procentního podílu je velmi důležitá. Zejména v EU existuje totiž
velké množství malých a mikrozemědělců, pro které příjmy ze
zemědělství nepředstavují dominantní příjmy. Mnozí mají
například i běžná občanská povolání, případně se zabývají více
podnikáním, které je sice se zemědělstvím spojené, ale o prvovýrobu v pravém slova smyslu nejde. Typickým příkladem je agroturistika nebo provozování různých penzionů, v nichž se vaří
Revitalizace toku v zemědělské krajině,
přirozené koryto potoka Zelenka

z lokálních surovin, třeba i od penzion provozujícího zemědělce.
Pokud by přitom takoví podnikatelé ztratili nárok na zemědělské dotace, je opět reálným rizikem možné ukončení jejich
podnikání v zemědělství a také pokles nabídky služeb na venkově
jako takovém. Otázkou tak zůstává, zdali má institut aktivního
zemědělce smysl, a za jakých okolností. Vše nicméně nasvědčuje
tomu, že smysl má, ale i v tomto případě by měla být nějaká
dolní hranice příjmů ze zemědělství a naopak horní hranice
celkových tržeb příslušných podniků.
Na jednu stranu je totiž zřejmé, že dotace směrované jen na
aktivní zemědělce zabraňují v principu odplývání finančních
prostředků mimo obor, a v tomto smyslu zavedení podmínky
aktivního zemědělce smysl má. Na druhou stranu mohou ale z kola
vypadnout i zemědělské podniky, které se na zemědělské produkci
skutečně podílejí a v souvislosti s dalším jejím zpracováním nebo
navazujícími službami se také podílejí na rozvoji venkova.
Obhajoba oprávněnosti čerpat dotace aktivními zemědělci také
nepochybně přinese další nárůst administrativy. Proto nejen v ČR
zavedení aktivního zemědělce moc velkou podporu nemá. Mimo
jiné by to totiž znamenalo, že na zemědělské dotace by neměl
nárok Holding Agrofert, v němž představuje zemědělství minoritu
v porovnání s celkovým podnikatelským rozkročením (například
výrobou chemie), takže by tento holding podmínku pro čerpání
dotací nesplňoval.
Z finančních podpor do zemědělství by měla zelená opatření
představovat 30 až 40 procent z veškerých dotací. Záleží ale
samozřejmě také na tom, co bude do takových opatření zahrnuto.
Budoucí diskuse tak budou jistě emotivní, jejich výsledek ne vždy
předvídatelný a dopady do zemědělství nemalé. Životní prostředí
na tom ale v každém případě vydělá.

Nelesní
zeleň jako
krajinný
prvek

www.nase-voda.cz
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TEXT: MICHAELA DOČEKALOVÁ, FOTO: ARCHIV

katastrofy

BEKYNĚ
řekni, kde ty lesy jsou ….....

Les
napadený
bekyní
mniškou

O nenápadném šedém motýlu – bekyni mnišce (Lymantria monarcha) se
v poslední době příliš nemluví, dá se říci, že u široké veřejnosti upadla kvůli
svému nyní nechvalně známému příbuznému – lýkožroutu smrkovému – skoro
v zapomnění. Byly však v minulých stoletích doby, kdy stejně jako nyní
kůrovec za sebou zanechávala spouš ve formě holožíru – stovky a tisíce
hektarů mrtvého lesa.

B
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ekyně mniška spadá do kategorie
foliofágního (listožravého) hmyzu. Jehlice a listy poškozuje pouze housenka (sežere přibližně 1000 jehlic),
neboť dospělý jedinec trávicí ústrojí vůbec
nemá. Smrk hyne při ztrátě více než 70 %
jehlic, borovice při ztrátě více než 90 %.
Mniška nejvíce ohrožovala (a nutno říci,
že stále ohrožuje) lokality s monokulturními smrkovými porosty středního
a staršího věku v pahorkatinách a vrchovinách, zejména pak takové, které se nacházejí v místech historických ohnisek přemnožení (okolí Brd, střední Posázaví, širší
okolí Českomoravské vrchoviny a Drahanská vrchovina ). V letech 1906-1910
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přišla první velká kalamita ve 20. století
u nás, tu však překonala další v letech
1917-1921, která byla navíc podpořená
malým úhrnem srážek a zřejmě i tím, že
k plošnému poškození lesů došlo koncem
1. světové války, kdy se na údržbu lesa
a monitorování škůdců příliš nehledělo.
Zasaženo bylo 600 tisíc hektarů lesa,
objem vytěženého dřeva byl odhadnutý na
17 miliónů m3. Dodnes na mnoha místech
tehdy zasažených ploch lesa zůstaly
památné kameny s vyrytým osudným
letopočtem kalamity a s obrázkem nebo
prostým nápisem – zničeno mniškou.
Vláda se tehdy snažila všemožně
podpořit snahu majitelů lesa o zastavení

Housenka bekyně mnišky (Lymantria monarcha)
Dospělý jedinec bekyně mnišky

šíření škůdce. Lesníci dostali na pomoc
vojáky, po školách kolovaly výzvy
k dětem lákající je i na odměnu jednoho
halíře za motýla. Jak popisovaly Národní
listy z té doby, večer se zapalovaly i ohně:
„Motýli se slétali k ohňům v takových
houfech, že četné ohně udusili.“ Na kmeny stromu se nanášely speciální lepící
pruhy, aby se na nich motýli lezoucí po
kmeni přilepili. K hubení se tehdy používaly i feromonové klícky, do kterých se
umístila samička. Lesníci s jejich pomocí
monitorovali četnost výskytu škůdce.
Tento princip sexuálních feromonů je
ostatně využíván i dnes – může se použít
například k dezorientaci samců, v ohroženém porostu se vytvoří oblak vyšší koncentrace umělé vůně, a tím se samečkům
hledání samičky zkomplikuje, nebo dokonce znemožní. Budoucnost má jistě
i výzkum komunikačních látek hmyzu –
např.ovipozičních feromonů sloužících
k signalizaci, že je na tom místě již
nakladeno. Největší význam má však

samozřejmě prevence a tou je výsadba
druhově pestrých porostů. Bekyně mniška
ohrožuje listnaté i jehličnaté lesy, ale
zatímco ty listnaté jsou po holožíru sice
oslabené, ale dokáží se znovu olistit, pro
jehličiny to obvykle znamená rychlý
konec. Proč tedy majitelé lesů nechají
navzdory zkušenostem z minulých kalamit
vysázet většinou opět jednodruhové smrkové porosty? A proč se tak stalo i po
kalamitě ve dvacátých letech 20. století,
vždyť už tehdy zde byli vystudovaní
odborníci a koneckonců i selský rozum napoví, že pokud nebude les smíšený, bude
z hlediska možného napadení škůdcem
velice zranitelný. Ale i když tehdy odborníci z lesnických škol věděli, jak hospodařit v lese – naše lesnictví mělo již za
Rakousko-Uherska velkou tradici – opět
došlo k plošnému vysazování smrkových monokultur. Zakopaný pes bude asi
i v tom, že poslední slovo ve skladbě lesa
má jeho majitel. A marná sláva, majitel
chce na svém majetku vydělat. Je sice
prospěšné, že les plní i jiné funkce –
rekreační, klimatickou (pozitivní účinky
na ovzduší), vodní (zadržuje vodu a chrání
proti povodni), půdoochrannou, ….., ale
z žádné z těchto funkcí neměl a nemá majitel ani korunu. Můžeme tedy majitelům
lesa spílat do zaslepenců, hrabivců a lidem necitelných k přírodě, ale na druhou
stranu musíme přijmout fakt, že se chtějí
dočkat v co nejkratší době zisku ze svého
majetku. Zůstává tedy na státu, aby
nějakým způsobem ocenil i tyto další
funkce lesa a motivoval tak vlastníky
k jinému přístupu při zakládání nového
lesního porostu (evropské dotace z Programu rozvoje venkova 2014 – 2020 na
hospodaření v lesích sice vlastníka lesa
podpoří, ale o dlouhodobém ocenění funkcí se skutečně hovořit nedá).
Do emočně vypjatých diskuzí o tom,
jak s napadeným lesem postupovat a jak
ho následně regenerovat, bychom se my,
kteří jsme nevystudovali tento obor a ne-

Pomníky
kalamitě
způsobené
bekyní
mniškou
v letech
1917-21

věnujeme se mu profesionálně, neměli
pouštět. Svůj názor má jistě právo každý
říci a bude nutně zkreslený úhlem jeho
pohledu – obyvatel Horské Kvildy (nedaleko této obce je pomník zemřelé
Šumavy se jmény těch, kteří navrhli
současnou politiku bezzásahovosti v napadených lokalitách) bude mít patrně jiný
názor než aktivista přivazující se ke
stromům. Pokud se stejně jako já řadíte jen
k vlastníkům půdy za oknem v květináči,
lesní škůdce na váš majetek přímý vliv mít
nebude, ale kam půjdete v létě na houby?
Zkoušeli jste jet po cyklostezce vedoucí
k pramenům Vltavy v poslední době na
kole? Usmažíte se na betonové cestě mezi
trčícími torzy stromů, atd atd. Zkrátka
kalamity způsobené lesním škůdcem měly
a mají dopad na nás všechny. Zkuste se
třeba zapojit do kampaně Sázíme budoucnost (www.sazimebudoucnost.cz), i když
žádný pozemek nemáte. Doufejme, že naši
politici spolu s odborníky vymyslí nějaký
postup, aby za sto let nevyšel v Nice
podobný článek o nerozumných lesních
hospodářích z 20.tých let 21.století ...
ww.vulhm.cz, www.lesycr.cz, www.wikipedie.cz
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evvo

KAJMANI NA SMÍCHOVĚ
NOVINKY ZE STANICE PŘÍRODOVĚDCŮ DOMU DĚTÍ A MLÁDEŽE V PRAZE 5
Znáte Stanici přírodovědců v Praze 5 na Smíchově? Určitě jste o ní
již někdy slyšeli a mnozí z vás tuto oázu exotického a domácího
zvířectva a rostlin osobně navštívili. Málokdo ale ví, že zde vloni
v září došlo k radostné události. Dne 13.9. 2018 zde přišlo na svět
11 kajmaních mlá at. Jedná se o kajmany trpasličí. Letos jim je tedy
rok a dobře prospívají. Dělají radost členům terarijních kroužků
i návštěvníkům Stanice.

Požádali jsme o rozhovor ředitelku Stanice
přírodovědců RNDr. Vlastu Coufalovou,
aby nám prozradila, co je u nich v letošním
školním roce nového a na co se školy
a veřejnost mohou těšit:
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Paní ředitelko, první otázka bude
patřit úspěšné chovatelské události
s kajmany. Jak se daří ročním kajmaním mláďatům? Mohou se školy
nebo široká veřejnost přijít osobně
na mláďata podívat?
Daří se jim dobře. Jedná se o první
mláďata našeho páru kajmanů trpasličích.
Mají velké terárium v sále, kde jsou
k vidění při akcích pro veřejnost, výstavách a výukových programech. Seznámit se s snimi mohou také děti, které
k nám chodí pravidelně do kroužků a do
školky – centra pro předškolní děti.
Účastníci biologických a zeměpisných
olympiád u nich dokonce píší své testy.
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Rodiče kajmaních mláďat žijí v expozici
v tropickém teráriu a návštěvníci tak
mohou pozorovat, do jaké velikosti naše
roztomilá mláďata jednou dorostou. Většinu dětí pak přejde touha mít kajmánka
doma. Přestože se jedná o kajmany
trpasličí, v dospělosti měří 1,5 m.
Na vašich internetových stránkách
nabízíte 20 výukových programů pro
školy. Můžete nám o nich prozradit
něco bližšího? Jak si má učitel z vaší
nabídky vybírat?
V první řadě doporučujeme všem školám, které nás dosud neznají, mají málo
času nebo přijíždějí na návštěvu z větší
dálky, aby si objednaly komentovanou
prohlídku Stanice, která trvá 45 minut.
Děti v doprovodu lektora projdou venkovní i vnitřní expozice, uvidí zvířata
zblízka a poslechnou si o nich zajímavosti.
Lektoři umí přizpůsobit vyprávění dětem

RNDr. Vlasta Coufalová, 25. 5. 1978
ve Vrchlabí, vystudovala PřF UK, obor
učitelství biologie a geologie, diplomovou práci dělala na Ústavu geologie,
mineralogie a nerostných zdrojů. Jako
výstup didaktické práce byla vytvořena
webová stránka Mineralogie pro školy.
Na Stanici přírodovědců nastoupila
v roce 1999 jako externistka na vedení
kroužku Kameníček. Od roku 2002
pracovala na plný úvazek jako pedagog
(se dvěma mateřskými pauzami).
Od září 2017 zastává funkci zástupce
ředitele pro Stanici přírodovědců DDM
hl. m. Prahy. Ve stanici vede geologické
a mineralogické kroužky.

Vajíčko a kajmani v den vylíhnutí (1, 2). Vejce
má pevnou vápenitou schránku a mládě je
v něm zatočené. Těsně před vylíhnutím se mlá ata z vajíček ozývají, dalo by se to přirovnat ke
kuňkání.
Dole: Program mikroskopování (3) – každý žák
pracuje s jedním mikroskopem, vytváří si
i jednoduché preparáty.

1

2

ze školky i středoškolákům. Mají přírodovědné vzdělání i chovatelské zkušenosti.
Na rozdíl od našich zvířat lektoři nekoušou a děti se jich mohou ptát na všechno, co je o chovaných zvířatech zajímá.
Z pravidelných programů mají školy
velký zájem o program Mikroskopování,
které navazuje na RVP ve školách. Žáci se
tu věnují pozorování především prvoků,
řas nebo morfologie hmyzu. Jednoduchý
preparát si v průběhu programu vyrobí
sami. Jsme vybaveni mikroskopy a binolupami, kterými všechny školy nedisponují,
nebo nemají časovou dotaci na laboratorní
práce přímo ve škole.

Pro zájemce o teraristiku máme připraveny výukové programy Plazi nebo
Obojživelníci, které u žáků patří mezi
vůbec nejoblíbenější. Zblízka se setkají se
zástupci těchto skupin. Třída navštíví
učebnu teraristiky, která je přístupná jen
našim kroužkům (veřejnosti jen při
vybraných akcích). Chováme tu drobné
obojživelníky a plazy. Žáci vidí zblízka
vajíčka, pulce, mláďata, dospělá zvířata,
ale i hadí svlečky, prázdná hadí i želví
vajíčka, želví krunýře, krokodýlí zuby…
a spoustu dalších pokladů, kterých se
někteří lidé štítí a my z nich máme radost.
V tropickém teráriu potkají krokodýla nil-

3

ského, který letos oslavil čtyřicítku, varana
skvrnitého, krajty tmavé, kajmany, leguány, kajmanky a želvy pardálí.
Kromě doplnění učiva přírodopisu
a biologie si ukáží, že chov zvířete není
jen koníček, ale i spousta práce a velká
zodpovědnost. Péče o terarijní zvířata je
ještě obtížnější například v době prázdnin
a dovolených, protože širší rodiny mívají
při hlídání zvířat problém například na
hada sáhnout, natož ho nakrmit myškou.
Program Ekosystém pole s pečením
housek může být zajímavým zpestřením
pobytu ve Stanici. Za bylinkovou zahrádkou máme postavenou pec na dřevo. Děti
si samy upletou housku, kterou během programu upečeme. Děti si prohlédnou různé
druhy obilovin (máme praktické ukázky)
a seznámí se s jejich využitím v potravinářství. Když se zhorší počasí,
můžeme housky upéct i v troubě, ale pec
má větší kouzlo.
Jak může učitel získat podrobnější
informace ke všem nabízeným
výukovým programům?
Kompletní přehled výukových programů i s anotacemi najdete na našich webových stránkách www.ddmpraha.cz/stanice-prirodovedcu. Objednání je možné
u kolegyně Kamily Doktorové na mailu
doktorova@ddmpraha.cz, neváhejte se na
ni obrátit i s dalšími případnými dotazy
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6

7

5

3

9
8
Žluté hádě (na obrázku 4) je mládě krajty zelené (5). Z vajíčka se právě líhne želva pardálí (6). Vajíčko
má velikost pingpongového míčku, dospělá želva měří 50 cm. Naše kroužky se setkají i s chovem
ještěrky perlové (7). Krajta královská (8) je ve stálé expozici tropického terária.
Třída, která k nám přijde na program Ekosystém pole, se může těšit na vlastnoručně vyrobenou
voňavou svačinku. V peci pečeme i na některých akcích pro veřejnost (9, 10).

10

k programům. Na webu je i spousta dalších
informací o Stanici a kontakty na kolegy,
kteří mají jednotlivé úseky (akce, tábory,
kroužky, soutěže…) na starosti. Pokud nás
nezastihnete na telefonu, nezoufejte
a zkuste mail, určitě Vám odpovíme.
Hodně času totiž trávíme mimo kancelář
buď přímo s dětmi, nebo přípravou akcí.
Nejaktuálnější informace a fotky jsou
dostupné na naší facebookové stránce.
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Nabízíte kromě výukových programů
také jiné akce pro školy?
Ano, pravidelně každý rok pořádáme
tzv. vánoční a velikonoční dílny. Účastníci
si zde mohou pod vedením naší zahradnice
Aleny Žbirkové vlastnoručně vyrobit
tradiční dekoraci. Zajišťujeme všechen
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11

13

12

Na loňské jarní výstavě „Ve skle a na skle“ (13) byly v expozici například ropuchy síťkované (11).
Příchozí děti jsme prosili, aby vydržely nesahat na skla a ta zůstala čistá. Rosničky včelí (12) si ale říct
nedaly a tak měli chovatelé každé ráno plné ruce práce s leštěním výstavních terárií. Některé exempláře
je potřeba na větvích hledat, protože mají dokonalé maskování, jako třeba kubánský endemit chameleolis (14).

materiál – větvičky, drátky, přízdoby,
vrbové proutky… U nás už se „jen tvoří“
v příjemné atmosféře a učitelé nejsou
zatíženi nákupy a uklízením třídy. Dílny
jsou proto hodně oblíbené a rychle
zaplněné. Dopoledne ve všední dny jsou
určeny školám a jeden den o víkendu
i veřejnosti.
Připravujete pro letošní školní rok
nějakou zajímavou výstavu? Loni jste
měli téma „Na skle a ve skle“. Na co
se návštěvníci mohou těšit v letošním
školním roce a kdy?
Připravujeme výstavu, která se bude
týkat obojživelníků a plazů. Podrobnější
přiblížení tématu zatím nemůžu prozradit.
Proběhne v termínu od 20. do 26. 4. 2020.
Týden se někomu může zdát málo, ale my
vystavujeme živá zvířata, která jsou na
dobu výstavy umístěna v jiných teráriích,
než kde jsou zvyklá. Některá jsou zapůjčená od chovatelů (např. členů Teraspolu), kteří důvěřují našemu chovateli
Honzovi Hříbalovi natolik, že u nás své
často hodně vzácné exempláře vystaví.
Školní třída, která k nám přijde, bude
rozdělena na dvě poloviny, část žáků si
prohlédne výstavu s odborným komentářem našeho lektora Pavla Révaye a druhá
si projde s druhým lektorem tropické

14
terárium. Pak se vystřídají. Všechny děti
uvidí zvířata z bezprostřední blízkosti.
Výstava bude odborně zaměřená, na
své si ovšem přijdou nejen dlouholetí teraristé, školní skupiny, ale i rodiny s dětmi.
Všechny zájemce srdečně zveme!
Co poradíte našim čtenářům pro
případ, že by se rozhodovali pro
vycházku do Stanice přírodovědců?
Před naplánováním výletu do naší
Stanice je rozhodně nutné prostudovat otevírací dobou Stanice. Aktuální
najdete vždy na našem webu. Zahrada je

pravidelně otevřená ve všední dny od 8 do
19 hodin, v pátky do 17 hodin. V září,
říjnu, dubnu, květnu a červnu máme
otevřené i soboty od 9 do 17 hodin.
Prázdninová otevírací doba se liší. Vstup
do zahrady je volný, návštěvníci uvidí
výběhy s klokany, prasátky, poníky,
andulkami a sovou. Děti si mohou pohrát
na dětském hřišti. V areálu je naučná stezka a zajímavá expozice rostlin a dřevin.
Skleník s tropickým teráriem je během
školního roku pro veřejnost otevřen
v úterý od 14 do 18 hodin, ve středu od 9
do 12 a od 14 do 16 hodin a ve čtvrtek od
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14 do 16 hodin. V jeho provozní době je
u našich zahradníků možné zakoupit
bylinky a pokojové rostliny. Vstupné je
symbolické: 20 Kč dítě a 40 Kč dospělý.
Letošní novinkou jsou pracovní listy
na téma stromy a zvířata v zahradě. Tuto
možnost jsme připravili především pro
školy nebo letní příměstské tábory, které
mají zájem o návštěvu Stanice v termínu,
kdy jsou výukové programy pod vedením
lektorů již obsazené. Učitel dostane
autorské řešení a má možnost absolvovat
vzdělávací program bez lektorského
vedení. Čas strávený s žáky ve Stanici tak
vyplní zajímavým způsobem.

Přijít na návštěvu bez objednání může
i široká veřejnost? Jaké možnosti
mají např. rodiny s dětmi a ostatní
návštěvníci? Mohou se pohybovat
volně po zahradě? Mají přístup do
skleníku nebo k voliérám se zvířaty
bez lektorského doprovodu?
V otevírací době zahrady a tropického
terária může přijít veřejnost bez objednání. Po areálu se mohou pohybovat volně.
Těšíme se hlavně na ukázněné ohleduplné návštěvníky, kteří nebudou krmit
naše zvířata, a na maminky, které ohlídají svoje děti. K dispozici jsou toalety
v hlavní budově a od pondělí do čtvrtka

15

17
18

V tropickém teráriu může příchozí veřejnost
obdivovat rodinku kosmanů zakrslých (15). Tyto
roztomilé drápkaté opičky jsou na chov poměrně
náročné, potřebují potravu třikrát denně.
V zahradě máme i poníka Šárku, která se ráda
nechá pohladit (16). Ne všechna zvířata jsou
vhodná na mazlení, krajtu královskou (17) dětem
výjimečně půjčíme, aby si osahaly, že had není
slizký. Na chameleona jemenského (18) mohou
sahat jen velmi opatrně, aby mu neublížily.

11/2019

je v odpoledních hodinách možnost zakoupení drobného občerstvení v naší
recepci.
V dopoledních hodinách tedy všem
návštěvníkům doporučujeme vzít s sebou
vlastní svačiny a nápoje.

16
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Vaše nabídka programů je pestrá,
zahrada, skleník i voliéry poskytují
určitě vašim klientům řadu zážitků
a inspirace. Opravdu je vaše Stanice
určena výhradně pro mladé budoucí
přírodovědce?
Z názvu by se mohlo zdát, že je určena
jen zájemcům o přírodovědné studium.
Spousta lidí, která v mládí prošla naší
Stanicí, pracuje v lékařství, učí na vysokých školách, pracuje v Akademii věd
a v dalších institucích. To ale není náš

19
jediný cíl. Rádi učíme všechny děti, které
k nám přijdou, a těší nás, že mají přírodu
jako koníček. Ať je to chování zvířat,
pěstování rostlin nebo třeba sbírání
kamenů. Naší velkou výhodou je, že k nám
děti i lektoři chodí ze zájmu, a tak nás
práce stále baví.
Paní ředitelko, ať se vašemu týmu práce daří, držíme palce vašemu chovu
kajmanů i dalším zvířatům a děkujeme
Vám za rozhovor.

Ve volně přístupné zahradě najdete voliéry s andulkami (20) i klokany rudokrké (19). V jarním
období samicím z kapes vykukují mlá ata.

20

Tým Stanice přírodovědců (21), zleva horní řada:
Linda Rottová, Zdenko Procházka, Pavel Révay,
Jirka Vaněk, Hana Hrdinová, Jana Bendová,
Michal Hrdina, Alena Žbirková; dolní řada: Vlasta
Coufalová, Marie Roubíčková, Michal Plundra,
Simona Taseva, Veronika Svobodová, Jan Hříbal.
Na společné fotce nejsme úplně všichni, chod
Stanice zajišťují ještě další chovatelé, pedagogové, recepční a pan správce. S kroužky, akcemi
i tábory nám pomáhá také řada externích
pracovníků.
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www.ddmpraha.cz/stanice-prirodovedcu
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TEXT: VERONIKA VOLDŘICHOVÁ, FOTO: ARCHIV ORNITA

evvo

Divoká školní zahrada

PROGRAM PRO ŠKOLY, KTERÝ ŽÁKŮM PŘIBLIŽUJE DIVOČINU NA DOSAH RUKY
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Ve školním roce 2019/2020 probíhá nový vzdělávací program pro mateřské, základní a střední školy,
ve kterém je posluchačům představena školní zahrada ve zcela neobvyklém úhlu pohledu. Odkrývá
každodenní dramatické události běžné městské zahrady. V případě, že je dostatečně pestrá, nabízí místo
pro život ptákům, savcům, bezobratlým živočichům a dalším obyvatelům, kteří zde mají nebo hledají svůj
domov. Program ukazuje na skutečnost, že takové místo pro život přináší řadu poznatků, zajímavých
pozorování a badatelských úspěchů.
V zahradě
by neměl
chybět
vodní zdroj.
Když není
jezírko,
ptákům
postačí
malá miska
s vodou,
pravidelně
čištěná
a doplňovaná.
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Posluchači se během programu mohou
zamyslet, k jakým účelům školní zahrada
slouží, kolik místa je využíváno pro sport,
hry, provozní zázemí školy a kde by se
naopak mohl ponechat prostor pro zbudování divočejší a pestřejší části zahrady,
která bude překypovat vším, co je nezbytné pro život: vodou, stromy, keři, květinami, které budou vhodným domovem
nejen pro hnízdící ptáky, ale i pro mnoho
dalších živočichů, kteří se zde rádi zabydlí.

Divoká část zahrady je pak ideální pro
relaxaci a odpočinek návštěvníků, ale je
také vhodným místem pro zbudování
venkovní učebny, kde je možné sledovat
přírodní procesy v přímém přenosu.
Všichni dobře víme, že bez vody není
života a v posledních letech je úbytek vody
a vláhy v krajině velkým společenským
problémem. V programu Divoká školní
zahrada je proto kladen důraz na možnosti
vytvoření vodních zdrojů pro ptáky, savce

Posluchači
během
programu
obdrží
univerzální
ornitologický
kalendář.
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Žáci se
dozvědí
zajímavosti
o druzích,
které běžně
žijí v našich
zahradách
a mohou
navštívit
i školní
krmítko.
Ukázka
ochočené
hrdličky
zahradní.
Strakapoud
velký je
častý
návštěvník
krmítek.

Jak by měla vypadat taková divoká
školní zahrada plná vegetace a volně
žijících živočichů? Stručně řečeno:
Výsadba vhodných stromů, keřů a rostlin
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i hmyz, ale program nabízí i příležitost
k zamyšlení, jak by bylo možné zvýšit
celkovou vlhkost ve školní zahradě.
O celou řadu takových technických řešení
se mohou zasloužit samotní žáci při
výukových programech nebo v rámci biologických kroužků či programů školní
družiny.
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poskytujících potravu, místa pro úkryt
a hnízdění zvyšuje i celkovou vlhkost
zahrady. Nedostatek vody v době sucha
může vyřešit zadržování dešťové vody do

Ukázka
hnízda
sýkory
koňadry
s vejci

o vodu, potravu a holé přežití, souboje mezi predátory a jejich kořistí, dramatické
události života v zahradě, které mnohdy ve
spěchu ani neregistrujeme. Součástí programu jsou i návody pro žáky a učitele,
jak instalovat pítka, krmítka, hnízdní budky, nebo jaké vytvořit zákoutí, kde se místním živočichům zvýší potravní nabídka
a možnosti k úkrytu či přezimování.
Dostatečně vlhkou zahradu obývají i další
živočichové, např. ulitnatí plži.
Oblíbenou kořistí drozda zpěvného v době
hnízdění jsou hlemýždi zahradní.
Nejbarevnější návštěvník našich krmítek
je stehlík obecný.

rezervoárů, namísto aby jen odtekla do
kanalizace. Několik obecně známých rad
ale nestačí.
Pro větší zájem dětí o vytvoření živé
zahrady jsou během vzdělávacího programu představeni různí ptáci a další
živočichové, kteří by v naší zahradě
rozhodně neměli chybět, a program ukazuje jejich nároky na život, každodenní boje

Program je tradičně doprovázen ukázkami živých ochočených zvířat a dalšími
zajímavými ukázkami ze světa zahrad.
Pro letošní školní rok jsou termíny již obsazené, ale zájemci se mohou prostřednictvím webových stránek www.ornita.cz
přihlásit pro případ, že by se některý
z termínů uvolnil.

www.ornita.cz
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Spolu s námi vytváříte
prostředí pro budoucnost.

