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V první řadě přijměte omluvu, že NIKA vychází tentokrát 
s mírným zpožděním.  Příprava tohoto čísla se odehrá-
vala ve složitém období koronavirové karantény, tak pro-

to zdržení. Aby pohrom nebylo málo, Rada hlavního města nám 
poprvé v historii neodsouhlasila podaný grant s odůvodněním, že 
získal nízké bodové hodnocení od jakéhosi „odborného hod-
notitele“. Reference odborníků i laické veřejnosti, jakož i citace 
z NIKA v odborných periodicích a diplomových pracích nic nezna-
menají. Stejně jako i více než 40-ti letá historie a mezinárodní 
ocenění. Situace je o tolik složitější, že náhlý výpadek financo- 
vání nebude jednoduché nahradit. Současné vedení pražské rad-
nice nás vystavilo existenční krizi se všemi z toho vyplývajícími 
důsledky. Jako by se těch katastrof na nás nevalilo málo – kůrovec, 
sucho, Covid-19, eroze, ekonomika a teď i povodně.  Věřím, že si 
nějak poradíme a NIKA to přežije stejně, jako zatím přežila od 
svého vzniku všechna protivenství. Je to však poučení, které je 
potřeba si pamatovat. Už jenom proto, že přidělení grantu není 
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Hořec  
tolitovitý 
(Gentiana 
asclepiadea), 
Lomikámen 
sivý (Saxifra-
ga caesia), 
Temnohlá-
vek černý 
(Nigritella 
nigra) 

3

Odešla legenda 

 
   15. srpna 2020 zesnul v úctyhodném věku 95 let RNDr. Vojen 
Ložek, DrSc. Byl přírodovědcem v nejlepším slova smyslu, 
oprávněně považovaným za nejlepšího znalce přírody přinej-
menším v České republice s nevyčerpatelnými nejen teore-
tickými, ale i praktickými znalostmi z terénu. Nestal se jen 
badatelem světového ohlasu, ale nemalou část své energie 
věnoval ochraně přírody a krajiny: kromě vysokoškolských  
a vědeckovýzkumných institucí působil také na pracovišti  
státní ochrany přírody pro Prahu a střední Čechy. Dr. Ložek 
napsal přes 3 800 publikací a jeho čtivé články otiskoval i náš 
časopis. 
 
   Čest jeho památce! 

redakční rada NIKA

samozřejmostí a mohu se jenom domýšlet nad seznamem 
přidělených grantů, které jako profesionál v oboru považuji 
v některých případech za problematické, kde jsme udělali chybu. 
V žádném případě to však neznamená, že vám nebudeme na- 
dále přinášet informace o zajímavých pražských projektech. 
Jenom se budeme muset trochu víc ptát po smyslu toho, co děláme, 
pro koho a jak. 

V čísle, které držíte v ruce, najdete pokračování zajímavého 
vyprávění o lesích od profesora Fanty připravené ve spolupráci 
s Honzou Plesníkem. Lesům a jejich postavení vůči zemědělství se 
zase věnuje Petr Havel. Na co bych vás chtěl obzvláště upozornit, 
je mimořádně trefný a vtipný článek o pracovitých hlodavcích od 
Tomáše Justa. Krásně se v něm odráží poznání, že příroda člověka 
k ničemu nepotřebuje, ale naopak člověk potřebuje přírodu ke 
svému přežití. Napadá mě, že takový bobr bez grantů, dotací a taky 
bez složitého vodoprávního povolení napravuje to, co jsme jako 
lidský druh zničili. Že si příroda poradí, jsem se přesvědčil 
v Belianských Tatrách, kam jsem se vypravil na pár dní hned, jak 
otevřeli Slováci hranice. Před šesti lety, kdy jsem tam byl 
naposledy, bylo právě po velké vichřici a byl to smutný pohled na 
zdevastované porosty. Po šesti letech, kdy TANAP nechal lesům 
prostor pro přirozenou obnovu, jsou následky vichřice sice stále 
patrné, ale mezi vývraty už dorůstají mladé jedle a listnáče a torza 
uschlých stromů tvoří nezapomenutelnou scenérii, ne nepodobnou 
ilustracím z knih Josefa Augusty. K moři se letos asi nepojede, tak 
zkuste Slovensko. Jenom s baťohem se můžete toulat po Tatrách 
mezi horskými chatami s příjemnou obsluhou a skromným uby-
továním. Doporučuji navštívit chatu Plesnivec v Belánkách. Tam  
je ještě všechno v pořádku. Přespíte na palandě, paní Matavová 
vám uvaří na sporáku na dřevo výborné místní jídlo a okamžitě 
zapomenete na vymoženosti moderního světa. Nebudete je 
potřebovat. Ještě vám poradí, kde kvete protěž a kudy dál 
k Zelenému plesu. Jenom si nezapomeňte vzít zvoneček. Běhají  
tam medvědi, a kdybyste je nečekaně překvapili, mohli by se vás 
leknout.  

Přeji vám hezké léto, a když objevíte po Čechách či Slovensku 
něco zajímavého, pošlete nám fotku nebo nám i napište. 

Miloš Gregar, šéfredaktor 
 



popsal a zdokumentoval hlavní příčinu 
tohoto stavu: velkoplošné pěstování smr-
kových monokultur spojené s likvidací 
původní druhové skladby a snížením bio-
logické rozmanitosti lesních ekosystémů. 
O nápravu vzniklé situace usilovala česká 
lesnicko-ekologická škola v 50. letech  
20. století. Čeští odborníci navrhovali 
spolu se švýcarskými a německými kolegy 
podstatnou změnu v přístupu ke středo-
evropskému lesnímu hospodářství, kdy 
kladli větší důraz na ekologii lesa a na 
uplatnění ekologických principů při jeho 
pěstování. Německá a švýcarská škola se 

přístup k pěstování lesů má nejen pozi-
tivní, ale i negativní důsledky. Protiklad 
vysoké produkce dřeva představovala 
destabilizace lesa provázená vysokými 
nahodilými těžbami v důsledku škod 
větrem, sněhem a přemnoženími (gradace-
mi) hmyzu. Uvedenou skutečnost doku-
mentují kůrovcové kalamity v 70. letech 
19. století, mnišková kalamita ve 30. le-
tech 20. století, která zasáhla 834 000 hek-
tarů smrkových lesů v českých pahorka-
tinách (viz Nika, 40, 2, 32-33, 2019), 
kalamita v poválečných letech po suchém 
roce 1947 způsobená lýkožroutem smr-
kovým (kůrovcem), gradace hmyzu 
provázející vliv průmyslových emisí  
v 60. - 90. letech 20. století a současný 
výskyt kůrovce v různých oblastech České 
republiky.  

Český lesnický výzkum v průběhu 
první poloviny 20. století celkem podrobně 

Lesy 
v současnos-

ti zabírají 
34,1 % 
rozlohy 

České repub-
liky 

a zalesněná 
plocha se 
neustále 
zvětšuje: 
nicméně 
nezaned-
batelnou 
otázkou 
zůstává 
kvalita 
těchto 

ekosystémů.

LESY ČESKÉ REPUBLIKY  

VČERA, DNES A ZÍTRA

4

Koncem 17. století se v historických českých zemích naplno projevila 
energetická krize vyvolaná nedostatkem dřeva – tehdy jednoznačně 
nejdůležitější energetické suroviny. Plocha lesů byla u nás v té době 
nejnižší v celém historickém vývoji, tvořila konkrétně asi 25 % 
celkové rozlohy. Východiskem z této situace se stalo zavedení 
cílevědomého obhospodařování lesů na počátku 18. století.

JEDNOSTRANNĚ ZAMĚŘENÉ 
OBHOSPODAŘOVÁNÍ LESŮ 
NESTAČÍ 
Následně středoevropští lesníci vypraco-
vali systém plánovitého pěstování lesů, 
jehož cílem bylo jednak zlepšit celkový 
stav lesů poškozených toulavými těžbami, 
pastvou dobytka, hrabáním steliva a další-
mi zásahy člověka, jednak rozšířit plochu 
lesů zalesněním pro zemědělské využití 
nevhodných půd a v neposlední řadě 
v lesích vypěstovat co největší množství 
dřeva. Základní principy těchto přístupů – 
maximální produkce dřeva a finanční 
výnos – jsou ve středoevropském lesnictví 
platné dodnes: připomeňme jen model lesa 
věkových tříd, pasečný způsob hospoda-
ření nebo orientaci na ekonomicky výhod-
né dřeviny. 

Již v polovině 19. století se ale ukáza-
lo, že výhradně hospodářsky orientovaný 6/
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postavily lesní hospodářství v České re-
publice v tomto směru na jedno „z před-
ních míst“ v Evropě. Omezením pra- 
covních míst a likvidací drobných dřevař-
ských podniků se lesní hospodářství také 
neobyčejně „zasloužilo“ o rozvoj českého 
venkova. 

Uvedená situace se samozřejmě pro-
jevila i v reakci českého lesnického sek-
toru na vývoj v Evropě. Jeho účast na 
přípravě programů jak celoevropských, tak 
EU byla minimální, stejně jako zájem 
o jejich realizaci v celostátním měřítku.  
Je samozřejmé, že ledacos se podařilo 
uskutečnit, hlavně pokud obdobné kroky 
podpořily nemalé dotace EU. Celkově je 
ale potřeba konstatovat, že reakce českého 
lesnického sektoru na vývoj v Evropě byla 
a dosud je spíše vlažná. Také Strategie EU 
pro lesy a navazující průmyslová odvětví 
ze září 2013 nebo rozumná doporučení 

liché. Nový model hospodaření v lesích 
nejen že nereagoval na vývo, uplatňovaný 
v členských státech Evropské unie, ale 
naopak v plném rozsahu podlehl  – ostatně 
jako většina ostatních rezortů v ČR – 
svodům velkopodnikatelských aktivit a ne-
viditelné ruky trhu operující ve veřejném 
prostoru bez jakýchkoliv pravidel. Výdo-
bytky totalitního hospodaření tím byly 
v mnoha případech dovedeny k dalším 
„úspěchům a dokonalosti“. Jednoúčelové 
hospodaření zaměřené na produkci dřeva, 
hromadný prodej dřevní hmoty na stojato, 
často bezohledné nasazení těžké har-
vestorové techniky, maximální omezení 
výkonu hospodaření u Lesů ČR ve vlastní 
režii a přechod k zadavatelským způ- 
sobům pěstování lesa a podobné ekono-
mistické praktiky spojené se značnou 
mírou korupce v zadavatelských vztazích 

svým programem uspěly a významným 
způsobem ovlivnily a dosud ovlivňují vý-
voj celoevropského lesního hospodářství.  

Naopak česká lesnická škola byla již 
na začátku 60. let 20. století totalitním re-
žimem zlikvidována. Plány na vybudování 
světlých zítřků samozřejmě nebyly založe-
ny na uplatňování ekologických principů 
v péči o les, ale na pěstování smrkových 
monokultur nejen v bukovém, ale i v du-
bovém vegetačním stupni, důsledném 
pasečném hospodaření, výsadbě smrku 
pichlavého v imisních oblastech, nasazení 
buldozerů pro zlepšení půdních poměrů 
v Krušných horách nebo na použití letecké 
techniky při potírání hmyzích gradací.   

 
JAK ŠEL VÝVOJ PO ROCE 1989 
Naděje na změnu přístup a na zlepšení 
stavu lesů po roce 1989 se ukázaly být 

Národní pří-
rodní rezer-
vace Mionší 
v CHKO 
Beskydy 
chrání nej-
větší kom-
plex přírodě 
blízkých jed-
lobukových 
porostů 
karpatského 
typu 
s javorem 
klenem 
v České 
republice. 
Vědci v ní 
dlouhodobě 
sledují dyna-
miku přiroze-
ného vývoje 
lesních 
ekosystémů. 
 
Příměstské 
lesy slouží 
k celoroční 
rekreaci  
obyvatel 
a návštěvní-
ků měst. Do 
přírodního 
parku 
Prokopské 
a Dalejské 
údolí na 
jihozápadě 
Prahy zavítá 
ročně více 
než  
1,2 milionu 
návštěvníků.
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Saská lesnická škola prosazovala pěstování 
smrku ztepilého ve vyrovnaných řadách 
a v rozsáhlých monokulturách, a to v různých 
výškových vegetačních stupních.

Podle studie Centra pro 
otázky životního prostředí 
Univerzity Karlovy v Praze 
jsou občané ČR ochotni 
platit na ochranu méně 
známého čápa černého,  
na rozdíl od čápa bílého 
žijícího skrytě v lesích 
různého typu, 785–815 Kč 
na osobu za rok.

Lužní lesy patří mezi druhově nejbohatší ekosystémy střední Evropy a navíc dokáží zpomalit 
povodňovou vlnu a snížit její výšku. Uvedený typ lesa se zachoval i v CHKO Litovelské Pomoraví. 



nost těchto druhů hmyzu naznačuje výraz-
nou změnu podmínek pro další existenci 
postižené dřeviny nebo určitého hospo-
dářského typu lesa na daném biotopu. To-
též platí i pro jiné druhy organismů, např. 
různé saprogenní houby. Podíl smrků 
napadených kořenovou hnilobou narůstá 
s jeho každou další generací vysázenou na 
nepůvodním stanovišti stejně jako se 
zvýšením teplot v rámci klimatické změny.  

Nad tím, jak dál postupovat v naklá-
dání s lesem v nových klimatických pod-
mínkách, bude proto třeba se pořádně za-
myslet. V řadě zemí – blízkých i vzdále-
ných – se touto problematikou už řadu let 
vážně zabývají. Uvědomili si totiž, že kli-
matická změna je navýsost významným 
činitelem, který ovlivní nejen stav a vývoj 
lesa, ale bude vyžadovat i jiné přístupy 
k jeho využívání a obhospodařování. 
Setrvávat u praktik nakládání s lesem 
vzniklých v dřívějších podmínkách by 
v nové situaci, v níž se podnebí ocitá, 
nemělo logické opodstatnění.  

 
HLAVNÍ EKOLOGICKÉ  
PROBLÉMY NAŠICH LESŮ 
Na rozdíl od zahraničí není v českém 
lesnictví dosud plně rozvinuto přesvěd-
čení, že klimatické změně by bylo potřeba 
z více důvodů věnovat zvýšenou pozor-
nost. Má se zřejmě za to, že změny v lesích 
probíhají pomalu a les jako stabilní 
vegetační formace uvedené změny prostě 
ustojí. Navíc panuje názor, že lesní 
hospodářství již dnes zná technické pos-
tupy, jak případným nežádoucím jevům – 
až se dostaví – čelit. 

Opak je pravdou. Na jevy a procesy 
zcela zákonitě provázející klimatickou 
změnu není třeba čekat do doby, než na-
stanou. Jsou již zde. Ovlivňují vývoj lesa, 

častým výskytem extrémních meteoro- 
logických jevů – přívalových dešťů, obdo-
bí mimořádného sucha, vln veder nebo 
naopak mrazu a neobvykle silných boři-
vých větrů.  

Ekologickým i hospodářským dopa-
dům těchto výkyvů se prozatím věnuje 
pozornost hlavně ve vodním hospodářství 
a péči o krajinu. Dopady na lesní ekosys-
témy a hospodaření v lesích byly v ČR až 
donedávna poněkud opomíjeny. Ke škodě 
věci. Nejde totiž pouze o přímé vlivy, jako 
je např. zvýšené nebezpečí lesních požá- 
rů nebo vývratů stromů na mimořádně 
rozmáčených půdách. Nejdůležitějším 
efektem těchto extrémních kolísání počasí 
zůstává překročení ekologických limitů 
únosnosti teplot a vlhkosti pro dřeviny 
a celé lesní ekosystémy. Nadměrné sucho 
vede na některých stanovištích ke snížení 
vitality dřevin a celkové odolnosti (rezis-
tence), schopnosti vrátit se do stravu blíz-
kému původnímu (resilience) a života-
schopnosti lesa. Logickým důsledkem je 
pak nejen bezprostřední usychání stromů, 
ale i pokles zdatnosti dřevin a zdraví 
lesních ekosystémů a vytváření příznivých 
podmínek pro jejich napadení hmyzími 
nebo houbovými škůdci. Recentní kalamit-
ní výskyty chrousta, lýkožrouta smrko-
vého a dalších hmyzích škůdců lesa je 
třeba připsat těmto okolnostem. Přítom-

Rašeliniště 
porostlá 

lesem 
představují 
z hlediska 

ukládání 
uhlíku mimo 

atmosféru 
zdaleka 

nejúčinnější 
ekosystém. 
Snímek byl 

pořízen 
v Luzenském 

údolí 
v Národním 

parku 
Šumava.
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celkem sedmi ministerských konferencí 
o evropských lesích, z nichž poslední 
proběhla v roce 2015 v Madridu, nenašla 
v české lesnické politice odpovídající 
odezvu.  

Přesto se ale některé věci dostávají 
v ČR do pohybu. Pozitivním krokem se 
určitě stalo zřízení samostatných kateder 
ekologie lesa na obou fakultách, tedy 
v Praze i Brně. Po půlstoletí se tak vytváří 
předpoklad pro plnohodnotné ekologické 
vzdělání budoucí lesnické generace. Bude 
to potřeba. České lesnictví totiž čekají 
naléhavé změny. 

 
NOVÝ RIZIKOVÝ FAKTOR –  
KLIMATICKÁ ZMĚNA 
Na základě vědeckých informací z růz-
ných (středo)evropských zemí je totiž 
zřetelně vidět, že klimatická změna 
představuje závažný rizikový faktor. 
Scénáře vývoje klimatu podpořené mate-
matickými modely vypracovanými IPCC 
(Intergovernmental Panel for Climate 
Change, Mezivládní panel pro klimatické 
změny) opakovaně dokládají nárůst obsa-
hu CO2 v ovzduší a jím vyvolané zvý- 
šení průměrných teplot v celosvětovém 
měřítku. Přitom nejde ale jen o vzestup 
absolutních hodnot teplot. Zdá se, že pro 
střední Evropu bude zřejmě typická 
i změna chodu počasí, projevující se mj. 9/

20
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V chráněné krajinné oblasti Beskydy se lesy 
střídají se zbytky dnes opětovně kosených 
lesník luk a pastvin (polan).



cíli. Zpráva o stavu lesa a lesního hos-
podářství České republiky v roce 2018 
uvádí, že smrk ztepilý zabírá přesně 50 % 
celkové porostní plochy: v roce 2000 šlo 
o 54,1 %. Pokud by lesy v ČR měly přiro-
zenou skladbu, tvořil by smrk ČR jen  
11,2 % celkové rozlohy lesa. Vždyť smrk 
se v současnosti pěstuje v monokulturách 
dokonce i v dubovém stupni. O potřebě 
přeměny těchto porostů na smíšené lesy 
s výrazným/převažujícím zastoupením 
stanovištně původních dřevin se ví už 
nejméně sto let. I když se v poslední době 
výsadba přece jen více blíží přirozené 
skladbě lesa, při současném tempu rea-
lizace přeměn bude trvat ještě nejméně sto 
let, než se tohoto cíle dosáhne. Naléhavost 
zrychlení postupu přeměn umocňuje jed-
nak stále citelnější dopad sucha na přírodu 
i lidskou společnost, jednak neustále 
narůstající rozsah kůrovcové kalamity 
v ČR.    
 
ZPŮSOBY PĚSTOVÁNÍ LESA 
Jak jsme již uvedli, je současná česká 
lesnická politika dítětem velkopodnikatel-
ského vzepětí první poloviny 90. let mi-
nulého století, jež chápalo jakoukoliv 
činnost pouze a výhradně jako věc trhu 
a finančního zisku. Nesmyslnost takového 
přístupu byla již prokázána v řadě oborů; 
lesní hospodářství na takové jasné přiznání 
dosud čeká. Les není jen prostorem pro 
pěstování dřeva, ale místem mnohostran-
ného veřejného zájmu. Produkce dřeva se 
stává pouze jednou z ekosystémových 
služeb, které les poskytuje společnosti. 
V řadě případů jsou jiné, v české termi-

jeho růst a zdravotní stav a stabilitu – 
v případě umělých lesů mnohdy bohužel 
nepříznivým způsobem. Klimatická změ-
na představuje proces, který již má 
a dlouhodobě bude mít mimořádné eko-
logické dopady na les. Český lesnický sek-
tor bohužel nemá dostatečné vlastní eko-
logické či environmentální informace, na 
jejichž základě by bylo možné činit 
koncepční rozhodnutí o změnách lesního 
hospodářství. Urychlené zajištění těchto 
údajů a jejich začlenění do péče o les 
zůstává prvořadým úkolem lesnictví  
v České republice. Zkusme si popsanou 
skutečnost přiblížit na několika ilustra-
tivních příkladech.  

 
DRUHOVÁ SKLADBA 
Naprostou většinu lesů v České republice 
tvoří lesy umělé, s druhovou skladbou 
manipulovanou k určitému ekonomickému 

Borovice 
černá 
pocházející 
z jižní 
Evropy 
a Středo-
moří může 
v teplých 
nížinných 
oblastech 
vytlačovat 
borovici 
lesní. 
V některých 
zvláště 
chráněných 
oblastech  
je nahra-
zována 
vhodnými 
původními 
dřevinami. 
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V roce 2017 Češi nasbírali v lesích plody 
v hodnotě neuvěřitelných 6,7 miliardy Kč.  
Do lesa se nejčastěji vypravují za houbami, 
borůvkami a malinami. Statistici tvrdí, že každý 
obyvatel ČR navštíví les průměrně 21x za rok.

V polních lesích se v horní vrstvě půdy ukládá na jednotku plochy ve srovnání s rozsáhlými lesními 
komplexy více uhlíku, neboť se vyznačují zvýšenou biologickou aktivitou půdy, která proto rychleji 
absorbuje organickou hmotu.



mohl být, pokud by pro to existovala poli-
tická vůle, schválen již dávno.  

 
MYSLIVOST 
Přirozenou součástí moderní ekologické 
péče o les zůstává koordinace mysli- 
vosti. V českých lesích chybějí až na vý-
jimky velcí predátoři (pokud se vyskytu- 
jí, tak lokálně v určitých částech státu) 
schopní regulovat stavy zvěře a udržovat 
je na přiměřené úrovni. Musí je tedy 
nahradit lidská činnost v podobě mys-
livosti. Bohužel je zřejmé, že česká mys-
livost se řídí jakousi vlastní „politikou“, 
která má s lesnickou politikou někdy jen 
málo společného. Jinak by nemohlo být 
pravidlem, že škody způsobené okusem 

nění některých zákonů (lesní zákon), ve 
znění pozdějších předpisů, a další souvise-
jící zákony. Novela byla projednána 
a přijata především jako reakce na roz-
sáhlou kalamitu, jež zasáhla lesy na velké 
části území České republiky a která je 
způsobena zejména dlouhodobým suchem 
oslabujícím lesní porosty, které pak snad-
no podléhají napadení hmyzími škůdci. 
Jde tedy o odpověď na již existující pohro-
mu, přičemž skutečně moderně koncipo-
vaný zákon o lesích, které skutečně chápe 
jako ekosystémy tvořené složitým předi-
vem vzájemných vazeb mezi organismy 
a mezi organismy a prostředím (ekosysté-
mový přístup) a nikoli pouze jako pro-
ducenty dřeva nebo v lepším případě 
porosty plnící i mimoprodukční funkce, 

Po roce 
2015 se  
v České 

republice 
zabydluje 

vlk obecný 
(Canis 

lupus). 
V březnu 
2020 byl 
schválen 

celostátní 
program 

péče o tuto 
psovitou 

šelmu, který 
mj. 

podrobně 
řeší náhradu 

újmy 
způsobené 
vlastníkům 
právě vlky.  
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nologii mimoprodukční funkce lesa dů- 
ležitější než samotná schopnost vytvářet 
dřevní hmotu a nedřevní produkty, jako 
jsou houby nebo lesné plody. .  

Uvedený princip musí být výchozím 
bodem pro zpracování nové lesnické poli-
tiky a zformování normativních nástrojů 
pro její realizaci. Prvním výsledkem by 
měl být nový lesní zákon, který vytvoří 
podmínky pro víceúčelové hospodaření 
a plnění různých funkcí lesa a který 
umožní aplikovat různé typy managemen-
tu odpovídající funkcím lesa, přírodním 
podmínkám a odpovědně stanoveným 
cílům hospodaření. Na konci listopadu 
2019 vstoupil v platnost zákon č. 314/2019 
Sb. zákon, kterým se mění zákon  
č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a dopl-9/

20
20

Zdravá krajina tvořená mozaikou nejrůznějších biotopů včetně lesů se dokáže rychleji a účinněji přizpůsobit kli-
matické změně než člověkem tvrdě přeměněné prostředí. Na snímku Benešovsko 



Celé generace českých lesníků byly 
vychovávány základní poučkou tradiční 
lesnické politiky: při správném ekono-
mickém hospodaření les plní všechny 
ostatní funkce automaticky. V 19. století  
se tomu snad dalo věřit. Dnes už nikoliv. 
O funkcích lesa, jeho vývoji, způsobech 
hospodaření a jejich vlivu na stav lesa 
stejně jako o ekonomických ukazatelích 
a pravidlech hospodaření je dnes třeba 
uvažovat v úplně jiných kategoriích než 
dosud. Mnohé věci se často výrazně mění 
a budou se měnit i v budoucnu. Klimatická 

změna rozhodně nebude věcí několika let. 
Je náhrada selhávajícího smrku douglas-
kou tisolistou tím pravým řešením? 

Nejde o myšlenku nikterak novou. 
Stejně uvažovaly již v průběhu minulého 
století i země severozápadní Evropy le- 
žící v oblasti atlantického a subatlantic-
kého klimatu mimo oblast rozšíření smrku: 
spadá do ní Nizozemsko, Belgie, severo-
východní Francie a jihozápadní SRN. 
I když při volbě dovozu semene z Kanady 
vycházely z dlouhodobého výzkumu 
vhodných proveniencí, výsledky jsou 
poměrně různorodé. 

Jako výhodné ukazatele se nejčastěji 
zmiňují široká ekologická amplituda dru-
hu (v původním areálu od pobřeží až do 
vysokých horských poloh), slibný růst 

kého přispěl v krajině České republiky ke 
katastrofálnímu poklesu stavu drobné 
zvěře – zajíce polního, koroptve polní 
nebo bažanta obecného. O důsledcích 
tohoto stavu pro přirozenou obnovu dubu 
a buku se mlčí; prasata seberou i poslední 
bukvici a žalud, škody na obnově se ale 
nevyhodnocují. Finanční náhrady škod na 
zemědělských kulturách běžné v jiných 
zemích se v ČR prozatím vůbec nedostaly 
na pořad dne. Zřejmě proto, že v české 
zemědělské krajině byly decentně překryty 
výsevy řepky a kukuřice od obzoru 
k obzoru. Občasné zpestření provozu na 
dálnici blokádou divokých prasat nebo 
návštěva rudlu černé zvěře ve ven-
kovských městech ve středních Čechách je 
zřejmě chápána jako vítaná změna 
poněkud nudného života českého venkova.  

Uvidíme, co přinese novela zákona 
o myslivosti přijatá opět na konci roku 
2019 v souvislosti se změnami lesního 
zákona, podle níž by plán mysliveckého 
hospodaření v honitbách určovaly místo 
jejich majitelů a myslivců myslivecké 
úřady. 

 
DOUGLASKA MÍSTO SMRKU? 
Po téměř 300 let byl smrk doslova ideální 
dřevinou. Kromě hospodářského rozhod-
nutí se o to nepochybě zasloužila i malá 
doba ledová trvající přibližně od 14. do  
19. století a příznivá pro jeho růst. Jed-
noduchá manipulace od pěstování sazenic 
až po mýtnou těžbu a vysoká produkce 
dřeva ideálně vyhovovala ekonomickým 
zájmům vlastníků lesa. Jak jsme již uvedli 
výše, je zřejmé, že pěstování smrku 
v monokulturách dochází po třech sto-
letích dech. 

zvěří na výsadbách mnohdy přesahují ná-
klady na vlastní obnovu lesa. Ochrana lesa 
proti škodám způsobených zvěří stojí pří-
liš mnoho peněz. Navíc lze předpokládat, 
že již v blízké budoucnosti se tato otázka 
ještě více vyhrotí, zejména v souvislosti 
s rostoucí potřebou obnovy lesa a následné 
výchovy na hojně vznikajících kalamitních 
holinách. Z pohledu ochrany lesa nelze 
pochybovat, že bez účinného snížení stavů 
spárkaté zvěře obdobná činnost jednoduše 
nebude možná.  

Ilegální praktiky mysliveckého pro-
vozu jako opakující se odstřely nebo 
otravy zvláště chráněných savčích a pta-
čích predátorů hovoří jasnou řečí. Nekon-
trolovaný nárůst početnosti prasete divo-
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Porosty podél vodní toků, jako je potok Mastník na Benešovsku, fungují za určitých podmínek jako 
přirozené koridory řady organismů krajinou.

Sýc rousný 
(Aegolius 
funereus) 
hnízdí nepří-
liš hojně 
v pohranič-
ních horách  
a na někte- 
rých místech 
ve vnitroze-
mí ČR. 
Výskyt této 
severské so-
vy ochránci 
přírody pod-
porují 

vyvěšováním 
budek. Na 
snímku mlá-
�ata vyvede-
ná v přírodní 
rezervaci 
Bukovec 
v CHKO 
Jizerské 
hory. 

Dobře zachovalý bukosmrkový porost s vtrouše-
ným klenem na šumavském Boubíně je chráněný 
od roku 1858 a patří tak k nejstarším přírodním 
rezervacím na světě. Je oprávněně považován za 
jeden z nejvýznamnějších lesních ekosystémů 
v Evropě.



Navíc klimatická změna vnáší do zá-
měru nemalou nejistotu o tom, které pro-
venience v obrovském kanadském areálu 
rozšíření douglasky by mohly být vhodné 
pro dovoz semene. Existující české po-
rosty této dřeviny neznámého původu 
a parkové výsadby by asi neměly být po-
važovány za nejvhodnější zdroje semene.  

Proti příměsi douglasky jako ekono-
mické dřeviny v porostech a na stanoviš-
tích původních dřevin asi nebude námitek. 
Nad jejím pěstováním v monokulturách by 
se ale měli čeští lesníci hluboce zamyslet. 
Stejně jako nad zjištěním, že není vy-
loučeno, že s uplynutím malé doby ledové 
má evropské lesnictví možná svá nejlepší 
ekonomická léta už za sebou.  

 

vrcholových zlomů způsobovaných ná-
mrazou a sněhem. Pro rychle rostoucí  
douglasku se dá předpokládat stejný efekt 
jako u smrku. 

Podtrženo sečteno: skvělá myšlenka 
nahrazení smrku jako hlavní ekonomické 
dřeviny douglaskou má tedy dost podstat-
né vady na kráse. Samotná představa, že 
ekonomická funkce českých lesů by měla 
být postavena na cizí dřevině, je poněkud 
obskurní. Je dnešní absence škodlivých 
činitelů u douglasky pěstované v Evropě 
(hmyz, houbová onemocnění) trvalým 
jevem?  

Lesy 
v národních 

přírodních 
rezervacích 

se těší 
poměrně 

přísné 
ochraně. 

NPR Jizerka 
navíc leží  

v CHKO 
Jizerské 

hory.
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a vysoká produkce dřeva, snadnější roz-
klad opadu a nižší kyselost (acidita) nad-
ložního humusu a skutečnost, že douglaska 
v Evropě zatím nemá škůdce. Následná 
zkušenost ale také ukázala nadměrné 
zmlazování na některých stanovištích 
(podobné jako u v ČR známé borovice vej-
mutovky), značný výškový růst přiro-
zeného zmlazení a jeho nestabilitu (rozvra-
cení rychle vzrostlých přirozených náletů 
deštěm a sněhem), ničení kořenových 
systémů mladých porostů kořenovou 
hnilobou a opět jejich rozvrácení sněhem. 

Představa jednoduchého nahrazení 
porostů smrku douglaskou je tedy pravdě-
podobně poněkud ukvapená. Odpovědné 
rozhodnutí by proto nemělo vycházet 
z pouhé ekonomické úvahy, ale z podrob-
ného rozboru ekologických informací 
a dlouhodobých experimentů. Představa, 
že na půdách prorostlých hyfami václavky 
a dalších saprogenních hub po letitém 

pěstování smrku se s douglaskou dosáhne 
skvělých ekonomických výsledků, je sice 
svůdná, ale nepochybně mylná. 

Dalším faktorem, který je třeba při 
úvaze o náhradě smrku douglaskou vzít 
v úvahu, zůstává nadměrný obsah dusíku 
v lesních půdách ČR. Po letech blokády 
půdních procesů kyselými dešti dnes 
dochází k jeho nadměrnému uvolňování. 
Další významný zdroj dusíku předsta- 
vují emise z dopravy a splach živin 
z necitlivého hnojení polí. Vliv dusíku 
zejména na růst smrku v některých 
oblastech je v současnosti doslova udivu-
jící. Stejně nápadný je ale i rozsah 

HOUBOVÉ PŘEKVAPENÍ 
V případě smrku pichlavého v Krušných 
horách, masivně vysazovaného v 70. 
a 80. letech 20. století na holinách 
způsobených průmyslovými imisemi, se 
opětovně ukázalo, že vždy může dojít 
k naprosto nečekané situaci.  
Od roku 2009 napadá plošně 
a nekompromisně tamější porosty smrku 
pichlavého, pocházejícího ze Severní 
Ameriky, houba kloubnatka smrková 
vyvolávající odumírání pupenů smrku 
a později úhyn celého stromu, s čímž se 
při vysazování uvedené nepůvodní 
dřeviny díky navoskovanému jehličí 
odolávajícímu imisím vůbec nepočítalo. 
V roce 2019 byly kloubnatkou nakaženy 
všechny smrky pichlavé na náhorní 
plošině Jizerských hor a hromadně 
hynuly. 

Jasoň dymnivkový (Parnassius mnemosyne) vyhledává světlé lesy, takže jeho udržení v krajině vyžadu-
je zvláštní péči o prostředí. Jedním z míst, kde se zmiňovaný pozoruhodný motýl vyskytuje, zůstává 
okolí jihomoravských Valtic.  

Lesní ekosystémy představují důležitou součást 
všech čtyř národních parků v České republice. 
Národní park Podyjí

9/
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lesnickou strategii by měl zajistit Národní 
lesnický program II schválený vládou ČR 
v roce 2008. Koncepční dokumenty zabý-
vající se probíhající a očekávanou změnou 
podnebí, tedy Strategie přizpůsobení se 
změně klimatu v podmínkách ČR (2015) 
a na ni navazující Národní akční plán 
adaptace na změnu klimatu (2017), opráv-
něně zdůrazňují význam adaptačních 
opatření v lesním hospodářství. Ostatně 
totéž platí pro Koncepci ochrany před ná-
sledky sucha pro území České republiky 
z roku 2017. Také Koncepce státní les-
nické politiky do roku 2035 schválená vlá-
dou ČR 17. února 2020 se snaží reagovat 
na skutečnost, že se lesní hospodářství 
nachází v mimořádně obtížné situaci,  

projevující se plošným odumíráním lesů 
právě v důsledku jejich snížené odolnosti. 
Aby se uvedené dokumenty nestaly jen 
líbivými proklamacemi, musí je lesnická 
veřejnost a další zainteresované strany 
přijmout za své a jejich naplňování musejí 
doprovázet odpovídající kapacity, a to 
nejen finanční a lidské. 

Rozvinuté země EU již v 80. letech 
minulého století uskutečnily změny, které 
v souhrnu vedly k vypracování a přijetí 
moderního paradigmatu evropského les-
nictví,  silně se odlišujícího od základních 
východisek platných v minulém století. 
Podobnou změnu české lesnictví potřebuje 
víc než urgentně. Čím déle tento proces 
bude trvat, tím hůř. Klimatická změna  
totiž nečeká. 

CO ŘÍCI NA ZÁVĚR? 
Je zřejmé, že jedním ze základních rysů 
současné české lesnické politiky se stalo 
přehlížení významu vědeckých, zejména 
ekologických poznatků. Není divu, že 
v rozhodování o lesích převažují ekono-
mické a technické úvahy a přístupy. Český 
lesnicko-ekologický výzkum není dosta-
tečně vyvinut. To není vina výzkumu, ale 
lesnické politiky, jež nestimuluje získá-
vání všestranných vědeckých informací 
a jejich smysluplné využití v praxi. Dů-
sledky jsou evidentní pro celý lesnický 
sektor v České republice, který – bohužel – 
mj. právě proto zaostává za vývojem 
v jiných evropských zemích a nehraje 
v Evropě a EU, ale ani v samotné ČR roli, 
kterou by hrát mohl a bezesporu měl. 

Určitou nápravu této situace mohou 
podpořit národní a evropské programy 
jako rozsáhlý víceletý Operační program 
Životní prostředí. Orientaci na evropskou 

V Roklan-
ském lese na 
Modravských 
pláních 
Šumavy 
probíhá 
samovolná 
obnova 
tamějšího 
lesního 
ekosystému. 
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Horské lesy mohou probíhající a očekávané změny podnebí ohrožovat více než porosty v nížinách. 
Snímek byl pořízen v okolí Prášil na Šumavě. 



což dílo devastace toků významně 
usnadňovalo. Záhy se jako dominantní 
motivace úprav toků prosadilo země-
dělství, které toužilo sebrat potokům, 
řekám a jejich nivám co nejvíc prostoru, 
chtělo mít svoje zájmové plochy chráně- 
né před zaplavováním alespoň menšími 
povodněmi, a že tehdy asi bylo vody o dost 
víc než dneska, chtělo mít svoje plochy 
odvodněné. Těmto potřebám vyhovovala 
technicky upravená koryta – nepřirozeně 
kapacitní a hluboká, geometrizovaná, co 
nejvíce zbavená členitosti. Prototypem 
upraveného koryta v zemědělské kraji- 
ně je známý „meliorační lichoběžník” 
o kapacitě nejméně na úrovni „dvouleté” 
povodně, běžně až trojnásobně zahlou-
bený oproti původnímu přirozenému kory-
tu. V plochách povodí se zároveň od-
vodňovalo.  Průmyslové zásahy do vod-
ního režimu krajiny se prováděly 

 
Technické úpravy koryt potoků a řek 

u nás byly průmyslovým způsobem 
prováděny orientačně po celé jedno století. 
Za jeho počátek může být pokládáno 
odstraňování škod po „zemské” povodni 
roku 1890. Tehdy se kromě velkých 
popovodňových peněz začaly poprvé ob-
jevovat stavební stroje poháněné parou, 

Základní 
modelová 

situace: 
renaturace 
technicky 

upraveného 
koryta vod-

ního toku 
zavzdutím 

vlivem bobří 
hráze.
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Legendární autor a člen redakční rady NIKA Pavel Pecina kdysi za 
socialismu poněkud odvážně napsal, že svazácké heslo „Ani zrno  
nazmar“ vzali vážně akorát hraboši, křečci a sysli. Dneska můžeme 
jeho výroku vzpomenout úvahou o tom, zda volání po podpoře 
zadržování vody v krajině zatím nejaktivněji nenaplňují navrátilci 
bobři, když vzdouvají vodu hrázemi. Nemyslí v první řadě na vodní 
režim krajiny a veřejné blaho, nýbrž na vytváření vlastního pobyto-
vého prostředí; tuto přirozenou míru sobectví bychom jim ale zrovna 
my, lidé, mohli tolerovat. 

V  posledních letech i na našem 
území bobři leckde předvádějí 
svoji schopnost přehrazovat ko-

ryta potoků a říček hrázemi, na jejichž vý-
stavbu používají proutí až kulatinu přes  
10 cm tloušťky, rozmanité říční spláví 
a bahno. V nivách jsou takto schopni 
vytvářet i rozsáhlé rozlitiny, a tím na-
plňovat představy o obnově mokřadů. 
Zvláštní pozornost zasluhují bobří hráze 
stavěné v korytech, která byla v minu-  
losti postižena technickými úpravami. 
Pokud se velmi hluboké a členitosti 
zbavené technické koryto takto zatopí 
vodou, v řadě aspektů se zlepšuje jeho 
vodohospodářský i ekologický stav a vy-
tvářejí se podmínky pro obnovení při-
rozeného dynamického vývoje vodního 
toku. Takto se bobři stávají činiteli samo-
volné renaturace. Zlepšováním stavu 
druhdy poškozených vodních toků mimo 
jiné přispívají k naplňování cílů evrop- 
ské směrnice o rámcích vodní politiky.    6/
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lze s vodou takzvaně hospodařit. To je ale 
buď špatná práce s pojmy, nebo záměrná 
snaha zlehčovat jiná vodohospodářská 
opatření v krajině než právě jenom stavění 
nádrží.....bohužel i s tímto fenoménem se 
občas setkáváme.) Pokud by koryta nebyla 
tak hluboká, nemuseli bychom přicházet 
o tolik mělké podzemní vody. Nivy by 
byly schopny držet jí více od vodné zimy 
až do suchého léta.  

Dneska není pochyb, že s technickými 
úpravami koryt se to hodně přehnalo a že 
je třeba se vrátit o něco blíže k přírodě. 
Mimo jiné to znamená, že je potřeba ne-
přirozeně zahloubená koryta změlčovat, či 
lépe řečeno zdvíhat v nich dosud hlu- 
boko zaklesnuté hladiny vody. (I ve dně 
koryta, v němž jsou hladiny vody mírně 
zaklesnuté proti okolnímu terénu, mo- 
hou být, k radosti ryb a dalších obyvatel, 
hluboké tůně.) Správně navržená stavebně 
investiční revitalizace technicky upra-
veného koryta znamená nejen zvlnění tra-
sy či odstranění betonů a jejich nahrazení 
členitými strukturami kameniva, ale také 
dost možná v první řadě změlčení koryta 
ve smyslu vyzdvižení hladiny.  

Objemy vody, které je možné v krajině 
udržet změlčováním koryt, mohou být 

 
Každopádně dodnes si naše krajina 

nese dědictví desetitisíců kilometrů tech-
nicky upravených koryt vodních toků 
všech velikostí a plošné odvodnění na 
nějakých 15 % rozlohy státu. To je nikoliv 
nevýznamný přívažek k masivnímu 
omezení schopnosti ploch povodí vsakovat 
vodu a poškození vodohospodářských 
vlastností půd – což jsou nejtragičtější 
problémy vodního režimu dnešní krajiny. 
Z ekologického hlediska lze stoleté 
upravování koryt vodních toků označovat 
pojmem „katastrofa vodních ekosystémů 
a říčních krajin“. Popisování všech 
rozměrů této katastrofy by vydalo na 
knihu.  

Nepřirozeně zahloubená upravená 
koryta nejen zrychlují průchod povodní, 
ale také v součinnosti s odvodňovacími 
zařízeními svádějí mělkou podzemní  
vodu z okolního půdního a zeminového 
prostředí. Tedy poškozují akumulaci 
mělké podzemní vody. Problém má ještě 
schopnost gradovat tím, že odvodnění pod-
poruje mineralizaci půd, tedy ubývání 
jejích organických složek, což dál zhoršuje 
schopnost držet vodu. (Někteří hydrotech-
nici tvrdí, že o akumulaci vody se má mlu-
vit jenom v souvislosti s nádržemi, v nichž 

v několika vlnách, jejichž dynamiku 
ovlivnily hlavně obě světové války. 
Nepřišly s komunisty, jak občas slýcháme, 
ale dříve, s industrializací využívání kra-
jiny. Socialistické období akorát přineslo 
novou kvalitu politické podpory, nutnosti 
plnit plán a potřeby živit projekční 
a stavební odvětví, které se kolem úprav 
toků a odvodňování vytvořilo a rostlo. 
Takto se socialistické období ke svému 
závěru propracovalo až k převážně ne-
smyslnému a škodlivému kanalizování 
potoků a odvodňování luk v podhůřích. 
Jistým specifikem pozdějších, u nás socia-
listických úprav toků bylo opevňování 
koryt různými betonovými tvarovkami 
a tvárnicemi. Používání těchto materiálů se 
stávalo masovým někdy od 60. let minu-
lého století, zatímco dříve převažovalo 
opevňování koryt kamennými dlažbami. 
(Nemusíme se ovšem cítit výjimečnými, 
opevňovat koryta betonem uměli třeba i na 
západě Německa....) Dneska vnímáme 
rozdíl mezi materiály hlavně v tom, že 
kamenné dlažby, zejména na sucho, jsou 
příznivější z hlediska renaturačního roz-
padu opevnění, neboť jejich materiál se 
může měnit v přírodě blízké kamenivo 
koryta.   

Bobří hrad 
(hromada 
větví 
v pozadí) 
na břehu 
koryta, 
zavzdutého 
hrází.
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technické stupně z řeziva, zdiva nebo 
betonu. V počátečním období pronikaly 
snahy stavět stupně i do některých re-
vitalizačních projektů. Špatně postavených 
technických stupňů, vodou podtékaných, 
obtékaných a nakonec zcela havarujících 
nebylo málo. Naproti tomu žádná bobří 
hráz není postavena tak, že by špatně  
plnila svůj účel. Kouzlo je v tom, že bobří 
hráz nepředstavuje, na rozdíl od technic-
kého stupně, zcela tuhé těleso. Je tvárná 
a přizpůsobuje se změnám koryta a na-
vazujícího zeminového prostředí. Navíc je 
živá, neboť ji bobří rodina po celou dobu 
setrvávání v daném místě udržuje a zdo-
konaluje, případně po povodni obnovuje. 
O stavitelské schopnosti bobrů se může 
přesvědčit ten, kdo se pokusí jejich hráz 
odstranit. Bobří rodina ji dokáže obnovit 
třeba za jednu noc. A jelikož narušení 
funkce, k němuž došlo protržením, vnímá 
jako projev nedostatečnosti konstrukce, 
znova ji postaví ještě bytelnější a třeba 
i vyšší.  

Činnost bobrů nepochybně může 
působit lidem potíže. Velký problém může 
představovat hloubení chodeb a nor 
v hrázích rybníků a schopnost bobrů 
svévolně regulovat nastavení hladin vody 
v rybnících. Hloubení chodeb může 
ohrožovat také ochranné protipovodňové 
hráze. (Tady je však třeba dodat, že pro 
bobry mohou být zajímavé jenom hráze, 
jejichž paty přímo vystupují z vody. Bobří 
obytné a úkrytové chodby ústí přímo pod 
vodní hladinu, což hlodavcům poskytuje 
vysoký stupeň ochrany před predátory. 
Ohroženy jsou tedy hráze přisazené těsně 

vnímala tyto procesy výrazně negativně, 
jako degradaci majetku představované- 
ho technickými úpravami. Mnoho úsilí 
vynakládala na velkou měrou rutinní, 
neužitečné udržování starých technic- 
kých úprav a ničení výsledků samovol-
ných renaturačních procesů. Doufejme, že 
dnešní správa toků se již posouvá k jejich 
cílevědomému využívání až aktivní 
podpoře, a tím otvírá cestu ke zlepšování 
stavu vodních toků a niv v měřítku celé 
krajiny nebo alespoň jejích nezastavě- 
ných částí. A tady nelze přehlédnout, že 
právě to důležité vyzdvižení úrovně 
hladiny, tedy „utopení ošklivé technické 
úpravy” koryta, mohou obstarat bobři se 
svými hrázemi. Bobr nastupuje jako čini-
tel renaturace vodních toků a niv. Vý-
stavbou hrází je schopen zejména v nivách 
menších vodních toků podporovat akumu-
laci jak mělké podzemní, tak nehluboké 
povrchové vody a ekologicky příznivé 
zamokřování ploch říčních či potočních 
pásů.   

Vlastně i z technického hlediska 
představují bobří hráze dost úspěšnou  
konstrukci. Lidé stavěli v rámci technic-
kých úprav vodních toků a hrazení bystřin 

Tyto velké 
topoly na 

slovenském 
Záhoří  

usmrtili 
bobři  

nastojato 
a nechali je 

uschnout, 
aniž by 

z nich měli 
bezprostřed-

ní potravní 
užitek. Jejich 

profit bude 
spočívat 

v tom, že se 
dostane více 
světla nižší-

mu mladému 
porostu, 

který pak 
bude  

hlodavci 
spořádáván. 
Bobři takto  

projevují 
schopnost 
hospodařit 

v porostech.
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v rámci povodí nejspíš dost malé proti 
objemům, jaké by bylo možné zadržovat 
v přehradách, o jejichž výstavbu prioritně 
usiluje resort zemědělství. Nelze však 
opomíjet významné souvislosti. Obnova 
přírodního stavu vodních toků přináší 
i jiné efekty, od zpomalování vzniku a pos-
tupu povodní po ekologickou rehabilitaci 
celých říčních území. A co je také podstat-
né, mělká podzemní voda je bezprostředně 
dostupná pro přírodní i kulturní porosty, 
ekosystému území i pro místní vodní zdro-
je, zatímco ke zhodnocení vody akumulo-
vané v nádržích je potřebný ještě náročný 
systém distribuce do míst využití, případně 
také úpravy.   

Ovšem revitalizací se v republice 
udělá přinejlepším několik desítek kilo-
metrů za rok, a i kdyby se v tomto ohledu 
hodně zlepšilo a výkony se třeba zně-
kolikanásobily, vzhledem k celkovému 
rozsahu poškození toků technickými 
úpravami to bude stále velmi málo. 
Mnohem větším výkonovým potenciá- 
lem disponuje samovolné zpřírodňování 
technicky upravených koryt, pro něž se 
zažilo označení renaturace. Stará, dneska 
dožívající doktrína správy vodních toků 9/

20
20



zůstali a dál pracovali. Námět ke 
zkoušení.)  

Snad není potřeba jenom šermovat 
paragrafy zákonné ochrany bobra evrop-
ského, aby k němu správa vodních toků 
přistupovala obeznale vyváženě, aby byla 
schopna správně rozlišovat různé situace. 
Jednotlivými negativními případy, třeba 
i vytrženými ze souvislostí, a diletantský-
mi články novinářů, kteří jsou ochotni 
v honbě za senzacemi i bobří záležitosti 
nafukovat až přefukovat, by se neměla 
nechat strhávat k paušálně negativním 
přístupům. Stejně jako by už měla mít 
dnešní správa vodních toků za sebou  
schématické „udržování příznivých odto-

a využívána tam, kde prospívá. (Chtělo  
by se říct, že by na vhodných místech 
mohla být renaturační činnost bobrů i pod-
porována. Zatím se ale můžeme spíš jen 
dohadovat, zda a jak by se něco takové- 
ho dalo dělat. Bobři se zabydlí tam, kde 
najdou poblíž vody přiměřeně bohaté 
porosty. Vstřícným krokem by tedy bylo 
podél zcela holých technicky upravených 
koryt obnovovat břehové a doprovodné 
porosty. Kdesi v zahraniční literatuře se 
také objevil článek o tom, že někdo na 
potoce postavil napodobeninu bobří hráze 
– a nějakým kolemjdoucím mladým 
bobrům, hledajícím, kde se uchytit 
a založit rodinu, se dílko zalíbilo, již 

k vodnímu toku. Hráz odsazená již jen 
několik metrů od vodní hladiny je pro 
bobry nezajímavá. Zde je přístup bobrů 
v souladu se snahami o dobrý ekologický 
stav vodních toků – odsazené hráze 
nepůsobí tak výraznou morfologickou 
degradaci vodního toku jako hráze těsně 
přisazené a v prostoru mezi korytem 
a hrází se může vyvíjet přírodě blízký říční 
pás.)  

Zatápění a zamokřování vlivem bob-
řích hrází, může postihovat i některé 
pozemky, u nichž mají majitelé skutečně 
důvody si to nepřát. Ovšem z velké části 
jde o pozemky říčních pásů či niv, o jejichž 
využívání není velký zájem. A tam bobři 
dělají to, co za současné hrozby sucha 
hodně chceme – zadržují vodu. Nechtějí  
na to dotace, nepotřebují na to papíry 
s razítky, dovedou to dělat rychle a účinně.  

Elementární společenské pojímání 
přírody a její ochrany, jak je promítnuto do 
právní úpravy, nepřipouští možnost učinit 
naše území znovu prostým bobrů. Na tato 
pozoruhodná zvířata by se ale nemělo 
nahlížet jenom jako na nějakou trpěnou 
obtíž. I z hlediska vodního hospodářství  
by měla být jako pozitivní a přínosná 
vnímána schopnost pracovitých hlodav- 
ců přispívat k zadržování vody v krajině 
a k renaturaci vodních toků v minulosti 
pokažených technickými úpravami. Pří-
nosy práce bobrů by měly být přinej-
menším dobrým důvodem pro to, aby se  
na jejich činnost nahlíželo objektivně 
diferencovaně. Aby byla omezována je-
nom tam, kde prokazatelně působí jinak 
neřešitelné problémy, a naopak vítána 

Hrad na 
břehu  
potoka,  
který  
po zavzdutí 
bobří hrází 
vytváří 
rozložitou 
nivní 
mokřinu. 
Obytná  
nora hradu 
ústí do po-
toka pod 
hladinou. 
Zde většinu 
materiálu 
tvoří staré 
klacky 
naplavené 
potokem.  
 
Boční 
pohled na 
tentýž hrad, 
potok je 
vpravo.  
Od hladiny 
potoka vede 
na vrch hra-
du manipu-
lační cesta, 
po níž bobři 
vynášejí 
dřevo, 
drobnější 
spláví 
a bahno, 
kterým 
stavbu stále 
zdokonalují. 
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Revitalizace zátopové plochy jedné významné povodňové suché nádrže se ponejprv moc nepovedla, 
koryto bylo příliš hluboké. Situaci přišli zachraňovat bobři. Jejich hráz zvedla hladinu v potoce až 
k úrovni terénu, čímž mimo jiné v okolní ploše vznikly rozsáhlé mokřiny



ohledu dělají dobře ta rybářská sdružení, 
která se snaží bránit zbytečnému odstra-
ňování říčního dřeva nebo je dokonce 
aktivně doplňují.    

Živým tématem jsou zásahy bobrů do 
břehových a příbřežních porostů dřevin. 
Ty se mohou jevit v tradičním pohledu 
jako značně destruktivní. Místně mohou 
vzniknout až úplné holiny, mohou být 
napadány kulturní porosty. Bobři se ne-
zastaví ani před výsadbami, které byly 
provedeny s ušlechtilými cíli v rámci 
opatření krajinotvorných programů, a způ-
sobí problémy s udržitelností dotovaných 
ozeleňovacích projektů. Ale bobří rodina 
se snaží trvale obývat svoje teritorium, 
které obvykle představuje úsek vodního 
toku resp. údolí dlouhý jeden až dva kilo-
metry. Rodina se ve vlastním zájmu ne-
chová tak, aby tento prostor „vybydlela“ 
a musela se stěhovat jinam. V zásadě by 
měla hospodařit v jakési rovnováze požeru 
dřevin a jejich dorůstání. Pro takto bobry 
využívaný prostor jsou charakteristické 
stěhovavé mýtiny a všeobecně velký podíl 
mladých dřevin, které mají největší pří-
růstky hmoty. Tento systém neodpovídá 
představám o co nejvýnosnější výrobě 
zpeněžitelné dřevní hmoty, okem lesníka 
lze práci bobra přirovnat k převodu vyso-
kokmenného na výmladkové hospodaření. 
Bobří systém je však přirozený a vytváří 
říční krajinu s velkou biodiverzitou. Lze 
mít za to, že i bobry formovaná říční kraji-
na bohatě plní funkce lesa, nakolik ty 
budou pojímány komplexně.

úseky toků bez ryb. Spíše naopak. Bobří 
hráze zřejmě – na rozdíl od velké části 
umělých spádových objektů ve vodních 
tocích – nepůsobí jako absolutní a trvalé 
překážky. Zmiňované nepříznivé vlivy 
jsou také vyvažovány zlepšením biotopo-
vé nabídky pro jiné vodní živočichy. 
Zavzdutí hrázemi významně zvětšuje pros-
torový rozsah a hloubky zarybnitelného 
prostředí.  

Významný bonus pro ryby i pro mno-
hé další vodní organismy pak představuje 
dřevo, které bobři vnášejí do vodního toku. 
(Jisté popularity došel pojem „mrtvé 
dřevo”, vhodnější je ale pojem „říční 
dřevo”, neboť příslušné funkce plní i živé 
kořeny stromů, kořenící části vrb atp.) 
Dřevo vytváří ve vodním toku jinak ne-
nahraditelné aktivní povrchy, stanoviště 
a úkrytové struktury. Vedle materiálu hrází 
jsou v tomto ohledu významné bobří pod-
vodní zásobárny větví. Bobr jako striktní 
býložravec nežere ryby, ale zejména 
dřevinný materiál a některé rodiny si pod 
vodou, poblíž svých sídel, vytvářejí záso-
by větví, které pak v zimě, hlavně za 
tuhých mrazů, spotřebovávají. Také pono-
řené dřevo obvodových částí bobřích 
hradů a polohradů představuje pro ryby 
a další vodní živočichy zajímavé úkryto- 
vé struktury. Bobři přispívají k zásobení 
vodního toku říčním dřevem dynamicky, 
materiál staveb a zásobáren průběžně 
doplňují.  Mimochodem, říční dřevo, včet-
ně toho, které vodnímu toku mohou 
přidávat bobři, nabízí rybám úkryty před 
tolik obávanými dravými ptáky. V tomto 

Bobři 
dotvářejí 

říční krajinu 
Bavorského 

lesa.  
(Po hrází 
přechází 

Ing. Václav 
Stránský, 

šéfredaktor 
nekonkuru-

jícího 
časopisu 

Vodní hos-
podářství.) 
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kových poměrů” rutinně prováděnými, 
mnohde nesmyslnými a poškozujícími 
prohrábkami koryt nebo eliminací říční- 
ho dřeva, tak by si neměla nastavovat 
jednoduchý semafor myšlení „bobří hráz  
=  špatně = odstranit”. Bylo by groteskní 
mluvit horem dolem o suchu, nevymyslet 
proti němu nic jiného než stavění dra- 
hých přehrad a skromné, leč efektivní pří-
spěvky snaživých hlodavců k zadržování 
vody v krajině bezmyšlenkovitě ničit. 
O případné úřední povolení k odstraňová-
ní bobřích hrází by se mělo žádat jenom 
v dobře odůvodněných případech a na 
základě solidního odborného vyhodno-
cení konkrétní situace. (V souvislosti se 
státem vykonávanou správou vodních toků 
snad zatím nemusíme hovořit o nějakých 
nezákonných zásazích.) 

Jistě je třeba činnost bobrů posuzovat 
se vším všudy. Vliv zahrazení bobřími 
hrázemi na ekologii vodního toku nepo-
chybně představuje členité téma. Zahra-
zení způsobí potamalizaci – ztrátu přiroze-
né proudnosti vytvořením na sebe navazu-
jících vzdutí. V zavzdutých úsecích budou 
hrubozrnné partie dna překryty bahnitým 
sedimentem. Zvláště pokud bobři zahradí 
přirozené koryto, může být vnímán mo-
mentální nepříznivý aspekt těchto – při-
rozených – jevů. Bobří hráze také mohou 
působit jako překážky hlavně v proti-
proudé migraci vodních živočichů. Ovšem 
ani v oblastech přírodních toků, které jsou 
trvale silně osídleny bobry, se nezdá, že by 
jejich hrázování významně poškozovalo 
rybí obsádky nebo dokonce vytvářelo 

9/
20
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proběhla ve druhé polovině roku 2019 
revitalizace Říčanky pod rybníkem, 
v dosud zřejmě nejhůře morfologicky 
degradovaném úseku potoka.  

 
KRAJINNÝ PARK U DUBČE 
A BĚCHOVIC 

V okolí Dubče a Běchovic vlastnilo  
hl. m. Praha velké množství pozemků, 
které obhospodařovala Pražská agrární 
společnost. Té v roce 2016 skončila  
pachtovní smlouva a hl. m. Praha hledalo 
další využití těchto pozemků. Odbor 
ochrany prostředí Magistrátu navrhl 
pozemky využít pro nový krajinný park 
a revitalizace. Tak mohl vzniknout projekt 
revitalizace území o celkové ploše 135 ha.  

 
Soubor tvoří tyto části: 

n zalesnění na Robotce – realizováno 
v roce 2016 - 2017 
n obnova Lítožnického rybníka – v roce 
2020 spěje k dokončení 

Odpadní vody z povodí se již poměrně 
dobře čistí, technické úpravy koryta chá-
trají (= proces samovolné renaturace) 
a začalo se i s razantnějším zpřírod-
ňováním toku revitalizacemi.  Kolem roku 
2005 provedla tehdejší Zemědělská 
vodohospodářská správa první pokusné 
zpřírodnění úseku Říčanky v parku 
Prknovka pod Kolovraty. Povodí Vltavy, 
za financování ze strany operačního pro-
gramu Životní prostředí, v roce 2015 zre-
vitalizovalo část tvrdě technicky upra-
veného úseku koryta na dolním okraji 
Říčan. V roce 2018 provedlo Hlavní město 
Praha přírodě blízkou úpravu důležitých 
200 metrů koryta Říčanky v Dubči. 
V poslední době byla odbahněna a rekon-
struována řada nádrží na Říčance, od 
Říčan po Dubeč. Dosud probíhá zásadní 
rekonstrukce někdejších tří rybníků pod 
Dubčí, v jejichž místě by měla být obno-
vena jedna velká vodní plocha – Líto-
žnický rybník. V návaznosti na tuto akci 

ŘÍČANKA A ROKYTKA 
Od Říčan tečou ku Praze dva souběžné 

potoky – přes jihozápadní část města 
Říčanka (úředně Říčanský potok), přes 
severozápadní část Rokytka. Z povodí 
Rokytky berou Říčany vodu, kterou 
posléze jako vyčištěnou odpadní vodu 
pouštějí do Říčanky. Takto Rokytkou 
nezřídka skoro nic neteče, zatímco 
Říčanka mívá problémy s kvalitou vody. 
Dnešním průtokovým poměrům v podstatě 
neodpovídá to, že když se oba potoky pod 
Běchovicemi potkají, k ústí do Vltavy 
v pražské Libni pokračují pod jménem 
Rokytka.   

Říčanka počíná v Tehově, teče přes 
Světice a Říčany a těsně pod říčanskou 
čistírnou odpadních vod vstupuje do katas-
tru Kolovrat, tedy již na území hlavního 
města Prahy. V minulosti si vedle silné- 
ho komunálního i průmyslového znečišťo-
vání prodělala rozmanité technické úpravy. 
Dneska má snad to nejhorší za sebou. 
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Koryto 
Říčanky 
v Dubči 

v roce 
2017 

opevněné 
betonový-
mi panely.
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voda v krajině

Obnova rybníka a revitalizace  
ŘÍČANSKÉHO POTOKA NA LÍTOŽNICI



město Praha a hned byla zpracována pro-
jektová dokumentace na opravu. Projekt 
byl zadán tak, aby nové objekty vyhovo-
valy i při variantě případného sloučení do-
savadních tří rybníků. Zejména se jednalo 
o požerák a výpustné potrubí. Zároveň 
byla oslovena společnost Xaverov, a.s, 
jako vlastník zbývajících dvou rybníků, 
Nového a Mysliveckého, s návrhem na 
odkup. Vzhledem k havarijnímu stavu 
vlastník s prodejem souhlasil a v roce 2016 
již byly všechny tři rybníky v majetku  
hl. m. Prahy. Zbývalo dořešit pouze 
několik menších pozemků pod hrázemi, 
které vlastnil Státní statek Jeneč v likvi-
daci. I tyto pozemky se nakonec podařilo 
vykoupit a celé území bylo majetkově sce-
leno. Pro myšlenku obnovy původního 
Lítožnického rybníka bylo třeba zadat 
studii, která by prověřila rozsah zátopy, 
dotčení území a zejména variantu prů-
točného nebo bočního rybníka. Studii 
zpracovala pardubická firma Envicons 
s.r.o.. Plocha zátopy vyšla na zhruba 10 ha 

zátopy se staly louky. Ve druhé polovině 
20. století byly v jeho ploše, s využitím 
tělesa staré hráze, postupně zřízeny tři 
menší rybníky – Nový (1953), Myslivecký 
a V Mejtě (1969 – 1970). Všechny tři ryb-
níky byly vybudovány jako boční a potok 
Říčanka protékal mezi nimi. Jednotlivé 
nádrže a koryto potoka oddělovaly geo-
metricky pravidelné hráze, celá soustava 
působila dojmem přírodě ne zcela blízkých 
sádek. Nádrže byly stavěny poněkud 
svépomocným způsobem a následně ani 
nebyly příliš udržovány. Začátku 21. sto-
letí se tak dočkaly v havarijním stavu. Na 
rozdíl od původní hráze historického ryb-
níka, která zde sloužila již několik set let 
bez větších problémů, boční dělící hráze, 
budované v 60. a 70 letech 20. století, byly 
zcela zerodované, místy jim zbyla šířka 
několika desítek centimetrů. Počala se 
rodit myšlenka obnovit v historickém 
půdorysu jeden velký rybník.   

V roce 2015 převzalo rybník V Mejtě 
od městské části Praha Dubeč hlavní 
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n  revitalizace Říčanky pod Lítožnickým 
rybníkem – provedeno na podzim roku 
2019 
n revitalizace Rokytky nad soutokem 
s Říčanským potokem 
n revitalizace Běchovického potoka 
a soutoku Rokytky a Říčanky 
n soustava tůní na Rokytce – provedeno 
na podzim roku 2019 
n založení ovocného sadu historických 
regionálních odrůd 
n založení luk 
n založení lesních ploch 
n výstavba cestní sítě – postupně probíhá.  

 
Pro úplnost je třeba dodat, že již někdy 

kolem roku 2011 byl na dolním okraji 
Dubče otevřen park Panská zahrada, 
zřízený v dříve ruderalizovaném území. 
Investice do rozmanité parkové architektu-
ry tu byly snad až příliš velkorysé, 
nicméně jako vstup do budovaného 
rozsáhlého krajinného parku je zahrada 
příjemná. 

     
OBNOVA  
LÍTOŽNICKÉHO RYBNÍKA 

Levobřeží Říčanky, něco přes kilometr 
pod Dubčí, je velmi starým sídelním 
místem. Archeologický průzkum objevil 
větší osadu ze starší doby římské, 
předpokládají se však i starší, dosud 
neprozkoumané archeologické situace. Ve 
středověku stávala v těchto místech obec 
Lítožnice, s tvrzí a kostelem. V období 
mezi 16. a 18. stoletím zanikla a zanechala 
po sobě jen velmi skromné povrchové 
stopy. Na úrovni někdejší obce pak vznikla 
na Říčance hráz velkého Litožnického ryb-
níka, jehož zátopa překryla i část území 
někdejší obce. Rybník pak byl v první 
polovině 19. století vysušen a z jeho 

Koryto 
Říčanky 
v Dubči 

v roce 2019  
po přírodě 

blízké 
úpravě. 

 
Dole:  

Archeologic-
ký průzkum 

zátopy 
obnovo-
vaného 

Lítožnického 
rybníka 

v roce 2018.



nacházely čisté písky, které byly využity 
na výstavbu písčité duny na levém břehu 
rybníka. Tím vznikl další velice zajímavý 
biotop pro řadu druhů živočichů a rostlin. 

Na podzim 2018 začaly práce i na 
samotné hrázi. Při sejmutí návodního líce 
bylo nalezeno původní dřevěné vypouštěcí 
potrubí. Toto potrubí leželo cca 10 m od 
nově navrženého výpustního zařízení. Aby 
nebyla hráz překopávána na dvou místech, 
bylo rozhodnuto o posunutí požeráku 
a odpadního potrubí do místa původní 
výpusti. V roce 2019 pokračovaly práce 
zejména na hrázi a vypouštěcím zařízení. 
Upravena byla i celá původní hráz. 
Návodní svah byl odtěžen a zatěsněn 
jílovitou zeminou ve sklonu stavu 1:3. 

z důvodů ochrany přírody. Celá lokalita je 
přírodní památkou a bylo zapotřebí zde co 
možná nejdéle ponechat určitou vodní 
hladinu pro vodní ptáky a obojživelníky. 
Právě díky rozsáhlým archeologickým 
nálezům byl přehodnocen i původně 
navrhovaný korunový bezpečnostní přeliv 
v levé části hráze, který částečně zasahoval 
do pozůstatků středověké vesnice Lítož-
nice. Bylo rozhodnuto postavit kašnový 
přeliv v pravém zavázání hráze, kde neby-
ly odkryty žádné archeologické situace. 

V roce 2018 pokračovaly práce na 
rozšíření zátopy a modelaci levého břehu. 
Veškeré práce probíhaly pod dohledem 
archeologů a byly zde objeveny další 
cenné nálezy. Na části této plochy se 

a nejlepším řešením byl návrh průtočného 
rybníka s korunovým bezpečnostním 
přelivem v levé části hráze. Varianta 
bočního rybníka byla zamítnuta, protože 
kapacitní obtoková strouha by rybník  
zcela odřízla od okolních pozemků 
a budoucího krajinného parku. Navíc argu-
ment o větším zanášení rybníka nebyl 
v tomto případě relevantní, protože níže  
po toku se nachází také průtočný Velký 
Počernický rybník, kde by se nesené sedi-
menty stejně usadily. 

Práce na obnově začaly v roce 2016 
odbahněním rybníka V Mejtě a komplet-
ním odstraněním jeho dělící hráze 
a výpustního zařízení. Ukázalo se, že hráz 
byla zcela nevhodně „uplácána“ z humóz-
ního sedimentu bývalého rybníka. Tento 
materiál však byl aspoň dobře využitelný 
na okolních městských pozemcích, které 
byly následně zalesněny a zatravněny. 
V témže roce byl vypuštěn i rybník Nový 
a v roce 2017 proběhlo jeho odbahnění 
a odstranění další části dělící hráze. Při 
odbahňování Nového rybníka byly na dně 
objeveny pozůstatky germánské vesnice 
z římské doby. Rozsáhlý archeologický 
výzkum zde trval až do roku 2020 a byly 
objeveny neolitické hroby, rozsáhlé ger-
mánské osídlení i části středověké vesnice. 
Celkem bylo z těchto dvou rybníků vyve-
zeno více jak 48 000 m3 materiálu. V mís-
tech, kde se na dělících hrázích nacházely 
hodnotné nebo vzrostlé stromy, byly vybu-
dovány ostrovy. Některé stromy byly 
ponechány i přímo v zátopě k samovolné-
mu rozpadu. 

Poslední Myslivecký rybník zůstával 
co nejdéle během výstavby napuštěn 

Rekonstruk-
ce hráze 
obnovo-
vaného 
Lítožnického 
rybníka, 
2019. (Foto 
archiv 
odboru 
ochrany 
prostředí 
MHMP) 
 

 
Bourání 
starého 
betonového 
stupně 
v korytě 
Říčanky 
v budoucí 
zátopě 
obnovo-
vaného 
Lítožnického 
rybníka, 
2019.
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z těžké balvanité rovnaniny, který navazu-
je na zemní průleh směřující vodu do kory-
ta Říčanky. Odtok od přelivu je překlenut 
železobetonovým klenutým mostkem,  
kde jsou všechny pohledové líce obložené 
kamenem. Vozovka je provedena ze 
štětované dlažby a na kamenných římsách 
je stylové kované zábradlí.  

 
Na podzim 2019 byl také vypuštěn 

poslední z lítožnických rybníků, Mysli-
vecký. V rámci odstraňování sedimentu 
a zbytků dělících hrází byly v zadní  
části rybníka vyhloubeny čtyři tůně pro 
obojživelníky a rozšířena zátopa tak,  
aby zde vzniklo mělké litorální pásmo. 
Celkem bylo z této části vyvezeno dalších 
40 000 m3 materiálu. 

V roce 2020 byl dokončen bezpeč- 
nostní přeliv, část hráze, která na přeliv 

Hloubení 
tůní v nivě 

Rokytky 
nad 

Běchovice-
mi, 2019.  

 
Vpravo: 

Technicky 
upravené, 

bahnem 
zanesené 

koryto 
Říčanky 

pod 
Lítožnickým 

rybníkem. 
Následně 

bylo 
v rámci  

revitalizace 
opuštěno 

a zasypáno. 
 

Dole: 
Zatím na 

sucho 
vyhloubené 

nové, 
revitalizační 

koryto 
Říčanky 

pod 
současně 
obnovo-

vaným 
Lítožnickým 
rybníkem – 

srpen 2019.
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Následně byl návodní líc opevněn balva-
nitou rovnaninou uloženou do štěrkopísku 
s vyklínováním. Stromy, které musely být 
v rámci revitalizace odstraněny, byly vyn-
dány i s kořenovým systémem a uloženy 
do zadní mělké části rybníka jako mrtvé 
dřevo, aby se co nejvíce obohatila růz-
norodost rybničního dna. 

Aby bylo možné rybník obnovit 
v původním rozsahu, bylo potřeba dodělat 
chybějící západní část hráze. Díky 
majetkoprávním vztahům a vedení 
vysokého napětí nebylo možné hráz 
vystavět v původní trase, která je ještě 
patrna na starých mapách, ale celá hráz 
musela být více stočena k jihu na pozemky 
hl. m. Prahy. Díky propustnému podloží, 
které místy dosahovalo až do 4 m, bylo 
zapotřebí provést řádné zatěsnění. Jako 
nejlepší varianta byla nakonec zvolena 
štětovnicová stěna. Při výkopových 
pracích byl odkryt i původní těsnící zámek 
staré hráze, který byl cca 3 m široký a 2 m 
hluboký. Navíc zde byla nalezena stará 
studna a základy středověkých domů. 
Nová část hráze je 170 m dlouhá a je 
postavena jako homogenní s těsnícím 
štětovnicovým zámkem. Celková délka 
hráze je 376 m a v nejvyšším místě je 
vysoká 5,2 m 

Koncem roku 2018 byla zahájena 
i výstavba nového kašnového bezpečnost-
ního přelivu v pravém zavázání hráze. 
Celá konstrukce je železobetonová s ka-
menným obkladem. Přelivná hrana je 
provedena ze žulového kamenořezu. Délka 
přelivné hrany je 28,5 m a při Q100 
převede 27 m3 vody. Pod přelivem je vývar 9/
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a opevnění kynety dřevěnými oplůtky. To 
bylo v minulosti považováno za přírodě 
blízké, jelikož dřevo je přírodní materiál. 
„Truhlíkovitý“ příčný průřez kynety, bez 
příbřežních mělčin a možností přiroze-
ného rozvoje břehů, ale ve skutečnosti 
nijak přírodní není. Koryto bylo přisazené 
k levé straně nivy, podél něj byly vysázeny 
pyramidální topoly. Šlo o jeden z úseků 
Říčanky vůbec nejhůře postižený tech-
nickými úpravami. 

V naší době, v rámci projektu „Kra-
jinářské úpravy soutoku Rokytky a Ří-
čanky“, byl úsek Říčanky pod obnovo-
vaným Lítožnickým rybníkem navržen 
k revitalizaci. Celá plocha nivy tu patří 
městu Praze, řešení tedy bylo možné 
založit na vytvoření zcela nového, přírodě 
blízkého koryta, vlnícího se v ploše nivby, 
zatímco dřívější geometricky pravidelné 

koryto mohlo být následně zcela opuštěno 
a zasypáno. Realizaci provedla ve druhé 
polovině roku 2019 firma Stavby rybníků, 
s.r.o. podle projektu firmy Envicons, s.r.o.. 

Revitalizace začíná pod hrází Lítož-
nického rybníka a končí na dohled od staré 
kolínské státní silnice, mezi Dolními 
Počernicemi a Běchovicemi. V ploše nivy 
bylo vymodelováno výrazně zvlněné, 
mělké a ploché koryto. Mělo by odpovídat 
hydromorfologickému typy meandrujícího 
vodního toku – délka koryta se zvlněním 
prodloužila o 300 m na celkovou délku 
1075 metrů. Nové koryto má přirozeně 
malou průtočnou kapacitu – není určeno 
k tomu, aby se do něj vešly povodňové 

navazuje, a patní drén. V květnu pak za-
čalo napouštění rybníka a práce pokračo-
valy na dalších částech krajinného parku. 

 
REVITALIZACE ŘÍČANKY  
POD LÍTOŽNICÍ 

Říčanka pod Lítožnicí ztratila přiro-
zený charakter již dávno v minulosti. Na 
mapách z roku 1848 je již koryto na-
přímené. Úpravy potoka mohly souviset 
s výstavbou původního Lítožnického ryb-
níka a s potřebou využití zemědělské půdy 
v nivě potoka. V 60. letech 20. století do-
stal potok, zřejmě v souvislosti s meliora- 
cemi okolních pozemků, hluboký, zcela 
pravidelný lichoběžníkový průřez koryta 

Členitá  
modelace 
revitalizační-
ho koryta, 
zatím bez 
průtoku. 
V oblouku 
trasy je ty-
pické místo 
tůně, nára-
zový břeh je 
strmý, jak 
odpovídá 
i přírodním 
korytům.  
 

 
10 Září 
2019: První 
napouštění 
revitalizační
ho koryta 
vodou. Do 
koryta ještě 
nejsou vlože-
ny dnové 
kamenité 
pasy. Přihlíží 
bagrista pan 
Dastych, 
který nové 
koryto 
vyhloubil.
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Na několika místech byly do nového 
koryta zakomponovány části stromů jako 
základ vybavení revitalizačního koryta tzv. 
říčním dřevem. Nové meandrující koryto 
bylo doplněno soustavou 11 větších a men-
ších tůní o celkové ploše 5980 m2 a objemu 
zadržené vody 2169 m3. V jedné tůni byl 
břeh upraven tak, aby zde vznikla kolmá 
stěna pro ledňáčky. Původní koryto potoka 
bylo až na jedno místo, kde vznikla tůň, 
zasypáno. Vzhledem k tomu, že niva byla 
v minulosti využívána jako pole, byla celá 
plocha oseta travní směsí květnatých luk. 
Přes potok byly provedeny dva brody 
z balvanité rovnaniny a dvě povalové 
lávky. 

Podélný sklon nivy činí 0,35 %. Nové, 
přírodě blízké koryto má průměrnou šířku 
4,5 m (b), poloměr oblouků trasy 7 až 14 m 
(2 až 3 b), vzdálenost mezi vrcholem 
oblouku trasy a následujícím brodem 14 až 
32 m (5 až 7 b). Meandrový pás dosahuje 
šířky až 50 m (cca 11 b).  

Elementární rozměrové revitalizační 
efekty (prodloužení koryta, zvětšení 
běžných hladinových ploch a běžně 
zadržovaných množství vody) jsou zřejmé 
ze srovnání starého a nového koryta, jak je 
zachycuje Tabulka 1.  

vodohospodářské a ekologické funkce. 
(Souvislé zahlubování koryta by bylo spo-
jeno s úbytkem jeho tvarové a hydrau-
lické členitosti, což by znamenalo i ztrátu 
nabídek prostředí pro potoční biotu  
a vedlo by k vysoušení okolních tůní.)  

Novým 
korytem 

teče voda 
a pan 

bagrista 
přistupuje 
k vkládání 

kamenitých 
pasů do 

dna. V nivě 
mimo kory-

to také 
hloubí 

biotopní 
tůně. 
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průtoky, které se budou rozlévat do plochy 
nivy. Bylo modelováno tak, aby v něm i za 
běžných průtokových poměrů ležely 
hladiny vody mělko proti okolnímu terénu. 
Takto nebude koryto zbytečně odvodňovat 
nivu a naopak podpoří ekologicky žádoucí 
mokřadní vývoj a vznik mokřadních po-
rostních společenstev. V obloucích trasy 
jsou vyhloubeny poměrně výrazné tůně. 
Obvykle v přechodech mezi oblouky trasy 
jsou do dna koryta uloženy pasy z kamen-
ných pohozů – napodobují přirozené brody 
s mělčí a proudnější vodou a koryto stabi-
lizují proti nežádoucímu souvislému 
zahlubování. Takto má koryto předpoklady 
pro to, aby se dál vyvíjelo jako meandru-
jící tok v režimu dynamické stability. To 
znamená, že horizontálně se bude moci 
vyvíjet až překládat svoji trasu, nebude se 
však souvisle zahlubovat a měnit svůj zá-
kladní tvarový a rozměrový vzorec. Takto 
by nemělo podstatně měnit ani svoje 9/

20
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Některé základní charakteristiky toku před a po revitalizaci  
– za středního průtoku Qa 

     Původní Revitalizované Efekt revitalizace  
     koryto koryto (poměr hodnot  

  po a před) 
  osová délka koryta (m)      775 m 1 075 m 1,4 
  plocha hladiny (celkem      1845 m2 5200 m2 2,8 

  a na jednotku délky koryta)      2,38 m2/bm 4,83 m2/bm 2,0 
  zadržený objem vody (celkem    340 m3 890 m3 2,6 
  a na jednotku délky koryta)      0,44 m3/bm 0,83 m3/bm 1,9  
  úhrnný objem koryta (celkem     7 285 m3 2200 m3 – 
  a na jednotku délky koryta)      9,4 m3/bm 2,04 m3/bm – 
  celkový objem tůní      0 2169 m3 
  celková plocha tůní      0 5980 m2 

Pasy z lomového kamene, nasypané a vtlačené do dna koryta hlavně v místech přechodů mezi oblouky trasy, jsou na 
pohled nenápadné. Jejich provedení je však solidní, ve výsledku zdvíhají hladinu vody téměř po úroveň terénu okolní 

nivy. Stabilizují koryto proti zahlubování a vytvářejí v něm proudné kamenité pasáže.  



zmenšení celkového objemu koryta vy-
povídá o tom, že staré koryto disponovalo 
zbytečně velkým objemem běžně nevy-
plněným vodou – revitalizační koryto je 
i za běžných průtoků podstatně více 
„napumpované“ vodou. 

Kdo ještě před nedávnem absolvoval 
vycházku podél Říčanky a dál po Rokytce, 
přemýšlel, jak úsek pod Dubčí co nejrych-
leji bezbolestně překonat, případně jak se 
mu vyhnout. V současnosti již jde naopak 
o jednu z nejzajímavějších pasáží potoka.   

 
 

Revitalizované koryto takto proti ko-
rytu dřívějšímu nabízí za běžných prů-
tokových poměrů téměř trojnásobnou 
plochu vodní hladiny (celkový údaj oproti 
údaji na běžný metr postihuje též vliv 
prodloužení koryta zvlněním) a zadržuje 
téměř trojnásobné množství vody. Množ-
ství vody zadržované v korytě potoka ne-
ní významnou položkou v hydrologické 
bilanci krajiny, ale je velmi důležité 
z hlediska ekologické hodnoty vodního 
toku – rozsahu prostředí, kterému vodní 
tok nabízí oživení. Podobně důležitá je 
velikost hladinových ploch. Výrazné 

Situační  
koncept 
lesoparku 
mezi Dubčí 
a Běchovice-
mi – obvod 
vyznačen 
červeně. 
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Letecký snímek rekonstruované hráze obnovovaného Lítožnického rybníka a pod ním čerstvě provedené 
revitalizace Říčanky (říjen 2019; foto archiv odboru ochrany prostředí MHMP). V zelené ploše vlevo pod 
hrází býval ve středověku střed obce Litožnice s tvrzí a kostelem. Zástavba vzadu vpravo patří městské 
části Praha - Běchovice.  
 
Revitalizace Říčanky, v pozadí staveniště obnovovaného Lítožnického rybníka, vpravo vzadu pražská 
městská část Dubeč. Meandrační pás revitalizačního koryta představuje prakticky celá niva, mezi 
oblouky trasy je vyhloubeno několik různě velkých biotopních tůní. Průběh starého, zde již zasypaného 
technicky upraveného koryta, vyznačuje několik zbylých pyramidálních topolů (říjen 2019; foto archiv 
odboru ochrany prostředí MHMP) 



losti (a jde stále) na rozdíl od zemědělství do lesnictví řádově 
méně peněz. „Lesnická kapitola“ Ministerstva zemědělství se 
navíc do doby kůrovcové kalamity snižovala a postupně klesla až 
na méně než jednu miliardu korun na celý hospodářský rok pro 
všechny. Podpory přitom směřovaly především na opatření tech-
nického rázu, jako činnost odborných lesních hospodářů, oplo-
cenky či příspěvky na sadební materiál nebo na uskladnění dřeva. 
V zásadě tedy na podporu hospodaření v lesích, ne už tak na 
ocenění mimoprodukčních funkcí lesa. Finanční rezerva, kterou 
vytvářel státní podnik Lesy České republiky, pak byla v době 
Mariana Jurečky na postu ministra zemědělství rozpuštěna (na což 
se v tichosti „zapomnělo“ a je třeba konstatovat, že to nebylo 
nutné, a také proto se tím nikdo nechlubí), čímž obor přišel o více 
než 30 miliard korun. Ty nyní chybí nejen na tlumení kůrovcové 
kalamity, ale také na opětovné zalesňování, a jednotky miliard na 
kompenzaci důsledků kalamity nemohou na stavu našich lesů, ale 
především na změně v přístupu k roli lesních porostů v naší krajině 
nic změnit.  

Neexistence společné lesnické politiky EU ale není v řadě 
zemí důvodem, aby neinvestovaly do mimoprodukčních funkcí 
lesa. Na to jdou ročně stovky milionů eur, jak lze zjistit z dat 
sdružení státních lesů EU (EUSTAFOR). U nás se ovšem počítá 
(respektive počítalo) s tím, že si vlastníci lesů na zajištění 
mimoprodukčních funkcí vydělají prodejem dřeva. Ti ovšem jsou 
a několik let ještě budou ve ztrátách, které se počítají v desítkách 
miliard korun nejen díky poklesu cen dřeva, ale i kvůli 

D ůkazem je i skutečnost, že v lesnictví je stejně jako 
v zemědělství stále kladen důraz na „produkci“ a „cenu“, 
v ČR bohužel v mnohem větší míře, než by bylo žádoucí. 

Naše lesnictví pak stejně jako zemědělství trpí trestuhodně nízkou 
tvorbou přidané hodnoty, což v praxi znamená, že se od nás ve 
velkém vyváží dřevní surovina a země tak environmentálně i eko-
nomicky chudne. Oba obory také poškozují rozsáhlé plochy 
monokultur, rozdíl je jen v tom, že u zemědělství jde především 
o monokultury obilovin, řepky a kukuřice, zatímco v lesích 
o smrky a částečně borovice. Dalším problémem j sucho, jehož 
jedním z projevů je v lesnictví pokračující kůrovcová kalamita. 
A naše lesnictví stejně jako zemědělství nepodporuje dostatečným 
způsobem menší a střední podniky, jakési „rodinné lesnické 
farmy“, stejně tak jako zpracovatele dřeva v místě, tedy lokální 
pily, a s místními lesními porosty detailně seznámené lesníky.    

Jeden zásadní rozdíl tu ale je – na rozdíl od zemědělství ne-
existuje „společná lesnická politika EU“, a díky tomu šlo v minu-

Pole a les 
jsou 

nejčastěji 
sousedícími 
typy ploch 

v naší 
krajině.

I když je v dotačních titulech, rozpočtových  
kapitolách, odborných institucích i mediálních  
výstupech od sebe lesnictví a zemědělství 
odděleno, jde ve skutečnosti o dvě strany jedné 
mince podobající se sobě, alespoň v naší zemi, 
mnohem více, než by se na první pohled zdálo.

Lesnictví a zemědělství  
JSOU SPOJENÉ NÁDOBY, AŽ NA PENÍZE
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kých plánech, otázkou samozřejmě je, kdy se tak stane, zdali se tak 
stane a za jakých podmínek. Bylo by to však žádoucí, lesnictví  
by se tak i v této oblasti (ocenění veřejného zájmu) přiblížilo 
zemědělství, byť finančně by to bylo možná i na jeho úkor. 
Existence zdravého lesa s vhodnou strukturou porostů je ovšem 

vícenákladům na jeho skladování a neplánované zalesňování. To 
vše v praxi znamená, že je třeba zásadně přehodnotit nejen 
dosavadní lesnickou politiku v ČR, ale také způsob oceňování 
lesních pozemků a hodnotu lesa jako takovou. Uvažuje o tom 
dokonce i Ministerstvo zemědělství ve střednědobých strategic-

Hodnota 
lesa 
nespočívá 
jen v ceně 
vytěženého 
dřeva. 
 
Důsledky 
kůrovcové 
kalamity 
můžeme 
vidět téměř 
na každém 
kroku.
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hem nižší – například při (dobrém) hektarovém výnosu šest tun 
pšenice a běžné ceně 4 000 korun za tunu je to zhruba desetina 
hodnoty půdy (24 000 korun). Kdybychom ale vycházeli z ocenění 
hodnoty stromu podle kalifornského úřadu a rozpočítali tuto  

i v zájmu zemědělců. Les jako rezervoár vody (i pro zemědělské 
podnikání) hraje totiž v krajině nezastupitelnou roli. 

Dosavadní ocenění lesních pozemků navíc vůbec neodpovídá 
přínosům, které les pro krajinu a společnost měl a má. Třeba při 
výpočtu hodnoty lesních pozemků pro církevní restituce činila 
průměrná cena hektaru lesa 277 000 korun, včetně zásob dřeva. 
Aktuální cena je přitom docela neznámá za situace, kdy řada 
menších vlastníků zvažuje prodej lesních pozemků, často ovšem 
již odlesněných a tedy bez možnosti těžby dřeva a příjmů z něj 
v dohledné době. Jenže zdaleka nejde jen o dřevo, což si stále více 
uvědomují ve světě – a snad i u nás. A navíc nejde jen o stromy 
v lese, ale i ve městech. Podle kalifornského úřadu pro lesy a pre-
venci požárů činí hodnota jen jediného stromu přepočtená na 
mimoprodukční funkce (výroba kyslíku, ukládání uhlíku, recyk-
lace vody, záchyt polétavého prachu, pohlcování hluku a mnohé 
další) za 50 let života stromu až 8 milionů korun. Vzrostlý listnatý 
strom přitom denně odpaří zhruba 100 litrů vody, což odpovídá 
energii 70 kWh, a tato přirozená klimatizační jednotka sníží teplo-
tu ve svém okolí zhruba o pět stupňů Celsia. Obdobně hektar lesa 
“vyrobí“ ročně až 10 tun kyslíku (hektar smrkového lesa  o třetinu 
méně), což činí 500 000 až 700 000 litrů kyslíku. Čísel dokla-
dujících nijak finančně ohodnocený přínos stromů a lesů je 
samozřejmě mnohem, mnohem více. Což ovšem také znamená, že 
environmentální hodnota stromů na lesních pozemcích mnoho-
násobně překračuje vlastní cenu pozemku. To rozhodně nelze říci 
o pozemcích zemědělských. Tam činí aktuálně průměrná tržní 
cena v ČR necelých 250 000 korun, hodnota porostů je ale mno-

Přirozené 
zmlazení 

smrkového 
porostu 

 
 

Les je 
přirozeným 

rezer-
voárem 

vody.
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na jiné než dosavadní filozofii, totiž na ohodnocení zajištění 
mimoprodukčních funkcí lesa, kde těžba dřeva a jeho zpeněžení 
bude doplňkovým, ne však hlavním cílem, účelem a zdrojem 
zisku. To samozřejmě vůbec neznamená, že by se dřevo těžit 
a prodávat nemělo, nejen kůrovcová kalamita ale ukazuje, že zisk 
z něj k dlouhodobé podnikatelské prosperitě a především 
k zachování důležitosti lesů pro životní prostředí v současném sys-
tému nestačí. Z pracovního hlediska je pak snaha o maximalizaci 
zisku vykoupena ztrátou konkurenceschopnosti oboru na trhu pra-
covních sil. Ohodnocení mimoprodukčních funkcí lesa nějakou 
sazbou dotace (třeba i odstupňovanou podle míry dosažení 
mimoprodukčních funkcí) na hektar lesního pozemku by přitom 
mohlo umožnit lépe zaplatit lidi v oboru, což je klíčový 
předpoklad pro odpovědnější péči o lesy a nakonec i pro zvýšení 
tvorby přidané hodnoty k vytěženému dřevu. K tomu lze doplnit 
i další spektrum aktivit, jako například propojení péče o les se 
sběrem podkladů k výzkumným úkolům (s následnou odměnou), 
například v souvislosti s adaptacemi na změny počasí. Dalším 
možným příkladem je i vytváření přidané hodnoty k dřevní 
surovině v malých lokálních zpracovatelských závodech, které 
mohou zhodnocovat dřevo vytěžené výběrovým (probírkovým) 
způsobem, čímž by zcela přirozeně vznikala žádoucí výšková 
a věková patra v lesních porostech. 

Uvedené cíle by bylo teoreticky možné splnit i výrazným 
zvýšením cen dřeva a výrobků z něj, takže spotřebitelé by si 
zaplatili udržitelnost a mimoprodukční fukce lesů tímto způsobem. 
To by podle všeho vyšlo i levněji, problém je, že spotřebitelé by 
zřejmě za těchto okolností produkty ze dřeva nekupovali a prefe-
rovali by jiné, levnější materiály. Možná ještě větší výzvou než 
změna filozofie v lesnictví je tak veřejnosti vysvětlit, že „drahé 
lesy a drahé dřevo“ jsou ve skutečnosti investicí, která se vyplatí 
jak z pohledu stavu životního prostředí, tak zdraví lidí. To se ale 
bohužel vysvětluje dost těžko. 

hodnotu na rok a hektar vzrostlého lesa osázeného zhruba  
500 stromy, došli bychom k částce kolem 70 milionů korun. Je to 
sice matematická konstrukce složená z mnoha ne zcela přesných 
proměnných, proporčně je z ní ale vidět, že lesní porosty mají 
environmentálně mnohem vyšší hodnotu než půda, na které  
rostou – a to bez započítání ceny dřeva.   

Přestože zemědělci mohou, na rozdíl od vlastníků nebo 
nájemců lesních pozemků, svou úrodu každoročně zpeněžit, 
čerpají (každoročně) dotace na každý hektar půdy, a pokud jde 
o specifické plodiny nebo o ekologické zemědělství, překračují 
dotace na hektar i částky přes 10 000 korun. Uvedené dotace ale 
pobírají zemědělci i proto, aby byl v rámci hospodaření v krajině 
zajištěn veřejný zájem, kterým je takzvané udržitelné zemědělství, 
tedy takový způsob hospodaření, který nevybydluje krajinu 
a zachovává (nebo by měl dokonce zlepšovat) její environmentální 
a produkční potenciál do budoucnosti. To samé by se proto mělo 
týkat i lesních pozemků, a z mnoha pohledů by byla taková pod-
pora ještě oprávněnější než v zemědělství. 

Zachovat a rozvíjet mimoprodukční role lesů je strategickým 
a veřejným zájmem státu i z pohledu prevence rizik sucha. 
Dosáhnout takového cíle je ale zřejmě možné jen zvýšenou 
a odůvodnitelnou (dat k tomu je dost) podporou lesů jako celku, ne 
pouze zpřísňováním pravidel pro hospodaření v lesích. Zpřís-
ňování totiž prakticky vždy přináší buď vyšší náklady, nebo nižší 
tržby, problémem našeho lesnictví je ovšem právě nedostatek 
kapitálu, který by se vyšší regulací hospodaření ještě více 
prohloubil. Už dnes je výsledkem snah o minimalizaci nákladů 
klesající odbornost lesních hospodářů a nedostatek pracovníků 
zajišťujících práce v lesích a zároveň stav, kdy se do oboru kvůli 
nízkým platům nikdo zvláště nehrne. To je pak příčinou celé řady 
negativních jevů, mimo jiné i rostoucí odtrženosti správců lesa 
i zpracovatelů dřeva od znalosti konkrétních lokalit.  

Právě vztah lidí pečujících o les ke konkrétní lokalitě by měl 
být, stejně jako v zemědělství, rozhodující. Tento vztah je třeba 
posilovat, obnovovat a lidi pracující v lese také k takové činnosti 
motivovat. Lesnictví v ČR v budoucnosti je proto třeba postavit  

Podíl  
listnatých 
stromů je 
žádoucí 
zvýšit

27

 www.nase-voda.cz



jícího palmovým plantážím a těžařskému průmyslu. Snímky 
z družic, kde je vidět jejich zmenšující se plocha, obletěly celý 
svět. Snímky mrtvého orangutana na spáleništi budoucí plantáže 
jsou součástí osvětových programů proti spotřebě palmového 
tuku. Pokácené modříny, osiky, vrby a prchající los, jelen nebo 
medvěd se na snímcích vidí naopak málokdy. Přesto jsou osudy 
těchto oblastí podobné. Satelitní snímky dokazují, že i tajga 
postupně ustupuje, na vině je nejen těžba dřeva, ale i ropy. Zájem 
o sibiřskou ropu je obrovský – odebírá ji a do těžařských 
společností vstupuje i zahraniční kapitál (British Petrol, Shell, 
Agip, ad.) Oblasti jsou zde zasaženy nejen přímo těžbou, ale 
znečištění pochází i z ropovodů, které jsou často v havarijním 
stavu. 

Tajga je většinou řídce obydlená a toho využívají i čínští 
dřevaři, kteří masivně vytěžují lesy na Sibiři. Ruská média 
a ekologičtí aktivisté sice varují před zvětšující se pustinou, ovšem 
Moskva reaguje velmi vlažně. Čína od Ruska dřevo vykupuje 
a těží i legálně, ale odborníci upozorňují, že kromě této oficiální 
těžby probíhá nelegální, kde objem takto vytěžených stromů je až 
70%. „Pronajmout si jeden hektar a nepozorovaně vykácet dva, to 
je na Sibiři běžná praxe“, psal v roce 2018 list Rusmonitor. 
Odpovědnost za zachování sibiřské tajgy byla v roce 2006 
přesunuta ruskou vládou při reformě lesnictví z centra na regionál-
ní vlády. Chudé oblasti jsou však daleko ochotnější schválit eko-
logicky závadné projekty, aby přilákaly investory. Korupce je tam 
běžnou praxí. Posudky na dopady na životní prostředí jsou mnoh-
de jen papírem bez podkladů. Čínští dřevaři za sebou neobnovují 
les tak, jak jim to zákony přikazují, nechávají za sebou vykácenou 
pustinu, kde se již původní les neobnoví. Paralela s deštnými 
pralesy je zde tedy skutečně na místě. Dnes tolik diskutované 

T ajgu ovšem nenajdete jen v Rusku, je to takzvaná oblast 
severských jehličnatých lesů (jedle, smrky, borovice, 
modříny, tisovce, ale i břízy, osiky, olše, vrby) rozprostíra-

jící se v souvislých pásech severní polokoule – původní les zemí 
severní zeměpisné šířky. Někdy je pojem tajga zaměňován s tun-
drou, tyto dva typy porostů jsou ovšem naprosto odlišné. V tajze 
jsou stromy vzrostlé, v tundře se už stromovým formám z klima-
tických důvodů nedaří. Tundra tedy začíná až tam, kde končí tajga, 
a končí trvale zaledněnými polárními končinami. Jižní hranice 
tajgy není pevná, tajga na jihu plynule přechází do jiných biomů – 
lesů smíšených nebo v sušších oblastech do travnatých plání 
a pouští. Západní a východní hranici tajgy tvoří mořské pobřeží, 
její délka je přibližně 10 tisíc a šířka 2 tisíce kilometrů. Tato čísla 
jsou pro nás, kteří dohlédnou při dobré viditelnosti z jednoho 
konce republiky na druhý, nepředstavitelná. 

Bylo napsáno hodně o tom, jak nezadržitelně ubývá plochy 
tropických deštných lesů, tohoto nenahraditelného biomu ustupu-

Hořící 
tajga
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Pro ty, kdo četli Solženicynovo Souostroví gulag, zůstává 
tajga možná lesem, kde se v létě brodíte bahnem, protože 
půda je nasáklá vodou a komáři vás dohánějí k šílenství, 
a v zimě je pro nezkušené cestovatele neprostupný. Pokud 
přece jen přežijete zimu, komáry, bahno, medvědy, ..., pak 
týdny a týdny půjdete lesem, než narazíte na stopy civi-
lizace. Koneckonců zájezdy do panenské ruské tajgy dnes 
inzerují i cestovní kanceláře, jejich reklamní snímky jsou 
podobné těm z kanadské divočiny.

TAJGA 
LES ZDÁNLIVĚ NEKONEČNÝ UŽ ZAČÍNÁ MÍT SVÉ HRANICE

 katastrofy



velkou finanční újmu. Změna systému, který Rusko připravuje 
o původní lesy, příjmy z těžby, pracovní místa pro své občany 
(čínské těžařské společnosti zaměstnávají v naprosté většině opět 
Číňany), je zatím v nedohlednu. Proč? Moskva navzdory 
vzrůstající pozornosti aktivistů i médií k tomuto problémy mlčí. 
Světový fond na ochranu přírody uvádí, že Rusko poslední dobou 
ročně přichází až o půl milionu hektarů přirozeného lesa. Jen pro 
ilustraci: plocha českých lesů je přibližně 2,7 milionu hektarů. 
Když v loňském létě hořela tajga o rozloze právě všech našich 
lesů, ve zprávách sice tato informace proběhla, ale když byly 
požáry v Austrálii, běžel každý večer po TV novinách dojímavý 
spot s popálenou koalou a následovalo číslo účtu, kam mohou lidé 
přispět a podílet se tak na záchraně australské přírody. Popálený 
sobol z tajgy lidi tak nedojme, navíc přiznání nějakého problému 
není běžnou praxí ruské vlády. V lidech stále převládá dojem 
z učebnic, že tajga se rozprostírá na celém severu Ruska a je široká 
jako ruská duše. Přestává to však být pravdou. Podíváte-li se doma 
na nějaký výrobek z Číny, který je zčásti dřevěný, je možné, že si 
o dřevo tohoto stromu brousil drápy právě medvěd v tajze. Co 
můžeme pro tajgu udělat my jednotlivci? Snad omezit nákup 
čínských výrobků a vybrat ten český. Kůrovec nám v posledních 
letech v našich lesích zajistil, že nabídka českého dřeva vysoce 
převyšuje poptávku. 

globální změny klimatu souvisí a hlavně do budoucna budou sou-
viset i s mizejícími tajgou. Podle výzkumu v ruském Jakutsku se 
vykácená tajga v letních měsících otepluje na dvojnásobek. V zimě 
zmrzlá půda taje v létě více do hloubky, vznikají mokřady, 
uvolňuje se oxid uhličitý, kterého zmrzlá půda na Sibiři zadržuje 
obrovské množství. Rozsáhlé odlesnění tak navždy mění půdu, 
urychluje globální oteplování, mizí biotopy pro původní zvířata 
a rostliny. Ruské pohraniční kontroly běžně zadržují čínské 
pašeráky převážející kůže a části těl stovek medvědů, sobů, sobolů 
a dalších divoce žijících zvířat. Pro ruské hospodářství to znamená 

Miliony tun 
dřeva ročně 
se vyveze  
z Ruska  
do Číny.
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Satelitní snímek  
loňských požárů na Sibiři



nepropustné plochy pro vodu a lidská činnost. Řešení tohoto pro-
blému je mimo jiné v umisťování zeleně do měst. Ta redukuje 
prašnost a znečištění ovzduší a zvlhčuje vzduch ve svém okolí. 
V neposlední řadě zlepšuje hospodařní s dešťovou vodou, hlavně 
kvůli zesílení retenční schopnosti substrátu oproti betonovým 
a dalším městským plochám, kde se voda téměř nevsakuje 
a odchází nevyužitá přímo do kanalizace. Stejně jako jiná evropská 
města, tak i v Lisabonu se snaží svou metropoli zazelenit. 
Používají k tomu nejen stromy v ulicích a parkovou zeleň, ale 
dokáží využít i malý prostor a ozelenit jej. Tohle je možné díky 
zeleni na konstrukci. Ve městě nalezneme lankové systémy s popí-
navými rostlinami, zelené stěny, ale také střešní zahrady.  

Lisabon, tedy hlavní město Portugalska, je možno označit jako 
nejzápadnější hlavní město evropské pevniny. Podnebí zde má 
oceánský charakter, díky němuž nejsou velké teplotní rozdíly mezi 
létem a zimou. I během zimy teploty zřídka klesnou pod bod 
mrazu a v tomto období jsou časté srážky. Léta naopak bývají 
horká a suchá. Trend stále teplejšího počasí v našem podnebném 
pásu nás vede k zamyšlení, jaký sortiment rostlin v městské zeleni 
je vhodným pro extrémnější teploty. Tím pádem lze načerpat 
inspiraci při užití zeleně z těchto teplejších oblastí. Díky místnímu 
klimatu je zde možno pěstovat teplomilné druhy rostlin, které jsou 
v našich klimatických podmínkách zatím téměř nepoužívané. 
Zatímco v našich městech jsou často užitým sortimentem druhy 
stromů jako například lípy, javory, hlohy, katalpy, trnovníky akáty, 
jasany, jeřáby apod., tak v Lisabonu můžeme nalézt exotické druhy 
jako bauhinie, oleandr, banánovník, olivovník, magnolie. Většina 
těchto exotických druhů by nepřežila naši mrazivou zimu, ale naše 
teplé léto je pro jejich růst vhodné, tudíž je možné jejich pěstování 
v nádobách.  
 
ZELEŇ VE VZTAHU K OTEPLOVÁNÍ MĚST 
V poslední době vyvstává ve větších městech problém s pře-
hříváním jejich ulic. Významnými faktory, které zhoršují 
oteplování měst, jsou například: zastavěné plochy na úkor zeleně, 

Kvetoucí bauhinie, která je v Lisabonu vysazována jako alejový strom. 
 
Neobvyklé umístění stromů do malého prostoru. Otázkou ovšem zůstává  
životnost těchto dřevin v dlouhodobém hledisku. 

Město Lisabon je postaveno v kopcovitém terénu a je 
charakteristické prudkými svahy sklánějícími se nad řekou 
Tejo. Jelikož je pro město typická hustá zástavba s úzkými 
strmými uličkami, nezbývá zde příliš prostoru pro rozlehlou 
parkovou zeleň. Avšak místní obyvatelé umí se zelení  
pracovat i jinými způsoby.

Lisabon, 
ZELENÉ MĚSTO  
U ATLANTSKÉHO OCEÁNU
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. 
VERTIKÁLNÍ ZAHRADY SOUKROMÉ I VEŘEJNÉ 
Dalším příkladem použité zelené stěny ve veřejném prostoru je 
vertikální zahrada u benzinové pumpy v zastavěném prostoru 
města. I pro zákazníky čerpací stanice je příjemnější pohled do 

VERTIKÁLNÍ ZAHRADA PATRICKA BLANCA 
V LISABONU 
Jedním z nejznámějších zahradních architektů, kteří se zabývají 
vertikálními zahradami, je Patrick Blanc. On sám je průkopníkem 
tohoto oboru a svůj vlastní systém má dokonce patentovaný. 
Rostliny v jeho vertikálních zahradách jsou pěstovány ve svislé 
poloze bez použití substrátu, ten je nahrazen inertním pěstebním 
médiem, které slouží pro uchycení rostlin. Živiny jsou rostlinám 
dodávány v zálivce. Tyto konstrukce často přiléhají přímo ke stěně 
budovy. Jediná zelená stěna Patricka Blanca v Portugalsku – Dolce 
Vita je ojedinělá svým umístěním a rozlohou (800 m²). Jedná se 
o pomezí mezi exteriérovou a interiérovou zelenou stěnou, neboť 
je umístěna na parkovišti před obchodním centrem, které je kryté 
střechou, avšak je z několika bočních stran otevřené a samozřejmě 
nevytápěné. Proto zde byl zvolen sortiment rostlin, který vydrží 
jak vysoké letní teploty, tak také zimní teploty, které mohou 
klesnout až k bodu mrazu. Příkladem užitého sortimentu mohou 
být rostliny čeledi: Araceae (áronovité), Gesneriaceae (podpě-
tovité) či Bromeliaceae (broméliovité) – Ardsia (klíman), Pilea, 
Saxifraga (lomikámen), Soleirolia, Clivia (řemenatka) aj. Rostliny 
byly vkládány do podoby velkých obrazců tak, aby byly rozpoz-
natelné i z jedoucího auta. 

Vertikální 
zahrada 
Dolce Vita 
je složená 
z velkých 
obrazců, 
které jsou 
rozpoz-
natelné 
i z jedoucí-
ho auta 
(parkoviště 
v rekon-
strukci). 
 

 
Rostliny 
v zahradě 
Dolce Vita 
jsou zvole-
ny tak,  
aby snesly 
vysoké 
teploty 
v létě i zim-
ní teploty 
blížící se 
nule.  
 
Vertikální 
zahrada 
u benzíno-
vé pumpy 
působí 
esteticky 
a také 
zlepšuje 
mikroklima 
v okolí.
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zeleně než na holou zeď, přičemž rostliny také zlepšují mikrokli-
ma daného prostoru. Rostliny užité v této realizaci běžně můžeme 
nalézt v našich parcích (dochan psárkovitý (Pennisetum 
alopecuroides), tlustonitník klasnatý (Pachysandra terminalis)), 
ale i v našich domovech zelenec chocholatý (Chlorophytum como-
sum), chřest hustokvětý (Asparagus densiflorus), poděnka 
(Tradescantia pallida), paprskovka (Osteospermum sp.)).  

Vertikální zahrady můžeme vidět kromě veřejného prostoru 
také na soukromých budovách. Příkladem ojedinělé instalace je 
vertikální zahrada na fasádě rodinného domu v centru Lisabonu. 
Tento velmi oceňovaný projekt vznikl v roce 2012. Fasáda je 
pokryta cca 4 500 kusy rostlin 25 různých druhů a zabírá plochu 
100 m². Použité rostliny pocházejí především z oblasti 
Pyrenejského poloostrova a Středozemního moře a díky tomu ne-
jsou tolik náročné na vláhový režim. Celá vertikální zahrada je 
proložená vonnými bylinami, a to například levandulí lékařskou 
(Lavandula angustiflia), rozmarýnem lékařským (Rosmarinus 
officinalis) či šafránem (Crocus sp.). Příkladem dalších rostlin 
v realizaci jsou: netík Raddiho (Adiantum raddianum), ledviník 
ztepilý (Nephrolepis exaltata) nebo břečťan popínavý (Hedera 
helix). 

Vertikální 
zahrady 

dobře ladí 
s moderní 
architektu-

rou. 
 

VPRAVO: 
Z dálky se 
vertikální 
zahrada 

může zdát 
jednolitá, 

ale 
v detailu  
je možné 

objevit 
různé  

struktury 
rostlin.
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Použité druhy ve vertikální zahradě jsou klasicky záhonové,  
ale i pěstované v našich podmínkách v interiéru.

Střešní zahrada vybízí k posezení pod olivovníkem i k brouzdání ve vodě.



města. V těchto zahradách je možno mnohdy nalézt velmi zají-
mavé a i staré druhy rostlin.  

Lisabon je velmi krásným městem, kde můžeme spatřit pro nás 
i často neznámé druhy rostlin. Všechny zde rostoucí druhy 
samozřejmě nelze použít v našich klimatických podmínkách, ale 
některými se můžeme nechat inspirovat, ať už pro klasické 
venkovní pěstování, použití v nádobách, ale i pro interiérovou 
zeleň. Mnohé druhy, které známe z našich domovů, zde můžeme 
spatřit jako volně rostoucí. Pokud Lisabon navštívíte, 
nezapomeňte obrátit svou pozornost také na tyto zajímavé druhy 
rostlin.

 
OZELENĚNÍ VERTIKÁLNÍMI ZAHRADAMI 
NEKONČÍ 
Zajímavým příkladem střešní zahrady je Olivová zahrada 
u Kulturního centra Belém, která je pojmenována po stoletých 
olivovnících, jež jsou zde vysazeny. Tento veřejný prostor je často 
využíván k posezení a relaxaci. Je možno zde nalézt krom 
olivovníků různé druhy palem, pergolu pokrytou jasmínem či 
dřišťál. Součástí zahrady je také zajímavý vodní prvek ve formě 
architektonicky ztvárněného potůčku, který odparem vody zlepšu-
je mikroklima svého okolí. Tato střešní zahrada není příliš vysoko 
nad terénem, ale je z ní pěkný výhled na řeku Tejo a monumentální 
Belémskou věž. 

Další možností ozelenění v zastavěném prostoru je použití 
popínavých rostlin. Ty se mohou pnout přímo po zdi, po plotě, 
nebo jsou pro ně vystavěny speciální konstrukce ať už ze dřeva, 
nebo z ocelových lanek. Zajímavé je použití lanek v horizontální 
poloze pro částečné přistínění prostoru pnoucími rostlinami. 
Výhodou použití popínavých rostlin je, že pro svůj růst nepotře-
bují žádnou speciální technologii, vyžadují minimální péči 
a mohou být vysazeny volně v zemi. Pro lisabonské ulice je ty-
pické použití těchto druhů popínavých rostlin: povijnice nachová 
(Ipomoea purpurea), réva vinná (Vitis vinifera), bugenvilea 
(Bougainvillea) a další.  

Nedílnou součástí lisabonské zeleně jsou také parky, historické 
zahrady a vnitrobloky společně se soukromými zahradami. Jejich 
primární funkcí je odpočinek v zeleni, ale současně je jejich 
velkým benefitem to, že se podílejí na zlepšování mikroklimatu 

Zeleň  
ve vnitro-
blocích je 
oblíbeným 
místem 
k odpočin-
ku.  
 
Zelená 
stěna může 
vzniknout 
i neúmyslně 
díky tomu, 
že plot 
poroste 
popínavá 
rostlina.   
Na obrázku 
je povijnice 
nachová.
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 www.home.czu.cz/cechovak, www.home.czu.cz/kolarikovad, www.katedry.czu.cz/kzka

Část ulice bude zanedlouho přistíněna díky vysazené vinné révě, která se 
bude pnout po ocelových lankách vertikálně i horizontálně. 



Lesní druhy ptáků, jako je strakapoud velký (1) nebo žluna 
zelená (2), mohou být výrazně postiženy odumíráním lesů způ -
sobeném suchem. Sýkora parukářka (6) je navíc silně vázána 
na smrkové a borové porosty, které trpí suchem nejvíc.

Ze sdělovacích prostředků denně slýcháme, že v krajině ubývá voda. Mnoha lidem vysychají studny, 
zemědělci a zahrádkáři si stěžují na špatnou úrodu způsobenou nedostatečnou závlahou. S každým 
novým rokem pozorujeme výraznější kolísání teplot, suché a teplé březny a dubny často střídají deštivé 
květny a červny, což úrodě také neprospívá. Zdá se, že pravidelnosti v počasí, které odráží mnoho 
lidových pranostik, již v posledních letech neplatí. Odborníci varují, že tyto změny klimatu se odehrávají 
v globálním měřítku a jejich hlavní příčinou je člověk. 
Extrémní projevy počasí a oteplování způsobené rychlými, klimatickými změnami mají vliv na život lidí ve 
městech i na vesnici, zpěv ptáků přesto každé jaro zaznívá v parcích, v zahradách i ve volné přírodě, 
takže to na první pohled vypadá, že na život ptáků zvyšující se teploty a výkyvy počasí zásadní vliv nema-
jí. Jaká je tedy pravda? 
Na to jsme se zeptali ornitologa Dr. Petra Veselého z Přírodovědecké fakulty Jihočeské Univerzity 
v Českých Budějovicích.
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ZMĚNY V PTAČÍ ŘÍŠI 
JAKÝ VLIV MAJÍ KLIMATICKÉ ZMĚNY NA ŽIVOT PTÁKŮ? 
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vysoké nadmořské výšce podobné našemu. Stačí nepatrné zvýšení 
teploty a tento biotop se posune do vyšší nadmořské výšky, kde 
pro ptáky vzniknou ideální podmínky. Může se ale stát, že hora, na 
které se tento biotop vyskytuje, není dostatečně vysoká a podnebí 
nedosahuje vhodných podmínek ani na vrcholu. Potom ovšem 
biotop horského bambusového lesa z této hory úplně zmizí a s ním 
i všechny druhy ptáků, které jsou na něj specializované. Tento 
efekt je o to významnější, že v tropech se některé druhy ptáků 
vyskytují pouze na jediné hoře a zmizení jejich biotopu může vést 
přímo k vymizení daného druhu. 

Asi nejmarkantněji se vliv klimatických změn projevuje 
v polárních oblastech, Arktidě a Antarktidě, kde klimatologové 
i ornitologové v posledních letech sledují výrazné změny fun-
gování zdejších ekosystémů. Mění se rozložení srážek v průběhu 
roku, množství sněhu a mořského ledu v zimě, délka vegetační 
sezóny, na to vše reagují i ptáci. 

Konkrétním případem může být, že zimu přežívá méně drob-
ných savců, především lumíků. Zimy, které jsou za polárním 
kruhem opravdu chladné, zvládají drobní savci kupodivu dobře, 
protože zůstávají skryti pod sněhovou pokrývkou, kde mají kon-
stantní teploty i dostatek potravy.  

Jaký vliv mají změny klimatu na život ptáků? 
Zvyšující se globální teplota má mnoho důsledků, proto není  
snadné na tuto otázku odpovědět jednoduše. Jedním z důsledků 
zvyšujících se teplot je vysychání některých území, jinde tají 
ledovce, nebo se zvyšuje hladina oceánu. Všechny tyto projevy 
mají přirozeně vliv i na ptactvo po celém světě. Někde zanikají 
vhodná místa k hnízdění, ptáci obtížně shánějí potravu a mění se 
jejich migrační chování. 

V důsledku zvyšujících se teplot se rozšiřují pouště, jako je 
Sahara, a tím mizí pro spoustu ptáků jejich přirozené prostředí, 
stepi na okraji pouště. Podobně jsou mnohé horské druhy ptáků 
v tropických oblastech zatlačovány vzrůstajícími teplotami do 
vyšších nadmořských výšek. Jejich optimální biotop např. horské 
bambusové lesy se sice vyskytují v tropech, ale klima mají kvůli 

I zrnožraví ptáci, jako jsou zvonek zelený (3), vrabec polní (4) 
a vrabec domácí (5), často krmí svá mláďata hmyzem. Změna 
klimatu způsobuje, že tyto druhy během příliš suchého, nebo 
naopak příliš deštivého jara nenacházejí dostatek potravy pro 
svá mláďata a ta jim pak hynou.
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Populace holuba hřivnáče (7) i rehka zahradního (8) 
v současné době v České republice přibývají. Nejvýrazněji se to 
projevuje v blízkosti lidských sídel, kde oba tyto druhy obsazují 
parky a zahrady.

Pravdou je, že v naší krajině není dopad klimatických změn na 
ptačí populace tak nápadný. Nicméně odborníci sledují změny 
v početnosti všech u nás hnízdících druhů ptáků již několik desítek 
let a z takto dlouhé časové řady lze již změny odvozovat. 
Ornitologové například zjistili, že naše ptačí druhy v reakci na 
teplejší jarní měsíce dokáží posouvat své oblasti rozšíření směrem 
na sever.  

V našich podmínkách má však klimatická změna za následek 
především sucho, které významně ovlivňuje krajinu. Mnoho druhů 
ptáků je svým hnízděním vázáno na podmáčené louky (např. 
vodouš rudonohý, břehouš černoocasý), které v současnosti plošně 
vysychají. Zároveň zažíváme výrazné odumírání lesů převážně 
způsobené také suchem. Lesy jsou na ptačí druhy velmi bohaté, 
některé druhy dokáží žít např. pouze ve smrkových a borových 
lesích (králíček obecný, sýkora parukářka). V situaci, kdy smrkové 
porosty v ČR plošně odumírají, může i u těchto druhů dojít 
k poklesům populací. 

Následky sucha v naší krajině ale mohou být pro ptáky i přímé. 
V situaci, kdy během několika po sobě jdoucích týdnech nespadne 
ani kapka vody, jsou samozřejmě ptáci silně ohroženi. Některé 
druhy ptáků dokáží získávat vodu z hmyzí potravy, ale např. holu-
bi nebo zrnožraví pěvci musí pravidelně pít. Pro vlaštovky obecné 
a jiřičky obecné je často sucho limitující v nedostatku bláta, které 
potřebují k výstavbě hnízd, a proto v některých oblastech vůbec 
nezahnízdí, nebo hnízdění musí odložit až po deštích. 

Klimatické změny se však velmi výrazně projevují na druzích 
tažných. Často se jedná o dálkové migranty, kteří tráví zimu 
v tropech, např. na již zmiňovaném okraji Sahary, a v situaci, kdy 
jim v důsledku rozšiřování pouště zmizí jejich oblíbená zimoviště, 
se může stát, že neseženou přes zimu dostatek potravy a uhynou. 

V posledních letech způsobují teplotní výkyvy dočasné tání 
sněhu v průběhu zimy, drobným savcům tím úkryt pod sněhem 
mizí a následně zase promrzá a oni pak často hynou. A právě drob-
ní savci jsou významným potravním zdrojem pro mnoho arktic-
kých predátorů, jako jsou polární lišky nebo sovice sněžní. Ti se 
pak musí přeorientovat na jinou potravu a tou jsou především 
ptáci. Důsledky teplé zimy v Arktidě tak nepřímo snižují populace 
ptáků, kteří do Arktidy přilétají pouze na léto, aby profitovali 
z prodloužené vegetační sezóny. 

 
Arktida je pro nás dosti vzdálenou oblastí. Jak se proje-
vují klimatické změny u ptáků například ve střední 
Evropě nebo přímo v České republice? 
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U mnoha tažných druhů ptáků bylo pozorováno, že dokáží 
měnit své migrační chování. Často se stává, že na jaře přilétají 
dříve (např. pěnice černohlavá), zimují blíže svým hnízdištím 
(např. husa velká, čáp bílý), nebo na zimu neodlétají vůbec (havran 
polní, kavka obecná). Je to způsobeno především lepší dostupností 
potravy v chladnější části roku. Dříve byla pole celou zimu 
zasněžená a havrani na nich hledali potravu jen obtížně. Především 
v nižších polohách ale v posledních letech sníh již prakticky neleží 
a havrany tedy nic nenutí k tahu do teplejších oblastí západní 
Evropy. 

Potom můžeme sledovat úbytek našich vlaštovek i přesto, že se na 
jejich hnízdišti vlastně nic nápadného nezměnilo. Ptáci navíc 
reagují na aktuální průběh teploty pomaleji než hmyz, který je 
důležitou součástí jejich potravy, pozdější přílet tak může mít za 
následek nižší hnízdní úspěšnost. 

Oteplování klimatu může mít za 
následek rozšíření některých jižních 
druhů i na naše území. Zvonohlík 
zahradní (12) hnízdí v ČR od počátku 
20. století, hrdlička zahradní (11) 
dokonce až od 60. let.
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 www.ornita.cz

Od září 2020 proběhne na školách přednáškový cyklus 

„Změny v ptačí říši“, který připravila Ornita, z.ú.  

pro žáky prvního a druhého stupně základních škol. 

Přednášky žákům představí dopady klimatických 

změn na život ptáků, budou uzpůsobené věku 

posluchačů a tradičně je doprovodí ukázky vybraných 

ptačích druhů s výkladem zkušeného chovatele. 

Nejvýraznějším projevem změny klimatu u našich ptáků je 
odlišné migrační chování. Populace pěnice černohlavé (9) nebo 
králíčka ohnivého (10) tradičně zimovala v západním 
Středomoří. V posledních letech se stále častěji objevují jedinci, 
kteří tráví zimu u nás.9
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vybavuji. Další vzpomínka se odehrává 
v mateřské školce při hodině kreslení, kde 
jsme kreslili prvomájový průvod. Zatím- 
co ostatní děti už dávno obědvaly po 
nakreslení tří panáků s praporky, které se 
jim už na výkres nevešly, já seděl nad prací 
a smolil snad padesátého manifestanta 
velikosti mravence a v podvečer se nene-
chal  odradit ani čekajícími rodiči. 

1. Jak jste s ilustrováním přírody 
začínal?  

Má cesta k ilustrování přírody byla 
značně klikatá. Byl jsem „výrazně talento-
vané dítě“. Má první vzpomínka, kterou si 
samozřejmě nemohu být zcela jistý, je 
situace, kdy stojím v dětské postýlce 
s ohrádkou a škrábu do omítky nehty 
jakýsi obrázek, který si dodnes trochu 

Pavel Dvorský
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ilustrátoři přírody

Jsme velmi rádi, že vám dnes můžeme 
představit akademického malíře Pavla 
Dvorského, který je u nás plným prá- 
vem považován za zakladatele vyučova-
cího předmětu „vědecká ilustrace“. Panu 
Dvorskému jsme předložili stejný soubor 
otázek, které pokládáme ke každému ilus-
trátorovi přírody v cyklu na pokračování. 
Pane Dvorský, děkujeme, že jste přijal 
nabídku společně připravit pro naše 
čtenáře medailonek o Vašem celoživotním 
díle. Můžete nám prosím prozradit … 
 

Akademický malíř Pavel Dvorský se narodil 8. 9. 1946 v Brně. 
V letech 1962–1966 absolvoval Střední školu uměleckých řemesel 
v Brně (Dalibor Chatrný). V letech 1966–1972 studoval iIustraci  
na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze v ateliéru ilustrace 
Jiřího Trnky a posléze absolvoval u Zdeňka Sklenáře. Po studiích  
se vrátil do Brna, kde se zabýval užitou grafikou a ilustrací. 
Publikoval desítky knih, ve kterých převažuje ilustrace vědecká 
a populárně naučná. Spolupracuje s antropology, archeology a spiso-
vateli populárně naučné literatury (Karel Patočka, Jan Jelínek, Karel 
Sklenář, Jan Beneš, Bořivoj Záruba, Jiří A. Svoboda, Luděk Seitl,  
Petr Neruda a další). Také spolupracuje na tvorbě muzejních expozic 
a naučných stezek. Roku 1990 nastoupil na Střední školu umělecko-
průmyslovou v Brně, která se nyní jmenuje Střední škola umění 
a designu, jako pedagog. Zde založil nové oddělení, které vedl  
do roku 2019, kdy svou pedagogickou práci ukončil. Za důležitou 
považuje spolupráci s Českou poštou na tvorbě poštovních známek. 
Za svou práci obdržel řadu ocenění, např.: 1979 – cena v soutěži 
Najkrajšie knihy roku z nakladatelství Mladé letá, 1992 – Najkrajšia 
kniha roku – nakladatelství Príroda, 2001 – česká sekce IBBY Zlatá 
stuha, 2001 – čestné uznání nakladatelství Albatros za ilustrace 
v cyklu Svět zvířat. 
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literaturu, sledovali nové filmové vlny, 
divadlo, big beat atd. A ve škole vše 
korunoval pan učitel Dalibor Chatrný, 
experimentátor, jeden ze zakladatelů kon-
ceptuálního umění (pojmu, který jsme 

Střední uměleckou školu, které jsem bez 
problému vykonal.  

Léta na střední škole byla velmi 
příjemná. Probíhala relativně svobodná 
šedesátá léta, stáli jsme fronty na světovou 

Další fází bylo omalovávání vánoč-
ních kolekcí s kýčovitými krajinkami za 
velkého pochlebování rodinných přátel 
a sousedů. Z této nešťastné situace mne 
vysvobodil až významný brněnský malíř 
a učitel na Lidové škole umění Petr Skácel, 
mimochodem bratr básníka Jana Skácela. 
Ten má „díla“ před mými šokovanými 
zraky hodil do odpadkového koše s ne-
publikovatelným komentářem a za rok 
mne připravil k přijímacím zkouškám na 

Ukázkou klasických encyklopedických ilustrací jsou obr. 1–3 z Pomologického atlasu 
Josefa Kutiny (nakl. Brázda, 1991); způsob „akčnějšího“ zobrazení včetně vypracova-
ného pozadí představují obr. 4–6 připravované do knihy Radka Malého Atlas ohrože-
ných živočichů (nakl. Albatros). Komplexnější dioramata, kde je pozadí pouze naznačeno 
tužkou, zastupují ukázky č. 7 a 8 z Hledání přírody od Karla Patočky (nakl. Blok, 1984).
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akvárií a terárií. Když se mi někdy 
nechtělo putovat přes Prahu na kolej 
a přespával jsem u něj v bytě, tak mi nad 
hlavou kuňkaly rosničky, šramotil půlmet-
rový aligátor a ze svého terária se po-
koušel uniknout veliký sklípkan, který 
nadzvedával sklo svého příbytku. Někdy, 
když Karel nestíhal, jsem mu pomáhal 
a přitom se od něj učil všechny jeho tech-
nické fígle. Později jsem s ním spolu- 
pracoval už i oficiálně. Pořád jsem ale 

za čas odejít a tak jsem absolvoval pod 
vedením Zdeňka Sklenáře.  

Takže pořád žádný vztah k ilustro- 
vání přírody, ale mým nejlepším kamará-
dem v Praze byl spolužák Karel Havlíček, 
byl to velký suverén, který mě aktivně 
seznamoval s radostmi života metropole 
a ještě něco: na rozdíl ode mne, měl o své 
profesi jasno. Bude ilustrovat knihy 
o zvířatech. Už během studia pracoval   
pro nakladatelství Artia.  Byt měl plný 

40

tehdy samozřejmě neznali). Byl to velmi 
lidský a tolerantní pedagog. 

Mé neuvěřitelné štěstí na pedagogy 
pokračovalo na Vysoké škole umělecko-
průmyslové v Praze, kam jsem nastoupil 
v roce 1966. Přesto, že jsem byl přijat do 
ateliéru ilustrace Antonína Strnadela, 
s panem profesorem jsem se už pro nemoc 
nesetkal. Ateliér vedl provizorně  jeden rok 
prof. Novák a posléze ho převzal Jiří 
Trnka, ten bohužel také musel pro nemoc 
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groval do USA. A najednou byla pro mne 
vědecká a populárně naučná kresba spásou 
a jednou z mála možností, jak se vyhnout 
ideologii doby. Dělal jsem velmi 
různorodé práce, ale všechny měly něco 
společného s přírodou. Kreslil jsem pro 
brněnské nakladatelství Blok, učebnice 
a anatomie pro nakladatelství Príroda. 
Ilustroval jsem básně a povídky o ptácích 
a zvířatech pro nakladatelství Mladé letá  

Situace ve společnosti se radikálně změ-
nila. Normalizace byla v plném proudu. 
Kamarád Karel podepsal Chartu 77, dostal 
se do existenčních problémů a tak emi-

tento druh práce považoval za přechod-
nou  epizodu.  

Po skončení UMPRUM a po roce 
vojenské služby jsem se vrátil do Brna. 

Ve výpravných publikacích se často objevují tzv. celostránkové tabule (obr. 9, 10, 16 
a 17 z encyklopedie Svět zvířat, nakl. Albatros, 1997–2001). Pro autora typická techni-
ka tužky a pastelu umožňuje jemné vypracování srsti, viz obr. 11 a 12 (Petr Neruda, 
Čas neandertálců, Moravské zemské muzeum, 2016) a obr. 13–15 (Jan Beneš, Člověk, 
Mladá fronta, 1994). 
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popřípadě vysokoškolským studentům. 
Často jsou to perové kresby, různé 
anatomické řezy atd. Jsou to práce velice 
náročné a zodpovědné s mnoha konzul-
tacemi s odborníky a pro běžného člověka 
nezáživné, ale autoři těchto publikací jsou 
vesměs příjemní a zábavní lidé.  

Za druhé encyklopedie fauny 
a flóry: To je velmi krásná práce, pro-
tože je vý tvarně nekonfliktní. Živočichy 
a rostliny chápu jako jakési přírodní 
šperky. Pozadí potlačuji, aby jejich zají-
mavost a krása vynikla. Při kresbě třeba 
brouků a ptáků pociťuji až rozkoš nad 
invencí přírody. Nerad kreslím hady 
(mají moc šupin ††). 

Za třetí: Nejzajímavější jsou rekon-
strukce pravěkého života (v mém případě 
evoluce člověka a jeho předků).  Většina 
antropologů a archeologů, s kterými  
jsem spolupracoval, byli velmi velkorysí 
a nechali mi velkou tvůrčí svobodu. Byli 
a jsou mezi nimi přední čeští odborníci 
jako Jan Jelínek, Jan Beneš, Jiří 
A. Svoboda, Petr Neruda a řada dalších. 
Při této příležitosti se zmíním o funda- 
mentálnímu dílu pana Zdeňka Buriana:  
už od prvních mých pokusů s touto tema-
tikou jsem věděl, že následovat jeho do-
konalou iluzivní malbu by pro mne bylo 
výtvarnou sebevraždou. Pracuji velmi 
pomalu, kreslím pouze pastelkami a tuž-
kou a inspirací jsou pro mne spíš nádherné 
litografie a rytiny 18. a 19. století, které se 
pokouším transformovat do současnosti. 
Přes můj vyšší věk jsem výtvarnou stránku 
těchto rekonstrukcí ještě nevyřešil ke své 
úplné spokojenosti.  

Velice příjemnou změnou v mé práci je 
spolupráce s Českou poštou na tvorbě poš-
tovních známek. V tomto oboru je přiro-
zeně velká konkurence, a tak uvidím … 

atd. A najednou jsem si uvědomil, že ilus-
trování přírody se mi stalo osudem. 

2. Co nejraději kreslíte a co Vás na 
ilustrování nejvíc baví? 

Na tuto otázku neumím jednoznačně 
odpovědět. Především musím konstatovat, 

že pokud bylo ilustrování mým jediným 
příjmem, tak jsem si rozhodně nemohl 
práci vybírat. V zásadě se má činnost dělila 
na tři základní okruhy a každý z nich má 
své klady i zápory. 

Za prvé vědecké ilustrace: tam počí-
tám publikace určené odborné veřejnosti 
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Děkujeme Vám za odpovědi a přejeme 
do dalších let pevné zdraví, pohodu při 
práci a hodně radosti z tvorby. 

3. Jak se ilustrování přírody snoubí 
s Vaším povoláním? 

Ilustrování bylo a je moje hlavní 
povolání. Samozřejmě za rovnocenné 
povolání jsem považoval svou pedago-
gickou činnost, tato práce pro mne byla 
mimořádně radostná. Byl jsem nesmírně 
překvapen, kolik jsem potkal talentova-
ných a kreativních žáků. Je zajímavé, že 
oproti době mého studia převažují děvčata. 
Někteří absolventi oboru Ilustrace, kde 
jsem byl vedoucí, se stali významnými 
osobnostmi vizuálního umění u nás i ve 
světě. Pro mne bylo také přínosné, že  
jsem mohl s žáky řešit úkoly, ke kterým 
jsem se sám ve své praxi nedostal. Rovněž 
rád vzpomínám na kolegy, vedení školy, 
kde panovala a panuje bezkonfliktní 
a přátelská atmosféra.  

Nyní jsem tedy zase na plný úvazek 
ilustrátor a pracuji se svou ženou Pavlou 
společně. Nyní spolupracujeme na krás- 
né zakázce pro nakladatelství Albatros 
Atlas ohrožených živočichů autora Radka 
Malého.  

4. Máte nějaká ilustrátorská přání do 
budoucna? 

Moje největší přání je, aby mi co 
nejdéle vydrželo zdraví a mohl jsem co 
nejdéle sedět u pracovního stolu, kde se 
cítím nejspokojenější. Stávající zakázky 
mi zcela vyhovují. 

Téma pravěku a antropologie tvoří podstatnou část autorovy tvorby (obr. 18 a 19 byly 
také nakresleny pro Čas neandertálců od Petra Nerudy). Obrázky 20 a 21 jsou z knihy 
Jiřího A. Svobody Archeologové na loveckých stezkách (Albatros, 1994) a obrázek 24 
„Setkání“ je z Naučné stezky Moravským Krasem. Jiné téma, ptačí říši, zastupují obr. 
22 a 23 vydané v publikaci Kde že ste mi, vtáčatká? (Mladé letá, 1986).
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Václav Cílek, Zdeňka Sůvová, 
Jan Turek a kolektiv

Krajem Joachima Barranda
cesta do pravěku země české
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Území mezi Kutnou Horou, Prahou a Plzní přispělo ke vzniku evropské 
geologie. Lidé jako Charles Darwin sledovali, co právě vykopává Joachim 
Barrande ve Skryjích či na Koněprusech. Nedaleko Radnic měl své sídlo 
Kašpar hrabě ze Šternberka, který společně s francouzským vědcem 
A. T. Brongniartem založil celý vědní obor – paleobotaniku. Byly zde 
položeny i základy české geologie, paleontologie a do značné míry 
i hornictví a zpracování kovů i těžby uhlí.

Při pohledu na tuto oblast jsme překvapeni desítkami přírodních pra-
věkých i historických lokalit, které zaznamenávají mezníky biologického 
i civilizačního vývoje. Tato kniha je především zamyšlením nad vývojem 
života a později i lidské kultury. Zajímá nás historie kyslíku, vznik lesa, ale 
i období změn, vymírání a regenerací. To vše sledujeme na konkrétních 
přírodních a archeologických lokalitách i nálezech – například nejstar-
ších rostlin u Svatého Jana pod Skalou či první sladkovodní či smíšené 
fauny v Jincích.

Podobně jako jsou lidské dějiny klíčem k porozumění současného 
vývoje společnosti, tak i historie země a života umožňuje pochopit 
současnou proměnu životního prostředí. Cesta do pravěku české země 
je zároveň zamyšlením nad tím, odkud přicházíme a kam směřujeme. 


