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VÁŽENÍ ČTENÁŘI

Ú

kolem každého periodika je přinášet zprávy, popsat problémy
a pokusit se nastínit jejich řešení. Problémy roku 2020 však
není snadné ani vystihnout, ani popsat a už vůbec ne nastínit
jejich řešení. Vánoce 2019 přinesly okrajové zprávy o jakési nákaze ve
vzdáleném koutu světa související s malou hygienou a prapodivnými
stravovacími návyky (konzumace netopýrů). Málokdo jim věnoval větší
pozornost. Teprve průběh roku ukázal, jaká to byla osudová chyba.
Dnes, po roce, stojíme na troskách prakticky všeho, co se nám zdálo jako
naprostá samozřejmost. Trestuhodná nepřipravenost na něco tak malého
a záludného, jako je pouhý virus, se ukázala v celé nahotě. Vyjevila se
prázdnost populismu a polovzdělanosti, zhroutila se víra ve všemocnost člověka a jím ovládanou planetu. Vzývaná globalizace utržila
osudovou ránu. Opět se potvrdilo, že příroda si žije vlastním životem
a veškerá naše civilizace, na kterou jsme tak pyšní, je jí ukradená.
Kdyby zanikla, nic by se nestalo. Jakoby by příroda, chcete-li Bůh, zvolala prostřednictvím viru slovy Cicera: Quo usque tandem abutere patientia nostra! (Jak dlouho budeš zneužívat naší trpělivosti!) Poučíme
se z toho? Pochybuji. Člověk je totiž jediný živočich, který se nikdy ze
svých chyb nepoučí. I ten bezvýznamný virus zmutuje, když pozná, že se
mu nedaří. Je iluzorní si myslet, že by společnost založená na vizi nikdy
nekončícího růstu a její příslušníci rozeznali, že je zle, měli by se změnit,
být více pokorní, snažit se přírodu pochopit a respektovat. Dokud část
elity národa i světa bude měřit vše penězi, nemůže k tomu nikdy dojít.
Avšak abych si ještě jednou pomohl Cicerem: Stultitia excusationem
non habet. (Hloupost nemá omluvy.).

Miloš
Gregar,
šéfredaktor

Je na každém z nás, jak se zachová a tím i jak by se místo globálního
obchodu mohla zrodit globální myšlenka na udržitelnou budoucnost.
Pandemie koronaviru ukázala na druhou stranu i velkou míru solidarity
napříč společností. Především tím, že nezavrhla slabé a bezmocné, ale
v duchu křesťanství se postarala o bližní a nese společné náklady.
Bez ohledu na vládnoucí „elitu“. To je naděje do budoucna. Co zklamalo, je stát. Snad nejvíce škod napáchal populismus politiků, jejich pýcha
a nevzdělanost. Stačilo přiznat si, že tomu prostě nerozumím a vybrat
opravdové experty pro krizové řízení. Nestalo se, a tak nyní čelíme krizi,
kterou tato zem snad nepamatuje.
Kníže Karel ze Schwarzenbergů jednou říkal: „Když se bordelu nedaří, nestačí otočit postele. Je potřeba vyměnit holky“. Nevím, odkud
toto moudro měl, ale je nejvyšší čas ho aplikovat. Nevzdělanost, populismus a nízká morální hygiena našich „holek“ (a to průřezově politickým
spektrem) nevede a ani nikdy nemůže vést k zodpovědnému řízení společnosti. V průběhu krize vykrystalizovala celá řada osobností (tím
nemyslím celebrit), které by se měly chopit vesel a to i přes jejich zjevné
zhnusení současnou politickou scénou. Elity existují, jen rezignovaly
na svou roli a odpovědnost za společnost. Důsledkem je ztráta jejich
autority. Bez elit však není národa a bez národa není stát. Teprve schopní vůdci mohou vyvést naši společnost zpět na cestu vedoucí ke stabilitě
respektující přírodu.
Přeji všem do roku 2021 pevnou naději a víru v budoucnost.
Bůh vás ochraňuj.
Miloš Gregar
P.S. Děkuji všem čtenářům, příznivcům i sponzorům, že na nás
v těžkém roce nezapomněli a umožnili nám přežít.
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TEXT: PETR HAVEL, FOTO: NINA HAVLOVÁ

životní prostředí
FARM TO FORK:

Pozitiva v dokumentu převažují
Od května 2020, kdy Evropská komise zveřejnila strategii Farm to
Fork, jejímž cílem je udržitelná zemědělská a potravinářská produkce
na území EU a snížení negativních dopadů uvedených oborů
na životní prostředí, hraje tento dokument významnou roli v plánech
budoucí Společné zemědělské politiky EU (SZP) nejen pro období
nastávající evropské „sedmiletky“, ale i v delším časovém úseku.

Červenka
obecná

F
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arm to Fork (ve volném překladu
od zemědělce ke spotřebiteli) je
totiž v praxi podmnožinou Zelené
dohody pro Evropu (Green Deal) stanovující cíle EU až do roku 2050 a má také ambici naplnit další z květnových dokumentů,
totiž Biodiversity Strategy, jejímž cílem je
do roku 2030 posílit biologickou rozmanitost na území Evropy. Ačkoli má český
překlad Farm to Fork necelých 20 stránek
textu, diskuse se vedou především o snížení používání nejnebezpečnějších pesticidů o 50 procent, omezení používání hnojiv do roku 2030 o 20 procent a nárůst
ploch ekologického zemědělství ke stejnému období 2030 na nejméně 25 procent.
To je ovšem jen pomyslný vrchol pyramidy cílící především na regulace intenzivního zemědělského hospodaření. Součástí Farm to Fork je ale například i snížení
objemu potravinového odpadu na úrovni
maloobchodu i spotřebitelů na polovinu
nebo třeba zvýšená podpora vědy a vý-
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zkumu, přičemž v rámci programu
HORIZONT navrhuje Evropská Komise
vynaložit 10 miliard eur na „výzkum a inovace v oblasti potravin, bioekonomiky,
přírodních zdrojů, zemědělství, rybolovu,
akvakultury a životního prostředí, jakož
i na využívání digitálních technologií
a řešení inspirovaná přírodou pro zemědělskopotravinářské odvětví“.
V dokumentu jsou však také obsaženy
ambice na regulaci nadměrného rybolovu,
což naší zemi zdánlivě nezajímá (s tím
související podpora cíleného chovu ryb
v intenzivních akvakulturách by nás ale
zajímat měla), vzhledem k probíhající
kůrovcové kalamitě bude nicméně pro ČR
důležitý i legislativní návrh, který Farm to
Fork zmiňuje a který má zabránit nebo
minimalizovat „uvádění takových produktů na trh, které jsou spojeny s odlesňováním nebo znehodnocováním lesů“.
Ten hodlá Komise představit v roce 2021.
To vše fakticky znamená, že Farm to Fork

zasahuje nebo zasáhne do řady oblastí,
které se v souvislosti s tímto dokumentem nezmiňují možná i proto, že mnohé
komentáře k němu jsou spíše než rozborem publikovaného textu reakcemi na
názory, které k tématu publikoval někdo
jiný, s nímž nemá autor reakce totožný
pohled. To pak může v myslích čtenářů,
diváků nebo účastníků sociálních sítí
obtížně generovat objektivní přístup k tezím, které dokument nabízí.
Nejen k Farm to Fork, ale i k dalším
strategiím EU na následné roky se přitom
dosud vyprofilovaly dva zcela odlišné
přístupy, které ale mají společný jmenovatel – totiž převážně odmítavý postoj.
Zatímco podnikatelům v zemědělství se
zdá „zelenající Evropa“ příliš zelená a obávají se zejména zvýšení nákladů na svou
produkci a ztráty ekonomické konkurenceschopnosti vůči neevropským teritoriím, ekologům a ochráncům přírody se
naopak zdají ambice EU, vtělené do
prezentovaných dokumentů a zejména
do stále konkrétnějších obrysů SZP,
z hlediska ochrany životního prostředí
nedostatečné a tedy naopak zelené málo.
Je však třeba vědět, že dosáhnout dohody
mezi oběma zmíněnými názorovými
skupinami, a ještě navíc napříč 27 státy
s rozdílnými geografickými, strukturálními, ekonomickými i politickými podmínkami, není jednoduché a od samého

počátku bylo zřejmé, že se tak musí stát
pouze v podobě kompromisu, který nebude nikomu úplně vyhovovat, ale bude
„průchodný“.
K Farm to Fork lze přitom obecně
uvést, že cíle v něm popsané jsou prakticky ve všech ohledech žádoucí a správné
a pokud nebudou provázeny nadměrnou
byrokracií, měly by zároveň zlepšit životní
prostředí v Evropě i vyhovovat evropským spotřebitelům. Všeobecnou snahou
má být totiž kvalitnější a zdravější
stravování, což je žádoucí mimo jiné jako
možnost zvýšení imunity (a to je dnes
v době koronaviru skutečně velké téma),
ale také jako prevence nárůstu obezity
a dalších civilizačních nemocí. Otázkou

ovšem je, jak bude pojem „zdravé
stravování“ uchopen – převažujícím názorem je totiž výrazně snížit konzumaci
potravin živočišného původu, zejména pak
„červeného masa“, které podle Farm to
Fork zahrnuje „hovězí, vepřové, jehněčí
a kozí maso a veškeré druhy zpracovaného
masa“, aniž by ale byla vzata v úvahu
aktuální nutriční doporučení, která poukazují na potřebu konzumace živočišných bílkovin (mimo jiné i pro seniory)
jakožto zdrojů pro tělo potřebných látek,
které ve stravě rostlinného původu nejsou.
Zejména pasoucí se skot, ovce a kozy se
navíc podílejí na zlepšování stavu krajiny a redukce stavů těchto hospodářských zvířat by byla v přímém rozporu
Příklad revitalizace vodních ploch

s deklarovaným zvýšením biodiverzity
(pestrosti krajiny). Produkce masa je
napadána jak z hlediska vyšší spotřeby
vody (to je ale zavádějící, voda spotřebovaná na produkci krmiv a masa jako
takového se z přírody neztrácí, ale opětovně se do ní vrací), tak z hlediska produkce skleníkových plynů, především
pak metanu prostřednictvím skotu. Z uvedeného příkladu je přitom zřejmé, jak
složitá je interpretace Farm to Fork, pokud se na dokument nahlíží pouze z jednoho pohledu.
Zřejmě nejdůležitější pasáž v uvedeném dokumentu se týká podpory krátkých dodavatelských řetězců a lokální
zemědělské a potravinářské produkce
(odtud také slogan od zemědělce ke
spotřebiteli), což v praxi znamená, že z naplnění dokumentu by měli mít prospěch
menší a střední zemědělci a obecně
zemědělci na bázi rodinných farem. I tady
je ale vhodné zpřesnit „pojmologii“.
Z pohledu kategorizace podniků je „malým podnikem“ subjekt, který může
zaměstnat až 50 pracovníků, což ovšem
v zemědělství znamená, že jde o podnik
minimálně střední, spíše však velký.
Rodinné farmy, na nichž z 90 procent stojí
zemědělská produkce v EU i ve světě, si
ale obvykle vystačí s rodinnými příslušníky, případně s několika pracovníky,

Rákosník
obecný
Vlevo med
od českých
včelařů –
z prezentace
Med roku
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Agrolesnické
systémy –
příklad
udržitelného
hospodaření
Rybí plůdek
– pstruh
v recirkulačním systému

není zřejmé, jaké bude definitivní řešení.
Také proto je dosavadní výsledek jednání
o reformě SZP hodnocen převážně jako
vítězství „agrární lobby“. Ve hře je ale
ještě schválený návrh předložený předsedkyní výboru Evropského parlamentu
(EP) pro rozpočtovou kontrolu Monikou
Hohlmeierovou, který má zastropovat
dotace na úrovni fyzických osob a ne zemědělských podniků, což by bylo zřejmě
i jednodušší řešení. Každopádně je zřejmé, že Rada ministrů zemědělství, která
doporučila dobrovolné zastropování, ještě
nezvítězila - pro krácení dotací je jak EP,
tak Evropská komise, a názor těchto
Huboká orba, pole bez vegetačního
pokryvu zvyšující riziko eroze.

12/2020

často sezónními. V takovém případě je
pak třeba mluvit o mikropodniku, což je
subjekt do 10 zaměstnanců. Právě v ČR se
nicméně pojem mikropodnik téměř nepoužívá, a stejně tak neexistuje, ani na
evropské úrovni, definice rodinné farmy,
ačkoli to Evropská komise již v roce 2017
slíbila. Bylo by to ale žádoucí, mimo jiné
proto, aby bylo zřejmé, pro koho a na co
budou směrovány evropské dotace, především ty s vazbou na přírodě blízké
hospodaření.
Farm to Fork každopádně v současné
době není příliš v souladu s plány na reformu SZP. Právě to kritizují ekologové
a ochránci přírody, přičemž mimo jiné
operují úbytkem biodiverzity, zhoršo-
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váním kvality půdy i kontaminací zdrojů
pitné vody. S cílem ovlivnit zejména postoj zemědělských politiků proto vydalo
ještě před zveřejněním Farm to Fork
3 600 evropských vědců, výzkumníků
a ochránců přírody zprávu, která doporučovala významnou proměnu podoby
zemědělských dotací, jejichž současné
nastavení podle nich ohrožuje životní
prostředí. Zatímco Farm to Fork je s tímto
apelem obecně spíše v souladu, budoucí
zemědělská politika EU reflektuje postoje
vědců jen velmi málo.
To se týká také možného krácení
dotací pro největší zemědělské podniky
(zastropování), které by zatím mělo být na
národní úrovni dobrovolné, stále ale ještě

klíčových evropských institucí není prostě
možné jen tak „smést ze stolu“. Farm to
Fork každopádně konstatuje, že účinnost
dotací se má zlepšit a že „podpora příjmů
bude zastropována a lépe zacílena spíše
na ty zemědělce, kteří ji potřebují a kteří
plní ekologické ambice, než na subjekty
a společnosti, které mají pouze přístup
k zemědělské půdě“.
Smést ze stolu každopádně nebude
možné ani základní teze Farm to Fork také
proto, že se s nimi většina nezemědělské veřejnosti ztotožňuje. Je však třeba
předpokládat, že ne všechny teze budou
naplněny, případně budou naplněny později, než dokument zamýšlí. Jak rychle to
bude, bude také záležet na „prováděcích
vyhláškách“ k uvedenému dokumentu,
neboť ten je především vizí. Její součástí
je v souladu s Green Deal stanovit „spolehlivá pravidla pro certifikaci odstraňování uhlíku v zemědělství a lesnictví“
jako nástroje pro výplatu dotací země-

dělcům a lesníkům za ukládání uhlíku,
které zajišťují. „Členské státy by mohly
tato pravidla používat při navrhování
plateb v rámci SZP na základě uloženého
uhlíku. Kromě toho by i soukromé společnosti mohly mít zájem nakupovat takové
certifikáty na podporu opatření v oblasti
klimatu, což by pro zemědělce a lesníky
představovalo další motivaci (kromě
plateb v rámci SZP) pro ukládání uhlíku,“
konstatuje se v dokumentu.
Udržitelné zemědělské a potravinářské
systémy by přitom mohly podle Komise
pro udržitelný rozvoj (Business & Sustainable Development Commission) do
roku 2030 vytvořit novou ekonomickou
hodnotu ve výši více než 1,8 bilionu eur.
Farm to Fork zároveň konstatuje, že „udržitelnější potravinový systém EU vyžaduje i udržitelnější postupy obchodních
partnerů“. „S cílem podpořit postupný
přechod k používání bezpečnějších přípravků na ochranu rostlin zváží EU

v souladu s pravidly WTO a na základě
posouzení rizik přezkum přípustných
odchylek pro dovoz látek, které splňují
kritéria pro schválení a představují vysokou míru rizika pro lidské zdraví“, uvádí přitom strategie od zemědělce ke
spotřebiteli.
O tom se příliš nemluví, ačkoli naplnění této vize by nepochybně vedlo
k zavádění netarifních bariér v agrárnězahraničním obchodu a s vysokou pravděpodobností k růstu cen potravin. Na
druhou stranu, pokud by šlo o produkty
skutečně kvalitní, byl by to přínos právě
pro spotřebitele, a jistě i pro životní
prostředí v podobě omezení zbytečných
transportů potravin ze zbytečně vzdálených oblastí.
Na závěr lze snad jen dodat, že zlepšení stavu životního prostředí nemusí
být vždy jen věcí bruselské, nebo i národní legislativy. I v naší zemi existuje již
nyní množství občanských aktivit, které
k takovému cíli míří zcela spontánně,
například pomocí soutěží a projektů, jako
je Pestrá krajina (Asociace soukromého
zemědělství ČR), Adapterra Awards (Nadace Partnerství), Chytrá krajina (Česká
zemědělská univerzita v Praze) nebo
Vracíme vodu lesu (Lesy České republiky). Přispět však může i veřejnost.
Zhruba tři miliony vlastníků půdy v ČR
pronajímající své pozemky hospodařícím zemědělcům mohou z pozice vlastníka
do způsobu obhospodařování zemědělcům mluvit. Jak na to radí mimo jiné
nedávno spuštěný portál "Rádce pro vlastníky půdy" na stránce www.propudu.cz.

Tesařík
alpský –
prioritní
druh
chráněný EU
Vlevo vejce
z neklecového chovu

www.propudu.cz
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TEXT A FOTO: JAN PLESNÍK

ekosystémy
Jak v České republice, tak v Evropě a ve světě lesy
představují druhý nejrozšířenější typ suchozemského krajinného pokryvu (půdního krytu) hned
po zemědělsky využívaných plochách. O jejich
nesporném významu nejen pro přírodu samotnou,
ale i pro lidskou civilizaci jistě nemusíme čtenáře
našeho časopisu přesvědčovat. Ostatně lesům
ve středních Čechách a lesnictví v celé České
republice jsme nedávno oprávněně věnovali
zvýšenou pozornost (viz Nika, 40, 2, 6-13, 2019
a 41, 1, 4-11, 2020).

POHLED DO MINULOSTI POMÁHÁ
PŘEDVÍDAT BUDOUCNOST

STAV A VÝ
SHODNEME SE NA TOM, CO JE LES?

Tygr se díky způsobu života, nesporné eleganci a nezaměnitelnému vzhledu stal jedním
z nejznámějších a nejobdivovanějších volně žijících živočichů, který navíc nadále čelí
i přes nedávný vzestup početnosti nebezpečí vyhubení ve volné přírodě. Na snímku
nejmenší v současnosti žijící poddruh tygr sumaterský (Panthera tigris sumatrae).

V
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dnešním článku se rozmáchneme poněkud šířeji
a podíváme se, jak jsou na tom lesní ekosystémy v celosvětovém měřítku. Pro uvedený účel nám dobře
poslouží v září 2020 vydané podrobné hodnocení globálních
lesních zdrojů. Organizace Spojených národů pro výživu
a zemědělství (Food and Agriculture Organization of the United
Nations, FAO) tyto obsáhlé zprávy uveřejňuje v desetiletých,
resp. pětiletých intervalech již od roku 1948 a bývají už delší dobu
považované za nejucelenější analýzu zabývající se uvedenou
problematikou. Naše zamyšlení naváže na předcházející sdělení
čerpající mj. právě ze zpráv FAO (viz Nika, 32-33, 1, 4-7, 8-11,
2012). Údaje o dopadu velkoplošného ničení původních a přírodě
blízkých lesů zejména v tropickém a subtropickém pásu na šíření
infekčních chorob člověka přenášených volně žijícími živočichy
jsme převzali z nedávno publikovaného fakty nabitého materiálu
jiné uznávané odborné instituce OSN, Mezivládní platformy pro
biodiverzitu a ekosystémové služby (Intergovernmental SciencePolicy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services, IPBES),
zaměřeného právě na vzájemné vztahy mezi biologickou rozmanitostí a pandemiemi.
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Již z první věty je patrné, že rozloha, kterou lesní porosty zabírají
na naší planetě, patří mezi důležité charakteristiky globálního
ekosystému – biosféry - i jeho jednotlivých částí. K co nejpřesnějšímu vyčíslení celosvětové lesní plochy potřebujeme splnit dva
nezbytné předpoklady. Prvním zůstává pokud možno jednoznačné
a srozumitelné vymezení toho, co je les a co naopak není.
Je skupina různě vysokých dřevin uprostřed pole za vaší
chalupou les? Patří mezi lesní ekosystémy také oplocené školky
sloužící k pěstování vánočních stromků? A co přechod lesa a louky
někde v podhůří? Přitom záměrně nezmiňujeme široké rozpětí
lesních typů vyskytujících se na zeměkouli, které si jistě vybaví
nejeden pozorný divák pořadů v přírodě. Na první pohled zbytečné slovíčkaření se dostane do zcela jiné polohy, pokud naprosto rigidní vymezení vyžadují z pochopitelných důvodů právníci
a následně státní správa. Protože celá řada zemí navíc přijala
vlastní pojetí lesa, které zahrnula do svého zákonodárství, byly
statistické údaje jimi vykazované vzájemně jen těžko porovnatelné. Do hry se proto vložila samotná FAO a přišla s definicí
lesa, jež na rozdíl od mnohých používaných různými státy zahrnuje také kvantitativní parametry a není tak pouze popisným
vymezením.
Zmiňovaná odborná agentura OSN les chápe jako plochu
souše větší než 0,5 ha se stromy vyššími než 5 metrů nebo schopnými této výšky dosáhnout a se zápojem korun přinejmenším
10 %, která není prvotně využívaná pro zemědělské či jiné nelesnické účely. Zápoj představuje podíl zemského povrchu zastíněný
korunami stromů v plném olistění. V pojetí FAO je tedy pro vymezení lesa rozhodující dlouhodobé využití území, nikoli pouze současný stav vegetace, resp. stromového pokryvu zemského povrchu.
Nicméně jako všechno má i definice lesa zavedená FAO slabší
stránky, kterých bychom si měli být při dalších úvahách plně
vědomi, a proto jsme jim věnovali rámeček na vedlejší straně.
I přes uvedená omezení se stal přístup FAO nejčastěji používaným
výkladem slova les.

Mimořádně
zachovalý
a z pohledu
ochrany
přírody
velmi hodnotný les
v národní
přírodní
rezervaci
Jizerskohorské bučiny
navrhla
Česká republika v lednu
2020
k zapsání
na seznam
světového
dědictví
UNESCO.

VOJ LESŮ VE SVĚTĚ
LESŮ UBÝVÁ MÉNĚ NEŽ KDYSI, ALE….
Jestliže v mezinárodním měřítku existuje shoda na tom, čemu bychom měli říkat les, můžeme přejít k základní charakteristice lesa,
a tím je jeho rozloha. A začneme její globální hodnotou získanou
JAK FAO CHÁPE LES: PŘIPOČTENO, ODEČTENO
Způsob, jakým Organizace Spojených národů pro výživu
a zemědělství (FAO) definuje les, s sebou přináší někdy možná
překvapivé odchylky od toho, jak uvedenému výrazu běžně
rozumíme.
Odborníci opakovaně poukazují na to, že desetiprocentní zápoj
korunového patra je příliš nízký, protože les v tomto pojetí
zahrnuje i hustší australský nebo africký buš. Připomeňme,
že kupř. Lesní správa Spojených států Ministerstva zemědělství
(USDA Forest Service) definuje les prostřednictvím 25 % zápoje korun, zatímco Správa národních parků Spojených států
(U. S. National Park Service) pokládá za les dokonce porost
stromů se zápojem přinejmenším 60 %. Přitom jen snížení
zmiňovaného kvantitativního parametru kupř. z 20 % na 10 %
výrazně zvětší ploch, považovanou na zemské souši za les.
Příčina lpění na 10 % je veřejným tajemstvím: takto stanovená
větší plocha lesů umožňuje státům, kde probíhá masivní ničení
lesů, ať již přírodních, přírodě blízkých či monokultur,
vykazovat nižší hodnoty rozsahu a rychlosti odlesňování.
Pokud jde o mladé porosty nebo oblasti, kde je růst stromů
potlačen přirozeně podnebím nebo lidským zásahem, stromy
by měly být na daném stanovišti schopné dorůst do výšky 5 m
a současně dosáhnout již zmiňovaného desetiprocentního
zápoje korunového patra. Do pojetí lesa proto podle FAO
spadají plochy, jež dočasně nepokrývá porost v důsledku mýcení
lesa, které je součástí lesního hospodaření, nebo přírodní katastrofy, jako jsou vichřice nebo povodně, přičemž se předpokládá,
že se taková lokalita regeneruje do pěti let. Stejně tak zprávy
FAO zahrnují ze stejného důvodu mezi les také lesní cesty,
požářiště a další malé otevřené plochy.

A ještě několik dalších nezvyklostí musíme v této souvislosti
zmínit. Ačkoliv se nám to může zdát jako poněkud přitažené za
vlasy, definice FAO se týká také větrolamů a remízků širších než
20 m, pochopitelně za předpokladu výše uvedeného kvantitativního vymezení zápoje korunového patra a výšky stromů.
Stejně tak se lesem stávají monokultury kaučukovníků, dubů
korkových a vánočních stromků. V Evropě se přitom ročně
i přes zvyšující se poptávku po umělých jehličnanech vyráběných z recyklovaných umělých hmot spotřebuje na 60 milionů
vánočních stromků. Jejich významným producentem zůstává
Dánsko, kde se tradičně pěstují na plantážích a kde tuto činnost
podporuje nemalými dotacemi tamější vláda: většina z 11
milionů každoročně vypěstovaných stromků míří z této země
na export. V USA se v předvánočním a vánočním čase prodá
dalších 35 – 40 milionů stromků.
Dlouholetá snaha, aby se alespoň v rámci OSN prosadila
definice, která v lese nebude vidět jen skupinu stromů na určité
ploše nazíranou z pohledu člověka, ale skutečně funkční
ekosystém, nebyla zatím úspěšná.

Třetina světových lesů slouží k produkci dřeva a nedřevních komodit. Blahovičníkové
(eukalyptové) dřevo z tasmánských lesů nahrazuje modřín nebo dub a s oblibou se
využívá mj. na výrobu nábytku.
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Skandinávsko-ruský
severský
jehličnatý
(boreální)
les, známý
jako tajga,
představuje
největší
evropský
ekoregion:
zabírá více
než pětinu
našeho
kontinentu
a stále se
v něm
zachovaly
rozsáhlé
souvislé
původní
porosty jako
v ruské části
Karélie.

družicovým snímkováním a doplněnou celostátními inventarizacemi prováděnými v mnoha zemích. Umožňuje nám totiž analyzovat
nejen současnou výměru světových lesních porostů, ale i její
změny a v případě této časové řady také vývojový trend.
V současnosti zabírají lesy na naší planetě 40,6 milionů km2:
tato plocha odpovídající rozloze Afriky a Evropy dohromady
představuje 31 % zemské souše. Na každého obyvatele planety tak
čistě aritmeticky připadá 0,52 hektaru lesa. Skutečnost je ale
poněkud odlišná. Zatímco lesnatost v téměř třetině zemí nedosahuje ani desetiny jejich celkové rozlohy, 54 % veškeré plochy
světových lesů se nachází ve „Velké pětce“ tvořené Ruskou federací, Brazílií, Kanadou, USA a Čínou. Jakékoli zásadnější změny
lesní výměry v některém z uvedených států se tak mohou projevit
i v globální statistice. Podíl hlavních lesních biomů (rozsáhlých
oblastí příbuzných rostlinných a živočišných společenstev, závislých na podobných podnebních a půdních podmínkách) na
celosvětové rozloze lesa přibližuje tabulka dole.
Působivé snímky odhodlaných mužů s přilbami na hlavách
a motorovými pilami v rukavicích, mohutných nákladních
automobilů plně naložených kmeny pokácených stromů nebo
hořící tropické džungle ilustrují snad každé zamýšlení o globálních
problémech životního prostředí. Od roku 1990 jsme přišli celkem
o 1,78 milionů km2 lesa. Pro přiblížení uveďme, že do této plochy
by se Česká republika vešla hned 23x. Nejnovější data potvrzují,
že se pokles lesní výměry na Zemi poněkud zpomaluje. V le-
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Tabulka
Rozloha hlavních lesních biomů Země (FAO 2020)
biom
severský jehličnatý les
(tajga)
les mírného pásu
subtropický les
tropický les
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výměra (miliony km2) % globální lesní plochy
11,0
6,5
4,5
18,3

27
16
11
45

tech 1990 – 2000 jsme každoročně přicházeli o 78 000 km2 lesa.
Nicméně o dekádu později toto číslo kleslo na 52 000 km2
a v desetiletí 2010 – 2020 až na 47 000 km2. Příčinu zmiňované
skutečnosti musíme hledat nejen v omezení odlesňování
v některých zemích, ale i v rozsáhlém obnovování lesů výsadbou
a jejich přirozeném rozšiřování. Můžeme shrnout, že přes viditelné
snížení rychlosti a rozsahu zůstává mizení lesů na zeměkouli
nezanedbatelné: jeho roční hodnota se v současnosti totiž téměř
rovná rozloze Slovenska.
Vnímavý čtenář nebo divák si pokračující úbytek lesů pod
vlivem zpráv o amazonském deštném pralese spojí s Jižní
Amerikou. Přitom v Africe vzrůstá čistý úbytek zmiňovaných

ekosystémů nepřetržitě již od roku 1990 a jen v letech 2010 – 2020
jich zmizelo na černém kontinentě rok co rok 39 000 km2. Naproti
tomu v Jižní Americe se plocha lesů snížila za stejné období
každoročně o 26 000 km2, což je o polovinu méně než desetiletí
předtím.
Nejvíce lesů naopak přibývá v Asii, kde velkoplošné ničení
tropických deštných lesů v Indonésii a Malajsii v důsledku
zakládání rozlehlých plantáží palmy olejné (Elaeis guineensis)

Kanada zaujímá v žebříčku států s největší plochou lesa třetí místo
ve světě. Právě v lesích mírného pásu na jihu provincii Québec se běžně
vyskytuje také kanadský národní strom – javor.

Lužní lesy, jako například v rakouském národním parku Dunajské luhy,
nejenže patří k druhově nejbohatším středoevropským ekosystémům,
ale mohou zpomalovat a snižovat povodňovou vlnu.

státem podporované zalesňování v Číně plošně, nikoli kvalitou,
nejenže vyrovnává, ale i převyšuje. Na druhou stranu přírůstek
lesů v Evropě, která byla dlouhou dobou v zalesňování světovým
premiantem, klesá. V letech 2000 – 2010 jich ročně přibylo díky
dotacím poskytovaným jak Evropskou unií, tak vládami jednotlivých zemí na 12 000 km2, v následující dekádě to bylo již
„pouze“ 3 000 km2. Uvedenou skutečnost může mít na svědomí
také fakt, že ve srovnání s obdobím 2011 – 2015 vzrostla na našem
kontinentě rozloha holosečí v letech 2016 – 2018 o plných 49 %,
zatímco lesní biomasy ubylo dokonce ještě více, konkrétně 69 %.
V Severní a Střední Americe a rovněž v Oceánii včetně Austrálie
se lesnatost od začátku 90. let 20. století významněji nemění.
Až dosud jsme se zabývali čistou změnou lesní plochy,
tedy rozdílem mezi rozlohou odlesněného území a výměrou
zabranou přirozeným šířením lesa a zalesňováním, ať už ve
výsecích krajiny, kde les dříve rostl, nebo naopak, kde se předtím nevyskytoval. Jak jsme již zmínili, rozloha odlesněného
prostoru se v globálním měřítku také postupně snižuje. Ještě
před 30 lety se uvádělo, že každoročně vykácíme, vypálíme nebo
zaplavíme vodou 160 000 km2 lesů. V dalším desetiletí svět rok co
rok přicházel o 150 000 km2 zalesněných pozemků. Zpomalení
odlesňování zaznamenaly citlivé snímače družic kroužících

Původní
zvodněné
lesy
s tisovcem
dvouřadým
(Taxodium
distichum)
byly
v americké
Louisianě
z velké části
vykáceny.
Snížila se tak
schopnost
krajiny
zadržovat
vodu, což
v srpnu
2005
zhoršilo
dopady
hurikánu
Katrina.
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Zbytky
původní
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chráněny od
roku 1906
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rezervace.

Vždyzelená vegetace lemuje až 300 metrů širokou řeku Kafue protékající
stejnojmenným národním parkem na středozápadě Zambie.

NIČENÍ TROPICKÝCH A SUBTROPICKÝCH LESŮ
ZVYŠUJE NEBEZPEČÍ PROPUKNUTÍ INFEKČNÍCH
CHOROB
Vědci již delší dobu před vypuknutím pandemie nemoci covid-19
na základě tvrdých dat naléhavě upozorňovali, že pokračující
nešetrný přístup k přírodě podporuje zejména v tropech užší kontakt člověka a hospodářských zvířat s volně žijícími živočichy,
čímž bezprostředně vzrůstá i nebezpečí propuknutí infekčních
zoonóz (nemocí pocházejících ze živočichů a jimi přenášených na
člověka). Jejich názory ale nebyly politiky a řídícími pracovníky
odpovídajícím způsobem vyslyšeny. Zoonózy způsobují patogenní
organismy, tedy organismy vyvolávající chorobu, kupř. viry, bakterie, houby nebo živočišní parazité. Patogen může infikovat lidi
přímo během kontaktu s volně žijícími živočichy, jež jsou
Celosvětově ohrožený šimpanz (Pan troglodytes) se i nadále ilegálně loví pro
maso, které má podle zažitých pověr dodat konzumentu sílu tohoto lidoopa.
Záchranná stanice ve Sweetwaters ve známé keňské soukromé rezervaci
Ol Pejeta se stará o šimpanze zabavené na černém trhu v různých afrických
zemích.
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nad naší planetou i v období 2010 – 2015 (120 000 km2/rok)
a popsaný trend pokračoval i v letech 2015 – 2020, kdy za každých
dvanáct kalendářních měsíců zničené lesy zabíraly na Zemi
100 000 km2.
Můžeme mluvit o zmiňovaném vývoji jako o vysloveném úspěchu? Jestliže hodnoty za jednotlivé roky sečteme, snadno zjistíme,
že jsme od roku 1990 přišli o 4,2 milionů km2 lesa: pro srovnání,
stejnou plochu zabírají dohromady všechny členské státy Evropské
unie. Současně jde o desetinu dnešní globální lesní výměry.
Také nejnovější údaje potvrzují, že hlavní hnací silou
odlesňování není těžba dřeva, ale získávání nových pozemků pro
zemědělskou výrobu, především pro chov hovězího dobytka
a pěstování sóji a již zmiňované palmy olejné, výstavbu lidských
sídel a zejména v Africe také pro těžbu nerostných surovin právě
na úkor lesa.
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přirozenými přenašeči těchto onemocnění, nebo nepřímo prostřednictvím mezihostitele, kterým mohou být kupř. domácí nebo
synantropní zvířata žijící v blízkosti lidí.
Pohled do doby nedávné přesvědčivě dokládá, že se ve světě
každoročně objeví nejméně pět nových infekčních onemocnění,
nejčastěji vyvolaných viry, která dokáží způsobit pandemii.
Odhadujeme, že 60 – 70 % všech nových infekčních chorob
člověka pochází ze zvířat. Přitom volně žijící živočichové
představují zdroj více než 70 % všech zoonóz, zbývající se do lidského organismu dostávají prostřednictvím domácích, zejména
hospodářských zvířat. Ročně zemře i bez covidu-19 na 13 nejvýznamnějších zoonóz, mezi něž patří kupř. malárie nebo klíšťový
zápal mozkových blan, na celém světě 2,2 milionů lidí, přičemž za
stejnou dobu bývá na Zemi zaznamenáno více než 2,4 miliard
případů těchto onemocnění přenášených živočichy.
Proč právě již zmiňované poškozování a ničení lesních porostů
v rozvojových zemích je z hlediska lidského zdraví onou
pověstnou tikající bombou? Epidemie či pandemie způsobené
zoonózami vznikají nejčastěji právě v tropických a subtropických
oblastech vyznačujících se vysokou rozmanitostí fauny a tím
i vyšší diverzitou virů, rychlým, nezřídka exponenciálním růstem
obyvatelstva a rozsáhlými změnami využívání území vyvolávajícími užší kontakt mezi lidmi a volně žijícími živočichy. Zasažené
země navíc obvykle nemívají dostatek finančních prostředků
a dalších kapacit pro včasné zjištění nemoci a účinné zásahy proti
jejímu šíření, které nebývají zrovna levnou záležitostí.

Odborníci na základě věrohodných údajů došli k závěru, že
třetinu až polovinu případů propuknutí zoonóz ve světě způsobují
změny ve využívání území a činnosti s nimi související. Především
rozpad lesních ekosystémů na menší plochy a jejich velkoplošné
ničení lidmi může vést k častějšímu kontaktu lidí s volně žijícími
BUSHMEAT NEMUSÍ BÝT JEN Z BUŠE
Propuknutí některých závažných chorob přenášených z volně
žijících živočichů na člověka (zoonóz) má původ v konzumaci
zvířat z volné přírody. Na mysli máme nejen syndrom získaného
selhání imunity (AIDS), ale i západoafrickou krvácivou
horečku, podle malé říčky v Demokratické republice Kongo,
kde se objevila vůbec poprvé, označovanou jako ebola. Chladná
statistická čísla uvádějí, že v závislosti na typu viru zemře na
ebolu pět až devět z deseti nakažených.
V této souvislosti používaný anglický výraz bushmeat, tedy
zvěřina z buše, který pronikl i do četných hromadných
sdělovacích prostředků a běžně se s ním setkáváme také při
brouzdání na internetu, není zcela přesný. Ve skutečnosti jde
o maso suchozemských volně žijících živočichů, a to včetně
hmyzu a jiných bezobratlých, osídlujících i jiné prostředí než
buš, zejména právě les, a to i mimo tropy a subtropy. Nejčastěji
jím ale označujeme maso homoiotermních obratlovců, tedy
ptáků a savců ulovených, odchycených nebo sebraných
v tropických a subtropických oblastech celého světa.
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masa volně žijících živočichů stojí, spíše než venkovské obyvatelstvo, bohatší lidé bydlící ve městech, kteří jej konzumují buď
z tradice, nebo jako pravidelné zpestření jídelníčku.
V mnoha zemích jihovýchodní Asie, především v Číně, se
můžeme běžně setkat s prodejem čerstvého masa, ovoce, zeleniny,
ryb, drůbeže, ale také volně žijících živočichů ve vesnicích a zejména rychle rostoucích velkoměstech. Zvířata jsou nabízena
živá nebo již do určité míry zpracovaná. Led a voda, jejichž použití se prodejci zcela zákonitě nevyhnou, protože jejich zboží
podléhá rychle zkáze, daly těmto místům název – mokré trhy.
Jako jeden z možných zdrojů nového koronaviru SARS-COV-2
způsobujícího onemocnění covid-19 se uvádí právě mokrý trh ve
Wu-chanu, největší ve střední Číně: koronaviry vrápenců a luskounů se na něm mohly rekombinovat. Prodejní místa s volně
žijícími živočichy totiž jako součást větších legálních mokrých
trhů neustále vytvářejí četné příležitosti pro přenos patogenů,
zejména pokud jsou živá zvířata držena ve stísněném prostoru
nebo v jinak stresujících podmínkách blízko masa, živých
domácích zvířat a lidí. Umístěním různých druhů živočichů
v přecpaných bednách či klecích narůstá nebezpečí genetické
rekombinace mezi různými viry a následný přenos pozměněných
virů na nový druh nebo druhy. Nevhodné zacházení se živými
zvířaty a jejich masem rovněž podporuje šíření zoonóz, zvláště
pokud jsou zabíjena před zákazníkem přímo na místě.

O LESÍCH A LIDECH
Zpráva FAO se nezabývá jen lesy samotnými, ale výmluvně
podtrhuje také jejich vliv na lidskou civilizaci. Lesy podle ní
poskytují suroviny, příjem a výživu pětině veškerého obyvatelstva
naší planety, zejména ženám, dětem a zemědělcům bez vlastní
půdy. Navíc přibližně 2,4 miliardy lidí, tedy každý třetí člověk na
Zemi, potřebuje dřevo jako nezbytnou a nezřídka obtížně nahra-
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Tropický les
vyniká
vysokým
počtem
druhů
rostlin,
živočichů
a dalších
organismů.
Obrázek byl
pořízen na
mexickém
poloostrově
Yucatán.

14

živočichy, a tím zvyšovat pravděpodobnost přenosu viru. Většina
patogenních organismů proniká z ohniska nákazy do lidské
společnosti lovem, sběrem, odchytem a spotřebou volně žijících
živočichů, obchodem s nimi a dalšími kontakty. Nezanedbatelnou
roli hraje ve zmiňovaném procesu konzumace bushmeatu, o němž
pojednává rámeček na straně 13.
Pro milióny obyvatel Země představuje maso suchozemských
volně žijících živočichů významný zdroj bílkovin. Dvě třetiny
bushmeatu lidé použijí pro vlastní spotřebu, zbytek zamíří na
prodej podél silnic nebo na městské trhy. Připomeňme, že dříve
z velké části posloužil jen lidem, kteří jej získali, jejich příbuzným
či jejich kmeni. Zatímco určité druhy fauny lovecký tlak snášejí
překvapivě dobře, u taxonů s nízkou reprodukční schopností
i odběr poměrně malé části populace může mít ničivé účinky.
Celkově je ale lov volně žijících živočichů pro maso v tropech
včetně subsaharské Afriky považován za neudržitelný. Jenom 2 %
savčích druhů ohrožených lovem vykazují stabilní nebo rostoucí
početnost, přičemž v průměru jen 10,5 % jejich areálu rozšíření
leží v chráněných územích. Zdá se, že za zvyšující se spotřebou

Nádherná antilopa bongo horský (Tragelaphus
euryceus isaaci) obývající pouze vysokohorské lesy
Keni je vědě známa teprve od roku 1902.

ditelnou energetickou surovinu na vaření jídla, ohřátí vody
a zatopení v domácnosti. Tři čtvrtiny lidem dostupné vody pochází
ve světě ze zalesněných povodí. Lesní hospodářství vytváří
celosvětově po přepočtu na plné úvazky 12,5 milionů pracovních
míst: téměř polovina z nich připadá na druhou nejlidnatější zemi
světa – Indii.

VZPOMÍNKY NA BUDOUCNOST
Nejnovější analýza současného stavu, změn a vývojových trendů
lesních ekosystémů na zeměkouli potvrzuje, že se odlesňování od
začátku tisíciletí zbrzďuje. Nicméně rozpad, poškozování a úbytek
přírodních a přírodě blízkých lesů dostává zcela nový rozměr
v souvislosti s pandemií nemoci covid-19. I když ke kácení,
vypalování a zaplavování lesů pochopitelně dochází i v jiných
Polní lesíky jsou významné nejen z hlediska zdraví krajiny, jejíž jsou
součástí, ale i z hlediska poskytování ekosystémových služeb lidské
civilizaci. Pro harmonickou krajinu je důležitá jak její lesnatost, tak
přítomnost lesíků, remízků, alejí i jednotlivých stromů.

částech světa, dá se oprávněně předpokládat, že další propuknutí
infekčního onemocnění, ať už bude mít podobu epidemie nebo
pandemie, bude opět vyvoláno kontaktem lidí s volně žijícími
živočichy v tropech či subtropech.
Většina snah omezit šíření nových infekčních chorob
nejčastěji virového původu se soustřeďuje na vývoj očkovacích
látek, včasné zjištění onemocnění a na snížení možností přenosu
z člověka na člověka, pokud se nemoc tímto způsobem šíří.
Klíčem k prevenci obdobných situací zůstává ale předcházení
rizikovému kontaktu mezi lidmi a volně žijícími živočichy. A tady
může sehrát významnou roli právě les. Ochrana lesů, omezení
jejich rozpadu na stále menší části a jejich dalšího ničení
a vytváření ochranných či nárazníkových pásem rozumnou výsadbou doprovázenou odpovídající následnou péčí mohou uvedené
nebezpečí redukovat a snižovat tak pravděpodobnost vzniku
a šíření do této doby neznámých chorob.
Tolik žádoucí změna v přístupu k lesům se ale netýká jen tropů
a subtropů. Ostatně o udržitelném lesnictví se v různých částech
světa hovoří již hezky dlouho.

Do 50. let
20. století se
na
Havajských
ostrovech
zachovala
méně než
pětina
původních
lesů. Porost
v údolí
Manoa
na ostrově
Oahu
si oblíbili
hollywoodští
filmaři.

www.fao.org/forest-resources-assessment/2020
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TEXT A FOTO: VÁCLAV CÍLEK, JOSEF KEŘKA

krajina

Krajem
Joachima Barranda
Okolí pražské patří po geologické stránce k nejzajímavějším místům
v celé Evropě. B. Bouček, Geologické vycházky do okolí pražského, 1941
VÍC NEŽ GEOLOGIE

12/2020

V létě roku 2020 byl po mnohaleté
přípravě vyhlášen národní geopark
Barrandien jako území, které sehrálo jednu z rozhodujících rolí při formování
světové geologie. O Barrandienu obvykle
slýcháme jen v souvislosti se staršími
prvohorami, ale pojďme se na celé území
podívat z širšího hlediska. Barrandien je
geologicky definován jako oblast ležící
přibližně mezi Prahou, respektive Úvaly
a přeměněnými horninami v západním
okolí Plzně. Zahrnuje do sebe téměř
nepřeměněné proterozoikum (starohory)
a starší paleozoikum (prvohory). Jádro této
oblasti leží zhruba mezi pražskými
Vysočany a nalezištěm ordovických trilobitů u Starého Plzence. V následujícím
textu však několikrát překročíme hranice
geoparku, aby celá širší oblast vynikla jako
učebnice přírodní i sociální evoluce od
svrchního proterozoika až do raného
středověku.
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Je to region, kde vznikala česká geologie a paleontologie a odkud byly poprvé na
světě popsány tisíce fosilních druhů. Jen
samotný Joachim Barrande jich dokumentoval kolem 3500! Dědictvím tohoto
desítky let trvajícího výzkumu je síť mezinárodních opěrných profilů, ze kterých je
nejvýznamnější hranice mezi silurem
a devonem na Klonku u Suchomast.
O evropském významu této oblasti již od
časů J. Barranda (1799-1883) není pochyb.
Kde jinde by měl ležet národní geopark
než právě zde?
Strategie UNESCO říká, že geopark je
něco víc než soubor geologických lokalit
a není určen jen pro geology, ale pro
všechny lidi, takže je vhodné, když v sobě
soustřeďuje i kulturní význam a duchovní
přesah. A teprve tehdy se začne rýsovat
význam této oblasti. Nejprve ke geologii.
České proterozoikum je rozsáhlé, původně
dosahovalo mocnost nejméně 2-3 km
a také je na rozdíl od většiny podobných

Pohled na plošinu Zlatého koně s vyhlídkou na koněpruskou oblast. Spodní, velice kvalitní, masivní vápence se označují
jako koněpruské. Pak se útes na krátkou dobu několika milionů let vynořil nad hladinu a po opětovném zanoření
sedimentovaly vrstevnaté suchomastské vápence (foto J. Jiroušek).
Divoká Šárka ještě na konci 19. století představovala obecní pastvinu. Připomínala Balkán, kde i malý keříček uvidíte
až po delším pátrání (zkuste si to), ale i trsy trávy musíte hledat. Šárka je tvořena proterozoickými buližníky, ale dobový
popisek ji ještě řadí do kambria (anonymní fotografie snad 1870-1880)
Vrchol Zlatého koně, přímo uprostřed vzadu uvidíte Tobolský vrch s pravděpodobnou pravěkou obětní šachtou, v údolí
vlevo zahlédnete Damil nad Tetínem, v pozadí Český kras a pláně kolem Prahy (foto J. Jiroušek).

světových terénů málo přeměněné. Jeho
život je víceméně mikroskopický a byla
mu zatím věnována malá pozornost.
Horniny proterozoika jsou odkryty v údolí Vltavy mezi Slapskou přehradou
a Kralupy nad Vltavou jako dlouhé
a vysoké skalní útesy, jejichž výzkum
teprve začíná přinášet objevy např. mikrobiálních koberců. Kromě toho zde leží
záhadné, ve světě neobvyklé buližníky,
jaké tvoří např. Šárecké údolí nebo
kamýky v křivoklátských lesích.
U Ovčína u Radnic a u Nýřan se
nalézají dva z několika mála (další, o něco
mladší jsou až v Číně) karbonských
pralesů, kde se uchovaly zbytky stojících
stromů a bylinné patro zasypané sopečným
popelem. Západočeská oblast vázaná na
okraj bažinného karbonského jezera
rovněž poskytla světově významné nálezy
čtvernožců. Křídové sedimenty nabývají
evropský význam jednak jako naleziště
křídových rostlin např. u Vyšehořovic, ale
i jako soubor asi dvaceti lokalit tzv.
příbojové facie, kde se hlavně na
buližníkových a rulových kamýcích
zachovalo dno křídového moře místy
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Červený lom a lomy v okolí Opatřilky v Dalejském údolí odkrývají nejenom geologické lokality včetně
profilu mezi silurem a devonem, ale rovněž řadu klasických paleontologických nalezišť. Všimněte si
drobné dutiny vytvořené sběrateli fosílií uprostřed obrázku. Vápence zde jsou změněny na tzv. bílé
vrstvy, tedy směs jílových minerálů a křemenných zrn. Přesto jsou drobné fosílie nezměněné a dají se
z polohy vyplavit (foto V. Cílek).
Bez rostlin by náš svět neexistoval. Jedná o silurskou rostlinu Cooksonii z lokality Černidla nad Svatým
Janem pod Skalou. Sbíral ji již J. Barrande, ale nejspíš ji považoval za řasu. Jedná se o nejstarší cévnatou rostlinu na světě. Je nazvána podle paleontoložky I. Cooksonové, ale náš druh nese i Barrandovo
jméno - Cooksonia barrandei (kresba J. Svoboda).
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i s přisedlými schránkami. Současným
mořským pobřežím se dnes zabývají
rozsáhlé výzkumné týmy, ale starších
analogií, které by pomohly objasnit vývoj
prostředí, je pomálu. Balvany a útesy
křídového moře můžete spatřit třeba těsně
pod vrcholem Ládví v Praze 8 nebo na
Kaňku u Kutné Hory.
V rámci třetihor a čtvrtohor jsou
z daného území nejvýznamnější kosterní
nálezy z Českého krasu, zejména krasová
kapsa C 780 z Koněprus a pleistocenní
profily v lomu na Chlumu u Srbska. Ale
i jeskyně Českého krasu jsou nezvyklé
svým stářím i vznikem. Z dalších geomorfologických útvarů musíme uvést meandry
Vltavy pod Svatojánskými proudy a zarovnanou plošinu Středních Brd. Ale máme
zde i dvě evropské, či spíš světové
ložiskové lokality – stříbrnou Kutnou
Horu a příbramské polymetalické a uranové ložisko.
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Ze současných biotopů je nutné zaznamenat teplomilné lesy a háje Českého
krasu a Křivoklátska, kde již od středověku existoval v Evropě vyhlášený
honební revír, díky kterému se zachovaly
původní lesy teplých pahorkatin, které
jinde v Evropě byly zničené již ve
středověku kácením dříví. Tyto hlavně
doubravy a smíšené lesy vhodně doplňují
bučiny u Voděrad, podmáčené smrčiny
v pramenných pánvích Středních Brd
a zbytky polabských nížinných a lužních
lesů. V podstatě se na daném území nabízí
zonální posloupnost od velmi teplomilných až po podhorské biotopy a zároveň
široké rozhraní stanovišť od lužních lesů
až po přeschlé krasové stepi.
Neméně barvitý je archeologický
pohled. Nejstarší české umění pochází
z tábořišť magdalénských lovců mezi
Hostimí a Koněprusy. Podle vrchu Řivnáč
u Řeže byla nazvána jedna z místních
eneolitických kultur, ale skutečně světový
význam má únětická kultura starší doby
bronzové, která zaujímala důležitou část
střední a severozápadní Evropy. Podle
středočeských obcí byla nazvána i kno-

vízská a štítarská kultura, ale méně často
se již používá označení pozdního neolitu
jako šárecký stupeň.
Bohaté keltské oppidum Stradonice
a později i Závist překvapily ještě v 19. století zejména německé a francouzské

badatele, kteří zpočátku nepředpokládali,
že by jedno z center keltské kultury mohlo
ležet až tak daleko na východ. Z hlediska
slovanské archeologie zde vystupují
nejenom rozsáhlá správní centra, jako je
Levý Hradec či Kouřim, ale také jedno
z několika mála obrovských sídelních
aglomerací ze samotných počátků slovanského světa u Roztok. Tato lokalita pro
svoji dobu (6. století) představuje opěrný
bod i polské, ukrajinské a ruské archeologie. Je to skutečná sonda ke kořenům slovanských národů.

PEDAGOGICKÝ VÝZNAM
GEOPARKU
Desítky lomů a geologických profilů,
nejméně stovka významných archeologických nalezišť a nepřeberné množství
velice rozmanitých přírodních lokalit
v okruhu nějakých 60 km od středu Prahy
vytváří z centra Čech i ve světovém
měřítku ojedinělou učebnici geologických, paleobiologických, biologických
i společenských procesů. Důležité přitom
je, že se nejedná o nějaký statický výčet
druhů a míst, ale dají se zde v mnoha
situacích demonstrovat změny klimatu,
vývoj atmosféry, reorganizace přírodního
prostředí či malá i velká vymírání.
Archeologie pak zachycuje téměř kontinuální vývoj společnosti za posledních
30 tisíc let (!) a to včetně adaptací na klimatické změny (suchá období v eneolitu),
etnické a kulturní migrace (neolit, pozdní
doba bronzová, Slované), kolapsy společností (Kelti), využívání nerostných suro-

vin i klidná období rozvoje protoměst od
hradišť doby bronzové až po slovanskou
Kouřim.

SEDM ZÁKLADNÍCH ÚZEMÍ
A JEJICH HMOTNÉ
A DUCHOVNÍ DĚDICTVÍ
V pojetí UNESCO je náplň geoparku širší
než jen seznam významných stratotypů
a lokalit zkamenělin. To, co se nám skrze
krajinu a její geologický a paleontologický
obsah otevírá na sledovaném území, jsou
úvahy nad dějinami Země, převraty její
kůry, environmentálními katastrofami, ale

i silami evoluce a opětovného oživení. Je
to něco jako nultý, dosud nenapsaný díl
Palackého českých dějin.
Barrandien je zároveň místem, kde
vznikala identita českého národa. Začíná
již světci – sv. Ludmilou na Tetíně,
sv. Václavem na Budči a v Boleslavi,
sv. Prokopem na Sázavě a v Prokopském
údolí, poustevníkem Ivanem ve Sv. Janu
pod Skalou či poutí Jana Nepomuckého
na Tetín. Na vápencové jádro jsou přímo
vázáni sv. Ludmila, sv. Prokop a poustevník Ivan. S hrady, jako je Točník,
Kunratický hrad, Křivoklát a Karlštejn,
jsou spjati nejvýznamnější středověcí čeští

Šanův kout
v Českém
krasu
v pohledu
z Tetínských
skal (foto
P. Mudra).

19

Předchůdcem
Chráněné
krajinné
oblasti Český
kras byly
dvě velké
národní
rezervace Koda
a Karlštejn.
Pohled proti
proudu
Berounky
směrem
k oblému
návrší Kody
(foto
P. Mudra).
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Malá
Amerika,
fotoJ. Jiroušek
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králové. Nezmiňuji se o pověstech –
Libuše věští slávu Prahy z ordovické skály,
Horymír ničí doly na spilitových žilách,
mýtická Dívčí válka se vede od míst, kde
J. Barrande našel svého prvního trilobita.
Nejvýznamnější přemyslovská centra leží

v barrandienské oblasti – Levý Hradec,
Šárka, Tetín, Budeč, Starý Plzenec a další.
Roztocké sídliště patří mezi nejstarší
slovanské památky celé střední Evropy.
Z předslovanských památek vyniká Závist, Stradonice, Únětice, Řivnáč, Plešivec

a Třemšín. Dvě novodobé události se
zapsaly do evropského povědomí – bitva
na Bílé hoře a vypálení Lidic.
Ale také ve sledované oblasti fungovaly bohaté doly na zlato, stříbro, železo
a uran. Průmyslová revoluce přišla do
Čech hlavně v uhelném a železnorudném
pásmu mezi Prahou a Plzní. V Barrandienu vznikalo velké množství literárních
děl i soch a obrazů. Týká se to stejně
Hájkovy „Kroniky české“, jako Kosárkových maleb z Tichého údolí, barokních
soch z karbonských arkóz, Mařákovy
krajinářské školy na Okoři či dokonce
Muchovy Slovanské epopeje malované
na Zbirohu. Celé malířské generace procházely se štětcem v ruce Prokopským
údolím a kolem Berounky. V pražském
okolí se rodila i moderní česká přírodověda. Pokud se pokusíme vytvořit
průnik nejvýznamnějších geologických,
kulturních a duchovních aspektů, jaké
oblasti by měly do středočeské učebnice
přírody patřit? Postupujme od východu
směrem na západ a soustřeďme se na hodnoty, které mají nadnárodní význam:
VLTAVSKÉ MEANDRY. Středočeská krajina je ve svých nezastavěných
částech malebná, ale ne monumentální.
Výjimku tvoří skalnaté údolí Vltavy,
jehož část mezi Štěchovicemi a bývalými
Svatojánskými proudy je významná nejenom kvůli profilu nejmladším proterozoikem a zlatým ložiskům v okolí jí-

lovského pásma, ale také kvůli Smetanově Vltavě, vorařství a dějinám trampingu.
Již v minulé knize o žulových krajinách
Středních Čech jsme si uvědomili, že
vltavské údolí představuje největší soubor
skal na našem území a jedinečný geologický profil středočeským plutonem
a moldanubikem. V současné době se opět
začíná hovořit o vltavské cestě mezi
Českými Budějovicemi a Prahou, která
možná opět rehabilituje střední Povltaví.
Meandry Vltavy ideálně doplňují koncept
geoparku kombinací geologických a morfologických fenoménů, pravěkých památek a nehmotného dědictví vorařské
a lodnické kultury později reflektované ve
Smetanově hudbě a trampském folklóru.
PRAŽSKÉ PALEOZOIKUM. Jedná se o soubor klasických i nově odkrytých lokalit mezi Podolím, Braníkem a zejména v Prokopském, Dalejském a Radotínském údolí. Náleží sem i převážně
ordovická území na dolní Berounce mezi
Malou a Velkou Chuchlí až po Kazín.
Mezinárodní geologický význam je od
poloviny 19. století jednoznačný. Pravěk
je zastoupen hlavně Hradem, Zámkou,
butovickým a šáreckým hradištěm. Hlavní kulturní i přírodní památky jsou vázané
na Prahu a je jich tak velké množství, že
je na tomto prostoru není možné vyjmenovat. Z hlediska národní identity mělo
v 19. století zásadní význam bojiště
třicetileté války na Bílé hoře.

Žuly
v Posázaví
Závist, foto.
J. Jiroušek

SRDCE ČESKÉHO KRASU. Považujeme za ně obec Srbsko a její okolí.
Pokud kolem ní opíšeme okruh o poloměru 3-4 km, tak se v této poměrně malé
oblasti nalézá národní přírodní rezervace
Koda a Karlštejn a dále celé vápencové
údolí mezi Karlštejnem a Tetínem včetně
údolí Kačáku po Sv. Jana pod Skalou

a lomy na Americe. Na takto omezené
ploše je koncentrováno pravděpodobně
nejvíc přírodních hodnot z celých Čech
(na Moravě by to zřejmě byla Klentnice
na Pálavě). Mezi hlavní kulturní a duchovní hodnoty patří hrad Karlštejn, Tetín
sv. Ludmily a kronikáře Václava Hájka
z Libočan a klášter ve Sv. Janu pod
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Skalou. Pravěké opevněné polohy jsou
nejméně čtyři – Tetín, Hostim nad Alkazarem, Květnice, Skála nad Sv. Janem
a výšinná poloha na Střevíci nad Císařskou
roklí.
KONĚPRUSKO. Můžeme jej vnímat jako nedílné pokračování předcházející oblasti, ale krajina vyžaduje jiný
přístup, protože není určována řekou, ale
těžbou vápence, která zde může probíhat
nejméně další dvě staletí. Naprosto převažují geologické a paleontologické hodnoty území jako jedné ze světově nejbohatších devonských paleontologických
lokalit. Na Klonku leží mezinárodní stratotyp hranice mezi silurem a devonem.
Nalézají se zde Koněpruské jeskyně a celá
řada menších dutin s archeologickými
nálezy. Velké pravěké památky jsou zastoupeny hlavně hradištěm na Kotýzu.

V Hředlích na Rakovnicku popsal před více jak sto lety A. Frič
a po něm řada následovníků z pískovců a opuk bohatou
mořskou faunu s amonitem Colignoniceras woollgari, rybou
Hoplopteryx lewesiensis (vpravo), mořským rakem
Protocallianassa a žralokem Cretoxyrhina mantelli. Moře bylo
mělké, prosvětlené, poměrně teplé a plné života
(kresba J. Svoboda).
Burianosaurus byl malý ještěr podobný iguanodonovi. Jeho
jedna kost byla nedávno (2002) nalezena nedaleko Mezholes
u Kutné Hory (tedy již za hranicemi geoparku), které tehdy ležely podél pásma menších ostrovů. Mršina dinosaura spadla do
moře a byla vlečena pobřežními proudy. Na kosti byly nalezeny
stopy po třech různých druzích žraloků. Podle jedné kosti je
obtížné stanovit nový druh, takže část českých paleontologů
předpokládá, že se jedná o menší, neurčitelný exemplář ještěra
podobného typu, jaký je zobrazen na rekonstrukci J. Svobody.
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Krasové kapsy poskytly bohaté miocenní, pliocenní, středně pleistocenní a holocénní doklady o proměně prostředí. V romantické tradici tato oblast představuje
ještě předslovanský zázračný kraj bílých
a zlatých koňů.
KRÁLOVSKÝ HVOZD. Tvoří
vlastní centrum CHKO Křivoklátsko
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Koněpruská
oblast

a částečně se překrývá s navrhovaným
národním parkem. Z geologického hlediska jsou světově významné klasické
kambrické lokality v okolí Skryjí, buližníkové suky a sopečné skály. Přírodní
a kulturní význam je dán keltským oppidem ve Stradonicích a ještě středověkou
loveckou oborou se zachovalými partiemi
smíšených lesů teplých pahorkatin a hradem Křivoklátem. Z novější historie je
důležitá těžba železných rud a literární dílo
Oty Pavla.
PŘÍBRAMSKO. Sestává ze tří významných oblastí. Je to především širší
údolí Litavky od Plešivce u Rejkovic až po
Hluboš s kambrickými lokalitami v okolí
Jinců. Druhou rovněž mezinárodně významnou částí je hornický skansen na
Březových Horách včetně jámy Vojtěch,
kde byla poprvé na světě dosažena hloubka 1000 m. Třetí část tvoří víc jak 20 km
dlouhý pruh příbramského uranového

ložiska, které představovalo jednu ze světově nejrozsáhlejších hydrotermálních
struktur. Příbramsko-jinecká pánev náleží
mezi klasické paleontologické lokality
Barrandienu, ale obě ložiskové části se
týkají hornických dějin a doplňují se s kutnohorským a nově i krušnohorským rudním revírem. Mladší dějiny jsou zastoupené po pražské katedrále druhým
hlavním českým poutním místem – Svatou
horou, vilkou Antonína Dvořáka na
Vysoké, objekty rudných dolů, uranovým
sídlištěm na Zdaboři a trestaneckým
táborem Vojna.
KARBONSKÝ PRALES. Barrandien automaticky spojujeme s postavou
Joachima Barranda, kterého zajímala
především vymřelá zvířata. Při hlubším
pohledu se však ukazuje druhá, neméně
významná postava Kašpara Šternberka,
jehož první díl předvěké flóry (1820) je
považován za základní rok vzniku celého

velkého vědního oboru - fytopaleontologie. Karbonské lokality v okolí hlavně
Radnic a Nýřan, kde byly nalezeny zbytky
pralesa zasypaného sopečným popelem
(„karbonské Pompeje“), představují místa stejně významná – byť v mladším paleozoiku – jako např. Jince, Skryje či Koněprusy v paleozoiku starším. Rovněž donedávna málo známé silurské rostliny z jádra
Barrandienu jsou neméně důležité než
např. trilobiti. S dolováním uhlí souvisí
mnoho průmyslových památek zejména
Kladenska, sídliště na kladenském Rozdělově i lidický památník. Ukazuje se, že
celá desetiletí jsme podceňovali paleobotaniku, ale je nutné si uvědomit, že bez
rostlin a zejména lesa bychom zde nebyli.
Těchto sedm oblastí považujeme za
velkolepou učebnici dějin Země i lidské
společnosti. Zajímavých lokalit je zde
tolik, že pro obor geologie musíme odkázat na databázi lokalit České geologické
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služby, pro biologické vědy na internetový
portál Ministerstva životního prostředí
o chráněných územích ČR a podobné
zdroje lze dohledat pro archeologické
památky a další obory.

ANTROPOCÉN: ZAMYŠLENÍ
NAD EVOLUCÍ A KLIMATICKÝMI ZMĚNAMI
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Držitel Nobelovy ceny za popis chování
ozónu v atmosféře Paul Crutzen v roce
2000 na samém počátku nového tisíciletí
snad jako předznamenání velkého “milenaristického” období změn napsal, že
vstupujeme do nového věku, ve kterém se
člověk stává klimatickým a geologickým
činitelem, a že by se toto období tedy mělo
nazývat antropocénem. Slovo se rychle
ujalo. Dnes se používá v řadě vědeckých
i metaforických významů jako označení té
doby, kdy člověk ovlivnil chod zemského
systému. Na rozdíl od běžných stratigrafických názvů jako silur či devon
v sobě nese emoční náboj, protože
předpokládá, že dochází k ničení světa,
někdo je za to zodpovědný a nese svůj
podíl viny. Tím se však tento pojem stále
víc posouvá do emoční, mimo-racionální
roviny, která ovlivňuje politická rozhodnutí i základní, praktické obory, jako je
energetika.
Výzkum paleozoických hraničních
období, na které je Barrandien tak bohatý,
naopak přináší data o složitém, většinou
kaskádovitém a často oscilačním průběhu
biotických krizí. Podstatné je, že u většiny
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klimatických a environmentálních změn se
jedná o změny v tocích uhlíku mezi atmosférou, oceánem a biotou, ale ty se kombinují s vulkanismem, mořským prouděním či změnami morfologie pobřeží.
Skleníkové plyny jsou nesmírně důležité,
ale jsou jen jedním z několika mála
hlavních klimatických hráčů. V některých
obdobích vývoje Země dosahovala koncentrace oxidu uhličitého až 2000 ppm
(v roce 2020 to je 415 ppm s ročním nárůstem kolem 2,2 ppm) a průměrná teplota
povrchu Země byla o 5-6° C vyšší.
Výzkum minulých krizí a vymírání
je na jednu stranu optimistický směr, protože bohaté ekosystémy se vyskytují
i v podstatně teplejším klimatu, ale na
druhou stranu události jako náhlé klimatické změny či nelineární procesy typy
metanových katastrof ukazují, jak opatrně
bychom se měli pohybovat na věčně se
pohybující houpačce zemského systému.
V Barrandových dobách se zdálo, že studium "silurského systému" se týká poznání
vyhynulých organismů, ale vzápětí ještě za
Barrandova života tato pozorování zahrnul
Charles Darwin do evoluční teorie. Další
výzkumy se již týkaly paleoekologie –
vývoje celých prostředí. Po roce 1990 se
pozornost paleontologů obrátila ke studiu
kolapsů a regenerací a v úplně nedávné
době je intenzivně zkoumán biogechemický cyklus uhlíku, anoxické události,
prašné epizody.
A je tu ještě jedno, z hlediska současnosti významné pole výzkumů – jedná se
o holocénní vývoj, tak jak jej zachycuje

Křivoklátský les (foto P. Mudra)
Máloco na světě se svoji rozlohou a silou
vyrovnalo karbonskému pralesu, zde pohled
na dnešní Nýřany v rekonstrukci Jiřího Svobody
s pomocí Stanislava Opluštila.

soubor asi 60 lokalit jeskynních výplní
a pěnovcových souvrství Českého krasu.
Tmavé půdy, které v několika pulzech

vznikají na povrchu pěnovcových kup,
ukazují na několik suchých epizod, z nichž
ta poslední na sklonku pozdní doby bron-

zové je doprovázena obrovskými etnickými a kulturními migracemi. Barrandienské
vrstvy získaly za těch necelých dvě stě let
od prvních výzkumů na ceně. Možná už
dneska známe skoro všechny trilobity, ale
teprve objevujeme, co se dělo se Zemí,
jejími oceány a atmosférou, a jak se vyvíjely mořské i pozemské ekosystémy.
Původní pojetí národního geoparku
Barrandien zpočátku vypadalo jako prostý
výčet významných geologických a zejména paleontologických lokalit. Detailnější
pohled však ukázal, že toto území přináší
poznatky o vývoji nejenom jednotlivých
druhů, ale také celých stanovišť i záznam
mnoha krizí a klimatických změn. Téměř
všechny byly doprovázeny rychlými změnami v uhlíkovém cyklu a tím i složením
atmosféry včetně obsahů skleníkových
plynů. Z tohoto pohledu začíná být patrné,
že Barrandien není jen klasickým paleontologickým územím, ale že jeho výzkum
pravděpodobně teprve přinese takové poznatky o chování zemského systému,
které budou důležité i pro nás současný
život.

Křivoklátské
lesy

katastrofy
TEXT: MICHAELA DOČEKALOVÁ, FOTO: ARCHIV

„Lidé hynuli v domech, na ulicích, po stovkách,
bylo jich všude plno. Bylo běžné, že na jedny máry
položili i několik mrtvol, které pak pohřbili
najednou. Když už se nedostávalo místa na hroby,
kopaly se ohromné jámy, kam se mrtvoly kladly po
stovkách. …..Kolik statečných mužů, krásných žen,
půvabných jinochů, které by i Galenus,
Hippokrates a Aesculapius shledali zdravými, ráno
snídalo ve společnosti a večer už nebylo mezi
živými.“
(Giovanni Boccaccio - Dekameron, 1353)

MOR

KDYŽ ČERNÁ SMRT TÁHLA KRAJEM…

Sběrači
mrtvol
nosili
speciální
oděvy
a masky.

V historii se slova mor používalo v širším smyslu, bylo tak
nazývané jakékoliv vážné infekční onemocnění s výrazným
dopadem na společnost nebo i hladomor. V užším slova
smyslu pak toto slovo znamená chorobu způsobenou bakterií
Yersinia pestis. Onemocnění má tři formy - dýmějový mor,
který je na člověka přenášený blechami infikovanými na
nakažených hlodavcích. Po kousnutí blechou se na místě
objeví zahnědnutí a po několika hodinách tmavé boule
v oblasti mízních uzlin (odtud pojmenování černá smrt).
Hnisající ložiska následně praskají, přetrvávají jako vředy
a nastává celková otrava organismu (smrtnost je až 60%).
Plicní forma moru se přenáší kapénkovou infekcí a má ještě
vyšší smrtnost (až 90%), probíhá jako těžký zápal plic
s krvácením do dýchacích cest. Vzácnější je forma septická,
jelikož se bakterie pohybuje v krvi, mohou být postiženy
i další orgány, např.slezina, mozek ad.
Proč se epidemie zvaná černá smrt úplně poprvé rozšířila
za hranice střední Asie, kde má zřejmě tato nemoc původ,
není zcela ověřené, snad za to mohou i hordy Mongolů,
které se valily Evropou a roznášely ji s sebout. Podle
některých pramenů dokonce Mongolové použili Yersinii
pestis jako první biologickou zbraň – házeli přes hradby
opevněných středověkých měst nakažené krysy nebo přímo mrtvoly, aby města decimovaná morem potom snáze
dobyli.
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V době tzv. Justiniánského moru, který byl první historicky doloženou epidemií dýmějového moru v 6. století
v Konstantinopoli, umíralo ve městě tehdy denně až 5000
lidí. Epidemie zabila asi čtvrtinu obyvatel Byzantské říše.
V 6., 7. a 8. století se přehnaly přes Evropu další vlny
a celkový počet obětí se odhaduje asi na 25 milionů.
V polovině 14. století byl mor zaznamenaný v italských
přístavech, které měly čilý obchodní styk s asijským výcho-
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dem. Janovská obchodní loď přistála v sicilské Messině
s nemocnými námořníky na palubě a mor opět našel cestu
do mnoha oblastí Evropy. Koncem roku 1349 již byla
nakažena polovina Evropy a nemoc se odrazila i v dobových
literárních a uměleckých dílech – Giovanni Boccaccio (1313
- 1375) popsal tuto dobu ve své novele Dekameron o útěku
deseti mladých Florenťanů (tři dámy a sedm pánů) na
venkovské sídlo, kam doufali, že nákaza nedosáhne. Neméně působivě vylíčil průběh morové epidemie v italském
městě Siena její kronikář Angolo di Tura: “Na mnoha
místech v Sieně se vykopávaly velké jámy a plnily množstvím mrtvých. A umírali po stovkách ve dne v noci a všichni
byli vhazováni do těch jam a zahazováni hlínou. A jakmile se
tyto jámy naplnily, vykopávaly se další. A já, Agnolo z Tury
… jsem vlastníma rukama zakopal svých pět dětí.… A tak
mnoho lidí umíralo, že všichni věřili, že je to konec světa”.
O přibližně 200 let později (1562) ve svém obraze Triumf
smrti Pieter Bruegel zachytil kritický okamžik společenského úpadku a katastrofy právě v důsledku šíření
moru napříč Evropou. Provázanost zdraví obyvatelstva
a sociální situace a morální úpadek církve v té době přispěly k šíření reformních hnutí. Lidé věřili, že za černou
smrt táhnoucí krajem je skrytý hněv boží obrácený proti
movitým církevním hodnostářům. Dalo by se říci, že bakterie Yersinia pestis má vlastně na svědomí i výzkumné
cesty do zámoří za levnějším exotickým kořením. Při epidemiích moru nosili často sběrači mrtvol kukly podobné
ptačím hlavám s mohutným zobanem. Tyto kukly byly
napěchované ve špičce rozmanitým kořením (hřebíček,
skořice, pepř, šalvěj aj.), aby „filtrovaly“ vdechovaný
vzduch. Orientální koření bylo tehdy velmi žádané a jeho
spotřeba stoupala závratnou rychlostí. Portugalci a Španělé
hledali vlastní cesty ke zdroji a v roce 1499 našel Vasco da
Gama novou cestu do Indie tak, že obeplul Afriku.
I Kolumbova cesta byla motivovaná cílem nalézt cestu ke
zdrojům obchodu s kořením.

Ani Českým zemím se vlny moru nevyhnuly. V našich
zemích ji máme bezpečně doloženou v letech 1357 - 1363.
V následujících desetiletích Evropou procházely další,
i když již ne tak smrtící vlny moru. V jedné z nich například zemřela první manželka a dva synové Jana Amose
Komenského. Poslední epidemie u nás byla v letech 1713 1715, kdy v Praze zemřelo přibližně 13 tisíc a v celých
Čechách 200 tisíc obětí. Poté se začala ve městech budovat
kanalizace, omezil se tak výskyt hlavních přenašečů - krys,
celkově se zlepšila hygiena a výskyt morových epidemií byl
v Evropě potlačen. Od začátku 18. století se již v Evropě
žádná větší morová epidemie nevyskytla. Praktická zkušenost s epidemiemi tedy z lidské paměti vymizela. Naši
předkové by možná vůbec nezaznamenali výskyt nemoci,
jako je covid-19, jejíž smrtnost je odhadována na 1%. Je
snadné však tuto nemoc zlehčovat do doby, než někdo
z vašich blízkých vyplní procenta ve statistice.
Nemoci provázely člověka od nepaměti, jsou součástí
přírody, nejhorší variantou může být, když je chce člověk
zneužít například v podobě biologické zbraně, jako tomu
bylo i v případě bakterie Yersinia pestis, která měla být
využita ve 20. století během Studené války, laboratorně byly
upravovány bakterie tak, aby byly rezistentní vůči anti-

Přenašečem
bakterie
Yersinia
pestis je
blecha
morová
(Xenopsylla
cheopsis) ,
vzácně se
uplatnila
i blecha
obecná
(Pulex
irritans)

biotikům, naštěstí k jejich využití nikdy nedošlo. Léky,
které díky současné medicíně máme, nám dávají naději, že
podobné epidemie, jakým museli čelit naši předkové, již
snad nezažijeme. Věřme tomu, věřme lidské imunitě a katastrofické scénáře nechme středověké literatuře.

Dílo Pietera Breughela Triumf smrti byl odrazem pohledu na život člověka
v 16. století, jehož předky i potomky poznamenaly morové epidemie.
(Triumf smrti (asi 1562) Pieter Brueghel - Museo del Prado)

www.wikipedia.cz www.irozhlas.cz www.mzcr.cz
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TEXT: MILOŠ GREGAR, FOTO: MARTIN FROUZ

středočeský kraj

Ze slavnostního
otevření
Geoparku
Barrandien

Geopark Barrandien
JE NÁRODNÍM GEOPARKEM, OFICIÁLNÍ CERTIFIKACÍ
DNE 25.9. VYVRCHOLILY NĚKOLIKALETÉ SNAHY
EKOLOGICKÉHO CENTRA ORLOV
Mnohaletá snaha Ekologického centra Orlov vyvrcholila oficiální
certifikací Národního geoparku Barrandien (NGB), který se tak stává
největším národním geoparkem České republiky. Při slavnostním
ceremoniálu byla pokřtěna i kniha „Krajem Joachima Barranda:
Cesta do pravěku země české“ autorů Václava Cílka, Zdeňky Sůvové
a Jana Turka a současně Správa chráněné krajinné oblast Brdy
při té příležitosti otevřela novou naučnou stezku Jordán.
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Geopark je geologicky cenným územím, kde se místní obyvatelé spolu se
státními, neziskovými i soukromými
organizacemi podílejí na aktivitách
podporujících rozvoj oblasti i zvyšování
návštěvnosti a vzdělanosti, národním
geoparkem se pak stávají ty geoturisticky nejlepší z nich.
Národní geopark Barrandien má
rozlohu 4 316 km2 a zaujímá část Středočeského a Plzeňského kraje a Hlavního města Prahy. Odhaluje tajemství
miliónů let vývoje Země, je pestrou
mozaikou geologických a paleontologických zajímavostí, které jsou dobře
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dostupné na kole, pěšky, lodí, vlakem
nebo dokonce tramvají.
Slavnostní certifikaci byl přítomen
i ministr životního prostředí Richard
Brabec, který mimo jiné uvedl: „Těší
mě, že geopark Barrandien získal statut
„národního geoparku“. Svou rozlohou se
stal největším a také nejrozmanitějším
národním geoparkem České republiky.
Troufl bych si říci, že geologická rozmanitost území Barrandienu ho předurčuje
k zápisu na seznam globálních geoparků
UNESCO, rozhodně je ale klenotem české
geologie a paleontologie,“.

Geopark si klade za úkol propojit
všechny zájemce o prezentaci geologického dědictví Barrandienu. Správa geoparku proto společně se spolupracujícími
školami připravila projekt Geoškol
Národního geoparku Barrandien, který
umožní poznání geologické historie
netradiční a zážitkovou formou.
Více o Národním geoparku Barrandien na
www.geoparkbarrandien.cz
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TEXT A FOTO: JAN PLESNÍK

ochrana přírody

Nosorožci
tuponosí
pocházející
z Jihoafrické
republiky
byli repatriováni nebo
vysazeni
mimo
původní
areál
rozšíření do
dalších míst
subsaharské
Afriky, jako
je národní
park Nakuru
v Keni.

OMEZÍ LEGALIZACE OBCHODU S ROHY

PYTLAČENÍ NOSOROŽCŮ?

Problematice ochrany pozoruhodných savců, jakými afričtí
a asijští nosorožci bezesporu jsou, jsme se na stránkách
našeho časopisu již podrobně věnovali Nika, 36, 1, 12-17,
2015). V dnešním článku se proto zaměříme na vývoj,
k němuž došlo od roku 2015, a následně se pokusíme
odpovědět na otázku, zda by přece jen nebylo vhodnější
obchodování s nosorožčími rohy uzákonit.
ZAKÁZAT NEBO POVOLIT?
Zmiňovaní ikoničtí lichokopytníci představují přímo modelový
příklad dilematu doprovázejícího mezinárodní obchod s planě
rostoucími rostlinami a volně žijícími živočichy a výrobky z nich
již od poloviny 70. let 20. století, kdy začal být regulován
z důvodů ochrany organismů, které by mohl v krajním případě
přivést k úplnému vymizení (extinkci) ve volné přírodě.
Proč je po nosorožčích rozích taková poptávka
Tradiční čínské lékařství přisuzuje nosorožčím rohům
afrodiziakální účinky, schopnost omezovat i vysoké horečky
a účinně detoxikovat lidský organismus. V jihovýchodní Asii,
zejména Vietnamu, lidé v poslední době stále více věří, že léčí
rakovinu. Bohatí Vietnamci si je navíc pořizují také proto, že
vlastnictví rohu bývá tamější širokou veřejností vnímáno jako
symbol určitého společenského postavení a nepochybného
na odiv dávaného bohatství příslušné osoby. Odborníci proto
hovoří o Ferrari efektu, kdy si něco pořídíte nikoli proto,
že byste to potřebovali, ale jenom proto, aby všichni viděli,
že si to můžete klidně dovolit.
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První, spíše tradiční názor skálopevně tvrdí, že jedině důsledná
ochrana, v našem případě striktní zákaz obchodování s příslušným
taxonem, dokáže snížit tlak mezinárodního a vnitrostátního
obchodu na jeho volně žijící populace. Proto každá legální výjimka pro komerční účely, byť jednorázová a za předem daných
přísných podmínek, ilegální kšeftování s ohroženou faunou a flo-
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rou ještě více podněcuje, a tudíž nepřichází vůbec v úvahu.
Naopak pojetí udržitelného využívání komerčně zajímavé a ceněné fauny a flóry vychází z přesně opačného přesvědčení. Státy,
ale také soukromí vlastníci, místní komunity nebo domorodé obyvatelstvo, kteří se o cílové planě rostoucí rostliny a volně žijící
živočichy tak dobře starají, že obchodně významným taxonům na
daném území extinkce nehrozí, by se podle něj měly těšit ze
zaslouženého finančního zisku z kontrolovaného zcela legálního
prodeje dané komodity, zvláště jestliže jeho část zpětně investují
do ochrany uvažovaných druhů nebo hospodářského a společenského rozvoje příslušného regionu.

JIHOAFRICKÉ NOSOROŽCE NADÁLE SUŽUJE
VLNA PYTLÁCTVÍ
Další existence zmiňovaných pozoruhodných velkých býložravců
na Zemi závisí do značné míry na tom, v jakém stavu přežijí
nosorožčí populace v Jihoafrické republice. Není divu, v roce 2010
Cílem pytláků zůstává nosorožec tuponosý (Ceratotherium simum), představující nejpočetnější taxon celé čeledi. Snímek byl pořízen v jihoafrické rezervaci Pilanesberg.

byla tato země domovem 95 % všech žijících nosorožců
tuponosých (Ceratotherium simum), kterých se v ní vyskytovalo
asi 19 000. Navíc tehdy JAR osídlovalo na 1 900 mnohem
vzácnějších nosorožců dvourohých (Diceros bicornis), což
představovalo 40 % jejich celosvětového počtu.
Do nadějného vývoje populací obou druhů afrických
nosorožců zasahuje od roku 2008 mohutná vlna pytláctví. V letech
2008 – 2019 jí padlo v Jihoafrické republice podle oficiálních
údajů za oběť 8 493 jedinců, podle jiných zdrojů to bylo dokonce
9 001 kusů. Ilegální zabíjení nosorožců v JAR vrcholilo v roce
2014, kdy pytláci usmrtili 1 215 zvířat. Nejčernější scénáře tehdy
hovořily o tom, že jestliže bude nepovolený odstřel pokračovat
stejným tempem, zmizí do roku 2036 afričtí nosorožci z volné
přírody úplně.
Jihoafrické úřady zareagovaly na popsanou situaci tím, že
posílily protipytlácké hlídky, kolem chráněných území vybudovaly oplocení nebo vylepšily stávající, do strážení zvířat zapojily i drony, do rohů nosorožců začaly zavádět mikročipy
a uskutečnily řadu výchovně-vzdělávacích akcí. Určité naděje na
snížení poptávky ochránci přírody vkládají do umělých rohů.

V současnosti žijí v keňské soukromé rezervaci Ol Pejeta již jen dvě samice
nosorožce Cottonova (Ceratotherium cottoni) narozené v Safari parku Dvůr
Králové nad Labem. Bohužel ale nejsou schopny donošení mláděte, navíc
jde o matku s dcerou. V roce 2019 byla jejich vajíčka uměle oplodněna
zmraženým spermatem dvou uhynulých samců. Další postup v záchraně
uvedeného druhu zpomalilo šíření nemoci covid-19.

V Číně a Vietnamu jsou zájemci ochotni zaplatit za roh asijských nosorožců
desetkrát více než v případě afrických druhů. Důsledná ochrana vedla
k tomu, že v roce 2019 pytláci zabili tři nosorožce indické (Rhinoceros
unicornis): přitom v období 2008 – 2017 to bylo 102 zvířat.

Vědci z Oxfordské univerzity a Univerzity Fu-Tan v Šanghaji je
v roce 2019 vyrobili v laboratoři z koňských žíní slepených směsí
různých chemických látek živočišného původu. V případě uvedení
viagry na trh tomu ale tak nebylo. Pokračuje odřezávání a barvení
rohů živých zvířat, v některých případech do nich strážci dokonce
vpravují toxické sloučeniny, jež zvířeti nevadí, ale roh zcela znehodnotí. V důsledku několika celosvětových kampaní, kterých se
zúčastnily i významné osobnosti, se mj. zpřísnila kontrola nákladů
celníky a některé asijské státy začaly aktivněji zasahovat
v celostátním měřítku proti ilegálnímu prodeji nosorožčích rohů na
domácím trhu.
Od roku 2015 počet nosorožců zabitých v JAR v rozporu se
zákonem sice klesá, je ale stále řadově vyšší než před rokem 2007.
Podle některých názorů stojí za touto skutečností zintenzivnění
protipytláckých opatření ve známém Krugerově národním parku,

kde přežívá velká část jihoafrických nosorožců: správě tohoto
chráněného území se velmi osvědčilo používání speciálně
vycvičených psů. V jiných chráněných územích, kupř. parku
Hluhluwe-Imflozi, se omezit pytláctví naopak příliš nedaří. Navíc
se ilegální lovci vydávají stále častěji i do soukromých rezervací
zvěře. Část odborníků se domnívá, že pokles počtu upytlačených
nosorožců je přímým důsledkem jejich snižujícího se stavu.
Mezinárodní obchod s nosorožčími rohy je regulován od roku
1977. Připomeňme, že známá Úmluva o mezinárodním obchodu
s ohroženými druhy volně žijících živočichů a planě rostoucích
rostlin (CITES) vstoupila v platnost jen o dva roky dříve. Poté, co
zákaz začaly smluvní strany konvence uplatňovat v praxi, došlo
k poklesu upytlačených zvířat. Řada znalců je ale přesvědčena, že
prudký nárůst počtu nosorožce tuponosého, k němuž došlo
v období 1977-2007, způsobil spíše mohutný rozmach jeho chovu
na soukromých farmách a rezervacích a trofejní lov. Ať tomu bylo
tak či onak, intenzita pytláctví obou druhů afrických nosorožců se
od roku 2007 dramaticky zvýšila i přes trvající zákaz mezinárodního obchodu s jejich rohy. Právě z tohoto důvodu četní vědci,
řídící pracovníci, ochránci přírody a vlastníci nosorožců tvrdí, že
jeho zrušení může pokračující úbytek těchto neobyčejných savců
zastavit. Argumentují mj. tím, že roh tvořený keratinem po
odříznutí doroste, aniž by správně provedený zákrok ohrozil život
zvířete. Odpůrci uvedeného přístupu jsou naopak přesvědčeni, že
zákaz by měl z etických důvodů zůstat v platnosti a že by jeho
zrušení vedlo k ještě většímu rozmachu pytlačení. Návrh na
přehodnocení a odvolání zákazu předložený některými jihoafrickými zeměmi na konferencích smluvních stran CITES, kde hlasují
představitelé vlád všech zemí, které na sebe převzaly závazky
vyplývající z úmluvy, neuspěl ani v Johannesburgu (2016), ani
v Ženevě (2019).
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NOSOROŽCI A COVID-19
Onemocnění covid-19 snížilo návštěvnost afrických chráněných území
zahraničními turisty na minimum, a to i v tak oblíbených destinacích, jako
je Jihoafrická republika, Keňa nebo Namibie. Příjmy správ národních parcích, přírodních rezervacích a dalších kategorií chráněných území z tohoto
zdroje téměř vyschly. Přitom zisk ze vstupného, průvodcovství a dalších
služeb v chráněných územích tvoří významnou část rozpočtu tamější státní
ochrany přírody: v Keni se jedná o 50 %, v Jihoafrické republice
a Zimbabwe o 80 % a v Ugandě dokonce 88 %. K tomu připočteme, že při
uzavření hospodářství vlády některých subsaharských zemí zásadně omezily
dotace ochraně přírody pocházejících z jiných zdrojů státního rozpočtu.
Navíc lék angong niuhuang wan, tradičně používaný proti horečnatým
onemocněním, doporučila Národní zdravotnická komise Číny kromě
medvědí žluči k léčbě covidu-19. Není ale žádným tajemstvím, že se do něj
přidává vedle buvolí rohoviny také rozemletý nosorožčí roh a že poptávka
po něm právě v době pandemie v nejlidnatější zemi světa vzrostla.
A důsledky? Došlo k propouštění strážců včetně příslušníků vojensky organizovaných protipytláckých jednotek a část zbylých musela zůstávat určitou
dobu doma. Nepřítomnost turistů a fakt, že z některých bývalých rangerů se
stávají pytláci s dokonalou znalostí jak místních podmínek, tak opatření
zaváděných proti ilegálnímu lovu, pytláctví bezpochyby nahrává. Jak státní
ochrana přírody, tak mezinárodní organizace a vědci hlásí z řady míst vzrůst
počtu pytláky usmrcených nosorožců. V Botswaně musela vláda do boje
s pytláky nosorožců dokonce navíc k vojákům zapojit ozbrojené strážce.
Nicméně ale v Jihoafrické republice zabili pytláci podle oficiálních údajů od
ledna do června 2020 ve srovnání s prvním pololetím roku 2019 o polovinu
méně nosorožců: šlo o 166 zvířat. Téměř všechny uznávané zdroje se totiž
shodují na tom, že v důsledku restriktivních opatření došlo celosvětově
k výraznému omezení legálního i ilegálního obchodu s faunou a flórou
a výrobky z nich a že důsledné uzavření hranic přerušilo trasy pašování
těchto komodit do Číny a Vietnamu. Zdá se, že afričtí překupníci si pořizují
nosorožčí rohy do zásoby.
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by stát takto získaný příjem vracel zpátky do ochrany těchto
zvířat.
Badatelé předpokládají, že by poptávka po rozích po uzákonění mezinárodního obchodu vzrostla do té míry, že by ji už
nebylo možné nasytit z legálních zdrojů. Roh nosorožcům sice
roste, ale v průměru ho přibyde jen 6 centimetrů za rok. Mnozí
spotřebitelé by stejně jako v případě jiných komodit pocházejících
z planě rostoucích rostlin či volně žijících živočichů stejně
upřednostňovali rohy upytlačených jedinců, zejména pokud by
byly levnější než ty získané v souladu se zákonem. Kosti tygrů
(Panthera tigris) z farem bývají až třikrát dražší než v případě
pytláky zabitých zvířat: totéž platí i pro slonovinu. Všudypřítomná
korupce by s velkou pravděpodobností vedla k tomu, že by se rohy
upytlačených zvířat dostávaly nejrůznějšími kanály na legální trh,
což by nadále podněcovalo nepovolený odstřel nosorožců. Proto
by černý trh s uvedenými produkty existoval i nadále. Popsaný
mechanismus potvrzuje nejen současná situace s „krvavými“ diamanty, ale i se slonovinou: 8 z 12 zemí hostících většinu populace
slona afrického (Loxodonta africana) patří mezi 40 % nejvíce zkorumpovaných států na světě. Legalizací obchodování by současně
padlo nemalé nebezpečí spojené se získáváním nosorožčího rohu
v rozporu se zákony, takže by poptávka narostla, jak tomu bylo
v případě krokodýlích kůží a marihuany.
Z výše uvedených důvodů dochází Eikelboom se svým týmem
k závěru, že legalizace mezinárodního obchodu by pravděpodobně
negativně ovlivnila zbývající populace afrických i asijských
nosorožců ve volné přírodě. Pro záchranu zmiňovaných velkých
herbivorů proto doporučují omezit korupci, bez níž by pytlačení
těchto zvířat a následné pašování a prodej rohů na černém trhu
nebyly myslitelné, navýšit počet nosorožců v dobře strážených
státních i soukromých rezervacích, provádět výchovně-vzdělávací
programy cílené na spotřebitele a důsledně vymáhat právo.

SCÉNÁŘ, JAK BY VŠE MOHLO DOPADNOUT
Se svou troškou do mlýna názorů nedávno přišel Jasper
Eikelboom se spolupracovníky z uznávané univerzity v nizozemském Wageningenu, kde se dlouhodobě věnují bionomii, ochraně
a udržitelnému využívání velkých býložravců. Aby vyhodnotili
argumenty používané pro odůvodnění legalizace mezinárodního
obchodu s nosorožčími rohy, prošli vědci pečlivě jak četné recenzované články, tak šedou literaturu, tedy nejrůznější zprávy či
diplomové nebo disertační práce. Uvedenou analýzou následně
určili čtyři mechanismy, kterými by povolené obchodování mohlo
ovlivnit volně žijící populace nosorožců.
Ochrana nosorožců by mohla mít prospěch pouze z vyšších
příjmů plynoucích farmářům na svých pozemcích chovajícím
nosorožce: v současnosti je tato činnost povolena v Jihoafrické
republice, Namibii a Zimbabwe, přičemž v JAR se v soukromém
vlastnictví nachází asi třetina všech v zemi žijících nosorožců.
Aby se držení těchto zvířat na farmách a privátních rezervacích
vlastníkům vyplatilo, musel by se kilogram rohu po legalizaci
prodávat za nejméně 11 500 USD (245 000 Kč). Péče o jediného
nosorožce včetně nezbytné strážní služby vyjde podle střízlivých
odhadů ročně na 3 500 USD (74 400 Kč). Dnešní cena na černém
trhu kolísá v rozmezí 30 000 – 65 000 USD (638 000 – 1,4 milionu Kč)/kg. Otázkou zůstává, nakolik by z uvedeného faktu profitovali samotní nosorožci žijící ve volné přírodě. Navíc kupř.
není jasné, jak by byl legálně prodávaný roh zdaněn a nakolik
www.savetherhino.org
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TEXT: OLDŘICH VACEK, OBRÁZKY: ARCHIV

distanční příroda

DISTANČNÍ PŘÍRODA
V tomto čísle Niky otevíráme
novou rubriku s názvem
„Distanční příroda“, která si
klade za cíl postupně poskytovat
čtenářům Niky odkazy na internetové zdroje, které nabízejí
informace nejen o stavu naší
přírody, ale umožní i na dálku
naši přírodu on-line pozorovat.

organismem setkáme. Teprve pokud jej
skutečně najdeme a můžeme ho osobně
pozorovat, pak dosáhneme cíle a náš
zážitek je tím nejsilnější. Ne vždy se nám
to povede. Ne nadarmo se říká, připra-

venému štěstí přeje. Je důležité přijít na
správné místo a ve správný čas, aby
pravděpodobnost setkání byla co nejvyšší.
Právě zde nám může vydatně pomoci
distanční příroda. Stoprocentní jistota ale

Termín „distanční“ ve spojení se slovem
příroda zní trochu divně. Na poznávání
přírody, stejně jako na poznávání řady
jiných oblastí našeho života, je nejkrásnější osobní kontakt. Nicméně, díky
obrovskému rozvoji internetových komunikačních technologií, digitalizačních
a vizualizačních technik, sociálních sítí,
diskusních fór, online výuky, ale i osobních videokomunikací, nám tyto „distanční“ formy komunikace, vzdělávání
a poznávání už dávno divné nepřipadají.
Osobní kontakt s přírodou je určitě
nejkrásnější a přináší nám ty nejintenzivnější zážitky, které se nám vrývají nejhlouběji do paměti. Pro poznání přírody je
třeba vždy vynaložit nemalé úsilí a často
překonat mnohé překážky, abychom doputovali do lokality, kde vzácná rostlina
roste nebo se hledaný živočich vyskytuje,
abychom se s ním mohli, tak říkajíc, na
živo seznámit. A pokud už lokality dosáhneme, není vůbec jisté, že se s očekávaným
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republiky. Tuto databázi, přesněji internetové rozhraní, které umožňuje uživateli
vstup hned do několika databází, nalezneme na internetové adrese https://portal.
nature.cz.
Po otevření databáze ISOP je vám na
úvodní stránce nabídnut vstup do několika
databází (Obr. 1). Pro teoretickou přípravu
na výpravu za jednotlivými biologickými
druhy vyskytujícími se na území České
republiky, nebo jen vyhledání základních
informací o nich je ideální Nálezová databáze ochrany přírody Agentury ochrany
přírody České republiky. Jedná se o uživatelsky velmi jednoduchou, intuitivně
snadno ovladatelnou databázi, která však
uživateli nabízí vyhledávání v téměř 28 milionech zveřejněných záznamech o jednotlivých biologických druzích pozorovaných na našem území. Po otevření databáze stačí do vyhledávacího okénka zadat
český nebo latinský název druhu (Obr. 2).
Databáze poskytuje základní popis jednotlivých druhů zahrnující jejich biologické a stanovištní nároky, celkové rozšíření druhu z hlediska jeho areálu, tedy
rozšíření i mimo území České republiky,
a jeho rozšíření na území České republiky,
ohrožení druhu a případně i informace
o jeho péči. Ke každému biologickému
druhu databáze poskytuje grafickou informaci o jeho výskytu na území České republiky (mapu), dále grafickou informaci o časové dynamice četnosti pozorování druhu,
tedy informaci, v jakém období roku byl
druh nejčastěji pozorován. Z této informace můžeme odhadnout, ve kterém ročním
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není prakticky nikdy. Dokonce i v zoologické zahradě se může stát, že se zvíře
rozhodne, že do výběhu prostě nepůjde
a bude raději spát ve svém pelíšku,
a ani v botanické zahradě nemusí tento rok
druh rostliny vykvést. Ano, je to menší
nejistota než ve volné přírodě, ale přesto
existuje. Při pozorování ve volné přírodě
můžeme nejistotu snížit tím, že se dobře
na pozorování připravíme. V případě ne-
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úspěchu aspoň víme, že jsme udělali
opravdu vše, co bylo v našich silách.
Připravenému štěstí přeje, ale kde se
připravit?
Pravděpodobně nejobsáhlejším volně
přístupným zdrojem dat o naší přírodě je
internetový Portál informačního systému
ochrany přírody, ve zkratce ISOP, který
spravuje Agentura ochrany přírody České

období máte největší šanci druh v přírodě
pozorovat. Součástí databáze je rovněž
fotografická příloha, která zobrazuje fotografie vyhledávaného druhu, ale i jeho biotopů uložené v archivu AOPK. Fotografie
vám umožní si vytvořit dobrou představu,
kde vámi hledaný druh v přírodě hledat.
Jako příklad jsme si vzali ještěrku zelenou (Lacerta viridis). Na přiložených

obrázcích je mapa rozšíření ještěrky zelené na území České republiky (Obr. 3),
sezónní četnost pozorování podle dekád,
případně měsíců v roce (Obr. 4) a řada
fotografií ještěrky zelené a jejího biotopu
(Obr. 5).
V databázi ISOP nalezneme odkazy
na řadu dalších velmi užitečných databází,
jako jsou například seznamy Červených

druhů, seznamy kriticky ohrožených druhů rostlin, seznamy evropsky významných druhů, seznamy invazivních rostlin
a další databáze, se kterými se postupně
seznámíme v následujících pokračováních rubriky „Distanční příroda“.

www.portal.nature.cz
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TEXT: DANA ADAMOVÁ, FOTO: JAN KUBEŠ

evvo

PTAČÍ
KRMÍTKA
MONITORING VE SPOLUPRÁCI SE ŠKOLAMI
E

xistuje mnoho způsobů, jak obohatit životní prostředí v blízkosti
lidských sídel. Druhová rozmanitost rostlin i živočichů je klíčová nejen pro
zachování zdravých ekosystémů, ale má
také blahodárný vliv na zdraví člověka.
Mezi všemi živočišnými skupinami
jsou to právě ptáci, kteří se mezi lidmi těší
největší oblibě zejména proto, že jsou dobře pozorovatelní, mají barevné peří a mnozí hezky zpívají. Jsou to také ptáci, kteří
jsou již tradičně využíváni jako vý-znamný
bioindikátor kvality životního prostředí.
Ptáci ke svému životu potřebují zejména rozmanitou nabídku potravy, vodní
zdroje, možnosti úkrytu a hnízdní příležitosti. Takové podmínky lze ptákům zajistit dostatkem zeleně, ponecháním starých
stromů s dutinami, vyvěšováním hnízdních
budek, zakládáním květinových záhonů,
které lákají velké množství hmyzu a umísťováním větších i menších pítek a krmítek.
Ptačí krmítka jsou již dlouhou dobu
běžnou součástí lidských sídel ve městech
i na venkově. Vytvořit pro ptáky spolehlivý potravní zdroj v podobě krmítka
1) Dosýpací krmítko s velkým zásobníkem není
třeba doplňovat každý den, stačí i 1x za 2–3
týdny. Žáci ho každý rok několikrát vyčistí a hlídají, aby semena v zásobníku nebyla vlhká
a neplesnivěla.
2) Úvodní přednáška programu seznamuje žáky
s nejčastějšími ptačími druhy navštěvujícími
krmítka, aby je při pozorování ve školní zahradě
mohli správně určovat.
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3) Klasické besídkové krmítko je vhodné pro malé
i velké ptačí druhy. Je třeba ho pravidelně dosýpat, nejlépe každý den.

36

může skutečně každý. Jeho zřízením,
pravidelným zakrmováním a údržbou
nejen aktivně přispějete k nezbytné pomoci volně žijícím ptákům, ale krmítko je
také nejsnazším způsobem jak přitáhnout
ptáky blíže ke svým domovům, do svých
zahrad, nebo dokonce na pozemky a zahrady mateřských, základních a středních
škol.

1

Umístění krmítka na školní zahradu se
stává pro žáky a studenty skvělou příležitostí k poznávání rozmanitosti ptačích
druhů i projevů jejich pestrého chování.
Důsledným a pravidelným pozorováním
a zaznamenáváním druhové rozmanitosti,
početnosti a aktivity ptáků mohou navíc
školy přispět k monitoringu jejich výskytu
v městském prostředí.

Ornita, z. ú., připravila jako jeden
z dalších svých projektů zaměřených na
mapování živočichů právě monitoring
ptáků školních zahrad na území Hl. města
Prahy.
Program Ptačí krmítka – monitoring
ptačích druhů ve spolupráci se školami
má přispět ke zkvalitnění životních podmínek ptáků na školních zahradách. Žáci
a studenti si mohou pod odborným vedením osvojit základní znalosti a dovednosti potřebné k vytvoření zahrady s vhodnými přírodními prvky a na nejlepší,
předem vybraná stanoviště umístí krmítka
a pítka, o která pak budou společně
pečovat.

2
Nešíří-li se mezi ptáky nákaza (např. trichomonóza, na kterou před pár lety ve
velkém umírali hlavně zvonci zelení),
postačí krmítko podle potřeby vymést od
slupek a zbavit trusu.
Do programu Ptačí krmítka se ve školním roce 2019/2020 zapojilo celkem 20
partnerských škol a zahrada Ornity se
zkušebním provozem. Na zahradách bylo
instalováno více než 40 krmítek, kde je
možné pravidelně sledovat ptáky a zapisovat je do „školního seznamu ptáků“, kteří
navštěvují místní školní zahradu.

graf 1

Péče o krmítko představuje především
pravidelné doplňování správnou krmnou
směsí, nejčastěji slunečnicovými semínky;
pítko je třeba každodenně doplnit čerstvou
vodou. Velmi důležitá je také spolehlivost,
aby si ptáci ještě před večerem doplnili
tukové zásoby v osvědčeném potravním
zdroji a mohli tak přečkat třeba i mrazivou
noc. Je třeba zdůraznit, že do krmítek
nepatří žádné zbytky z kuchyně ani pečivo.
Krmítka je také třeba pravidelně čistit.

3

Ve školních zahradách byl nejvyšší
počet ptačích druhů pozorován v ZŠ
Křesomyslova v Praze 4. V blízkosti
školy se nacházejí mj. rozsáhlé plochy
městské zeleně, jako je Vyšehrad či
Folimanka s protékajícím Botičem, ale
důležitým faktorem pro vysokou početnost ptačích druhů je nepochybně
i skutečnost, že škola ve spolupráci
s Ornitou věnuje pozornost více než
10 let sledování ptačích druhů, vyvěšování ptačích budek, instalaci krmítek
a pítek, a žáci zde v letech 2009–2012
vytvořili „ptačí záhony“ s vlastnoruční
výsadbou bylin a dřevin, které ptákům
poskytují potravu – semena a plody.
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graf 2

4

5

S instalovanými krmítky byly ve školním roce 2019/2020 sestaveny seznamy
pozorovaných ptačích druhů ze všech
20 partnerských škol, které ukazuje vlevo
graf 1 .
Nejvíce druhů, celkem 37, bylo zaznamenáno na městské zahradě se zkušebním
provozem Na Křtině (zahrada Ornity,
z. ú.). Nejméně druhů pak pozorovali žáci
a pedagogové v ZŠ Na Smetance (6 druhů). ZŠ Na Smetance je umístěna v centru
hl. města Prahy, a proto nižší diverzita
pozorovaných ptačích druhů není v tomto
případě nic překvapivého. Avšak druhý
nejvyšší počet ptačích druhů se podařilo
zaznamenat žákům a pedagogům v ZŠ
Křesomyslova, celkem 21, což poukazuje
na skutečnost, že i v centru metropole je
možné ptákům vytvořit podmínky, které
mohou tuto druhovou rozmanitost na
daném místě značně podpořit. Zastoupení
jednotlivých druhů ve školních zahradách
je znázorněno v grafu 2.
Všechny školy na své zahradě zaznamenaly sýkoru koňadru a straku obecnou. Ptačí druhy, které byly zaznamenány ve více
než polovině škol, jsou: sýkora modřinka,
hrdlička zahradní, kos černý, holub hřivnáč,
sojka obecná, holub domácí, špaček obecný, brhlík lesní, pěnkava obecná, strakapoud
velký a žluna zelená. Méně časté druhy,
které žáci, studenti a pedagogové na zahradách a pozemcích škol pozorovali, jsou:
vrabec polní, zvonek zelený, vrabec domácí,
mlynařík dlouhoocasý, rehek zahradní,
červenka obecná, poštolka obecná, rehek
4) Žák dosýpá krmítko vlastnoručně vyrobené ze
skořápky kokosového ořechu. Pravidelně sleduje,
které druhy „jeho“ krmítko navštívily, a seznam
pozorovaných druhů pak umístí na nástěnku.
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5) Parapetové krmítko má zásobník až na 5 litrů
sypké směsi. Většina krmítek je opatřena ochranným pletivem proti holubům, kterých je v Praze
velmi mnoho a mohou velký zásobník vyzobat
třeba i za jediný den.
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6
Ve školách byla umístěna parapetová krmítka (foto 6) na oknech v těch třídách, kde
děti ptačí druhy celoročně monitorují. Snadné a rychlé dosýpání zásobníků a pozorování návštěvníků krmítek docela zblízka děti velmi motivuje. V některých školách byly
ke krmítkům instalovány i fotopasti. Často jsou zaznamenány sýkory koňadry,
vrabci polní, ale i zvonci zelení (foto 7). Méně častým návštěvníkem byl i hýl obecný
(foto 8). Snímky z fotopastí zdobí školní ornitologické nástěnky a videa se mohou
promítnout i žákům ze tříd, které na svém okně krmítka nemají.
domácí, bažant obecný, havran polní, budníček menší, sýkora babka, pěnice černohlavá, sýkora uhelníček, drozd zpěvný, stehlík obecný, drozd kvíčala, dlask tlustozobý,
krahujec obecný, kavka obecná, vlaštovka
obecná, kachna divoká. Posledních 9 druhů
ptáků bylo zaznamenáno pouze na jedné
z 21 sledovaných lokalit.
Celkový výčet 44 ptačích druhů zaznamenaných na zahradách a pozemcích
pražských škol zapojených do programu
Ptačí krmítka však dokládá, že školní
zahrady mohou být pro ptáky důležitou
součástí jejich prostředí, a tudíž má smysl
ptákům životní podmínky na školních
zahradách i nadále zlepšovat a zapojovat
tak žáky, studenty a pedagogy do projektů,
které toto zlepšení zajistí.

9

Školní zahrady totiž často představují nezanedbatelnou součást městské
zeleně a prozatím není zcela jasné, jakou
roli hraje množství zeleně, přítomnost
vodních zdrojů, dutin, či nakolik je pro
ptáky významná přítomnost prvků zajišťujících dostatek hmyzu a dalších potravních zdrojů v městském prostředí.
Dlouhodobé zapojení škol do programu Ptačí krmítka – monitoring ptačích
druhů ve spolupráci se školami tak může
přinést zajímavé výsledky o druhové roz-

7
8

manitosti a distribuci ptáků na území Hl.
města Prahy, které tento projekt finančně
podpořilo.

9, 11) V ZŠ Křesomyslova mají zbudovaná a instalovaná besídková, závěsná i parapetová krmítka,
několik pítek a vodních zdrojů, ptačí budky různých typů, ale i květinové záhony, které jsou na jaře
důležitým zdrojem potravy pro ptačí rodiče, kteří krmí mláata pouze hmyzem.
10) Spolehlivé rozeznávání charakteristik jednotlivých ptačích druhů procvičují žáci hrou,
ve které přiřazují názvy ptáků k jejich barevným ilustracím.

10

11

www.ornita.cz
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ilustrátor přírody
TEXT: VERONIKA VOLDŘICHOVÁ, ILUSTRACE: PAVEL ŽILÁK

Pavel Žilák

Dobrý den pane Žiláku, budeme rádi,
když našim čtenářům prozradíte něco
bližšího o své profesní cestě, o životních zkušenostech výtvarníka, který
v samém počátku maloval především
vědecké ilustrace k přírodopisným
encyklopediím.
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Jak jste s ilustrováním přírody
začínal a kam vás tato cesta zavedla?
Studium na vysoké škole mě v začátcích dalo velkou průpravu především
v realistické kresbě a malbě, stovky
a stovky kreseb zvířat, rostlin a přírodnin.
Vždy jsem obdivoval kresby ve starých
atlasech, dokonalost a výtvarnost přírodovědeckých tabulí. V nakladatelství Artia
jsem se seznámil s díly mnohdy veřejnosti
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Narodil se 8. 1. 1962 v Plzni. Poté, co jeho otec odsoudil invazi vojsk
v roce 1968 a byl vyhozen z práce, nebyl Pavel přijat na žádnou
střední školu. Vyučil se proto aranžérem, později pracoval v podniku
Textil a oděvy Praha a současně při zaměstnání vystudoval Střední
uměleckou školu Václava Hollara v Praze. Po maturitě byl přijat na
Vysokou školu uměleckoprůmyslovou v Praze, kterou absolvoval
v r. 1989 v ateliéru ilustrace a grafiky u profesorů Jiřího Mikuly
a Jiřího Šalamouna.
Již na škole začal ilustrovat odbornou literaturu pro nakladatelství
Artia, především encyklopedie o rostlinách. Knihy vyšly v mnoha
jazykových překladech po celém světě. Ilustrace maloval technikou
lazurního akvarelu a tečkované pérovky. Vytvořil více jak 1000
samostatných ilustrací. Spolupracoval s mnoha odborníky, kteří mu
dodávali podklady: dr. Lánskou, dr. Podhajskou, ředitelem botanické
zahrady Václavem Větvičkou a mnoha dalšími. Později se zaměřil
na ilustrování pohádek, dobrodružné literatury a učebnic. Knihy opět
vyšly po celém světě a jsou reeditovány dodnes. Vytvořil mnoho
autorských knih, plastických leporel, některé z nich jsou ve stálém
muzeu leporel v USA. Po roce 1995 se více věnoval autorské tvorbě –
malování obrazů, interiérové a exteriérové tvorbě. Stále čerpá
ze základních znalostí přírody, získaných v počátcích při podrobném
studiu detailů rostlin a fauny, tato materie jej stále inspiruje.
neznámých autorů, jako byli Květoslav
Hísek, manželé Knotkovi, Jiří Polák,
František Severa - nepřekonatelný ilustrátor brouků a rostlin. To byly moje vzory.

Co nejraději kreslíte, co Vás na ilustrování nejvíce baví?
Nedá se říci, že bych měl v ilustrování
nějaké favority. Jelikož je samotné malování pro mne pocit štěstí, rád kreslím
cokoli. Nespočet barevných valérů, tvarů,
struktur je fascinující a nevyčerpatelný
svět.
Tím, že jsem začal ilustrovat přírodovědecké atlasy pro různá nakladatelství,
jsem se hlouběji ponořil do samotné
druhové pestrosti. Začal jsem sbírat
brouky, vytvářet si herbáře a studovat
mikroskopický svět plodů a semen rostlin.
Nevyčerpatelná inspirace z té doby je základem i mojí volné tvorby – malování
obrazů. Ve všech mých obrazech se objevují roztodivné a pitoreskní postavičky,
které mají svůj základ právě v mé předešlé
znalosti přírodnin. Ožívají v jiných souvislostech a vytvářím své světy, které odrážejí
mé myšlenky a názory. Obraz z poslední
doby „Nikdo neuteče před Koroňáky“,
reaguje na současnou situaci se světovou
pandemií. Viry zde představují slizouni
hlemýždi, kteří vylézají a napadají prcha-

jící lidi, kteří ale nemají kam utéct. Na
rámu obrazu jsou už jen prázdné ulity,
jako artefakt budoucího konce samotných virů.
Ilustrování knih, které jsem vystudoval a několik let bylo mojí hlavní činností, se nyní věnuji jen příležitostně.
V poslední době jsem vytvářel, spíše pro
svoji potěchu, autorské knihy, které jsem
připravoval od návrhu, textu, ilustrací
až po grafickou podobu. Jednalo se především o rozkládací prostorová leporela.

Můj největší projekt byla zvířata jižní
polokoule, kde v pěti otevřeních je představena hlavní fauna pěti kontinentů.
Bohužel tento projekt je zatím nerealizován. Současný stav neumožňuje nakla-

datelům pouštět se do projektů, kde není
zaručen návrat investic. Knihy samozřejmě stále vznikají, ale vycházejí v malých nákladech. Knihkupci chtějí stále
další a další nové tituly, dotisky prodaných
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knih vycházejí minimálně. Žalostný je
prodej dětské obrazové literatury. Rodiče
do obchodu ani děti nevodí. Je to vidět,
když jste chvíli v knihkupectví v obchodních centrech. Je zde jenom pár lidí, co si
knihy prohlížejí. Encyklopedie s vědeckými ilustracemi se přesouvají na internet
a jsou interaktivní a více tvořeny fotografií a videem. Vědecká ilustrace se stává
mrtvou. Mnoho mých spolužáků, kteří
byli vynikajícími ilustrátory, se v současnosti z existenčních důvodů věnuje jiným
oborům a zaměřením. Pandemie, která
nás nyní všechny deptá, byla
posledním hřebíčkem pro
všechny výtvarníky, kteří
byli závislí na prodeji knih
nebo obrazů v galeriích,
které jsou zavřené a krachují. Ti, co svoji tvorbu obrátili k elektronizaci, vytváření podkladů různých her a dalších projektů,
mají snad
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šanci na to, co jsem zažil já – věnovat se
tomu, k čemu mají talent, a uživit se tím.
V současné době se zabývám především rekonstrukcí historických maleb

v církevních a jiných objektech. Zde je
nutná pokora před mistrovstvím umělců, kteří vytvářeli neskutečné variace
dekorů a scenérií z rostlinných a živočišných motivů. Respektování různých
stylů, technik malby, hledání správných
postupů při restaurování je tedy další
školou pro mou tvorbu. Při této práci
jsem se setkal s mnoha odborníky, restaurátory, památkáři. Objekty jsou často
v žalostném stavu, léta komunistické devastace učinila z mnohých
památek ruiny. Pobyt v těchto
objektech, kde jsem často delší
dobu sám, dal mému životu
další rozměr, a to duchovní.
Leckdy zde mám až spirituální pocity, neboť prostory v sobě mají zapsanou pohnutou historii.
V současné době pracuji například na

rekonstrukci dekorů ve Velké synagoze
v Plzni, kde je ojedinělá ukázka bohatosti
rostlinných dekorů v různých formách
a barevnostech.

Jak se ilustrování přírody snoubí
s Vaším povoláním?
Dnes bych se ilustrováním neuživil,
neboť autor je odměňován podle počtu prodaných knih. Dříve se více četlo, knihy
vycházely ve větších nákladech. Masivní
nástup elektronizace a nových medií odsunul tento obor až na konec a dal mu jiné
formy. Mé povolání je ale mým koníčkem
a s velkou pokorou každý den děkuji, že to
tak je. Výtvarník má oproti jiným oborům

tu výhodu, že může stále tvořit, i když o to
veřejnost zrovna nemá zájem.
Máte nějaká ilustrátorská přání nebo
plány do budoucna?
Do budoucnosti si jen přeji ostrý zrak
a pevnou ruku. Vše, co jsem toužil ilustrovat, se mi splnilo. Možná bych si přál, aby
děti našly opět cestu k poznávání světa a přírody nejen s využitím mobilů, ale i prostřednictvím krásně ilustrovaných knih.

43

4QPMVTOÈNJWZUWÈ˾ÓUF
QSPTU˾FEÓQSPCVEPVDOPTU

